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ترامپ بخاطر زن  ستیز بودن رأى آورد دوران پسا ترقه!قیمت لبنیات به نرخ قانونى بازنگشتگالیه  خانواده «دهقان فداکار» از شایعات ممکن است رئیسى کاندیداى نهایى جمنا نباشد  بین المللورزشاقتصاداجتماعجهان نما

یک صندلى و 33 صالحیت دار!   
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تکلیف نامزدهاى تنها کرسى باقیمانده اصفهان در مجلس روشن شد

       

اصفهان در صدرشیوع 
آنفلوآنزاى مرغى 

در کشور  

یوتیوب « تى وى» 
وارد میدان مى شود
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سفر به ترکیه، نه!

5 ایراد شایع
 در خودروهاى چینى

ارتباط شیطانى 
با مرد نقره ساز 

مغذى ترین مواد غذایى را 
بشناسید
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30 هزار خانه در اصفهان 
سند دار مى شود

گروه حقیقت یاب تشکیل شود خوشحالم «محله گل و بلبل» 
با «محله برو بیا» مقایسه مى شود 
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رئیس مجلس شــوراى اســالمى با 
محکوم کردن حمله موشکى آمریکا به 
سوریه به بهانه انفجار شیمیایى در این 

کشور، خواستار تشکیل 
گروه حقیقت یاب براى 
بررسى این موضوع شد.

داریوش فرضیایى براى بچه ها هنوز هم 
بعد از چند ســال عمو پورنگ است. او با 
ســال ها فعالیت در حوزه کودك به نامى 
محبوب و شناخته شده میان بچه ها و حتى 

بزرگ ترهایشان تبدیل شد ...

 و بلبل» 
ه مى شود

 هنوز هم 
ست. او با 
ك به نامى 
ه ها و حتى 

9

کنسرت هاى لس آنجلسى هم
 ایرانى ها را با ترك هاى  همسایه آشتى نداد

سیزدهم رجب  سالروز والدت مولى الموحدینسیزدهم رجب  سالروز والدت مولى الموحدین
 حضرت على (ع) را به عموم شیعیان آن حضرت حضرت على (ع) را به عموم شیعیان آن حضرت

 تبریک و تهنیت عرض مى نماییم تبریک و تهنیت عرض مى نماییم

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر علویجه

در ماه رجب نور خدا مى تابد          از روى على (ع) نور خدا مى تابد
در خانه حق حقیقتى شد پنهان       پرورده  دست حق ،على (ع) مى آید

والدت حضرت على علیه السالم و روز پدررا به عموم شیعیان جهان 
تبریک مى گوییم

روابط عمومى اداره کل راه آهن استان اصفهان

واژه ها در توصیف نامت درمانده اند. 
خورشید از نور وجودت به تاریکى مى زند. 
زبان از توصیفت عاجز است اى ابر رحمت.
فرا رسیدن سالروز والدت امیر مؤمنان
 حضرت على (ع) و روز پدر مبارك باد 

وزارت راه و شهرسازى
شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران(سهامى خاص)

اداره کل راه آهن اصفهان

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرقهدریجان

میالد آن ولّى اعال         میالد مقتداى دلها
میالد نور چشم طاها           مبارك باد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر اژیه

میالد مظهر علم ، عزت و عدالت،
 سخاوت و شجاعت، شیر خدا،

على بن ابیطالب (ع) و فرا رسیدن  روز پدر 
بر مسلمین مبارك باد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگرد

دل هر چه نظر به وسعت عالم کرد،  جز نور على(ع) 
در عرصه آفاق نیافت،

تو حجت حقى و از حریم حق آمده اى . تو مولود کعبه اى
 و جهان را با والدتت نورانى کرده اى.

خجسته میالد موالي متقیان، حضرت  امام علی (ع) را به تمام عاشقان 
آن حضرت، تبریک و تهنیت  عرض مى کنیم

آگهى برگزارى مناقصه عمومى آگهى برگزارى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

   

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/2/2
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/2/3

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

(داخلى 388)

نوبت اول

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)اعتبار

عملیات اجرائى بهره بردارى از شبکه و انشعابات 10- 1- 96
6/589/157/936330/000/000جارى فاضالب منطقه پنج شهر اصفهان

1/346/240/00068/000/000جارى شستشوى شبکه فاضالب منطقه سه شهر اصفهان 11- 1- 96

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار نوبت  اول: 96/1/21

روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى

والدت باسعادت موالى عاشقان، امیر مؤمنان،والدت باسعادت موالى عاشقان، امیر مؤمنان،
 على علیه السالم، بر عاشقان آن حضرت مبارك باد  على علیه السالم، بر عاشقان آن حضرت مبارك باد 

ازاز دین نبى  دین نبى (ص)(ص) شکفته جان و دل من      شکفته جان و دل من     
                                                       با مهر                                                        با مهر على على (ع) (ع) سرشته آب و گل منسرشته آب و گل من

گر مهر على گر مهر على (ع)(ع) به  به جان نمى ورزیدم         جان نمى ورزیدم         
                                             در دست چه بود از جهان حاصل                                             در دست چه بود از جهان حاصل من   من  
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رئیس مجلس شوراى اســالمى با محکوم کردن حمله 
موشکى آمریکا به سوریه به بهانه انفجار شیمیایى در این 
کشور، خواستار تشکیل گروه حقیقت یاب براى بررسى این 

موضوع شد.
به گزارش ایسنا، على الریجانى در نطق پیش از دستور خود 
در جلسه علنى صبح دیروز مجلس اظهار داشت: معتقدیم 
باید گروه حقیقت یاب تشکیل شود تا معلوم شود سالح ها 
از چه مرزهایى وارد سوریه شد و به دست چه کسانى مورد 

استفاده قرار گرفت.
رئیس مجلس ادامه داد: این روش هایى که دولت آمریکا در 
پیش گرفته در سال هاى گذشته نیز انجام شد و نتیجه اش 

بحران تروریستى موجود در منطقه است. آیا ادعاى آمریکا 
در مبارزه با تروریســم در افغانســتان که با بمباران هاى 
شدید همراه بود، موفق بود؟ آیا وقتى آمریکا در عراق ادعا 
کرد ســالح هاى اتمى وجود دارد و بدون نظر مشــورتى 
شوراى امنیت، عراق را زیر بمباران شدید قرار داد، موفق

 بود؟
الریجانــى خطاب به دولــت آمریکا گفت: شــما چنین 
سابقه اى در جنگ افروزى هاى سال هاى گذشته دارید. 
سئوال این است که با این حمله چه چیزى حل مى شود. 
آیا جنگ در ســوریه خاتمه مى یابد؟ این یک شروع است 

نه یک خاتمه. 

وزیر ارتباطات در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه با توجه 
به عضویت بســیارى از مسئوالن کشــور در شبکه هاى 
مجازى به خصوص توئیتر آیا بنا ندارید این شبکه ها را از 
فیلتر خارج کنید؟ گفت: در مورد این شبکه ها که شبکه هاى 
اطالع رسانى محسوب مى شــوند ما در دولت با رفع فیلتر 
آنها موافق هستیم. در این دولت هم این شبکه ها مسدود 
نشده اند. محمود واعظى در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه فیلتر 
این شبکه ها در دولت قبل صورت گرفته است، گفت: در 
همین راستا بازگشایى این شبکه ها در اختیار دولت یازدهم 
نیســت بلکه برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتواى 
مجرمانه است که باید این مسئله را در دستور جلسه خود 

قرار دهد و در آنجا این بحث صورت گیرد.
وزیر ارتباطات گفت: ما در این مورد رایزنى هایى کرده ایم 
اما هنوز دبیرخانه این کارگروه این مسئله را در دستور کار 

خود قرار نداده است.
واعظى در مورد صحبت ها و بیانیه هاى اخیر احمدى نژاد 
خطاب به دولــت یازدهم گفت: اجماعى  بــه وجود آمده 
است که همه با هر تفکرى که کاندیدا مى شوند یک هدف 
بیشتر ندارند و آن این اســت که آقاى روحانى را تخریب 
کنند.  کارى هم که اخیراً از ســوى آقــاى احمدى نژاد و 
اطرافیان او انجام مى شود همانند دیگر کاندیداها تخریب

 رئیس جمهور است.

گروه حقیقت یاب 
تشکیل شود

رایزنى براى
 رفع فیلتر توئیتر 

رئیسى در انتخابات
 مستقل حضور مى یابد

شـنیده ها حاکـى از آن اسـت کـه حجت    ایلنا|
االسـالم والمسـلمین رئیسـى، بـا توجـه به اینکـه در 
تحلیل هاى مشاوران خود، به این نتیجه رسیده است که 
حضور در انتخابات ریاست جمهورى با پرچم «جمنا»، 
نه تنها آراء وى را افزایـش نمى دهد بلکه امکان ریزش 
آراء وى را به دلیل انتساب به اصولگرایان در پى خواهد 
داشت، لذا به صورت مستقل پاى در کارزار انتخاباتى 96 

خواهد گذاشت.

«روحانى» رسماً فعالیت 
انتخاباتى خود را کلید زد

  تسنیم| روزنامه دولت از انتصاب على جنتى 
وزیر مسـتعفى فرهنگ، به عنوان رئیس کمیته اطالع  
 رسـانى سـتاد انتخابات روحانى خبر داد. روزنامه ایران 
دیروز در مطلبـى از انتصاب على جنتى وزیر مسـتعفى 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى بـه عنـوان رئیـس کمیته 
اطالع رسانى ستاد انتخاباتى حجت االسالم والمسلمین 
روحانى در انتخابات 96 خبر داد. همچنین برخى منابع 
خبرى از انتصاب محمد فاضلى معاون پژوهشـى مرکز 
بررسـى هاى اسـتراتژیک دولت بـه عنوان دبیر سـتاد 

انتخابات روحانى در سال 96 خبر مى دهند.

ورود احتمالى 
احمدى نژاد به انتخابات

  تابناك | اسـفندیار رحیم مشـایى در بخشـى 
از مصاحبه با اعتماد در پاسـخ به احتمـال کاندیداتورى 
محمود احمدى نژاد گفت: شـاید اگر شـرایط تغییر کرد 
ایشان هم وارد عرصه انتخابات شوند. مقام معظم رهبري 
فرمودند: حضور ایشان در انتخابات به مصلحت نیست. 
آقاي احمدي نژاد به این مصلحت اندیشی رهبري احترام 
می گذارند. اگر شرایط عوض شد طبعاً منعی وجود ندارد 

اما من بعید می دانم این شرایط تغییر کند.

حضور شهردار مشهد در 
ستاد انتخاباتى رئیسى؟

  فارس| مشـاور شـهردار مشـهد بـا تکذیـب 
استعفاى شهردار مشـهد، فعالیت در سـتاد تبلیغاتى در 
ساعات شخصى را بى نیاز به هرگونه استعفایى دانست. 

حجت االسالم والمسلمین محمد خادمى گفت: اگر کسى 
بخواهد عضو سـتاد فردى شـود، وقتى خارج از ساعات 
ادارى فعالیت کند و در ساعت هاى شخصى و امکانات 

شخصى باشد، نیازى به استعفا نیست.

سئوال هاى سه گانه 
نماینده فالورجان از آخوندى

عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى    ایلنا|
سئوال هاى سه گانه نماینده اصولگراى مردم فالورجان 
از عباس آخوندى وزیر راه و شهرسازى را اعالم وصول 
کرد. بنابر اعالم غالمرضا کاتب، سئوال هاى سیدناصر 
موسوى الرگانى از وزیر راه و شهرسازى درباره علت عدم 
حمایت از طرح تولید ریل ملى و واردات ریل با وجود تولید 
داخلى، علت رکود صنعت ساختمان و چگونگى وضعیت 
مسـکن مهر و جایگزینى آن و علت واگذارى کترینگ 

راه آهن به شرکت خارجى  اعالم وصول شد.

حمله دوباره قالیباف به دولت
قـر  با محمد   باشگاه خبرنگاران جوان |
قالیباف شـهردار تهران با بیان اینکه معضل بیکارى با 
روش هایى کـه تا حاال بـوده قابل حل و فصل نیسـت، 
گفت: بـا تصمیمات موجود، پیشـنهادات و بسـته هایى 
که داریم، کارها به نتیجه نمى رسد. قشر جوان متقاضى 
شغل، سونامى بزرگى در کشور است و اگر چاره اندیشى 

نشود این سونامى دولت را با خود مى برد.
شـهردار تهران افزود: مى گویند آمار بیـکارى 10 تا 20 
درصد است اما واقعیت این است که بیکارى بیش از 27 
درصد است و متأسفانه در حال طى کردن طوالنى ترین 
دوره رکود هسـتیم که این دوره رکود اقتصادى در حال 

تاریخى شدن است.

توئیتر

جبهه مردمى نیروهاى انقالب اسالمى اصرار دارد که تنها 
مکانیزم همگرایى اصولگرایان اســت اما دومین مجمع 
عمومى آن در حالى برگزار شد که نامزد مؤتلفه از همراهى 
با این مجموعه سر باز زد و سعید جلیلى نیز همچنان روى 
موضع خود ایستاد و شأنى براى «جمنا» قائل نشد. هرچند 
علیرضا مرندى از پایه گــذاران «جمنا» تا اینجاى کار از 
روال و مراحل طى شده اعالم رضایت مى کند اما شبهات 
درباره کارآمدى این مکانیزم فراوان است. بخش هایى از 

گفتگوى نامه نیوز با علیرضا مرندى را در ادامه بخوانید.

چون اقبال زیادى به آقاى رئیســى 
اســت بهتر نبود که به جاى انتخاب 
5 نامزد منتخــب در مجمع ملى دوم 
«جمنا»، نامــزد نهایى مشــخص 

مى شد؟
نمى دانم چه عرض کنم. البته در مجمع ملى اول نیز وقتى 

نام او مطرح شد صلوات هاى بلندترى حاضران فرستادند 
و رأى اول را هم آورد و در مجمع دوم نیز همینطور شــد 
اما این الزامًا به معنى این نیست که حتمًا ایشان انتخاب 
مى شــود در مجمع ملى دوم پنج نفر انتخاب شــدند و 
باید دید در بررســى هاى بعدى و نظرخواهى که از مردم 
مى شود چه کســى با اقبال بیشــترى مواجه خواهد شد 

ممکن است او کاندیداى نهایى شود.
5 منتخب مجمع دوم تا پایان مناظرات 

در صحنه رقابت خواهند ماند؟
حاال اگر یکى بگوید نمى خواهم بمانم نمى شود بگوییم 
حتمًا در صحنه باش، یا احتمال دارد صالح دیده شود که 
یک نفر به دلیل ضعف در مناظره یا موضوعى دیگر ادامه 
ندهد. فارغ از این مباحث قرار است تا یک مدت زمانى در 

صحنه بمانند و در مراحل آخر به یک نفر برسد.
نامزد حزبى مؤتلفه چرا وارد مکانیزم 

«جمنا» نشد؟

در مجمع ملى اول «جمنا» بود و نزدیک 400 رأى آورد.
در مجمع دوم جزو 10 نامزد معرفى 
شده حضور نداشت که در معرض رأى 

قرار گیرد؟
خیر، جزو 10 نفر نبود.

یعنى دیگر آقاى میرسلیم در انتخابات 
ریاســت جمهورى کاندیدا نخواهد 

شد؟
فکر نمى کنم. البته خداوند همه چیز را مى داند اما قرار بر 

این نیست که بیاید.
اینکه آقاى رئیسى و جلیلى هر دو در 
صحنه انتخابات تا آخــر بمانند و با 
یکدیگر رقابت کنند باعث هم افزایى 
در سبد رأى اصولگرایان مى شود یا آن 

را شکننده خواهد کرد؟
به هر حال یک مقدار از آراء کم مى شود.

رایزنى هاى «جمنا» با آقاى جلیلى به 
چه سمت و سویى رفت؟ چرا نتوانستید 

او را قانع کنید؟
آقاى جلیلى از ابتدا گفته بود خیلى «جمنا» را قبول ندارد.

برخى اخبارى در شبکه هاى اجتماعى 
منعکس شــد مبنى بر اینکه هزینه 
تشــکیالت جبهه مردمى نیروهاى 
انقالب اسالمى را شهردارى تهران 
پرداخت کرده اســت. آیا این اخبار 

صحت دارد؟
خیر. اینها از کمک هاى مردمى اســت که اعالم کردند. 
مثًال یک قسمت را در همان مجمع اول پزشکان کمک 
خیلى قابل توجهى کردند. البته من جزئیاتش را نمى دانم 

ولى مى دانم خیر این طور نیست.

« رویترز» نوشــت: گروه هاى سیاسى اصولگراى ایران، 
یک روحانــى صاحب قــدرت و نفوذ را بــراى مبارزات 
انتخاباتى آتى ریاســت جمهورى در این کشور انتخاب 
کرده اند و ســعى دارند در این انتخابــات او را جایگزین 

حسن روحانى، رئیس جمهور میانه روى ایران کنند.
به گزارش انتخاب، این خبرگزارى ادامه داد: اصولگرایان 
ایران بــراى برنــده شــدن در انتخابات و ســرنگونى 
حسن روحانى عزمشــان را جزم کرده اند. تا پایان مهلت 
ثبت نــام در هفته آینده بــراى کاندیداهــاى انتخابات 

ریاســت جمهورى، هنوز هیچ خبرى در مــورد اینکه آیا 
ابراهیم رئیسى قرار اســت در نهایت اصلى ترین رقیب 

محافظه کار روحانى باشد یا خیر، قابل تأیید نیست.
رئیسى یکى از اصولگرایان پر نفوذ است و تحلیلگران بر 
این باورند که کاندیداتورى او مى توانــد با اقبال جریان 
اصولگرا مواجه شــود.  با این حال، برخى از سران جریان 
اصولگرا از جمله على الریجانى رئیس مجلس کنونى ایران 
حمایتشان را از روحانى که به دنبال رأى مجدد براى چهار 
سال آینده اســت به طور ضمنى اعالم کرده اند. روحانى 

در دوره اول ریاست جمهورى خود روابط با غرب را بهبود 
بخشید و تحریم هاى بین المللى را با توافق هسته اى سال 

2015 از میان برداشت.
به گفته یــک تحلیلگــر، اگر رقبــاى روحانى بر ســر 
کاندیداتورى رئیســى به اجماع برســند او رقیبى جدى 
براى روحانى خواهد بود. رئیسى در سال 2016 به ِسَمت 
تولیت آستان قدس رضوى یعنى سازمانى که مسئولیت 
نگهدارى از حرم مقدس امام هشتم شیعیان(ع) را برعهده 
دارد، منصوب شد. صولت مرتضوى شهردار مشهد گفته 

ابراهیم رئیسى درخواست مردم براى حضور در انتخابات 
را قبول کرده و برنامه هایش را به زودى اعالم خواهد کرد.

روحانى ســال 2013 با حمایت جوانان و زنــان،  پیروز 
انتخابات شد. او قول داده بود ایران را از انزواى بین المللى 
نجات دهد و آزادى هاى اجتماعى بیشترى را براى مردم 

به ارمغان بیاورد.
مهلت پنج روزه ثبت نام ریاست جمهورى از روز سه شنبه 
آغاز خواهد شد. شوراى نگهبان بر صالحیت کاندیداهاى 

انتخابات نظارت دارد.

محمد رضــا نعمــت زاده وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت در گفتگوى اختصاصى با «آفتاب نیوز» به 
پرسش هایى در مورد عملکرد این وزارتخانه، مسئله 
قاچاق کاال، انتخابات ریاســت جمهورى و مسائل 
سیاســى روز پاســخ داد. بخش هایى از اظهارات 

نعمت زاده را مى خوانید.

■ درباره ادامه حضورم در وزارت صنعت و معدن 
در آینده این مسئله برعهده بزرگ ترها خواهد بود. 
خودم ترجیح مى دهم یک مقدار کارم را سبک کنم. 
حاال این موضوع را هر رســانه اى به یک شکلى 
مطرح مى کند که  دیگر روش کار آن رســانه ها را 

نمى دانم.

■ ما مشــکلمان بعضى از خبرنگاران هســتند؛ 
ممکن اســت در راهــرو جلوى مــن را بگیرند و 
در مورد ســئوالى یک جوابى بدهیــم بعد از وزیر 
دیگرى سئوال دیگرى بپرســند و جواب دیگرى 
بشنوند؛ اینها را به هم مى بافند و صغرى و کبرى 

مى کنند.

■ من چند وقت پیش نامه رسمى از دبیر خانه مناطق 
آزاد گرفتم که چقدر پوشاك از مناطق آزاد وارد کشور 
شده است؟ آمار رسمى دادند و چون تکان دهنده بود 
و ما  این را مى دانستیم که بخش عمده پوشاك از 
آنجا مى آید، نامه را فرستادم خدمت معاون اول که 
این گزارش دبیر خانه است، ایشان هم ارجاع دادند 
به آقاى ترکان تا بررسى کند و جواب دهد. من هم 
یکى دوبار پیگیرى کردم ولى هنوز جوابى نیامده 
است. ما معتقدیم مناطق آزاد نباید دریچه  اى براى 
ورود کاالى قاچاق باشد. مثًال در منطقه آزاد سرخس 
تریلى تریلى کاال مى آید مى رود، مگر سرخس چقدر 
مصرف دارد؟ معلوم است اینها مى آید داخل کشور. 
من با اینها مخالفم و تا آخــر عمر مخالف خواهیم 
بود، چون مســئول تجارتیم. من نمى توانم ساکت 
بنشینم ولى اختالفى نداریم، فقط مى گوییم باید 
مناطق آزاد در و پیکرش مشخص باشد، نمى شود 
که ترکیه بگوید 700 میلیون دالر به شما پوشاك 
مى فروشــیم اما آمار گمرك ما ده میلیون نشــان 
دهد، بقیه غیر رســمى و بدون عبور از مرز گمرك 
وارد کشور شده اســت. بخشــى از این از طریق 
کوله برى و مسافرى و چمدانى ولى بخش مهمى 
از طریق مناطق آزاد است و واقعیت دارد؛ واقعیتى

 تلخ.

■ همین حــاال نماینده محترم مجلــس یا خود 
دولتمردان، مثًال وقتى نخود گران مى شود مى گویند 
نعمت زاده توضیح بده، مى گوییم به خدا به ما مربوط 
نیست این نخود از تولید تا صادرات و فروش دست 
ما نیست . من مى گویم قیمت با من است ولى قیمت 
نخود و لوبیا دست من نیست یک وزارتخانه دیگر 
جواب بدهد، من براى قیمت میوه کارى نمى توانم 

بکنم مگر اینکه دولت تصویب کند. 

■ مى گویند قراردادها را  بدهید مى خواهیم  ایرادش 
را پیدا کنیم . مگــر در دنیا قراداد شــرکت ها را در 
روزنامه چاپ مى کنند؟ این قراردادها اسناد محرمانه 
شرکت هاست؛ قرارداد را نباید رو کنى، قرارداد جزو 

دارایى شرکت است. من خودم زمانى که پتروشیمى 
بودم دنبال این بودم فرمول خوراك پتروشــیمى 
عربســتان چگونه است؛ چقدر جلســه گذاشتیم 
ولى نمى دادند مى گفتند محرمانه اســت. رسانه و 
خبرنگاران باید بپرســند چرا در سرمایه گذارى ها 
مشارکت نمى کنید؟ چرا محصول جدید نمى دهید؟ 
چرا صادرات نمى کنید؟ تا من جواب بدهم اما ریز 

قرارداد را هیچ جاى دنیا نمى دهند. 

■  گاهى مى پرسند چرا آقاى روحانى حرفى  در مورد 
انتخابات نمى زند. ایشان روزى در دولت گفتند با آقا 
صحبت داشتم و با ایشان مطرح کردم که مصلحت 
چیست؟ بیایم یا نیایم؟ که ایشان تأکید داشتند حتمًا 
باید باشید و کاندیدا شــوید. یقین دارم آقا اگر  مثًال 
مى گفت نیا، صالح نیست، ایشان صریح مى پذیرفت 
و بدون اذن آقا در مسائل کالن تصمیم نمى گیرد. 
به طور مثال ما در مذاکرات هسته اى دیدیم که کار 
پیشــرفت کرده بود و آقا در یک ســخنرانى روى 
مطلبى تأکید کردند و این مسئله با توافقات قبلى 
که آقاى ظریف انجام داده  بود تفاوت داشت، آقاى 
روحانى  در دولت خطاب به آقاى ظریف گفت نظر 
آقا این است، باید متن را  عوض کنید، ظریف گفت 
دو ماه روى این صحبت کردم، رئیس جمهور گفتند 
نه، نظر آقا این است و باید عوض شود. حتى اینکه 
توافق هسته اى چند ماه عقب افتاد یک دلیلش این 
است. حاال درست است که این هم به نفع ماست اما 
خیلى سخت است دوباره شروع کنى، حتى بعضى ها 
مى گفتند غیر ممکن است؛ ما روى این مورد مذاکره 
کردیم حاال بگویم این تاریخ نه، این سال ولى ایشان 
خیلى صریح گفت اگر نشــود مذاکره بى مذاکره، 
یعنى ایشان اینقدر در مسائل حکومتى تابع رهبرى 
است . حاال ممکن است در مسائل کارشناسى نظر 
خودش را داشــته باشــد ولى اگر آقا نظرى داشته 
باشد ایشان تابع اســت حاال کسى به ظن خودش 
حرفى برداشــت مى کند. به نظرم  براى ایشان هم 
هیچکســى نمى تواند بهتر از آقاى روحانى براى 

ریاست جمهورى  باشد.

به گــزارش ایلنا به نقــل از «روســیاالیوم»، یک مقام 
آمریکایى فاش کرد، «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى 
آمریکا در جلسه بررسى حمله موشکى به سوریه، گزینه 
بمباران کاخ «بشــار اســد» با عنوان «قطع سر» را نیز 

مطرح و درباره آن با مقامات آمریکایى گفتگو کرده بود.
«هربرت ماکماستر» مشاور امنیت ملى رئیس جمهورى 
آمریکا، اعالم کرد، ترامپ پیش از حمله به ســوریه، در 
نشستى با اعضاى شوراى امنیت ملى آمریکا و چند تن از 
ژنرال هاى وزارت دفاع، درباره سه گزینه بحث و گفتگو 
کرد که گزینه حمله مســتقیم به کاخ بشار اسد با عنوان 
«قطع ســر»، با هدف وادار کردن وى به تسلیم و قبول 
انتقال قدرت، از جمله این گزینه ها بود اما در نهایت گزینه 

حمله موشــکى را پذیرفت و گفت: «اجازه دهید با این 
گزینه آغاز کنیم.»

یک مقام آمریکایى دیگر با اشــاره به حمله موشــکى 
آمریکا به پایگاه هوایى «الشعیرات» سوریه تصریح کرد 
که دولت آمریکا طرح هاى فوق العاده اى ترســیم کرده 
است تا در صورت واکنش بشــار اسد به حمله موشکى، 

آن را اجرا کند.
یکى از مسئوالن بلندپایه دولت آمریکا گفت: «شمارى 
از مقام هاى آمریکا بعد از ظهر سه شــنبه هفته گذشته 
با ترامپ دیدار کردنــد و گزینه هاى متعددى چون انواع 
تحریم، فشارهاى سیاسى و طرح حمالت نظامى از پیش 

طراحى شده به وى ارائه کردند.» 

حمید رسایى نماینده پیشــین مجلس شوراى اسالمى 
که پیش از این صالحیتش براى انتخابات میاندوره اى 
مجلس رد شده بود با انتشار پستى در صفحه شخصى اش 

در اینستاگرام خبر از تأیید صالحیتش داد.
به گزارش جام جم آنالین، حمید رسایى نماینده پیشین 
مجلس شوراى اسالمى که در دوره پیشین نتوانست به 
عنوان نماینده تهران وارد مجلس دهم شــود تصمیم 
گرفته بود که این بار در انتخابات میاندوره اى به عنوان 
نماینده مردم اصفهان وارد مجلس دهم شود. پیش از این 
صالحیت او از سوى هیئت اجرایى استان براى انتخابات 
میاندوره اى رد شده بود که حاال او با انتشار پستى خبر از 

تأیید صالحیت خود داده است.
به واســطه حاشــیه هاى پیش آمده براى مینو خالقى 
نماینده منتخب اصفهان در انتخابــات مجلس و عدم 

راهیابى او به مجلس شــوراى اســالمى، حمید رسایى 
ترجیح داده اســت با شــرکت در انتخابات میاندوره اى 

مجلس از این سهمیه استفاده کند.

اظهارات نعمت زاده درباره مسائل روز 

آقا به روحانى گفتند 
,,حتمًا باید در انتخابات باشید

ما معتقدیم 
مناطق آزاد 
نباید دریچه  اى 
براى ورود کاالى 
قاچاق باشد. 
مثالً در منطقه 
آزاد سرخس 
تریلى تریلى کاال 
مى آید مى رود، 
مگر سرخس 
چقدر مصرف 
دارد؟ معلوم 
است اینها 
مى آید داخل 
کشور. من با 
اینها مخالفم

رویترز:

برخى 
رهبران اصولگرا
 پشت روحانى
 ایستاده اند

روایت یکى از پایه گذاران جمنا از نتیجه مجمع دوم این تشکل اصولگرا:

چرا ترامپ کاخ بشار اسد را موشکباران نکرد؟ممکن است رئیسى کاندیداى نهایى جمنا نباشد  

حمید رسایى تأیید صالحیت شد

ممکن است رئیسى کاندیداى نهایى ج



اجتماعاجتماع 03032910 سال چهاردهمدوشنبه  21 فروردین  ماه   1396

سخنگوى ناجا با اشاره به افزایش میزان کشف خودروهاى 
مسروقه در نوروز امســال گفت: خودروى پراید همچنان 
در جایگاه نخســت خودروهاى سرقتى است و الزم است 
دارندگان این خودرو توجه ویژه اى به امنیت آن داشــته 

باشند.
سردار سعید منتظرالمهدى با اشاره به افزایش 3 درصدى 
کشف پرونده ها در نوروز امسال افزود: در نوروز سال جارى 
93 درصد خودروهاى مســروقه کشف شد و این در حالى 
اســت که در مدت مشابه ســال قبل میزان کشفیات در 
حدود 90 درصــد بود.  وى اضافه کــرد: آمارهاى موجود 
نشــان مى دهد که 25 درصد خودروهاى مســروقه طى

 24 ســاعت اول، 47 درصد دیگر در هفته نخســت و 20 
درصد خودروهاى سرقتى در یک ماه پس از وقوع سرقت 
کشف مى شوند و خودروى پراید رتبه نخست خودروهاى 
سرقتى را در کشور داراست. این در حالى است که 30 درصد 
خودروهاى کشــور از نوع پراید بوده و حدود پنج میلیون و 
700 هزار دستگاه از این خودرو در کشور در حال تردد است. 
سخنگوى ناجا با بیان اینکه 48 درصد سرقت هاى کشور 
در سه استان تهران، خراسان رضوى و خوزستان رخ داده 
است، افزود: در مقابل استان هاى چهارمحال و بختیارى، 
همدان، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل و کردستان کمترین 

سرقت ها را داشتند.

سخنگوى دانشگاه پیام نور گفت: آزمون هاى دانشگاه 
پیام نــور حکــم کنکــور سراســرى را دارد و یکى از 
مزیت هاى این دانشگاه برگزارى آزمون هاى متمرکز 

است.
محسن صدر با اشاره به عملکرد دانشگاه در سال جدید 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه به زمان آغاز امتحانات 
خرداد ماه نزدیک مى شویم مهمترین اقدام دانشگاه پیام 
نور ساماندهى آزمون هاســت که در حال حاضر اساتید 
اقدام به طراحى سئواالت آزمون هاى خرداد ماه کرده اند.
وى افزود: آزمون هاى دانشــگاه پیام نور حکم کنکور 
سراســرى را دارد و یکى از مزیت هاى این دانشــگاه 

برگزارى آزمون هاى متمرکز است.
سخنگوى دانشــگاه پیام نور با بیان اینکه آزمون ها به 
طور همزمان در سراسر کشــور برگزار مى شود گفت: 
بخش اعظمى از تصحیح اوراق توسط سیستم کامپیوتر 
انجام مى شود که همین امر در ارائه نمرات واقعى تأثیر 

بسزایى دارد.
صدر ادامه داد: این روش از برگزارى آزمون ها در دانشگاه 
پیام نور اگرچه براى دانشجویان دشوار است اما مى توانند 

به راحتى در مقاطع باالتر موفق شوند.
وى افزود: امتحانات پایان ترم دانشــجویان از ابتداى 

خردادماه آغاز و تا 25 روز بعد به اتمام مى رسد.

آزمون هاى دانشگاه پیام نور 
در حکم کنکور است

پراید در صدر 
خودروهاى مسروقه کشور

نقش صندلى هاى خالى 
درایجاد اشتغال 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: از دو سال گذشته 
صندلى هاى خالى دانشـگاه هاى غیرانتفاعى افزایش 
پیداکـرده اسـت اما باید بیاندیشـیم کـه چرا بـا ایجاد

 700 هزار شـغل این میزان شغل در کشـور نمود پیدا 
نمى کند. 

على ربیعى بابیان اینکه نیروهایى که مى خواستند وارد 
بازار کار شـوند در یک دوره اى وارد دانشگاه ها شدند، 
افـزود: در سـال 1395 ایـن نیروهـاى تحصیل کرده 
وارد بازار کار شـدند و ما به یک باره با حجم بى سـابقه 
یک میلیـون و 200 هزارنفـرى بـراى بـازار کار روبـه 
روشـدیم که بیـش از 800 هـزار نفـر آنهـا نیروهاى 

تحصیل کرده بودند.

رستاخیز آگاهى با پالسکو 
عضو کمیته اجتماعى و رسـانه هیئت ویژه رسـیدگى 
حادثه پالسـکو گفـت: پیشـنهاد مى دهم کـه حادثه 
پالسـکو بـه عنـوان یـک درس وارد کتـب  درسـى 

شود.
محمد فاضلى افزود: در کشـورى زندگى مى کنیم که 
75 درصد مردمش بر اساس پیمایشى که انجام دادیم 
در یکسـال اخیر هیچ برنامه  مرتبط با ایمنى ندیده اند؛ 
این درحالى است که بارها خبر تولد پاندا در باغ وحش و 

تبلیغات چیپس و پفک را دیده اند.
عضو کمیته اجتماعى و رسـانه هیئت ویژه رسـیدگى 
حادثه پالسـکو ادامه داد: جامعه ما، جامعه مسائل حل 
نشده است، هیچ سقوط هواپیمایى انتهایش مشخص 
نمى شود، هیچ ملک نجومى به نتیجه نمى رسد و هیچ 
حقـوق نجومى مشـخص نمى شـود، سـرانجام هیچ 
اسیدپاشى معلوم نمى شـود و... و من امیدوارم به یک 
رستاخیز آگاهى برسـیم و کمیته رسیدگى پالسکو به 

قانون تبدیل شود. 
فاضلـى در مـورد عذرخواهـى  در موضـوع پالسـکو 
گفت: عذرخواهى کالمى فایـده اى ندارد، احتیاجى به 
عذرخواهى و استعفا وجود ندارد و فکر مى کنم بهترین 
عذرخواهى در حادثه پالسکو اصالح قوانین و اصالح 

مقررات ملى ساختمان است.

افسردگى مردمى 
رئیـس دانشـکده علـوم رفتـارى و سـالمت روان به 
مناسـبت روز جهانـى 18 فروردیـن کـه سـازمان 
بهداشـت جهانـى آن را با محور افسـردگى و با شـعار 
«بیـا در مـورد افسـردگى حـرف بزنیـم» نامگـذارى 
کرده اسـت، اظهـار داشـت: یکـى از پرهزینـه ترین 
امـرى کـه بـه خانـواده ، بیمـه و دولت هـا فشـار وارد 
مى کنـد، بیمـارى هزینه هـاى بیمـارى افسـردگى 
است. جعفر بوالهرى با اشاره به اینکه در ایران همه نوع 
داروى روانپزشکى وجود دارد ولى تدابیر و پیشگیرى از 
وقوع اختالالت روانى در محل کار، محیط خانه و محل 
تحصیل بسیار کم است، گفت: متأسفانه هم اکنون نیز 
که در فصل انتخابات هسـتیم هیچ نامزدى برنامه اى 
در زمینه سالمت روان مردم ندارد و بهداشت سالمت 
روان مردم جزو استراتژیکى هاى مهم قرار ندارد، زیرا 
بیش از 20 عامل اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و ... در 

افسردگى مردم نقش دارد.

افزایش فساد اخالقى 
در جامعه 

عضو انجمن روانشناسـان ایران با اشاره به علت هاى 
افزایش انحرافات اخالقى در جامعه، اظهار داشت: یکى 
از علت هایى که باعث افزایش فساد اخالقى در جامعه 

مى شود افزایش طالق است.
هانیه خمسه در ادامه با اشـاره به وجود بیکارى و عدم 
اشتغال جوانان در سـنى که باید فعال و سازنده باشند، 
اظهار داشـت: سـختگیرى بى مـورد در روابـط دختر 
و پسـر در حال حاضـر فضایـى را در جامعه بـه وجود 
آورده که منجـر به گرایـش همجنسـگرایانه در افراد 
شـده اسـت چراکه هنگامى که جوانان بـه خصوص 
دخترهـا احسـاس مى کننـد وقتى کـه با هـم جنس 
خود در تماس و رفت و آمدند اجتمـاع و والدین به آنها 
کارى ندارنـد این امر باعـث تبدیل یک نـوع عادت و 
عالقـه و باعث یکسـرى فسـادهاى دیگـر در جامعه 

مى شود.

چرك نویس

«تعداد مســافران ایرانى که تعطیالت نوروزى امسال 
را در سواحل جنوبى ترکیه ســپرى کردند، بسیار کمتر 
از جمعیتى بود که هر سال به این کشور سفر مى کنند. 
بیشــتر هتل هاى آنتالیا خالى بودنــد و برخى با نصف 
ظرفیت خدمات رسانى کردند. حتى برگزارى کنسرت ها 
هم نتوانســت جمعیت بیشــترى را از ایران به ترکیه 

بکشاند.»
اینها بخشــى از اظهارات بابک نعمت پور در گفتگو با 
ایسناست؛ راهنماى رســمى ایرانگردى و جهانگردى 
که بیش از 12 ســال در ترکیه به عنوان راهنماى تور 
فعالیت داشته و امسال نیز مسئولیت همراهى و راهنمایى 
مسافران ایرانى را در سواحل جنوبى این کشور بر عهده 
داشت. او براساس مشاهداتش و ظرفیتى که هتل هاى 
آنتالیا نوروز امسال به خدمت مســافران ایرانى گرفته 
بودند، تخمین مى زند نیمى از جمعیت هر ســاله، نوروز 
را در این منطقه ســپرى کردند. این درحالى است که 
رسانه هاى ترکیه پیش از آغاز تعطیالت نوروزى با انتشار 
اخبارى سعى در نشان دادن افزایش جمعیت مسافران 

ایرانى در این کشور داشتند.
«دیلى صباح» در آخرین روزهاى اسفندماه 95 خبرى 
را منتشر کرد مبنى بر افزایش 10 درصدى سفر ایرانى ها 
به ترکیه و در گزارشى مثبت، مدعى روند صعودى ورود 
گردشگران ایرانى به ترکیه شد و نوشت: «انفجارهاى 
انتحارى هم ایرانیان را از ســفر به ترکیه باز نداشت!» 
همزمان خبرگزارى «آناتولى» از پیش بینى هاى اتحادیه 
هتلداران ترکیه نوشــت که افزایش 20 درصدى سفر 
ایرانى ها به ترکیه را احتمال داده بود و انتظار ســفر دو 

میلیون ایرانى را به این کشور مى کشید.
اما محمدحســن کرمانى رئیس هیئــت مدیره انجمن 

دفاتر خدمات مســافرتى ایران پس از انتشــار گزارش 
رسانه هاى ترکیه، به اســتناد اطالعاتى که از وضعیت 
تورها و پروازها داشت، به ایسنا گفت: «فکر نمى کنم این 
خبر درست باشــد، چون اطالعات و شواهد گویاى این 
است که وضعیتى غیر از آنچه رسانه ها ترکیه نوشته اند، 

حاکم است.»
یکى از مقامات گردشگرى کشور هم در واکنش به این 

اخبار گفت که این آماِر خود ترك هاست.
 با پایان یافتن تعطیالت، مرتضى رحمانى موحد معاون 
گردشگرى کشور  هم گفت که امسال سفر ایرانى ها به 

ترکیه دستکم 30 درصد کاهش داشته است.
بابک نعمت پور راهنماى رسمى ایرانگردى و جهانگردى 
که تمام تعطیالت نوروزى در ســواحل جنوبى ترکیه 
مستقر بود، درباره  شرایط امسال سفر ایرانى ها توضیح 
داد: بیشتر هتل ها خالى بودند و برخى با نصف ظرفیت 

خدمات رســانى مى کردند. قیمت ها هم بسیار کاهش 
یافته بود، مثًال هتل هایى که خدماتشــان پنج میلیون 
تومان قیمت داشت، امسال نرخ را به سه میلیون تومان 
رسانده بودند. حتى برگزارى کنسرت ها هم نتوانسته بود 
جمعیت بیشترى را از ایران به ترکیه جذب کند. هرچند 
بیشتر مسافرانى هم که به این منطقه سفر کرده بودند، 
انگیزه شان فقط حضور در کنسرت بود و عمومًا قصدى 

براى مسافرت طوالنى در آنتالیا نداشتند.
او مى گوید: شاید علت اصلى این کاهش جمعیت اخبارى 
باشــد که پیش از تعطیالت نوروزى از ناامنى در ترکیه 
مخابره شــد. از طرفى مجوز پروازهاى چارترى ترکیه 
یک ماه مانده به آغاز سفرهاى نوروزى صادر شد، آن هم 
در شرایطى که تورهاى بسیارى از مقاصد خیلى جلوتر به 
فروش رفته بودند. عالوه بر این، تعداد مجوز پروازهاى 
این مقصد هم کاهش یافته بود، به طورى که از ســه 
پرواز، یکى از آنها انجام شد و مسافران آنها در یک پرواز 

تجمیع شدند.
وى اضافه مى کند: تعــداد پروازهاى نــوروزى آنقدر 
محدود بود که به ســختى بلیت بازگشت به ایران پیدا 
مى شد، حتى برخى مسافران که پروازهایشان تجمیع 
و یا زمانشان جابه جا شــده بود، در برگشت به کشور با 
مشکل مواجه شدند و خیلى ها مجبور شدند با پروازهاى 
دیگر، غیر از آنچه خودشــان قبًال بلیتش را تهیه کرده 

بودند، برگردند.
نعمت پور معتقــد اســت: تبلیغاتى که امســال روى 
مقاصد دیگر همچون ارمنستان، جمهورى آذربایجان 
و گرجســتان شــده، باعث شــد حجم قابل توجهى 
از مســافراِن همیشــگى ترکیه به این کشــورها سفر 

کنند.

مدیرکل میراث فرهنگى،کرمان گفت:تیم باستان شناسى 
به منظور بررسى و شناخت آثار مشاهده شده در «فهرج» 
مستقر شــده و هر گونه اظهارنظرى در این باره، تا زمان 

اعالم نظر این گروه، بى اساس است.
محمود وفایى گفت:منطقه فهرج جزو مناطقى است که 
چندین عرصه باستانى و تاریخى دارد و اخیراً نشانه هایى از 
سکونتگاه ها و استقرارهاى باستانى در این منطقه مشاهده 

شده است.
وى ادامه داد:در ادامه مشــاهده این نشانه ها، گروهى از 
باستان شناسان به منطقه فهرج اعزام شدند تا مشخص 
شــود این آثار مربوط به محل استقرار و ســکونتگاه یا 

گورستان تاریخى است.
وفایى تصریح کرد: آنچه مشخص است آثار و نشانه هاى 
یافت شــده در این منطقه تاریخى است اما درحال حاضر 
نمى توان به قطع گفت که این منطقه یک «شهر» تاریخى 
است؛ باید منتظر بمانیم تا باستان شناسان نظر قطعى خود 

را اعالم کنند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى کرمان 
اضافه کرد: نتیجه اولیه بررسى این گروه کارشناسى در چند 
روز آینده اعالم مى شــود و هرگونه اظهارنظرى در مورد 
این شواهد و آثارى که در منطقه فهرج نمایان شده، تا آن 

زمان، بى پایه واساس است و علمى و کارشناسانه نیست.

کارشناس سازمان هواشناسى گفت: تا روز سه شنبه در 19 
استان کشور باران به صورت پراکنده مى بارد.

محمد اصغرى اظهار داشت: روند افزایشى دما در شمال 
کشــور متوقف شــده و به زودى با کاهش دما روبه رو 

خواهیم  شد. 
کارشــناس ســازمان هواشناســى از ورود ســامانه 
بارشى به کشــور از روز سه شــنبه خبر داد و افزود: این 
موج از نیمه شــمالى کشــور وارد شده و اســتان هاى 
همدان،مرکزى،کرمانشــاه،آذربایجان شــرقى،غربى، 
قزوین، خراســان شــمالى و رضوى  و ســواحل خزر را 

تحت تأثیر قرار مى دهد. 
کارشناس ســازمان هواشناســى با بیان اینکه اصفهان و 
شهرهاى گالبگیرى با وزش باد همراه هستند،تأکید کرد: 
بهتر است افرادى که براى گالبگیرى به این مناطق مى روند،

لباس گرم به همراه داشته باشند. روز دوشنبه (امروز) براى 
اصفهان بارش پراکنده پیش بینى مى شود.  

اصغرى با اشــاره به هواى نیمه جنوبى کشور، ادامه داد: 
براى استان هرمزگان و سیستان وبلوچستان بارش پیش 
بینى نمى شود. در استان هاى خوزستان و کرمان هم در 

سه روز آینده شاهد رگبار خواهیم بود.

عضو کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس گفت: الیحه 
مقابله با تقلب در تهیه آثار علمى با توجه به پیشنهاداتى 
که کمیسون آموزش ارائه داده است، در کارگروه حقوق 

جزا مورد رسیدگى قرار مى گیرد.
محمد على پورمختار با اشــاره به جلسه این کمیسیون 
اظهار داشــت: الیحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمى 
با توجه به پیشــنهاداتى که کمیسون آموزش ارائه داده 
اســت، در کارگروه حقوق جــزا مورد رســیدگى قرار 

مى گیرد.
وى ادامــه داد: در الیحه پیشــنهادى دولــت که در 
کمیســیون قضائــى و حقوقى مجلس تصویب شــد، 
تهیه، عرضــه یا واگــذارى آثــارى از قبیل رســاله، 
مقاله، طــرح پژوهشــى و همچنین تبلیغــات انجام 
امور علمى و پژوهشــى به عنوان جــرم، تلقى و  براى 
تنبیه اســتفاده کنندگان این اســناد، جریمــه نقدى از 

36 تا 55 میلیون تومان و محرومیــت از برخى حقوق 
اجتماعى و اخراج دانشــجوى متخلــف در نظر گرفته  

شده است.
پورمختار تصریح کرد: همچنین در صورت احراز تخلف 
و تقلب در آثار علمى، مؤسسه متخلف تعطیل و از ادامه 
فعالیت آن جلوگیرى مى شود و از طرفى براى اعضاى 
هیئت علمى در صورت تخلف بر اساس تصمیماتى که 
در هیئت مربوطه گرفته مى شود مجازات هاى انتظامى 

تعیین خواهد شد.
گفتنى است؛ این الیحه که به پیشــنهاد وزارت علوم 
و تحقیقــات و فنــاورى در هیئت وزیــران تصویب 
شــد، پس از تقدیم بــه مجلس هم اکنون در دســتور 
کار کمیســیون قضائــى و حقوقى مجلس شــوراى 
اســالمى به عنــوان کمیســیون اصلى قــرار گرفته

است.

پسر ریزعلى خواجوى مى گوید: «شایعات فضاى 
مجازى، ما را ناراحت مى کند و مجبور مى شــویم 
هر چند وقت یک بار شــایعه فوت پدرم را تکذیب 

کنیم.»
ریزعلى خواجوى سال 1341 در حالى که 32 سال 
داشت، شــب هنگام متوجه ریزش کوه روى ریل 
قطار و تهدید جان مســافران شــد و با آتش زدن 
لباسش، راهبر قطار را از این اتفاق آگاه کرد و جان 

مسافران را نجات داد.
دهقــان فــداکار سال هاســت َمَثل فــداکارى 
و از جان گذشــتگى در میان مردم ایران اســت و 
درســى تحت همین عنوان، در کتاب هاى درسى 
پایه ســوم دبســتان براى دانش آموزان تدریس 

مى شود.
این روزهــا، برخى افراد در فضــاى مجازى براى 
افزایش مخاطب در صفحــات مجازى و اجتماعى 
به انتشار شایعاتى درباره افراد مختلف مى پردازند؛ 
از تصــادف و مــرگ هنرمنــدان و افــراد خاص 
گرفته تا ارائه نســخه انواع و اقســام معجون هاى 

سالمت. 
یکــى از این افراد کــه همــواره در ماه هاى اخیر 

مورد حمالت ایــن گروه صفحات مجــازى قرار 
گرفته، دهقان فداکار اســت که هر چند وقت یک 
بار شــایعات درباره وخامت حال و مرگ او منتشر 

مى شود.
یونس خواجوى پســر ریزعلى خواجوى در گفتگو 
با فارس ضمن تکذیب شــایعات پیرامون وخامت 
حال پدرش گفت: «پدرم مشکل فشار خون دارد و 
به همین دلیل مدتى در بیمارستانى در شهر میانه 

بسترى بود.»
وى با اعالم خبر صحت ســالمت پــدرش ادامه 
داد: «اکنون رفع کســالت صورت گرفتــه و او از 
بیمارســتان مرخص شــده و در منزل در کنار ما 

هستند.»
خواجوى افزود: «شــایعات فضاى مجــازى ما را 
ناراحت مى کند و مجبور مى شــویم هر چند وقت 

یک بار فوت پدرم را تکذیب کنیم.»
به گــزارش فارس، 16 فروردین امســال ریزعلى 
خواجــوى بــه دلیــل عارضــه فشــارخون در 
بیمارستان بســترى شــده بود و برخى رسانه ها 
در فضاى مجازى خبــر فوت او را منتشــر کرده 

بودند.

گالیه  خانواده «دهقان فداکار»
 از شایعات

شهر باستانى در فهرج کشف شده است؟ 

ورود سامانه بارشى به کشور

جریمه نقدى و لغو امتیاز 
براى تهیه کنندگان آثار علمى تقلبى

مأمور پلیس وظیفه شناس که کیف 19 میلیارد ■ یونس خواجوى: هر چند وقت یک بار شایعه مرگ پدرم را تکذیب مى کنم  
ریالى را پیــدا کرده بود، با تالش زیــاد آن را به 
صاحبش بازگرداند تا در آزمون امانتدارى سربلند 

باشد.
به گــزارش جام نیوز، ســتوان دوم «حســین 
راستگو»  39 ساله با تشــریح نحوه بازگرداندن 
این کیف میلیاردى به صاحبــش گفت: روز 9 
فروردین به همراه یکى از همکارانم مشــغول 
گشتزنى در پارك سیادت شهر بودیم. در میان 
سبزه هاى پارك متوجه کیف پولى شدم که کنار 
درختى افتاده بود. داخل کیف تعداد زیادى مدارك 
شناسایى از جمله گواهینامه و کارت ملى و پایان 
خدمت و همچنین یک فقــره چک به مبلغ 19 
میلیارد ریال که پشت نویسى شده بود قرار داشت.
وى اضافه کرد: پس از ساعت ها تالش سرانجام 
مشخصات و شماره تماس صاحب کیف را که در 
کرج زندگى مى کرد پیــدا کردیم و با منزل آنها 
تماس گرفتم. صاحب کیف باور نمى کرد کیف 
باارزش او پیدا شده اســت و بالفاصله به سوى 

بوشهر حرکت کرد.
«صالح مالثانى» صاحب کیف میلیاردى نیز با 
بیان اینکه رســم امانتدارى را این مأمور وظیفه 
شناس به خوبى انجام داد، گفت: به همراه یکى 
از دوســتانم به اهواز رفته و از آنجا نیز به بوشهر 
رفتیم. چند ساعتى در پارك بودیم و آنجا بود که 

کیف پولم را گم کردم. 
وى ادامه داد: مدارك هویتى و شناســایى ام را 
به تازگى گرفته بودم و گم شدن آنها ضربه روحى 
بدى به من وارد کرد. دوبار مسیر شیراز به بوشهر 
را جستجو کردیم تا شاید سرنخى از کیف به دست 
بیاوریم اما موفق نشدیم. به ناچار به کرج بازگشتم 
و لحظه اى که رسیدم متوجه شدم که مأمور پلیس 
بوشهر با منزلمان تماس گرفته است. بالفاصله به 
بوشهر بازگشتم. لحظه اى که کیف پول را تحویل 
گرفتم متوجه چک داخل آن شدم. چند روز قبل 
از آن با پشت نویسى چک به بانک رفته بودم اما 
حساب چک خالى بود و قرار بود تا چند روز دیگر 
مبلغ چک واریز شود. مأمور وظیفه شناس هیچ 
درخواستى مبنى بر پاداش مطرح نکرد و با این 

کار خود درس بزرگى به من داد.

سفر به ترکیه، نه!
کنسرت هاى لس آنجلسى هم ایرانى ها را با ترك هاى همسایه آشتى نداد

امانتدارى میلیاردى 
مأمور پلیس بوشهرى
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اختصاص 5 میلیارد براى خط 
ریلى اراك-گلپایگان- اصفهان

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: با پیگیرى هاى مستمر سال گذشته مبلغ پنج 

میلیارد تومان اعتبار براى پروژه خط ریلى اخذ شد.
على بختیار افزود: با پیگیرى هاى مســتمر ســال 
گذشــته از بودجه مبلغ پنج میلیارد تومــان اعتبار 
براى پروژه خط ریلى اخذ شــد و اکنون این بودجه 
از مبلغ  2/3 میلیارد تومان بــه  7/3 میلیارد تومان 

رسیده است.
وى گفت: به دنبال جذب شرکت خارجى به عنوان 
فایناس پروژه هســتیم که با تهیه fs  براى طرح، 
سرمایه گذارى مى شود و پس از امضاى وزارت راه و 
شهرسازى عملیات احداث خط ریلى آغاز مى گردد. 

«مبانى فیلمنامه نویسى» را 
بیاموزید 

جلســه مقدماتى دوره هاى کارگاهى و آموزشــى 
«مبانى فیلمنامه نویســى و اقتباس در ســینماى 
کــودك و نوجــوان»، 22 فروردیــن مــاه برگزار

 مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شــهردارى اصفهان، رئیس دفتر تخصصى سینما 
اظهار داشت: این کارگاه آموزشــى پیرو فعالیت ها 
و برنامه هاى سال گذشــته دفتر تخصصى سینما 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان در 
زمینه آموزش و حمایت از فیلمنامه نویســان شهر 
اصفهان با همکارى انجمن سینماى جوانان اصفهان 

برنامه ریزى شده است.
مصطفى حیدرى افزود: جلسه مقدماتى دوره هاى 
کارگاهى وآموزشى مبانى فیلمنامه نویسى و اقتباس 
در «سینماى کودك و نوجوان» با حضور «على اکبر 
قاضى نظام» دبیر بخش مســابقه فیلمنامه نویسى 
سى امین جشنواره فیلم کودك و نوجوان اصفهان، 

برگزار مى شود.

کارتن خواب ها 
بیمه سالمت مى شوند

رئیس انجمن پایان کارتن خوابى در اصفهان گفت: 
در حدود 40 نفــر از کارتن خواب هــاى گرمخانه 
(زن و مرد) را با هزینه خیریه پایــان کارتن خوابى 
بیمه ســالمت کردیم به طورى که تمــام هزینه 
دارویى و درمان، پزشکى و بسترى افراد برعهده ما 

خواهد بود.
محســن انصارى درخصوص بیمه کارتن خواب ها

 اظهار داشت: با کمک اعضاى انجمن و با وساطت 
معاون دادستان و اداره ثبت احوال، اقدام به تکمیل 
ســازى مدارك شناســایى و هویتى افــراد کارتن 
خواب بــه منظور ثبت بیمه ســالمت بــراى آنان

 کردیم. 

محکومیت میلیونى 
یک شرکت خصوصى 

مدیــر کل تعزیــرات حکومتى اســتان اصفهان 
گفــت: مدیرعامل یــک شــرکت خصوصى بابت 
عدم ایفاى تعهــدات ارزى اعتبار اســناد ارزى، به 
اســترداد عین ارز موضــوع اعتبار معادل هشــت 
میلیــارد و 580 میلیون ریال در حق بانک شــاکى 

محکوم شد.
غالمرضا صالحى اظهار داشــت:یک فقره پرونده 
تخلف ارزى مدیر عامل یک شــرکت خصوصى با 
شکایت مدیریت شــعب یکى از بانک هاى استان 
در شعبه ششــم تعزیرات حکومتى مورد رسیدگى 

قرار گرفت.
وى  افزود: شــعبه مذکور متهم پرونده را بابت عدم 
ایفاى تعهــدات ارزى اعتبار اســناد ارزى، عالوه 
بر محکومیت به اســترداد عیــن ارز موضوع اعتبار 
معادل هشــت میلیارد و 580 میلیون ریال در حق 
بانک شــاکى، حکم بــه تعلیــق کارت بازرگانى 
شــرکت موصوف به مدت یکســال را نیــز صادر

 کرد.

 فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از انهــدام 193 باند 
مجرمانه و اســترداد بیش از هزار میلیــارد ریال اموال 

مسروقه به مالباختگان در سال 95 خبر داد.
سردار عبدالرضا آقاخانى اظهار داشت: کارآگاهان پلیس 
آگاهى اصفهان با به کارگیرى تمام توان خود در ســال 
گذشته موفق شدند تعداد 193 باند مجرمانه و خالفکار 

حرفه اى را شناسایى و منهدم کنند.
وى با اشــاره به اینکه کشــفیات پلیس در ســالى که 
گذشــت 5 درصد افزایش داشــت، ادامه داد: مأموران 
پلیــس آگاهى بــا اســتفاده از تجهیزات پیشــرفته و 
تخصصى و به کارگیــرى تمام توان خود در راســتاى 

تأمین امنیت تالش مى کنند.فرمانده انتظامى اســتان 
اصفهان از راه اندازى گشــت هاى ویژه پلیس خبر داد 
و گفت: خوشــبختانه در نوروز امسال  انواع سرقت پنج 
درصد کاهش و کشــفیات پلیــس 24 درصد افزایش 

داشت.
سردار آقاخانى با اشــاره به اینکه پلیس استان اصفهان 
ســال جدید را با برنامه هاى جدید و کارشناسى شروع 
کرده خاطرنشــان کرد: امیدوارم امســال با همکارى 
مردم و دیگر مســئوالن اجرایى با پلیــس بتوانیم در 
زمینه افزایش امنیت و احساس امنیت شهروندان گام

 برداریم.

مدیر امور اجتماعى و مشارکت هاى مردمى شهردارى 
اصفهان از برگزارى جشنواره فرهنگى پیشگیرى از اعتیاد 
خبر داده و گفت : بیش از 280 مدرسه در دوره متوسطه در 
شهر اصفهان میزبان این جشنواره در قالب هاى اجرایى 

متنوعى خواهند بود.
مسعود مهدویان فر بیان داشت: دستور کار اصلى حوزه 
اجتماعى شــهردارى اصفهان در سال 96 پیشگیرى از 
اعتیاد بوده و در همین راستا جشنواره فرهنگى پیشگیرى 
از اعتیاد با حضور بیش از 280 مدرسه دوره متوسطه دوم با 
همکارى معاونت تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش 
و پرورش استان در سطح شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

وى با بیان اینکه تمرکز این جشنواره روى آموزش مهارت 
نه گفتن در برابر آسیب هاى اجتماعى به ویژه پدیده اعتیاد 
خواهد بود، عنوان کرد: قالب هاى اجرایى جشــنواره به 
گونه اى طراحى شده است که دانش آموزان با بهره مندى 
از آموزش هاى صحیح و نســبت به کنش هاى پیرامون 
خود عکس العملى صحیح از خود بروز داده و با فراگیرى 
مهارت ها به ویژه مهارت نه گفتن از آسیب ها و مخاطرات 

اجتماعى از جمله اعتیاد در امان بمانند.
مهدویان فر ادامه داد: جشــنواره فرهنگى پیشگیرى از 
اعتیاد تا 15 اردیبهشت در مدارس متوسطه شهر اصفهان 

برگزار مى شود.

استرداد هزار میلیارد ریال 
اموال مسروقه به مالباختگان 

برگزارى جشنواره پیشگیرى 
از اعتیاد در مدارس

مدیر زراعت ســازمان جهادکشــاورزي استان 
اصفهان از آبیــارى 20 هزار هکتــار از اراضى 
کشاورزى شــرق اصفهان با بازگشایى رودخانه 
زاینده رود خبر داد و گفــت: تداوم تحویل آب تا 
انتهاى فصل زراعى پاییزه، منوط به میزان بارش 
و حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود است.

محمد زارع اظهار داشت: به منظور آبیارى مزارع 
غالت پاییزه اراضى شرق شهرستان اصفهان از 
محل شــبکه زاینده رود، حجمى متناسب با آب 
مورد نیاز کشاورزان با بازگشایى مجدد زاینده رود، 

تحویل کشاورزان شده است.
وى ادامه داد: تداوم تحویل آب تا انتهاى فصل 
زراعى پاییــزه، منوط به میزان بــارش و حجم 
آب موجــود در مخزن ســد زاینده رود اســت و 
امیدواریم بــا افزایش نزوالت الهــى، آب براى 
آبیارى این مزارع تــا انتهاى فصل زراعى تأمین 

شود.
مدیر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهــان بیان داشــت: ســطح زیر کشــت 
محصوالت پاییزه مورد آبیارى از منابع آب هاى 
سطحى در این مناطق در حدود 20 هزار هکتار 
اســت که 18 هزار و 500 هکتــار آن متعلق به 
گندم و هــزار و 500  هکتار مربوط به کشــت 

جو است.

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت: 
طبق طراحى هاى انجام شــده 12 مناره در یکسو و 12 
مناره در سوى دیگر ورودى میدان علم و فناورى نصب 
مى شود که در حال حاضر اســکلت چهار مناره احداث 

شده است.
جمال الدین صمصام شــریعت اظهار داشــت: یکى از 
ورودى هاى اصلى اصفهان که در قسمت شمال شهر قرار 
دارد، میدان استقالل است و به دلیل قرارگیرى دانشگاه 
صنعتى در شمال شهر این ورودى به نام «درآیگاه علم و 

فناورى» نامگذارى شده است.
وى ادامه داد: ورودى میدان اســتقالل در واقع ترکیبى 
از دو میدان اســتقالل به صورت تقاطع غیرهمسطح و 
میدان ورودى دانشگاه صنعتى است که به عنوان ورودى 

شاخص شهر، این دو میدان با یکدیگر تلفیق شده اند.
معاون شهرســازى و معمارى شــهردارى اصفهان با 
بیان اینکه این درآیگاه به عنوان یــک میدان بى نظیر 
و منحصربه  فرد در کشــور براى ورودى شهر اصفهان 
مطرح خواهد شــد؛ تصریح کرد: در اطراف این میدان 
نورپردازى هاى زیبا، آبنماها و فضاهاى سبز مخصوص 

همراه با کاشت درختان زینتى پیش بینى شده است. 
وى اضافه کرد: اقدامات زیباســازى میــدان  از جمله 

نورپردازى، ساخت مجسمه هاى مربوط به بزرگان و علما 
و دانشــمندان مرتبط با میدان علم و فناورى همچنین 
ایجاد مناره هایى به یاد مناره هاى تاریخى شهر در حال 

انجام است. 
 وى یادآور شد: براى ورودى تشریفات از سمت فرودگاه 
اصفهان نیز طرحى شامل فضاى سبز، انواع نورپردازى، 
رسیدگى به برج هاى کبوتر در مسیر، رنگ آمیزى پل ها، 
اســتفاده از المان هاى ویژه و کارهــاى حجمى، نصب 
تابلوهاى تبلیغاتى و نصب تصاویر شهداى شاخص شهر 

اصفهان انجام مى شود.

جوایز سى و هفتمین دوره قرعه کشى حساب هاى قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن 
اعالم شد.

به گزارش روابط عمومى بانک مسکن استان اصفهان، مدیرشعب این بانک دراستان 
اصفهان با اعالم این خبر گفت : جوایز ویژه قرعه کشــى حســاب هاى قرض الحسنه 
پس انداز ســال 1395 این بانک در این دوره جمعًا به ارزش حداقل 176 میلیارد و 785 

میلیون ریال مى باشد.
مهدى بلوچى با اشاره به اینکه منابع حاصل از حساب هاى قرض الحسنه پس انداز در 
راستاى ایفاى نقش مسئولیت هاى اجتماعى از قبیل اعطاى تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج و اشتغال، کمک به آزاد ســازي زندانیان جرائم غیر عمد، حمایت ازروشندالن، 
ساخت و بازسازى مدارس در مناطق محروم ،کمک به هموطنان آسیب دیده از بالیاي 
طبیعی و... استفاده مى گردد، افزود: این دوره از قرعه کشى حساب هاى قرض الحسنه 
پس انداز بانک مســکن به عنوان «گشــایش دفتر مهربانى» نامگذارى شده است و 
مشتریان و دارندگان حســاب هاى قرض الحســنه پس انداز بانک مسکن در استان تا 
31 خرداد ماه ســال جارى فرصت دارند با افتتاح حســاب و یا تکمیل موجودى در این 

قرعه کشى بزرگ شرکت کنند.
گفتنى است بر اساس این گزارش، ده کمک هزینه خرید واحد مسکونى هر یک به مبلغ 
یک میلیارد ریال، 137 کمک هزینه خرید واحد مسکونى هر یک به مبلغ 500 میلیون 
ریال، 137 کمک هزینه خرید لوازم خانگى تولید داخــل هر یک به مبلغ 200 میلیون 
ریال، 337 کمک هزینه خرید صنایع دستى هر یک به مبلغ 50 میلیون ریال، ده هزار و 
807 فقره جایزه نقدى پنج میلیون ریالى و هزاران فقره جوایز نقدى دیگر به عنوان جوایز 

این قرعه کشى اعالم شدند.
شایان ذکر است، حداقل موجودى الزم براى شرکت در این قرعه کشى، 200 هزار ریال 

بوده و هر صد هزار ریال در هر روز یک امتیاز محسوب مى شود.

 مدیرشعب استان اصفهان خبر داد

اعالم جوایز سى و هفتمین دوره قرعه کشى 
حساب هاى قرض الحسنه بانک مسکن

تیم دانشگاه صنعتى اصفهان پس از تیم هایى از آمریکا و چین، عنوان سوم لیگ روبات 
فوتبالیست شبیه ساز سه بعدى دوازدهمین دوره مسابقات بین المللى ربوکاپ آزاد ایران 

2017 را کسب کرد.
روابط عمومى دانشگاه صنعتى اصفهان روز شنبه اعالم کرد: این دوره از مسابقات در دو 
بخش دانش آموزى و دانشجویى در لیگ هاى اصلى روبات هاى فوتبالیست، امدادگر، 
خانگى، صنعتى، مین یاب، پرنده و زیردریایى، 16 تا 18 فروردین سال جارى در محل 

دائمى نمایشگاه هاى بین المللى تهران برگزار شد.

در دوازدهمین دوره رقابت هاى بین المللى ربــوکاپ آزاد ایران 2017 و در لیگ روبات 
فوتبالیست شبیه ساز ســه بعدى، تیم«AIUT3D » از دانشــکده برق و کامپیوتر 
دانشــگاه صنعتى اصفهان پس از تیم هــاى «UT Austin Villa » از آمریکا و 
«Apollo3D» از چین، عنوان ســوم این رقابت ها را کسب کرد.سیدنوید حسینى 
ایزدى، مهدى تاجمیر ریاحى، سید یعقوب اشکوفراز، مهدى عباسى، محمد روشن ضمیر 
و محمد فهامى، اعضاى تیم دانشگاه صنعتى اصفهان هستند که با نظارت دکتر مازیار 

پالهنگ، در این رقابت ها شرکت کردند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان 
گفت: 30 هزار برگ سند مالکیتى در 31 شهر زیر 25 هزار 
نفر استان اصفهان تا پایان شهریور امسال صادر مى شود.

غالمحســین خانى با بیان اینکه صدور اسناد مالکیتى 
براى خانه هاى روســتایى از ســال 75 با همکارى بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى و ســازمان ثبت اسناد و امالك 
آغاز شده است، اظهار داشت: از این رو پس از گذشت 21 
سال از اجراى این قانون تاکنون در سطح استان اصفهان 
220 هزار و 40 برگ سند براى 200 هزار واحد مسکونى 

صادر شده است.
وى ابراز داشت: در این راستا باید یادآور شوم که در سطح 
استان اصفهان حدود 90 شــهر زیر 25 هزار نفر جمعیت 
وجود دارد که تاکنون براى صدور سند در 59 شهر ورود 

کرده ایم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان با 
اشاره به اینکه  بنیاد مسکن انقالب اسالمى تا پایان سال 
95 به همه تعهدات خود در زمینه صدور سند ملکى براى 
روستاهاى باالى 20 خانوار و شهرهاى زیر 25 هزار نفر 
جمعیت عمل کرده اســت، اضافه کرد: بر این اساس در 
سال گذشته در سطح شهرها و روستاهاى استان اصفهان 
صدور ده هزار  برگ سند را تعهد کرده  بودیم که بر اساس 
گزارشات پایان سال 95 بیش از 12 هزار برگ سند ملکى 

براى متقاضیان در شهر و روستا صادر شده است.
وى اظهار داشت: در سال جارى برنامه ریزى براى صدور 
بیش از 30 هزار ســند مالکیتى در دستور کار قرار گرفته 

است.
خانى زمان انجام اقدامات مورد نیاز و صدور اسناد مالکیتى 
براى صدور 30 هزار سند ملکى در شهرهاى زیر 25 هزار 

نفر استان اصفهان را تا پایان شــهریور ماه سال جارى 
عنوان کرد و گفت: با این اقدام در کنار همه مزایایى که 
براى خود مالکان در خصوص دریافت تسهیالت بانکى 
و... دارد مى توان تعداد زیادى شــغل را نیز  در بازه زمانى 

شش ماه تا دو سال ایجاد کرد که این امر به نوعى تحقق 
شعار سال خواهد بود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان 
با بیــان اینکه تشــکیل پرونده، نقشــه بر دارى و دیگر 

اقدامات مورد نیاز توســط بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
انجــام مى شــود، تصریح کرد: بــر این اســاس مردم 
مى توانند بــدون حضور خود اســناد مالکیتى را دریافت 

کنند.

رئیس ستاد معاینه فنى خودروى شهردارى اصفهان گفت: 
احداث مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهاي سنگین تاکنون 
پیشرفت 90 درصدي داشته اســت و تا دو ماه آینده افتتاح 
می شود. جمشید جمشیدیان اظهارداشــت: احداث مرکز 
مکانیزه معاینه فنی خودروهاي ســنگین بــار در بزرگراه 
آزادگان جنب سازمان تاکسیرانی در دستور کار ستاد معاینه 
فنى خودروى شــهردارى اصفهان قرار دارد.وي ادامه داد: 
معاینه فنى، یکى از راهکارهاى مؤثر براى کنترل آالیندگى 
خودروهاست و تحقیقات انجام شده نیز نشان مى دهد انجام 

صحیح معاینه فنى خودروها مى تواند ساالنه مواد آالینده را 
به میزان 425 هزارتن کاهش دهــد.وي از فعالیت 9 مرکز 
مکانیزه سبک با 14 خط فعال در کالنشهر اصفهان خبرداد و 
گفت: این مراکز در یک شیفت کارى به تعداد دو هزار و 500 
دستگاه خودرو سرویس دهى مى کنند.جمشیدیان افزود: با 
توجه به اینکه ظرفیت موجود معاینه فنى خودروهاى شهر 
در طول سال نزدیک به 700 هزار دســتگاه خودرو است، 
در سرویس دهى به خودروها هیچ مشکلى نداریم و مازاد بر 

ظرفیت هم امکان پاسخگویى به مراجعان وجود دارد.

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان از 
اجراى طرح هاى ملى «فرشــتگان رحمت»، داوطلب 
یار امداد و نجات و نیابت در نوروز 96 توسط داوطلبان و 

خیرین این جمعیت خبر داد .
علیرضا سلیمى با اشاره به اینکه این طرح به عنوان یکى 
از طرح هاى برتر در حوزه بشردوستى شناخته شده است، 
اظهار داشت: در این طرح داوطلبان هالل احمر با حضور 
در منازل بیماران، خانواده هاى سالمندان، خانواده هاى 
بى سرپرســت و بدسرپرســت، معلولین و خانواده هاى 
زندانیان ضمن عیادت از این عزیزان هدایایى به رســم 

یادبود به آنان تقدیم مى کنند.
وى با اشــاره به مشــارکت فعال خیرین و داوطلبان در 
اجراى طرح هاى نوروزى جمعیت هالل احمر اســتان 
از جمله «طرح فرشــتگان رحمت» گفت: این طرح در  
راستاى  کمک  به  خانواده هاى  نیازمند  و کم  برخوردار  
مناطق  محروم  روستایى  و  شهرى  به خصوص کودکان  
و  زنان بى سرپرست و  بد سرپرست ،  خانواده زندانیان و  

زنان سرپرست خانوار به اجرا درآمد.

ســلیمى با بیان اینکه هدف از اجراى این طرح،  جذب، 
ســازماندهى و هدایت کمک هاى مردمــى در اجراى

 برنامه هاى عام المنفعه خیرخواهانه با اســتفاده از توان 
خیرین درحمایت از نیازمندان و تالش براى رفع بخشى از 
محرومیت هاى اقشار آسیب پذیرمى باشد، اظهار داشت: 
با همیارى و مشارکت داوطلبان، خیران و پرسنل جمعیت 
پس از نیازسنجى و شناسایى افراد نیازمند 9 هزار و 793  
سبد عیدانه به ارزش  هفت میلیارد و 500 میلیون ریال در 

مناطق محروم در بین نیازمندان توزیع گردید.

تا پایان شهریور امسال؛

  آبیاري 20 هزار هکتار 30 هزار خانه در اصفهان سند دار مى شود
اراضی شرق با 

بازگشایی زاینده رود

مناره هاى قدیمى اصفهان از میدان استقالل
 سر در مى آورند

داوطلبان و خیرین اصفهانى
پیشگام خدمت بدون منت درخشش دانشگاه صنعتى اصفهان در مسابقات ربوکاپ

احداث مرکز مکانیزه 
خودروهاي سنگین
 تا 2  ماه آینده
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استقبال 3000 نفر  از 
سینما کوثر نطنز

شهردار نطنز گفت: بیش از سه هزار نفر از شهروندان و 
مهمانان نوروزى در ایام تعطیالت از فیلم هاى اکران شده 

در سینما کوثر نطنز استقبال کردند.
محسن تجویدى اظهار داشــت: همزمان با شروع ایام 
نوروز با تالش شــهردارى نطنز ســه فیلم سینمایى 
«ماجراى نیمروز»، «خوب، بد، جلف» و فیلم سینمایى 

کودکانه «مبارك» در سینما کوثر نطنز اکران شد.
وى تصریــح کرد: بــا تدابیر اندیشــیده شــده، تعداد 
سانس هاى ســینما کوثر در تعطیالت سال نو به سه 
برابر افزایش پیدا کرد و با استقبال گسترده شهروندان و 
مسافرین نوروزى از فیلم هاى در حال اکران، سینما کوثر 
نطنز سانس هاى فوق العاده را در برنامه کارى خود قرار 
داد که در مجموع با اکران 60 ســانس بیش از سه هزار 
نفر از شهروندان و مســافرین نوروزى به تماشاى این 

فیلم ها نشستند.

تصفیه پساب کارواش ها در 
اصفهان  

فناوران دو شــرکت دانش بنیان در اصفهان به روش 
جدیدى براى تصفیــه پســاب در کارواش ها و باس
 واش ها بــا هدف صرفه جویى در مصرف آب دســت 

یافتند.
مدیرعامل یکى از شــرکت هاى طراحــى کننده این 
روش در این بــاره گفت: این روش قابل اســتفاده در 
صنایع و واحدهاى خدماتى مختلف مانند کارواش ها، 
دامدارى ها، واحدهاى نساجى و تصفیه فاضالب است.

اصغر حجتى با بیان اینکه با استفاده از این روش، میزان 
هزینه ها و مصرف آب به کمتر از نصف مى رسد، افزود: 
استفاده از چنین روش هاى نوینى با توجه به کمبود منابع 

آبى و خشکسالى هاى اخیر در کشور ضرورى است.
وى ادامه داد: در این روش عالوه بر حذف آلودگى هاى 
زیستى، 95 درصد پساب تولیدى پس از فرآورى مجدد 

به چرخه شستشو برمى گردد.
به گفته وى، باس واش اتوبوســرانى شاهین شــهر به 
عنوان نخستین سازمانى که از این روش استفاده مى کند 
به مدت 18 ماه اســت که تعویض آبى نداشته و پساب 

تصفیه شده در این روش در حال چرخش است.

9 اثر تاریخى چادگان در 
فهرست آثار ملى ثبت مى شود

فرماندار چادگان از انجام مقدمــات ثبت 9 اثر تاریخى 
شهرستان چادگان در فهرست آثار ملى خبر داد.

مهدى اسدپور اظهار داشــت: مقبره منسوب به کاوه 
آهنگر در روستاى مشهد کاوه، مسجد جامع چادگان، 
مسجد روستاى مشــهد کاوه، سردر عمارت احمد قلى 
خان در ساختمان شوراى شهر چادگان، حمام روستاى 
گشنیزجان،  مسجد روستاى چهل چشمه،  مسجد جامع 
روستاى اورگان، مسجد صاحب الزمان(عج) اورگان و 
مسجد روســتاى على آباد آثارى است که شوراى ثبت 
میراث فرهنگى استان اصفهان ظرفیت ثبت این آثار در 
فهرست آثار ملى را تأیید کرده و تا شش ماه آینده نام این 

آثار در فهرست آثار ملى ثبت خواهد شد.
وى ادامه داد: تحقیق و بررســى این آثار در شهرستان 
چادگان طى 60 روز کار کارشناســان میراث فرهنگى 
انجام شده است.فرماندار چادگان افزود: خانه تاریخى 
«معظم الممالک» با قدمت 170 ســال، پل تاریخى 
«اورگان» با قدمت بیش از صد ســال و حمام نادى ها 
با قدمت بیش از صد سال، ســه اثر تاریخى چادگان در 

فهرست آثار ملى بوده است. 

ابزار دوره اى 
فروش صنایع دستى

معاون صنایع دستى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع  
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: امسال با 
افزایش 30 درصدى، تعداد غرفه هــا در بازارچه هاى 
صنایع دستى به 400 رســید و آمار فروش محصوالت 
را فارغ از میدان امام(ره) به یک میلیارد و 390 میلیون 
تومان رساند.جعفر جعفرصالحى در خصوص نقش خانه 
هنرهاى سنتى اظهار داشــت: این مکان ابزارى براى 
فروش صنایع  دستى است که معموًال به صورت دوره اى 
براى هنرمندانى که در فروش محصوالتشــان دچار 

مشکل هستند، مکانى براى عرضه فراهم مى کنیم.

خبر

مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه مصارف آب در سطح فضاى سبز 
شــهر اصفهان تحت کنترل اســت، گفت: کنتورهاى 
حجمى روى مبادى خروجى آب نصب شــده تا میزان 
مصرف آب و نیازآبى فضاى سبز شهر اصفهان مشخص 

شود.
احمد سلیمانى پور خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده 
نفوذپذیرى ریشه درختان شهر اصفهان افزایش و ظرفیت 
نگهدارى آب در خاك با افزودن اَبَر جاذب ها و حفر چال 
کودها افزایش یافته و جاى هیچگونه نگرانى وجود ندارد.
مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 

اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون براى حفظ فضاى سبز 
موجود شهر اصفهان تالش هاى زیادى انجام شده است، 
گفت: اقدامات مدیریتى و اجرایى در عرصه هاى فضاى 
ســبز با توجه به بحران کم آبى به ویژه مالچ پاشى براى 
حفظ تعریق و جلوگیرى از هدر روى آب بسیار تأثیر گذار 

بوده است.
وى ادامه داد: توســعه و ترویج آبیارى تحت فشار یکى 
دیگر از اقدامات سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان است، به طورى که در حال حاضر دو هزار و 500 
هکتار فضاى سبز شــهر اصفهان با روش آبیارى تحت 

فشار اجرایى شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان گفت: مردم 
از قانون تعیین تکلیف براى سند دار کردن امالك استفاده 
نکنند و با قانون ســاماندهى و حمایت از تولید و عرضه 

مسکن براى سنددار کردن اقدام کنند.
على بهبهانى با بیان اینکه ظرفیــت خوبى در قانون به 
عنوان قانون الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمایت 
از تولید و عرضه مسکن براى مردم روستاهاى باالى 20 
خانوار و شهرهاى زیر 25 هزار نفر جمعیت براى دریافت 
سند مالکیتى پیش بینى شده است، اظهار داشت: بر اساس 
این قانون مالکان منازل مسکونى در این اماکن مى توانند 
با تشریفات ساده اى که براى آنها پیش بینى شده است 

سند امالك خود را دریافت کنند.
وى با بیان اینکــه در حال حاضر  در اســتان اصفهان 
30 شهر از 90 شــهر زیر 25 هزار نفر در زمینه دریافت 
ســند مالکیتى اقدام نکرده اند، ابراز داشت: صدور سند 
براى این افراد با نظارت بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
که بنیادى برخاســته از آرمان هاى انقالب است، انجام 
مى شود.مدیرکل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
افزود: تاکنون فعالیت هاى خوبى در این راستا انجام شده 
و این در حالى اســت که در برخى نقاط نیز به دلیل عدم 
فرهنگسازى مناســب اقدامى صورت نگرفته و در سال 

جارى این مهم اجرایى خواهد شد.

تشریفات ساده
 براى اخذ سند مالکیت

مصرف آب در فضاى سبز 
شهر تحت کنترل است

3 نمایشگاه تخصصى و متفاوت خودرو به همت هیئت 
اتومبیلرانى و موتوسوارى استان اصفهان و با همکارى 
شرکت نمایشگاه هاى بین المللى از دیروز تا 25 فروردین 
در محل نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان واقع در پل 

شهرستان برگزار شد.
این نمایشگاه در سه بخش نمایشگاه خودروهاى آفرود، 
نمایشــگاه خودرو و موتورســیکلت هاى مسابقه اى، 
نمایشگاه خودروى کالســیک و با هدف فرهنگسازى 
اســتفاده صحیح از موتورســیکلت و خودرو و آشنایى 
عموم مردم با رشته هاى مختلف ورزشى این حوزه برپا 

شده است.
در این نمایشگاه تعداد 60 دستگاه خودروى کالسیک 
در سالن کالسیک، تعداد 40 دستگاه خودروى آفرود و 

دو دیفرنسیل در سالن آفرود و تعداد 70 دستگاه خودروى 
مسابقه اى در سالن خودروهاى مســابقه اى به نمایش 

گذاشته شده است.
همچنین تعداد 40 دستگاه موتورسیکلت  ورزشى سنگین 
ریس و اســتیریت و تریل و تریال و کراس در ســالن 
مخصوص موتورســیکلت در معرض دید عالقه مندان 

قرار گرفته است.
قهرمانان اتومبیلرانى کشــور از جمله زهــرا پیکانپور، 
خودروى مســابقه  و کاپ هاى قهرمانى خود را در این 
نمایشــگاه در معرض دید عالقه مندان قــرار داده و به 

سئواالت بازدیدکنندگان پاسخ مى دهند.
عالقه منــدان مى توانند  در ســاعات 15 تــا 22 از این 

نمایشگاه دیدن به عمل آورند.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: عملیات اجرایى فاز اول بازار 
گل و گیاه شرق اصفهان در سال جارى تکمیل مى شود.

اصغرکشاورز راد اظهارداشت: با جابه جایى بازارگل و گیاه، 
ترافیک خیابان همدانیان کاهش مى یابد و شهروندان 
براى همیشه از معضل ترافیک این خیابان رها مى شوند.

وى با اشــاره به اینکه احداث بازار گل و گیاه در شــرق 
اصفهان دسترســى شــهروندان را به این محل آسان 
مى کند، افزود: بازار گل و گیاه شرق اصفهان بر اساس 

آخرین تکنولوژى روز دنیا احداث مى شود.
مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان بیان کرد: احداث بازار گل و گیاه در 

شرق اصفهان و در مجاورت شهر رؤیاها به مساحت 80 
هزار مترمربع در حال اجراست.

وى با اشاره به اینکه بازار گل و گیاه داراى سه فاز است، 
گفت: فاز یــک آن داراى چهار بخش همچون ســالن 
گل هاى سرشــاخه، گیاهان آپارتمانى، زیر ســازى و 
محوطه ســازى ها، ســالن تخصصى کاکتوس و باغ و 

باغچه است.
وى ادامه داد: فــاز اول این پروژه تاکنــون 20 درصد 
پیشرفت داشته و تا پایان سال جارى نیز به بهره بردارى 

مى رسد.
کشــاورزراد با اشــاره به اینکه فاز دوم این بازار شامل 
گیاهان دارویى، شربت خانه، آزمایشگاه، ساختمان ادارى، 

مجموعه خدماتى و محوطه سازى است، اظهارداشت: در 
فاز سوم بازار گل و گیاه شــرق اصفهان نیز سالن هاى 

پرندگان و ماهى هاى زینتى و محوطه اجرا مى شود.

حکم انتصــاب مدیــرکل کانــون پــرورش فکرى 
کــودکان و نوجوانــان اســتان اصفهــان صــادر

شد.
علیرضا حاجیــان زاده مدیرعامل کانون پرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان در این حکم انتصاب، بر ایجاد ارتباط 
با مدارس به منظور فراهم کردن امکان بهره مندى عموم 
دانش آموزان اســتان از محصوالت کانون و شناسایى 
و جذب کودکان و نوجوانان مســتعد براى عضویت در 
مراکز، همچنین ایجاد ارتباط متقابل میان بخش هاى 
حوزه ســتادى و مراکز فرهنگى و تعامل و همکارى با 
مسئوالن دستگاه هاى ذیربط در استان تأکید کرده است.

کانون اصفهان با دارا بودن 60 مرکز ثابت، سیار و پستى 
در رتبه هاى نخست تعداد مراکز کانون در بین استان هاى 

کشور قرار دارد.

3 نمایشگاه تخصصى خودرو 
درنصف جهان برپاست

تکمیل  بازار گل و گیاه شرق اصفهان در سال جارى

مدیرکل کانون پرورش 
فکرى منصوب شد

استاندار اصفهان با بیان اینکه برنامه هاى مؤثرى در 
زمینه اشتغال و تولید در چند سال اخیر در دولت آغاز 
شده است، گفت: توسعه تولید و اشتغال باید برنامه 

جدى همه مدیران در سال جارى باشد.
رسول زرگرپور اظهار داشت: مى توانیم با استفاده از 
ظرفیت ها، پتانسیل ها و همچنین با شناسایى نقاط 
ضعف و قوت خود به تدوین چارچوب ها بپردازیم و 

این دو راهکار را به موازات هم پیش ببریم.
وى با اشــاره به اینکه برنامه هاى مؤثرى در زمینه 
اشــتغال و تولید در چند ســال اخیر در دولت آغاز

 شده است، گفت: توسعه تولید و اشتغال باید برنامه 
جدى همه مدیران در سال جارى باشد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان از نیروهاى 
خالق و ظرفیت هاى باالیــى در بخش صنعت و 
خدمات، کشاورزى و نیروى انسانى بهره مند  است، 
افزود: مى توانیم چارچوب ها و راهکارهاى طراحى 
شده را به عنوان پیشنهاد براى اجرا در کلیه استان ها 

به دولت ارائه دهیم. 

سرپرست فرماندارى چادگان گفت: 75 درصد قنات 
هاى شهرستان چادگان به صورت 100 درصدى 

خشک شده است.
مهدى اسدپور در گفتگو با  مهر اظهار داشت: 400 
چشمه شهرستان چادگان و 75 درصد قنات هاى 
شهرستان به صورت 100 درصد خشک شده است 
و همچنین میزان آب مصرفى کشاورزان شهرستان 
از میزان 184 میلیون متر مکعب در سال هاى آب 
سالى به 70 میلیون متر مکعب در سال هاى 95 و 

96 رسیده است.
وى ادامه داد: در سال هاى گذشته سیاست چاه به 
جاى قنات باعث شده است کشاورزان و مالکان به 
جاى احیاى قنوات خود، مجــوز حفر چاه عمیق را 

بگیرند و با نصب موتور به کشاورزى بپردازند.
سرپرســت فرماندارى چادگان با بیان اینکه، این 
امر سبب پایین رفتن ســطح آب هاى زیر زمینى، 
شور شدن آب ها، صرف هزینه هاى فراوان براى 
نگهدارى از موتور پمپ و پرداخت هزینه هاى برق 
و گازوئیل شده اســت، اضافه کرد: چادگان 139 
قنات دارد که 99 قنات، خشک شده و آبدهى ندارد.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
تبیین سیاســت هاى اقتصاد مقاومتى، فرهنگســازى، 
راهنمایــى مســئوالن و مطالبه گرى از آنهــا از جمله 
وظایف ائمه جمعه براى تحقق شــعار ســال و اقتصاد 

مقاومتى است.
دفتر نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان و امام جمعه 
اصفهان به نقل از آیت ا... ســید یوسف طباطبایى نژاد 
اضافه کرد: همچنین هدایت بخش خصوصى براى ایجاد 
اشــتغال و تولید از دیگر وظایف ائمه جمعه براى تحقق 
شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتى؛ تولید- اشتغال» 

است.
وى کــه در دیدار ائمه جمعه اســتان اصفهان ســخن 
مى گفت خطاب به ائمه جمعه گفت: تالش هاى شــما 
در راستاى حفظ اسالم و انقالب، آن هم با دست خالى، 
مصداق بارز عملیاتى شدن سیاست هاى اقتصاد مقاومتى 

است.
عضو مجلــس خبرگان رهبــرى اضافه کــرد: انصافًا 
هزینه هایى که به دفاتــر ائمه جمعه اختصاص مى یابد 
بسیار ناچیز است و پاســخگوى امور حداقلى اداره دفاتر

 نمى باشد، لیکن ائمه جمعه با کمترین امکانات بیشترین 
اثرگذارى را در جریان سازى فرهنگى و اجتماعى جامعه 

دارند.
آیت ا... طباطبایى نژاد با اشــاره بــه اینکه ائمه جمعه با 
کمبود امکانات و تسهیالت مواجه هستند، خطاب به ائمه 
جمعه اصفهان گفت: توفیق الهى که براى پیشبرد اسالم 
و نظام اسالمى شامل حال شــما ائمه جمعه شده است، 

چیزى است که نباید از آن غافل شد و شامل حال همه 
کس نمى شود.

وى کار فرهنگى را به ذاته کار روحانیت دانست و گفت: 
نباید با این بهانــه که تربیت و پــرورش کار آموزش و 
پرورش است و متولى امور فرهنگى وزارت ارشاد است، 
از زیر مسئولیت شــانه خالى کنیم زیرا متولى اصلى کار 

فرهنگى روحانیون هستند.
آیت ا... طباطبایى نژاد همچنین به استفاده هرچه بیشتر 
از فرصت اعتکاف تأکید کرد و گفت: در گذشته فقط در 
چند مسجد محدود در کشور اعتکاف برگزار مى شد که 
مخاطبان آنها بیشتر روحانیون و طالب بودند اما امروز به 
برکت انقالب اسالمى مراسم معنوى اعتکاف در مساجد 
مختلف شهر برگزار مى شــود و جوانان بسیارى در این 
مراسم شرکت مى کنند. وى افزود: الزم است ائمه جمعه 

از این فرصت براى ارتباط و جذب جوانان بهره ببرند. 
در ابتداى این دیدار رئیس دفتر شــوراى سیاستگذارى 
ائمه جمعه استان با ارائه گزارشــى از فعالیت هاى این 
دفتر گفت: ائمه جمعه بایــد آنالیز جمعیت نمازگزاران را 
داشته باشند و بر اســاس نیاز مخاطب خود خطبه ها را 

تنظیم کنند.
حجت االسالم و المسلمین محمدرضا صالحیان خاطر 
نشــان کرد: کوتاه بودن خطبه هاى نماز جمعه از جمله 
مواردى است که رهبر معظم انقالب بر آن تأکید دارند. 
وى خطاب به ائمه جمعه اســتان اصفهان گفت: تالش 
کنید در قرارگاه فرهنگى خــود، ابتدا نیروهاى خودى را 
آماده کنید و از آنها به عنوان افسران جنگ نرم بهره ببرید.

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان:

تبیین و فرهنگسازى براى تحقق 
اقتصاد مقاومتى از وظایف ائمه جمعه است

رئیس هیئت نظــارت بر انتخابات اســتان اصفهان گفت: 
صالحیت 33 نفر براى انتخابات میانــدوره اى مجلس در 

اصفهان تأیید شد. 
مرتضى طبیبى در گفتگو با فارس با اشاره به آخرین آمار احراز 
صالحیت داوطلبان انتخابات میاندوره اى مجلس شوراى 
اسالمى در حوزه انتخابیه اصفهان اظهار داشت: تعداد 131 
نفر براى انتخابات میاندوره اى مجلس شوراى اسالمى در 
حوزه انتخابیه اصفهان ثبت نام کرده انــد.وى افزود: از این 
تعداد 34 نفر براى حضــور در انتخابات میاندوره اى مجلس 
شــوراى اســالمى انصراف داده اند و از میان کل ثبت نام 
کنندگان، صالحیت 33 داوطلب به تأیید رسیده است.رئیس 
هیئت نظارت بر انتخابات اســتان اصفهــان گفت: 23 نفر 
قبًال توســط هیئت اجرایى رد صالحیت شده اند.به گزارش 
فارس، از تاریخ 30 اســفند سال گذشته لغایت 19 فروردین 
امسال هیئت هاى نظارت استان فرصت داشت تا با کسب 
نظر از هیئت نظارت مرکزى انتخابات نسبت به اظهارنظر 
در خصوص صالحیت همه داوطلبان انتخابات میاندوره اى 
مجلس شوراى اسالمى(افرادى که شکایت کرده و افرادى 
که شکایت نکرده باشند) در اصفهان اقدام کنند؛ همچنین 
شــوراى نگهبان از تاریخ 20 فروردین تا 8 اردیبهشت ماه 
مجدداً به شکایت آنها رسیدگى مى کند و در نهایت نظر قطعى 
خود را در مورد تمام داوطلبان به وزارت کشور اعالم مى کند. 

برگزارى الکترونیکى انتخابات، در 11 شهر 
استان

در همین حال رئیس کمیته اطالع رسانى ستاد انتخابات 
استان اصفهان گفت: انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا در 11 شهر استان اصفهان به صورت الکترونیکى 

خواهد بود.
احمدرضا ضیایــى افزود:  در شــهرهاى آران و  بیدگل،  
گلپایگان، کاشان، نجف آاباد، خمینى شهر، شاهین شهر، 

شهررضا، زرین شهر، فوالد شهر، مبارکه و بهارستان صندوق 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهرها به صورت تمام الکترونیک 
است. وى با بیان اینکه سخت افزار دستگاه هاى الکترونیکى 
اخذ رأى با تالش تیم فنى و کارشناســى مورد بررسى و در 
نهایت مورد تأیید قرار گرفته است اذعان داشت: در شرایط 
کنونى برگزارى الکترونیکى انتخابات، 25 فرآیند و مرحله 

دارد که تمام آموزش هاى الزم را دست اندرکاران در تهران 
دیده اند.رئیس کمیته اطالع رســانى ستاد انتخابات استان 
اصفهان اظهارداشت: به منظور برگزارى انتخابات الکترونیک، 
پهناى باند مخابراتى اســتان اصفهان  افزایش یافته و هیچ 
مشکلى در این زمینه وجود ندارد. همچنین اینترنت و خطوط 
تلفنى هیچگونه محدودیتى ندارد ودر تمام شهرهاى اصفهان 

اینترنت پر سرعت دایر شده و تمام حوزه هاى انتخابیه نیز از 
خدمات اینترنتى بهره مند مى شوند.گفتنى است؛ ده هزار و 
883 کاندیدا براى حضور در انتخابات شوراها در سطح استان 
اصفهان ثبت نام کردند همچنین متقاضیان کرســى هاى 
شوراى روستا در سطح اســتان اصفهان نیز شش هزار و 

386 نفر بوده است.

کارگــران شــرکت پلى اکریــل اصفهــان به بیمــه بیــکارى معرفى 
وعده ها در  شــدند. مطالبــات کارگــران هــم پرداخــت نشــد.
پلى اکریــل بــه ســرانجام نرســید و هیئــت اجرایــى دولــت هــم 
نتوانســت گره کــور این واحــد تولیدى بــا ســابقه و پرقــدرت را باز

 کند.
کارگران پلى اکریل ایران که ماه هاست سرگردانند، بعد از تعطیالت نوروز 
به بیمه بیکارى معرفى شده اند. این کارگران مى گویند قبل سال به ما گفتند 
بروید خانه و نوزدهم فروردین برگردید.هم اکنون که برگشته ایم مى گویند 

به بیمه بیکارى مراجعه کنید.

ایــن کارگــران مى گویند هیــچ بــازه زمانى مشــخصى هــم براى 
دریافــت بیمــه بیــکارى مشــخص نکرده انــد و ممکــن اســت 
بازگشــایى احتمالــى کارخانــه بیــش از شــش مــاه هم بــه طول

 بیانجامد.
این درحالى است که پیش از این بحث اصالح ساختارى در کارخانه مطرح 
شده بود که ظاهراً آن نیز به سرانجام نرسیده است. در طرح اصالح ساختار، 
کارگران براى مدت معین و محدود به بیمه بیکارى معرفى مى شوند و در 
این بازه زمانى هم برنامه هایى براى راه اندازى خط تولید در دستور کار قرار 
مى گیرد. حاال کارگران مى گویند که مســئوالن کارخانه گفته اند اصالح 

ساختار براى کارکنان رسمى است و شامل کارگران پلى اکریل که قراردادى 
هستند، نمى شود.

مطالبــات مــزدى ایــن کارگران نیــز از مــرداد ماه ســال گذشــته 
پرداخت نشــده و برنامــه اى بــراى پرداخت ایــن معوقات نیــز ارائه

 نشده است.
کارگران متخصص پلى اکریل نگران ســابقه کارى و آینده شــغلى خود 
هستند و به نظر نمى رســد برنامه اى حداقل در کوتاه مدت در دستور کار 
مسئوالن باشد تا دوهزار کارگر متخصص و باسابقه صنعت نساجى کشور 

را از بالتکلیفى برهاند.

طرح اصالح ساختار هم اجرایى نشد
معرفى پلى اکریلى ها به بیمه بیکارى 

برنامه مدیران باید توسعه 
تولید و اشتغال باشد

75 درصد قنات هاى 
چادگان خشک است

یک صندلى و 33 صالحیت دار!   
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ویترین

آغاز پیش فروش تخفیف دار 
بلیت قطار 

پیش فروش بلیت قطارهاى مسافرى بازه زمانى اول 
اردیبهشت تا 31 خرداد امسـال از امروز21 فروردین 

شروع شد.
متقاضیـان جهـت دریافـت بلیـت مـى تواننـد بـه 
یکـى از مراکز فـروش مجاز بلیـت قطار در سراسـر 
کشـور و نیـز سـایت اینترنتـى راه آهـن بـه نشـانى

 www.rai.ir مراجعه کنند.
در این دوره تخفیف تا 30 درصد از سوى شرکت ها در 

برخى مسیرها در فروش بلیت ارائه شده است.

افزایش 25 درصدى 
بدهى دولت به بانک مرکزى

بر اسـاس آمارهاى رسـمى، بدهى بخـش دولتى به 
بانک مرکـزى در بهمـن ماه سـال قبـل، 210هزار 
میلیارد تومان بـوده که 25/8درصد افزایش داشـته، 
همچنین بدهى بانک ها به این نهاد هم به 115 هزار 

میلیارد تومان رسید.
همچنیـن بدهى بخش دولتـى به بانـک مرکزى در 
حدود 210 هـزار میلیـارد تومان محاسـبه شـده که 
سهم دولت در حدود 180 هزار میلیارد تومان و سهم 
شرکت ها و مؤسسات دولتى در حدود 29 هزار میلیارد 

تومان است.

ورود اینترنت پرسرعت به 
95 درصد روستاهاى کشور

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: تا پایان کار 
دولت یازدهم 95 درصد روستاهاى باالى 20 خانوار 

کشور از اینترنت پرسرعت بهره مند مى شوند.
محمـود واعظـى اظهار داشـت: در طول سـه سـال 
و نیم گذشـته 27 هـزار روسـتا در کشـور از اینترنت 

بهره مند شد.
وى با بیان اینکه براى ایـن کار پنج هزار و 500میلیارد 
ریال هزینه شـده اسـت، افزود: تا پایان دولت یازدهم 
95 درصـد روسـتاهاى بـاالى 20 خانـوار کشـور بـه 
اینترنت پرسـرعت مجهز خواهد شـد. وزیر ارتباطات 
و فنـاورى اطالعـات بـا اشـاره بـه اینکـه رسـاندن 
اینترنـت بـه روسـتاها جـزو برنامه هاى ما محسـوب 
مى شـود، تصریح کرد: مـا معتقدیم بهتریـن فرزندان

 ما کسانى هستند که در روستاها به دنیا  مى آیند و اکنون 
کسانى هستند که منشأ خدمات هستند.

واردات 690 تن سُس! 
براسـاس آمـار گمـرك در 11 ماهـه نخسـت سـال 
95، بیـش 690 تن سـس کچاپ و سـایر سـس ها، 
از کشـورهاى مختلف جهان وارد ایران شـده است. 
براساس واردات این حجم سـس، حدود 816 هزار و 

126 دالر، ارز از کشور خارج شده است.
الزم به ذکر است که ارزش ریالى این میزان واردات، 
بالغ بر 25 میلیارد و 684 میلیون و 92 هزار و 12 ریال، 

در آمار گمرك به ثبت رسیده است.
گفتنى است سس از 11 کشـور جهان از جمله ایتالیا، 
آلمان، آفریقاى جنوبى، امارات متحده عربى، اسپانیا، 
تایلنـد، ترکیه، هلنـد و عمان وارد کشـور شـده و در 
این میان آلمان بیشـترین صادرات سـس را به ایران 

داشته است.

گوشت گوسفند ارزان شد 
رئیس اتحادیه گوشـت گوسـفندى گفت: قیمت این 
نوع گوشـت بین 500 تا  هـزار تومان کاهـش یافته 

است.
على اصغـر ملکـى اظهارداشـت: هم اکنـون قیمت 
هرکیلوگرم شقه بدون دنبه براى مغازه داران بین 34 
تا 35 هـزار تومان و براى مصرف کننـدگان 38 هزار 

تومان است.
وى مـواردى چون افزایـش عرضه و رکود بـازار را از 
جمله دالیـل کاهش قیمت گوشـت گوسـفندى در 

بازار عنوان کرد.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى ادامه داد: هم اکنون 
در فصلى قرار داریم کـه جمعیت دام نسـبتًا افزایش 

یافته و عرضه آن نیز زیاد شده است. 

مدیرعامل شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى از رشد 
5/5 درصدى مصــرف بنزین در آغاز ســال 96 خبر داد و 
گفت: در حال حاضر بین تولید و مصرف بنزین، 15 میلیون 

لیتر فاصله است. 
منصور ریاحى افزود: فاصله میان تولید و مصرف بنزین در 
کشــور هم اکنون به حدود روزانه 15 میلیون لیتر مى رسد 
که با بهره بردارى از طرح هــاى افزایش تولید و کیفیت در 
پاالیشگاه ها و به ویژه وارد مدار شدن فاز نخست پاالیشگاه 
میعانات گازى ستاره خلیج فارس در تأمین بنزین مورد نیاز 
داخل، خودکفا و از واردات بى نیاز مى شویم، با این حال براى 
کاهش مصرف سوخت باید براى بنزین در سبد سوخت فکر 

جایگزین هاى مناسبى بود. وى تصریح کرد: در زمینه ایجاد 
تنوع در سبد سوخت و ترویج رویه مصرف بهینه سوخت و 
انرژى در کنار وزارت نفت بخش هاى دیگر مدیریت کالن 
کشورى از جمله مجلس شــوراى اسالمى، خودروسازان، 

دیگر وزارتخانه ها و سازمان هاى مربوطه باید فعال شوند.
ریاحى همچنین درباره گزارش سوخت رسانى در ایام نوروز 
همزمان با افزایش سفرها، به اقدامات متناوب این شرکت 
از جمله برگزارى گلگشت هاى نوروزى براى بررسى وضع 
جایگاه هاى و نحوه ارائه خدمات آنان به مسافران، از اواخر 
سال 95 اشاره و  میانگین مصرف بنزین را 93/5میلیون لیتر 

در روز اعالم کرد.

رئیس سازمان ملى استاندارد ایران گفت: این سازمان از 
تولید خودروهاى فاقد استانداردهاى پیش بینى شده از 

سال 97 جلوگیرى مى کند.
نیره پیروزبخت بیان کرد: سازمان استاندارد براى استفاده 
کردن از استانداردهاى جدید در تولید خودرو برنامه ارائه 

کرده است.
وى تصریح کــرد: چنانچه خودروســازان به 83 مؤلفه 
پیش بینى شده توســط اســتاندارد توجه نکرده و این 
مؤلفه ها را پاس نکنند، از تولید خودروى آنان جلوگیرى 

مى شود.
رئیس سازمان ملى استاندار ایران گفت: براى عضویت 

در مجمع جهانى اوزان و مقیاس ها باید تمامى اوزان و 
مقیاس هاى موجود در کشور از جمله متر، جرم و کیلوگرم 

کالیبره شود تا بتوان داد و ستد بین المللى انجام داد.
پیروز بخت با ذکر اینکه از چهــار دهه پیش ایران عضو 
این مجمع نبوده اضافه کرد: تــالش هاى زیادى براى 
عضویت صــورت گرفت که در نهایت این ســد پس از 

برجام شکسته شد.
وى یادآورى کرد: پیش از این ما مجبور بودیم در مواردى 
از اوزان سایر کشــورها از جمله ترکیه اســتفاده کنیم 
که این زیبنده ایران با این میزان پیشــرفت در فناورى

 نبود.

کمبود 15 میلیون لیتر 
تولید بنزین در کشور

تولید خودروهاى فاقد 
استاندارد متوقف مى شود

سود حاصل از خدمات ارزش افزوده پیامکى براى اپراتورهاى 
موبایل و شــرکت هاى ارائه کننده خدمــات محتوایى به 
اندازه اى زیاد است که یک باره میزان پیامک هاى پولى به 
اندازه اى اوج گرفت که صبر مشترکان تلفن همراه را لبریز 
کردند. مشترکان، روزانه حجم ســنگینى از پیامک هاى 
پولى یا همان ارزش افزوده را دریافت مى کردند و کافى بود 
تنها به یکى از آنها پاسخ مى دادند تا روزانه پولى به حساب 
تولیدکنندگان پیامک واریز شود.  از این رو سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویى با توجه به افزایش خدمات ارزش 
افزوده پیامکى در حوزه هاى مختلف و نارضایتى ابراز شده 
از سوى مردم، روش فعال سازى و غیر فعال سازى خدمات 

پیامکى در تمامى اپراتورهاى تلفن همراه را یکسان کرد.
از ابتداى سال گذشته سامانه پیامکى 800 و کد دستورى 
#800* براى این امر اختصاص یافته تا مشترکان از انواع 

خدمات ارزش افزوده فعال روى ســیمکارت خود و روش 
غیر فعال سازى آن آگاه شــوند و درصورت عدم تمایل به 
دریافت پیامک هاى تبلیغاتى، بازى و سرگرمى، مسابقه و 
ارسال اطالعات و اخبار بتوانند این خدمات را غیرفعال کنند.

این موضوع به نوعى دست شرکت هاى تولید کننده محتواى 
ارزش افزوده را براى ارتکاب به تخلف بست و حتى مانعى شد 

براى اپراتورهاى موبایل که چشم به جیب مشترکان دوخته 
بودند اما این راه حل رگوالتورى هم اکنون به شــیوه اى 
دیگر دور خورده است. به تازگى صداى اعتراض مشترکان 
یکى از اپراتورهاى موبایل از شیوه جدید خورده شدن شارژ 
سیمکارت بلند شده است. این اپراتور، همان پیامک هاى 
ارزش افزوده (پولى) که پیش از این به مشــترکان زیادى 
ارســال مى کرد و موافقت آنها را براى فعال سازى جویا 
مى شد، اکنون به شیوه دیگرى ارسال مى کند که موجب 

نارضایتى مجدد مشترکان شده است.
این اپراتور براى فعال سازى سرویس هاى مختلف از جمله 
کارت ویزیت، درخواســت فعال سازى پیامک هاى ارزش 
افزوده، اســتفاده از طرح هاى مختلف سرویس هاى تلفن 
همراه و...، از طریق پنجره پاپ آپ (Popup) عمل مى کند.

در این شیوه، گوشى آالرم مى دهد و تا صفحه نمایش را باز 
مى کنید، متوجه پنجره این خدمات مى شوید که زیر آن تنها 

دو گزینه لغو و تأیید یا Cancel و Ok مشاهده مى شود.
طبق عادت، اغلب مشــترکان این خدمــات را آزاردهنده 
مى دانند و سعى مى کنند در همان ابتداى کار با لغو پیشنهاد، 
وارد مراحل خسته کننده و آزاردهنده بعدى نشوند اما ظرف 

چند ساعت بعد همان پنجره بار دیگر آالرم مى دهد.
پیش از این براى ارائــه خدمات ارزش افــزوده از طریق 
پیامک، به مشترکان اطالع رســانى مى شد که چه میزان 
بابت پیامک هاى روزانه از حساب آنها کسر مى شود و چطور 
مى توانند بســته ارزش افزوده را فعال یا غیرفعال کنند که 
البته الزمه فعال سازى، ارســال پاسخ به همان سرشماره 
بود اما در پنجره هاى پاپ آپ اگر حواســتان نباشد و گزینه 
تأیید را انتخاب کنید، سرویس فعال و پول از حسابتان کسر 

مى شود.

مدیرکل اشــتغال اتباع خارجى وزارت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعى از افزایش جریمه کارفرمایان در صورت اشتغال 

اتباع غیرمجاز خبر داد.
على اقبالى درباره جریمه کارفرمایان متخلف گفت: بنا بر 
مصوبه شورایعالى کار درباره حداقل دستمزد امسال، مبلغ 

جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجى یک 
میلیون و 549 هزار و 885 ریال خواهد بود.

وى از میزان جریمه ســال96 کارفرمایان متخلف که 
اتباع خارجى فاقد مجوز را به کارگمارند، خبر داد و افزود: 
براســاس قانون هر گونه به کارگیرى اتباع خارجى در 

واحدهاى کارگاهى ممنوع است و کارفرمایان متخلف 
برابر قانون از یک روز تا 90 روز حبس و پرداخت چند برابر 

دستمزد یک کارگر جریمه مى شوند.
وى ادامه داد: تعداد اتباع شناسایى شده شاغل به صورت 

غیرمجاز در کارگاه ها 46هزار و 135 نفراست.

در سال هاى اخیر پیرامون خودروهاى چینى موجود در 
بازار حواشــى زیادى مطرح بوده است اما در پى افزایش 
شدید نرخ ارز و کاهش کیفیت خودروهاى تولید داخل در 
یکى دو سال اخیر،مشتریان نیز ناچاراً به خودروهاى چینى 
روى خوش نشان دادند و خواســته و ناخواسته از برخى 
کاستى ها و نقاط ضعف این خودروها چشم پوشى کردند.

به گزارش جام جم آنالین، با این حال برخى مشکالت در 
این خودروها وجود دارد که کمتر خریدارى از وجود آنها 

خبر داشته و بعضاً در بلند مدت نیز مشکل ساز مى شود.

1- ضعف ایمنى
ایمنى مسئله کم اهمیتى نیســت و با توجه به آمار بسیار 
باالى تلفات رانندگى در ایران صادر شــدن مجوز تولید 
یا مونتاژ یک خودرو با شــرایط ایمنى نامطلوب بســیار 
تأســف آور و مأیوس کننده به نظر مى رســد. تاکنون 
بارها در مورد ایمنى بســیار ضعیف چرى QQ صحبت 
شــده اما کوچک ترین تغییرى از نظر لغو مجوز تولید یا 
ایمن سازى آن از طرف شــرکت عرضه کننده صورت 
نگرفته است.شــاید تصور کنید که استفاده از این خودرو 
براى تردد شــهرى چنــدان هم خطرناك نیســت اما 
باید گفت بــا توجه به حضور خودروهایى مانند نیســان 
وانت در مســیرهاى شــهرى و وجود انواع بزرگراه ها و 
اتوبان ها در کالنشــهر هاى کشــورمان،حتى استفاده 
شهرى از خودروهاى نا ایمن نیز منطقى به نظر نمى رسد 

و با مخاطرات بسیارى همراه است.
 

2- ضعف دیسک و صفحه کالچ
چرى فالوین از یک پیشــرانه 1/5 لیترى با قدرت اسمى 
115 اسب بخار بهره مى برد اما این خودرو به خصوص در 
نمونه اولیه با مشکل شایع و فراگیر داغ کردن صفحه کالچ 
مواجه بود که گریبان بسیارى از مالکین را طى مسیرهاى 
سرباالیى و پر ترافیک مى گرفت، به شکل دقیق مشخص 
نیست که در نمونه فیس لیفت شــده این خودرو که هم 

اکنون عرضه مى شود، مشــکل ضعف کیفیتى صفحه 
کالچ حل و فصل شده است یا خیر.

X60  3- زاویه چرخ لیفان
لیفــان X60 در میان خودروهاى چینــى موفق در بازار 
جایگاه مستحکمى دارد اما پس از بروز برخى مشکالت 
فنى در لیفان 520 که به تدریج توســط شرکت مونتاژ 
کننده حل شد و رفع مشکل لیفان 620 با مسئله خنک 

کارى نامناســب که از ابعاد کوچک رادیاتور ناشــى مى 
شد،برگ جدیدى در تاریخچه کوتاه خودروهاى لیفان در 
کشورمان رقم خورد. لیفان X60 به عنوان سومین مدل 
این خودروساز با مسائل تازه اى به بازار قدم گذاشت.ضعف 
مجموعه کالچ و دیسک صفحه در این مدل نیز محسوس 
است که به خصوص در گذر از مسیرهایى با شیب مثبت 
زیاد،مى تواند براى مالکین مشکل ساز شود اما ایراد شایع 
تر لیفان X60 کمبر منفى بسیار چشمگیر روى چرخ هاى 

عقب است که حتى به چشم افراد غیر فنى نیز به وضوح 
دیده مى شود.

ظاهراً این مورد همچون ایراد مربوط به دیسک و صفحه 
در فراخوان هایى توســط شــرکت عرضــه کننده رفع 
مى شــود اما بازهم نمونه هایى از این خودرو وجود دارند 
که در اثر این کمبر منفى دچار خوردگى شــدید لبه هاى 
داخلى تایرهاى عقب مى شــوند. این مسئله در صورت 
استفاده از تایر عریض و پهن تشدید شده و ممکن است 

به تماس چرخ با لوله انتقال بنزین منجر شــود و شرایط 
خطرناکى را رقم بزند.از این رو الزم است که مالکین این 
خودرو نسبت به زاویه چرخ هاى عقب حساس بوده و با 
مراجعه به تعمیرگاه و نمایندگى نسبت به تنظیم آنها اقدام 

نمایند.

EC7 4- انحراف به راست جیلى
این مدل از جیلى یکى از ایمن ترین خودروهاى نســبتًا 
ارزان قیمت راه یافته به کشــورمان در چند ســال اخیر 
محسوب مى شود که موفق به کسب چهار ستاره ایمنى 
از مرکز تســت تصادف اروپایى شــده اســت اما برخى 
نمونه هاى این خودرو با مشکل عجیبى روبه رو هستند 
که باید آن را به معناى ســاده کلمه انحراف به راست در 
سرعت هاى باال توصیف کرد که ظاهراً منجر به حوادثى 
هم شده،عجیب اســت که علیرغم گذشت نزدیک به 
دوســال از عرضه این خودرو، راهکار جامعى براى رفع 
این مشکل ارائه نشده اســت و برخى مالکین که با این 
مشکل مواجه اند در راستاى حل مسئله ناچار به مراجعه به 

مکانیک هاى متفرقه شده اند.

5 – ایراد ترمز JAC J5 اتوماتیک
J5 یکى از زیباترین خودروهاى 60 میلیون تومانى در بازار 

کشورمان است.این مدل به لطف طراحى ظاهرى خوب و 
بهره مندى از پیشرانه مهندسى شده توسط میتسوبیشى، 
فروش باالیى را هم در یکى دوسال اخیر تجربه کرده است 
اما ایراد عجیبى در سیستم ترمز این خودرو وجود دارد که تا 
چند ثانیه پس از روشن کردن خودرو در صبحگاه عملکرد 
مطلوبى را از خود نشان نمى دهد و ظاهراً این مشکل منجر 
به بروز چند حادثه جزئى نیز شده است، البته شرکت عرضه 
کننده با انجام فراخوان براى رفع این مشکل دست به کار 
شده است اما بسیارى مالکین J5 که تاکنون براى انجام 
فراخوان مراجعه نکرده اند، هنوز با این مســئله دست به 

گریبان هستند.

5 ایراد شایع در خودروهاى چینى

معاون امور آمادگى و مقابله سازمان مدیریت بحران 
کشور آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزاى مرغى در 

کشور را تشریح کرد.
مرتضى اکبرپور در گفتگو بــا ایلنا، در مورد آخرین 
وضعیت شــیوع آنفلوآنزاى مرغى در کشور گفت: 
براساس آمارى که سازمان دامپزشکى کشور تهیه 
و در اختیار سازمان مدیریت بحران قرار داده است، 
شیب شــیوع آنفلوآنزا به طور نامحسوس افزایش 
داشته به طورى که کانون هاى آلوده نیز با یکى دو 
درصد افزایش همراه بوده است ولى وضعیت کامًال 

تحت کنترل است.
وى افزود: در مجمــوع کانون هاى آلــوده رو به 
افزایــش بودند. ســتادهاى تشــکیل شــده در 
استان ها 24 ساعته در حال رصد وضعیت هستند و 
از مرغدارى ها راستى آزمایى مى کنند. این موضوع 
به دلیل آنکه با منافع مرغدارى ها عجین اســت، 
بحث پیچیده اى دارد و المان هــاى فراوانى در آن 

دخیل است و همین موضوع کار را سخت مى کند.
اکبر پور گفت:  در همه کشور شیوع آنفلوآنزا مرغى 
را نداریم اما ده استان دچار این معضل هستند که 
به ترتیب اســتان اصفهان داراى بیشترین کانون 
بیمارى و پس از آن اســتان هــاى چهارمحال و 
بختیارى، گیالن، قم، تهران، مرکزى، خراســان 
رضــوى، مازنــدران،  کهگیلویــه و بویراحمد و 

آذربایجان غربى و قزوین هستند.
وى در پاســخ به اینکه آیا با شروع فصل گرم سال 
کانون هاى بیمارى بیشتر مى شود، گفت: خیر، این 
ویروس در فصل هاى ســرد ســال بیشتر احتمال 
شیوع دارد و در سال هاى گرم کنترل و پیشگیرى 

از آن بیشتر است.
اکبر پور گفت: در حــال رصد، کنتــرل و تجهیز 
امکانات مورد نیاز آزمایشــگاهى به منظور مقابله 
با این بیمارى هستیم. بعضى استان ها اعتبار براى 
مقابله با این بیمارى درخواست کردند که در حال 
تأمین اعتباریم. اســتانداران را براى کمک به این 
معضل همسو کردیم و ستادهاى بحران درباره این 
موضوع به طور مســتمر در این استان ها تشکیل 

مى شود.
وى با تأکیدبراینکه با کانون هاى بیمارى به محض 
شناسایى برخورد مى شود، گفت: هدف ستاد حمایت 
همه جانبه براى ریشه کن کردن این بیمارى است. 
در مقایســه با کشــورهاى دنیا به مرحله بحران 
نرسیده ایم و این ویروس در کشورهاى دیگر بیشتر 

شیوع پیدا کرده است.
اکبرپور خاطرنشان کرد: وضعیت آنفلوآنزاى مرغى 
در ایران کامًال کنترل شده و در حال مدیریت است 
و به دلیل آنکه به موقع با آن برخورد شــده است، 

مى توانیم آن را ریشه کن کنیم.

اصفهان در صدر
شیوع آنفلوآنزاى مرغى در کشور  

خالى کردن شارژ سیمکارت با شکل جدید پیامک هاى پولى

اعالم جریمه اشتغال اتباع خارجى غیرمجاز

شیب شیوع در حال افزایش اما وضعیت تحت کنترل است

آگهى فقدان مجوز موقت بیمارستان دولتى 
( نور و حضرت على اصغر(ع) )

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهانروابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
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 امروز، نشست خبرى
 ذوب آهن- بنیادکار

نش ست خبرى قبل از بازى تیم فوتبال ذوب آهن و بنیادکار 
امروز در هتل کوثر برگزار مى شود.

بر اساس زمانبندى صورت گرفته ابتدا «سرگى لوشان» 
سرمربى تیم بنیادکار در سـاعت 11 صبح امروز در محل 
هتل کوثر پاسخگوى سـئواالت خبرنگاران خواهد بود و 
پس از آن در سـاعت 11 و 30 دقیقه مجتبى حسـینى در 

نشست خبرى حاضر خواهد شد.

تمرین ازبک ها در اصفهان
تیـم بنیـادکار ازبکسـتان کـه وارد اصفهـان شـده 
اسـت، اولیـن جلسـه تمرینـى خـود را برگـزار کـرد.
ملـت  ورزشـگاه  در  دیـروز  عصـر  ازبکسـتانى ها 
اصفهـان بـه تمریـن  پرداختنـد و در تمریـن رسـمى 
خـود کـه 15 دقیقـه ابتـداى آن بـه روى اصحـاب 
رسـانه باز خواهـد بـود از سـاعت 18 امروز(دوشـنبه) در 
ورزشـگاه فوالدشـهر بـه تمریـن خواهنـد پرداخـت.

تیم فوتبـال ذوب آهن ایـران در دیدار هفتـه چهارم لیگ 
قهرمانان باشـگاه هاى آسیا روز سه شـنبه 22 فروردین، 
از سـاعت 20 میزبان تیم بنیادکارى خواهد بود که پیش 
از این با نتیجه 2 بر صفر از نماینده کشـورمان در تاشکند 

شکست خورده بود.

بیله فلد با «داورى» در اوج 
دروازه بـان ایرانى باشـگاه آرمینیا بیله فلـد در این روزها 
به دروازه بـان ثابت تیمـش در بوندس لیـگاى 2 تبدیل 

شده است.
تیم فوتبال آرمینیا بیله فلد در هفته هاى گذشته با حضور 
دانیال داورى روزهاى فوق العاده اى را پشت سر مى گذارد 
و به طور کامل موفق شـده اسـت از منطقـه خطر جدول

 رده بندى بوندس لیگاى 2 خود را خارج کند.
در دو هفتـه گذشـته بیلـه فلـد بـا حضـور داورى موفق 
شـده دوسـلدورف را بـا نتیجـه 2 بر یـک و سـندهاوزن 
را بـا نتیجـه 3 بـر یـک شکسـت بدهـد کـه در ایـن
بازى ها دانیال داورى از بازیکنان خوب تیمش بوده است.

 جشن قهرمانى  در آزادى
در حالـى که از طرف سـازمان لیگ گفته شـده بـود جام 
قهرمانى پرسـپولیس قطعاً در بازى هفته آخر این تیم در 
مشهد اهدا مى شود  مسئوالن فدراسیون در آخرین نشست 
به این نتیجه رسیدند که به محض قطعى شدن قهرمانى 
قرمزها، جشن اهداى جام در تهران و در ورزشگاه آزادى 

برگزار شود. 
پرسپولیسـى ها که با بـرد در تبریز برابر ماشـین سـازى 
هم قهرمانى شان قطعى مى شـود، مى توانند در مهمانى 
تبریزى ها هم جشن شـادى به پا کنند اما مراسم اهداى 
جام قهرمانى در اولین بازى خانگى سرخپوشان در آزادى 

برگزار خواهد شد.
پیش از این به دالیلى عجیب بعضى از مسئوالن سازمان 
لیگ اصرار داشتند که مراسـم اهداى جام را به هفته آخر 
و ورزشـگاه امام رضا(ع) مشـهد بکشـانند. اما سـرانجام 
پرسپولیسى ها که در روزهاى گذشته به سازمان لیگ اصرار 
داشتند که طبق عرف و در جهت برگزارى جشنى پرشورتر، 
جام قهرمانى شان را در تهران و در آزادى دریافت کنند، با 
جلسـه اخیر فدراسـیون به هدفشان رسـیدند و هواداران 
پرسـپولیس به زودى در ورزشـگاه آزادى شـاهد جشـن 

باشکوه قهرمانى لیگ شانزدهم خواهند بود.

تبریزى آبى مى شود؟
به نظر مى آید استقاللى ها به دنبال جذب مرتضى تبریزى 

مهاجم جوان ذوب آهن هستند. 
یکى از برترین بازیکنان ذوب آهن در این فصل مرتضى 
تبریـزى بود،مهاجمـى کـه در ایـن فصل براى باشـگاه 
اصفهانى 9 گل زده و حتى نظـر «کارلوس کى روش» را 
هم به خود جذب کرده تـا جایى که وى بـه تیم ملى هم 

دعوت شده است.
منصوریان کـه خـودش در پاس همـدان تبریـزى را به 
فوتبـال ایـران معرفـى کـرد حـاال در تـالش اسـت 
تـا بـراى فصـل بعـد ایـن مهاجـم جـوان و گلـزن را از 
چنـگ ذوب آهـن دربیـاورد و اسـتقاللى اش کنـد.
باید دید آیـا تبریزى در پایان فصل اسـتقاللى مى شـود 

یا خیر؟

تایم اوت

بین 16 تیم حاضر در مسابقات فوتبال لیگ برتر شش تیم 
سابقه کسب عنوان قهرمانى در لیگ برتر را دارند وتنها 
پاس است که از بین قهرمانان گذشته لیگ برتر در این 

جدول حضور ندارد.
از بین  شش تیم قهرمان پرسپولیس، استقالل وسپاهان 
به ترتیب رتبه هاى اول،دوم وپنجم را داشته وموقعیت 
آبرومندى دارند اما ســه تیــم دیگر با قــرار گرفتن در 
پله هاى دهم براى استقالل خوزستان، رتبه یازدهم براى 
فوالد وباالخره رتبه ســیزدهم براى سایپا در حد سابقه 

داران قهرمانى لیگ برتر نیستند.
سایپا در بین پنج تیمى که در همه ادوار مسابقات فوتبال 

لیگ برتر قرار دارند کمتر از بقیه امتیاز داشته است ولى 
همیشــه با قرار گرفتن در رتبه هاى لب مرزى در لیگ 

برتر مانده است.
حسین فرکى که قبًال با دو تیم فوالد وسپاهان قهرمان 
مسابقات فوتبال لیگ برتر شده بود،تالش زیادى داشت 
تا با قهرمانى با تیم سایپا تنها مردى باشد که با سه تیم 
لیگ کشور این عنوان را به دست آورده باشد اما نه تنها 
جزو مدعیان قرار نگرفت که افتــان وخیزان وفقط در 
فاصله چهار هفته مانده به پایان بود که با برد برابر نفت 
تهران شانس بقاى خود در لیگ برتر را از مرز 80 درصد 

باالتر برده است!

«کرار جاسم» باز هم مســتطیل سبز را به آشوب کشید 
و این بار در قم قصد جــان داور بازى را کــرده بود که 
دیگر بازیکنــان تراکتورســازى مثل همیشــه او را از

 زمین خــارج کردند. نکتــه جالب توجه امــا مصاحبه 
کرار جاســم اســت. او باز هــم از رفتن حــرف زده و 
احتماًال باز هم قرار اســت مثل دفعــات قبل به فوتبال 

ایران برنگردد.
هافبــک عراقــى تراکتورســازى کــه ســابقه اش 
پر است از آشــوب و درگیرى و حاشــیه هاى بى شمار، 
سال هاى قبل هم، چنین حرف هایى به زبان آورده بود 
اما چه کســى قید قرارداد میلیاردى را مى زند و به عهد 

خود وفا مى کند؟ وقتى قلعه نویى با شناخت کامل نسبت 
به کرار او را با چنین مبلغ گزافــى به لیگ برتر مى آورد، 
مى شود باز هم انتظار داشت که سالى دیگر و فصلى دیگر 
قرارداد میلیاردى دیگرى با کرار جاســم به ثبت برسد

 و او بــاز هــم بــه ایــران بیایــد و روز از نــو، روزى 
از نــو؛ درگیــرى بــا همــه چیــز و همــه کــس 
و در آخر غزل خداحافظى و قول برنگشــتن به فوتبال 

ایران!
کرار در آخرین روزهاى زمستان 93 درباره فوتبال ایران 
گفته بود: «فوتبال ایران چى دارد که برگردم؟ همه چیز 

آن مسخره است.»

ادعاى تکرارى
 کرار

  ضعیف ترین سابقه دار 
قهرمانى   

 در آسیا براى ذوب آهن 
متحد شوید

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش 
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شما 
مى توانید دیدگاه ها و تحلیل هاى خود در رابطه 
با مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک
 info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
■  دلیــل اوج گرفتن لــى اولیویرا گلــر برزیلى 
سپاهان تمرینات خوبى اســت که تونچى مربى 
دروازه بان هاى تیم در این دو هفته با او داشته است. 
تونچى فوق العاده است و خوشحالم که دوباره به 

تیم بازگشته است.  

■على کریمى چهره محبوب قرمزها در تازه ترین 
اظهارات خود به محمد رویانیان مدیرعامل سابق 
باشگاه پرسپولیس تاخته و اتفاقاً حرف کامًال درستى 
زده است. ما هم مثل على کریمى امیدواریم امثال 
رویانیان که پرسپولیس و فوتبال را به سوى نابودى 

سوق دادند دیگر در این فوتبال رؤیت نشوند.

■ این روزها در بوندس لیگا  یک مربى جوان نظر 
همه را جلب کرده و ما ایرانى ها افتخار مى کنیم که 
او ایرانى است. الکســاندر نوري که چند ماه پیش 
مربیگري وردربرمن را بر عهده گرفت نشان داده 
که یک مربى با انگیزه  و فوق العاده اســت. تیمی 
که او تحویل گرفت که غرق در بحران بود و یکی 
از شانس هاي مسلم ســقوط به شمار می رفت اما 
االن وردربرمن با 36 امتیــاز در رده دهم جدول 
ایستاده و باتوجه به فاصله کم تیم ها در میانه جدول 
بوندس لیگا، شانس گرفتن ســهمیه لیگ اروپا را 

هم دارد.  

■ رقابــت جالبى براى کســب رتبــه چهارمى 
لیگ برتر کــه احتماًال مى توانــد منجر به صعود 
به پلى آف آســیا شود شــکل گرفته است.از بین 
هشــت تیم لیگ برترى که براى کسب سهمیه 
پلى آف احتمالى لیــگ قهرمانان تالش مى کنند 
تنها یک تیم در هفته بیست و ششم لیگ برتر برنده 
شد. پدیده نماینده مشهد که تا قبل از رقابت هاى 
هفته بیست و پنجم خیلى در معادالت آسیایى به 
حساب آورده نمى شد با کسب چهارمین و پنجمین 
پیروزى پیاپــى خود در دو هفتــه اخیر لیگ برتر 
شــانس گرفتن مجوز حضور در لیگ قهرمانان 
پیــدا کرد.ذوب آهن و ســپاهان کــه هم امتیاز 
بــا یکدیگر فعــًال از بیشــترین شــانس براى 
تصاحب رده چهــارم جــدول برخوردارند در این 
هفتــه نتایجى کامًال مشــابه گرفتند تــا رقابت 
فشــرده آنها همچنــان ادامه داشــته باشــند.

تیم هاى تهرانى پیکان و نفت هم که نزدیک ترین 
تعقیب کننده دو تیم اصفهانى بودند با شکست در 
دیدارهاى این هفته از هدف خود دور شدند هرچند 
که نباید فراموش کرد نفت همان تیمى است که 
مى تواند با قهرمانى در جام حذفى رؤیاى آسیایى 
شدن تیم چهارم لیگ شــانزدهم را به کلى بر باد 
دهد. کًال غیر از موضــوع قهرمانى که تکلیف آن 
مشخص شده است، کســب رتبه چهارمى براى 

خودش موضوع جذابى شده است.
 به امید پیروزى ذوب آهن بــر بنیادکار و صعود از 

مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا.

■ امیدوارم هــواداران فوتبال اصفهــان به ویژه 
سپاهانى ها شرایط حســاس ذوب آهن در لیگ 
قهرمانان آسیا را درك کنند و براى دیدار این تیم 
با بنیادکار  ورزشگاه فوالدشهر را مملو از جمعیت 
کنند. بهتر اســت در رقابت هاى آســیایى همه 
ذوب آهنى ها و سپاهانى ها در حمایت از نماینده 

اصفهان با یکدیگر متحد شوند.

■ ذوب آهن تشنه حمایت است. در دیدار با بنیادکار 
اگر سکوهاى فوالدشهر خالى باشد، آبروى فوتبال 
ایران و اصفهان مى رود. هر طور شده  همه دست 
به دست هم دهند تا در این دیدار ورزشگاه پر باشد و 

حمایت باشکوهى از ذوب آهن به عمل آید.

صداى هواداران

 غالمرضا عنایتى تصمیم گرفته در 
بازى شــنبه آینده با استقالل براى 
همیشه از فوتبال خداحافظى کند. اگر 
این اتفاق رخ دهد، او سه بازى پایانى صبا 
را از دست خواهد داد. اما شرایط سخت 
صبا براى ماندن در لیگ برتر باعث شده 
صمد مرفاوى مربى صبا مخالف خداحافظى 
عنایتى در بازى با استقالل باشد. این بازیکن 
هم اعــالم کرده که هنوز تصمیــم نهایى را 
نگرفته و باید منتظر ماند و دید در روزهاى آینده 

چه اتفاقاتى رخ خواهد داد.
به همین دلیل خــود عنایتى هــم کمى مردد 
شده است: « براى خداحافظى از فوتبال مقابل 
استقالل یک دغدغه بزرگ دارم و آن هم صمد 
مرفاوى و باشگاه صباســت. دوست ندارم در 
این زمینه خودخواهانه تصمیم بگیرم، هرچند 
خداحافظى مقابل تیم سابقم مى تواند برایم 
جالب باشــد. امیدوارم در نهایت بهترین 
تصمیم را بگیرم. در این زمینه باید به خیلى 
چیزها فکر کنم و هنوز تصمیم قطعى را 
نگرفته ام. اگر مقابل استقالل خداحافظى 
کنم قطعًا نمى توانم در سه بازى پایانى 
تیمم را همراهى کنــم. بازیکن بزرگى 
نیستم ولى شاید غیبتم در سه بازى پایانى ضربات 

جبران ناپذیرى به صبا بزند.» 

فوق العاده اى را در هفته دروازه بان برزیلى ســپاهانى ها در برزیل فوتبالى هــاى ایران روز 
بیست و ششم سپرى کرد.

فوالد خوزستان و ســپاهان  در حالى به مصاف هم رفتند و تن به تساوى 
دادند که درخشش دروازه بان اصفهانى ها باعث کسب این یک امتیاز شد.

 «لى اولیویرا» بارها و بارها توانســت با عکس العمل هاى فوق العاده برابر 
شریفات، انصارى و دیگر بازیکنان فوالد به خوبى بایستد.

اولیویرا که در دقیقه 3 خیلى زود دروازه اش را باز شده دید در ادامه باز ى عالى عمل کرد و یکى از ستاره هاى 
تیمش در برابر فوالد بود و شاید تأثیر گذارترین آنها! و البته آن سوى میدان نیز تیر دروازه رقیب سرسخت او بود که 

اجازه گلزنى به سپاهانى ها را نداد.
اولیویرا به عنوان یکى از خریدهاى خارجى تیم سپاهان در لیگ شانزدهم، همراه با «پدرو هنریکه» به این 

تیم اضافه شد. او در ابتداى فصل به جهت سابقه  قهرمانى در جام باشگاه هاى آمریکاى جنوبى و حضور 
در جام باشگاه هاى جهان از سوى روزنامه باشگاه سپاهان با عنوان بمب هیدروژنى مورد خطاب قرار 
گرفت، اما در ابتداى فصل عملکردش با انتقاداتى از سوى پیشکسوتان و هواداران سپاهان همراه شد 
و کار به جایى رسید که ویسى در چند دیدار از مهدى امینى جوان به جاى او در چارچوب دروازه استفاده 

کرد. اما گلر برزیلى سپاهان کم کم فشارها را پشت سر گذاشت و پس از اشتباه فاحشى که در دیدار 
رفت برابر ذوب آهن داشت و سپاهانى ها در آن دیدار بازنده شدند، نمایش هاى تقریباً مثبتى 

داشته است؛ موضوعى که باعث شده «زالتکو کرانچار» نیز به این دروازه بان اعتماد 
کند و از او به عنوان گلر اصلى خود استفاده کند. 

وینســتون اولیویرا در این فصل 21 بار در چارچوب دروازه طالیى پوشان قرار 
گرفته و 26 گل هم در این بازى ها دریافت کرده است البته این گلر آمار خوبى 
در بسته نگهداشتن دروازه اش نداشــته و تنها یک بار در دیدارهایى که به 

میدان رفته، موفق به کلین شیت شده است.
با این حال اولیویرا امیدوار است با نمایش هاى خوب خود در هفته هاى 

آتى بتواند زالتکو کرانچار را متقاعد به ادامه حضورش در اصفهان بکند.

 مهدى تاج در نشست مدیران فدراسیون فوتبال از اخطار جدى فیفا 
به فدراسیون فوتبال ایران بخاطر عملکرد تماشاگران در رقابت هاى 
مقدماتى جام جهانى در تهران خبرداد. تاج در این نشســت گفت:  
برگزارى مسابقات درامنیت کامل براى حفظ سالمت تماشاگران 
و نشاط جامعه مورد تأکید  همه اهالى فوتبال و ورزش است. باید از 
بروز اتفاقات ناگوار مثل پرتاب ترقه در بازى ایران و چین جلوگیرى 
شود. پرتاب ترقه  به سوى کمک داور از سوى یکى از تماشاگران 
فقط باعث تذکر جدى فیفا به فوتبال ایران شــد. آیین نامه هاى 
انضباطى جدید فیفا  در برگزارى مسابقات بسیار سختگیرانه است 
باید تماشاگران فوتبال باشگاهى خود را نیز با قوانین بیش از گذشته 
آشنا کنیم تا در  جریان مسابقات ملى هم شاهد ایجاد چنین اتفاقاتى 

نباشیم.  

داستان از چه قرار است؟
اما آیا فیفا تنها یک تذکر جدى به فدراسیون فوتبال ایران داده است؟ 
مطمئناً ماجرا فقط یک تذکر جدى نیست. واقعیت این است که فیفا 
براى فدراسیون فوتبال ایران پس از بازى ایران-قطر که در دقایق 
پایانى منجر به اتفاقات تلخى شد، پرونده اى  باز کرده است. ناظر 
بازى ایران-قطر، گزارشى علیه تماشاگران ایرانى نوشت و همین 

باعث باز شدن یک پرونده شد.
اما فقط بازى ایران-قطر نبود که باعث باز شدن پرونده شد. ناظر 
بازى ایران-کره جنوبى هم گزارشى علیه فدراسیون فوتبال ایران 
تنظیم کرد و حتى در بازى ســوریه-ایران در مالزى، تماشاگران 

ایرانى به ســمت تیم داورى و چند بازیکن سورى بطرى هاى آب 
معدنى پرتاب کردند و همین دســتمایه یک گزارش دیگر علیه 
تماشاگران ایرانى و فوتبال ایران شد. در بازى ایران و چین در تهران 
هم پرتاب نارنجک باعث شد که بازى تا مرز تعطیلى هم برود. ناظر 
بازى ایران-چین هم علیه تماشاگران ایرانى، گزارشى تنظیم کرده 
و همین باعث شــده که پرونده دیگرى علیه فوتبال ایران در فیفا 

باز شود.
همانطور که اول گزارش نوشته شــد، مهدى تاج اعالم کرده فیفا 
به فدراسیون فوتبال ایران تذکر داده است اما با جستجو در سایت 
فیفا، به هیچ نتیجه اى درباره تذکر فیفا به فدراسیون فوتبال ایران 
نمى رسیم. با توجه به اینکه براى فوتبال ایران در این باره پرونده اى 
تشکیل شده، نتیجه این پرونده (اتفاقات بازى ایران – چین) یک 
رأى خواهد بود که هنوز اعالم نشده است. این رأى احتمال دارد یک 
جریمه مالى سنگین باشد و یا حتى محرومیت تماشاگران ایرانى 
از حضور در بازى مقابل ازبکســتان.   یکى از موارد مهم آیین نامه 
مسابقات زیر نظر فیفا این است که تماشاگران بیش از ظرفیت، وارد 
ورزشگاه نشوند. کارى که در بازى ایران-چین انجام نشد و خدا رحم 

کرد که مشکل جدى براى تماشاگران اتفاق نیفتاد.

داور مى خواست بازى ایران-چین را تعطیل کند
کمک داور ســنگاپورى پس از گل ایــران و برخورد نارنجک 

با زمین و برخورد اشیاى ناشــى از انفجار نارنجک با 
پشت سر و گوشش، به داور وسط اعالم مى کند که 

بازى شرایط برگزارى را ندارد و بهتر است تعطیل شود. داور بازى 
هم اول تصمیم به توقف بازى مى گیرد اما نمایندگان فدراسیون 
فوتبال ایران به داور اعالم مى کنند که یگان ویژه نیروى انتظامى،

پرتاب کنندگان نارنجک را دستگیر کرده اند و همین باعث مى شود 
که داور سنگاپورى بازى را ادامه دهد. اگر بازى تعطیل مى شد، باید 
بازى فرداى همان روز و از همان دقیقه و بدون حضور تماشاگران 
انجام مى شد و این مى توانست یک فاجعه باشد. همه اینها به کنار، 
اگر بازى در روز هشتم فروردین تعطیل مى شد، آن وقت تکلیف 
تخلیه ورزشگاه از تماشاگران عصبانى چه مى شد؟ با توجه به پر 
بودن ورزشگاه و حتى اینکه حدود 50 هزار نفر خارج از ورزشگاه 
حضور داشتند، هر لحظه امکان داشــت فاجعه اى رخ دهد. واقعًا 
کسانى که نارنجک ها و ابزارهاى 
لیزر انداختن را با خودشان 
به ورزشگاه مى برند، 
به عواقب این پرتاب 
نارنجک و انداختن 
لیزر فکر مى کنند؟
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–تشکیل شده، نتیجه این پرونده (اتفاقات بازى ایران– چین) یک 
رأىخواهد بود که هنوز اعالم نشده است. این رأى احتمال دارد یک 
جریمه مالى سنگین باشد و یا حتى محرومیت تماشاگران ایرانى

ازحضور در بازى مقابل ازبکســتان.   یکى از موارد مهم آیین نامه 
مسابقات زیر نظر فیفا ایناست که تماشاگران بیش ازظرفیت، وارد
ورزشگاه نشوند. کارى که در بازى ایران-چین انجام نشد و خدا رحم 

کرد که مشکل جدىبراى تماشاگران اتفاق نیفتاد.

داورمى خواست بازى ایران-چینرا تعطیل کند
کمک داورســنگاپورى پس از گلایــرانو برخورد نارنجک

با زمین و برخورد اشیاى ناشــى از انفجار نارنجک با 
پشت سر و گوشش، به داور وسط اعالم مى کند که 

کسانىکه نارنجک ها و ابزارهاى 
لیزر انداختن را با خودشان 
به ورزشگاه مى برند، 
به عواقب این پرتاب 
انداختن نارنجک و
لیزر فکر مى کنند؟

تالش بمب هیدروژنى براى تالش بمب هیدروژنى براى 
رضایت کرانچار رضایت کرانچار 

 آخرین روزهاى 
رضاى آقاى گل

,,
 آیین نامه هاى 
انضباطى جدید 
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اده برابر 

 باز ى عالى عمل کرد و یکى از ستاره هاى 
ى میدان نیز تیر دروازه رقیب سرسخت او بود که 

زدهم، همراه با «پدرو هنریکه» به این 
شگاه هاى آمریکاى جنوبى و حضور 
نبمب هیدروژنى مورد خطاب قرار

وتان و هوادارانسپاهان همراه شد 
هجاى او در چارچوب دروازه استفاده 

ساز اشتباه فاحشى که در دیدار 
ایش هاى تقریباً مثبتى 

روازه بان اعتماد 

 پوشان قرار 
 آمار خوبى 
ى که به 

ههاى 
کند.
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اگر مردم در عظمت قدرت خدا و بزرگى نعمت هاى او مى اندیشیدند، به 
راه راست باز مى گشتند و از آتش سوزان مى ترسیدند، اما دل ها بیمار و 
چشم ها معیوب است. آیا به مخلوقات کوچک خدا نمى نگرند؟ که چگونه 
آفرینش آن را استحکام بخشید؟ و ترکیب اندام آن را برقرار و گوش و 

چشم براى آن پدید آورد و استخوان و پوست متناسب خلق کرد؟
موال على (ع)

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر برزك

میالد امام على(ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگى و
 مَعّرف واالترین الگوى شهامت و دیانت، بر  عاشقان آن 

حضرت مبارك باد . . .

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بافران

سرچشمه  عشق با على (ع) آمده است
گل کرده بهشت تا على (ع) آمده است

شد کعبه حرمخانه میالد على(ع)
کز کعبه صداى یا على (ع) آمده است

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر میمه

امشب ارض و سما از نور حق رنگ مى گیرند. تولدى در راه 
است. تولد بهترین مردان و نزدیکترین به پیامبر(ص). امشب 

شب زادروز حق و حقیقت است.
میالد با سعادت مولود کعبه، مولى الموحدین، امیرالمؤمنین، 

حضرت على (ع) بر شیعیان مبارك باد. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زیار

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نیاسر

على(ع) محور حق و نماد عدالت است. على(ع) موالى عرشیان
 و شاه والیت است. على(ع) الگوى مردان و چراغ راه بشریت است.

سالروز والدت حضرت على (ع) بر شیعیان آن حضرت و همه پدران که 
این روز به نامشان است مبارك باد 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر ابریشم

مبارك باد سالروز والدت یار و همراه همیشگى
 پیامبر(ص) عظیم الشان اسالم که مرکز حق است 

و مولود کعبه. هموکه شب هنگام بر بستر پیامبر (ص) خوابید 
تا تیِر کین  بد خواهان قلب او را به جاى مقتدایش پاره کند و 

درس انسانیت و فداکارى به بشریت داد. 

روابط عمومى شرک ت برق منطقه اى اصفهان روابط عمومى شرک ت برق منطقه اى اصفهان 

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان 
موضوع فراخوان ارزیابى کیفى: توان نگهدارى و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت بهره بردارى 

شرکت برق منطقه اى اصفهان 
شــرط ورود به فراخوان: دارا بودن گواهى نامه صالحیت پیمانکارى با حداقل رتبه 4 نیرو از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى کشور 
نحوه دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و 
تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء 
الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 27313131- 021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 

تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36270820- 031) 
مهلت دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: از ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه مورخ 96/01/15 لغایت 

ساعت: 16:00 روز چهارشنبه مورخ 96/01/30 
مهلت و محل تحویل استعالم هاى ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات استعالم 
ارزیابى کیفى بایستى حداکثر تا ســاعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 96/02/16 در "سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد)" بارگذارى و نسخه فیزیکى آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
شرایط فراخوان: 

1- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد 
شرایط براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجراى پروژه هاى 
مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید. 
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آگهى مناقصه عمومى مرحله اولآگهى مناقصه عمومى مرحله اول

سیدعلى مرتضوى- شهردار منظریه  سیدعلى مرتضوى- شهردار منظریه  

نوبت دوم

شهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه صورتجلسه شماره 130 مورخ 95/12/23 
شوراى اسالمى شهر منظریه حمل و پخش مصالح بیس موجود در معابر مجتمع کارگاهى 
شیخ بهایى شهر منظریه از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى 

شهردارى مراجعه فرمایند. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز چهارشنبه 96/2/6 

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه 
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه

تاریخ بازگشایى اسناد: 96/2/6 ساعت 18 

آگهى مزایده

محمدرضا شفیعى- شهردا ر علویجهمحمدرضا شفیعى- شهردا ر علویجه

شهردارى علویجه به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجاره پارکینگ عمومى 
شهر علویجه را از طریق مزایده واگذار نماید متقاضیان میتوانند از تاریخ 96/1/20 بمدت یک هفته 

جهت دریافت برگ آگهى مزایده و اسناد و مدارك به شهردارى علویجه مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده

محمدرضا شفیعى- شهردار علویجه  محمدرضا شفیعى- شهردار علویجه  

شهردارى علویجه به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر در نظر  دارد اجراى طرح جمع آورى 
پسماند خشک شهر علویجه را از طریق مزایده واگذار نماید متقاضیان میتوانند از تاریخ 96/1/20 
بمدت یک هفته جهت دریافت برگ آگهى مزایده و اسناد و مدارك به شهردارى علویجه مراجعه 

نمایند. 

آگهى مزایده

محمدرضا شفیعى- شهردار علویجهمحمدرضا شفیعى- شهردار علویجه

شهردارى علویجه به استناد مجوز شماره  242- 96/1/19  شوراى اسالمى شهر علویجه در نظر دارد تعداد 39 قطعه 
زمین مسکونى خود واقع در شهرك شهید بهشتى را بصورت مزایده عمومى بفروش برساند. متقاضیان مى توانند 
جهت دریافت اطالعات و ارائه پیشنهاد بمدت 10 روز تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/1/30 به شهردارى 

علویجه مراجعه فرمایند. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر افوس

از « عین » على (ع) عیون ما بینا شد
                                                             وز « الم » على (ع) لسان ما گویا شد

در « یاى » على (ع) نور خدا را دیدیم
                                                            زان نور محمد (ص)و على (ع) پیدا شد
والدت حضرت على (ع) بر همگان مبارك باد

روزى که موالیمان على(ع) پا به این دنیا گذاشت، 
قلب عاشقان را مسحور کرد 

فرا رسیدن 13 رجب سالروز والدت حضرت امیرالمومنین على (ع) 
بر عموم شیعیان آن امام همام مبارك باد 
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هومن حاجى عبداللهى صداپیشه شــخصیت عروسکى مارال در 
«خندوانه» بیان کرد که تالش چهار شخصیت عروسکى این برنامه 

بر این است که شباهتى با جناب خان نداشته باشند.
هومن حاجى عبداللهى درباره حضــورش در برنامه «خندوانه» با 
صداپیشگى عروسک مارال گفت: من تا چند روز آینده به 
خاطر همکارى با «پایتخت 5» براى مدتى نمى توانم 
در «خندوانه» شبکه نسیم حضور داشته باشم و 

طبعا جاى این عروسک هم خالیست.
وى ادامه داد: البته نحوه حضور عروسک ها 
به گونه اى خواهد شد که همه آنها با هم دیده 
نمى شــوند و به فراخــور حــال و اقتضاى 
ماجراهاى برنامه یکى یا دو تا از آنها حضور دارند.
این صداپیشــه و بازیگــر درباره ویژگــى ها و

این عروسک ها اظهار  جذابیت هاى 
کرد: بایــد به این 
عروســک ها 
زمان داد. به هر 
حال آنهــا وارد 
داستان شده اند 
و کار بــه جلو
 مى رود. مردم 

باید اجازه دهند که شخصیت ها شکل بگیرد تا چشم و گوش آنها به 
عروسک ها عادت کند.

وى درباره جاى خالى جناب خان نیز عنوان کــرد: ما نیامده ایم تا
 جناب خان را محو کنیم یا بپوشانیم. جناب خان مشکلى داشت که 
نتوانست دیگر به برنامه بیاید و رامبد جوان فکر نویى داشت تا اتفاقات 

جدیدى در برنامه رخ دهد.
این مجرى تلویزیــون در واکنش به بعضى از شــباهت ها درباره 
سادگى ها و شوخى هاى عروسک ها در مقایسه با جناب خان اظهار 
کرد: ما با تیم اتاق فکر برنامه «خندوانــه» ارتباط داریم ولى قطعًا 
نویسنده این شخصیت هاى عروسکى جدید نویسنده جناب خان 
نیست و خود ما هم پرهیز داریم که شباهتى با جناب خان پیدا شود 
چون اتفاقاً قیاس هاى زیادى انجام مى گیرد. با این حال ممکن است 
افراد زیادى را هم در جامعه پیدا کنید که نسبت به بعضى از مسائل 

دلسوزى ها، قهقهه ها و یا اندوه مشابه داشته باشند. 
وى بیان کرد: این شباهت ها را نمى توان نادیده گرفت ولى سعى 

ما بر این است که از آن پرهیز کنیم و به ویژه از تکرار فاصله بگیریم.
این بازیگر در پایان درباره شخصیت عروســکى مارال یادآور شد: 
من ویژگى هایى را که از این شــخصیت و زیر و بم جزییات آن در 
نظر داشتم با نویسنده و اتاق فکر و دوستان دیگر در میان گذاشتم 
و البته همانطور که گفتم تا مدتى تمام انرژى من روى «پایتخت» 

خواهد بود.

داریوش فرضیایى براى بچه ها هنوز هم بعد از 
چند سال عمو پورنگ است. او با سال ها فعالیت 
در حــوزه کودك به نامى محبوب و شــناخته 
شــده میان بچه ها و حتى بزرگ ترهایشــان 
تبدیل شــد و بعد از نزدیک به 15 ســال اجرا 
در برنامه کودك شبکه یک، به شبکه 2 آمد و 
در سریال «محله گل و بلبل» با بچه ها همراه 
شد. پایگاه اطالع رســانى خبرآنالین به بهانه 
پخش مجموعه «محله گل و بلبل» با داریوش 
فرضیایى درباره برنامه سازى در حوزه کودك، 
ایرادات و اشکاالت این حوزه و البته سریالش 

گفتگو کرده است.
«محله گل و بلبــل» از برخى 
جهات با مجموعه «محله برو 
بیا» مقایسه مى شود که 30 
سال پیش ســاخته و پخش 
شده بود. نظرتان در این باره 

چیست؟
در آن محله هم زندگى حاکم بود و در سریال 
ما هم این اتفاق مى افتــد. من خودم مخاطب 
آن برنامه بودم، دوستش داشتم و خیلى هم از 
تماشایش لذت مى بردم. خیلى چیزها هم از آن 
مجموعه یاد گرفتم. به عقیده من وجه مشترك 
این دو سریال با هم این است که در هر دو آنها 
زندگى جریان دارد و بــه موضوعات و زندگى 

روز مى پردازند.
خودتان دوست داشتید این 

مقایسه صورت بگیرد؟
هدف خود ما این نبود و خودمــان هم از ابتدا 
این کار را با آن ســریال مقایسه نکرده بودیم. 
ولى خیلى خوشحالم که ناخواسته با آن سریال 
مقایسه مى شویم. در واقع حس نوستالژى  که 
دهه شــصتى ها از آن مجموعه دارند حاال با 
ســریال ما براى دهه نودى ها اتفاق مى افتد، 
منتها براى 20 ســال بعد که سال ها از پخش 
این برنامه گذشته. آن موقع مى گویند «محله 
گل و بلبلى» بود که مطابق روز جلو مى رفت، 
همانطور که در دهه 60 «محله برو بیا» با آن 
زمان و مقتضیات روزش مطابقت داشت. االن 
«محله گل و بلبل» هم همین است، یک محله 
و دنیاى فانتزى و خیالى بچه هاست با شکل و 

شــمایلى که آنها مى توانند آن را در تصورات 
کارتونى خودشــان بببینند. با این ویژگى که 
مسائل مبتال به جامعه و بچه هاى امروز در آن 

به تصویر کشیده مى شود.
چطور شد که تصمیم گرفتید 
بحث فضاى مجــازى را در 
ســرى جدید برنامه پررنگ 

کنید؟
«محله گل و بلبل 2» با تجربه اى که از فصل 
اول این ســریال به دســت آورد و با توجه به 
بازخوردهایى که از مخاطبانش گرفت دســت 
روى نقطه اى گذاشــته که ایــن روزها همه 
خانواده ها با این مســئله مشــکل دارند و آن 
هم فضاى مجازى اســت، چیــزى که امروز 
بچه هاى ما را از ما مى گیرد. مســئله اى که به 
نظر من یک مرگ خاموش است و من از این 
بابت خوشحالم که در سرى دوم این مجموعه 
ما سراغ مســئله اى فرهنگى رفتیم؛ مسئله اى 
که تا به امروز کمتر به آن پرداخته شــده و به 
نظر من خطر آن کمتر از بیمارى ایدز نیســت. 
بچه هاى ما با اســتفاده از موبایــل و تبلت به 
فضاهایى سر مى زنند که شاید پدر و مادر فکر 
کنند برایشان سرگرمى است و آنها هم با خیال 
راحت به کارهایشان مى رسند اما کودك لحظه 
به لحظه از خانواده جدا مى شود و در سنین کم 
چیزهایى را تجربه مى کند که شاید آنها را باید 
در 20 سالگى تجربه کند و این براى آینده بچه 

و جامعه ما بسیار خطرناك است.
اگر موافق باشــید به بحث 
تغییر مســیر کارى خودتان 
بپردازیم. اصًال چطور شد که 
تصمیم گرفتید از قالب برنامه 
شناخته شده «عمو پورنگ» 

به سریال بیایید؟
با افتخار مى گویم که من تنها مجرى کودکى 
بودم که سبکى جدیدى در اجراى کودك را به 
تلویزیون آوردم و در این عرصه ساختارشکنى 
کردم. وقتى من سال 80 کارم را شروع کردم 
هیچ مجرى مردى نبود که باال و پایین بپرد و 
براى بچه ها بخواند اما من ایــن کار را کردم. 
ارتباط تلفنى و مســابقه تلفنى براى اولین بار 

در برنامه هاى کودك در برنامه من رخ داد. من 
آن قالب را دوست داشتم و به همین دلیل هم 
چندین سال کار کردم اما آن سبک و سیاق در 
دهه 80 جواب مى داد. ما براى اینکه پیشرفت 
کنیم و درجا نزنیم باید دنبــال تغییر و به روز 
کردن باشیم. به نظرم همین که اکیپ سازنده 
برنامه «عمــو پورنگ» از قالــب یک برنامه 
زنده به سمت ساخت ســریال آمدند به نوعى 
توانســتند قابلیت هاى دیگرى که پنهان بود 
را چه در زمینه بازى چه دکور، چه شعر آشکار 
کنند. در ســریال «محله گل و بلبل» در همه 
بخش ها یک نوآورى به چشم مى خورد که از 
این فرصت ها در برنامه زنده نمى شد استفاده 
کرد. قابلیت هایى که شــاید پیش از این هم 
سال ها وجود داشــت اما حاال بعد از تجربیات 
متفاوت آن هــا را تکمیل کردیــم و در قالب 
مجموعه «محله گل و بلبل» این تجربه را به 

صورت عملى به تصویر کشیدیم.
پس به نوعى بــراى فرار از 
تکرار خواستید قالب خودتان 

را بشکنید؟
بله، شــاید اجراى من در دهه 80 با آن شکل 
و شــمایل براى بچه هاى آن زمــان جذاب و 
دوست داشــتنى بود اما بچه هــاى دهه 90 با 
بچه هاى دهه 80 خیلى فرق دارند، خواسته ها 
و مطالباتش بیشتر است پس من نمى توانم به 
همان سبک قدیم کار کنم و انتظار داشته باشم 
مخاطبم را هم حفظ کنــم. از طرف دیگر من 
همیشه عمو پورنگ هستم، اما یک زمانى هم 
مى توانم بابابزرگ پورنگ باشم. سن که باالتر 
مى رود حرکات تو به عنوان یک مجرى براى 
مخاطبت تعریف دارد، شاید همان بچه بگوید 
این ادا و اطوارها چیســت که یک مرد بزرگ 
درمى آورد. اما بــراى همان بچه اگر پدربزرگ 
باشى با همان ویژگى ها مى تواند تو را به عنوان 
یک پدربزگ شاد و قبراق قبول کند. آن زمان 
در برنامه «عمو پورنگ» مى طلبید که من با آن 
سبک و سیاق اجرا کنم اما سعى مى کنم مطابق 
روز حرکت  کنم و به همین خاطر خوشحالم  که 
حاال در شــبکه دو با یک کار جدید خودمان را 

ارائه مى دهیم.

مرکز امورنمایشى سیما در جدیدترین تغییرات دوباره به سیمافیلم سابق بازمى گردد 
و حسین کرمى که مشاور امور نمایشى سیماست به عنوان رئ یس سیما فیلم منصوب 

مى شود.
به گزارش مهر، 19 فروردین خبرى در گروه هاى مجازى منتشــر شد که طبق آن 
محمد احسانى به عنوان مدیر شبکه نسیم از طرف عبدالعلى على عسکرى منصوب 

شده است.
این خبر در حالى منتشر شد که مدیران شبکه هاى سیما با حکم معاون رئیس سازمان 
در امور سیما منصوب مى شوند نه با حکم رئیس ســازمان؛ ولى با توجه به تغییر و 

تحوالتى که در ســازمان صداوسیما در راه اســت پیگیرى هایى براى بررسى این 
حکم انجام شد.نتایج این پیگیرى ها نشان داد که به زودى حکم میرباقرى معاون 
سیماى رسانه ملى براى حسین کرمى منتشر مى شود که در آن کرمى که مدیریت 
شبکه هاى نسیم و مسئولیت مشاور امور مرکز نمایشى سیما را بر عهده دارد به عنوان 
رئیس مرکز سیما فیلم منصوب مى شود.مرکز امور نمایشى سیما در مدت ریاست 
عبدالعلى على عســکرى و حضور مرتضى میرباقرى با تغییراتى در ساختار رو به رو 
بود از جمله اینکه اختیارات مدیرگروه هاى فیلم و سریال شبکه ها به آنها بازگردانده 
شد و حاال به سیمافیلم سابق تبدیل مى شود. همانطور که پیش از این هم گفته شده 

بود اختیارات مدیر گروه هاى فیلم و سریال ها به خود شبکه ها بازگشته است و حتى 
مدیران این گروه ها که پیش از این توســط رئیس مرکز امور نمایشى سیما انتخاب

 مى شدند توسط خود مدیران شبکه ها انتخاب مى شوند.
طبق این پیگیرى ها در جدیدترین تغییرات، حســین کرمى که در حدود یکسال به 
عنوان مشاور مرکز امور نمایشى سیما فعالیت داشته است از این پس با حکمى که به 
زودى توسط میرباقرى معاون سیما براى وى زده خواهد شد به عنوان رئیس سیما فیلم 
مشغول به کار مى شود. با این تغییرات احتمال مى رود محمد احسانى نیز به عنوان 

یکى از گزینه هاى جدى براى مدیریت شبکه نسیم مطرح باشد.

عمو پورنگ درباره محله اى مى گوید که بچه ها را پاى تلویزیون میخکوب مى کند

خوشحالم «محله گل و بلبل» 
با «محله برو بیا» مقایسه مى شود 

کرمى رئیس سیمافیلم مى شود

تغییرات جدید در صداوسیما در راه است

ى مارال در «خندوانه»: 
صداپیشه شخصیت عروسک

 ابراهیم حاتمى کیا کارگردان بنام سینماى ایران، این روزها 
براى پیش تولید تازه ترین اثر خود در سوریه به سر مى برد.

جدیدترین ســاخته کارگردان فیلم «بادیگارد» با  فیلم تازه 
ابراهیم حاتمــى کیا بامحوریت مســائل امنیتى وتهدیدات 
تکفیرى ها به پایان مرحله پیش تولید نزدیک شد و به زودى 

وارد مرحله فیلمبردارى خواهد شد.
حاتمى کیا به همراه محمد خزاعى که در این فیلم به عنوان 
تهیه کننده در کنار وى ایســتاده این روزهــا براى انتخاب 
بازیگران و لوکیشن هاى فیلم در ســوریه به سر مى برند و 

انتخاب بازیگران سورى تا حدودى تکمیل شده است.
از دیگر نکات فیلم جدید این کارگردان مى توان به انتخاب 
و حضور قطعى هــادى حجازى فر بازیگــر فیلم «ماجراى 

نیمروز» اشاره کرد.
 با تکمیــل انتخــاب عوامل و بازیگــران ایرانــى و تأیید

 لوکشین هاى اصلى فیلم، این اثر از اواخر بهار 96 فیلمبردارى 
خود را آغاز نموده و به احتمال فراوان تا مهر ماه امسال ادامه 
دارد. حاتمى کیا این فیلم را براى حضور در ســى و ششمین 

جشنواره فیلم فجر آماده خواهد کرد.
گفتنى است حاتمى کیا سال گذشته و چندى پس از اکران 
فیلم بادیگارد به سوریه سفر کرده بود و همین سفر از همان 
زمان گمانه زنى هایى مبنى بر ساخت فیلمى در آن کشور را 
ایجاد کرد. گمانه زنى هایى که ایــن روزها رنگ واقعیت به 

خود گرفته اند.
از دیگر بازیگرانى که اخبارى مبنى بر حضورشان در این فیلم 
آمده مى توان به امیر جدیدى اشاره کرد. البته هنوز خبر موثقى 

مبنى بر حضور این بازیگر در این فیلم داده نشده است.

بازیگرانى که اخبارىمبنى برحضورشاندر این فیلم از دیگر
آمده مى توان به امیر جدیدى اشاره کرد. البته هنوز خبر موثقى 

مبنى بر حضور این بازیگر در این فیلم داده نشده است.

فیلم جدید ابراهیم حاتمى کیا خرداد ماه کلید مى خورد

«خندوانه» بیان کرد که تالش چهار شخصیت عروسک
بر این است که شباهتى با جناب خان نداشته باشند.

هومن حاجى عبداللهى درباره حضــورش در برنامه
صداپیشگى عروسک مارال گفت: من تا چن
5خاطر همکارى با «پایتخت 5» براى م
در «خندوانه» شبکه نسیم حضور
طبعا جاى این عروسک هم خالی
وى ادامه داد: البته نحوه حضور
به گونه اى خواهد شد که همهآ
نمى شــوند و به فراخــور حــ
ماجراهاى برنامه یکى یا دو تا از آنه
این صداپیشــه و بازیگــر درباره و

این عروس جذابیت هاى 
کرد:
ع
زم
حا
داس
و

 مى

صداپیشه ش

یم عروسک ها شبیه 
نمى خواه

ن باشند
جناب خا
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

ورود دنیاى عکاسى به 
جهان پهپادها 

 Canon-آى تى ایران | شــرکت کانــن  
بدون شــک یکى از بزرگ ترین نام هــا در صنعت 
عکاســى و فیلم بردارى حرفه اى حساب مى آید اما 
این شــرکت ژاپنى به تازگى پا را از حــوزه فعالیت 
همیشــگى خود فراتر گذاشــته و به دیگر فیلدهاى 
دنیاى فناورى نیز وارد شــده اســت. این شرکت به 
تازگى پهپاد PD6E2000-AW-CJ1 6 روتره را با 
قیمت فوق العاده گزاف معرفى کرده است. این پهپاد، 
 Ultra High-end ME20F-SH دوربین پیشــرفته
که براى موقعیت هاى جستجو و نجات طراحى شده 
را همراه خود حمل مى کند که قادر است تصاویرى تا 

کیفیت حداکثر p ر1920*1080 ثبت کند.
سیســتم عملکرد این پهپــاد، تفــاوت چندانى با 
دیگر تجهیزات پیشــرفته موجود در بازار  ندارد اما 
دوربین ME20F-SH این پهپاد، قابلیت خارق العاده  
Million ISO 4 ارائه مى دهد که این دوربین را براى 

فیلم بردارى در تاریکى مطلق ایده آل مى کند.
 این پهپاد با تغییرات آب و هوایى سازگار است و قادر 
است تا 10 کیلوگرم بار را حمل کند اما برجسته ترین 
قابلیت آن، مربوط به دوربینى است که با خود حمل 
کند. طبق گــزارش Canon Rumors، این پهپاد 
با قیمت گــزاف 20 هزار دالر به فروش مى رســد و 
دوربین آن نیز بــه صورت جداگانــه، 20 هزار دالر 

قیمت دارد.

برنامه ویرایشگر حرفه اى 
تصاویر اندروید

 Image Editor pro یک ویرایشگر عکس حرفه اى
براى سیســتم عامل اندروید مى باشــد که توسط 
Byte Mobile در پلى اســتور منتشــر شده است. 

مجموعه اى از فیلتر ها، ابزار و الیه هاى به کار رفته 
شده در این نرم افزار این اجازه را به کاربران مى دهد 
تا بتوانند تصاویر را به صورت نــا محدود، همراه با 
امکانات متنوع ویرایش نمایند. به سرعت پس زمینه 
تصاویر را به دلخواه خود تغییر داده و در صورت نیاز 
رنگ هاى قسمت هاى مختلف را نیز دگرگون کنید. 
تمامى ابزار مبتدى و حرفه اى به صورتى خاص در 
ایمیج ادیتور قرار گرفته اند، به گونه اى که کاربران 
مبتدى اســمارت فون ها نیز خواهند توانست بدون 
نیاز به هیچ دانش خاصــى افکت هایى زیبا بر روى 
تصاویر اعمال کــرده و آن هــا را ویرایش نمایند. 
از دیگر توانایى ها و قابلیت هاى این اپلیکیشــین 
پر کاربرد مى توان به سیستم فوکوس آن اشاره کرد 
که در صورت استفاده از این قابلیت تصویر جذابیت 
بیشــترى را پیدا مى کند. عالوه بــر تمامى نکات 
ذکر شــده براى افزایش سرعت ویرایش هاى خود 
مى توانید از چند پنجره به صورت همزمان استفاده 
کرده و هــر تصویر را بــه صورتى خــاص تغییر 

دهید!

شبکه آى پى ترانزیت ملى 
راه اندازى شد

شبکه IP ترانزیت ملى در نیمه اول فروردین ماه راه اندازى 
شــده اســت تا تمامى اطالعات ملى به طور کامل در 
یک شبکه داخلى تبادل شــود و دیگر هیچ اطالعاتى 
روى شــبکه اینترنت منتقل نگردد. محمدجواد آذرى 
جهرمى؛ مدیرعامل شرکت زیرساخت، راه اندازى شبکه 
IP ترانزیت ملى را بنا بر الزامات سیاســت هاى توسعه 
شبکه ملى اطالعات عنوان کرد و گفت: «طبق مصوبات 
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات براى ایجاد شبکه 
تبادل اطالعات ملى در داخل کشور، پیش از این شرکت 
ارتباطات زیرساخت نسبت به راه اندازى مراکز IXP  اقدام 
کرد.» وى گفت: «هدف از ایجاد این مراکز تبادل ترافیک 
در داخل کشور با کیفیت باال و هزینه کمتر بود، اما به دلیل 
محدودیت شبکه اى، برخى از اپراتورها و سازمان ها امکان 
اتصال به شبکه IXP را نداشته و اتصال شان همچنان از 

طریق اینترنت صورت مى گرفت.»

فروشگاه اینترنتى شهروند در راستاى تسهیل امر خرید اینترنتى و خرید تلفنى براى تمامى شهروندان و در جهت کاهش 
سفرهاى درون شهرى و در نهایت کاهش ترافیک و آلودگى هواى شهر در سال 1390 شروع به فعالیت نمود. فروشگاه 
مجازى شهروند با پشتوانه مجموعه فروشگاه هاى زنجیره اى شهروند توانست با خدمات رسانى سریع و همچنین ارائه 
تنوع باالیى از بارکدهاى کاالیى در مدت زمان کوتاهى جایگاه ویژه اى در میان شهروندان در زمینه فروش اینترنتى به 
دست آورد. یکى از اقدامات مهم فروشگاه اینترنتى شهروند در سال 95، افزایش گستره مشتریان به سراسر کشور بود که 
باعث شد تمامى هم میهنان بتوانند از تمامى نقاط کشور خرید اینترنتى داشته باشند. هموطنان در سایر شهرها نیز مى توانند 
عالوه بر خرید اینترنتى، به صورت تلفنى نیز سفارش خود را ثبت نمایند و در کوتاهترین زمان سفارش خود را دریافت نمایند. 
در حال حاضر خرید اینترنتى مواد غذایى، محصوالت آرایشى بهداشتى از جمله کاالهاى گروه سلولزى، شوینده و نظافت 
و همچنین بخشى از لوازم خانگى از طریق سایت فروشگاه اینترنتى شهروند و تلفن 4884 میسر است که به زودى سایر 

گروه هاى کاالیى مجموعه شهروند در سایت اضافه خواهد شد.
http://www.shahrvand.ir :وب آدرس

 Conduct THIS بازى جدید و سرگرم کننده در سبک بازیهاى شبیه سازى و فکرى با گیم پلى اعتیادآور از استودیوى 
بازى سازى Northplay براى اندروید است. شما در این بازى به کنترل و هدایت قطارهاى مسافربرى مى پردازید و 

تمام سعى خود را باید بکنید تا قطارها به سالمت به مقصد برسند و مسافران سفرى امن را تجربه کنند!
 در ابتدا بازى شــما هدایت یک قطار را بر عهده مى گیرید اما با پیش بردن مراحل به ســطوحى خواهید رسید که 
همزمان مى بایست حواستان به بیش از یک قطار باشــد و مانع از برخورد آن ها به دیگر قطارها و موانع دیگر شوید! 
بازى شما در محیطى سه بعدى و بســیار زیبا صورت مى پذیرد و با یک گیم پلى ســاده مواجهید، کنترل قطارها با 
لمس آن ها صورت مى پذیرد و شــما با لمس آن ها را متوقف مى کنید و ســپس با لمس مجدد آن ها را به حرکت

 در مى آورید. 
از ویژگى هاى کلى بازى نیز مى توان به مواردى چون گیم پلى ساده و بصرى مناسب براى همه سنین، حمل مسافران 
براى کسب سکه و باز کردن مناطق جدید، باز کردن قطارهاى جدید و معروف، طراحى عالى با انیمیشن هاى دوست 

داشتنى، گرافیک اچ دى با صداگذارى هیجان آورش اشاره کرد!

معرفى محصول

هوآوى به تازگى از دو اسمارت فون جدید رونمایى کرده است که به 
ترتیب نسخه 2017 هوآوى Y5 و آنر 8 پرو نام دارند. در ادامه قصد 

داریم که مرورى بر ویژگى هاى این دو گوشى جدید داشته باشیم.
موضوع را با نسخه 2017 هوآوى Y5 شروع مى کنیم. این گوشى 
هوشمند یک اسمارت فون پایین رده است و احتماال با قیمتى مقرون 
به صرفه روانه بازار مى شود. این گوشى هوشمند به طور پیش فرض 
از سیستم عامل اندروید 6.0 مارشمالو بهره مى برد و این موضوع از 

اصلى ترین نقاط قوت آن به شمار مى رود.
رابط کاربرى EMUI 4.1 هوآوى در کنار سیســتم عامل اندروید 
گوشى هوآوى Y5 نسخه 2017 نصب شده است و احتماال در آینده 
شاهد انتشار آپدیت رسمى اندروید نوقا براى این محصول خواهیم 
بود. هوآوى در این اســمارت فون از تراشــه MT6737T شرکت 
مدیاتک استفاده کرده که پردازنده  مرکزى چهار هسته اى با فرکانس 
کارى 1.4 گیگاهرتز دارد. رم دســتگاه 2 گیگابایتى است و حافظه 
داخلى آن به طور پیش فرض 16 گیگابایت فضاى ذخیره ســازى 

اطالعات را در اختیار کاربر قرار مى دهد.

صفحه نمایش به کاررفته در نسخه 2017 هوآوى Y5 یک نمایشگر 
5 اینچى با وضوح تصویر 1280 در 720 پیکسل یا اصطالحا اچ دى 
است. ضخامت بدنه این گوشى 8.45 میلیمتر بوده و بدنه آن جذاب و 
باکیفیت باال طراحى شده است. هر دو دوربین اصلى و سلفى گوشى 
هوشــمند هوآوى Y5 نسخه 2017 از سنســورى 8 مگاپیکسلى 
تشکیل شــده اند و چراغ فلش LED اختصاصى دارند. زاویه دلیل 
دوربین سلفى نسخه 2017 هوآوى Y5 برابر 84 درجه عنوان شده 
است. باترى این اسمارتفون هم ظرفیت 3000 میلى آمپر ساعتى 
را ارائه مى کند که با توجه به ســایر مشخصات فنى این محصول 

ظرفیت بسیار عالى خواهد بود.
و اما گوشى هوشــمند آنر پرو 8 به صفحه نمایشــى 5.7 اینچى 
 QHD با وضوح تصویر 2560 در 1440 پیکســل یــا اصطالحا
مجهز اســت. سیســتم روى چیپ (SoC) قدرتمند کرین 960 
در این دستگاه اســتفاده شــده که هم اکنون در اسمارتفون هایى 
همچون هوآوى میــت 9 (Huawei Mate 9) و هوآوى پى 10 
(Huawei P10) شاهد به کارگیرى آن هستیم. رم گوشى هوشمند 

آنر پرو 8 ظرفیت 6 گیگابایتى را ارائه مى کند و حافظه داخلى آن 64 
گیگابایت فضاى ذخیره سازى اطالعات را در حالت پیش فرض در 

اختیار کاربر قرار مى دهد.
در گوشــى آنر پرو 8 از یک پورت اتصال دو منظوره تعبیه شده که 
مى توان از آن براى اتصال سیم کارت یا حافظه SD استفاده کرد. 
باترى این اســمارتفون هم ظرفیت 4000 میلى آمپر ســاعتى را 
ارائه مى کند. همچنین این گوشــى هوشمند از قابلیت شارژ سریع 
اختصاصى هم بهره مى برد که البته قدرت و ســرعت عملکرد آن 
نسبت به قدرت و ســرعت عملکرد جدیدترین نسخه تکنولوژى 
شارژ سریع کوالکام کمتر است. دوربین اصلى گوشى آنر پرو 8 از دو 
سنسور 2 مگاپیکسلى تشکیل مى شود و به پردازشگر سیگنال تصویر 

(Image Signal Processor) هم مجهز است.
سیســتم عامل پیش فرض نصب و راه اندازى شــده در گوشــى 
آنر پرو 8، اندروید 7 نوقا بوده و رابــط کاربرى EMUI 5.1 هوآوى 
در کنار آن نصب است. عرضه عمومى این گوشى هوشمند از تاریخ 

بیستم آوریل آغاز مى شود.
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خرید آسان،
 تحویل سریع و 
رایگان

بازى سرگرم کننده
 « هدایت قطار» 
اندروید 

 
 Data Roaming غیرفعال کردن

در اندروید
هنگامى که شما از پوشش اپراتور خود خارج مى شوید 
در صورتى که داده ها و حالت رومینگ داده فعال باشد 
گوشى شما از خدمات اینترنت اپراتور دیگر استفاده 
کرده که این باعــث باال رفتن هزینه شــما خواهد

 شد!
در مطلب امروز تصمیم داریم نحوه غیرفعال کردن 
رومینگ داده تلفن همراه را در اندروید خدمت شما 

آموزش دهیم.
مرحلــه اول: در مرحلــه نخســت به لیســت 

اپلیکیشن هاى خود مراجعه نمایید.
 مرحله دوم: بر روى اپلیکیشن Settings ضربه 

زده تا وارد تنظیمات اندروید شوید.
 Mobile networks مرحله ســوم: به بخش 

مراجعه کنید.
 Data roaming مرحله چهارم: اکنون وضعیت 

را روى حالت Off قرار دهید.
 کار تمام است و در صورتى که داده هاى شما فعال 
باشد و از پوشش اپراتور خود خارج شوید، دیگر گوشى 

شما وارد حالت رومینگ داده نخواهد شد!
 در صورتى که قصد دارید داده هاى تلفن همراه را به 
صورت کامل غیرفعال کنید، مراحل زیر را طى نمایید:
مرحله اول: ابتدا به مســیر زیر در اندروید مراجعه 

نمایید:
Apps > Settings > Data usage

مرحله دوم: سپس وضعیت Mobile data را روى 
حالت Off قرار دهید.

روبات بادیگارد در راه است
Ademco که یک شــرکت امنیتى     مهر |
محلى در سنگاپور اســت به تازگى خدمات کرایه 
روبات هاى محافظ ارائه مى دهد تا آنها را جایگزین 
افرادى کند که به عنوان بادیگارد یا محافظ فعالیت 
مى کنند. این روبات که 1.6 متر قد دارد، بیشتر شبیه 
به یک زیردریایى است و نقطه قوت آن پنج دوربین 
است که دور تا دور چانه، در جلوى سینه و در پشت 
آن نصب شده اند. این روبات براى تسریع در حرکت 

داراى چهار چرخ هم هست.
این روبــات قادر بــه ثبت اطالعــات پالك هاى 
خودروها هم هست. توانایى مشاهده محیط اطراف 
به صورت 360 درجــه و امکان مشــاهده و ثبت 
هرگونه فعالیت در فاصله حداکثر 10 مترى از جمله 

قابلیت هاى روبات بادیگارد یاد شده است.
این روبات در صورت مشــاهده هرگونه فعالیت یا 
وضعیت نابهنجار در اطراف خود مانند آتش یا صداى 
بلند یا غیره با ارسال پیام مالک خود را خبر مى کند.

 SMP روبات هاى یاد شده توسط شرکت آمریکایى
Robotics ساخته شده اند و در برابر تغییرات شدید 

آب و هوایى، گرماى زیاد و رطوبت مقاوم هســتند. 
هزینه خرید این روبات ها تنها 3566 دالر است.

ترفند

فناورانه

یوتیوب « تى وى» وارد میدان مى شود
 یوتیــوب تــى وى(YouTube TV) باالخــره رســید. 
یوتیوب تى وى پتانســیل باالیى در تغییــر گرایش هاى 
تلویزیونى خواهد داشــت. یوتیوب تــى وى عملکردى 
مشــابه تلویزیون هاى کابلى دارد البته بــا این تفاوت که 
افراد مى توانند شــبکه هاى مورد عالقه خود را از طریق 
اینترنت و بدون نیاز به کابل و تلویزیون تماشــا کنند. این 
سرویس که به تازگى کار خود را در چندین شهر مختلف 
آغاز کرده، بیش از 40 شبکه سرگرمى، اخبار و ورزش را با 
پرداخت 35 دالر ماهانه در اختیار مخاطبین قرار مى دهد. 
البته این ســرویس فعال کمى ضعیف به نظر مى رسد اما 
احتمال مى رود به زودى بینندگان تلویزیونى را شگفت زده 
کند و البته تبلیغ کنندگان هم عالقه خود را به تبلیغ در این 

سرویس نشان داده اند.
گوگل (شــرکت مادر یوتیوب) معتقد اســت که مى تواند 
افراد زیادى که عالقه اى به پرداخت اشتراك ماهانه براى 
تماشاى شــبکه هاى تلویزیون ندارند را به راحتى جذب 
ســرویس خود کند. ”کلى مریمن“ معاون ارشد یوتیوب 
مى گوید: افراد زیادى هستند که به تلویزیون هاى کابلى 
عالقه ندارند. این افراد دوست دارند برنامه هاى تلویزیونى 
را بر روى دستگاه هاى خود و بدون نیاز به کابل تماشا کنند. 
شرکت هایى وجود دارند که چنین سرویس هاى مشابهى 
را ارائه مى دهند اما باز هم به طور کامل از اتصال کابلى به 

تلویزیون بى نیاز نیستند.
یوتیوب با ورود بــه دنیاى تلویزیون نــام و اعتبار خود را 
به این عرصه هم وارد مى کند. از آنجایى که وب ســایت 
یوتیوب بیش از 1 میلیارد بازدید کننده دارد، تبدیل بخش 
کوچکى از این بازدید کنندگان به تماشاگران تلویزیونى هم 
یک موفقیت بزرگ محسوب مى شود. اما براى رسیدن به 
اهداف آرمانى و عرضه اندام به عنوان یک شبکه تلویزینى 
تمام عیار، اقدامات مهمى هســتند که باید به آنها جامه 

عمل پوشانید.

بزرگترین نام
یوتیوب تقریبا در عرصه تلویزیون اینترنتى رقیبى ندارد. در 
 DirectTV پلى استیشن، سرویس Vue  حال حاضر سرویس
شرکت AT&T در حال تالش براى جذب بینندگان هستند 
و به  زودى ســرویس Hulu هم به این عرصه وارد خواهد 
شد. اما هیچکدام از این سرویس ها موفقیت چندانى کسب 
نکرده اند. ســرویس  Sling TV که بیشترین محبوبیت در 
این بخش را دارد، حدود 1 میلیون مشترك دارد و این یعنى 
یوتیوب شانس باالیى براى به دست آوردن سهم بزرگى از 
بازار در این بخش را دارد و همچنین یک ویژگى بسیار مثبت 
براى کاربران یوتیوب وجود دارد، کاربرانى که اپلیکیشــن 
یوتیوب را قبال بر روى دستگاه خود نصب کرده اند مى توانند 

از این سرویس به راحتى استفاده کنند.
زمانى که سرویس یوتیوب اقدامات الزم جهت ارائه خدمات 
تمام و کمال در بخش تلویزیونى را اجرایى کند، تماشاى 
تلویزیون بســیار جذاب تر خواهد شــد. با نگاه عمیق تر 
مى توانیم تفاوت هــاى محتوایى مهم این ســرویس با 
تلویزیون هاى کابلى ماننــد نتفلیکس راببینیم. مى توانید 
بازیهاى زنده که در وب قابل تماشا هستند را به راحتى بر 
روى یوتیوب تى وى تماشا کنید. امکان تماشاى بازى هاى 
تیم محبــوب مخاطبان به نحوه عقد قــرارداد یوتیوب با 
رسانه هاى محلى و مناطقى که امکان پخش این برنامه ها 

وجود دارد، بستگى دارد.
فعال تعداد شــبکه هایى که مى توانید با پرداخت 35 دالر 
ماهانه تماشا کنید قابل حدس نیستند چرا که حق پخش یا 
امکان تماشاى شبکه ها در ایاالت مختلف با یکدیگر تفاوت 
دارند. البته یوتیوب تى وى با شبکه هاى مهمى همچون 
ABC, CBS, FOX, NBC و ESPN قرارداد بسته، با این 

وجود در این میان جاى خالى چند شبکه مهم دیگر از جمله 
CNN و HGTV احساس مى شود.

در حال حاضــر یوتیوب تى وى به انــدازه تلویزیون هاى 
کابلى برنامه هاى مختلفــى ندارد اما بــراى افرادى که 

تنها به دنبال یافتن برنامه اى ســرگرم کننده براى تماشا 
هســتند، مطمئنان یوتیوب تى وى آنها را ناامید نخواهد 
کرد و مى توانند فیلم هاى مختلف و برنامه هاى انحصارى 
یوتیوب را تماشا کنند و از آن لذت ببرند، پس شکى نیست 
که باالخره برنامه اى جذاب براى تماشا پیدا خواهید کرد. 
تنها مسئله اى که خیلى واضح نیست، این است که آیا این 
برنامه ها آنقدر جذاب هستند که حاضر باشید ماهانه 35 دالر 
براى آنها پرداخت کنید و این سرویس را به تلویزیون کابلى 

ترجبح دهید یا خیر.

تجارت تلویزیونى جدید
ناگفته نماند که پرداخت ماهیانه 35 دالر در مقایسه با 100 
دالرى که ماهانه براى تلویزیون کابلى پرداخت مى کنید 
خیلى ارزان تر اســت. یوتیوب هیچوقت تعداد مشترکین 
سرویس قرمز (Red Service) که ماهانه 10 دالر براى 
این ســرویس پرداخت مى کنند را اعالم نکرده اســت و 
احتماال دلیل آن باال نبودن تعداد مشترکین این سرویس 
باشد. در ســرویس قرمز یوتیوب، ویدئوها بدون نمایش 
تبلیغات مزاحم براى کاربران پخش مى شوند. معاون ارشد 
یوتیوب مى گوید: « مردم براى سرویسى که مى توانند آن 
را به صورت رایگان هم ببینند، به ســختى پولى پرداخت 
مى کنند.» با این وجود سرویس یوتیوب تى وى برنامه هاى 
سرگرم کننده، برنامه هاى ورزشى و اخبار را به کاربران ارائه 
مى دهد که البته براى تماشاى آنها از طریق تلویزیون هاى 

کابلى هم بایستى هزینه اشتراك ماهانه پرداخت کرد.
یوتیوب هنوز چگونگى پخش این برنامه ها با چنین هزینه 
پایینى (35 دالر) را اعالم نکرده و هنوز چگونگى تقسیم 
درآمد بین این شــرکت و شــبکه هاى پخش کننده این 
برنامه ها و تهیه کنندگان آنها مشخص نشده است. اما به 
راحتى مى توان تصور کرد که شــرکت گوگل چه سرمایه 
عظیمى را صرف راه اندازى این سرویس و کسب درآمد از 

آن در بلند مدت کرده است.

تبلیغات در یوتیوب تى وى کامال مشابه تبلیغات برنامه هاى 
تلویزیونى کابلى خواهد بود اما شــرکت گفته که در آینده 
شیوه تبلیغاتى جدیدى را ابداع خواهد کرد. احتمال مى رود 
که شرکت گوگل از اطالعات نتایج جستجوى کاربران در 
موتور جستجوى گوگل، اطالعات جى پى اس، و سیستم 
عامل اندروید کاربران جهت نمایش تبلیغات متناســب 
با سلیقه آنها در یوتیوب تى وى اســتفاده خواهد کرد. تام 
 ID دنفورد مدیر ارشــد اســتراتژى هاى بازاریابى شرکت
Comms در این باره مى گوید: « استفاده از این داده ها در 

تبلیغ و تولید محصوالت به طور تخصصى تر کمک شایانى 
خواهد کرد».

در کل یوتیوب تى وى توانایى خلق محتواهاى رسانه  جمعى 
بیشترى دارد و مى تواند در آینده تبلیغ کنندگان بیشترى 
را جذب کنــد. کلید انجام این کار این اســت که یوتیوب 
تى وى برعکس وبســایت یوتیوب و دیگر سرویس هاى 
اشتراك گذارى و پخش ویدیو، برنامه هاى تلویزیونى را به 
صورت مستقیم و زنده به مخاطبان ارائه کند، دقیقا همانند 
کارى که تلویزیون هاى کابلــى انجام مى دهند. تابه حال 
هیچ شرکت یا ســرویس اینترنتى موفق به انجام این کار 
نشده اســت. بنابراین با توجه به قدرت گوگل، سرویس 
یوتیوب تى وى مى تواند به اولین و بزرگترین مرجعى که 
افراد براى تماشــاى برنامه هاى تلویزیونى به آن رجوع 

مى کنند، تبدیل شود.
به عبارت دیگــر، یوتیوب تــى وى توانایى و پتانســیل 
هدف گیرى فردى و کلى افــراد در بخش تبلیغات را دارد 
و این تونایى باعث افزایش موفقیت روزافزون یوتیوب در 
آینده خواهد شد. شاید یوتیوب در حال حاضر کمى ضعیف 
عمل کند اما این مســئله فعال اهمیت چندانى ندارد چون 
شکى نیست که این ضعف در آینده نزدیک برطرف خواهد 
شد. یوتیوب به دنبال ایفاى نقش در دراز مدت است و این 
تنها آغاز یک ماجراى طوالنى بــراى یوتیوب و یوتیوب  

تى وى است.

هوآوى، 2 اسمارت فون جدید و قدرتمند معرفى کرد

رامین مشکاه
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  مهر | صدراعظم آلمان در نشســتى در 
برلین اقدامات انجام شــده در قبال پناهجویان را 

مثبت ارزیابى کرد.
«آنگال مرکل» صدراعظم آلمان در نشســتى در 
محل صدارت اعظمى با حضور دست اندرکاران 
انجام امور مربوط به پناهجویان خاطر نشان کرد: 
برلین در مدتى که پذیراى پناهجویان بوده توانسته 

خدمات ارزنده اى را در اختیار آنها قرار دهد. 
وى با اشاره مجدد به سیاست درهاى باز از سوى 
برلین اظهار داشــت: نه تنها آلمان که کشورهاى 
اروپایى دیگر نیز باید در این برهه از زمان براى پناه 
دادن به پناهجویان اقدام کنند. صدراعظم آلمان 
در ادامه سخنان خود افزود: در خصوص موضوع 
پناهجویان باید به نکته امنیت نیز توجه بیشترى 

داشته و تا حد الزم تدابیر امنیتى را به اجرا در آورد.
 گفتنى است برلین بیشــترین تعداد پناهجو را در 

میان کشورهاى اروپایى در خود جا داده است.

  ایسنا| وزیر امور خارجه هند تأکید کرد 
کشورش تمام مؤلفه هاى الزم براى عضویت دائم 
در شوراى امنیت سازمان ملل متحد را در اختیار 
دارد. به گفته او، دولت دهلى نو تمام تالش هاى 
دیپلماتیک براى تضمین ورود هند به این کلوب 

منتخب را انجام خواهد داد.
«سوشما ســوارج» وزیر امور خارجه هند تأکید 
کرد که چهــار عضو شــوراى امنیت شــامل 
آمریکا، روســیه،  انگلیس و فرانســه از تالش 
هند حمایت مى کنند و چیــن به عنوان پنجمین 
عضــو شــوراى امنتیت علنــًا بــا آن مخالفت 

نکرده است.
رئیس دستگاه دیپلماســى هند افزود: اطمینان 
دارم اگر این بار اتفاقى رخ ندهد، دفعه آینده هند 
به عنوان عضو دائم شوراى امنیت سازمان ملل 

متحد انتخاب مى شود.
این مقام همچنین با ابراز امیدوارى نســبت به 
برخوردارى اعضاى جدیــد از امتیازات اعضاى 
کنونى شامل حق وتو گفت: هند همان اختیارات 

و امتیازات اعضاى دائم کنونى را مى خواهد.  
وزیر امــور خارجه هنــد گفــت: نمى خواهیم 
تمایزى میان اعضاى قدیم و جدید قائل شوند. 
نمى خواهیم دو دســته به وجود آید؛ دسته اول 
و دوم اعضاى دائم. باید روشــن شــود که هند 
همان مســئولیت ها، همان امتیــازات و همان 
وظایفى را مى خواهد که اعضاى کنونى در اختیار

 دارند.
 حین مذاکــرات بین دولتى، آمریــکا و انگلیس 
با اعطاى حــق وتو به اعضــاى جدید مخالفت 
کردند. فرانســه حامى این طرح است و روسیه 
و چین نیــز هنــوز در این رابطــه اظهارنظرى

 نکردند.

رقیب «دونالد ترامپ» در انتخابات    فارس|
ریاســت  جمهورى اخیر آمریکا مى گوید که ترامپ 
بخاطر مواضع زن  ستیزانه توانست نظر و رأى جامعه 
آمریکا  را به خود جلب کند و البتــه فهم علت این 

اتفاق، مشکل است.
پنج مــاه پس از شکســت «هیــالرى کلینتون» 
در انتخابــات ریاســت جمهورى آمریــکا، وى در 
خصوص تاکتیک هاى رقیبش دونالد ترامپ براى 
پیروزى، سخن گفت و البته از آن تاکتیک ها انتقاد 

کرد.
آنطور کــه کلینتون در نشســت ســاالنه زنان در 
نیویورك گفته، اعتقادش بر این اســت که ترامپ 
با شعارها و اقدامات زن ستیزانه توانسته رأى براى 

خود بخرد.
هیالرى کلینتون در این خصوص گفت: مشخصًا 
زن ستیزى (در پیروزى ترامپ) نقشى داشت. منظورم 
این است که این واقعیت باید پذیرفته شود و اینکه 
دالیل و ریشه هاى این وضعیت چیست، مسئله اى 

است که خودم هم سعى در درك آن دارم.
کلینتون که هماننــد دوران رقابت هاى انتخاباتى، 
با لحنى تند از ترامپ انتقاد مى کرد، در ادامه گفت: 
فکر مى کنم این انتخابــات، مبارزه اى میان مفهوم 
تغییر یه عنوانى مفهومى خوشــایند براى بسیارى 
از آمریکایى ها و مفهوم تغییر بــه عنوان مفهومى 

هراس آور و تهدیدکننده براى خیلى هاى دیگر بود.
هیالرى کلینتون و طرفداران دموکراتش در دوران 
رقابت هاى انتخاباتى، مــدارك زیادى از مواضع و 
اقدامات ناشایست ترامپ در قبال زنان افشا کردند 
که البته ترامپ هم همیشه در مقابل بر «دروغگو» 

بودن هیالرى تأکید مى کرد.

رئیس جمهوري فیلیپین در اقدامی تعجب بر انگیز، دستور 
استقرار نظامیان این کشور در جزایر مورد اختالف با چین را 
صادر کرد، دستوري که می تواند پیامدها و واکنش هایی در 

منطقه و چین در پی داشته باشد.
به گزارش آریا، «رودریگو دوترته» رئیس جمهوري فیلیپین 
به نیروهاي نظامی این کشور دســتور داد تا حضور خود را 
در گســتره دریاي چین جنوبی یا دستکم در 9 جزیره مورد 
اختالف با چین تثبیت و تقویت کنند. تفسیر روشن این دستور 
 رئیس جمهوري فیلیپین این است که، هر کشوري باید براي 
حفظ حاکمیت، منافع و مصالح ملی خود جدي باشد و در این 
مسیر گام بردارد به ویژه آنکه فیلیپین برحاکمیت خود درباره 

جزایرمورد مناقشه با چین تأکید دارد.
دراین واقعیت که بین چین و فیلیپین بر سر مالکیت جزایر 
اسپراتلی «نانشا» واقع در دریاي چین جنوبی اختالف وجود 
دارد تردیدي نیست. منتهی بازي دولتمردان در عرصه هاي 
سیاســی در پاره اي اوقات، این تلقی را ایجاد می کند که 
مشکل یا اختالفی بین کشورها بر سر مسائل ارضی نیست و 

اساساً همه اختالف ها بین کشورها منتفی شده است.

مانیل درتنظیم  سیاست خارجی خود درپی 
کاهش وابستگی به آمریکا

سفریکسال پیش رود ریگو دوترته رئیس جمهوري فیلیپین به 
چین و استقبال گرم مقام هاي این کشور از وي، ظاهراً بیانگر 
این نکته بود که نقطه پایانی بر اختالف هاي دیرینه دو کشور 
گذاشته شد. زیرا در آن سفردوترته گفته بود، مانیل درتنظیم  
سیاســت خارجی خود درپی کاهش وابستگی به آمریکا و 

نزدیک شدن به قدرت هاي منطقه اي مثل چین است. 
حتی دوترته تحکیم روابط با فدراســیون روسیه و شخص 
پوتین رئیس جمهوري این کشــور را از نظردور نداشــت. 
مقامات چین در مقام میزبان رئیس جمهوري فیلیپین هم 
اعالم کرد ند که آماده اند براي تأمین نیازهاي این کشور در 

هر زمینه اي گام بر دارند.

قابل پیش بینی نبودن رویکردهاي رودریگو 
دوترته 

سفر یکسال پیش دوترته دستکم رضایتمندي پکن و مانیل 
را در پی داشت. واقعیت این است که در شرایط کنونی رفتار 
برخی دولتمردان قابل پیش بینی نیست و دوترته مصداق 
کامل این دید گاه اســت. تزلزل در دیــد گاه ها و چرخش 
ناگهانی در سیاستگذاري ها ي دولت مانیل می تواند به تغییر 

رأي و نظر دولت مقابل آن را در پی داشته باشد.
در این مسئله که فیلیپین خود رامالک بخش هایی ازدریاي 
چین جنوبی می داند، تردیدي نیســت و در این مسئله هم 
تردیدي نیســت که دوترته در پکن پس از تبیین مسائل و 
موضوعات ارضی مورد مناقشه متنبه شده باشد. لذا می توان از 
روابط چین و فیلیپین اینگونه برداشت  کرد که دوکشور حاضر 
هستند از کم هزینه ترین راه، براي نیل به اهداف خود بهره 
ببرند و این راه، چیزي جز گفتگو هاي مستمر و نتیجه بخش 

بدون حضور کشور دیگري نبوده است.
با وجود این، باید منتظر نتیجه این دستور و تصمیم رئیس 
جمهوري فیلیپین بود که آیا صرفاً یک حرکت نمایشی است 
یا اینکه قصد دوترته عملی کردن یک اقدام نظامی در این 

دریاست.

سازمان جدایى طلب باسک اســپانیا «اتا» آماده مى شود 
سالح هاى خود را تحویل دهد و به بیش از 40 سال شورش 
مسلحانه که این گروه را به یکى از جنبش هاى جدایى طلب 

تسلیم ناپذیر در اروپا تبدیل کرده بود، پایان دهد.
به گزارش خبر آنالین، روند تاریخى خلع سالح جدایى طلبان 
باسک در بایون فرانســه در بخش پیرنه-آتالنتیک کامل

 مى شود بى آنکه به معناى انحالل این گروه باشد.
«اتا» ماه اکتبر ســال 2011 کنار گذاشــتن قطعى مبارزه 
مسلحانه را که طى 40 ســال بیش از 850 کشته بر جاى 
گذاشت، اعالم کرده بود. تحویل سالح این گروه که سال 
1959 علیه رژیم فرانکو در اســپانیا تشکیل شد احتماًال به 
معناى پایان یک عصر است اما در شرایطى اتفاق مى افتد 
که جنبش هاى ملى گرایانه پیشرفت قابل مالحظه اى در 

صندوق هاى رأى اروپایى پیدا کردند.
اســکاتلند و منطقه کاتالونیا اســپانیا به دنبــال برگزارى 
همه پرسى درباره استقالل خود هستند و جنبش ایرلندى 
«شین فین» همه پرسى را براى خروج ایرلند شمالى از بریتانیا 

خواستار شده است.
ســازمان جدایى طلب باســک در نامه اى الکترونیک به
 بى بى سى اعالم کرد که این گروه از قبل خلع سالح شده 
است و توضیح داد که «سالح ها و مواد منفجره این گروه در 

دست جامعه مدنى است». «اتا» در این نامه که مورخ هفت 
آوریل است افزود: «روز خلع سالح، فردا خواهد بود.»

این عملیات خارج از بایون انجام خواهد شــد جایى که به 
موازات آن بعد از ظهر تجمعى مردمى براى جشن گرفتن 
این روز تاریخى برگزار مى شــود. اما هیچ توافق رسمى با 
مقامات اسپانیایى و فرانسوى درباره چگونگى خلع سالح به 
دست نیامده است. سخنگوى حزب مردمى اسپانیا در پارلمان 
باسک که از مذاکره با «اتا» خوددارى کرد و خواهان انحالل 
کامل آن است، اعالم کرد زمین گذاشتن سالح به معناى 
تسلیم نهایى است.«بورخا سمپر» گفت: «اتایى که ما تاکنون

 مى شناختیم براى همیشه محو شده است.»
 اقدامات خشونت آمیز این گروه باعث شــد حمایت افکار 
عمومى را از دست بدهد به ویژه در دوران گذار دموکراتیک 

در سال هاى 1970.
به گفته کارشناسان مبارزه با تروریسم، زرادخانه «اتا» حاوى 
حدود 130 قبضه اسلحه کمرى و دو ُتن مواد منفجره است 
که در پى کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه از سوى این گروه در 
سال 2011 در چند انبار نگهدارى مى شود. این زرادخانه که 
در فرانسه است از سوى کمیسیون بین المللى راستى آزمایى، 
ساختارى که مادرید و پاریس آن را به رسمیت نمى شناسند، 

مورد بررسى دقیق قرار خواهد گرفت.

  ایرنا | نشریه ایندیپندنت در گزارشى فاش ساخت 
کرد که مقامات دولت انگلیس به رغم همراهى لندن با 
تحریم هاى صورت گرفته علیه مسکو، به صورت پنهانى 

به دنبال بهبود روابط با دولت روسیه برآمده اند.
این نشــریه خبرى افزود: به نظر مى رسد که این تغییر 
موضع، به دنبال پیــروزى «دونالد ترامپ» در انتخابات 
ریاســت جمهورى آمریکا و تالش کاخ ســفید براى 
گســترش روابط با «والدیمیر پوتیــن» رئیس جمهور 

روسیه صورت گرفته است.
ایندیپندنت نوشــت: اولین نشــانه ها از تمایل لندن به 
گسترش روابط با کرملین در ماه مارس گذشته صورت 
گرفت که «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس پس از 

پنج سال اعالم کرد که به مسکو سفر خواهد کرد.
این نشریه خبرى افزود: هر چند این سفر به دلیل تغییر 
برنامه نشست وزیران خارجه سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالى (ناتو) لغو شد اما انتظار مى رود که این سفر طى 

چند هفته آتى صورت گیرد.
ایندیپندنت نوشــت: اعضاى جدید کاخ سفید از جمله 
«جیمز ماتیس» وزیر دفاع و «رکس تیلرســون» وزیر 
خارجه آمریکا اخیراً مواضع سختى را علیه روسیه اتخاذ 
کرده اند اما به نظر مى رســد که این مواضع ناشــى از 
تحقیقات جارى درخصــوص رابطه تیم انتخاباتى آقاى 
ترامپ با کرملین بوده و پس از پایان این تحقیقات، انتظار 

مى رود که روابط دو کشور توسعه یابد. 
این نشــریه افزود: یکى از دیپلمات هاى ارشد اروپایى 
مســتقر در لندن مى گوید: انگلیس مجبــور بود که به 
دنبال مواضع کاخ ســفید رابطه اش را باروســیه مورد 
تجدید نظر قرار دهد. به نظر ما موضع اخیر لندن به جاى 
تعصب، عملگرایانه تر شده است و با توجه به حضور رو به 
افزایش روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا این تصمیم 

ضرورى بود.
این نشریه انگلیسى به نقل از وزیر خارجه انگلیس نوشت: 
ما دست از محکوم کردن روسیه به دلیل الحاق کریمه 

به خاك این کشور بر نمى داریم اما ضرورى است که با 
مسکو نیز گفتگو کنیم.

ایندیپندنــت با بیــان اینکه موضع نخســت «بوریس 
جانسون» در جریان سفرش به مسکو «خشن» توصیف 
شده بود، افزود: یک دیپلمات دیگر اروپایى مى گوید: ما 
انتظار شنیدن این اظهارات را داشتیم اما امروز انگلیس 
دریافته است که بایستى روابطش با روسیه را گسترش 

دهد؛ دستکم بخاطر اینکه آمریکا چنین مى خواهد.
این نشریه به نقل از وى، افزود: باید با مسکو گفتگو کرد. 
حمالت اخیر در لندن و ســنت پیتسبورگ نشان دهنده 
عمق تهدید تروریسم اســت. بدون گفتگو نمى توان با 

تهدید تروریسم مقابله کرد.

ایندیپندنت در بخش دیگــرى از این گزارش به تالش 
روسیه براى تســلط بر اوضاع منطقه اشاره کردو افزود: 
روسیه به سرعت در حال توسعه نفوذش در لیبى و حمایت 
از «ژنرال حفتر» فرمانده پیشین ارتش لیبى است که با 

دولت مرکزى این کشور مخالف است.
این نشــریه افزود: روســیه اخیــراً بــا افزایش حضور
نظامى اش در نزدیکى مرز لیبى در مصر تالش مى کند 
تا اوضاع این کشــور را تحت کنترل داشته باشد. با این 
حال «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس ضمن انتقاد از 
دخالت روسیه در امور لیبى گفت: نیازى نیست که خرس، 
پنجه هایش را به رخ بکشــد... پوتین مى خواهد غرب 
را محک بزند. او مى خواهد میزان اتحاد ما را بســنجد. 

هرکجا که ضعف ببیند جلو مى آید.
این نشریه افزود: در همین حال «سرگئى شوگو» وزیر 
دفاع روسیه نیز در واکنش به اظهارات وزیر دفاع انگلیس 
گفته بود: ما تصور نمى کنیم که در جنگل، حیوانى جرأت 

داشته باشد به خرس بگوید چکار کند.
ایندیپندنت نوشت: با این حال اکنون به نظر مى رسد که 
همکاران مایکل فالون موضع دیگرى را در قبال مسکو 
اتخاذ کرده اند. شمارى از نمایندگان مجلس انگلیس ماه 
مارس گذشــته با ژنرال حفتر در بنغازى دیدار کرده اند. 
یک سخنگوى وزارت خارجه در این باره گفت: این دیدار 
به منظور تالش هاى دیپلماتیک براى گسترش ثبات و 
حل بحران از طریق گفتگو و تشویق عناصر مردمى در 

لیبى صورت گرفت.
این نشــریه خبرى نوشــت: البته روســیه تنها حامى 
ژنرال حفتر نیســت. بلکه مصر و امارات متحده عربى 
نیز در این مــدت مخالفان ژنرال حفتــر را مورد حمله 
قرار داده انــد. در همین حال «عبدالفتاح السیســى» 
رئیــس جمهــورى مصــر نیــز در جریان ســفرش 
به واشــنگتن براى دیدار با دونالد ترامــپ، از مقامات 
کاخ ســفید خواســت تا از ژنرال حفتر حمایت به عمل

 آورند. 
ایندیپندنت افــزود: «باراك اوبامــا» رئیس جمهورى 
پیشین آمریکا هرگونه توافق با ژنرال حفتر را رد کرده بود، 
اما ژنرال حفتر اکنون امیدوار است بتواند حمایت دولت 

جدید آمریکا را به دست آورد.
این نشریه انگلیسى ادامه داد: در رابطه با بحران سوریه، 
دیپلمات ها بر ایــن باورند که مذاکرات جــارى ادامه 
پیدا خواهد کــرد. انتظار مى رود که بوریس جانســون 
در جریان ســفرش بــه روســیه در رابطه بــا افزایش 
تلفات انسانى به ویژه حمله شــیمیایى اخیر در ادلب با 
مقامات روســى گفتگو کند.این روزنامــه افزود: یکى 
از نقاط اختالف میان انگلیس و روســیه، ســرنگونى 
حکومت «بشــار اســد» بوده اســت اما اکنون به نظر 
مى رسد که انگلیس دست از موضع مخالفش با بشار اسد

 برداشته است.
ایندیپندنت نوشت: انگلیس همچنین از طرفداران دولت 
اوکراین در مقابله با دولت روســیه براى بازپس گیرى
 کریمــه بوده اســت. با این حــال گفته مى شــود که 
حمایت «پترو پروشــنکو» رئیس جمهــور اوکراین از 
«هیالرى کلینتــون» در انتخابات ریاســت جمهورى 
ســبب ناراحتى ترامپ و تیرگى روابط کیف- واشنگتن

 شده است. 
این نشریه انگلیســى افزود: هنوز مشخص نیست که 
موضع لندن در قبال کیف تا چه انــدازه متأثر از موضع 

ترامپ خواهد بود.

2 نظرسنجى جدید نشان مى دهد که رقابت ریاست جمهورى فرانسه در 
هفته هاى پایانى به شدت افزایش یافته و نامزدهاى چپگرا و محافظه کار 
در حال کمتر کردن فاصله خود با نامزد مستقل و میانه رو و رهبر جبهه 

ملى فرانسه هستند.
به گزارش تسنیم،نظرســنجى مؤسسه «اودوکســا» حاکى است که 
23/5درصد رأى دهندگان فرانســوى در دور نخست انتخابات ریاست 
جمهورى از «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل و میانه رو حمایت خواهند 

کرد. این رقم نسبت به هفته قبل 2/5درصد کاهش داشته است.
ماکرون در این نظرسنجى تنها 0/5 درصد نسبت به «مارین لوپن» رهبر 
جبهه ملى فرانسه پیشى گرفته اســت، میزان حمایت رأى دهندگان از 

لوپن نیز نسبت به هفته قبل 2 درصد کاهش داشته است.
«فرانســوا فیون» نامزد محافظه کار ریاســت جمهــورى نیز در این 
نظرســنجى 18/5 درصد حمایت رأى دهندگان را کسب کرده است و 
«ژان لوك ملنشون» نامزد چپگرا نیز با 2 درصد افزایش آراء به حمایت 

18 درصدى دست یافته است.
این نظرسنجى نشان مى دهد که اگر ماکرون و لوپن به دور دوم انتخابات 

راه یابند، ماکرون به راحتى مى تواند بر لوپن غلبه کند.
به اعتقاد تحلیلگران سیاسى، در حالى که ماکرون تقریباً از پیروزى خود در 
دور دوم انتخابات ریاست جمهورى مطمئن است ولى هیچ تضمینى وجود 

ندارد که وى بتواند در دور نخست به موفقیت دست یابد. تعداد زیادى از 
رأى دهندگان به خصوص در حزب چپ هنوز مردد هستند.

اظهارات لوپن در مخالفت با جهانى سازى و اتحادیه اروپا با نگرانى هاى 
زیادى در بین کشورهاى اروپایى روبه رو شده است.

با پیروزى غیر منتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا 
و رأى مردم بریتانیا براى خروج از اتحادیه اروپا، نگرانى ها نســبت به 
پیروزى لوپن که از سیاست هاى ضد مهاجرتى و مخالف اتحادیه اروپا 

حمایت مى کند، به شدت افزایش یافته است.
 نظرسنجى دوم که توسط مؤسسه «هریس اینتراکتیو» انجام شده نشان 
مى دهد که ماکرون 24 درصد حمایت رأى دهندگان را در اختیار دارد که 
نسبت به دو هفته قبل بیش از 2 درصد کاهش داشته است. میزان حمایت 
افکار عمومى از لوپن به 23 درصد رسیده است. فیون نیز 19 درصد آراء 
را در اختیار دارد و ملنشــون با 18 درصد در رتبه چهارم قرار دارد. میزان 
حمایت عمومى از فیون نسبت به دو هفته قبل یک درصد و ملنشون بیش 

از 4/5 درصد رشد داشته است.

ایندیپندنت فاش کرد

لندن به صورت پنهانى درصدد بهبود روابط با مسکو است

تشدید رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى فرانسه در هفته هاى پایانى

جدایى  طلبان باسک به خط پایان رسیدند بحرانى شدن روابط چین و
 فیلیپین با صدور یک دستور عجیب

ابراز رضایت مرکل از ارائه 
خدمات به پناهجویان

هیالرى کلینتون: 
ترامپ بخاطر زن  ستیز 

بودن رأى آورد

وزیر خارجه هند: 
با حق وتو عضو دائم 
شوراى امنیت مى شویم
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چهل تکه

  فردا| چندى قبل مأموران پلیس شهر مدینه در جریان 
حادثه عجیبى در یک از بزرگراه هاى این شهر قرار گرفت.

تیم هاى گشــت بالفاصله به محل مورد نظر اعزام شدند و در 
کمال تعجب یک خودروى سوارى را دیدند که باالى دکل برق 
گیر افتاده و معلق مانده بود. این در حالى بود که راننده که یک 
زن بود نیز همچنان داخل خودرو نشسته و منتظر کمک بود. 
گروه هاى امدادى پس از دو ســاعت عملیات بى وقفه، خودرو 
را پایین کشــیده و راننده را نجات دادند. بعد از پایان عملیات 
مشخص شد خودروى ســوارى به دلیل سرعت زیاد از مسیر 
منحرف شده و پس از برخورد با یک مانع به پرواز درآمده و روى 

دکل گیرافتاده است.

  آفتاب| دخترى هشت  ســاله در هند پیدا شده که در 
جنگل هاى دور افتاده با میمون هــا زندگى مى کرده و نمى تواند 

مانند انسان راه برود یا حرف بزند و غذا را از روى زمین مى خورد.
این دختربچه که براى ارتباط برقرار کردن جیغ مى کشــد و چهار 
دســت و پا راه مى رود، در جنگل هاى حفاظت شده باهارایش در 

شمال هند پیدا شده است.
رسانه هاى مختلف به او لقب «دختر جنگلى» داده اند. البته پیش از 
آنکه جنگلبان منطقه این دختربچه را بیابد، هیزم شکنان آن منطقه 

او را دیده بودند.
دختر پس از پیدا شدن به بیمارستان برده شده و اکنون دو ماه است 

که در آنجا زندگى مى کند.

زنى کــه در حیــن گرفتن    باشگاه خبرنگاران جوان |
سلفى روى بلندترین پل کالیفرنیا ســقوط کرد به طرز معجزه آسایى 

نجات یافت.
این زن که با گروهى از دوســتانش براى دیدن پل Foresthill رفته 
بودند، از ارتفاع 60 فوتى(18 مترى) این پل که چهارمین پل بلند آمریکا 

محسوب مى شود به پایین سقوط کرد.
این زن به قدرى خوش شــانس بود که به جاى سقوط در رودخانه و 

برخورد با سنگ هاى آن، در راهروى گریز پل افتاد.
پرسنل پزشــکى بعد از حضور در محل حادثه، فرد مصدوم را به مرکز 
پزشکى «رزویل ساتر» منتقل کردند. گفتنى است تاکنون نزدیک به 

صد نفر به دلیل افتادن یا پریدن از این پل جان خود را از دست داده اند.

ماشین راننده زن 
روى دکل برق معلق ماند

زندگى دختر 8 ساله 
با میمون ها

نجات معجزه آسا
030201 بعد از سلفى گرفتن

مردى که به شیوه اى غیرمتعارف و عجیب در حال جابه جایى چندین کیلوگرم مواد مخدر در دربند تهران    تسنیم|
بود، توسط پلیس شناسایى و دستگیر شد.

ســرهنگ عبدالوهاب حســنوند با اشــاره به دســتگیرى فردى که چندین کیلوگرم مــواد مخــدر را در یک گونى 
گذاشــته و در حال حمل آن بود در تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در تحقیقات انجام شــده از سوى مأموران 
کالنترى 122 دربند مشــخص شــد که فردى در محله دربند مدتى اســت که اقدام به نگهدارى و توزیع مواد مخدر 

مى کند.
ســرکالنتر یکم پلیس پایتخــت افزود: بر 
این اساس، شناسایى و دستگیرى متهم در 
دستور کار مأموران کالنترى قرار گرفت که 
طى آن، مشخص شد مظنون به تازگى اقدام 
به نگهدارى و توزیع مــواد مخدر در منزل 
خود مى کند و تعدادى افــراد نیز در منزل 

او تردد دارند.
وى ادامه داد: ظهر روز جمعه(18فروردین) 
مأموران کالنترى، بــراى انجام تحقیقات 
دقیــق و کامل به محل ســکونت مظنون 
مراجعه و مشــاهده کردند، فرد مذکور، در 

حالى که یک کیسه از جنس گونى در دست دارد و به طرف منزل خود در حال حرکت است. این مقام انتظامى افزود: فرد 
مظنون با دیدن مأموران پلیس از محل متوارى شد. ولى مأموران توانستند، وى را پس از تعقیب و گریز و انجام عملیات 
پلیسى دستگیر کنند. در بازرســى بدنى و وســایل همراه او مقدار 3 کیلو و 250 گرم مواد مخدر کشف شد.وى در پایان 
خاطرنشان کرد: متهم به همراه مواد مخدر کشف شده جهت بررسى بیشتر و سیر مراحل قضائى به کالنترى انتقال داده 

شد.

2 پسر خاله نقره ساز که مرد افغانى را در کارگاه نقره سازى 
به قتل رسانده بودند، صحنه جرم را بازسازى کردند.

به گزارش جام جم آنالین،  19 اسفند سال گذشته بود که 
مأموران پلیس مشهد از کشف جسد مرد جوانى در جاده 
محمدآباد باخبر و راهى محل شدند و مأموران پلیس در 
محل حادثه با جسد سوخته مرد جوانى روبه رو شدند که 
هیچ مدرك شناسایى همراه نداشــت. با اعالم این خبر 
بازپرس احمدى نژاد همراه تیمــى از کارآگاهان پلیس 

آگاهى مشهد در محل به تحقیق پرداخت. 
فردى که موضوع را به مأموران خبر داده بود، گفت: «من 
از اهالى این محل هستم. لحظاتى قبل در حال عبور از 
این جاده بودم که جسم مشــکوکى نظرم را به خودش 
جلب کرد. کنجکاو و وقتى به آن نزدیک شــدم با جسد 
سوخته مرد جوانى روبه رو شدم و موضوع را به مأموران 

اطالع دادم.»
در حالى که بررســى هاى تیم پزشکى قانونى حکایت از 
آن داشت مقتول ابتدا خفه و بعد سوزانده شده است، تیم 
تحقیق دریافتند مقتول در مکان دیگرى به قتل رسیده 
است و عامل یا عامالن قتل، جسد را به این مکان منتقل 
کرده اند. مأموران در گام بعدى با بررســى پرونده افراد 
گمشده تالش زیادى براى شناسایى مقتول انجام دادند، 

اما موفق به یافتن هیچ ســرنخى نشــدند تا اینکه خبر 
کشف جسد با مشخصات آن به دستور قاضى پرونده در 

روزنامه ها چاپ شد.
بعد از انتشار خبر کشف جسد، مردى به اداره پلیس مراجعه 
کرد و گفت جسد متعلق به یک مرد افغانى به نام «بشیر» 

است که مدتى قبل از سفر آلمان به ایران آمده است.
پس از آن بررسى ها نشــان داد بشیر چندین سال قبل با 
دخترخاله اش به نام «ثریا» ازدواج کرده بود و پس از آن 

در مشهد زندگى مى کرده اند. 
مأموران در ادامه تحقیقات به ثریا مشکوك شدند؛ چراکه 
وى مفقود شدن شــوهرش را به مأموران اطالع نداده 
بود. از ســوى دیگر مأموران دریافتند وى مدتى است با 
مرد نقره فروشى در مشــهد ارتباط پنهانى دارد. بنابراین 
مأموران، ثریا را به عنوان مظنون حادثه بازداشت کردند 

و مورد بازجویى قرار دادند.
متهم ابتدا جرم خــود را انکار کرد امــا وقتى با دالیل و 

مدارك روبه رو شد، راز جنایت را بر مال کرد.
وى گفت: «چند سال قبل با بشــیر که پسرخاله ام بود، 
ازدواج کردیم. حاصل زندگى ما یک فرزند چهار ســاله 
بود. بشیر مرد بداخالقى بود و همیشه مرا کتک مى زد به 
طورى که از رفتار او خسته شده بودم اما راهى جز زندگى 

کردن با پسر خاله ام نداشتم. یکسال قبل او به آلمان رفت 
و من و فرزندم را تنها گذاشت. احتمال دادم که بشیر دیگر 
به ایران بر نمى گردد به همین خاطر با مرد نقره فروشى 
به نام "شاهرخ" ارتباط بر قرار کردم. شاهرخ خیلى به من 
و فرزندم کمک کرد تا اینکه بشیر به صورت ناگهانى به 
ایران بازگشت. پس از این آزار و اذیت هاى شوهرم دوباره 
شروع شد. وقتى شــاهرخ متوجه موضوع شد، تصمیم 
گرفتیم بشیر را به قتل برســانیم. ما ابتدا او را با سیانور 
مسموم کردیم اما چون مقدار سیانور خیلى کم بود، بشیر 
خوب شد و متوجه نقشه ما نشد تا اینکه این بار شاهرخ با 
پسرخاله اش نقشه قتل شوهرم را طراحى و اجرا کردند.»

پس از اعتراف متهم، مأموران شاهرخ و پسرخاله اش را 
بازداشت کردند. شاهرخ در بازجویى ها به قتل مرد افغانى 

اعتراف کرد.

وى گفت: «وقتى موضــوع آزار و اذیت را ثریا براى من 
توضیح داد، تصمیم به قتل بشــیر گرفتم. از آنجایى که 
مقتول آشــپز بود، روز حادثه او را به بهانه آشپزى براى 
مراسمى به کارگاه نقره سازى ام دعوت کردیم. من و پسر 
خاله ام با شوکر، بشــیر را به شدت کتک زدیم و در ادامه 
به او سیانور خوراندیم و وقتى بیهوش شد، بشیر را خفه 
کردیم. پس از حادثه به شدت ترسیده بودیم و براى اینکه 
سرنخى از خود به جاى نگذاریم، جسد را در کارآگاه آتش 
زدیم و بعد جسد ســوخته مقتول را به جاده محمد آباد 

منتقل و رها کردیم.»
دو متهم صبح روز پنج شنبه 17 فروردین پس از تحقیقات 
براى بازسازى صحنه قتل به کارگاهشان منتقل شدند 
و در برابر بازپرس احمدى نژاد صحنه قتل را بازســازى 

کردند. تحقیقات از متهمان پرونده ادامه دارد.

  تسنیم| رئیس پلیس فضاى تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى استان خراسان جنوبى گفت: مدیر یک سایت 
همسریابى در بیرجند که با اکانت هاى ویژه از اعضاى خود اخاذى مى کرد، توسط مأموران پلیس فتاى استان به دام افتاد.
سرهنگ محمدپور اظهار داشت: مأموران پلیس فتا هنگام پایش فضاى مجازى با یک سایت همسریابى مواجه شدند که 

اعضا با گذاشتن مشخصات خود با همدیگر 
ارتباط برقرار مى کردند.

وى تعداد اعضاى این سایت را 800 زن و 
مرد اعالم کرد و افزود: با تحقیقات بیشتر 
مأموران پلیس ســایبرى متوجه شدند از 
ســوى مدیر ســایت اکانت هاى ویژه اى 
بارگذارى شــده که اعضا در قبال آن باید 

از طریق کارت بانکى وجه پرداخت کنند.
وى با بیان اینکــه راه اندازى و ماهیت این 
گونه ســایت ها غیرمجاز اســت، گفت: با 
انجام اقدامات سایبرى مدیر 26ساله سایت 
همســریابى که اهل بیرجند بود شناسایى 
و با هماهنگى هاى قضائى دســتگیر و به 

پلیس فتاى استان منتقل شد.
رئیس پلیس فضاى تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى استان خراسان جنوبى افزود: متهم در اعترافات خود هدف از 

راه اندازى این سایت را کسب درآمد و سرگرمى اعالم کرد.
سرهنگ محمدپور با اعالم اینکه قربانى اصلى سایت هاى همسریابى زنان هستند، گفت: در سایت هاى همسریابى 

چیزى  که قاطعانه حاکم است، شیادى اقتصادى است.

ارتباط شیطانى 
با مرد نقره ساز 

دستگیرى مدیر یک سایت همسریابى
 به جرم اخاذى

حمل مواد مخدر در تهران با  گونى

مدیر روابط عمومى مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: در برخورد شدید کامیون حامل سوخت و وانت در زیرگذر میدان 
الله اصفهان دو نفر کشته شدند. 

عباس عابدى در گفتگو با فارس در خصوص برخورد تانکر با وانت اظهار داشت: ساعت 6و 45 دقیقه صبح  روز یک شنبه (دیروز)کامیون حامل 
سوخت به شدت با یک وانت در زیرگذر میدان الله اصفهان برخورد کرد. وى با بیان اینکه بالفاصله پس از رخ دادن این حادثه نیروهاى اورژانس 
به محل حادثه اعزام شدند، افزود: این حادثه دو نفر را به کام مرگ کشاند که این دو در اثر شدت آسیب در لحظه فوت شده اند. مدیر روابط عمومى 

مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان تصریح کرد: این حادثه مصدوم دیگرى نداشته است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان نیز درباره این تصادف گفت : خواب آلودگى راننده نفتکش دلیل تصادف در بزرگراه شهید اردستانى اصفهان 

بود. سرهنگ رضا رضایى در گفتگو  با مهر افزود: در این حادثه خودروى نفتکش با ورود به الین مخالف  با وانت پیکان برخورد کرده است. 

رئیس پلیس آگاهى یزد از کشف پنج مجسمه عتیقه 
مربوط به دوره هخامنشى به ارزش 20 میلیارد ریال 

توسط مأموران پلیس آگاهى این استان خبر داد.
به گزارش میزان، سرهنگ حسین رضایى گفت: در 
پى دریافت خبرى مبنى بر اینکه غارتگران میراث 
فرهنگى قصد فروش تعدادى عتیقه  در سطح شهر 
یزد را دارند بررسى موضوع به صورت ویژه، در دستور 
کار کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
آگاهى استان قرار گرفت.وى ضمن اشاره به تحقیقات 
گســترده مأموران پلیس افزود: کارآگاهان ضمن 
هماهنگى با مقامات قضائى و انجام یکسرى کارهاى 
اطالعاتى و پلیسى، مخفیگاه متهمان را شناسایى 

کردند.

روز جمعه براثرانفجار مین به جا مانده از دوران 
جنگ تحمیلى یک کشــاورز جانش را از دست 

داد.
به گــزارش میــزان، پلیس خوزســتان اعالم 
کرد در پى اعــالم مرکز فوریت هاى پلیســى 
110 مبنى بر انفجار مین در حاشــیه شهرستان 
شــوش در اطراف زمیــن هاى کشــاورزى، 
 بالفاصلــه مأمــوران پلیــس و یــگان هاى 
امــدادى روز جمعه  بــه محل حادثــه اعزام 

شدند.
 با حضور نیروهاى پلیســى و امدادى مشخص 
شد، یک شــهروند حین کار در زمین کشاورزى 
بر اثر انفجــار مین به جا مانــده از دوران جنگ 
تحمیلــى مصدوم شــده که توســط نیروهاى 

امدادى به بیمارستان منتقل شد.
گفتنى اســت؛ مصدوم به دلیل شدت جراحات 

وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد.

مرگ یک کشاورز 
در شوش به علت 

انفجار مین

کشف 5 مجسمه عتیقه 
مهلت یک ماهــه زن جوان براى خریــد خانه در منطقه شــمال تهران به 

شوهرش، باعث شد تا براى همیشه از همسرش جدا شود.
به گزارش میــزان، زن و مرد جــوان وقتى رو به روى قاضى شــعبه 268 
دادگاه خانواده قرار گرفتند درخواســت طالق خود را ارائه دادند. مرد جوان 
درخصوص علت آن به قاضى گفت: «آقاى قاضى سه سال است با همسرم 
زندگى مى کنم و در این مدت همســرم مرتب به خواهر من حسادت کرده 
و زندگى را براى هر دویمان جهنم کرده اســت. او فقط نگاه مى کند ببیند 
خواهرم چــکارى انجام مى دهــد او هم بالفاصله مــى رود و همان کار را 
انجام مى دهد. در این مدت خیلى ســعى کردم او را تحمل کنم ولى دیگر 

نمى توانم.»
این مرد ادامه داد: «چند وقت پیش خواهرم در یوســف آباد یک خانه خرید 
از آن وقت تا االن زندگى ما به جهنم تبدیل شــده است. همسرم هر روز با 
من دعوا مى کند و مى گوید بایــد در آن منطقه ما هم یک خانه بخریم. من 
مى دانم که او تنها بخاطر حســادت بــه خواهرم، مى خواهــد این کار را 
انجام دهم. او حتى به مــن مهلت هم داده و گفته که اگــر طى یک ماه در 
آن منطقــه خانه نخرم از من جدا مى شــود. براى همیــن من هم تصمیم 

به جدایى گرفتم. من اگر هم مى توانســتم هیچ وقــت در آن منطقه خانه 
نمى خریدم که همه به من بخندند و آبرویم برود؛ همه مى فهمند من بخاطر 
حسادت به خواهرم در آن منطقه خانه گرفته ام. راستش دیگر طاقت زندگى 
کنار این زن لجباز و حســود را ندارم و مى خواهم براى همیشــه از او جدا 

شوم.»
زن جوان نیز به قاضى گفت: «من اگر به شوهرم مى گویم خانه اى در منطقه 
باالى شهر تهران بخرد بخاطر خودش اســت. من با این کار سعى مى کنم 
او را مجبور به جمع کردن پول هایش و خرید یک خانه کنم تا در زندگیمان 
پیشرفت کنیم. پیشرفت کردن چیز بدى نیست و همه به دنبالش هستند. ولى 
شوهرم این موضوع را متوجه نمى شود و حرف خودش را مى زند. او مى گوید 
من به خواهرش حسادت مى کنم. من تنها پیشرفت زندگیمان را مى خواهم 
اما شوهرم براى اینکه پول هایش را جمع نکند این بهانه ها را مى آورد و من 
را بدنام مى کند. او زندگیمان را سر هیچ و پوچ به جهنم تبدیل کرده و من هم 

دیگر نمى خواهم در کنار او زندگى کنم.»
بعد از صحبت هاى این زوج، تالش قاضى براى منصرف کردن آنها از جدایى 

بى نتیجه  ماند و آنها براى همیشه از هم جدا شدند.

درخواست طالق
 بخاطر حسادت به خواهرشوهر

پلیس سیستان وبلوچستان خبر ارسال گوشت یک مقتول 
زن به جاى گوشت شتر براى برادرش را تکذیب کرد.

به گزارش میزان، از صبح روز شنبه خبرى در فضاى مجازى 
در حال گســترش بود که یک زن و مرد پس از اینکه زن 
همسایه شان را به قتل رسانده و جســد او را مثله کرده اند، 
تکه اى از گوشت مقتول را با اتوبوس براى برادرش در شیراز 
ارسال کرده و این فرد هم بدون اطالع گوشت خواهر خود 

را خورده است. 
پس از انتشار این شایعه در فضاى مجازى، یکى از مسئوالن 
پلیس استان سیستان وبلوچستان با تکذیب این خبر گفت: 
پس از قتل زن جوان در ایرانشهر، قاتل و همدستش، جسد 
را براى انتقال به بیرون از خانه و انداختن در سطل زباله مثله 
کردند. این افراد قبل از انتقال جسد به بیرون از آپارتمان، از 
سوى مأموران در کمترین زمان شناسایى و دستگیر شدند.

در جریان بازرسى از خانه و سطل زباله محله تمامى قطعات 
جسد زن جوان نیز کشف شود.  

این منبع آگاه انتظامى افزود: تمامى موضوعات مطرح شده 
در مورد ارسال بقایاى جسد به عنوان گوشت شتر براى برادر 

مقتول کذب محض است. 
این فرد تأکید کرد: پلیس با شایعه سازان و افرادى که به این 

شایعه دامن بزنند، برابر قانون برخورد مى کند. 

تکذیب فرستادن 
گوشت مقتول 
به جاى شتر

کشته شدن کشته شدن 22 نفر درمیدان الله  نفر درمیدان الله 
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حصر وراثت
محمدسجاد بقائى اردستانى داراي شناسنامه شماره 241 به شرح دادخواست به کالسه 494/95 
 ش/1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدرضا 
خلیلى اردستانى بشناسنامه 25 در تاریخ 93/8/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و سه دختر و یک همســر دائمى که عبارتند از: 
1- سید شجاع الدین خلیلى اردستانى به شماره شناســنامه 164 متولد 29/6/1 صادره اردستان 
(فرزند متوفى) 2- سید حمیدرضا خلیلى اردستانى به شماره شناسنامه 43 متولد 39/4/20 صادره 
از اردستان (فرزند متوفى) 3- سید محمدسعید خلیلى اردستانى به شــماره شناسنامه 25 متولد 
35/3/23 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 4- اخترالملوك خلیلى اردستانى به شماره شناسنامه 6 
متولد 33/2/6 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 5- شهره خلیلى اردستانى به شماره شناسنامه 35 
متولد 44/4/1 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 6- زهره خلیلى اردستانى به شماره شناسنامه 31 
متولد 38/2/10 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 7- آغابیگم شفیعى به شماره شناسنامه 25 متولد 
10/4/7 صادره از اردستان (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/1/100
مزایده

شماره نامه: 9310113623300012 شــماره پرونده: 9309983623100256 شماره بایگانى 
شــعبه: 940286  اجراى احکام مدنى دادگســترى  شهرستان اردســتان در نظر دارد در اجراى 
مفاد اجرائیه در پرونده  کالســه 940286 مدنى که به موجب آن آقاى حمیدرضا فدایى- حسن 
فدایى فرزند رضا و حســین فدایى محکومند به پرداخت مبلــغ 150/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته به انضمام مبلغ 4/915/000 ریال هزینه دادرســى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
1393/01/09 لغایت اجرا و مبلغ 4/800/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و مبلغ 2/000/000 
ریال به عنوان مابه التفاوت دستمزد کارشناســى در حق محکوم له بانک سینا. با توجه به اینکه 
محکوم علیه طوعًا در صدد اجراى مفاد اجرائیه بر نیامده اســت فلذا اموال معرفى شــده توسط 
آقاى رضا فدایى اردستانى را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رساند: تمامى ششدانگ 
پالك ثبتى به شــماره 1/9377 بخش 17 واقع در اردســتان- شــهرك کاوه- کاوه 9- منزل 
شــخصى- داراى عرصه 237/50 مترمربع که در آن ساختمانى به مســاحت 142 مترمربع در 
یک طبقه و به صورت دوبلکس با نماى آجرى ســاخته شده ســاختمان مذکور با قدمت باالى 
25 سال و اشــتراك آب برق و گاز مى باشد کف و دیوار آشپزخانه از ســرامیک و کاشى و داراى 
کابینت فلزى با سیستم ســرمایش از کولر و گرمایش از بخارى میباشــد با توجه به جمیع موارد 
مذکور ارزش ششدانگ پالك مذکور به مبلغ 1/280/000/000 ریال اعالم میگردد. متقاضیان 
خرید مى توانند در روز مزایده در جلســه مزایده حضــور یافته و تا پنج روز قبــل از تاریخ مزایده 
ملکى را که آگهى شــده مالحظه نمایند. ملک فوق به شــخصى واگذار مى گردد که باالترین 
پیشــنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10٪ بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تســلیم نماید و مابقى آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتى که 
مابقى بهاى اموال را نپردازد ســپرده او پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مى گردد. 
تاریخ مزایده: 1396/02/09 روز:  شنبه ســاعت: 9 صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام مدنى 
دادگســترى شهرســتان اردســتان. م الف: 2  واحد اجراي احکام مدنى دادگسترى  شهرستان 

اردستان/1/101
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/03/349048- 1396/1/9 نظر به اینکه ســند مالکیت سه چهارم دانگ 
مشاع از ششــدانگ قطعه ملک پالك ثبتى شــماره: 710 فرعى واقع در کچومثقال 75  اصلى 
سفلى اردستان بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 6063 در صفحه 281 دفتر 153 امالك به نام حسین 
جمشیدیها صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
960319681280545- 96/1/6 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل 
شــماره: 36793- 96/1/6 به گواهى دفترخانه 50  اردستان رســیده است مدعى است که سند 
مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی 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 کســى 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: 6 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/1/102

مزایده
شماره نامه: 9610112249400002 شماره پرونده: 93909980351001061 شماره بایگانى 
شعبه: 930358 دایره اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان در پرونده کالسه 930358  اجرا 
محکوم له حمید محمدرضا ابراهیمیان به طرفیت مصطفى و عبدالرضا ابراهیمیان به خواســته 
مطالبه در نظر دارد جهت اســتیفاى حقوق محکوم له ســهم االرث نامبردگان از دو باب مغازه به 
شــماره پالك 1693 فرعى از 121  اصلى به مســاحت 92/20 مترمربع واقع در دهاقان بر بلوار 
انقالب جنب کوچه ثبت احوال معادل پانصد و هشتاد و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت 
هزار و هشتصد و هشتاد و نه ریال تقویم گردیده و داراى سند در اجاره هیچ فردى نمى باشد و قیمتى 
که مزایده از آن شروع مى گردد مبلغ پانصد و هشتاد و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت 
هزار و هشتصد و هشتاد و نه ریال مى باشــد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده 
روز پنج شنبه 1396/02/07 ساعت 09:30 صبح در محل اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان 
برگزار مى گردد و طالبین مى توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس دهاقان بلوار انقالب جنب اداره 
ثبت احوال مراجعه و از ملک مورد مزایده بازدید نمایند. خریدار کســى است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید. خریدار مى بایستى 10 درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد و شخص قبل از وى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نموده برنده محسوب مى گردد. م الف: 96/4  اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

شهرستان دهاقان/1/104
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973749102430 شماره پرونده: 9509983749100045 شماره بایگانی 
شعبه: 950098 خواهان: آقاى غالمعباس اشــراقى فرزند محمد به نشانى: دهاقان خ موسوى 
روبروى بانک صادرات، خواندگان: 1- آقاى اکبر محمدى فرزند جعفر به نشانى: زندان مرکزى 
اصفهان 2- آقاى مهدى عباسى به نشانى: مجهول المکان 3- آقاى مسعود مولوى زاده فرزند اکبر 
با وکالت آقاى میثم نعمت الهى به نشانى: اصفهان خ نیکبخت شرقى نبش کوچه 11 ط 1، خواسته: 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسى، گردشــکار: دادگاه با توجه به بررسى مجموع اوراق و محتویات 
پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در 
خصوص دعوى آقاى غالمعباس اشراقى فرزند محمد به طرفیت آقایان اکبر محمدى فرزند جعفر، 
مسعود مولوى زاده فرزند اکبر با وکالت آقاى میثم نعمت الهى و مهدى عباسى به خواسته صدور 
حکم به اعسار ایشان از هزینه دادرسى در پرونده فوق الذکر به مبلغ 208/000/000 ریال دادگاه 
با عنایت به شرح دادخواست، اظهارات خواهان و موداى شهادت شهود و دفاعیات خواندگان به 
جهت عدم اشتغال خواهان به شغل درآمدزا دعوى ایشان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 504 
و 513 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به اعسار خواهان از 
پرداخت هزینه دادرسى و معافیت موقت وى از آن صادر و اعالم مى دارد قابل ذکر است چنانچه 
خواهان در دعوى اصلى محکوم له واقع شــود و از اعسار خارج گردد هزینه داردسى از او دریافت 
مى شــود. راى صادره در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم حضورى بوده و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد و در خصوص خوانده 
ردیف ســوم غیابى بوده و ظرف بیســت روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان میباشــد و تجدیدنظرخواهى 
از آن مانع جریان دادرســى در دعوى اصلى نبوده و تاخیر در آن ایجــاد نمى کند. م الف: 96/2 

حاتمى کیا دادرس على البدل شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان/1/105 
اخطاریه

شــماره پرونــده: 95/311 ش ح 8 آقــاى احمــد ناصــرى فرزنــد محمدرضــا نشــانى: 
مجهــول المــکان محــل حضــور شــعبه 8 واقــع در خ گلبهارغربــى انبــار دارویــى 
5 عصــر علــت حضــور: دعــوى  96 ســاعت 15/ /02 ســابق وقــت حضــور: 23/
محمــد ایوبى بــه طرفیــت شــما مبنى بــر مطالبــه در وقــت مقرر فــوق حاضر شــوید. 

م الف: 3838 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/1/109
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 1040/95ش ح 4 شماره دادنامه: 1191- 95/11/25 تاریخ رسیدگى: 95/12/18 
مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشهر خواهان: زهرا 
نامداریان نشانى: یزدانشهر- سى مترى طالقانى شرقى پ20 کدپ8519714181  خوانده:آقاى 
رجایى نشانى: مجهول المکان خواسته: الزام به فک پالك بشماره انتظامى 43-192م 71 سوارى 
پیکان- 1600 مدل 1376 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: درخصوص دادخواست خانم زهرا نامداریان 
به طرفیت آقاى رجایى الزام به فک پالك بشماره انتظامى 43-192م71 سوارى پیکان 1600 
مدل 1376 بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار داشته است وسیله نقلیه مذکور 
را به خوانده فروخته ام ولیکن نسبت به فک از پالك بشماره انتظامى 43-192م71 اقدامى ننموده 
اســت به خوانده با وصف ابالغ قانونى درجلسه حضور پیدا نکرده و نســبت به مستندات ابرازى 
خواهان دفاعى موثر معمول نداشته اند. شورا با اســتعالم از پلیس راهور که اعالم نموده خواهان 
مالک رسمى وسیله نقلیه مذکور مى باشد خواســته خواهان را وارد دانسته و خوانده را محکوم به 
فک پالك انتظامى بشماره 43-192م71 با هزینه دادرسى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و بیست روز پس از واخواهى قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 3835 قلى زاده قاضى 

شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى حوزه قضائى نجف آباد/1/111
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مریم عظیما دادخواســتى به خواسته الزام خوانده امیرحسین 
میراب زاده مطالبه نفقه به طرفیت خوانده امیرحســین میراب زاده به شوراى حل اختالف شعبه 
نهم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 96/27 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/02/27 ساعت 11/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 

داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 
م الف: 3834 شــعبه نهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/1/112
حصر وراثت

مصطفى شــریفیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 372 به شــرح دادخواست به کالسه 
375/95  از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عشــقعلى شــریفیان نجف آبادى بشناســنامه 20241 در تاریخ 1395/11/13  اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حیدر شــریفیان ش 
ش 9، 2- بتول شــریفیان نجف آبــادى ش ش 48، 3-عصمت شــریفیان نجف آبادى ش ش 
170، 4- مصطفى شــریفیان نجف آبادى ش ش 372، 5-زهرا شــریفیان نجف آبادى ش ش 
1379، 6- زهره شریفیان نجف آبادى ش ش 258، 7- محمد شریفیان نجف آبادى ش ش 275، 
8- عفت شــریفیان ش ش 589 (فرزندان متوفى) 9- جواهر صادقى ملک آبادى ش ش 480 
(همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک  ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف: 3785 شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شــماره 

یک)/1/113
ابالغ نظریه کارشناسى 

شماره نامه: 9510113723201755 شــماره پرونده: 9109983723200915 شماره بایگانى 
شعبه: 910932 آگهى ابالغ نظر کارشناسى خواهانها: وراث مرحوم فرج ا... اسماعیلى خواندگان: 
اکبر و اســماعیل و مهدى و مجید پهلوانى باغبادرانى- طیبه و صدیقه و فاطمه و طاهره پهلوان  
صباغ باغبادرانى- اکبر صباغ رنانى- صفــر و مرتضى و محمود و رجبعلــى و قربانعلى و کریم 
و فرج ا... تقى یــار رنانى- حیدر و رضا و مصطفــى و احمدرضا و عبدا... تقى یــار- مهرى و اکبر 
تقى یارى- حسینعلى و حسینقلى و فرامرز و رضا و فاطمه و صفیه عزیزخانى- اکبر ماهرالنقش- 
احمد کریمى سودرجانى- اکبر رحیم زاده- داوود رهگذر- طاهره و بتول و ابراهیم و تقى و فتح ا... 
و محمدعلى زکى پور- فخرى حســینى خوانجانــى- احمد عابدیان- حســن ایرانپور- پروین 
شکرین- عفت امامى هاشــمى- عبدالمحمود ذاکرین- معصومه مومنى خواسته: افراز از پالك 
589/2 بخش 9 ثبت اصفهان بدین وسیله به خواندگان فوق در پرونده 910932  ابالغ مى گردد 
با توجه به وصول نظر کارشناســى ظرف یک هفته پس از انتشــار آگهى جهــت دریافت نظر 
کارشناس و ارائه هرگونه نظر به شعبه دوم دادگاه حقوقى مبارکه مراجعه نمایند. م الف: 95/0837 

شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه /1/119
مزایده

شماره نامه: 9610113623300014 شــماره پرونده: 9309983823100260 شماره بایگانى 
شعبه: 940287  اجراى احکام مدنى دادگســترى  شهرستان اردستان در نظر دارد در اجراى مفاد 
اجرائیه در پرونده  کالسه 940287 مدنى که به موجب آن آقاى حمید طحانیان و امین عامل فرزند 
حسین فرزند محکومند به پرداخت مبلغ 213/543/196 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک سینا و پرداخت 
مبلغ 7/500/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه 
طوعًا در صدد اجراى مفاد اجرائیه بر نیامده است فلذا اموال معرفى شده به شرح ذیل را از طریق 
مزایده به فروش مى رساند: تمامى 29/12 سهم مشاع از 133 ســهم مشاع از 144 سهم پالك 
ثبتى به شــماره ثبتى 1/3359 متعلق به خانم صغرى مسکینى اردستانى ششدانگ ملک مذکور 
داراى عرصه اى به مساحت عرصه 261/83 مترمربع و اعیانى 149 مترمربع واقع در اردستان- خ 
شریعتى- کوچه کوشــک (نخل) میباشد ساختمان مذکور داراى سیســتم دیوارهاى باربر که با 
استفاده از مصالح بنایى احداث شده نماى بیرونى آن از نوع سیمان تگرپاش و پنجره ها از نوع فلزى 
و آلومینیوم داراى اشتراك آب- برق و گاز و عمر باالى 30 سال مى باشد با توجه به جمیع موارد 
مذکور ارزش 29/12 سهم پالك مذکور به مبلغ 221/043/196 ریال اعالم میگردد. متقاضیان 
خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکى 
را که آگهى شــده 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 نمایــد و در صورتى که مابقى بهاى 
اموال را نپردازد سپرده او پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مى گردد. تاریخ مزایده: 
1396/02/10 روز: یکشنبه ساعت: 10 صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى 

شهرستان اردستان. م الف: 3  واحد اجراي احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردستان/1/121
مزایده

شماره نامه: 9610113623300019 شــماره پرونده: 9509983623100602 شماره بایگانى 
شعبه: 950330  اجراى احکام مدنى دادگســترى  شهرستان اردستان در نظر دارد در اجراى مفاد 
اجرائیه در پرونده  کالسه 950330 مدنى که به موجب آن آقاى ولى اله فدایى فرزند محمد محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 11/237/450 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام مبلغ 2/000/000 
ریال به عنوان هزینه کارشناســى و... در حق محکوم له آقاى ابوالفضــل نیک نهاد فرزند احمد و 
پرداخت مبلغ 1/500/000 ریــال به عنوان هزینه اجرا در حق صنــدوق دولت. با توجه به اینکه 
محکوم علیه طوعًا در صدد اجراى مفاد اجرائیه بر نیامده است فلذا اموال مشارالیه را به شرح ذیل 
از طریق مزایده به فروش مى رساند: یک دســتگاه خم آلومینیوم شامل  الکتروموتور با توان 1/1 
کیلووات و 2850 دور در دقیقه شامل گیربکس و چرخ دنده و محور و غلطک ارزیابى شده توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 15/000/000 ریال. متقاضیان خرید مى توانند در روز مزایده 
در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال/ملکى را که آگهى شده مالحظه 
نمایند. ملک فوق به شخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 
کل بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تســلیم نماید تا نسبت به تحویل آن اقدام 
گردد. تاریخ مزایده: 1396/02/11 روز: دوشنبه ساعت: 10 صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام 
مدنى دادگسترى شهرستان اردستان. م الف: 19 واحد اجراي احکام مدنى دادگسترى  شهرستان 

اردستان/1/123
اجراییه

تاریخ: 1395/12/23 به موجب راى شماره 120/94 تاریخ 95/08/29 حوزه قضایى شوراى حل 
اختالف مهردشت ( به موجب راى شماره 230 تاریخ 95/08/29 شعبه اول دادگاه هاى عمومى 
مهردشت ) که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: زهرابیگم علیخانى فرزندکرمعلى به نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به مســتنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنى و ماده 47 قانون ثبت 
اسناد و امالك کشــور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به انتقال رسمى یک و نیم دانگ مشاع از 
شش دانگ پالك 523 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به نام خواهان صادر 
و مســتنداً به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى قرار رد دعوى نسبت به ســایر خواندگان صادر و اعالم مى نماید و نیم عشر دولتى. 
مشخصات محکوم له: رضا میرزارضى فرزند رحمت اله به نشانى: دهق-خیابان شریعتى- کوى 
پامنبر منزل شخصى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت 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 اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و 
در صورتى که خــود را قادر به اجراى مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3826 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت/1/124
مزایده

شماره نامه: 9610113733700001 شماره پرونده: 9509983731900705 در پرونده کالسه 
952969 الف اجرایى و به موجب دادنامه 9509973731201521 صادره از شــعبه 103 دادگاه 
کیفرى 2 شهرســتان نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محمدکاظم احمدى فرزند عباسقلى 
محکوم اســت به پرداخت 483/777/000 تومان پرداخت دیه در حــق محکوم له که از طریق 
محکوم علیه ملک زیر معرفى و توســط کارشــناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى علیرضا 
ذوالفقارى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک کارگاه واقع در نجف آباد – نهضت آباد- ورودى 
اصلى روستا جنب شرکت تولیدى آرمان یراق ســپاهان) ملک فوق الذکر به مساحت فوق 510 
مترمربع عرصه و 426/75 مترمربع اعیانى طبق پروانه کارگاهى روســتایى به شماره 876222 
مورخه 87/11/05 و درحال حاضر کارگاه مذکور فاقد ســند میباشــد و داراى چند ساختمان از 
جمله سوله به مســاحت 350 مترمربع اعیانى و مغازه به مســاحت 100 مترمربع اعیانى داراى 
2 طبقه، دفترکارگاه به مســاحت 8 مترمربع اعیانى چاه جذبى با عمق 15 متر و 5 متر پشــته و 
داراى امتیازات آب و برق ســه فاز 32 آمپر صنعتى اســت. ارزش تمامیت عرصه و اعیان کارگاه 
فوق بالغ بر هفت میلیارد و دویســت و هفتاد میلیون ریال ارزیابى مى گــردد. توضیح اینکه کل 
ملک به مزایده و فروش میرســد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى ملک توقیف شده ازطریق اجراى احکام کیفرى دادسراى نجف آباد و در روز یکشنبه 
تاریخ 1396/02/17 ساعت 10 صبح مزایده در دفتر شعبه تشکیل میگردد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که باید 10 درصد آن را فى المجلس به 
حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایــده از ملک مورد نظر بازدیــد به عمل آورد. 

م الف: 3829 شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد/1/125
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9509973730400974 شماره پرونده: 9509983730400542 شماره بایگانى 
شعبه: 950548 خواهان ها:1-آقاى محمدرضا صالحى نجف آبادى فرزند فتح اله 2- آقاى مهدى 
صالحى نجف آبادى فرزند فتح اله با وکالت آقاى جعفر چرغان فرزند عبدالرزاق به نشانى نجف آباد 
خیابان امام چهارراه شــهردارى جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل طبقــه 2 واحد 2 خوانده: 
آقاى احمد آجرلو فرزند غالمحسن به نشانى خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه 
خسارات دادرسى 3. مطالبه وجه چک 4. پرداخت حق الوکاله دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دعوى آقایان محمدرضا و مهدى صالحى با وکالت 
آقاى جعفر چرغان بطرفیت آقاى احمدآجرلو بخواسته مطالبه 230/000/000 ریال وجه یک فقره 
اقرارنامه عادى به انضمام خسارات وارده نظربه اینکه وجود سند طلب در ید دارنده ظهور در اشتغال 
ذمه مسئولین آن داللت داشته و خوانده با وصف ابالغ در دادگاه حاضر نشده و دفاعى نیز مطرح 

ننموده، لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاء دین دعوى خواهان را ثابت دانسته و با استناد به مواد 522 
و 515 و 198 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 230/000/000 
ریال بعنوان اصل خواســته و 6/215/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه خسارات تاخیر در پرداخت از 95/07/18 لغایت پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. نسبت به مازاد بر خسارات تاخیر در پرداخت بلحاظ عدم مطالبه از سوى بستانکار با استناد 
به ماده 197 قانون مرقوم حکم بر بى حقى صادر مى گردد. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مــدت قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است. م الف: 3832 مسیبى رئیس شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/1/126
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139504002003001160/1 شماره بایگانی پرونده: 9502252/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139503802003000247 ابالغ اجرائیه چک بدین وسیله به آقاي مسعود آبدار نام پدر: 
رسول تاریخ تولد: 1347/01/01 شماره شناســنامه: 2092 به نشانى: اصفهان خیابان نظر غربى 
ابالغ مى شود که بانک پارسیان جهت وصول مبلغ 9/000/000/000 ریال به استناد چک شماره 
0672862- 94/2/15 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9502252 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/11/4 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: 114   اداره اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/1/128
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139504002003001159/1 شماره بایگانی پرونده: 9502251/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139503802003000246 بدین وسیله به آقاي مسعود آبدار اصفهانى نام پدر: رسول 
شماره شناسنامه: 2092 به نشــانى: اصفهان خیابان نظر غربى طبقه فوقانى بانک ملى کدپستى 
6245255  ابالغ مى شود که بانک پارسیان جهت وصول مبلغ 9/000/000/000 ریال به استناد 
چک شماره 0672863- 93/12/15 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9502251 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/11/4 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 شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 115 اســدى رئیس اداره اجراي اســناد رســمی شهرستان 

اصفهان/1/129
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002003001193/1 شماره بایگانی پرونده: 9502308/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139503802003000249 بدینوســیله به 1- على اسماعیلى پور نام پدر: غالمحسین 
تاریخ تولد: 1363/02/03 شماره ملى: 1290848459 شماره شناسنامه: 488 به نشانی: اصفهان 
خیابان طالقانى روبروى بانک ســپه 2- فرید ادریس نام پدر: احمد تاریــخ تولد: 1363/06/11 
شماره ملى: 1287374387 شــماره شناسنامه: 3305 به نشــانى: اصفهان سعادت اباد سپاهان 
همراه بدهکاران پرونده کالســه 139504002003001193/1 که برابر گزارش مامور مربوطه 
شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکى 201- 123- 164089-1، تاریخ سند: 
1393/10/01 بین شما و موسسه اعتبارى توسعه مبلغ 47/192/935 ریال بابت اصل طلب مبلغ 
6/981/970 ریال و مبلغ 27/464/427 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/08/25 و 
مبلغ 53/432 ریال ذمه روزانه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می 
باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رســمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتشار آگهی دیگري عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 116  اسدي رئیس اداره اجراي اسناد رسمی اصفهان/1/130
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103730406445  شماره پرونده: 9509983730401045 شماره بایگانی 
شعبه: 951060 خواهان  حسینعلى عطوفى فرزند عبداله دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان 
غالمحسین گلچین فرزند محمد و مهدى آبیپور به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شــعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) 
دادگسترى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 951060 ح 4 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/03/16 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان غالمحسین گلچین و مهدى آبیپور درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 241 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستري شهرستان 

نجف آباد /1/131
حصر وراثت

اسماعیل کرمى داراي شناسنامه شماره 20 به شــرح دادخواست به کالسه 406/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه طالبى خوندابى 
به شناســنامه 812 در تاریخ 95/11/5  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- شــوکت کرمى قره بلطاقى متولد 1333 به ش.ش 1181 نسبت 
با متوفى (فرزند) 2- احمد کرمى قره بلطاقى متولد 1348 به ش.ش 17 نسبت با متوفى (فرزند) 
3- جعفر کرمى قره بلطاقى متولد 1344 به ش.ش 28 نسبت با متوفى (فرزند) 4- فاطمه کرمى 
قره بلطاقى متولد 1339 به ش.ش 36 نســبت با متوفى (فرزند) 5- اسماعیل کرمى قره بلطاقى 
متولد 1349 به ش.ش 20 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 3828 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت/1/133
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973623101445 شماره پرونده: 9509983623100381 شماره بایگانی 
شعبه: 950435 خواهان: خانم اعظم جمالى فرزند على به نشانى: اردستان شهرك هفت تیر کوچه 
مهر منزل قمى، خوانده: آقاى سید محمد نقیبى لونجى به نشانى: فعًال مجهول المکان، خواسته ها : 
1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى 2- طالق به درخواســت زوجه، دادگاه با رعایت تشریفات 
قانونى ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى 
مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمى خانم اعظم جمالى فرزند على به طرفیت 
آقاى سید محمد نقیبى اونجى فرزند سید ابراهیم به خواسته الزام خوانده به طالق به موجب تحقق 
بند 8 شرایط ضمن عقد نکاحیه شماره 272662 دفتر رسمى ازدواج شماره 84  اصفهان با تاریخ 
عقد 75/10/5 با موضوع اقدام خوانده به ترك خانه و کاشانه و زندگى خانوادگى بدون عذر موجه 
این شعبه از توجه به محتویات پرونده رونوشت مصدق سند نکاحیه و اسناد سجلى خواهان بر احراز 
رابطه زوجیت بین طرفین، اظهارات خواهان به شــرح صورتجلسه 95/9/28 بر اینکه 20 سال با 
خوانده زندگى مشترك داشــته حاصل این ازدواج دو فرزند پسر احمدرضا 19 و امیررضا 10 ساله 
مى باشد شغل خوانده بازاریاب لباس در تهران بود و پس از ســکونت در اردستان در رفت و آمد 
بین تهران و اردستان بوده مدتى هم در مصالح فروشــى کار مى کرده با یکدیگر اختالف داشته 
لکن زندگى مشترك ادامه داشت تا اینکه بیش از یکسال است که زندگى را رها کرده و برنگشته 
خرجى و نفقه نداده بابت نفقه و مهریه جداگانه اقدام کرده ام، جهیزیه ام نزد خودم مى باشد در منزل 
اســتیجارى زندگى کرده و خودم در کارخانه مهابادریس کار کرده با حقوق ناچیز و یارانه زندگى 
مى کنیم تقاضاى الزام خوانده به شرح خواسته را دارم، عدم حضور خوانده جهت دفاع یا ایراد موثر 
با وصف ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى، جوابیه پزشکى قانونى اردستان به شماره 21405- 95 
مورخ 95/10/5 بر منفى بودن تست حاملگى، اظهارات شهود که مفاداً حکایت از تائید اظهارات 
خواهان داشته و اینکه تالش و سعى دادگاه و داوران انتخابى و انتصابى طرفین در اصًال ذات البین 
موثر نبوده لذا مستنداً به مواد 1132 و 1119 و 1144 و 1145 قانون مدنى و نظریه مشورتى اداره 
کل حقوقى قوه قضائیه به شــماره 7/10297 مورخ 80/11/4 در خصوص استفاده زوجه از حق 
وکالت موضوع شــروط مندرج در ضمن عقد نکاحیه مادام که عقد ازدواج و وکالت معتبر باشد و 
مواد 1 و 4 و 16 و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 33 قانون حمایت از خانواده حکم به محکومیت 
خوانده به طالق زوجه صادر مى نماید تا سردفتر رســمى طالق به نمایندگى از این دادگاه وفق 
مقررات و مراتب فوق نسبت به اجراى صیغه طالق اقدام نماید طالق صادره از نوع بائن و مدت 
اعتبار آن 6 ماه از تاریخ قطعیت دادنامه مى باشد ضمنًا به موجب بند 8 شرایط ضمن عقد نکاحیه با 
احراز تخلف زوج موضوع بند 8 زوجه طى وکالت موضوع بند ب شرایط ضمن عقد وکالت بالعزل با 
حق توکیل به غیر جهت مطلقه نمودن خود دارد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان 

است. م الف: 471 کبیرى رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اردستان/1/136 
ابالغ وقت رسیدگى            

کالســه پرونده: 11/96 شــعبه اول مجتمع شــوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: روز 
چهار شنبه 96/2/27 ساعت 4 عصر خواهان: حســین یزدانى خوانده: مجید نادى محل حضور: 
شعبه اول مجتمع شــوراى حل اختالف چادگان جنب دادگسترى خواســته: اعسار. گردشکار: 
خواهان مذکور دادخواســتى به طرفیت خوانده تسلیم شــوراى حل اختالف شهرستان چادگان 
نموده که پس از ارجاع به شــعبه اول مجتمع شــوراهاى حل اختالف چادگان و ثبت کالســه 
فوق، وقت رســیدگى تعیین و به درخواســت خواهان و دستور قاضى شــورا و تجویز ماده 73  
قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یــک نوبت در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى 
درج مى گردد تــا خوانده از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یــک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى کامل خود وقت رســیدگى مذکور به خوانده ابالغ گردد و نســخه ثانى 
و ضمائم را دریافت نمایــد و در وقت مقرر خود جهت رســیدگى حضور به هم رســاند چنانکه 
بعداً ابالغى به وســیله آگهى الزم شــود فقط یک نوبت منتشــر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 

م الف: 112 شعبه اول حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان چادگان/1/137
ابالغ وقت رسیدگى 

کالسه پرونده: 578/95 ش 2 شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: روز 
چهار شنبه 96/2/27 ساعت 4/30 عصر خواهان: آقاى حسین یزدانى ف على خوانده: آقاى مجید 
نادى ف صفدر محل حضور: شعبه دوم مجتمع شــوراى حل اختالف چادگان جنب دادگسترى 

خواسته: صدور حکم بر اعسار به تقسیط محکوم به به مبلغ دویست میلیون ریال بابت مطالبه وجه 
موضوع دادنامه 234/95 صادره از شعبه دوم مورخ 95/5/31. گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى 
به طرفیت خوانده تسلیم شوراى حل اختالف شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شعبه 
دوم مجتمع شوراهاى حل اختالف چادگان و ثبت کالسه فوق، وقت رسیدگى تعیین و به درخواست 
خواهان و دستور قاضى شــورا و تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت 
یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده 
ابالغ گردد و نسخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى و استماع 
شهادت شهود حضور به هم رساند چنانکه بعداً ابالغى به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت 
منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 113 شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

چادگان/1/138
ابالغ وقت رسیدگی

بدینوسیله به آقاى عبدالحمید حسینى مقدم فرزند عبدالرحمن مجهول المکان در پرونده کالسه 
496/95 به عنوان خوانده است به الزام به انتقال سند رســمى یکدستگاه وانت نیسان به شماره 
شهربانى 785 د 63  ایران 24  ابالغ مى شود در تاریخ 1396/2/27 ساعت 16 جهت رسیدگى و 
دفاع از خود در شوراى حل اختالف زیباشــهر (مبارکه) حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه به صورت غیابى موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود. م الف: 96/17  

شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه/1/180

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103623500054 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983624700256 شماره بایگانی شــعبه: 951060 جالل میرحیدرى 
شکوائیه اى علیه سیدمرتضى حسینى ســمنانى فرزند سیدحسین دائر بر افترا 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
101دادگاه عمومى (جزایى) دادگسترى شهرستان اردستان ارجاع و به کالسه 
9509983624700256 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/02/31 و ساعت 
9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و 
به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در روزنامه  نصف جهان آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 5 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

اردستان (101 جزایى سابق)/1/120

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973623501651 شماره  پرونده: 9509983624700273 
شماره بایگانى شعبه: 951078 شاکى: خانم زهرا جمشیدیها کچومثقالى فرزند 
محمد به نشانى: اصفهان- اردستان- محله محال- ك ارشاد- جنب مهمانسرا، 
متهم: آقاى هادى کاویانپور فرزند محمد به نشانى: مجهول المکان، اتهام   : تهدید، 
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگى را اعالم با استعانت از خداوند 
متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى هادى کاویانپور فرزند محمد متوارى دایر بر 
تهدید جانى شاکى موضوع شکوائیه تقدیمى خانم زهرا جمشیدیها کچومثقالى 
فرزند محمد در تاریخ 3/7/1395 با عنایت به شکوائیه تقدیمى شاکى خصوصى، 
بلحاظ مفاد اطالعات مطلع تعرفه شــده و به لحاظ عدم حضور متهم در دادسرا 
و جلســه مورخ 18/12/1395 این دادگاه و بالنتیجه عــدم ارائه دفاع مؤثرى از 
سوى ایشان در دفاع از اتهام انتسابى این دادگاه با لحاظ قرار جلب به دادرسى و 
کیفرخواست واصله دادسراى عمومى و انقالب اردستان با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده ، بزه انتســابى محرز و مسلم مستنداً به اصول سى و ششم و 
یکصد و شصت و ششم قانون اساســى و مواد 2 و 12 و 13 و 18 و 19 و 160 و 
162 و 176 و 211 و 212 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 مواد 345 و 
365 و 374 و 375 و 378 و 379 و 380 و 406 و 407 و 426 و 431 از قانون آئین 
دادرسى کیفرى و مواد از قانون مجازات اسالمى (تعزیرات) مصوب 1375 حکم 
بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض در این 
دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم 
تجدیدنظر اســتان اصفهان اســت. م الف: 18 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهرستان اردستان (101 جزایى سابق)/1/118

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103623500082 ابالغنامــه:  شــماره 
9309983624700299 شــماره بایگانی شــعبه: 950306 فاطمــه آریافر 
شکوائیه اى علیه اکرم جوشــقانى نژاد بر جعل و فروش مال غیر و حسین خانى 
شکوائیه اى علیه اکرم جوشقانى نژاد دائر بر فروش مال غیر و صدیقه مصطفوى 
شکوائیه اى علیه اکرم جوشقانى نژاد دائر بر جعل و فروش مال غیر و مهدى آدینه 
به وکالت از خانم بیتا هنرمند تمیزکار با وکالت مع الواسطه قدیر آدینه شکوائیه اى 
علیه اکرم جوشــقانى نژاد دائر بر کالهبردارى با امیدوار کردن شــاکى به امور 
واهى از طریق تأسیس شرکت هاى واهى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101دادگاه کیفرى دو شهر اردستان 
ارجاع و به کالسه 950306 و 950348 و 950349 و 9109983624700119 
و 9109983623900264 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/06 و 
ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شکات و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفرى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در روزنامه  نصف جهان آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 17 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى سابق)/1/117

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510103623505141 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983624000464 شــماره بایگانــی شــعبه: 951032 مهــدى بهفر 
شــکوائیه اى علیه محمد کشــمیرى فرزند محمدعلــى دائر بر افتــرا تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرســتان اردستان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 
101 دادگاه عمومى (جزایى) دادگسترى شهرستان اردستان ارجاع و به کالسه 
9409983624000464 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/02/26 و 
ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکى و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفرى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در روزنامه  نصف جهان آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 13 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى سابق)/1/107

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9510103624100329 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983624000474 شماره بایگانى شعبه: 950011 در خصوص شکایت 
رضا احمدى زاده علیه متهم خانم فاطمه شــیعه فرزند آقاعلى به اتهام سرقت با 
توجه به مجهول المکان بودن متهم، بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین 
دادرسى کیفرى مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهى جهت 
پاسخگوئى به اتهام خود در این شعبه حاضر گردد. در غیر اینصورت اقدام قانونى 
معمول خواهد شد.  م الف: 12 شــعبه دوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اردستان/1/106
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ابالغ وقت رسیدگى 
کالسه پرونده: 10/96 شعبه اول مجتمع شوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: روز چهار شنبه 
96/2/27 ساعت 4/30 عصر خواهان: آقاى حسین یزدانى خوانده: آقاى مجید نادى محل حضور: 
شعبه اول مجتمع شوراى حل اختالف چادگان جنب دادگسترى خواسته: اعسار. گردشکار: خواهان 
مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم شوراى حل اختالف شهرستان چادگان نموده که پس 
از ارجاع به شعبه اول مجتمع شــوراهاى حل اختالف چادگان و ثبت کالسه فوق، وقت رسیدگى 
تعیین و به درخواست خواهان و دستور قاضى شــورا و تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تــا خوانده از تاریخ 
نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت 
رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ گردد و نسخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود 
جهت رسیدگى حضور به هم رساند چنانکه بعداً ابالغى به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت 
منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 114 شعبه اول حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

چادگان/1/139
ابالغ راي

تاریخ رسیدگى و صدور حکم: 95/11/26 شماره پرونده: 480/95 ش2 شماره دادنامه: 595/95 
شعبه رسیدگی کننده: شعبه دوم مجتمع شوراي حل اختالف چادگان خواهان: خانم الهه محمدخانى 
فرزند علیمردان با وکالت آقاى مهرعلى شــمگانى ســاکن: چادگان، خیابــان فرهنگ، روبروى 
دادگسترى،  خوانده: آقاى محمد سلیمانى فرزند حبیب اله به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
نفقه. راي شورا: در خصوص دعوى خواهان خانم الهه محمدخانى فرزند علیمردان با وکالت آقاى 
مهرعلى شمگانى به طرفیت خوانده آقاى محمد ســلیمانى فرزند حبیب اله به خواسته الزام صدور 
حکم مبنى بر الزام خوانده به تأدیه نفقات معوقه خواهان (همسر) از قرار ماهیانه سه میلیون ریال از 
تاریخ 93/7/19 لغایت یوم التقدیم دادخواست مقوم به مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال به انضمام 
کلیه خسارات قانونى اعم از هزینه دادرسى و غیره، نظر به اینکه مفاد دادخواست تقدیمى خواهان 
و رونوشت مصدق سند رسمى ازدواج به شماره و تاریخ 5198- 1390/11/28 و نیز تصویر مصدق 
سند سجلى ارائه شــده از طرف خواهان حکایت از وجوه علقه زوجیت دائم فى مابین مشارالیها با 
خوانده دارد و با توجه به اینکه به محض انعقاد عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر 
مستقر مى شود و از جمله این تکالیف قانونى پرداخت نفقه زوجه توسط زوج در عقد دائم مى باشد و 
با عنایت به اینکه در پرونده امر خوانده به این تکلیف قانونى خود عمل ننموده و با وصف ابالغ در 
جلسه دادرســى حاضر نگردیده و الیحه اى را نیز در جهت بى اعتبارى ادعاى خواهان و مستندات 
وى و بالطبع برائت مافى الذمه خود ارائه و تقدیم ننموده است و امضاى مشارالیه در ذیل سند رسمى 
ازدواج مستند دعوى مصون از هرگونه اعتراض نامبرده مانده است، لذا قاضى شورا دعوى خواهان 
را وارد و مقرون به واقع تشخیص داده و به استناد مواد 1102، 1103، 1106، 1107، 1206، 1258 
و 1301 از قانون مدنى و مواد 198و 515 و 519 از قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 1 و 3  از این 
آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکالى دادگسترى و مشاورین حقوقى مصوب 1385 ریاست محترم 
قوه قضاییه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال به عنوان 
نفقه معوقه خواهان (زوجه) بابت اصل خواسته و نیز مبلغ یک میلیون و سى و دو هزار و پانصد ریال 
بعنوان هزینه دادرســى و مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز بعد از ابالغ قابل اعتراض 
واخواهی در این شورا و بعد از انقضاى مدت مشابه قابل اعتراض تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم 
حقوقی شهرستان چادگان مى باشد. م الف: 115 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان چادگان/1/141
حصر وراثت

عیسى بابایى درچه فرزند شــعبانعلى داراي شماره شناســنامه 5 ملى بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 95/1410 این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شعبانعلى بابایى درچه فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 450 در تاریخ 1395/8/30 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى 
جدول ذیل: 1- عیسى بابایى درچه فرزند شعبانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 5 نسبت به متوفى 
(فرزند) 2- رضا بابایى درچه فرزند شعبانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 67 نسبت به متوفى (فرزند) 
3- اکبر بابایى فرزند شعبانعلى شماره شناســنامه یا کدملى 43 نسبت به متوفى (فرزند) 4- مریم 
بابایى درچه فرزند شعبانعلى شماره شناســنامه یا کدملى 3 نسبت به متوفى (فرزند) 5- خدابخش 
بابایى درچه فرزند شعبانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 8 نسبت به متوفى (فرزند) 6- قاسم بابایى 
درچه فرزند شعبانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 19 نسبت به متوفى (فرزند) 7- کبرا بابایى درچه 
فرزند شعبانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 22 نسبت به متوفى (فرزند) 8- رقیه نجفى درچه فرزند 
رجبعلى شماره شناسنامه یا کدملى 7 نسبت به متوفى (همســر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر 
این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/5 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/142
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9509973730303498 شماره پرونده: 9509983730302549 شماره بایگانى 
شعبه: 952569 خواهان: آمنه خلیلى فرزند شیرآقا به نشانى اصفهان نجف آباد خ مولوى مرکزى 
ك خدادادى شرقى پ 43 خوانده: شمس هادى مرادى فرزند عبدالقادر به نشانى.... خواسته: طالق 
به درخواست زوجه دادگاه با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در 
خصوص دادخواســت آمنه خلیلى با وکالت خانم فاطمه انتشــارى به طرفیت آقاى شمس هادى 
مرادى تبعه افغانستان و اهل تسنن با مذهب حنفى به خواسته صدور حکم طالق به لحاظ عسر و 
حرج به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد سند نکاحیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از 
جمله فتوکپى مصدق سند نکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و ازطرفى 
مساعى داوران و دادگاه و مشــاور قضایى دادگاه در اصالح ذات البین موثر واقع نشده و با توجه به 
اینکه تحقق عسر و حرج زوجه حسب تحقیقات محلى معموله که حکایت از ترك زندگى مشترك 
دارد و در این مدت نفقه اى پرداخت نشده است محرز است و مســتندا به ماده 156 و 191 قانون 
مدنى افغانستان حکم احراز شرایط اعمال وکالت در طالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى 
از دفاتر ثبت رسمى طالق مراجعه و با توجه به اینکه وى طالق خلع را انتخاب نموده و میزان کل 
مهریه را بذل نموده به وکالت از شوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق به وکالت 
از زوج با اعمال وکالت حاصر از تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد 
و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید طالق مزبور خلع نوبت اول است و 
عدد آن از تاریخ وقوع سه طهراست. رعایت وجود شرایط صحت اجراى صیغه طالق حسب مورد 
به عهده مجرى صیغه طالق خواهد بود. اعتبار اجرائى این حکم از تاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته 
به طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد بود. در خصوص حقوق مالى زوجه به 
شرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شــد. 1) مهریه باتوجه به بذل کل مهریه حقى براى زوجه نیست 
2) نفقه معوقه، اجرت المثل، شــرط تنصیف، نحله، جهیزیه: باتوجه به عــدم مطالبه زوجه دادگاه 
مواجه با تکلیف نیســت 3) حضانت، مالقات و نفقه فرزندان: باتوجه به اینکه زوجین داراى فرزند 
مشترك نیستند دادگاه مواجه با تکلیف نیست. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى دراین شــعبه و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان و ظرف بیست روز قابل فرجام خواهى در دیوان 
عالى کشور مى باشد. م الف: 3841 حسین گرامى دادرس شعبه سوم حقوقى دادگسترى شهرستان 

نجف آباد/1/144
حصر وراثت

حیدر حیدرى داراى شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 16/96 ش ح10  از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید حیدرى بشناسنامه 
1080193650 در تاریخ 1395/12/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- بهناز حیدرى ســودجانى ش ش 1080208690 (همسرمتوفى) 
2- حیدر حیدرى ش ش 1 (پدر متوفى) 3- زهرا حیدرى یزدانى ش ش 3307 (مادر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک  ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3840 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/145
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى شــماره: 32/96-31-30- 96/01/08 خواهان نرگس عیسى پره 
دادخواستى به خواسته الزام خوانده حضانت- مهریه- نفقه به طرفیت خوانده عباس سخراوى به 
شوراى حل اختالف شعبه نهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 32/96-

31-30 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/25 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که ازتاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 
م الف: 3839 شــعبه نهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شــماره 

یک)/1/146
حصر وراثت

مهین حیدرى ســودجانى داراى شناسنامه شماره 1556 به شــرح دادخواست به کالسه 20/96 
ش ح10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
حســین حیدرى بشناســنامه 25 در تاریخ 91/07/12  اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محســن حیدرى ش ش 13634 (پسرمتوفى) 
2- مریم حیدرى ش ش 1080180044، 3- فاطمه حیــدرى ش ش 1080695753 (دختران 
متوفى) 4- مهین حیدرى ســودجانى ش ش 1556 (همســر متوفى) 5- صغــرى قایدى برده 
شــاهى ش ش 559 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک  ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 3845 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/1/147
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1166/95 شماره دادنامه: 1384- 95/12/25 مرجع رسیدگى: شعبه دوم شوراى 
حل اختالف نجف آباد، خواهان: احمد برقى کار به نشــانی: اصفهان- مســجد سید- کوچه على 
قلى آقا- پ 37، خوانده: اشرف کاظمى به نشــانی: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه ده فقره 
چک بــه شــماره هاى 696410- 94/12/24 و 696411- 95/2/30 و 696412- 95/3/30 و 
696413- 95/4/30 و 696414- 95/5/30 و 696415- 95/6/30 و 696416- 95/7/30 و 
696417- 95/1/20 و 696418- 95/1/31 و 696419- 95/2/25 جمعًا به مبلغ یکصد و نوزده 

میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت 
مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: در خصوص دعواى آقاى احمد 
برقى کار به طرفیت خانم اشرف کاظمى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشــته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 119/550/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/409/380 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چکها لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3843 شعبه دوم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/148 
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/347472- 1395/12/25 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 2904 فرعى از 2- اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 67 دفتر امالك 
جلد 223 به نام محمدرضا برمکى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است اینک نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده: 950918711270266- 95/12/24 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 170296- 95/12/23 به گواهى دفترخانه 4- شهرضا رسیده است 
مدعى است که سند مالکیت آن به علت سهل انگارى مخدوش 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 جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى ادعائى نسبت به 
ملک مرقوم دارد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. م الف: 10  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا /1/149
احضار

بدینوســیله به متهم پرونده کالســه 950814 شــعبه چهــارم دادیارى دادســراى عمومى و 
انقالب شهرســتان مبارکه خانم نوشــین صحراشــکاف فرزند بهرام که به اتهام کالهبردارى 
تحت تعقیب مى باشــد و حســب گزارشــات واصلــه فعــًال مجهول المکان و متوارى اســت 
ابالغ مى گــردد که جهت رســیدگى و دفــاع از اتهــام منتســبه 30 روز پس از انتشــار آگهى 
در شــعبه چهارم دادیارى دادســراى عمومــى و انقالب شهرســتان مبارکه حاضــر گردد که 
در صورت عــدم حضور در وقــت مقرر یا عدم ارســال الیحــه دفاعیه و یا عــدم معرفى وکیل 
دادگاه در حقوق النــاس و حقوق عمومــى به صورت غیابــى رســیدگى و رأى مقتضى صادر 
مى نماید. ایــن آگهى در اجــراى مــاده 344 قانــون آئین دادرســى دادگاههــاى عمومى و 
انقــالب در امور کیفــرى در یکى از روزنامه هــاى کثیراالنتشــار درج مى شــود. م الف: 96/7 

رضوانى دادیار شعبه چهارم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان مبارکه/1/150
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103723100117 شماره پرونده: 9509983723100377 شماره بایگانى 
شعبه: 950710 خواهان: سارا ســعدى فرزند اسکندر به نشانى: زیباشــهر- محله خولنجان- خ 
اصلى- کوچه شهید رمضان جعفرى- پ10، خوانده: حجت اله باباعلى فرزند نامدار خواسته: طالق 
نظر به اینکه خواهان باال دادخواستى بطرفیت خوانده فوق به خواسته طالق تقدیم این دادگاه نموده 
و آدرس خوانده مجهول المکان اعالم نموده با توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوسیله 
به خوانده ابالغ میگردد در وقت مقرر 1396/2/25 در ســاعت 8/30 جهت رســیدگى به پرونده 
شما که به کالســه 950710 تعیین وقت شده جهت استماع شهادت شــهود حاضر شوید. ضمنًا 
میتوانید یک هفته قبل از وقت فوق جهت اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه اول 
دادگاه عمومى مبارکه مراجعه نمایید. م الف: 96/6 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 

شهرستان مبارکه/1/151
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/350070- 1396/1/15 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه 
نیمه تمام پالك ثبتى شماره 2301 فرعى از 4- اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا ذیل ثبت 
87554 در صفحه 266 دفتر امالك جلد 507 به نام سیداحمد رســتگار رامشه ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده ســپس نامبرده بموجب سند شــماره: 198154- 92/1/31 دفتر سه شهرضا به 
ســلمان رحمتى شــهرضا انتقال نموده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
960918711283851 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 
به گواهى دفترخانه رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/سهل 
انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود 
چنانچه کسى مدعی انجام معامله نســبت 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 اســت  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: 18  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/1/152
حصر وراثت

على بهرامى کرکوندى فرزند محمدحسین داراي شــماره شناسنامه/ملى 1160026130 بشرح 
دادخواست مطروحه به کالسه 8/96  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدحسین بهرامى کرکوندى فرزند حســن به شناسنامه شماره 50 در تاریخ 
1394/03/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به ردیف هاى جدول ذیل: 1- صدیقه صفائى کرکوندى فرزند رمضانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 
51 نسبت به متوفى (همســر) 2- مریم بهرامى کرکوندى فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 
یا کدملى 1 نســبت به متوفى (فرزند) 3- مرضیه بهرامى کرکوندى فرزند محمدحســین شماره 
شناسنامه یا کدملى 14 نســبت به متوفى (فرزند) 4- على بهرامى کرکوندى فرزند محمدحسین 
شماره شناسنامه یا کدملى 1160026130 نسبت به متوفى (فرزند)  و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این 
صورت گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 96/10 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/154
مزایده

شماره درخواست: 9610463723400002 شماره پرونده: 9509983723100841 شماره بایگانى 
شعبه: 950372  این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 950372 اجراى احکام حقوقى 
شعبه اول اموال شرکت پلى اکریل ایران را در قبال مطالبات محکوم لهم آقایان مهدى خلیلى، مهدى 
قربانخانى و اکبر جعفرى به مشخصات زیر را از طریق مزایده به تاریخ روز دوشنبه مورخ 96/2/18 
ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت 
فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند 
و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض 
آنرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده 
میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شــعبه اول 
دادگسترى مبارکه مال مورد مزایده عبارت است از: 1- یکدستگاه خودرو کامیون کشنده به شماره 
انتظامى 987 ع 19  ایران 23 تیپ ولووf ۱۲ مدل ســال 1374 داراى شماره موتور 1215958 و 
شماره شاسى 812043 برنگ سفید روغنى- 3 محور، ده چرخ؛ شش سیلندر و دیزلى- اتاق (کابین 
راننده) از قسمت ستون عقب چپ بصورت عمقى ضربه خورده ولى سایر قسمتهاى آن سالم است- 
محورها؛ شاسى، و اتصاالت مربوطه سالم- داشبورد و سایر تجهیزات داخل اتاق مستعمل و کارکرده 
ولى بدون عیب و نقص مشهود- تودوزى فرسوده- شیشه ها و جلو پنجره سالم- باطرى از کار افتاده 
و موتور خاموش- از 10 حلقه الستیک 2 حلقه داراى 50 درصد کارایى و 8 حلقه دیگر فرسوده- با 
توجه به نوع و سیستم و تیپ و مدل و وضعیت فعلى خودرو و با احتساب هزینه هاى الزم جهت رفع 
نواقص موجود و با در نظر گرفتن قیمت خودروهاى مشابه و هم مدل بازار، خودرو صدرالذکر توسط 
هیات 5 نفره کارشناسان رسمى دادگسترى به مبلغ 1/100/000/000 ریال (یک میلیارد و یکصد 
میلیون ریال) ارزیابى و به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته خواهد شد. ** 2- یدك: بصورت 
کفى با مارك ایران کاوه- دو محور- 8 چرخ- به شماره ســریال 1314- صفحه هاى فلزى شل 
گیرهاى عقب شکسته- الستیکها پاره و چراغ هاى خطر عقب همگى شکسته اند- سطح کفى که 
بار روى آن قرار مى گیرد فرسوده- رنگ تیغه هاى شاسى پوسته کرده و هر 8 حلقه الستیک بطور 
کامل فرسوده است با توجه به مختصات و وضعیت فعلى یدك توسط هیات 5 نفره کارشناسان به 
مبلغ 95/000/000 ریال (نود و پنج میلیون ریال) جهــت پایه مزایده ارزیابى و به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته خواهد شد.  م الف: 96/8    اجراى احکام شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) 

دادگسترى شهرستان مبارکه/1/155
مزایده

شماره نامه: 9510113757501339 شــماره پرونده: 9009980350900564 شماره بایگانى 
شعبه: 950192  اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالســه 9500192  اجرایى جلســه مزایده اى علیه خانم ناهید اللى و له خانــم فاطمه دادخواه 
تهرانى برگزار مى نماید؛ مشــخصات مال مورد مزایده حســب نظریه کارشناســى به شرح ذیل 
مى باشد ملک شــماره 2150 و به شــماره ثبت 15990 بخش 15 ثبت اصفهان به آدرس دهق 
خ گلزار جنب مدرســه راهنماى امیرکبیر که ملک از چهار طرف محصور مى باشــد که از ســه 
سمت گلى قدیمیست و ســمت مجاور خ گلزار دیوار آجر اســت و ملک به صورت زراعى و کرت 
بندى قدیمى است که مساحت شــش دانگ ملک مذکور طبق تصویر صفحه سوم سند مالکیت 
مضبوط در پرونده 2151/2 متر مى باشــد که میزان ســهم خانم ناهید اللــى 537/8 مترمربع 
مى باشد طبق بررسى و استعالم و نقشــه ارائه شده توسط شــهردارى محترم دهق شش دانگ 
پالك مذکور داراى کاربرى موجود بایر و طبق طرح جامع شــهرى در محدوده قانونى مى باشــد 
که سه نوع کاربرى شامل گذر پیشنهادى بیســت مترى پارك پیشنهادى و پارکینگ پیشنهادى 
براى آن مصوب شده اســت با اوصاف فوق الذکر ارزش یک و نیم دانگ مالکیت خانم ناهید اللى 
هجده میلیون و هشتصد و بیست و ســه هزار تومان و برآورد مى گردد و جلســه مزایده در تاریخ 
1396/02/10  از ســاعت 9/00 الى 11/00 صبح در دفتر اجراى احــکام دادگاه عمومى بخش 
مهردشت برگزار مى باشــد که طالبین شــرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به 
دفتر اجراى احکام مراجعه تا دســتور بازدید صادر گردد. ضمنًا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع 

و برنده کسى اســت که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقداً به همراه داشته باشــد و باالترین قیمت را 
پیشــنهاد نماید. توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. 

م الف: 456    اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/1/159
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى شماره: 1766/95 ش ح 5- 1395/12/14 خواهان سید مصطفى آیتى 
دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم 
و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى عادله نکوئى کمسارى به 
شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1766/95 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/03 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد 
شد. م الف: 3781 شــعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/1/160
حصر وراثت

محمدرضا مطورمالکه داراى شناسنامه شماره 6658 به شرح دادخواست به کالسه 399/95  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنه مالکه مطورى 
بشناسنامه 13 در تاریخ 1390/09/10  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- محمدرضا مطورمالکه ش ش 6658 ، 2- محمدشهید مطورمالکه 
ش ش 16945، 3-  عبدالمحســن مطورمالکه ش ش 1520، 4- بشــره مطورمالکه ش ش 
1947   (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک  ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 3780 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/1/162
حصر وراثت

محمدرضا مطورمالکه داراى شناسنامه شــماره 6658 به شرح دادخواست به کالسه 398/95  از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یابرمطورمالکه 
بشناسنامه 979 در تاریخ 1387/12/30  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- عبدالمحسن مطورمالکه ش ش 1520، 2- بشره مطورمالکه ش 
ش 1947، 3-محمدشهید مطورمالکه ش ش 16945، 4- محمدرضا مطورمالکه ش ش 6658 
(فرزندان متوفى) 5- حسنه مالکه مطورى ش ش 13 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک  
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 3779 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/163
حصر وراثت

زهرا کاظمى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1990 به شرح دادخواست به کالسه 418/95   از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس صادقى پور 
نجف آبادى بشناســنامه 96 در تاریخ 1394/11/30  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- على صادقى پور نجف آبادى ش ش 2738، 2- اسماء 
صادقى پور نجف آبادى ش ملى 1080337997 (فرزندان متوفــى) 3-زهرا کاظمى نجف آبادى 
ش ش 1990 (همســر متوفى) 4- فاطمه حاجى على عســکرى نجف آبادى ش ش 140 (مادر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک  ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3778 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /1/164
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/348542 تاریخ 96/01/06 چون آقاى محمد محققیان نماینده شرکت تولیدى 
واالبافت سپاهان باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت ششدانگ یکباب کارخانه پالك شماره 1014/413 مجزى شده از 1014/5 
واقع در قطعه6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 524 دفتر 472 ذیل ثبت 112008 
بنام شــرکت تولیدى واالبافت سپاهان ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3875 

حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/232
ابالغ

نظر به اینکه خانم لیلى اباذرى و ثمین قنبرى در اجراى تبصره یک ماده 105  آیین نامه اصالحى 
قانون ثبت طى درخواستى خواستار پرداخت بهاء یک- هشتم اعیانى از ششدانگ پالك هاى 512 
و 513 فرعى از 21  اصلى گردیده که بهاء مقدار مذکور طبق ثبــت دفتر امالك به نام ورثه خانم 
سکینه ارجمندان مى باشد لذا در اجراى تبصره یک ماده 105  آیین نامه اصالحى قانون ثبت موضوع 
جهت ارزیابى یک- هشــتم اعیانى پالك فوق توسط کارشناس رســمى دادگسترى طى شماره 
918- 95/1/6 به کانون کارشناسان رسمى استان اصفهان اعالم که کانون کارشناسان طى نامه 
شماره 918- 95/1/6 با ارسال گزارش ارزیابى کارشناس مربوطه بهاء یک- هشتم اعیانى پالك 
فوق الذکر ارزیابى مذکور کًال به مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال ارزیابى شده که مبلغ مذکور 
توسط متقاضى طى فیش شماره 9622128978796671 به حساب سازمان ثبت اسناد و امالك 
واریز شده است که در  اجراى تبصره یک ماده 105 مراتب یک نوبت آگهى مى گردد که ذینفع (ورثه 
سکینه ارجمندان) جهت اخذ سپرده مذکور به این اداره مراجعه نماید و در صورتیکه مدعى تضییع 
حقى از خود میباشد ظرف یک ماه پس از انتشار این آگهى به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح 
دعوى را به این اداره ارائه نماید هرگاه ظرف مدت مقرر گواهى طرح دعوى ارائه نشــود اداره ثبت 
شهرضا نسبت به حذف بهاء باستناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و  در صورت وصول گواهى طرح 
دعوى در مدت مذکور حذف بهاء یک هشتم اعیانى مقدار فوق الذکر موکول به صدور حکم قضایى 

مى باشد. م الف: 31  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا /1/271
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/09/327742- 1395/11/9 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتى شــماره 2292 فرعى از 50  اصلى واقع در بخش یک ثبتى شــهرضا ذیــل ثبت 9343 در 
صفحه 300 دفتر امالك جلد 535 به نام اصغر ســعادتى شــهرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است که اینک محمودرضا طبیبیان وکالتًا از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
9509187110866426- 95/7/27 کــه ذیل شــماره 91161- 95/7/29 به گواهى دفترخانه 
4- شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي ســند 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 کتباً 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: 32  

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا /1/210
مزایده

در پرونده 950489 و به موجب اجرائیه 950211 مورخ 19/8/95 صادره از شــعبه 5 دادگسترى 
اصفهــان محکوم علیهم 1- علیرضــا جنتى 2- مصطفى وعیدى 3- شــرکت گیتى پســند به 
پرداخت 427/907/122 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم لها مهرالســادات شــیخان 
شــمس آبادى و مبلغ 19/237/301 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له 
در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توسط کارشناس خبره 
کارشناسى شده اســت، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: 41/000 متر لوله 16 میلیمتر 
(PEX-AL-PEX) از قــرار هر متر 11/000 ریال- جمعًا به مبلــغ /451/000/000 ریال. 
با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیهم ابالغ و در مهلت مقــرر مصون از اعتراض 
مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/2/3 
از ســاعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگســترى شاهین شهر محل 
بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى این اجراء. مزایده از قیمت کارشناســى شــروع و به کســى 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده میبایســت 10 درصد از 
ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشــته باشند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حســاب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 
درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که مایل 
به شرکت در مزایده مى باشــند مى  بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. 

م الف: 21  اجراي احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/1/236
مزایده

شــماره مزایده: 139604302129000001- 1396/01/15 به موجب پرونده اجرائى کالســه 
9500132 شــش دانگ یک بابخانه پالك 18 فرعــى  از 104/1- اصلى واقع در باباشــیخعلى 
بخش نه ثبت اصفهان به مســاحت 767 مترمربع محدود به حدود ذیل: شماًال در دو قسمت اول 
درب و دیواریســت بطول 7/40 متر به حریم جاده اصلى دوم دیوار به دیوار به خانه اصغر عابدى 
پالك 104/1 اصلى باقیمانده بطول 31/85 متر شرقًا دیواریست بطول 23 متر به زمین عباسقلى 
سلیمى پالك 104/1  اصلى باقیمانده جنوبًا درب و دیواریست بطول 28/80 متر به کوچه غربًا در 
سه قسمت که قسمت سوم آن جنوبى است اول دیواریســت بطول 19/80 متر به گل انداز جوى 
حسین آباد، دوم دیواریســت بطول دو متر به گل انداز جوى حســین آباد، سوم دیواریست به طول 
4/20 متر به گل انداز جوى حســین آباد، که در صفحه 254 دفتر 36  امــالك بنام آقاى حجت ا... 
رحیمى فرزند قاسم ثبت و ســند مالکیت صادر و طبق سند رهنى شــماره 60650- 90/04/18 
دفترخانه 37 زرین شــهر در قبال مبلغ 540/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزى زرین شهر 

قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رســمى به مبلغ 2/100/000/000 ریال (دو میلیارد و یکصد 
میلیون ریال) ارزیابى شــده و پالك فوق داراى 142 مترمربع اعیانى در یک طبقه احداث شده با 
قدمت حدوداً 12 ســال، فاقد بیمه نامه و داراى انشــعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مأمور 
اجر در تصرف مالک مى باشد، پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1396/02/11 
در اداره ثبت اســناد و امالك لنجان واقع در زرین شــهر خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش 
مى رســد. مزایده از مبلغ 2/100/000/000 ریال (دو میلیارد و یکصد میلیون ریال) شــروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و  عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شه یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. م الف: 29 واحد اجراى اسناد رسمى شهرستان 

لنجان/1/315
مزایده 

براســاس پرونده اجرایــى کالســه 39404002142000009 و139404002142000010و 
139404002142000011و 139504002142000007 بــه شــماره بایگانــى 9400013 
و9400014 و 9400018 و 9500009  له بانک کشــاورزي شــعبه دهاقان علیه احمد هادیان و 
علیرضا مرادمند جزي تمامت اصل و مازاد و مازاد دوم و مازاد ســوم ششدانگ اراضى مزروعى به 
شماره پالك ثبتى 1110 فرعى از 110 - اصلى مورد ثبت صفحات 163 و166 دفتر 171 - امالك 
واقع در بخش ثبتى دهاقان بانضمام کلیه اعیان، ســاختمانها ، تأسیسات موجود وآتى االحداث و 
ماشین آالت اعم از منصوبه وغیر منصوبه فعلى وآتى و کلیه امتیازات مربوطه شامل آب ، برق وگاز و 
هر زیادتى دیگر اعم از متصل یا منفصل ملکى آقاى احمد هادیان و علیرضا مرادمند جزى بالسویه 
باحدود اربعه شماًال اول بطور شکسته بطول هاى 150 متر و214 متر و46 متر و30 متر مرزیست به 
اراضى ملى پالك 1109 باقیمانده دوم که شرقى محسوب است بطول 30 متر مرزیست به اراضى 
ملى پالك 1109 باقیمانده سوم بطول 50 متر مرزیســت به اراضى ملى پالك 1109 باقیمانده ،    
شرقًا بطور شکسته بطول هاى 180 متر و 327 متر مرزیست به اراضى ملى پالك 1109باقیمانده ، 
جنوباً اول بطور شکسته بطول هاى 65 متر و330 متر مرزیست به اراضى ملى  پالك 1109باقیمانده 
دوم که غربى محسوب است بطول هاى 48 متر و 116 متر در امتداد جاده خاکى به اراضى پالك 
1109 باقیمانده سوم  بطول هاى110 متر و 90 مترمرزیست به اراضى ملى پالك  1109باقیمانده 
، غربًا بطول هاى 135 متر و 435 متر مرزیســت به اراضى ملى پالك 1109باقیمانده که حقوق 
ارتفاقى حق العبور مورد ثبت از پالك 1109 باقیمانده میباشــد به مساحت 350000 مترمربع به 
موجب اسناد رهنى شماره 25566 مورخ 30/11/1391 و 16235 مورخ 07/11/1387 و 29145 
مورخ 25/04/1393 و21185 مورخ 21/03/1390 تنظیمی دفترخانه اســناد رسمی شماره 59 
شهر دهاقان دررهن و وثیقه بانک کشاورزى شعبه دهاقان قرارگرفته است به علت عدم پرداخت 
بدهى بستانکار تقاضاى صدوراجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار و 
باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت وآیین نامه اصالحى مربوطه پالك مورد رهن 
فوق الذکر مورد ارزیابى قرارگرفته که برابرصورتمجلس تنظیمى توسط مأمور اجرا و اوراق ارزیابى 
هیات کارشناسان رسمى دادگسترى بدین شرح توصیف وارزیابى گردید: مزرعه کشاورزى مذکور 
به مساحت 35 هکتار زمین میباشد که حدود سى هکتار آن کاربرى کشاورزى و داراى باغ انار و میوه 
میباشد و دو هکتار گلخانه مسقف و سه هکتار دیگر شامل دو سالن مرغدارى به ظرفیت 20000 
قطعه ، استخرآب، موتور خانه، ساختمان کارگران، واحدآب شیرین کن ایستگاه پمپاژ آبیارى تحت 
فشار و... میباشد (الف) ابنیه شامل مرغدارى، گلخانه و ساختمان نگهبانى، استخرآب و انبار : 1- دو 
ساختمان مرغدارى با سقف شیروانى با دیوار آجرى با مساحت 1730 متر مربع 2- یک ساختمان 
انبار با سقف خرپا با مساحت 255 متر مربع با ارتفاع ســقف حدود 3/5 متر 3- ساختمان کارگران 
دردوطبقه با مســاحت حدود 117 متر مربع 4- حوضچه جهت تصفیه آب با مساحت 49 متر مربع 
5- اطاق هاى تاسیسات جنب مرغدارى ها  مجموعاً با مساحت 26 متر مربع 6- استخر مخزن آب با 
مساحت 940 متر مربع 7- اطاقک اطراف چاه آب بدون سقف با مساحت 50 مترمربع 8- ساختمان 
گلخانه با مساحت حدود 17800 متر مربع با سازه گلخانه اى که ارزش کل برآوردى این بخش به 
مبلغ 10062500000 ریال میباشد (ب) بخش تاسیسات آبرسانى وتجهیزات الکتریکى: 1- امتیاز 
انشعاب برق ، تابلو برق شامل کلیه تابلو هاى اصلى و فرعى شرکت، کابل کشى هاى انجام شده 
در سطح کارخانه وروشنایى هاى ســالن هاى مرغدارى وگلخانه و محوطه شامل المپ هاى کم 
مصرف عادى 2- تجهیزات مربوط به آب شیرین کن با مخزن 5000 لیترى 3- تجهیزات مر بوط 
به چاه آب کشاورزى شامل پمپ سه فاز به قدرت 100 اسب بخار ولوله کشى هاى انتقال آب از چاه 
به آب شیرین کن، استخرآب 4- ایستگاه وتجهیزات آبیارى تحت فشارشامل مخازن، پمپ ها ولوله 
کشى آبیارى قطره اى ساخت گروه فنى- مهندسى تکنو بارش 5- مخازن گازوئیل شامل مخازن 
فلزى به ظرفیت 20000 لیترى ومخزن 1500 لیترى 6- سایر ملزومات واحد تعمیرات ومرغدارى 
شامل پمپ باد، موتور جوش ، کپسول هاى اکسیژن، سم پاش وغیره7- سیستم پمپاژ استخرآب 
8- انبار و آسیاب مرغدارى شامل آسیاب ومیکسر، تابلوى برق، دستگاه پرکن مرغ 9- دو دستگاه 
هوا ســاز مخصوص مرغدارى با توان تهویه 23000 مترمکعب برساعت ساخت شرکت کوالك 
گستریزد با الکتروموتور با توان یک اسب بخار،دستگاه هاى مه پاش(چهاردستگاه)، مخازن پلى 
اتلین وفن هاى تهویه هوا درابعاد مختلف 10- سیســتم گرمایش ســالن هاى گلخانه شامل 18 
دستگاه بخارى هواى گرم مدل 220D-RTP ساخت شرکت رویش تجهیزپارسه با قدرت فن 
23000 متر مکعب بر ساعت و ظرفیت حرارتى al/hrKC 220000 که ارزش کل برآوردى این 
بخش به مبلغ 4750000000 ریال میباشد (ج) بخش اراضى، اشجار، تاسیسات آبیارى قطره اى 
وآب کشاورزى که ارزش کل برآوردى این بخش به مبلغ 11350000000ریال میباشد، جمع کل 
موارد ارزیابى توسط هیات کارشناســان فوق الذکر در مقطع زمانى مهر ماه 95 و با توجه به میزان 
متوسط درآمد خالص سالیانه وحاصل خیزى زمین، وکیفیت آب وخاك و شرایط آب وهواى موثر 
وبعد مسافت و فاصله آن با جاده اصلى ومراکز جمعیتى وخدماتى و راه ماشین رو براى سهولت حمل 
و نقل و انتقال محصوالت وقدمت ســاختمان و سال ساخت آن ودر نظر گرفتن استهالك ماشین 
آالت وتاسیسات و میزان کارکرد آنها به مبلغ 26162500000 ریال برآورد و ارزیابى گردیده است، 
ضمنًا طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه موضوع اسناد رهنى فوق الذکر فاقد بیمه میباشد، درجلسه 
مزایده که ازســاعت 9 صبح الى12روز چهارشــنبه مورخ 13/02/1396درمحل اداره ثبت اسناد 
وامالك شهرستان دهاقان تشکیل میگردد از طریق مزایده نقداً به فروش میرسد چنانچه روز مزایده 
با تعطیل رسمى پیش بینى نشــده مواجه گردد ، مزایده روز اداري بعد از تعطیلی درهمان ساعت و 
مکان مقرر برگزارخواهد شد. طالبین میتوانند قبل از شرکت درجلسه مزایده از مورد مزایده تمامت 
اصل و مازاد و مازاد دوم و مازاد سوم ششدانگ اراضى مزروعى به شماره پالك ثبتى 1110 فرعى از 
110 - اصلى به آدرس کیلومتر 10 جاده شهرضا مبارکه بعد از معدن سنگ ابتداى مزرعه هفت یکى 
ضلع شرقى مزرعه گود زندان بازدید به عمل آورند، الزم به ذکر است پرداخت بدهی هاي مربوط به 
آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده داراي آنها 
باشد و نیز بدهی هاي مالیاتی و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی 
بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده درصورت درخواســت مسترد خواهد شد و نیم 
عشر وحق مزایده نقداً وصول میگردد ، این آگهی یک نوبت درروزنامه نصف جهان چاپ و منتشر 

می گردد. م الف: 96/1 زهرا یعقوبی کفیل ثبت اسناد دهاقان/1/135 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9510113723802973 شماره پرونده: 9509983725101117 
شماره بایگانی شعبه: 951637 بدینوسیله به آقاى امیر سلیمانى مجهول المکان 
که در پرونده متهم است به سرقت ابالغ مى شود در تاریخ 1396/2/23 ساعت 
13/30 جهت رســیدگى اتهام انتســابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود در 
صورت عدم حضور یا عدم ارســال الیحه دادگاه بصــورت غیابى به موضوع 
رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود. م الف: 96/26  راستى رئیس شعبه 

102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/1/188

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610463760100007 درخواســت:  ه  ر ا م ـ ـ ش
9509983761800039 شماره بایگانى شــعبه: 950315 به شرح محتویات 
پرونده کالســه 950315 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شــهر دانش 
موالیى فرزند غالمحسین فعًال مجهول المکان متهم است به فروش مال غیر 
وکالهبردارى که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز  شنبه مورخه 96/02/23 
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 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 اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 39 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (101 جزایى سابق)/1/309 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9510113723802965 شماره پرونده: 9309983724600419 
شــماره بایگانی شــعبه: 951790 بدینوســیله به آقــاى مســعود دریکوند 
مجهول المکان که در پرونده متهم اســت به مزاحمت تلفنى با ارســال پیامک 
توهین آمیز ابالغ مى شود در تاریخ 96/2/19 ساعت 8/30 جهت رسیدگى اتهام 
انتسابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 
الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد 
نمود. م الف: 96/25  راستى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه 

(102 جزایى سابق)/1/189
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چرا گوش سوت مى کشد؟ ریختن آب دهان بر بالش نشانه چیست؟

مغذى ترین مواد غذایى مغذى ترین مواد غذایى 
را بشناسیدرا بشناسید

همه ما تقریبا تصور خوبى از آن چیزهایى که نمى توانند به عنوان 

مغذى ترین مواد غذایى در نظر گرفته شوند، داریم. براى بسیارى 

از ما غذاهایى کــه از خوردن آنها لذت مى بریــم مانند همبرگر، 

اسپاگتى، شکالت، و چیپس ســیب زمینى در این فهرست قرار 
مى گیرند.

مصــرف روزانــه ایــن قبیــل مــواد غذایــى مى توانــد 

اضافــه وزن و ســطوح پاییــن انــرژى را بــه همراه داشــته 
باشند.

دنبال کــردن یک رژیم غذایى متعادل که گســتره وســیعى از 

مواد غذایى مفید از همه گروه هاى غذایى را شــامل مى شــود، 

توصیه مى شــود. در این میــان، برخى مواد غذایــى زمانى که 

موضــوع ارزش تغذیــه اى و محتــواى مــواد مغــذى مطرح 

مى شــود، از پتانســیل انتخاب به عنوان بهترین مــواد غذایى 

خــوردار هســتند. در ادامه با چند نمونه از آنها بیشــتر آشــنا 
بر

مى شوید.

سیر

ســیر از جمله مواد غذایى پر مصرف و محبوب در سراسر جهان 

اســت که به غذاهاى مختلف، از ســاندویچ ها تا سس اسپاگتى، 

ســوپ ها، خورش ها و کباب ها افزوده مى شود. سیر ارزان قیمت 

است و مزه و عطر منحصر به فردى به غذاهاى مختلف مى بخشد. 

سیر سرشار از ویتامین هاى C، B1 و B6 است. همچنین، این 

ماده غذایى از محتواى باالى کلســیم، پتاســیم، مس، منگنز و 
سلنیم بهره مى برد.

ماهى سالمون

اگر قصد داریــد وزن خود را کاهش دهیــد و نمى توانید مصرف 

گوشت را کنار بگذارید، ماهى مى تواند یکى از بهترین انتخاب ها 

باشــد. گوشــت ماهى چربى و کالرى کمــى دارد و از محتواى 

پروتئین باال ســود مى برد و از این رو، به خوبى احساس سیرى 

را در شما ایجاد مى کند. ماهى ســالمون از بسیارى جهات گزینه 

چشمگیرترى نسبت به انواع دیگر ماهى است. گوشت این ماهى 

حاوى اسیدهاى چرب امگا-3 است که تاثیر آن در بهبود عملکرد 

مغز مشــاهده شــده و مى تواند از بروز برخى بیمارى هاى جدى 

پیشــگیرى کند. همچنین، ماهى ســالمون از محتواى منیزیم، 

پتاسیم و سلنیم باال برخوردار است که تمامى این مواد معدنى براى 
سالمت انسان بسیار خوب هستند.

سفیده تخم مرغ

تخم مرغ از دو بخش ســفیده و زرده تشکیل شــده است. هر دو 

بخش حاوى پروتئین هستند، اما زرده تخم مرغ محتواى چربى و 

کلسترول باالترى دارد. مصرف تخم مرغ کامل در صورتى که حد 

اعتدال رعایت شود، مشکل آفرین نیست. سفیده تخم مرغ سرشار 

از پروتئین اســت و چربى کمى دارد و مى تواند احساس سیرى را 

براى مدتى طوالنى تر در فرد ایجاد کنــد و از این رو، مى تواند به 
روند کاهش وزن کمک کند.

هویج

هویج سرشــار از ویتامین ها و مواد معدنى است. این ماده غذاى 

حاوى بتا کاروتن نیز اســت که یک ترکیب ارگانیک محسوب 

مى شود که به بدن در مبارزه با طیف گســترده اى از بیمارى ها، 

از بیمارى قلبى تا انحطاط ماکوال، کمک مى کند. مصرف هویج 

احتمال ابتال به آفتاب سوختگى در یک روز آفتابى را نیز کاهش 
مى دهد.

دانه کتان

دانه کتان به خودى خود چندان خوشــمزه نیست، اما مى توانید 

آن را به وعده هــاى غذایى خود اضافه کنید و از فواید ســالمت 

آن بهره مند شــوید. به عنوان مثال، دانه هاى کتان منبع خوبى 

براى فیبر غذایى و اســیدهاى چرب امگا-3 هستند که به قلب 

و مغز کمک مى کنند. به واســطه محتواى فیبــر باال، دانه هاى 

کتان مى توانند به شکل گیرى احساس ســیرى در مدت زمانى 

طوالنى تر کمک کننــد و از ایــن رو، احتمال کمتــرى دارد تا 

براى خوردن تنقالت سرشــار از نمک، قند یا کالرى وسوســه
 شوید.

ماست

اگــر در پى یک میان وعده ســالم هســتید کــه توانایى بهبود 

عملکــرد دســتگاه گوارش را داشــته باشــد، ماســت یکى از 

بهتریــن گزینه ها محســوب مى شــود. برخى انواع ماســت 

حــاوى پروبیوتیک ها یا باکترى هایى هســتند کــه به عملکرد 

عــادى و درســت بــدن کمــک مى کننــد. پروبیوتیک هــا 

باکترى هایى خوب هســتند که بــه بدن در تجزیــه کارآمدتر 

مى کنند.مواد غذایــى و تبدیــل کــردن آنها بــه مواد مغــذى کمک 

سیب زمینى 

ممکن اســت در برخى حالت هــاى پخت مانند ســیب زمینى 

سرخ کرده جایى در فهرســت ســالم ترین مواد غذایى نداشته 

باشــند، اما پخت آنها به شــیوه اى ســالم مى تواند فواید آنها را 

نمایان ســازد. ســیب زمینى ها منبع خوبى بــراى ویتامین ها و 

مواد معدنى هســتند کــه از آن جمله مى توان بــه مس، آهن، 

کرد.منیزیم، پتاســیم، منگنــز، ویتامیــن C و ویتامین B اشــاره 

جگر

براى چندین نسل جگر پخته شــده یکى از محبوب ترین غذاها 

در نقاط مختلف جهان محســوب مى شــد، اما طــى دهه هاى 

اخیر این ماده غذایى از شــهرتى بد برخوردار شــده است. با این 

وجود، جگر همچنان یکى از ســالم ترین و مغذى ترین غذاهاى 

جهان است. این ماده غذایى سرشــار از ویتامین ها و مواد معدنى 

 ،B12 است. به طور معمول جگر از محتواى باالى ویتامین هاى

B5 ،B6، و B2 سود مى برد. از دیگر مواد مغذى موجود در جگر 

مى توان به ویتامین A، روى، مس، سلنیم و البته پروتئین اشاره 
کرد.

شکالت تلخ

ممکن است هوس خوردن چیزى را داشته باشید. مى توانید براى 

رفع این نیاز یک ســیب، بلوبرى یا انبه بخورید. اما گاهى اوقات 

میوه از کارایى الزم برخوردار نیســت. شــکالت تلخ اگر در حد 

اعتدال مصرف شــود، مى تواند یک انتخــاب غذایى فوق العاده 
باشد.

شکالت تلخ سرشار از آهن، منیزیم، مس، منگنز و فیبر است که 

همه آنها به دستیابى به اهداف سالمت کمک مى کنند. مزه شیرین 

آن نیز مى تواند هوس شما را فرو بنشاند بدون اینکه اختاللى در 
اهداف رژیم غذایى ایجاد شود.

استراتژى هاى موثرى براى کاهش وزن سریع وجود دارند که تنها با رژیم گرفتن و ورزش کردن موثر 
نمى شوند. تلفیق کردن روش هاى مختلف کاهش وزن مى تواند بهترین تاثیر را داشته باشد.

پنج استراتژى ترکیبى که سریعا باعث کاهش وزن مى شوند عبارتند از:

1. ورزش قدرتى انجام دهید
هر چقدر حجم عضالت بیشتر باشد، سوخت و ساز بدن موثرتر خواهد بود. آن چه که اغلب به غلط تصور 
مى کنند این است که ورزش هوازى تنها باعث کالرى سوزى مى شود. بهتر است ورزش قدرتى انجام 

دهید این نوع ورزش سوخت و ساز بدن را باال نگه مى دارد.

2. سوخت و ساز را با غذاهاى چربى سوز همراه کنید
دلیل این که بعضى رژیم هاى غذایى کارساز نیستند این اســت که تنها بر شمارش کالرى، افزایش 
پروتئین و کاهش کربوهیدرات تمرکز دارند. شما باید غذاهاى چربى سوز نیز مصرف کنید و از خوردن 

غذاهایى که چربى را ذخیره مى کنند پرهیز کنید.

3. حداقل 8 ساعت بخوابید
خوابیدن به اندازه کافى باعث کاهش وزن مى شود.

 بدن در زمان خواب سوخت و ساز بیشترى دارد. کمبود خواب هورمون هایى ترشح مى کند که براى 
کاهش وزن مناسب نیستند.

4. تیروئید خود را آزمایش کنید
ممکن است تیروئید شما کم کار باشد. تیروئید کم کار هورمون کنترل کننده سوخت و ساز را کمتر ترشح 
مى کند. یک پنجم افراد باالى  40 سال تیروئید کم کار دارند. اگر احساس مى کنید که خسته هستید و 

همیشه سردتان است احتمال کم کارى تیروئید در شما وجود دارد.

5. آرام و مداوم عمل کنید
بیشتر رژیم هاى غذایى احساس گرسنگى را تقویت مى کنند و باعث تغییراتى هورمونى مى شوند. 

بنابراین بهتر است روشى را انتخاب کنید که آرام پیش مى رود. 
تغییرات کوچک باعث مى شوند که سوخت و ســاز بدن کم کم به شرایط عادت کند و واکنش هاى 

ناگهانى در بدن صورت نگیرد.

ش ش گ  ا

استراتژى مؤثر براى کاهش وزن

تحقیقات جدید نشــان مى دهــد، زمانى که غذا 
هم رنگ بشقاب باشد، شــما بیشتر از مواقع دیگر 
غذا مى خورید.افرادى که تمایل   دارند به ســادگى 

مى توانند با تغییر رنگ بشقاب خود الغر شوند.
در حقیقت هنگامى که غذا در بشــقاب هم رنگ با 
خودش قرار مى گیرد، میــزان غذا خوردن بیش از 
20 درصد بیشتر از مواقعى است که مواد خوراکى در 

ظرفى با رنگ متفاوت قرار مى گیرد.
محققان معتقدند، هم رنگ بودن غذا و بشقاب سبب 
مى شود شما بدون توجه به حجم غذا بشقاب خود را 
پر کنید اما زمانى که رنگ ها متفاوت باشند شما در

 پر کردن بشقاب خود دقت بیشترى دارید.
مطالعــات قبلــى هم ثابت کــرده بــود انتخاب 
بشقاب هاى کوچک براى غذا خوردن مى تواند به 
افراد چاق کمک کند. با این کار انــدازه غذا روى 
بشقاب بیشتر به نظر مى رســد و به این ترتیب فرد 

تصور مى کند حجم غذاى بیشترى را خورده است.
با این کار افراد چاق به طور ناخودآگاه سعى مى کنند 
غذاى کمتــرى بخورند. شــما مى توانید تعدادى 
بشقاب با رنگ روشن و تیره خریدارى کرده و سعى 
کنید بسته به نوع غذاى خود بشقابى با رنگ متضاد 
براى ســرو غذا انتخاب کنید. یکى از راه هایى که 
مى توان کودکان را به ســبزیجات بیشتر تشویق 
کرد، این است که ســبزیجات را در بشقاب هاى

 سبز رنگ قرار داد.

الغرى توسط 
بشقاب رنگى

 مهدى خواجوى متخصص گوش و حلق و بینى  در خصوص 
علل بروز شکاف لب اظهار داشت: این بیمارى یک بیمارى 
ارثى و صرفا مادرزادى است و به دلیل تکامل جدا از هم لب 
و کام، امکان دارد بچه اى فقط با شکاف لب، فقط با شکاف 

کام و یا هر دو به دنیا بیاید.
وى ادامه داد: شکاف لب مى تواند به صورت یک طرفه یا 
دوطرفه رخ دهد. شکاف لب مى تواند از یک شیار کوچک تا 
یک بریدگى  کامل از لب باال تا سوراخ هاى بینى متغیر باشد. 
گاهى اوقات پدر و مادر در روزهاى اولیه زندگى نوزاد متوجه 
این بیمارى نمى شوند و این بیمارى به مرور زمان خودش 

را نشان مى دهد.
خواجوى خاطرنشان کرد: کودکانى که درگیر این بیمارى 
هستند اغلب هنگام شیر خوردن با مشکل مواجه هستند 
که مى توان با وسایل مخصوص مشکل تغذیه کودك را 

برطرف کرد. 
براى درمان این بیمارى از روش جراحى استفاده مى شود و 

جهت ترمیم شکاف کام، چندین جراحى انجام خواهد شد 
که بسته به عمق و بزرگى سوراخ متفاوت است.

این متخصص گوش و حلق و بینى در خصوص شنیده شدن 
صداى سوت از گوش توضیح داد: سیستم شنوایى انسان 
از گوش خارجى، میانى و داخلى تشــکیل شده است و در 
هرجاى مسیر سیستم شنوایى اختالالتى مانند جرم گوش، 
عفونت گوش، سخت شدن پرده و استخوان هاى گوش به 
وجود آید باعث شنیده شدن صداى سوت یا وز وز در گوش 

خواهد شد. 
وى در پایــان گفــت: شــایع ترین علل بــروز این صدا
آسیب هاى حلزون شنوایى اســت، مصرف برخى داروها، 
بدخوابى و اختالالت عصبى بر سیستم شنوایى تاثیر گذار 
خواهد بود و باعث ایجاد صدا مى شود. برخى مواقع شنیده 
شدن این صدا زنگ خطرى در خصوص تومورهاست که 
باید براى درمان به پزشک مراجعه نمود. اگر این صدا مداوم 

نباشد نیاز جدى به درمان ندارد.

سید جواد علوى درباره نشانه هاى بروز بیمارى اظهار کرد: 
برخى از مسائلى که طى روز براى افراد پیش مى آید مى تواند 
نشان از بروز بیمارى باشد و آگاهى داشتن از آن مى تواند به 

افراد کمک کننده باشد.
وى افزود: ریختن آب دهان به روى بالش و وجود کفهاى 
خشک شــده اطراف دهان را باید جدى گرفت، همچنین 
حرکات بسیار زیاد و دندان قروچه خصوصاً در اطفال باید مورد 
توجه قرار گیرد.این کارشناس طب سنتى متذکر شد: تعریق 
بیشتر از حد در خواب، نشانه اى از وجود برخى بیمارى ها است 
و باید مورد بررسى قرار گیرد، همچنین خروپف زیاد مى تواند 
نشانه وجود رطوبت زیاد در بدن و تورم و بزرگى لوزه ها یا 

زبان کوچک باشد.
علوى یادآور شــد: هر نوع دردى که فرد را از خواب بیدار 
کند مثل سردرد یا درد شکم مى تواند نشانۀ وجود بیمارى 
خطرناك باشد همچنین خوابهاى ترسناِك تکرار شونده و 

پریدن از خواب ممکن است نشانۀ شرایط روحى نامناسب یا 
وجود برخى مواد نامناسب در بدن باشد و در تمام موارد فوق، 

مراجعه به پزشک متخصص طب سنتى توصیه مى شود.
وى ادامه داد: مصرف مخلفاتى مثل ساالد، ترشى، ماست، 
دوغ و مانند آن نیز با غذا کارى خطا اســت و از سوى دیگر 
این مواد، محرك اشتها بوده و موجب خواهند شد, فرد بیش 
از توان هضم معده، غذا صرف کند و نتیجه تکرار این عمل 
فساد هضم، تولید اخالط و مواد زاید در معده، بدن، چاقى و 

بیمار شدن خواهد بود.
این کارشناس طب سنتى تصریح کرد: به خالف آنچه امروزه 
در دستورات آشپزى شاهد آن هستیم، بسیارى از دستورات 
پخت غذاهاى ســنتى حاصل تدبیر و تفکر حکما و اطبا 
بوده و آنها مواد مختلف را با توّجه خاص کنار هم چیده اند 
به گونه  اى که هضم مشابه داشته باشند یا عوارض یکدیگر 

را کاهش دهند.

صرف مخلفاتى مثل 
ساالد، ترشى، ماست، 
دوغ و مانند آن نیز با 
غذا کارى خطا است و از 
سوى دیگر این مواد، 
محرك اشتها بوده
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