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شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1396 
خود در نظر دارد نســبت به اجراى عملیات احداث شبکه برق 
فاز اول شهرك مشاغل شهرى با اعتبار اولیه 15/000/000/000 
ریال از طریق مناقصه عمومى اقدام نمایــد. لذا از متقاضیان 
واجد شرایط دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 

1396/2/7 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

آگهى مناقصه عمومى آگهى مناقصه عمومى 

جواد جمالى- شهردار زرین شهر    

نوبت اول

پایان مسیر احمدى نژاد ناکجا آباد است

لیبى تبدیل به 3 کشور مى شودویترین ساز طالفروشى، سارق 5 کیلو طال بودکاشان، خاستگاه تولید لوازم خانگى زیرپله اى ارزانگره کور ساماندهى تعطیالت در ایران 4 ایرباس جدید در راه است بین المللحوادثاقتصاداجتماعجهان نما

آیت ا... محسن مجتهد شبسترى عضو مجلس خبرگان رهبرى: 
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چشم انداز تیره
 بازار مسکن در اصفهان

دهه بعدى به کدام نسل از 
تجهیزات شبکه تعلق دارد؟

5

«از ورساى تا اصفهان» نمایشگاه مى شود«از ورساى تا اصفهان» نمایشگاه مى شود

سرانجام حکم پرونده پزشکى 
کیارستمى

«شهرزاد»
 به الله زار مى رود

هر کیلوگرم برنج به
 17هزار تومان هم رسید

15

چرا آقایان باید در حمام 
«پرتقال» بخورند؟
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ذوب آهن 
بهترین 
آدرس براى
 قلعه نویى

نقش جهان، نو نوار مى شود
4

 نگاه نصف جهان به شایعه مذاکره سبزها با ژنرال

  او همیشــه در موضعگیــرى هــا 
و ســخنانش بــه تمجیــد از 
اصفهــان پرداخته و به ســایر 
اســتان ها پیشــنهاد کرده که 
الگوى پیشــرفت فوتبــال را از

 اصفهانى ها یاد بگیرند.

سالروز وفات حضرت زینب کبرى(س) پیام آور دشت کربال تسلیت باد

BAREKAT APPLIANCE  STORES

فروشگاه لوازم خانگى برکت

طرح تعویض لوازم خانگى دســت دوم با لوازم خانگى تخفیف خورده به علت 
عیوب ظاهرى و نمایشگاهى 

شامل ساید باى ساید- یخچال فریزر- یخچال تک- فریزر تک- لباسشویى- 
اجاق گاز با برندهاى معتبر 

تمامى محصوالت با گارانتى شرکتى مى باشد

فروش فوق العاده لوازم خانگى

حضور مردم درانتخابات دشمنان 
را ناامید مى کند مدیرى! ول کن

2

رئیس جمهورى حضور پرشور مردم در 
انتخابات آینده را مایه عظمت کشــور 
دانســت و گفت: مردم باید به گونه اى 
در پاى صندوق هاى رأى حضور داشته 

باشند تا...

مهران مدیرى دســت بردار نیست. 
بعد از موضعگیرى هاى این هنرمند 
مشهور کشــور در قبال ضعف هاى 
اقتصادى دولت روحانى و پاسخ تند 
و تیز رســانه هاى حامى دولت به او 

که مدیرى را متهم به جانبدارى از ...
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بازتاب هاى جدید رسانه اى اظهارات هنرمند محبوب تلویزیون

پیشنهاد فرانسوى ها براى گسترش روابط گردشگرىپیشنهاد فرانسوى ها براى گسترش روابط گردشگرى
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رئیس جمهــورى حضور پرشــور مــردم در انتخابات 
آینده را مایه عظمت کشور دانســت و گفت: مردم باید 
به گونه اى در پــاى صندوق هاى رأى حضور داشــته 
باشند تا با انتخاباتى پرشــکوه در سال اقتصاد مقاومتى؛ 
تولید- اشتغال، دوستان را امیدوار و دشمنان ملت ایران 

را ناامید کنیم.
بــه گــزارش ایرنا، حجــت االســالم و المســلمین

 حســن روحانى عصر سه شــنبه در نشست صمیمى 
با جوانــان و نخبــگان اســتان مازندران در نوشــهر 
افزود: انتخابات یک روز اســت اما براى آینده کشــور 

سرنوشت ساز است.

وى ادامــه داد: اگر در روز سرنوشــت به درســتى به 
وظیفه خود عمل کنیم، فــرداى ما بهتر از دیروز و امروز

 خواهد بود.دکتر روحانى گفت: همه مردم باید تشــویق 
به حضور پرشــور در انتخابات شوند چراکه حضور مردم 
براى عظمت و ســربلندى کشــور حائز اهمیت است.

وى، اعتماد مردم را بزرگ ترین ســرمایه دولت دانست 
و تصریح کرد: ما هرگز به مــردم دروغ نگفتیم و دولت 
تا جایى که امکان داشــته به قول خــود به مردم عمل 
کــرده و هر جا که اشــتباه کردیم از آنــان عذرخواهى 
کردیم و هیچــگاه از عذرخواهى کــردن از مردم دریغ

 نکردیم.

در پى انتشــار مطالب غیر واقع به نقــل از وزیر دفاع و 
پشتیبانى نیروهاى مسلح در برخى رسانه هاى اجتماعى 
منتسب به یکى از تشکل هاى جدیدالتأسیس انتخاباتى، 
سردار حسین دهقان ضمن کذب محض و غیر اخالقى 
خواندن این خبرسازى ها تأکید کرد: سازندگان اینگونه 
شــایعات باید پیش از تمرین، سیاست یاد بگیرند که در 

مکتب ما، هدف هرگز وسیله را توجیه نمى کند.
به گزارش انتخاب، ســردار حسین دهقان افزود: وزارت 
دفاع همواره مورد حمایت قاطع، هدایت هاى کارشناسانه 
و کمک هاى بهنگام ریاست محترم جمهورى بوده است.

وى ضمن تکذیب خبرســازى هاى منتشــر شــده در 

رســانه هاى اجتماعى منتسب به یک تشکل انتخاباتى 
افزود: به تازه واردان عالم سیاست توصیه مى کنیم یاد 
بگیرند که در مکتب و آموزه هاى بزرگان دینى ما، هدف، 

هیچگاه وسیله را توجیه نمى کند.
سردار دهقان در پایان با تأکید بر اینکه افرادى که فضاى 
مجازى را به دلیل امکان انتشــار غیر مسئوالنه مطالب 
خالف واقع تخطئه مى کنند، نباید خود جلودار اینگونه 
اقدامات باشند، گفت: گویا «ماکیاولى» به عنوان معلم 
بزرگ توجیه استفاده از هر وسیله اى براى کسب قدرت، 
اگر مى توانست زنده مى شــد و در کالس درس برخى 

جریان ها تلمذ مى کرد!

حضور مردم در انتخابات، 
دشمنان را ناامید مى کند

ماکیاولى
باید اینجاتلمذ کند 

من هم مى توانم!
  ایلنا| دیــروز و در دومیــن روز ثبت نام از 
نامزدهاى انتخابات ریاســت جمهورى یک جوان 
19 ساله در انتخابات نام نویسى کرد. حسین رحیمى 
ریگى، دبیرستانِى 19 ساله که از شهرستان لردگان 
به ستاد انتخابات کشور آمده بود مى گوید وقتى بچه 
13 ساله زیر تانک مى رود من هم مى توانم مملکت 
را اداره کنم. او که بــدون اطالع دادن به خانواده اش 
ثبت نام کرده معتقد است رئیس جمهور تنها باید مطیع 

رهبرى باشد.

روحانى ترور مى شود!
  جام جم آنالین | وزیــر جنــگ رژیــم 
صهیونیستى در اظهاراتى عجیب و متوهمانه مدعى 
شده است که کسانى در پى ترور رئیس  جمهور ایران 
هســتند. «آویگدور لیبرمن» در گفتگــو با روزنامه 
«یدیعوت آحارانوت» با اشاره به رقابت هاى انتخاباتى 
ریاست  جمهورى در کشــورمان در ادعایى عجیب 
و مضحک اظهار داشــت: براى من عجیب نخواهد 
بود که در رقابت هــاى انتخاباتى مــاه آینده ایران، 

رئیس جمهور مستقر این کشور ترور شود!
این مقام صهیونیســتى براى توجیــه این اظهارات 
متوهمانه خود مدعى مى شود که همانند گروه هاى 
مقاومت اسالمى در منطقه که ایران از حامیان اصلى 
آنهاست، در ایران نیز جریان هاى سیاسى اختالفات 

عمیقى با هم دارند!

من و دامادم!
  ایلنا| محمود احمدى نژاد در پاســخ به این 
سئوال که داماد شما در هنگام ثبت نام در انتخابات 
شوراى شهر تهران اعالم کرد که شما راضى به ثبت 
نام او در انتخابات نبوده اید، آیا شما این مسئله را تأیید 
مى کنید؟ اظهار داشت: اگر داماد من با بنده مشورت 
مى کند، آیا من در این باره به شما باید جواب بدهم. 
رئیس دولت نهم و دهم ادامه داد: داماد من در این باره 
گفته است که ایشان (احمدى نژاد) نه موافقت کرده 

است و نه مخالفت.

حمله حدادیان به روحانى
ســعید حدادیان روز دوشــنبه در    تسنیم|
رابطه با گفته هاى رئیس جمهور در نشســت خبرى 
اخیر گفت: آن موقع که مى گفتند مشــکالت صد 
روزه حل مى شود نشد حال که مى گویند صد ساله 
هم نمى شود چه رویى دارند مى آیند دوباره کاندیدا 
مى شــوند؟ کلید را آوردند گفتند این کلید است؛ آن 
کلید حل مشکالت بود یا چیز دیگرى بود؟ پس وعده 

صد روزه چه بود؟ 

تنش سیاسى درفوتبال
  تابناك | فدراســیون فوتبال اردن رســماً با 
ارسال نامه اى به همتاى ایرانى خود از برگزارى دیدار 
تدارکاتى با تیم ملى ایران در تهران عذرخواهى کرد. 
مدیر تیم ملى اردن گفــت: یکى از دالیلى که ما این 
دیدار را قبول نکردیم این بود کــه در تهران برگزار 
شــود؛ کادر فنى تیم با برگزارى این دیدار در تهران 
موافق نبودند. این بهانه هاى اردنى ها در حالى است 
که فوتبال این کشور با ایران فاصله نجومى دارد و این 

رد درخواست، عجیب به نظر مى رسد. 

کالس «َرُجل شناسى» !
استقبال زنان براى حضور در ثبت نام    تابناك |
انتخابات ریاست جمهورى هر لحظه بیشتر مى شود 
تا جایى کــه یک خانم در مقابل خبرنگاران ایســتاد 
و کالس رَجُل شناســى گذاشــت .وى که در خالل 
صحبت هاى خود همواره مى گفت که نوبت زنان است، 
درباره مفهوم رجل سیاسى گفت: رجال یک کلمه عام 
است و ایهام دارد؛ ایهام یعنى اینکه مى گویند یک مرد 
و مردصفت و نترس و قدرتمند، ما همواره مى آییم و 
ایهام را در نظر مى گیریم. این کارشناس حقوق در ادامه 
گفت: چرا ما باید تفسیر مضیق به نفع آقایون کنیم ما 

تفسیرى عام مى کنیم به نفع خانم ها .

توئیتر

  تابناك | محمود احمدى نژاد در اقدامى غافلگیر 
کننده، پس از نهى از کاندیداتورى و نامه اى که در خصوص 
عدم کاندیداتورى در انتخابات ریاست جمهورى آتى نوشت، 
یکباره اقدام به ثبت نام براى انتخابات ریاست جمهورى 
دوازدهم کرد؛ مســأله اى که نشــان مى دهد هیچ چیز
لذتبخش تر از قدرت براى او نیســت و لــذا احمدى نژاد

نمى تواند براى رسیدن به این خواسته اش تالشى نکند.
هرچند کاندیداتورى «حمید بقایى» بهانه اى براى شروع 
دوباره فعالیت هاى انتخاباتى احمدى نــژاد ارزیابى مى 
شود، او پیشتر در سال 92 و پس از پایان دولتش نشان داد 
که هیچگاه نمى تواند لذت حضور در رأس قوه مجریه را 
از یاد ببرد، زیرا در آن سال هم تالش کرد به واسطه منع 
قانونى، نقشه «پوتین –مدودف» را اجرا کرده و یار غارش 
یعنى «اسفندیار رحیم مشایى» را بر اریکه قدرت بنشاند؛ 

نقشه اى که با هوشمندى نظام نقش بر آب شد.
حال او باز هم تالش دارد خود را به جنگ رسیدن به پاستور 
برســاند؛ هرچند خودش به خوبى آگاه است که بسیارى از 
مقامات نظام و حتى مردم عادى هــم خوى قدرت طلبى 

او را به خوبى شــناخته اند و دیگر نمى تواند با عوام فریبى و
بازى هاى پوپولیستى براى رسیدن به اریکه قدرت تالشى 
بکند و نیز به استناد مسائل و موضوعاتى که در دولت او رخ 
داده، پیش از آغاز رقابت ها فیلترهاى نظارتى مى توانند او و 
یارانش را از کاندیداتورى براى انتخابات پیش روى منع کنند.

در همین زمینــه، عضو مجلس خبرگان رهبرى با اشــاره 
بــه کاندیداتورى «محمــود احمدى نــژاد» در انتخابات 
ریاســت جمهورى گفت: احمدى نژاد خــالف وعده خود 
عمل و در انتخابات ریاســت جمهورى ثبت نام کرده است.
آیت ا... محســن مجتهد شبســترى در گفتگو با خبرنگار 
«تابناك» درباره حضــور احمدى نژاد، مشــایى و بقایى 
در ســتاد انتخابات کشــور و نام نویســى او در انتخابات 
ریاســت جمهورى، اظهار کرد: حضور احمدى نژاد در ستاد 
انتخابات کشور و ثبت نام وى در انتخابات ریاست جمهورى، 
خالف تعهدى بود که وى در نامه خود به آن اشــاره کرد.
وى افزود: احمدى نژاد پاسخ روشن و شفافى درباره حضورش 
در انتخابات ریاســت جمهورى دریافت کــرده بود. از این 
روى، اقدام امروز وى خالف رویه درخواست شده از اوست.

عضو ارشــد جامعــه روحانیت مبــارز خاطرنشــان کرد: 
احمدى نژاد امروز باید پاسخ بدهد که چرا خالف صالح آنچه
 درباره اش مطرح شــده بود، وارد عرصه انتخابات ریاست 
جمهورى شده است.وى در تحلیل حضور و کاندیداتورى 
احمدى نژاد براى انتخابات ریاســت جمهــورى دوازدهم 
یادآورى کــرد: او با ایــن اقدامش یعنى ثبت نــام براى 
کاندیداتورى در انتخابات ریاســت جمهورى پیش روىـ  
که 29 اردیبهشت ماه برگزار مى شودـ  فضاى سیاسى کشور 
را ملتهب و آشفته کرده است.آیت ا... شبسترى تأکید کرد: 
رفتار احمدى نژاد در کنار رفتارها، سخنان و اقداماتى که او از 
خود اخیرا نشان داده است، به خوبى گواه این است که وى 
امروز در مسیرى گام برداشته که آخرش به ناکجا آباد ختم 
مى شــود.این عضو مجلس خبرگان رهبرى در توصیه اى 
به رئیس دولت هاى نهــم و دهم، تصریح کرد: همان طور 
که گفتم، مســیرى که او انتخاب کرده، آخرش ناکجا آباد 
است. از این روى، بهتر است هرچه زودتر نسبت به اقدامى 
که انجام داده، عقب نشــینى کرده و از حضور در انتخابات

 انصراف دهد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازى از ورود 17 هواپیماى جدید 
«ایرباس» و «ATR» تا پایان سال جارى میالدى خبر داد.

اصغر فخریه کاشان در گفتگو با ایلنا با اشاره به انعقاد قرارداد 
خرید 20 فروند هواپیماى «ATR» به ارزش 400 میلیون 
دالر، اظهار داشت: تا 15 روز دیگر چهار هواپیماى شرکت 
ایتالیایى- فرانســوى «ATR» وارد نــاوگان ایران ایر

 مى شود.
وى در پاسخ به این سئوال که در مجموع در سال جارى چند 
فروند هواپیماى «ATR» به ناوگان «ایران ایر» اضافه 
خواهد شد؟ گفت: تا آذر ماه سال جارى یعنى تا پایان سال 
2017 ، 9 فروند هواپیماى «ATR» دیگر به «ایران ایر» 
تحویل مى شود و در مجموع 13 فروند «ATR» در این 

بازه زمانى وارد ناوگان «ایران ایر» خواهد شد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازى در امور بین الملل درباره ادامه 
تحویل ایرباس ها در سال جارى، اظهار داشت: تا پایان سال 
میالدى، چهار فروند ایرباس جدیــد از تایپ هواپیماهاى 

321 ، ایرباس 320 به «ایران ایر» تحویل داده مى شود.
فخریه کاشــان با اشــاره به مبلغ پیــش پرداخت هاى 
هواپیماهــاى «ATR»، ادامه داد: پیــش پرداخت این 

هواپیماها به ارزش 80 میلیون دالر تأمین شده است.
 «ATR» این مقام مســئول با تأکید بر اینکه در قرارداد
روى عبارت پردازى ها از جمله «خدمات پس از فروش» 
 «ATR» بسیار سختگیرانه عمل کرده ایم، گفت: شرکت
متعهد شده است که فارغ از اینکه در شرایطى قرار داریم و 
خواهیم داشــت باید خدمات پس از فروش به «ایران ایر»

  ارائه دهد.

آیت ا... محسن مجتهد شبسترى عضو مجلس خبرگان رهبرى: 

پایان مسیر احمدى نژاد ناکجا آباد است

ورود 13 هواپیماى ATR قطعى شد
 4 ایرباس جدید در راه است

وکیل مدافــع محمدعلى طاهرى گفــت: همچنان در 
مــورد پرونده موکلم بیــن ضابطان دســتگاه قضائى 
اختالف نظر وجود دارد.سید محمود علیزاده طباطبایى 
در گفتگو با باشــگاه خبرنــگاران جــوان در رابطه با 
آخرین وضعیت پرونــده محمدعلى طاهــرى اظهار 
داشــت: هنوز مطلب جدیدى در مورد پرونــده به ما 
اعالم نشده اســت.گفتنى اســت؛ علیزاده طباطبایى 
در تاریخ 10 اســفندماه 95 گفت: دادگاه رســیدگى به 
کیفرخواســت پرونده موکلم مبنى بر فساد فى االرض 
تشــکیل شــد اما با توجه به اینکه دیوان عالى کشور 
یک بار این اتهام را در مورد طاهرى نقض کرده است، 
به همین دلیل رســیدگى مجدد بــه آن جنبه قانونى 

ندارد.
محمد على طاهرى ســرکرده فرقه انحرافى «عرفان 
کیهانى» یا «حلقه» در ایران اســت که 14 اردیبهشت 
ماه سال 90 بازداشت و از سوى دادگاه انقالب به اتهام 
توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونى در امور پزشکى 
و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، 

اســتفاده غیرمجاز از عناوین علمى (دکتر و مهندس)، 
ضالّه بودن کتب و آثار، به پنج ســال حبس، پرداخت 
900 میلیــون تومان جزاى نقدى و 74 ضربه شــالق 
محکوم شد. افساد فى االرض از طریق منحرف کردن 
افراد، دیگر اتهام طاهرى بود کــه دادگاه به تحقیقات 
صورت گرفتــه در این بخش اشــکال نقص گرفت و 
پرونده براى تکمیل تحقیقات به دادســرا ارسال شد.
 در نهایت، دادســرا پــس از رفع نواقــص، پرونده را 
مجــدداً به دادگاه ارســال کرد و ششــم اســفند ماه 
سال 93 براى رســیدگى به این اتهام تعیین شد اما با 
درخواســت اســتمهال متهم، دادگاه برگزارى جلسه 
محاکمــه را به تاریخ دیگــرى موکول کــرد تا اینکه 
دادگاه اوایل اردیبهشــت ماه ســال 95 به این بخش 
از پرونده طاهــرى رســیدگى و حکــم وى را صادر 

کرد.
حکم صادره با اعتراض وى به شــعبه 33 دیوان عالى 
کشور ارســال شــد و در نهایت، دیوان حکم صادره را 

نقض کرد.

پرونده محمدعلى طاهرى
 در چه مرحله اى است؟

رئیس جمهور سابق کشورمان براى حضور در انتخابات ریاست جمهورى ثبت نام کرد.
به گزارش ایلنا، محمود احمدى نژاد علیرغم توصیه مقــام معظم رهبرى به وى براى 
عدم حضور در انتخابات ریاســت جمهورى، به منظور جلوگیرى از دوقطبى شدن فضا 
در انتخابات، با حضور در ستاد انتخابات کشــور نامزد انتخابات ریاست جمهورى دوره 

دوازدهم شد.
احمدى نژاد در پاســخ به ســئوال ایلنا مبنى بر اینکه آیا با مقام معظم رهبرى مشورت 

کرده اید و یا شرایط تغییر کرده که در انتخابات ثبت نام کرده اید، سکوت کرد و خندید.
خبرنگارى از احمدى نژاد پرسید که شما در کنفرانس خبرى تان گفتید اگر شرایط تغییر 
کند، در انتخابات ریاســت جمهورى ثبت نام مى کنید. آیا شرایط تغییر کرده است؟ که 

مشایى در این باره گفت: آیا به نظر شما شرایط تغییر کرده است؟
در یکى از کانال هاى حامى احمدى نژاد آمده که هدف از ثبت  نام احمدى نژاد فشــار بر 
شوراى نگهبان براى تأیید بقایى است. مهرماه سال گذشته رهبر انقالب در درس خارج 
از فقه فرموده بودند: یک آقایى آمده پیش من، من هم به مالحظه صالح حال خود آن 
شخص و صالح کشور گفتم که صالح نمى دانیم شما در فالن قضیه شرکت کنید... اگر 
توى این مقوله وارد شدید در کشور دوقطبى ایجاد مى شود. ما این توصیه را به یکى از 

آقایان کردیم. ُخب حاال این مایه  اختالف بشود بین برادران مؤمن، یکى بگوید فالنى 
گفته، یکى بگوید نگفته، یکى بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حاال این هم پشت 

بلندگو!»  

مهران مدیرى دســت بردار نیست. بعد از  نصف جهان
موضعگیرى هاى این هنرمند مشــهور کشور در قبال 
ضعف هاى اقتصادى دولت روحانى و پاســخ تند و تیز 
رســانه هاى حامى دولت به او که مدیــرى را متهم به 
جانبدارى از یک جناح کشــور آن هم از رسانه ملى و در 
آستانه انتخابات کردند، این مجرى و برنامه ساز تلویزیون 
در برنامه «دورهمى» دوشنبه شب، منتقدانش را «قلم 

فروش» خواند.
او در این قســمت از برنامه «دورهمى» که با موضوع 
«طرفدارى» از روى آنتن پخش شد، گفت: «یادش به 
خیر آن موقع که طرفدارى ها دلى بود. االن کسى باور 
نمى کند حرفى بزنید ولى در تیم کسى نباشید. به اشتباه 
یا کمبودى اشاره کنید ولى از جایى خط نگرفته باشید و 
سریع مى گویند معلوم نیســت چقدر گرفته که اینها را 

مى گوید!» 
مهران مدیرى در ادامه با کنایه نسبت به رسانه هاى منتقد 
صحبت هاى خود گفت: «بس که همه قلم هایشان را 
فروخته اند باورشــان نمى شود کسى از روى مصلحت، 
دلسوزى و بدون خودفروشى حرف بزند.»  مجرى برنامه 
«دورهمى» در پایان این بخــش از صحبت هاى خود، 
در مورد انتقاداتش از وضعیت اقتصادى کشــور گفت: 
«برچســب مى زنند و تا تیمت را مشخص نکنى ولت 
نمى کنند! به اشتباهى که اکنون رخ مى دهد نباید اشاره 
کنى چون مطمئنشان مى کنى که دوست دارى قبلى ها 
بیایند، به اشتباهات گذشته هم نباید اشاره کنى چون فکر 
مى کنند حتمًا در تیم آنهایى هســتى که االن در رأس 
کارند و بابتش پول گرفته اى. از هر چیزى هم صحبت 
کنى، یک نفر ناراحت مى شود. ظاهراً همه براى آنکه ُمهر 
طرفدارى به پیشانى شــان نخورد، باید خفه شوند و این 
همان چیزى هست که آنهایى که سرکارند مى پسندند.»     

دوباره مقابله به مثل
اظهارات جدید مهــران مدیرى یک بــار دیگر فضاى 
رسانه اى کشور را تحت تأثیر قرار داد و باعث به صف شدن 
مجدد خبرگزارى ها و نشریات نزدیک به دو جناح در برابر 
یکدیگر گردید. دیروز روزنامه «جوان» از جمله نشریات 
منتقد دولت حسن روحانى با اختصاص بخشى از صفحه 
اول خود به اظهارات مدیرى نوشت که او واکنش تندي 
نسبت به انتقادات رســانه هاي حامی دولت از خود نشان 
داده است. «جوان» چند روز پیش هم عکس بزرگ مهران 
مدیرى را در صفحه اول خود کار کرده و از اظهارات او در 

برنامه «دورهمى» حمایت کرده بود.  

اما روزنامه «تماشــاگران امروز» که همواره دیدگاه هاى 
اصالح طلبان را مطرح مى کند  دیروز در ســرمقاله اش 
ضمن حمله به مهران مدیرى او را بــه جانبدارى از یک 
جناح سیاسى در آستانه انتخابات متهم کرد و در عین حال 
یادآورى کرد که مجرى «دورهمى» در ویدئویى که چندى 
پیش منتشر شد گفته بود هیچ توضیحى درباره مواضعش 
که در «دورهمى» بازتاب داشت نخواهد داد در حالى که 
دوشنبه شب ناچار شد پاسخ منتقدانش را در قالب عباراتى 

تند بدهد. 
اما روزنامه «آفتاب یزد» به عنوان یکى دیگر از نشریات 
حامى سیاست هاى دولت، در ســرمقاله خود که به قلم 

احمد شــیرزاد نماینده اصفهان در مجلس ششم منتشر 
شد موضعى میانه را اتخاذ کرد و ضمن اینکه از سیاسیون 
خواست وارد این ماجرا نشوند، هنرمندان را بهترین مرجع 
پاسخ دهى به کنایه هاى مهران مدیرى دانست. روزنامه 
«آفتاب یــزد» همچنین در توصیه اى «مشــفقانه» به 
مدیرى توصیــه کرد با احتیاط بیشــترى عمل کند: «ما 
مى توانیم دوستانه از آقاى مدیرى خواهش کنیم که مرّوت 
و جوانمردى را حفظ کنند و یادشان باشد که سخنانشان 
به هرحال در بین مردم نفــوذ دارد. این نکته را باید به یاد 
داشت که خیلى خوب مى توان تخریب کرد ولى ساختن 
سخت اســت به ویژه اینکه هنرمند طنز قدرت تخریبى 

گسترده اى دارد.»

سرآمد مهاجمین!
در میان رسانه هایى که دیروز به مهران مدیرى تاختند، 
پایگاه اطالع رسانى «عصر ایران» با مقاله اى بلند و لبریز 
از نیش و کنایه علیه این هنرمند مشهور، گوى سبقت را از 
دیگران ربود. «عصر ایران» در بخشى از مطلب خود ضمن 
زیر سئوال بردن توانایى هاى هنرى مدیرى نوشت: «آثار 
خوبى که به نام او مى شناسیم در واقع تولید ذهن پیمان 
قاســم خانى بوده و در غیاب او یک جاى کار مى لنگد و 
اینگونه سخن گفتن ها بخاطر غیبت نویسنده اى است 

که بدون او مهران مدیرى هرگز موفق نمى شــد. تفاوت 
کیفى آثار او هم با حضور یا غیبت پیمان قاسم خانى قابل 

فهم است.»
«عصر ایران» آنگاه به اظهارات جنجال برانگیز او در برنامه 
دوشنبه شب «دورهمى» پرداخت و نوشت: «وقتى رسانه 
انحصارى باشد حافظ و سعدى هم که باشى باید ستایشى 
روانه کنى تــا اذن ورود بدهند. با این نگاه اگر ســکوت
مى کرد مى شد به حســاب همان هزینه اى گذاشت که 
باید مى پرداخت اما در فقره اخیــر جناب مهران مدیرى 
در مقام دلسوز و مصلحت سنج ظاهر شده و دیگران را به

 قلم فروشى و زبان چرخانى متهم کرده است.»
و باالخره این پایان گزنده براى یک مقاله صریح اللهجه 
علیه مهران مدیرى: «پرسش جدى اما این است که اگر 
واقعاً از سر دلسوزى است و مصلحت سنجى، مگر این همه 
آدم مصلحت بین و دلسوز در جامعه نیست؟ آیا اجازه دارد 
یا خواسته آنها را هم دعوت کند تا دو کلمه حرف حساب 
متفاوت هم مردم بشنوند؟ اگر دعوت نکرده و نمى کند، 
نکند ولى اداى دلسوزها را هم در نیاورد... با همه این احوال 
مهران مدیــرى را همچنان بایــد درك کرد. نقش هاى 
خوب او را هم فراموش نمــى کنیم... اما چه کنیم که قلم 
نافروش ها و زبان ناچرخان هایى هم هســتند که از سر 
خامى خیال مى کنند مدیرى خوشــایند مدیرانى سخن 
مى گوید تا برنامه اش را حفظ کند یا در قاب سیما بماند. 

مگر چند تا صدا و سیما داریم؟!

لطفاًگوش کنید
فعًال و در آستانه انتخابات ریاست جمهورى هر اظهارنظرى 
از هر هنرمندى با حساسیت دنبال مى شود. این قاعده درباره 
مهران مدیرى هم صادق است. اگرچه «عصر ایران» معتقد 
است انتقادات مدیرى فقط در مواقعى خاص بیان مى شود تا 
رضایت تلویزیون را براى ادامه کار خودش به دنبال آورد. اما 
به نظر مى رسد بهترین توصیه براى این مجرى کهنه کار 
و به پایان رساندن این جنجال سیاسى– هنرى(!)عمل به 
بخشى از سرمقاله روزنامه «آفتاب یزد» باشد به شرط آنکه 
گوش شنوایى براى آن پیدا شود: «تقاضاى جامعه هنرمندان 
از سیاستمداران و کسانى که بحث جدى مى کنند این است 
که آنها و سخنانشان را تحمل کنند و انگ به آنها نچسبانند 
ولى متقابًال این حق را داریــم از هنرمندان بخواهیم که 
واقعاً بى طرف باشند و به خواست مردم نگاه کنند و صرفاً  
سخنانى را بر زبان نیاورند که جنبه دست انداختن کسى یا 
نیش و کنایه زدن و تخریب کردن کارهایى که انجام شده، 

باشد.»

بازتاب هاى جدید رسانه اى اظهارات هنرمند محبوب تلویزیون

مدیرى! ول کن

احمدى نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهورى شد!
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معاون توسعه منابع انســانى و پشتیبانى سازمان پژوهش 
و برنامه ریزى آموزشــى با بیان اینکه در راستاى عملیاتى 
شدن نظام 3-3-6 امســال پایه یازدهم مستقر مى شود 

گفت: امسال کلیه کتب پایه یازدهم جدیدالتألیف هستند.
حسین طالیى زواره در گفتگو با ایســنا، ضمن بیان این 
مطلب اظهار داشــت: چاپ کتب درســى دانش آموزان 
براى سال تحصیلى 97-96 از مهرماه سال گذشته آغاز 

شده است.
وى در ادامه با اشاره به لزوم توسعه دولت الکترونیک گفت: 
در صدد اجراى سراســرى الکترونیکى فروش بسته هاى 
آموزشى هستیم. همچنین با توجه به توسعه شبکه رشد 

قصد داریم لوح هاى فشرده اى که به عنوان ضمیمه و همراه 
با کتب درسى همه ساله تولید و توزیع مى شد را متوقف و 
محتواى این لوح هاى فشرده را روى شبکه رشد بارگذارى 
کنیم.  معاون توسعه منابع انســانى و پشتیبانى سازمان 
پژوهش و برنامه ریزى آموزشــى افزود: البته این طرح در 
سال تحصیلى جارى اجرا نمى شود و قصد داریم در سال 97 
آن را عملیاتى کنیم. طالیى زواره گفت: از امسال نیز کتب 
شاخه فنى و حرفه اى و کتاب هاى درسى تکمیلى مدارس 
دوره اول متوسطه ویژه استعدادهاى درخشان به صورت 
اینترنتى به فروش مى رســند و مهلت ثبت نام آن تا نیمه 

خرداد ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت بدوى سازمان نظام پزشکى آخرین اخبار 
درباره سرانجام بررسى پرونده پزشکى مرحوم کیارستمى 

را اعالم کرد.
دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با ایســنا درباره سرانجام 
بررسى پرونده پزشکى عباس کیارســتمى و اعتراض 
خانواده وى به حکم صادر شده، گفت: بعد از اعتراضى که 
به رأى صادر شده انجام شــد، رأى به دادگاه تجدیدنظر 
ارسال شــد و در حال حاضر هم این پرونده سیر عادى 

خودش را مى گذراند.
خسرونیا ادامه داد: از آنجایى که بعد از صدور رأى هیئت 
بدوى، شکایتى جدید از بیمارســتان و پزشک عفونى 

بیمارستان از ســوى خانواده کیارســتمى تنظیم شد، 
پرونده مجدداً به دادسرا رفت تا این شکایت مورد بررسى 
قرار گیرد. در حال حاضر حکم هاى این شکایت صادر و 
توسط هیئت بدوى تأیید شده و اکنون در راه تجدیدنظر 

براى نهایى شدن احکام است.
وى با بیان اینکه فرزند آقاى کیارستمى و وکیلشان نسبت 
به این حکم اعتراضى نکرده اند، گفت: بر اساس حکمى 
که صادر شده بیمارستان و پزشک عفونى تبرئه شده اند 
و تاکنون هم خانواده نســبت به این حکــم اعتراضى 
نداشته اند. حال باید منتظر ماند تا رأى نهایى بعد از سیر 

مراحل الزم صادر و اعالم شود.

سرانجام حکم پرونده پزشکى 
کیارستمى

تغییرات کتب درسى 
به پایه یازدهم رسید

بالتکلیفى در کاخ سعد آباد 
معـاون میراث فرهنگـى کشـور اظهار داشـت:مالکیت 
سـازمان میراث فرهنگى بر سـعدآباد و نیـاوران قانونى 
اسـت،در تمام دنیا مدیریت کاخ موزه ها برعهده سازمان  
تخصصى است و تجربه نشان داده هر فضاى فرهنگى 
از جملـه کاخ مرواریـد و باغ رامسـر که از نظـر مالکیت 

بالتکلیف ماند، ضرر دیده است.
محمدحسن طالبیان با اشاره به ادعاهاى بنیاد مستضعفان 
درباره مالکیت این بنیاد بر کاخ موزه هاى نیاوران و سعدآباد 
گفت: کاخ موزه هاى سعدآباد و نیاوران در دوران پهلوى 
به وزارت دربار تعلق داشـته و با هزینه بیت المال احداث 
شده است، بنابراین جزو اموال خاندان پهلوى به حساب 

نمى آید و جزو بیت المال است.
وى افزود: سازمان میراث فرهنگى به لحاظ قانونى خود را 
ملزم به حفاظت و صیانت از این دو اثر تاریخى مى داند و 
با توجه به ظرفیت فرهنگى این دو کاخ موزه و همچنین 
با توجه به اینکه سـعدآباد و نیاوران دو پهنه سـبز تهران 
محسـوب مى شـوند، باید حفاظت و نگهدارى از این دو 
مجموعه به دستگاه تخصصى متولى امور میراث فرهنگى 
و تاریخى، یعنى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 

گردشگرى، واگذار شود.

آموزش ناپذیرها 
رئیس سازمان نهضت سوادآموزى، با اعالم اینکه حدود 
یک میلیون و 300 هزار بیسواد مطلق ایرانى داریم، اظهار 
داشت: بخشى از این بیسوادها، آموزش ناپذیر هستند و 
به عنوان بیسواد محسوب مى شوند. اینکه ممکن است، 
بین آمار بیسوادى که ما اعالم مى کنیم و آمار سرشمارى، 
تفاوتى وجود داشـته باشـد به مسـئله آموزش ناپذیرها 

برمى گردد.
علـى باقـرزاده افـزود: این افـراد آمـوزش ناپذیـر دچار 
اختالالت ذهنى خیلى حاد هسـتند و بهره هوشى کم و 
اختالالت شـدید عصبى دارند و عمًال نمى توانیم براى 
آنها برنامه آموزشى داشته باشـیم. وى همچنین درباره 
سـوادآموزى در مناطـق محـروم، گفـت: بخـش قابل 
توجهى از فعالیت هاى ما، معطوف به زنـان و دختران و 
مناطق محروم وحاشیه اى است، به طور مثال در سال 95 
در سیستان  و بلوچستان حدود 52 هزار نفر، در آذربایجان 
غربى 42 هزار و 500 نفر، در خوزسـتان 46 هزار نفر، در 
کردسـتان 15 هزار نفـر و در کرمان 26 هـزار نفر تحت 

پوشش قرار گرفتند.

روح در شهر 
دبیر یک سـازمان مردم نهـاد جوانـان گفت:مهمترین 
کارى که اعضاى شوراهاى شهر و روستا براى یک شهر 
یا روسـتا مى توانند انجام دهند،کمک بـه چرخش روح 
اجتماعى و نشاط در جامعه است و این امر نیازمند رویکرد 

«آگاهى محور» است.
على محمد دوست، افزود: فرد باید آگاهى الزم از خواسته 
خود درحوزه اجتماعى و فرهنگى را داشته باشد بنابراین 
الزم است یک عضو شوراى شهر دغدغه حوزه اجتماعى 
داشته باشـد، یعنى نیازمند متخصصان اجتماعى  آگاه از 
آسیب هاى اجتماعى هستیم. وى تصریح کرد: مهمترین 
کار شهر آسفالت کارى و جدول سازى نیست. شهر روح 

دارد و روح آن، فعالیت هاى اجتماعى است.

کوچک شدن 
حجم خانوارهاى ایرانى  

خلیل على محمدزاده پزشک و استاد دانشگاه، آمارهاى 
جمعیتى ایران در سـال 95 را مـورد بازخوانى، تحلیل و 
توضیح قـرار داد و گفت: میزان شهرنشـینى در کشـور 
نسبت به سال نود، 2/6درصد افزایش یافته و در سال 95 
به 74 درصد رسیده است. این میزان در سال هشتاد وپنج، 
68/5 درصد بود. بنابراین روند شهرنشینى در کشور رو به 
افزایش است. وى ضمن تعریف خانوار و نیز بُعد خانوار، 
افزود: خانوار از چند نفر تشکیل مى شود که با هم در یک 
اقامتگاه زندگى مى کنند(وحدت زندگى)، زیر یک سقف 
مى خوابند(وحدت محل سکونت)، با یکدیگر هم  خرج 
هسـتند(وحدت بودجه) و معموًال با هم غـذا مى خورند
(هم سـفره گى). فردى که بـه تنهایـى زندگى مى کند 
نیز، خانوار تلقى مى شود. محمدزاده گفت: بُعد خانوار در 
ایران از 5/1در سال 65 به 3/3در سال 95 کاهش یافته 

که بیانگر کوچک شدن حجم خانوارهاى ایرانى است.

چرك نویس

تعطیالت در تقویم همیشه ســبب کاهش بهره ورى 
و ســرانه کار مفید نیســت بلکه برخالف تصور آنچه 
تحقیقات نشــان مى دهد کاهش روزهاى تعطیل در 
تقویم سبب کاهش کار مفید مى شــود. کشور آمریکا 
با 117 روز تعطیلى ســرانه کار مفیدش 42 اســت و 
ایران با داشــتن 78 روز تعطیل، سرانه  کار مفیدش به 
15 مى رسد. از این رو است که بسیارى از کارشناسان 
معتقدند که کشــورهایى که تعطیالت بیشترى را در 
تقویم دارند سرانه کار مفیدترى نیز در تاریخ خود ثبت 

خواهند کرد.
گرچه آمارى دقیق از تأثیر هر روزه تعطیالت بر اقتصاد 
کشور وجود ندارد اما کارشناسان با تقسیم میزان تولید 
ناخالص داخلى کشــور به روزهاى فعال سال، ارقامى 
را به دســت آورده اند که هزینه تعطیلى بر اقتصاد را تا 
حدودى مشخص مى کند. براساس آمار بانک جهانى، 
ارزش تولید ناخالص داخلى ایــران معادل 412304 
میلیون دالر در ســال 2016 میالدى بوده اســت که 

بر همین اســاس رقم تولید ناخالص ملى کشور روزانه 
معادل 1/5 میلیارد دالر است.

اگر این رقم را به 26 روز تعطیلى کشــور ضرب کنیم 
به رقمى معادل 39 میلیارد دالر مى رسیم که این عدد 
بار ســنگینى بر اقتصاد و به ســبب آن اشتغال کشور 
مى گذارد. کاهش معنادارى که مطالعات انجام شــده 

در کشورهاى آلمان و مالزى، ُمهر تأیید بر آن مى زنند.
حاال اما تصور کنید که ایــن روزهاى تعطیل در محل 
زندگى تان با روزهاى تعطیل در سایر کشورها هماهنگ 
نباشد. یعنى روزهاى تعطیل پایان هفته در کشور شما 
با کشــورهاى دیگر اختالف داشته باشــد. در نتیجه 
معامالت اقتصــادى بین المللى به مراتب با مشــکل 
روبه رو مى شود و همین ســبب رکود اقتصادى خواهد 

بود.
به همین خاطر مجلس پیشــنهاداتى بــراى تغییر در 
تعطیالت رســمى و تعطیالت آخر هفته داده اســت 
که البته تا به امروز این پیشــنهاد به نتیجه اى نرسیده 

و نتوانســته رأى اکثریت نماینــدگان را جلب کند اما 
نمایندگانى که بر این موضوع معتقدند پس از شــش 
ماه پیشنهاد تغییر در تعطیالت رسمى را دوباره مطرح 

کرده اند تا براى بار دیگر به شور گذاشته شود.

رد طرح اصالح قانون تعطیالت در ایران
«تغییر در تعطیالت کشــور» موضوعى جدید نیست. 
تقریبًا در سال هاى 89 به دنبال بحث بر سر شمار زیاد 
روزهاى تعطیل در ایران، شورایعالى انقالب فرهنگى 
دست به تنظیم ســندى زد که در آن بر باور غلط عامه 
مردم خط بطالن مى کشــید. در این سند توضیح داده 
مى شود که ایران در مقایسه با کشــورهاى جهان به 
جز یک کشــور، کمترین تعطیالت را در جهان دارد. 
به گونه اى که اگــر 25 روز تعطیل رســمى و 52 روز 
تعطیل جمعه ها در نظر گرفته شود، تعداد تعطیالت به 
77 روز مى رسد و با احتســاب نیم روز تعطیلى جمعه ها 
هم، این تعداد بــه 103 روز خواهد رســید که از همه 

کشورهاى جهان به جز یک کشور، کمتر است.
از آن سال به بعد بحث بر ســر اصالح «قانون اصالح 
الیحه قانونى تعیین تعطیالت رســمى کشــور»  که 
مصوب1378/5/25 و مورد تأیید شــوراى نگهبان در 
تاریخ1378/5/27 بود، بــاال گرفت و مجلس را بر آن 
داشت تا پیشــنهاد دو تغییر در تعطیالت کشور را کلید 
بزنند. اولین پیشنهاد، پیشــنهاد تعطیلى روز شنبه  به 
جاى پنج شنبه بود. تغییرى که به دلیل همسان سازى 
با تعطیالت کشــورهاى دیگر جهت تبــادالت بهتر 
اقتصادى از سوى نمایندگان پیشنهاد شد که البته با رد 
کلیات این طرح از سوى کمیسیون اجتماعى مجلس 
روبه رو شــد که ســلمان خدادادى رئیس کمیسیون 
اجتماعى مجلس شوراى اسالمى حذف و جابه جایى 
تعطیالت رسمى کشور را دلیل رد این طرح دانسته بود.

اما پیشنهاد دوم مجلس که براى حل مشکل جابه جایى 
و تداخل روزهاى تعطیل ذیل ماده 2 طرح اصالح الیحه 
قانونى تعیین تعطیالت رسمى کشور مطرح شده بود نیز 
به واسطه رد کلیات، مورد موافقت قرار نگرفت. در این 
ماده پیشنهاد شده بود که تعطیلى روز 4 فروردین به 5 
فروردین تغییر پیدا کرده و تعطیلى روز 12 فروردین که 
مصادف با روز جمهورى اسالمى ایران است و همچنین 

تعطیلى روز 15 خرداد از تقویم حذف شود.  
حاال اما پس از اینکه مجلس پس از کش مکش هاى 
فراوان در آخرین ماه هاى سال 95 رأى به افزایش یک 
روز تعطیل دیگر در بین تعطیالت مذهبى در ایران داد و 
روز اول امامت حضرت مهدى (عج) را در تقویم تعطیل 
کرد، در اولین ماه ســال جارى، 15 نفر از نمایندگان با 
امضاى نامه اى به هیئت رئیســه مجلس طرح تغییر 
تعطیالت در تقویم ایران را دوباره مطرح کردند تا این 
بار با طرح این پیشنهاد در صحن علنى مجلس بتوانند 

نظر و رأى بیشترى از نمایندگان را جلب کنند.
ابوالفضل ابوترابى عضو کمیسیون شوراها و امور داخلى 
کشــور در مجلس نماینده اى بود که از ارســال طرح 
تعطیالت رسمى کشور با امضاى 15 نفر از نمایندگان به 
هیئت رئیسه مجلس خبر داد. عضو کمیسیون شوراها 
و امور داخلى کشور در مجلس، گفت: قرار است در این 
طرح روز 12 فروردین از تعطیالت برداشته و یک روز 
به روزهاى تعطیلى رسمى نوروز اضافه شود تا روزهاى 
تعطیلى نوروز به پنج روز برســد؛ حال این طرح تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس شــده و به زودى اعالم وصول 

خواهد شد.
البته این طرح با مخالفت بسیارى از نمایندگان از جمله 
محمدعلى اسفنانى عضو کمیسیون قضائى و حقوقى 
مجلس روبه رو شد که افزودن تعطیالت را بى حاصل 
دانسته است. به گفته او، تعطیالت در کشور بسیار زیاد 
بوده و باید با سازوکارى مشخص کاهش تعطیالت به 
طور قطع صورت گیرد اما از ســوى مسئوالن دولتى 

عزمى براى اجراى این موضوع وجود ندارد.

در حاشیه طرح جدید مجلس

گره کور ساماندهى تعطیالت 
در ایران

مجتبى احسانى راد در یادداشتى که در پایگاه 
اطالع رســانى «الف» منتشر شــده است از 
خاطرات اولین سفر خود به کشور چین در ایام 
نوروز نکاتى را مکتوب کرده که به نظر براى الگو 

گرفتن ما موارد مهم را در خود دارد.
■  راهنماى تور ما در شــانگهاى در مسیرى 
از گشت هایى که روزانه داشتیم این سئوال را 
مطرح کرد که آیا مى دانید در این شهر گرا نتر 
از طال چیســت؟ هر یک از اعضاى تور چیزى 
گفتند، یکى گفت زمین در فالن نقطه شــهر، 
یکى گفت قیمت آپارتمان در فــالن برج و... 
پاسخ ســئوال، هیچکدام از اینها نبود، اوگفت 
اینجا گران تر از طال پالك اتومبیل است و در 
توضیح موضوع گفت: شهردارى شانگهاى هر 
سال بین ده تا 15 هزار پالك خودرو را به مزایده 
مى گذارد، متقاضى فراوان اســت و قیمت ها

نجومى. طبیعى اســت که این پــالك ها با 
قیمت هاى بسیار باال و گران تر از طال توسط 
شهردارى به فروش مى رسد. معنى این کار این 
است که طى آن ســال فقط همان برندگان ده 
پانزده هزار پالك مى توانند خودرو بخرند و در 
شهر تردد کنند، اینگونه نیست که هرکس پول 
خریِد خودرو را داشت بتواند برود و یک ماشین 

بخرد و بیاورد داخل خیابان هاى شهر.
■  در تمامى گمرکات ورودى و خروجى چین، 
مأمورین، آموزش دیده و موظف هســتند با دو 
دست پاسپورت و مدارك شما را مؤدبانه تحویل 
گرفته و با دو دســت نیز آنها را به شما تحویل 
دهند. تأثیرى که این اقدام کوچک  ولى مؤدبانه 
در بــدو ورود یا هنگام خروج روى مســافران 

مى گذارد بى حد و اندازه است.
■  در چیــن بــراى جلوگیــرى از صدمات 
جبران ناپذیرى که کیســه هاى پالســتیکى 
به محیط زیســت مى زنند به شدت از مصرف 
اینگونه کیسه ها پرهیز مى شود. در فروشگاه ها 
اجناس خریدارى شده در کیسه هاى کاغذى به 
شما تحویل داده مى شود و درصورتى که شما 
تمایل به داشتن آنها در کیسه پالستیکى داشته 
باشید مى بایست پول آنها را بپردازید. با این کار 
مردم تمایل پیدا مى کنند که به جاى پرداخت 
پول،کیســه هاى کاغذى یا پارچه اى را خود 
براى تحویل خریدهایشان با خود داشته باشند.

درس هایى از چین 
براى ما

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشــور گفت: امیرعلى 
همچنان محبوب ترین نام پسران ایرانى است.

به گزارش ایرنا، سیف ا... ابوترابى افزود: 8 درصد اسامى 
که ایرانیان در حدود صد سال گذشته انتخاب کرده اند، 
شامل نام ها یا القاب مبارك حضرت امیر(ع) بوده است.

وى در خصوص فراوانى این نام ها نیز گفت: بیش از 85 
درصد این اســامى، نام هایى است که شامل نام مبارك 

على است.
سخنگوى سازمان ثبت احوال کشــور ادامه داد: سهم 
نام مرتضى 5 درصد، امیــر 4 درصد، حیدر 1/5 درصد و 

سایر القاب حضرت شامل اسدا...، سیف ا...، ابوالحسن، 
ابوالحسین، ابوتراب و ولى ا... حدود 4/5 درصد است.

سخنگوى سازمان ثبت احوال تصریح کرد: نام امیرعلى 
امسال نیز محبوب ترین است. نکته جالب توجه آنکه این 

نام از نام هاى قدیمى مورد استفاده مردم است. 
وى اضافه کرد: نخستین کســى که نام امیرعلى براى 
وى در ثبت احوال به ثبت رســیده متولد سال 1200 در 

زنجان بوده است.
ابوترابى گفت: نام مبارك على نیــز همچنان محبوب 
است. از ابتداى سال 1396 تاکنون دوهزار و696 کودك 

به نام مبارك على و امیرعلى مزین شده اند.
وى خاطرنشان کرد: ایلیا در اصل نام حضرت امیر(ع) به 
سریانى است. در فروردین سال جارى، براى 336 کودك 

به این نام، شناسنامه صادر شده است.
ابوترابى تأکید کرد: یکى از نام هاى دیگر علیسان است 
که در این مدت که از سال 96 گذشته به عنوان نام 66 

نوزاد تازه متولد شده انتخاب شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس با تأکید بر اینکه 
همچنان پیگیر علت اجرایى نشــدن قانون تسهیل 
ازدواج از سوى دولت هستیم، گفت: هر دقیقه 9 طالق 

در کشور ثبت مى شود.
به گزارش مهر به نقل از خانه ملت، سلمان خدادادى با 
بیان اینکه امروزه شاهد افزایش طالق، افزایش سن 
ازدواج و کاهش طول سال هاى زندگى هستیم، افزود: 
در گذشته فاصله ازدواج و طالق پنج تا هفت سال بود 
اما متأسفانه اکنون این فاصله به سه تا پنج سال رسیده 

که جاى بسى نگرانى است.
خــدادادى، از وجود بیــش  از 2/7 میلیــون نفر زن 
سرپرست خانوار در کشور خبر داد و با هشدار نسبت 
به اینکه هر دقیقه، 9 طالق در کشور ثبت مى شود، 

گفت: متأسفانه در تهران 50 درصد ازدواج ها منجر 
به طالق مى شود، البته طى یکسال گذشته در برخى 
استان ها با توقف رشد طالق روبه رو بودیم که جاى 

خوشحالى دارد.
رئیس کمیســیون اجتماعى مجلس با بیان اینکه با 
اقدامات مناسبى که در کشور انجام شد در 12 استان 
کشور با توقف رشد طالق مواجه هستیم، ادامه داد: 
در استان یزد به دلیل فرهنگســازى، انجام مشاوره 
و توجه به مشــکالت اقتصادى با توقف رشد طالق 
روبه رو بــوده ایم که مــى طلبد با رفع مشــکالت 
اقتصادى و مشکالت سد راه ازدواج جوانان و زندگى 
زوجین در جهت توقف آمار طالق و افزایش ازدواج در 

کل کشور گام برداشت.

هر دقیقه، 9 طالق در کشور رخ مى دهد

کارشناس سازمان هواشناسى کشور از ورود سامانه جدید 
بارشى در اواخر هفته به کشور خبرداد و گفت: این سامانه 
بارشى اواخر وقت پنج شنبه(امروز) وارد کشور خواهد شد. 

امین حسین نقشینه اظهار داشت: ســامانه جدید بارشى 
از غرب کشور وارد خواهد شــد و تا روز شنبه بخش هاى 
عمده اى از غرب، شــمال غرب، مرکز و شمال شرق را در 

برمى گیرد و موجب بارش هاى باران و رگبار خواهد شد.
وى افزود: از ظهر پنج شنبه به سبب افزایش سرعت وزش باد 
روى عراق، پدیده گرد و غبار در نوار غربى کشور پیش بینى 
مى شود که اطالعیه هاى الزم در این باره صادر خواهد شد.

در همین حال محمد اصغرى کارشناس سازمان هواشناسى 
با اعالم وزش باد شدید در چند اســتان، به سلفى بگیران 

و چوپانان هشــدار داد. به گفته وى شاهد وقوع صاعقه در 
ارتفاعات غرب کشور هستیم که بهتر است چوپانان و عشایر 

کوچ رو در این باره هشدارها را جدى بگیرند.
وى به سلفى بگیران روى پشت بام هم هشدار داد و تأکید 
کرد: در روزهاى اخیر شــاهد وزش باد شدید خواهیم بود. 
متأســفانه برخى نوجوانان و جوانان براى گرفتن ســلفى 
در باد شــدید روى پشــت بام مى روند که همین موضوع 

مى تواند خطرات زیادى را براى آنها ایجاد کند. 

هشدار جدى 
هواشناســـى به 
سلفى بگیران

لوح ارادت علویان اتریش به شــاه اســماعیل با حضور 
نمایندگان جامعه اعتقادى اســالمى علویان اتریش در 
محل مجموعه ثبت جهانى بقعه شیخ صفى الدین اردبیلى 

رونمایى شد.
به گــزارش تســنیم، کریــم حاجــى زاده مدیــرکل 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اردبیل 
با بیان این مطلب که علویان کشــور اتریش نیز همانند 
علویان ســایر کشــورهاى جهان ارادت ویژه اى به شاه 
اسماعیل صفوى پایه گذار مذهب تشّیع در قانون حکومتى 
ایران دارند، اظهار داشــت: حضور نماینــدگان جامعه 
اعتقادى و اسالمى علویان کشور اتریش را باید غنیمت 

شمرد و زمینه را براى حضور این هیئت ها و جهانى کردن 
بیش از پیش تشّیع فراهم کرد.

وى تصریح کرد: بقعه شیخ صفى الدین اردبیلى نمادى از 
اندیشه و باورهاى خاندان صفوى است که همواره بازدید 

آن مورد توجه علویان قرار گرفته است.
این مراســم با حضور ناصر نصیرى معاون سیاســى و 
امنیتى اســتاندارى اردبیل، کریم حاجــى زاده  مدیرکل 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى این استان و 
رایزن فرهنگى کشور اتریش و جمعى از مسئوالن استان 
اردبیل در محل مجموعه جهانى بقعه شیخ صفى الدین 

اردبیلى برگزار شد.

ارادت 500 ساله به شیعه از قلب اروپا 

محبوب  ترین نام محبوب  ترین نام 
پسران ایرانى را پسران ایرانى را 

بشناسیدبشناسید
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برخورد با افزایش کرایه
مدیرعامل سـازمان تاکسیرانى شـهردارى اصفهان با 
اشاره به اینکه کرایه تاکسى هنوز افزایش نیافته است، 
گفت: نظارت بر فعالیت تاکسیرانان افزایش یافته است 

و با رانندگان متخلف در این خصوص برخورد مى شود.
حسـین جعفرى اظهار داشـت: شـهروندان از پرداخت 
پول اضافـه به تاکسـی ها اجتنـاب کـرده و در صورت 
مشاهده تخلف، کد راننده متخلف را به سازمان نظارت 

بر تاکسیرانی اعالم کنند.
وي ادامـه داد: الیحه افزایش کرایه تاکسـی ها تهیه و 
براى بررسى و تصویب به شوراى شهر ارسال شده است.

ارزیابى طرح توصیفى مدارس
معاون آموزش ابتدایى آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: طرح توصیفى مدارس ابتدایى، ارتقاى آموزش و 

یادگیرى را همراه داشته است.
شـهین جوانى گفت:  اجراى طرح توصیفـى در مقاطع 
ابتدایى آموزش و پـرورش در راسـتاى بهبود یادگیرى 
و ارتقاى سـطح بهداشـت روانـى محیط و یـاد دهى و 
یادگیرى در مدارس اسـت و در طول سال مورد ارزیابى 

قرار مى گیرد.
وى افزایش اعتمـاد به نفـس دانش آموزان، ایجـــاد 
رابطـه اى صمیمـى تـر بیـن معلـــم و دانـش آموز و 
افـــزایش روحیـه همیـارى، همـکارى و همدلـى در 
دانش آمـوزان، تکیه بـر کار و آموزش علمـى و عملى

و... را از ویژگى هاى طـرح توصیفى در مدارس ابتدایى 
نام برد.

افتتاح آزمایشگاه گل و گیاه 
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان در مراسم افتتاح آزمایشگاه تخصصى 
گل و گیاه گفـت: در این آزمایشـگاه در اصفهان که در 
نوع خود براى اولین بار در ایران اجرا شـده است، علم و 
عمل در کنار هم قرار مى گیرد و به دانش آموزان مقطع 
دبسـتان آموزش هاى علمـى و تخصصـى در رابطه با 

کاشت و نگهدارى گل و گیاهان داده مى شود.
اصغـر کشـاورزراد افـزود: راه انـدازى این آزمایشـگاه 
با اعتبـارى بالغ بـر یک میلیـارد ریال، عالوه بـر ایجاد 
عالقه مندى دانش آموزان و ارتقاى آگاهى آنان در زمینه 
کاشـت و نگهدارى گل و گیاه، منجر به حضور بیش از 
پیش خانواده ها در بازار گل و گیاه شده و در نتیجه به تولید 

و تولیدکنندگان گل و گیاه کمک شایانى خواهد کرد.

اجراى 4 طرح در اردستان
شهردار اردستان از اجراى چهار طرح عمران شهرى با 
اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد و 200 میلیون ریال از محل 

اعتبارهاى شهردارى خبر داد.
محمد هادى موسوى افزود: ساخت دو آبنماى خشک 
و تر در ورودى جنوب اردستان، نصب ست ورزشى در 
بلوارهاى دانش آموز، مدرس و مفتح و نصب اسـباب 
بازى در پارك کودك و نوجوان با اعتبارى بالغ بر یک 

میلیارد و 200 میلیون ریال اجرا شده است.
وى با بیان اینکـه جهت تکمیل و افزایش روشـنایى 
معبرهاى سـطح شهرسـتان بالغ بـر دومیلیـارد ریال 
هزینه شده اسـت تصریح کرد: طرح روکش آسفالت 
بلوار شهید بهشتى نیز در دستور کار این شهردارى قرار 

دارد.

نمایشگاهى با موضوع «غذا» 
نمایشـگاه گروهى هنر معاصر با عنوان «غذا» امروز 
پنج شنبه 24 فروردین ماه ساعت 17 در محل گالرى 

تجربه موزه هنرهاى معاصر افتتاح مى شود.
آثارى از هنرمنـدان ایرانى با هدف ارائـه چهره هایى 
متفاوت، زیباشناسـانه، توصیفى، انتقـادى، مفهومى، 
طنـز و... از وراى درك ما بـه غذا و به فراخـور دیدگاه 
شخصى در این نمایشـگاه مورد بازدید عالقه مندان 

قرار مى گیرد.
ایـن مجموعه بـا تنـوع فوق العـاده اى از تکنیک  ها و 
روش هاى ارائه آثار هنرى و شاخه هاى بیانى مختلفى 
در هنر معاصر امروز بیست وچهارم فروردین ماه افتتاح 
مى شود و تا دوم اردیبهشت ماه سـال جارى در موزه 
هنرهاى معاصر سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى 

اصفهان برپا خواهد بود. 

شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر به دنبال آن هستیم 
که پروژه هاى نیمه تمام شــهر را به پایان برسانیم و این 

روند سرعت بیشترى به خود گرفته است.
مهدى جمالى نژاد اظهار داشــت: در ادامه بهره بردارى از 
پروژه هاى عمرانى شهر قرار است سرعت پروژه ها را به 
خصوص در سال جدید بیشتر کنیم و با توجه به پایان این 
دوره، پروژه هاى نیمه تمامى را که در سال هاى گذشته 

کلنگزنى شده اند به اتمام برسانیم.
وى گفــت: پروژه هاى بســیار خوب عمرانــى از جمله 
پروژه هاى محله محور و بسیارى از کالن  طرح ها امسال 
به بهره بردارى خواهد رســید و در مجموع ســال بسیار 

خوبى را در جهت رونق و افتتاح پروژه هاى عمرانى شهر 
خواهیم داشت.

جمالى نژاد با اشاره به آغاز اجراى طرح پردیس بزرگ شرق 
به مساحت 300 هکتار اطراف کوه نخودى اصفهان، افزود: 
این طرح جاذبه جدیدى براى شهر اصفهان ایجاد مى کند 
به طورى که پردیس شرق اصفهان از نقاط جذابى خواهد 
شد که بسیارى از گردشگران و شهروندان را در آینده اى 

نزدیک به سمت خود جذب مى کند.
شهردار اصفهان از افتتاح  فاز اول پردیس شرق در ماه آینده 
خبر داد و اذعان داشت: طرح پردیس شرق از پروژه هاى 

بسیار بزرگ است که فازهاى بعدى نیز اجرایى مى شود.

رئیس بازرسى اصناف استان اصفهان ارزش ریالى تخلفات 
اصناف را 13 میلیارد و 708 میلیون و 254 هزار و 21 ریال 
عنوان کرد و گفت: حجم بازرسى ها نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 21 درصد افزایش را نشــان مى دهد اما حجم 

پرونده ها 63 درصد کاهش یافته است.
جواد محمدى فشارکى تصریح کرد: دلیل کاهش حجم 
پرونده ها، بازرسى هاى مســتمر در طول سال و توجیه و 
آموزش اصناف اســت. وى تعداد گزارش ها و شــکایات 
مردمى را 348 عدد اعالم کرد و اظهار داشت: 75 عدد از این 

348 گزارش به تشکیل پرونده منتج شده است.
وى بیان داشت: 90 درصد از اتحادیه ها، کاهش تخلفات 

را گزارش کرده اند و در صدر آنها، صنف پوشــاك دوخته 
40 درصد، گز و شــیرینى 83 درصد، خرازى 64 درصد، 
میوه 3 درصــد، خواروبار 83 درصد، لبنیــات 17 درصد، 
آرایش 43 درصد، گوشت قرمز 5 درصد، بستنى 41 درصد، 
گوشت سفید 77 درصد، ساندویچ 56 درصد، صنایع دستى 
6 درصد، رســتوران 50 درصد و کیف فروشان 57 درصد 

کاهش تخلف داشته اند. 
این مقام مسئول، به افزایش آمار تخلف در برخى اصناف نیز 
اشاره کرد و افزود: صنف نانوایان، 400 درصد افزایش تخلف 
داشته و صنف آرایشــگاه هاى زنانه نیز به دلیل مدیریت 

ضعیف، 223 درصد افزایش تخلف داشته است.

هدفمان اتمام پروژه هاى 
نیمه تمام شهر است

افزایش 400 درصدى تخلف 
در نانوایى ها

مدیرکل ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان گفت: میدان امام(ره) در 

سال 58 در کشور به ثبت جهانى رسیده است.
فریدون اللهیارى با اشــاره به قدمت میدان امام (ره) 
اظهار داشت: میدان امام(ره) جزو اولین مجموعه هایى 
است که در سال 58 در کشــور به ثبت جهانى رسیده 
اســت که از لحاظ وســعت دومین میدان جهان و از 
لحاظ زیبایــى و تزئینــات منحصر به فــرد از اولین

 میدان هاى جهان به حساب مى آید.
وى با اشاره به تشــکیل هیئت امناى میدان امام (ره) 
تصریح کرد: در آذرماه ســال 95 کمیته ساماندهى در 
شهردارى منطقه 3 که میدان امام (ره) در این منطقه 
قرار دارد تشکیل شــد، وظیفه این کمیته ساماندهى 

فعالیت هاى میــدان قــرار گرفت؛ به طــور مثال از 
طرح هایى که مطرح شد طراحى تابلو و سایه بان هاى 

فروشگاه هاى میدان امام(ره) است.
اللهیارى عنوان کرد: یکى از مهمترین نکاتى که به آن 
پرداخته شــده نظافت میدان امام(ره) است، همانطور 
که از آمار مشخص اســت ورودى گردشگر به میدان 
امام( ره) در روز چهارم فروردین به 350 هزار نفر رسید 
اما شــاهد بودیم یکى از تمیزترین فضاهاى تاریخى 

اصفهان و حتى کشور بود.
وى در ادامه بیان کرد: ســاماندهى کف سازى خیابان 
حافظ، خیابان سپه و سمت شمال میدان امام(ره) که تا 
قبل از شب عید آماده شد و همچنین دور حوض وسط 
میدان که در حدود 50 سال هیچگونه بهسازى در آن 

انجام نشده بود از پروژه هاى ارزشمند بود.
مدیرکل ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان گفت: دیگر پروژه در حال 
انجام، مرمت ایوان عالى قاپو اســت که در حدود 90 
درصد آن انجام شده و فقط مرمت دو بخش معرق هاى 
چوب سقف آن باقى مانده است و اگر مشکل خاصى 
پیــش نیاید با توجــه به تعداد بســیار زیــاد قطعات 
معرق ســقف تا نیمه اول ســال 96 به اتمام خواهد 

رسید.
وى اذعان داشــت: یکى از بزرگ تریــن پروژه هاى 
مرمتى دنیا پروژه مرمت گنبد مســجد امام(ره) است 
که تاکنون 9 تــرك از 16 ترك آن به اتمام رســیده 
اســت و مرمت بقیه ترك هاى گنبد تا پایان سال 96 

به اتمام مى رسد.
اللهیارى اظهار داشــت: یکى از بزرگ ترین بازارهاى 
تاریخى دنیــا در میدان امام(ره) با نــام بازار تاریخى 
قیصریه اســت که 8 کیلومتر طــول دارد و در پروژه 
نگهدارى و تعمیرات این بازار در سال گذشته ورودى 
این بازار به طول یک کیلومتر کف فرش شد؛ در بین 
این پروژه ها کف سازى ها با مشارکت شهردارى انجام 
شــده و بقیه پروژه ها توســط میراث فرهنگى انجام 

شده است.
مدیرکل ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان خاطر نشان کرد: پروژه 
دیگر روى تمامى دیواره هاى گنبدخانه در کوچه پشت 
مسجد بود که محور جنوبى به حساب مى آید، در این 

پروژه کوچه پشت مسجد شکافته شد و به طول 600 
متر کامًال ایزوله و کف سازى شده و براى دفع رطوبت 
تجهیزاتى کار گذاشته شد و براى رفاه حال مسافران 

نوروزى تا قبل از عید به اتمام رسید.
وى تصریــح کرد: ســرویس هاى بهداشــتى که در 
دهه هاى اخیر در مسجد به صورت غیراصولى ساخته 
شده بود فاضالب درستى نداشت و این موضوع موجب 
نشت فاضالب به بدنه دیواره ها شده بود به همین دلیل 
با مشارکت شهردارى و میراث فرهنگى به شکلى که 
زمین توســط میراث فرهنگى در اختیار شــهردارى 
گذاشته شده تا در آن 40 چشمه ســرویس بهداشتى 
جدید در خارج از مسجد ایجاد کند و تا دو ماه آینده به 

بهره بردارى خواهد رسید.

آخرین جزئیات از
مرمت  در بزرگ ترین میدان جهان

معــاون بهبــود تولیــدات دامــى ســازمان جهادکشــاورزى اســتان اصفهان از 
کاهش 30 درصــدى قیمت تخم مرغ در این اســتان نســبت به دو هفته گذشــته 

خبر داد.
امیرحسین افیونى ادامه داد: در سال جدید، شاهد کاهش 30 درصدى قیمت تخم مرغ 

در استان اصفهان نسبت به دو هفته گذشته هستیم به طورى که در مرغدارى ها هر 
کیلو تخم مرغ سه هزار و 500 هزار تومان عرضه مى شود و قیمت منطقى یک شانه 

تخم مرغ در فروشگاه ها باید 8/5 تا 9 هزار تومان باشد.
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان گفت: در یک ماه 

گذشته قیمت هر شانه تخم مرغ 13 هزار تومان بود.
وى تصریح کرد: پس از قرنطینه اى که در سطوح ملى و استانى براى کنترل بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان انجام شد، شــاهد بهبود وضعیت و کنترل این بیمارى 

بودیم.
افیونى با اشاره به اینکه با تمهیدات در نظر گرفته شــده، وضعیت ذخایر مرغ منجمد 
استان اصفهان با کیفیت مرغوب، مطلوب مى باشد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 

هشت هزار ُتن مرغ منجمد در سردخانه هاى این استان موجود است.
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان با ابراز خرسندى 
از اینکه تا دو روز آینده جوجه ریزى ها آغاز مى شود، اظهار داشت:در حدود ده میلیون 
قطعه جوجه ریزى در این استان انجام مى شــود که تا ایام ماه مبارك رمضان شاهد 

استحصال گوشت مرغ خواهیم بود.
وى ادامه داد: با اقدامات برنامه ریزى شــده، در ماه رمضان فراوانى و قیمت مناسب 

مرغ  راخواهیم داشت.

سالن اجتماعات گلستان شهدا در حال تکمیل است  کاهش 30 درصدى قیمت تخم مرغ در استان 

نایب رئیس اتحادیه میوه و تره  بار اصفهان گفت: پرتقال، 
سـیب درختى و کیوى که در سـبد کاالى مردم بیشـتر 
مورد اسـتفاده اسـت  ودر بازار میوه و تره بـار با افزایش 

قیمت مواجه شد.
محمد صادقـى ریاحـى با بیـان اینکـه در حـال حاضر 
در اصفهان با مشـکل سـرمازدگى پرتقال هاى شـمال 
و رنگ کـردن میوه ها که در سـایر شـهرها دیده شـده 
مواجـه نیسـتیم، اظهار داشـت: قبـًال با هـدف فروش 
بیشتر پرتقال ها را رنگ مى کردند که با بازرسى اتحادیه 
و برخـورد بازرسـان پرتقال هـاى رنـگ شـده از بـازار 

جمع آورى شد.
وى با بیـان اینکـه اکنـون پرتقال رنـگ شـده در بازار 
وجود ندارد، افـزود: در صورتى که مجـدداً پرتقال رنگ 
شـده در بازار میـوه و تره بـار اصفهان مشـاهده شـود، 
بازرسـان با مغازه داران برخـورد جـدى و الزم خواهند 

داشت.
نایب رئیـس اتحادیـه میوه و تـره بار اصفهـان تصریح 
کرد: پرتقال، سـیب درختـى و کیوى از جملـه مرکباتى 
هستند که در سبد کاالى مردم بیشتر مورد استفاده قرار 
مى گیرند و از زمانى که قیمت پرتقال افزایش پیدا کرد، 

قیمت سیب درختى و کیوى هم افزایش یافت.

نمایشـگاه «فتـوواك 2016 اصفهـان» بـا عنـوان «از 
میدان تا میدان» با محوریت نمایش مشـاغل اصفهان 
در مـوزه عصارخانه شـاهى اصفهان در حـال برگزارى 

است.
یـر مرکـز مطالعـات فرهنـگ عامـه اصفهـان  مد
سـازمان فرهنگـى- تفریحـى شـهردارى اصفهان در 
مـورد انگیـزه برپایـى ایـن نمایشـگاه گفـت: فتوواك 
جنبشـى اسـت که شـرکت «آدوب» طـراح نـرم افزار 
فتوشـاپ بـراى اولیـن بـار آن را بنیـان گذاشـت، در 
واقـع فتـوواك جریانى اسـت کـه تمامـى عکاسـان از 
مبتـدى تـا حرفـه اى مى تواننـد در آن شـرکت کنند و 
هـدف، انجـام کارى گروهـى در یـک حـوزه فرهنگى

 است.
محمـد معماریـان در مـورد انتخـاب موضـوع و عنوان 
فتوواك اصفهان گفت: میدان امام خمینى (ره) تا میدان 
امام على (ع) مسـیرى است که بسـیارى از ما به مراتب 
و گاهى روزانـه از آن عبور مى کنیم و توجه به مشـاغل 
ایـن محـدوده بسـیار داراى اهمیـت اسـت. بـه همین 
دلیل موضوع این نمایشگاه مشـاغل اصفهان از میدان

امام خمینى (ره) تا میدان امـام على (ع) و عنوان آن «از 
میدان تا میدان» انتخاب شد.

شـهردار نجـف آبـاد گفـت: تعـداد آراء صـادر شـده در 
کمیسـیون مـاده100 طـى 9 ماهـه سـال 95 با رشـد 
15درصدى نسـبت به مدت زمان مشـابه سـال گذشته 
به بیش از دو هزار و 220 رأى رسـید کـه از این میزان، 
آراء جریمه بـا حـدود 87درصـد و برائت بـا 2 درصد به 
ترتیب بیشـترین و کمترین سـهم را به خـود اختصاص 

داده اند.
مسـعود منتظـرى خاطرنشـان کـرد: از کل آراء صـادر 
شـده  نزدیک به 3 درصـد در قالب تخریب صادر شـده 
و 8 درصد نیز به شـکل بازگشـت به حالت اولیه، تأمین 
کسـرى پارکینگ و یا سـایر موارد تنظیم و ابالغ شـده 

است.
وى  گفـت: از مجمـوع هـزار و 920 رأى جریمه صادر 
شده، منطقه 2 با 603 و سـومین منطقه نیز با 167 رأى 
جایـگاه هـاى اول و پنجـم را در بیـن مناطـق بـه خود 
اختصاص داده و در بخش آراء برائت هم که در مجموع با 
صدور 58 رأى همراه بوده، مناطق 2 و 4 با 23 و دو رأى، 

باالترین و پایین ترین رده بندى را از آن خود کرده اند.
وى سـهم کاربـرى هاى تجـارى و فضـاى سـبز را در 
مجمـوع آراء صادر شـده ایـن کمیسـیون 3 و 2 درصد 

دانست.

  سهم 87درصدى جریمه در 
آراء ماده 100

 نمایش مشاغل 
در قاب «از میدان تا میدان»

پرتقال، سیب و کیوى در 
بازار اصفهان گران شد

مدیر اداره منابــع طبیعى و آبخیــزدارى آران و بیدگل 
از آغاز هجــوم ملخ هاى کوهاندار بــه تاغزارهاى این 

شهرستان خبر داد.
رضا شــفیعى اظهار داشــت: ایــن ملخ ها به ســطح 
3000هکتار از اراضــى تاغزارى حســین آباد بخش 
کویــرات، شــجاع آبــاد، چهارطاقى، حســین آباد و 

بخش هایى از سن سن هجوم آورده اند.
وى تصریح کرد: ملخ هاى کوهاندار هم اکنون در پوره 
سن یک هستند و عملیات مقابله اى با آنها در سنین چهار 

و پنج و در موقع پروازى شدن انجام مى شود.
مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیــزدارى آران و بیدگل با 
اشاره به تالش شــبانه روزى واحد حفاظت اداره منابع 
طبیعى و شناسایى به موقع مکان هاى طغیان ملخ، گفت: 
عملیات مقابله اى با این ملخ هاى در اواسط اردیبهشت 

ماه آغاز مى شود.
وى تأکید کرد: این عملیات به صورت شــیمیایى و از 
طریق دستگاه هاى سمپاشــى و با اعتبار مصوب اداره 
کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان به صورت 

کامل انجام مى شود.
مدیر اداره منابــع طبیعى و آبخیــزدارى آران و بیدگل 
افزود: جدا از مباحث حرکت ماسه هاى روان در صورت 
رشد این ملخ ها و رسیدن به پوره سن پنج، این ملخ ها به 
داخل شهر هجوم آورده و آسیب هاى اجتماعى را به شهر 

وارد مى کنند.

ملخ هاى کوهاندار به 
تاغزارهاى آران و بیدگل 

هجوم بردند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در رابطه با میزان پیشرفت عملیات اجرایى احداث سالن اجتماعات گلستان 
شهداى اصفهان اظهار داشت: شناژ بندى کف کار 80 درصد پیشرفت داشته و رو به اتمام است و آماده شده تا ستون هاى پایین 
این ساختمان زده شود.  داریوش  وکیلى افزود: اگر بدون مشکل کار پیش رود قول گرفتیم پس از آماده شدن ستون ها، سقف 
سازه را تا اواسط اردیبهشت ماه آماده کنند؛ این سقف پارکینگ خواهد بود و پس از آماده شدن آن سازه روى آن قرار مى گیرد. 
وى گفت: هزینه اجراى پروژه احداث سالن اجتماعات گلستان شهداى اصفهان به نسبت مساوى توسط بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، شهردارى و استاندارى تأمین خواهد شد و در طرح جدید سه سالن در نظر گرفته شده که به صورت h1 ساخته 
مى شود. وکیلى ادامه داد: مساحت فاز اول پروژه 3935مترمربع و سالن توسعه  1700مترمربع در نظر گرفته شده و پارکینگى 

به وسعت3300مترمربع پیش بینى شده است.

نقش جهان
 نو نوار مى شود
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نصب 108 دوربین ثبت 
تخلفات عبور و مرور

مدیرکل راهدارى و حمل  و نقل جاده اى استان اصفهان 
گفت:  108 دوربین ثبت تخلفات عبور و مرور و در حدود 
50 دوربین نظارت تصویـرى در محورهاى مواصالتى 
اسـتان وجود دارد که تخلفات را به صـورت آنالین و به 
صورت لحظه اى ثبت کرده و همچنین میانگین زمانى 
بین دو دوربین را نیز ثبت مى کنند. داریوش امانى با اشاره 
به 10 درصد کاهش آمـار تلفات افزود: امسـال با وجود 
اینکـه 12 درصـد افزایش تردد داشـتیم کـه نزدیک به 
15 هزار و 300 تردد از 25 اسـفند تا 13 فروردین ماه به 

ثبت رسید، کاهش آمار حوادث را داشتیم.

قطار گردشگرى روسى 
اصفهان را ترك مى کند

مدیـر کل راه آهن اصفهـان گفـت: چهاردهمین قطار 
گردشگرى روسى به اصفهان سفر کرد و سه شنبه شب 

ساعت 21 و 29 دقیقه در راه آهن اصفهان توقف کرد.
حسن ماسـورى اظهار داشـت: سه شـنبه هفته گذشته 
سـیزدهمین قطـار گردشـگرى آمریکایـى، اروپایى و 
آسیایى به اصفهان آمد و با گذشت یک هفته سه شنبه 22 
فروردین ماه چهاردهمین قطار گردشگرى به اصفهان 
سـفر کرد. وى بیان داشـت: قطـار گردشـگرى با یک 
روز توقـف در اصفهان و بازدید از اماکـن تاریخى بامداد 
پنج شـنبه 24 فروردین ماه(امروز) اصفهان را به مقصد 

سعادت شهر استان فارس ترك مى کند.
مدیر کل راه آهن اصفهان ادامـه داد: چهاردهمین قطار 
گردشگرى از سمت مشهد به اصفهان آمد و سه سالن نور 

رضا(ع) دارد و به سه سالن روسى مجهز است.

بهره بردارى از خط تولید 
سامانه هاى بازرسى کانتینرى 
سـامانه هاى بازرسـى کانتینـرى خودروهاى سـبک و 
سـنگین با حضور فرمانده نیروى زمینى سپاه پاسداران 

انقالب اسالمى افتتاح شد.
سید جواد رضایى مدیرعامل صنایع الکترواپتیک صاایران 
در آیین افتتاح سامانه هاى بازرسى کانتینرى اظهارداشت: 
در یکسال گذشته کار تحقیقاتى این سـامانه آغاز شد و 

تست هاى الزم روى آن انجام گرفت.
وى افزود: سامانه هاى بازرسى کانتینرى در یک ماه آینده 

آماده و مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

صادرات شیرخشک 
تولید اصفهان به روسیه

رئیس سـازمان جهاد کشاورزى اسـتان اصفهان گفت: 
با برنامه ریزى هاى شـکل گرفته شـاهد صادرات شـیر 
خشک تولید شده در اصفهان به روسیه و سایر کشورها 

هستیم.
محسن کریمیان ادامه داد: استان اصفهان در زمینه تولید 
محصوالت پروتئینى همچون مرغ و شیر رتبه نخست 
کشور را به خود اختصاص داده و موفقیت هاى فراوانى نیز 
در این بخش کسب شده است براى نمونه در اسفند ماه 
سال 95 شاهد صادرات شیرخشک تولید شده در سطح 
استان به کشور روسیه بودیم و این در حالى است که تا چند 

سال قبل وارد کننده شیر خشک بودیم.

 آغاز ثبت نام کارگاه آموزشى 
«یک عاشقانه آرام» 

کارگاه آموزشـى «یـک عاشـقانه آرام» بـا محوریـت 
مسـائل پیـش از ازدواج از سـوى خانـه جوان سـازمان 
فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سـازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان، این دوره با هـدف ارائه مطالبى در 
خصوص ازدواج موفق و رسـیدن به یک عاشقانه آرام و 
پایدار و آگاهانـه به مدت 20 جلسـه در دو مرحله برگزار 
مى شود که ظرفیت هر کارگاه 20 نفر است. وى تصریح 
کرد: ثبـت نـام ایـن دوره از 23 فروردین آغاز شـده که 
عالقه مندان تا 10 اردیبهشـت فرصـت دارند به محل 
خانه جوان واقع در میدان قدس، خیابان الله، جنب پارك 
باقوشخانه مراجعه کرده و یا با شماره 34451131 تماس 

حاصل کنند.

خبر

مدیرعامل ســازمان زیباسازي شــهرداري اصفهان با 
اشاره به اینکه شــهر اصفهان به عنوان دبیرخانه شهر 
کودك مطرح شده از احداث بازیکده هاي متنوع در این 

کالنشهر خبرداد.
مهدي بقایی ادامه داد: این پروژه، پیش از این در بوستان 
خبرنگار به صــورت بازیکده حروف و اعــداد و پارك 
رنگ ها در بوستان ملت ویژه کودکان و نوجوانان زیر 12 

سال عملیاتی شد.
این مدیر شــهري با اشــاره به اینکه پارك هاي ویژه 
دیگري نیز براي کــودکان و نوجوانان در نقاط مختلف 
شهري احداث شده است، عنوان کرد: بازى در کف مثل 

خونه بازى و مار و پله از سن سه تا پنج سال و بازیکده نور 
و سایه براى باالى هفت سال و بازیکده حیوانات هم تا 

حداکثر سن 12 سال در دست احداث هستند.
وي گفت: پارك اریگامی(کاغذ و تا) و پارك الستیک در 
بوستان قلمستان، پارك صدا در بوستان شهید رجایی از 

جمله بازیکده هاي دیگر ویژه کودکان هستند.
بقایی خاطرنشان کرد: نمونه اولیه بازیکده نور و سایه در 
بوستان وحید و بازیکده حیوانات در منطقه 10 جانمایی 
و برپا شده و مبلمان خالق کودك نیز در بوستان غدیر 
منطقه 4 شــهرداري اصفهان در حال نمونه ســازي 

هستند.

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفــت: حقوق آبى در همه 
استان ها باید رعایت شــود به نحوى که حق به حقدار 

برسد.
به گزارش روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان، 
آیت  ا... حسین مظاهرى در دیدار با مدیران و مسئوالن 
شــرکت آب منطقه اى اصفهان بر اهمیت و ضرورت 

مدیریت صحیح در مباحث آبى نیز تأکید کرد.
این مرجع تقلید در ادامه از تالش ها و فعالیت هاى مدیران 
و مســئوالن شــرکت آب منطقه اى اصفهان قدردانى 
کرد وگفت: همت و کار شــما باید به تأسى از حضرت 

امیرالمؤمنین (ع) باشد.

همچنین مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان در 
این نشست به مصوبات شورایعالى آب در این زمینه اشاره 
و تأکید کرد: حقوق آبى در رابطه با حوضه زاینده رود در 
شورایعالى آب تعیین مى شــود و براى اجراى آن نیاز به 

ضابط اجرایى است. 
مســعود میر محمد صادقى نقش علما را در این جهت 
بســیار مهم و بى بدیل ارزیابى کرد و افزود: ما دلگرم به 

شما هستیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: با تمام  
مشکالت انتظار مى رود تا اواخرسال97 سد کوهرنگ 3 

به مدار وارد شود.

آیت ا... مظاهرى، خواهان 
رعایت حقوق حقابه داران شد

ایجاد بازیکده هاي کودك در 
مناطق 15گانه شهر

 روز دوشــنبه 21 فروردین ماه پســر بچه اى هشت 
ساله ســاکن حاشیه شــهر نجف آباد مورد حمله یک 
ســگ قرار گرفت که متأســفانه این حمله منجر به 
پارگى و جداشدن پوســت ناحیه ســر این پسر بچه 

شد.
به گزارش ایســنا ، این دانش آموز هنگام برگشــت 
از مدرســه با چهار قالده ســگ مواجه مى شــود که 
ظاهراً یکى از آنها به او حمله مى کند. او که اکنون در 
وضعیت جســمانى مناسب به ســر مى برد و در انتظار 

نتیجه عمل پیوند پوست سر خود است.
این نخستین بارى نیست که مردم امیر آباد نجف آباد که 
به اجبار فقر در حاشیه ساکن شده اند با این خطر مواجه 
مى شوند. با توجه به شناخت برخى از بیمارى هاى قابل 
انتقال بین حیوان و انسان و به مخاطره افتادن سالمت 
انسان ها و ایجاد ترس در بین شــهروندان، امروزه در 
هیچ نقطه اى حضور آزاد سگ هاى بدون صاحب، امرى 

پذیرفته شده نیست.
سال هاســت که طرح زنده گیرى سگ هاى ولگرد بر 
اساس مفاد بند 15 ماده 55 قانون شهردارى ها با هدف 
جلوگیرى از شیوع امراض مسرى و انسانى و حیوانى و 
جمع آورى حیوانات بالصاحب و دفع انسانى حیوانات 
مریض، مزاحم و ولگرد بر عهده شهردارى ها گذاشته 
شده است اما اجراى این طرح هزینه هاى زیادى را در بر 
دارد و موجب شده که برخى از شهردارى ها در اجراى 

کامل ناکام بمانند. 
یکى از شهروندان نجف آبادى که شــاهد این اتفاق 
ناگوار بوده اســت، گفت: «این چندمین بار اســت که 
خبر حمله ســگ هاى ولگرد را مى شــنویم چرا کسى 

کارى نمى کند؟»
وى افزود: «صحنه دلخراشــى بود و جاى تأسف دارد 
واقعًا این طفل معصوم چه کشــید و خانواده اش چقدر 
ناراحت هســتند. باید براى امنیت بچه هاى این شهر 

فکرى کرد.»
مدیر شبکه بهداشــت نجف آباد هم بالفاصله پس از 
این حادثه و با اعتراض شهروندان از معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان خواست در خصوص 
طرح زنده گیرى ســگ هــاى ولگرد که مشــکالت 
زیادى را به وجود آورده با مبادى ذیربط مذاکره کرده و 

راهکار ساده ترى براى رفع این معضل ارائه کنند.
حمید گله دارى  گفت: این دانش آموز هنگام برگشت 
از مدرسه با چهار قالده سگ مواجه مى شود که ظاهراً 

یکى از آنها به او حمله مى کند. 
وى افزود: پــس از انتقــال مصدوم به بیمارســتان 
فاطمه الزهرا(س) نجف آباد و شستشوى زخم و تزریق 

واکسن، با هماهنگى ستاد هدایت، بیمار همراه با پوست 
جدا شده به بیمارستان الزهرا(س) اعزام و تحت عمل 

جراحى پالستیک قرار گرفت.
وى با بیان اینکه وضعیت جسمانى مصدوم خوب است 
و از بیمارستان مرخص شده، تصریح کرد: پوست سر 
مصدوم پیوند زده شــد و تا چهــار روز دیگر نتیجه آن 

مشخص مى شود . 
مدیر شبکه بهداشــت نجف آباد با تشــکر از پرسنل 
ســتاد هدایت که در اعزام بیمار نهایــت همکارى را 
به عمل آوردند، اظهار داشــت: از معاونت بهداشــتى 

دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهــان تقاضامنــدم 
در خصــوص طــرح زنــده گیــرى ســگ هــاى 
ولگرد کــه مشــکالت زیــادى را به وجــود آورده 
اند بــا مبــادى ذیربــط مذاکــره کــرده و راهکار 

ساده ترى براى رفع این معضل ارائه کنند.
گله دارى افزود: خانواده این پسر بچه توانایى پرداخت 
هزینه عمل راندارند و در تالش هســتیم با همکارى 
شهردارى و دیگر مسئوالن هزینه را به حداقل برسانیم 
اما هــر بار با موردهایى مواجه هســتیم کــه به دلیل 
فقر مالى در حاشیه شــهر زندگى مى کنند و با چنین 

خطراتى مواجه مى شوند.  
وى با اشــاره به وحشــت مردم از حادثــه رخ داده در 
نجف آباد گفــت: چند هفتــه قبل نیز ســگ ولگرد 
دیگرى به یکى از کارگران شهردارى نجف آبادحمله 
کرد که متأســفانه نتیجــه آزمایش هــارى، مثبت 

بود.
گله دارى افزود: اتالف سگ هاى ولگرد به عهده کمیته 
اتالف شهردارى است که چند ســال پیش این اقدام 
با قرص سیانور انجام مى شــد اما به دلیل آثار زیست 
محیطى که این اقدام داشــت تصمیم گرفته شد که از 

میر شکارها استفاده شــود که سگ ها را مى گرفتند و 
مى کشتند. 

وى ادامــه داد: پــس از ابــالغ طــرح زنــده گیرى 
سگ هاى ولگرد، کشتن آنها منتفى شد اما شهردارى 
همانطور که بارها در کارگروه هــا مطرح کرده هزینه 

نگهدارى این سگ ها را ندارد.
مدیر شــبکه بهداشــت نجف آباد گفت:  مســئوالن 
ذیربط بایــد براى ایــن موضــوع راهــکارى ارائه 
دهنــد اکنــون نــه تنهــا در حاشــیه شــهرها با 
سگ هاى ولگرد مواجه هستیم بلکه در مرکز شهر هم 

سگ مى بینیم. 
وى با بیان اینکه سگ هاى ولگرد زایمان زیادى دارند، 
افزود: یا باید اینقدر داروى بیهوشى در اختیار شهردارى 
قرار داد یا اینکه راهکار دیگرى براى شکار و نگهدارى 

این سگ ها پیدا کرد. 

سگ ولگرد  پوست سر یک پسر بچه
 را جدا کرد

,,

پس از انتقال 
مصدوم به 
بیمارستان فاطمه 
الزهرا(س) 
نجف آباد و 
شستشوى زخم 
و تزریق واکسن، 
با هماهنگى 
ستاد هدایت، 
بیمار همراه با 
پوست جدا شده 
به بیمارستان 
الزهرا(س) اعزام 
و تحت عمل 
جراحى پالستیک 
قرار گرفت

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن گفت: اعالم افزایش 5 
درصدى قیمت مسکن با آغاز سال جدید کذب است و رکود 

تا شهریورماه امسال ادامه دارد.
احمد توال در گفتگو با مهر اظهار داشت: هنوز از رکود مسکن 
خارج نشدیم و حداقل شــش ماه یا تا پایان سال این رکود 

ادامه دارد.
وى بیان داشــت: تا زمانى که دولت جدید بر سر کار بیاید 

حداقل تا شش ماه اول سال این رکود وجود دارد.
رئیس انجمن انبوه ساز مسکن اعالم کرد: متوسط خرید 
خانه در این ســال ها بین 170 تا 300 و زیر 400 میلیون 
تومان صورت گرفته است و شاهد خرید و فروش مسکن 

باالى 500 میلیون نبودیم.

وى با اظهار اینکه در ســاخت و ساز خانه نیز وضعیت راکد 
است و رونق نیست، ادامه داد: چشم انداز خوبى را در حوزه 

ساخت و ساز نداریم.
توال با بیان اینکه فعالیت افراد غیر حرفه اى در ساخت و ساز 
ضربه سنگینى به این حوزه وارد ساخته است، افزود: تنها چند 

شرکت در حوزه ساخت و ساز در اصفهان فعالیت مى کنند.
وى تصریح کرد: بخش خصوصى و دولتى هر دو در شرایط 

رکود ساخت و ساز به سر مى برند.
رئیس انجمن انبوه سازان مســکن گفت: احتمال دارد که 
ساختمان ها در یک منطقه گران یا ارزان تر به فروش برسد 
اما اینها مصطلح اســت و تنها بر ســر زبان ها مى چرخد و 

واقعیت ندارد که قیمت مسکن افزایش یافته باشد.

چشم انداز تیره بازار مسکن در اصفهان

پس از گذشت شــش ماه از اســتقرار هیئت اجرایى در شرکت 
پلى اکریل، بار دیگر مدیرعامل شرکت، کارگران را به استفاده از 

بیمه بیکارى به مدت شش ماه فراخواند.
به گزارش فارس، بر اساس نامه اى که محسن رجایى مدیرعامل 
این شرکت ابالغ کرد؛ امکان استفاده کارکنان از بیمه بیکارى 
از ابتداى فروردین سال جارى میسر شده و کارکنان باید براى 

استفاده از این بیمه به امور استخدام شرکت مراجعه کنند.
نکته مهم این نامه، تأیید صحبت هاى قبلى عباسعلى پورسیدى 

در رابطه با تعهد شرکت به اســتخدام دوباره استفاده کنندگان 
از بیمه بیکارى از اول مهرماه ســال جارى و تعهد شــرکت به 
پرداخت عیدى، پاداش و مابه التفاوت حقــوق فعلى و مقررى 

بیمه بیکارى است.
پورسیدى، سال گذشته در گفتگو با فارس اعالم کرد: از دو هزار و 
500 نفر نیروى کار شرکت، دو هزار و صد نفر نیروى استخدامى 
هســتند و با مذاکراتى که با ســازمان تأمین اجتماعى صورت 
گرفت، مقرر شد 50 درصد قرارداد نیروى کار شرکت به حالت 

تعلیق در آید و این افراد در مدت تعلیق و تا راه اندازى خطوط تولید، 
درصد باالیى از حقوق قرارداد خود را از سازمان تأمین اجتماعى 

دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت پلى اکریل تأکید کرد: این اقدام به معناى اخراج 
نیروى کار و یا فرستادن نیروها براى دریافت بیمه بیکارى نیست 
و در صورت تأمین ماده اولیه و راه اندازى خطوط تولید، این افراد 
به کار خود باز خواهند گشت؛ عالوه بر این عیدى و پاداش این 
افراد بر عهده شرکت خواهد بود و سوابق آنها نیز نزد شرکت باقى 

خواهد ماند، در صورتى  که در حاالت دیگر این اتفاق نمى افتاد.
بر اساس این گزارش در دفعات قبل ادعا شده بود شرکت براى 
تأمین ماده اولیه خود نیازمند ســه ماه فرصت بوده و از این رو 
تصمیم به تعطیلى موقت خطوط تولید خود و معرفى سه ماهه 
کارگران به بیمه بیکارى گرفته است اما در حال حاضر، تصمیم 
جدید نشــان مى دهد این بازه زمانى دو برابر شــده و بر اساس 
مستندات موجود، تا شش ماه آینده خبرى از تولید در پلى اکریل 

نیست.

استاندار اصفهان گفت: ارتباطات و مبادالت ایران با فرانسه 
سابقه قدیمى دارد وپس از برجام و سفر رئیس جمهورى ایران 

به فرانسه این مبادالت از رشد باالیى برخوردار شده است.
به گزارش ایرنا، رئیس استان «اووت دوسن» فرانسه در این 
جلسه مشترك با تشکر از میزبانى اصفهان گفت: این هیئت 

براى از سرگیرى روابط با ایران در اصفهان حضور دارد .
«پاتریک دووجیان»  با اشــاره به حضور مسئوالن و رئیس 
اتاق بازرگانى پاریس در جلسه افزود: این اتاق بزرگ ترین 
اتاق بازرگانى دنیاست و نقش بسیار مهمى در زمینه آموزش 
دانشجویان مدیریت دارد.  وى همچنین ادامه داد: دو استان 
«اووت دوسن» و «ایولین» پویاترین استان هاى اقتصادى 
فرانسه هستند و هدف ما ایجاد روابط بسیار مستحکم با ایران 
اســت همانطور که ما دوســت هاى قدیمى و واقعى ایران 
هستیم.  وى بیان کرد: تعداد گردشــگران فرانسوى که به 
ایران مى آیند بسیار افزایش یافته است و توسعه این فرآیند 
ادامه خواهد داشت و این امر اهمیت خاصى براى روابط ایران 
و فرانسه و نیز براى استان گردشگرى اصفهان دارد.  رئیس 

استان «اووت دوسن» فرانسه افزود: ایرانیان به خوبى فرانسه 
را مى شناسند و کشورهاى ما از جهات بسیارى شبیه هم و 

صاحب نفوذ هستند. 
همچنین رئیس استان «ایولین» فرانسه در این جلسه گفت: 
امروز در جلسه مشــترك با اتاق بازرگانى استان اصفهان 
تصمیم گیرى شد برنامه هایى در زمینه توریسم و آموزش در 

این زمینه برگزار کنیم. 
«پیر بدییر» افزود: مــى توانیم در زمینــه ارتقاى صنعت 
گردشگرى در اصفهان فعالیت هاى زیادى داشته باشیم و 
همچنین ما مدارس زیادى در زمینه مدیریتى و آشپزى داریم 

و نیز همکارى هاى مفیدترى خواهیم داشت. 
نایب رئیس اتاق بازرگانى پاریــس نیزگفت: همواره روابط 
محکم و دوســتانه میان دو کشــور برقرار بوده است که از 
آن جمله مى توان گفت که مــا پذیراى بنیانگذار جمهورى 
اســالمى ایران در «نوفل لوشــاتو» بودیــم و دوم اینکه

 قرن ها پیش روابــط دیپلماتیک بین ایران و فرانســه در 
«ورساى» شکل مى گیرد این نشان دهنده دوستى میان دو 

کشور ایران و فرانسه است. 
«ژان کلود کاریلس» افزود: پیشنهاد مى کنم نمایشگاهى با 
عنوان «از ورساى تا اصفهان» و یا «از اصفهان تا ورساى» را 
در این محل که بسیار گردشگرى است برگزار کنیم که اگر 

ایران موافقت کند این نمایشگاه را بازگشایى خواهیم کرد. 

پیشنهاد فرانسوى ها براى گسترش 
روابط گردشگرى

«از ورساى تا اصفهان» 
نمایشگاه مى شود

آغاز سرد 
بهار اشتغال و 
تولید در اصفهان

تجهیز دوربین هاى ترافیکى 
به پالك خوان موتورسیکلت

معـاون حمل و نقـل و ترافیک شـهردارى اصفهان 
گفـت: در سـال 96، دوربین هاى ترافیکى شـهر به 
پالك خوان موتورسـیکلت ها نیز مجهز مى شـود و 
متخلفان با دقت بیشترى نظارت و کنترل مى شوند.

علیرضا صلواتى افزود: اگر امکانـات الزم با فضاى 
امن و ایمن زیر نظر کارشناسان و مربیان متخصص 
براى کسانى که به دنبال سرعت باال و انجام حرکات 
نمایشـى هسـتند، فراهم شـود، بسـیارى از سوانح 

موجود در سطح شهر کاهش مى یابد.

تشکیل کمیسیون هاى 
فرهنگى، اقتصادى و عمرانى 

در ادارات اوقاف 
مدیـر کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان اصفهـان 
گفت: در راسـتاى تحقق شعار سال کمیسیون هاى 
فرهنگى، اقتصادى و عمرانـى در اداره کل اوقاف و 

امور خیریه استان اصفهان تشکیل مى شود.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى خاطرنشان 
کرد: کمیسیون هاى فرهنگى، اقتصادى و عمرانى 
در اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان اصفهان 
با رویکرد بررسـى و اسـتفاده از پتانسـیل هاى بقاع 

متبرکه و موقوفات تشکیل مى شود.
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ویترین

افزایش 12/5تا 25 درصدى 
قیمت آبمیوه  

قیمت آبمیـوه و شـربت هاى میـوه برخـى از برندها در 
ابتدایى ترین روزهاى سـال جارى افزایـش 12/5 تا 25 
درصدى یافت؛ به طورى که هر آبمیوه 200 میلى لیترى 
یک برند پرفـروش از هزار و 200 تومان بـه هزار و 500 

تومان رسیده است.
بر این اساس قیمت هر آبمیوه 200 میلى لیتر این برند از 
هزار و 200 تومان به هزار و 500 تومان و هر شربت میوه 
600 سى سى از هشت هزار تومان سال گذشته به 9 هزار 

تومان در سال جارى قیمتگذارى شده است.

هر کیلوگرم برنج به
 17هزار تومان هم رسید

قیمت برنج ایرانى در سـال جارى با حفظ سیر صعودى 
سال گذشته اما با شـیب مالیم به قیمت 12هزار و 500 

تومان تا 17هزار تومان در هرکیلوگرم هم رسید.
قیمت برنج ایرانى در سـال جارى سـیر صعـودى و نرخ 
باالى خود را حفظ کرده و هـر کیلوگرم از این محصول 
در بسـته (گونى) 10کیلوگرمى تا 17 هزار و 500 تومان 

به فروش مى رسد.
بر اسـاس این گزارش هر کیلوگرم برنج ایرانى با عنوان 

طارم محلى اعالء 17 هزار تومان به فروش مى رسد. 

فساد ادارى در اقتصاد کشور 
بیداد مى کند 

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: شرط موفقیت در عرصه 
اقتصاد آن است که اقتصاد، مردم  محور شود چرا که بدون 

این امر اقتصاد مقاومتى بى اثر است.
علـى فاضلى خاطرنشـان کـرد: باید بررسـى شـود که 
الزامات مبارزه با شرایط جنگ اقتصادى را چقدر فراهم 
کرده ایـم و چقـدر قوانیـن و مصوبات در جهـت تقویت 
کارآفرینان و بنگاه ها مصوب شده است. وى اظهار داشت: 
اینکه مى شنویم فساد ادارى در مجموعه اقتصاد کشور 
بیداد مى کند،  اصالح این در دسـت ما نیسـت، ما در امر 

سیاستگذارى شریک نیستیم و دخالت داده نمى شویم.

آخرین وضعیت 
خرید توافقى شیرخام 

رئیس هیئـت مدیـره انجمن صنفـى گاوداران بـا بیان 
اینکه خرید توافقى شـیرخام همچنان ادامه دارد، گفت: 
تاکنون 50 درصد مطالبات دامداران در این زمینه تسویه 

شده است.
احمد مقدسـى  اظهارداشـت: تا زمانى که شـرایط بازار 
متعادل شـود و با مازاد شـیرخام مواجه نباشیم این اقدام 
دولت ادامـه خواهد یافت. وى با اشـاره به اینکه تاکنون 
50 درصد از مطالبات دامداران پرداخت شده است، گفت: 
سازمان مرکزى تعاون روستایى در تأمین منابع مالى این 
طرح با محدودیت هایى مواجه اسـت و باید شیرخشک 
استحصالى از شیرهاى خریدارى شـده به فروش برسد 
تـا این سـازمان قـادر بـه پرداخت مطالبـات دامـداران

 باشد.  
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى گاوداران با بیان اینکه 
سـال گذشـته کارخانجات لبنى قیمت خرید شیرخام را 
بین 50 تا 100 تومان کاهـش دادند، ادامـه داد: درحال 
حاضر کارخانجات شیرخام را حداکثر  هزار  و 200 تومان 
خریدارى مى کنند ضمن اینکه پرداخت هایشـان نیز با 

تأخیر انجام مى شود.

قیمت سوسیس و  کالباس 
تا نیمه سال تغییر نمى کند

دبیر انجمن فرآورده هاى گوشتى گفت: قیمت سوسیس و 
کالباس تا نیمه سال جارى تغییرى نخواهد داشت و بعد از 
این تاریخ نیز بر اساس نرخ تورم و تغییرات احتمالى مواد 

اولیه تعیین مى شود.
مجید افالکـى اظهارداشـت: در فرآورده هاى گوشـتى 
سوسیس و کالباس در سال جارى تغییر قیمتى نداشته ایم 

و به قیمت سال 95 به فروش مى رسد.
وى افـزود: در صنعـت فرآورده هـاى گوشـتى افزایش 
قیمت گوشت قرمز و گوشت سفید عامل افزایش قیمت 

محصوالت صنایع است که تغییر زیادى ندارد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژى با بیان اینکه شبکه 
برق کشور براى تأمین مصرف تابســتان آماده است، 
گفت: تالش ما این است که طبق برنامه زمانبندى شده 
تمام اقدامات الزم براى سه استان تهران، خوزستان و 
مازندران حداکثر تا اول خرداد ماه انجام و برق مطمئن 
براى این استان ها و کالنشــهر تهران به خوبى تأمین 

شود.
هوشنگ فالحتیان با اشاره به اینکه از ماه هاى قبل در 
تالش هستیم شبکه برق کشور به خصوص سه استان 
تهران، خوزستان و مازندران را آماده کنیم،  افزود:  تمام 
تالش ما این است تا برق مورد نیاز مردم بدون هیچگونه 

مشکل و خاموشى در اوج مصرف در سال جارى تأمین 
شــود. وى افزود: پیشــنهادهاى مختلفى براى بهبود 
عملکرد از سوى مسئوالن مطرح شده بود تا در تابستان 

پیش رو بار ترانس ها کاهش پیدا کند. 
فالحتیان گفت: شبکه برق کشور براى تأمین مصرف در 
تابستان بر ضرورت برنامه ریزى منسجم و اطالع رسانى 
و آگاهى افکار عمومى در زمینه مدیریت و بهینه سازى 

مصرف انرژى برق ضرورى است.
وى ادامه داد: امیدواریم طبق برنامــه زمانبندى تمام 
اقدامات مورد نظر حداکثر تا اول خــرداد انجام و برق 

مطمئن مردم به خوبى تأمین شود.

وزیرجهاد کشاورزى با بیان اینکه برخى سموم باید از سبد 
مصرفى کشاورزان حذف شــود و این کار در حال انجام 
است، گفت: درگیرى هاى زیادى در این زمینه داشته ایم 

اما درحال ساماندهى اوضاع هستیم.
محمود حجتــى درباره اینکــه عده اى از مســئوالن 
و کارشناســان معتقدند کیفیت و حجم بــه کار گیرى 
سموم در تولید محصوالت کشــاورزى نامناسب است، 
اظهار داشت: ما نمى توانیم ســم و کود را به طور کامل 
از کشــاورزى حذف کنیم، چرا که وقتــى با یک آفت 
همگانى مواجه مى شویم تنها راه مبارزه با آن استفاده از 
همین محصوالت است. وى اضافه کرد: در دوره اى که 

ما تحریم بودیم، ناچار بودیم محصوالت کم کیفیت و کم 
اثرى که چین و هند تولید مى کردند وارد کنیم، کشاورزان 
نیز زمانى که مى بینند محصولشان در حال از بین رفتن 
است و هرچه سم و کود به آن مى زنند تأثیرى ندارد مکرراً 
از آنها استفاده مى کنند که این اشکال از آنان نیست بلکه 
از ما مسئوالن است که باید سم باکیفیت و کم خطر در 

اختیار کشاورزان قرار دهیم.
حجتى با تأکید بر اینکه برخى سموم باید از سبد مصرفى 
کشاورزان حذف شود، گفت: ما در حال حذف کردن این 
سموم هستیم و جهت گیرى کلى ما به سمت بیولوژیک 

کردن مبارزات علیه آفات و بیمارى هاست.

 شبکه برق براى تأمین اوج 
مصرف تابستان، آماده است

سموم پرخطر از سبد مصرف 
کشاورزان حذف مى شود

  ایسنا| از مهمتریــن موانع موجود ســر راه 
صادرات لوازم خانگى و ادارى، مشــکالت نقدینگى 
واحدهاى تولید این صنعت، قیمت تمام شــده رقابتى 
و باال بودن تعرفه واردات در برخى کشــورها از جمله 

روسیه است.
طى 11 ماه ســال 1395 بالغ بر 198/5 میلیون دالر 
لوازم خانگى انرژى بر به وزن 64/7هزار تن به خارج از 
کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
آن از نظر ارزشى 0/1درصد و از نظر وزنى 0/4درصد 

افزایش داشته است.

مشکالت صنعت لوازم خانگى کشور
صادرات لوازم خانگى به ویــژه لوازم خانگى انرژى بر 
همواره با شرایط اقتصادى منطقه و کشورهاى هدف 
و سایر شاخص هاى تأثیرگذار در تجارت جهانى متغیر 
بوده و بنابراین اعمال سیاســت هاى جدید اقتصادى 
در کشور و وجود محدودیت هاى بین المللى طبیعتًا بر 
صادرات این محصوالت تأثیر بسزایى داشته است که 
هرگونه فراز و نشیب و ایجاد سیاست هاى کارشناسى 
نشده در هر یک از عوامل تأثیرگذار مى تواند مشکالت 
عدیده اى را براى تولیدکنندگان و صادرکنندگان این 

گروه لوازم خانگى ایجاد کند.
از جمله مشــکالت مهم در این صنعــت مى توان به 
تولیدات زیرپله اى ارزان و باکیفیت پایین در برخى از 
شهرها مانند کاشان و تبریز اشاره کرد تا در خصوص 
کاالهایى مثــل کولر و آبگرمکن، دولــت عراق این 
اقــالم را به دلیل شــرایط حاکــم بر این کشــور به 
صورت رایگان و یــا مبلغ کمى در بیــن مردم توزیع 

کند.
عدم وجود استراتژى مشــخص صادراتى، عدم ثبات 
در قیمتگذارى کاال، عدم امکان گشــایش اعتبارات 
اسنادى، باالبودن نرخ تعرفه هاى ترجیحى در برخى 
کشــورها، ناهماهنگــى بازاریابى ناشــى از تجارت 
پیله ورى توســط دالالن و قاچاق و عــدم مدیریت 
واردات محصوالت مشابه خارجى از جمله مشکالت 

صنعت لوازم خانگى کشور هستند.
همچنین کاهش مصرف انرژى در وسایل خانگى به 
جهت حذف یارانه ها، افزایــش راندمان با بهره گیرى 
از تکنولــوژى روز، خدماتى که بایــد در جهت تأمین 
استانداردهاى بین المللى به مشتریان ارائه شود و نیز 
ارائه  خدمات مســتمر فروش از جمله عوامل موفقیت 
در صادرات لوازم خانگى است که با توجه به افزایش 

حجم صادرات لوازم خانگى طى سال هاى اخیر و نیز 
بهبود روابط سیاسى و اقتصادى پس از تحریم ها انتظار 
مى رود چشم انداز امیدوارکننده اى را نسبت به توسعه 

بازار داخل و خارج از کشور پیش رو داشته باشیم.

راهکارهاى توســعه صــادرات صنعت 
لوازم خانگى

اعطاى تسهیالت با نرخ بهره منطقى به تولیدکنندگان 

جهت تأمین نقدینگى مورد نیاز و افزایش سرمایه در 
گردش با هدف افزایــش تولید صادرات محور و تولید 
محصول با ارزش افــزوده باال، ســاماندهى و اعزام 
هیئت هاى تجارى، بازاریابى و سرمایه گذارى به منظور 
معرفى توانمندى هاى تولیدى و صادراتى کشــور در 
صنعت لوازم خانگى و ادارى در کشورهاى هدف، جذب 
ســرمایه گذارى خارجى به منظور انتقال تکنولوژى و 
دانش فنى با هدف افزایــش تولید محصوالت کیفى 

و داراى برند و توســعه صادرات به کشورهاى ثالث، 
ارتقاى کیفى محصوالت و ترغیب و تشویق واحدهاى 
تولیدى و صادراتى به برندسازى از طریق کارگاه هاى 
آموزشــى ذیربط و حضور مســتمر در نمایشگاه هاى 
تخصصى بین المللى در کشــورهاى هدف توســط 
واحدهاى ذیربط تحت عنوان پاویون هاى تخصصى 
جمهورى اســالمى ایران از جمله راهکارهاى توسعه 

صادرات صنعت لوازم خانگى در کشور است.

مرکز آمار ایران، درآمد خانوارهاى شهرى کشور در سال 
1394 را معادل 27 میلیون و 887 هزار تومان اعالم کرده 

که به معناى ماهیانه دو میلیون و 323 هزار تومان است.
بر این اساس، متوســط تعداد افراد خانوار 3/46 نفر بوده 
است و توزیع خانوارهاى نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار، 
نشان مى دهد که خانوارهاى چهار نفرى با 30/4درصد، 
بیشــترین و خانوارهاى ده نفر و بیشــتر با 0/1 درصد، 

کمترین خانوارهاى نمونه را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس نتایج این طرح، متوســط هزینه ساالنه یک 
خانوار شــهرى برابر با 262 هزار و 397 هزار ریال بوده 
که از این مقــدار، 23/8درصد مربوط بــه هزینه هاى 
خوراکى و دخانــى و 76/2 درصد مربوط به هزینه هاى 

غیرخوراکى است.

در سال 94 همچنین، متوسط هزینه هاى غیرخوراکى 
یک خانوار شــهرى برابر 199 هــزار و 967 هزار ریال 
بوده است که در مقایسه با ســال قبل، افزایشى برابر با 
13/1درصد نشــان مى دهد. هزینه مســکن با سهمى 
معادل 44/2درصــد از کل هزینه هــاى غیرخوراکى، 
بیشترین سهم را دارا بوده است. هزینه هاى حمل و نقل 
و ارتباطات با 15/1 درصد، بهداشــت و درمان با 13/8 
درصد، کاالها و خدمات متفرقه با 12/5درصد و پوشاك و 

کفش با 5/5درصد در مراتب بعدى قرار دارند.
بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده 
ساالنه یک خانوار شهرى معادل 27 میلیون و 887 هزار 
تومان بوده که نسبت به سال قبل، 15/6 درصد افزایش 
داشته است. بررسى منابع تأمین درآمدهاى خانوارهاى 
شهرى نشــان مى دهد که 50/3 درصد درآمد از محل 
درآمدهاى متفرقه، 33/4 درصد از مشاغل مزد و حقوق 
بگیرى و 16/3 درصد از محل مشــاغل آزاد تأمین شده 

است.

یــک کارشــناس حــوزه ارتباطــات و فناورى 
اطالعات گفت: قاچــاق دیجیتال بیش از آنکه به 
ضرر شرکت سازنده باشــد به تولیدکننده داخلى 
آســیب مى زند. قانون اخذ عــوارض از نرم افزار 
و بازى هــاى رایانــه اى خارجى بایــد تصویب 

شود.
هادى جعفرى با اشــاره به ضرورت اســتفاده از 
پتانسیل نیروى انســانى و ظرفیت نرم افزارى در 
کشور، گفت: شرکت هاى دانش بنیان و استارت آپى 

پیش از آنکه در ســخت افزار متمرکز باشند روى 
منابع نرم افزارى و فکرافزایى که باعث خلق ثروت 

مى شود، متمرکز هستند.
وى افزود: ایران بــا توجه به نیروهــاى جوان و 
پرانگیزه که داراى تحصیــالت آکادمیک در این 
حوزه هستند، نتوانسته است به خوبى این پتانسیل 
را به کار گیرد، در صورتى که نیروى جوان مى تواند 
در پیشــبرد اقتصاد سهم زیادى داشــته باشد، به 
همین خاطر نیازمند به کارگیــرى این نیروها در 

بخش خصوصى هســتیم که مســتلزم حمایت 
جــدى و تصحیح قوانین در راســتاى ســهولت 

است.
وى با بیان اینکه قاچاق تنهــا به صورت فیزیکى 
اتفاق نمى افتد، ادامه داد: قاچــاق دیجیتال یکى 
از مشکالت اساســى حوزه IT در کشور است. در 
این نوع قاچاق نرم افزارهــا و بازى هاى رایانه اى 
بدون اینکه عوارض قانونى براى ورود به کشــور 
پرداخت کنند و حتى بدون آنکه عوارضى برایشان 

تعریف شــده باشــد، بازار را در اختیار مى گیرند و 
زمینه را براى رقابــت تولیدکنندگان داخلى تنگ

مى کند.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات 
افزود: قاچاق دیجیتال باعث مى شود تولیدکننده 
داخلى مجبور به رقابت با بازى هایى باشد که براى 
ساخت آنها چند صد میلیون دالر هزینه شده است، 
اما در بازار داخل کشور با حداقل قیمت و حدود چند 

هزار تومان به فروش مى رسد.

کاشان، خاستگاه تولید 
لوازم خانگى زیرپله اى ارزان

رئیس اتحادیه پوشــاك گفت: بازارهاى داخلى 
پوشاك کشور ما سکوى پرتاب تولیدکنندگان و 
برندهاى خارجى است در حالى که ما مى توانیم 
با ارتقاى کیفیت این بازار را به تولیدکننده داخلى 

بسپاریم.
ابوالقاسم شیرازى گفت: ســال گذشته سکوى 
پرتاب براى صنعت پوشــاك بود. شاید به جرأت 
بتوان گفت بهترین سال طى ســال هاى بعد از 

انقالب اسالمى براى پوشاك سال گذشته بود.
 وى گفت: یکى از اهدافى که براى امسال در نظر 
گرفته ایم ، توسعه پایدار این صنعت بوده و به دنبال 
شناسایى و تسخیر بازارهاى بین المللى هستیم. 
در این خصوص باید بگویم بسیارى از تولیدکننده 
هاى داخلى داراى ســرمایه انسانى متخصص، 
دانش روز و خالقیت هاى باالیى هســتند و در 
همین راستا و براى کمک به این تولیدکنندگان، 
با شناسایى ســرمایه گذاران خارجى و بازارهاى 
خارجى به دنبــال ایجاد امنیت شــغلى و جذب 

سرمایه و سودآورى براى آنها هستیم.
شیرازى تأکید کرد: جذابیت، تنوع و مد مطابق با 
فرهنگ اصیل ایرانى و اسالمى چشم انداز روشنى 

را پیش روى این صنعت قرار مى دهد.

فروش پوشــاك خارجى 30 درصد 
کاهش یافت

رئیــس اتحادیــه پوشــاك اظهار داشــت: در 
ســال گذشــته 30 درصــد فروش پوشــاك 
خارجــى در بازارهــا کاهش یافتــه و جایگزین 
آن پوشــاك تولیــد داخــل به فروش رســیده 
اســت. براى امســال هم پیش بینى این است 
که تولید پوشــاك بتواند به تأمیــن 60 درصد از 
نیاز داخل دست پیدا کند و مازاد تولید را نیز براى 

صادرات در نظر بگیریم.
 وى افزود: پوشــاك تولید ایران توانایى رقابت 
با کاالى خارجى را در کیفیــت دارد اما به دلیل 
مشکالت مختلف، قیمت تمام شده این کاال داخل 
کشور باالتر از کاالى خارجى بود که با رفع موانع و 
محدودیت هاى بین المللى، قیمت تمام شده هم 
در حال کاهش است. بنابراین از لحاظ قیمت هم 
توانایى رقابت را به دست خواهیم آورد تا بازارهاى 
داخل را به دست بگیریم و نیازى به در نظر گرفتن 
تعرفه ترجیحى و تعامل با کشورهاى همسایه براى 
تأمین تقاضاى پوشاك داخل کشور نداشته باشیم.

شیرازى با اشاره به حضور برندهاى مختلف ترك 
در بازار ایــران گفت: بازارهاى داخلى  پوشــاك 
کشور ما سکوى پرتاب تولیدکنندگان و برندهاى 
خارجى است در حالى که ما مى توانیم با ارتقاى 
کیفیت این بازار را به تولیدکننده داخلى بسپاریم 
و براى بخشــى از تقاضاى برندهاى خارجى هم 
شروطى را براى خارجى ها در نظر بگیریم که در 
صورتى که تمایل به ورود به بازار کشور ما را دارند 

حتماً باید دانش و تجهیزات به ما بدهند.

بازار پوشاك 
ایران زیر پاى 
خارجى هاست

درآمد  خانوارها، 
27 میلیون و 
887 هزار تومان

 IT قاچاق دیجیتال؛  مشکل اساسى حوزه

سازمان خصوصى سازى، اســامى بانک ها و مؤسسات 
اعتبارى مورد تأیید بانک مرکزى براى دریافت شماره 
حساب مشمولین ســهام عدالت در راستاى واریز سود 

سال مالى 95 را اعالم کرد.
بر اساس اعالم سازمان 
ى  ز صى ســا خصو
مشموالن سهام عدالت 
باید شناســه حســاب 
بانکى ایران (ِشــبا) خود 
را از طریق ســامانه این 
ســهام جهــت دریافت 
سود ســهام عدالت به 
این سازمان اعالم کنند 
که بر این اساس اسامى 
بانــک ها و مؤسســات 
اعتبــارى مــورد تأیید 
بانک مرکزى اعالم شد.

بر اســاس این گزارش، 
بانــک ها و مؤسســات 

اعتبارى شــامل تجارت، رفاه، ســپه، صادرات، ملت، 
ملى، شهر، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزى، 
مسکن، پست بانک، توسعه تعاون، آینده، گردشگرى، 

ســینا، ایران زمین، حکمت ایرانیان، انصار، ســامان، 
کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، ســرمایه، پاسارگاد، 
قرض الحســنه مهر ایران، دى، ایران و ونزوئال، قرض 
الحسنه رســالت، قوامین، خاورمیانه، مؤسسه اعتبارى 
و  ملل(عســگریه) 
مؤسسه اعتبارى کوثر و 
مؤسسه اعتبارى توسعه 
از جملــه مــوارد مورد 
تأییــد بانــک مرکزى 
براى افتتاح حســاب و 
دریافت شناسه حساب 
بانکــى ایران (ِشــبا) 
توسط مشموالن است.

افزون بر این؛ هر یک از 
مشمولین سهام عدالت 
باید صرفاً شناسه حساب 
بانکى ایران( ِشــبا ) که 
حســاب بانکى مرتبط 
آن به اسم شخص وى 
مى باشد را در اختیار داشته باشــد و امکان اعالم شناسه 
حساب بانکى ایران( ِشبا ) مربوط به ولى، قیم، وکیل و یا 

فرد دیگرى وجود ندارد.

 شماره حساب پرداخت سود سهام عدالت از 
کدام بانک باشد؟
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دبل السوما به سود ذوب آهن
تســاوى دو تیم العین امارات و االهلى عربســتان 
بهترین نتیجه براى ذوبى ها مى شود، نتیجه اى که 
در دقیقه 89 به وقوع پیوست و شاگردان حسینى به 

رده دوم جدول رده بندى صعود کردند.
همزمان با دیدار تیم هــاى ذوب آهن و بنیادکار، دو 
تیم العین امارات و االهلى عربستان در دبى به مصاف 
یکدیگر رفتند، در این دیدار العینى ها خیلى زود موفق 
شــدند دروازه حریف را باز کنند، آنها در دقیقه پنجم 
بازى موفق شدند اولین گل بازى را به ثمر برسانند. 
پس از این اتفاق و در حالى که بازى در دقایق پایانى 
نیمه اول به سر مى برد عربستانى ها موفق شدند بازى 
را به تساوى بکشانند، آنها در دقیقه 43 براى اولین بار 

توسط «عمرالسوما» دروازه العینى ها را باز کردند.
 اما در نیمه دوم دو تیم پس از حمالت متعدد موفق 
نشدند راهى به دروازه یکدیگر پیدا کنند تا اینکه در 
دقیقه 85 و با خطاى مدافع عربســتانى، یک ضربه 
پنالتى نصیب تیم اماراتى شد و «عمر عبدالرحمن» 
توانســت دروازه حریف را براى دومیــن بار باز کند، 
اما اتفاقات این دیدار در این دقیقه تمام نشد تا اینکه 
السوما براى دومین بار موفق شد دروازه العینى ها را 

باز کند و بازى را به تساوى بکشاند.
پیروزى یکى از این دو تیم مى توانست ذوبى ها را به 
رده سوم جدول رده بندى بفرستد اما تساوى دو تیم 
باعث شد تا العینى ها 6 امتیازى باقى بمانند و به همین 
دلیل پس از تیم االهلى عربستان و ذوب آهن ایران 

در رده سوم جدول رده بندى قرار بگیرند.

دلیل افت تبریزى
مرتضى تبریزى در دو بازى رفت و برگشت به بنیادکار 
گل زد و تأثیر زیادى روى 6 امتیاز حساسى داشت که 

ذوب آهن از حریف ازبک به دست آورد. 
مجتبى حسینى درباره مهاجم تیمش گفت: تبریزى 
پس از مدتى افت، عملکرد خوبى در بازى هاى اخیر از 
خود نشان داده است. او در این دیدار بسیار با انگیزه و 
پر توان ظاهر شد و امیدوارم به همین روند خوب خود 

ادامه دهد و دیگر هم به برنامه 90 نرود!
جمله جالب سرمربى ذوب آهن درباره برنامه 90 به 
مسئله غیرطبیعى بودن افت بازیکنان بعد از حضور در 
برنامه 90 اشاره دارد. گویا این افت بعد از دیدار با عادل 
فردوسى پور گسترده تر از قبل شده و حاال معتقدانى 
هم پیدا کرده اســت. تبریزى تا پایان هفته سیزدهم 
لیگ برتر 9 گل به ثمر رساند اما بعد از حضور در برنامه 
90، هنوز موفق به گلزنى نشده است. البته بین آخرین 
گل لیگ برترى او و حضور در برنامه 90، ذوب آهن 
ســه بازى انجام داده بود که تبریزى گلى در آن سه 
هفته به ثمر نرســاند. مهاجم ذوبى ها بعد از حضور 
در 90 هم در ده بازى لیگ برتر موفق به گلزنى نشد.

احتمال رویارویى آسیایى 
سبز و آبى

در صورتى که استقاللى ها جایگاه خود را در گروه اول 
رقابت ها حفظ کنند و ذوب آهن هم چنین کارى را در 
گروه سوم بازى ها انجام دهد، دو تیم ایرانى در مرحله 
حذفى لیگ قهرمانان رودرروى هم قرار مى گیرند. 
طبق اعالم کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا 
تیم اول گروه اول با تیم دوم گروه سوم بازى مى کند. 
فعًال اســتقالل با 7 امتیاز در صدر گروه اول است و 
ذوب آهن هم با کسب همین امتیاز در رده دوم گروه 
سوم قرار دارد. این دو تیم تنها در صورتى به هم نمى 
خورند که هر دو جایگاهى مشابه مثل اولى یا دومى در 

گروه خود به دست بیاورند.

ابراهیم زاده: 
بعید است صعود کنیم

ســرمربى تیم مس کرمان در مورد شکست تیمش 
برابر تیم خونه به خونه در ورزشگاه خانگى گفت: در 
روزى که تمامى شرایط مثل آب و هوا، چمن ورزشگاه 
و حمایت هواداران وجود داشــت ما نتوانستیم از این 

فرصت استفاده کنیم. 
ابراهیم زاده  در مورد اینکه هنوز شانس صعود براى 
تیم وجود دارد، گفت: خیلى بعید است. به تیم اول که 
نمى رسیم؛ ما باید هر سه بازى خود را ببریم و تیم هاى 
دیگر ببازند تا بتوانیم صعود کنیم که خیلى بعید است. 

تایم اوت

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن گفت: توقع من اســتقبال 
بیشتر تماشاگران از این بازى بود اما همین تعداد هم که 

آمدند 90 دقیقه تیم را حمایت کردند.
مهدى رجب زاده در مورد پیروزى 2 بر یک تیمش برابر 
بنیادکار ازبکستان اظهار داشت: تیم ما از همان ابتدا بر توپ 
و میدان تسلط داشــت و اوایل بازى هم توانستیم به گل 
برسیم. در ادامه به خوبى بازى را کنترل کردیم و بازیکنان 

خیلى خوب کار کردند.
وى ادامه داد: بعد از گل دوم گل هاى بیشترى مى توانستیم 
بزنیم اما در هر صورت 3 امتیاز این بازى بیش از هر چیز 

مهم بود که توانستیم آن را کسب کنیم.

مهاجم ذوب آهن افزود: نتیجه تساوى در بازى همزمان 
این گروه براى ما خیلى خوب شــد و بــا پیروزى در این 
دیدار جزو تیم هاى مدعى شدیم. ما اگر بتوانیم العین را در 
اصفهان ببریم در هفته آخر امتیاز این تیم به ما نمى رسد و 
مى توانیم به صعود، امید زیادى داشته باشیم. وى با تشکر 
از تماشاگران بابت حضور و تشویق ذوب آهن گفت: البته 
توقع من استقبال بیشتر از این بود اما همین تعداد هم که 
آمدند 90 دقیقه تیم را حمایت کردند و دستشان درد نکند. 
ما در بازى با العین نیاز به حمایت قوى تر و پرشــورترى 
داریم چون آن بازى نســبت به بازى بــا بنیادکار خیلى 
سخت تر است و العین بسیار حرفه اى و گردن کلفت است.

ســرمربى ذوب آهن بعد از برد شــیرین 2بریک برابر 
بنیادکار  از فوتبال مدرن تیم خود سخن گفت.

 مجتبى حسینى در این باره گفت: گفته بودم که نیاز به 
برد در این بازى داریم و خوشبختانه بازیکنان تیم با علم 
به گرفتن 3 امتیاز، فوق العاده در این بازى ظاهر شدند و 
باید از تک تک بازیکنانم تشکر کنم. فوتبال فوق العاده اى 
را به نمایش گذاشتند و یکى از شب هاى خوب ذوب آهن 
بود و فوتبال مدرن و به روزى را به نمایش گذاشتیم و یک 
گل اختالف حداقل شایستگى ما در این بازى بود و باید 

چهار پنج گل مى زدیم. 
وى در ادامه افزود: از هواداران تشکر مى کنیم که انرژى 

خوبى به ورزشــگاه آوردند، امیدوارم که پاسخشان را به 
خوبى بدهیم. ما در لیگ برتر هم خوب بازى مى کنیم  و 
با وجود اینکه نتایج خوبى نگرفتیم، خوب بازى مى کنیم 
و خلق موقعیــت را خوب انجام مى دهیــم ولى در زدن 
ضربات آخر مشــکل داریم و در چند بازى هم گل هاى 

بدى خوردیم.
سرمربى ذوب آهن اظهار داشت: تیم ما جوان است و اکثر 
بازیکنان این تیم براى دومین سال است که در لیگ برتر 
حضور دارند و ذوب آهن مستحق ستایش است و باید از 
این جوانان حمایت کنید زیرا کارهاى زیادى مى توانند در 

فوتبال ما انجام بدهند.

فوتبال مدرن، 
برد فوق العاده

انتظار 
استقبال بیشتر را داشتیم 

 ذوبى ها در دیدار برابر بنیادکار موفق شدند دومین پیروزى 
پیاپى خود را به دست بیاورند، بردهایى که با رنگ اصلى و 

کالسیک پیراهن هاى این تیم به دست آمد. 
ذوب آهنى ها پس از دو بازى ناموفق و کسب یک تساوى 
و یک شکست در دو بازى ابتدایى خود در لیگ قهرمانان 
آسیا، در دو دیدار اخیر موفق شدند حریف خود را از پیش 

رو بردارند و 6 امتیاز حیاتى را به حساب خود واریز کنند. 
آنها که سال ها با پیراهن سبزرنگ در رقابت هاى مختلف 
حضور پیدا مى کردند و این رنگ را به عنوان رنگ سازمانى 
خود انتخاب کرده بودند ســال هاســت با پیراهن هاى 
سفیدرنگ در میادین حضور پیدا مى کنند اما نکته جالب 
در این باره این است که اصفهانى ها در دو بازى اخیر خود 
باز هم پیراهن هاى سبز خود را به تن کردند و توانستند دو 

پیروزى شیرین به دست بیاورند. 
ذوبى ها در بازى رفت و در تاشکند با توجه به سفید بودن 
رنگ پیراهن تیم میزبان باالجبار از پیراهن هاى ســبز 
(پیراهن هاى دوم) اســتفاده کردند اما در دیدار برگشت 

با وجود میزبان بودنشان بازهم ترجیح دادند لباس هاى 
دوم خود را به تن کنند و اجازه دهند ازبک ها از پیراهن 
اصلى خود استفاده کنند. پیراهنى که هم براى این تیم 
خوش شانسى آورد و هم ذوب آهنى ها را به هویت اصلى 

شان نزدیک تر کرد.

 آخرین رنکینگ کنفدراســیون فوتبال آسیا که 
مجمو ع عملکرد باشگاهى و ملى فوتبال کشورها 
را با هم محاســبه مى کند، از سوى AFC اعالم 
شــد که طى آن فوتبال ایران همچنــان در رده 
هشتم قاره کهن قرار دارد. بر طبق این رنکینگ 
کشــورهاى امارات، کره جنوبى و قطر به ترتیب 
اول تا سوم هستند و فوتبال ایران با امتیاز 65/104 
در رده هشــتم قرار دارد. نکته قابل توجه اینکه 
فوتبال ایران در غرب آســیا نیز بعد از کشورهاى 

امارات، قطر و عربستان در رده چهارم قرار دارد.
اگر طى ماه هاى آینده تغییرى در وضعیت ایران 
در این رنکینگ حاصل نشــود به طور حتم خطر 
کسر سهمیه در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 
فوتبال باشــگاهى را همچنان تهدید کرده و این 
امکان وجود دارد که در خوشبینانه ترین حالت با 
حفظ چهار تیم ایرانى در این رقابت  ها، این بار دو 
تیم کار خود را از مرحله پلــى آف آغاز کنند. البته 
نتایج تیم هاى ایرانى در رقابت هاى امسال لیگ 
قهرمانان آسیا مى تواند تأثیر زیادى را در رنکینگ 

ماه هاى بعدى ایفا کند.

 مهدى طارمى بــا خراب کــردن پنالتى جلــوى الریان
 پرحاشــیه ترین بازیکن فوتبال ایران طــى یکى دو روز 
گذشته بود. اگر چه تمام بازیکنان پرسپولیس از طارمى در 
برابر انتقادات حمله کرده اند اما این شــایعه به گوش مى 
رســد که شــاید طارمى فصل آینده در پرسپولیس نباشد.  
رضاییان و طارمى در هفته بیست و دوم کارى انجام دادند 
که چندان به مذاق برانکو خوش نیامد. جایى که پرسپولیس 
مقابل سپاهان صاحب پنالتى شد و در شرایطى که «برانکو 
ایوانکوویچ» رضاییان را پنالتى زن اول تیمش انتخاب کرده 
بود، این بازیکن به شکلى خطرناك توپ را به طارمى پاس 
داد تا این بازیکن گلزنى کند. هرچند پرسپولیس با اختالف 
کمى ســپاهان را شکســت داد اما این کار از سوى برانکو 
غیر حرفه اى تلقى شــد و حتى به دو بازیکن تیمش اخطار 
داد که سرنوشــت تیم را با این اتفاق ها بــه بازى نگیرند.

طارمى جلوى الریان هم در شــرایطى که قرار بود بازیکن 

دیگرى پنالتى را بزند با اصرار پشت توپ ایستاد و ضربه اش 
را به بدترین شکل ممکن زد تا پرسپولیس موفق به بردن 
حریف قطرى اش نشود و برانکو شــدیداً از دست مهاجم 
تیمش ناراحت باشــد.حاال این شــایعه به گوش مى رسد 
که سرمربى کروات پرسپولیس قصد دارد طارمى را براى 
فصل آینده در لیست خروجى قرار بدهد. این احتمال البته در 
شرایطى به قطعیت تبدیل مى شود که برانکو بتواند مهاجمان 

مدنظرش را جذب کند.

بهاره حیاتى

  او همیشه در موضعگیرى ها و سخنانش به تمجید از 
اصفهان پرداخته و به سایر استان ها پیشنهاد کرده که 
الگوى پیشــرفت فوتبال را از اصفهانى ها یاد بگیرند. 
دو سال حضور شیرین در اصفهان که با دو قهرمانى با 

هنوز هم در یاد و خاطره سپاهان همراه بود، 
پر افتخارترین مربى 
لیگ برتر باقى مانده 
است و به شــدت دوست دارد 
که باز هــم در این خطــه کارش را 

ادامه دهد.
ســخن از امیر قلعه نویى اســت. مردى کــه با پایان

 رقابت هاى لیگ برتر این فصل و برگزارى دیدار فینال 
جام حذفى، جدایى اش از تراکتورســازى تا حدودى 
قطعى به نظر مى رسد و شایعات در مورد مقصد فصل 

آینده او آغاز شده است.
محرومیت تراکتورسازى از جذب بازیکن در نیم فصل 
نقل و انتقاالت که البته در زمان نقل و انتقاالت تابستان 
پیش رو نیز ادامه دارد، مســئله اى نیســت که ژنرال 
بتواند به راحتى با آن کنار بیاید، او همیشــه به ویژه در
 سال هاى اخیر به بستن تیم هاى قدرتمند و پرستاره که 
بتوانند مدعى قهرمانى باشند عادت داشته و محرومیت 
تیم تبریزى از جذب بازیکن، مانع بزرگ او براى تداوم 
همکارى در آینده خواهد بود. البته خبرهایى نیز به گوش 
مى رسد که مدیران تراکتور هم شاید تمایلى به ادامه 
همکارى نداشته باشند و از همین حاال مشغول مذاکره 

با گزینه هاى فصل بعد شده اند...
دو تیمى که ژنرال دوست دارد در ایران هدایت آنها را بر 
عهده داشته باشد سپاهان و استقالل است. اگر بگوییم 
که در چند سال اخیر و پس از جدایى از جمع زردپوشان، 
او  بیش از استقالل مایل به همکارى مجدد با سپاهان 
بوده، اغراق نکرده ایم. امیرخان در بسیارى از محافل 
اعالم کرده از کار در ســپاهان به دلیل ساختار و نظام 
خوبى که دارد لذت مى برد و چندین بار تمایل خود را 
براى بازگشــت دوباره به گوش مدیران ارشد کارخانه 

فوالد مبارکه و باشگاه نیز رســانده است. وى چند ماه 
پیش در گفتگوى اختصاصى بــا روزنامه نصف جهان 
نیز از روزهاى شــیرین در دیار نصف جهان گفت و به 
صراحت  عالقه خود و خانواده اش براى بازگشــت و 

ادامه کار در این شهر را اعالم کرد.
فصل گذشته ژنرال یکى از گزینه هاى هدایت سپاهان 
بود که بنا به نقل قولى که قلعــه نویى در چند محفل 
داشته است، حســین کفعمى نایب رئیس وقت هیئت 
مدیره باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان یکى از مخالفان 

حضور وى بود تا در نهایت این همکارى شکل نگیرد.
با توجه به حضور «زالتکو کرانچار» در سپاهان تا پایان 
این فصل و احتمــال باالى تمدید قــرارداد او، ظاهراً 
خواسته ژنرال براى همکارى دوباره با زردها همچنان 

محقق نمى شود و وى باید حاالحاالها منتظر بماند.
اســتقالل به عنوان دیگر تیمى که قلعه نویى عالقه 
زیادى به هدایت آن دارد روزهاى خوبى را با منصوریان 
سپرى مى کند و به نظر مى رســد در این تیم هم فعًال 

شرایط الزم براى بازگشت وجود ندارد.
قلعه نویى براى انتخاب تیم، مشــکل پســندى ها و 
آیتم هاى مختلف خود را دارد و در سال هاى گذشته به 
هیچ وجه به هدایت تیم هاى متوسط که البته ابزارهاى 
قهرمانى را در اختیار ندارند عالقه اى نشان نداده است.

با این شــرایط بهترین آدرس براى فصل آینده براى 
پرافتخارترین مربى لیگ برتر کجاست؟

ذوب آهن اصفهان مــى تواند گزینــه مطلوبى براى
 قلعه نویى باشــد. هر چند ذوب آهن تاکنون قهرمانى 
در لیگ برتر راتجربه نکرده اما با چند قهرمانى در جام 
حذفى، شخصیت بزرگ خود را نشان داده و  بارها ثابت 
کرده که ابزارهاى مدعى بودن را تــا حدود زیادى در 

اختیار دارد.
اصفهانى بودن این باشــگاه به عنوان شهر خاطرات 
شــیرین امیرخان و داشتن یک اسپانســر قدرتمند و 
شخصیت بزرگ و مثبتى که این تیم  پس از سپاهان در 
فوتبال ایران براى خود دست و پا کرده، براى قلعه نویى 
کافى است که این تیم را با توجه به شرایطى که گفتیم 

گزینه شماره یک خود براى هدایت در فصل آتى بداند.
شــایعاتى در مورد مذاکره مدیران ارشد این باشگاه با 
ژنرال هم به گوش رســیده که احتماًال تا این فصل به 
پایان نرسد و مذاکرات به جمع بندى خوبى نیانجامد، 
مورد تأیید طرفین در رســانه ها قرار نمى گیرد و شاید 

تکذیب شود.
به هر تقدیر در صورتى که این شایعه به واقعیت تبدیل 
شــود، هم باید به ذوب آهن بابت این انتخاب تبریک 
گفت و هم به قلعه نویى. ذوب آهن این پتانسیل را دارد 
که با ژنرال، طلسم عدم قهرمانى در لیگ برتر را بشکند 
و  پرافتخارترین مربى لیگ برتر نیز بار دیگر مى تواند 
بار دیگر در تیمى با شخصیت، با آرامش کار خود را آغاز 
و پس از چند ســال ناکامى، دوباره به سوى موفقیت 

حرکت کند.
نکته اى که مدیران کارخانه و باشــگاه ذوب آهن باید 
در نظر داشــته باشند این اســت که اگر این همکارى 
مشترك شکل بگیرد، تیم هاى ژنرال در چند سال اخیر 
جزو سه تیم گران لیگ برتر ایران بوده اند و الزم است 
خود را براى این موضوع و حمایت هاى بیشتر مالى از 
تیم فوتبال خود آماده کنند. هر چند سبزپوشــان هم 

عموماً در فصول گذشته جزو تیم هاى تقریباً گرانقیمت 
ایران بوده اند و این موضوع نمى تواند براى آنها چالش 

دشوارى باشد.
در شماره هاى آتى در مورد تغییر و تحوالت احتمالى دو 

تیم اصفهانى براى فصل آینده بیشتر خواهیم نوشت.

هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال عصر جمعه با برگزارى چهار دیدار آغاز خواهد شد. این هفته از رقابت هاى لیگ برتر با    
توجه به احتمال مشخص شدن قهرمان لیگ برتر و همچنین تالش تیم ها براى کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا، بقا در 
لیگ برتر و ارتقاى جایگاه تیم ها، نوید رقم خوردن دیدارهاى جذاب را مى دهد. در یکى از این دیدارها سپاهان به مصاف 

گسترش فوالد مى رود. 
سپاهانى ها این روزها با بازگشت «زالتکو کرانچار» به روى نیمکت تیمشان از روحیه خوبى برخوردار هستند و به دنبال 
نتیجه گیرى در چهار هفته پایانى هستند تا با لغزش تیم هاى تراکتورسازى و استقالل جایگاه خود را از پله پنجم به سمت 
سهمیه آسیایى هموار کنند. کرانچار در دو  هفته همراهى خود با پرافتخارترین تیم لیگ برتر موفق به کسب 4 امتیاز شده و 

حاال در دیدار خانگى تنها به برترى مقابل گسترش فوالد فکر مى کند.
در سوى دیگر فراز کمالوند که بعد از تساوى مقابل استقالل تهران به شدت از کوروش ملکى دروازه بان جوان خود و «مگنو 
باتیستا» شاکى بود در تصمیمى جالب چهار روز زودتر شاگردان خود را به اصفهان آورد تا به خوبى آنها را زیر نظر بگیرد و در 
نهایت با دست پر اصفهان را به سمت تبریز ترك کنند. با توجه به مصاحبه هفته اخیر کمالوند باید شاهد بازگشت «فرناندو 
دخسوس» بهترین سنگربان فصل گذشته لیگ برتر به چارچوب دروازه گسترشى ها بود. گسترش فوالد امیدوار است با 

پیروزى در اصفهان جایگاه سپاهان را در رتبه پنجم به دست آورد و امیدوارانه هفته هاى پایانى را پیگیرى کند. 

 نگاه نصف جهان به شایعه مذاکره سبزها با ژنرال

ذوب آهن، بهترین آدرس براى قلعه نویى
بهاره حیاتى

 او همیشه در موضعگیرى ها و سخنانش به تمجید از
کرده که اصفهان پرداخته و به سایر استان ها پیشنهاد
الگوى پیشــرفتفوتبال را از اصفهانى ها یاد بگیرند
دو سال حضور شیرین در اصفهان که با دو قهرمانى با

ههنوز هم در یاد و خاطرهسپاهان همراه بود،
افتخارترین مربى پپر
لیگ برتر باقى مانده
است و به شــدت دوست دارد
که باز هــم در این خطــه کارش ر

ادامه دهد.
ســخن از امیر قلعه نویى اســت. مردى کــه با پایان
 رقابت هاى لیگ برتر این فصل و برگزارى دیدار فینال
جام حذفى، جدایى اش از تراکتورســازى تا حدودى
به نظر مى رسد و شایعات در مورد مقصد فصل قطعى

آینده او آغاز شده است.
محرومیت تراکتورسازى از جذب بازیکن در نیم فصل
نقل و انتقاالت که البته در زمان نقل و انتقاالت تابستان
پیش رو نیز ادامه دارد، مســئله اى نیســت که ژنرال
بتواند به راحتى با آن کنار بیاید، او همیشــه به ویژه در
 سال هاى اخیر به بستن تیم هاى قدرتمند و پرستاره که
بتوانند مدعى قهرمانى باشند عادت داشته ومحرومیت
تیم تبریزى از جذب بازیکن، مانع بزرگ او براى تداوم
همکارى در آینده خواهد بود. البته خبرهایى نیز به گوش
مى رسد که مدیران تراکتور هم شاید تمایلى به ادامه
همکارى نداشته باشند و از همین حاال مشغول مذاکره

با گزینه هاى فصل بعد شده اند...
دو تیمى که ژنرال دوست دارد در ایران هدایت آنها را بر
عهده داشته باشد سپاهان و استقالل است. اگر بگوییم
که در چند سال اخیر و پس از جدایى از جمع زردپوشان
او  بیش از استقالل مایل به همکارى مجدد با سپاهان
بوده، اغراق نکرده ایم. امیرخان در بسیارى از محافل
اعالم کرده از کار در ســپاهان به دلیل ساختار و نظام
خوبى که دارد لذت مى برد و چندین بار تمایل خود ر
براى بازگشــت دوباره به گوش مدیران ارشد کارخانه

هفته بیست و هفتم رقابت هاى لیگ برتر

جلوگیرى از گسترش فراز!

 همه چیز از دیدار با سپاهان آغاز شد

طارمى از پرسپولیس مى رود؟
 رنگى براى بازگشت به هویت

رنکینگ خطرناك 
باشگاهى

,,
قلعه نویى براى انتخاب تیم، 
مشکل پسندى ها و

 آیتم هاى مختلف خود را 
دارد و در سال هاى گذشته 
به هیچ وجه به هدایت تیم 
هاى متوسط که البته ابزارهاى 
قهرمانى را در اختیار ندارند 
عالقه اى نشان نداده است
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آنکس که از دنیا زیاد برداشــت به فقر محکوم اســت، و آنکس که خود را 
از آن بى نیاز انگاشت در آسایش اســت، و آنکس که زیور دنیا دیدگانش را 
خیره سازد دچار کوردلى گردد، و آنکس که به دنیاى حرام عشق ورزید، 
درونش پر از اندوه شد، و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان گشت، که از 
سویى سرگرمش سازند، و از سویى دیگر رهایش نمایند، تا آنجا که گلویش 
را گرفته در گوشه اى بمیرد، رگ هاى حیات او قطع شده، و نابود ساختن 

او بر خدا آسان، و به گور انداختن او به دست دوستان است.
موال على (ع)

«کتاب سال»، مشارکت، تعهد  

روزنامه نصف جهان به خود 
مى بالد که در انتشار یک «کتاب سال» دیگر 

توانست مشارکت ده ها مؤسسه، سازمان و نهاد را جلب 
نماید. برنامه هاى این روزنامه همواره به گونه اى طرح 

ریزى مى شود که این مشارکت متعهدانه  ادامه دار بوده و در 
بلند مدت نیز استمرار پیدا کند. انتشار «کتاب سال» 1395 
قدمى بلند در این راه بود و امیدواریم در سال 1396 نیز 

مشارکت نصف جهان با اصحاب صنعت و خدمات 
هر چه بیشتر رقم بخورد.
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سریال «شهرزاد» از 15 اردیبهشت ماه به لوکیشــن خیابان الله زار در 
شهرك سینمایى غزالى مى رود.

فیض آبادى، مدیر شــهرك ســینمایى غزالى در گفتگو با ایسنا ضمن 
اعالم این خبر، اظهار داشــت: عوامل سریال «شــهرزاد» قرار است از

15 اردیبهشت ماه در لوکیشن خیابان الله زار شهرك سینمایى حضور پیدا 
کنند. طبیعى است تا زمانى که پروژه اى از لوکیشن هاى شهرك سینمایى 

استفاده مى کند، بازدید عمومى از آن لوکیشن ممنوع اعالم مى شود.
او همچنین درباره افزایش روزهاى بازدید عموم در هفته، گفت: مدتى بود 
که به منظور آماده سازى لوکیشن هاى شهرك سینمایى، بازدیدکنندگان 
تنها مى توانستند در روزهاى پنج شنبه و جمعه هر هفته از این مجموعه 
بازدید کنند، اما بزودى قرار اســت که باز هم در طول هفته بازدید براى 

عموم آزاد شود.
مدیر شهرك سینمایى غزالى یادآور شد: طبق وعده اى که پیش تر داده 
بودیم، لوکیشن هاى سریال «معماى شاه» همچون خانه دکتر وزیرى و 

میدان ژاله از نوروز امسال براى بازدیدکنندگان آزاد شده است.
به گزارش ایسنا، شهرك سینمایى غزالى که زیر نظر سازمان صداوسیما 
قرار دارد، متشکل از چند بخش گوناگون است که سال 58 توسط زنده یاد 
على حاتمى ساخته شده اســت و از آن روز تاکنون میزبان سریال هاى 
زیادى چون «ســربداران»، «شــیخ مفید»، «امام على(ع)»، «مریم 
مقدس»، «جهان پهلوان تختى»، «کارآگاه علوى»، «کیف انگلیسى»، 
«والیت  عشق»، «شب دهم»، «مدار صفر درجه»، «مردان آنجلس»، 
«تبریز در مه»، «کاله پهلوى»، «سرزمین کهن»، «معماى شاه» و آثار 

تاریخى دیگر بوده است.
قسمت اصلى شهرك سینمایى یعنى همان خیابان الله زار توسط زنده یاد 
على حاتمى احداث شد و با گذشــت زمان بخش هاى دیگرى هر کدام 
به بهانه ساخت یک ســریال در دل این مجموعه قرار گرفتند؛ لوکیشن 
شهر کوفه یادگار سریال «امام على (ع)»، شــهر سامان یادگار سریال 
«کاله پهلوى» و اورشلیم یادگار ســریال «حضرت مریم(س)» است 
و لوکیشــن هاى جدید میدان ژاله، خیابان انقالب، میدان منیریه و خانه 

دکتر وزیرى نیز قرار است به  زودى در اختیار بازدیدکنندگان قرار بگیرد.

«ایو الکساندر بک» تهیه کننده و رئیس دفتر کمپانى باواریا در برلین، که به 
تهران سفر کرده است با حضور در بنیاد سینمایى فارابى، ضمن بازدید از این 

بنیاد با علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد دیدار و گفتگو کرد.
به گــزارش روابط عمومــى بنیاد ســینمایى فارابــى، در ایــن دیدارکه 
«امیر اسفندیارى» معاون بین الملل بنیاد فارابى و فرهاد توحیدى فیلمنامه 
نویس و دبیر جشــنواره فیلم سبز نیز حضور داشــتند، «ایو الکساندر بک» 
تهیه کننده و رئیس دفتر کمپانى «باواریا» در برلین ، ضمن اشاره به سابقه 
موفق حضور فیلم هاى ایران در جشنواره هاى فیلم آلمان و حضور فیلم هاى 
آلمانى در جشنواره هاى بین المللى فیلم فجر و کودك و نوجوان،گفت: سفر ما 
به ایران، موجب شناخت بهتر و عمیق ترمان نسبت به فرهنگ این کشور کهن 
و ظرفیت هاى سینماى ایران شــد، قطعًا در توسعه روابط سینمایى فى مابین 
مؤثر خواهد بود و امیدوارم در آینده نزدیک در زمینه تولید، اکران و توزیع فیلم 

به افق هاى روشن ترى براى همکارى مشترك سینمایى دست یابیم.
این تهیه کننده آلمانى افزود: در آلمان عالقه بســیار زیادى براى شناخت 
فرهنگ ایرانى و سینماى ایران وجود دارد و با توجه به ظرفیت هاى سینماى 
ایران امیدواریم پروژه مشــترك را در آینده نزدیک کلیــد بزنیم. همچنین 
عالقه مندیم با همکارى خانه سینما و بنیاد سینمایى فارابى در زمینه نمایش 

فیلم هاى ایرانى در سینما و تلویزیون آلمان اقدام کنیم. 
مدیرعامل بنیاد ســینمایى فارابى نیز در این دیدار ضمن ارائه دورنمایى از 
سینماى ایران و برنامه هاى بنیاد سینمایى فارابى، گفت: هر چند فیلم هاى 
ایرانى در جشنواره هاى سینمایى آلمان عالقه مندان زیادى دارد اما سینماى 
ایران تالش مى کند با توســعه همکارى ها سهم بیشــترى از بازار صنایع 

تصویرى جهان را کسب کند.
وى افــزود: زمان آن رســیده تا ســینماى ایــران نزد مخاطبــان عام در 
سینماهاى آلمان بیشتر از گذشــته معرفى شود و فراهم شدن شرایط اکران

 فیلم هاى ایرانى در ســینماهاى آلمان موجب خشنودى سینماگران ایرانى 
خواهد بود. 

تابش در ادامه گفت: ســابقه همکارى بنیاد فارابى و شرکت باواریا فیلم در 
زمینه تبادل فیلم بوده اســت که امیدواریم این همکارى ها در زمینه «تولید 
مشترك» با اولویت بهره گیرى از توان فنى و هنرى سینماگران ایرانى توسعه 
یابد، سینماى ایران از ورود به پروژه هاى مشترك استقبال مى کند و امیدواریم 

زمینه هاى عملى این همکارى به  زودى تحقق یابد.

سخنگوى شوراى صنفى نمایش گفت: روز 24 فروردین همزمان باوفات 
حضرت زینب(س) سینماهاى کشور تا ساعت 17 تعطیل است.

غالمرضا فرجى گفت: روز پنج شنبه 24 فروردین ماه(امروز)  مصادف با 
وفات حضرت زینب(س) سینماهاى کشور تا ساعت 17 تعطیل خواهند 

بود .
وى ادامه داد: با تصمیم شــوراى صنفى نمایش تمام ســالن ها اعم از 
سالن هایى که فیلم کمدى یا اجتماعى به نمایش در مى آیند شامل این 
تعطیلى خواهند بود و سالن داران دقت الزم را در نوع ارائه بلیت در سامانه 

بلیت فروشى اینترنتى انجام دهند تا مخاطبان دچار سردرگمى نشوند.

قربان محمدپور کارگردان «ســالم بمبئى2» اعالم کرد براى دریافت 
پروانه ساخت این پروژه سینمایى اقدام کرده اند.

این کارگردان سینما که سال گذشته فیلم «سالم بمبئى» را در سینماهاى 
کشور روى پرده سینما داشت درباره زمان ساخت «سالم بمبئى 2» به مهر 
گفت: همه چیز بستگى به این دارد که چه زمانى پروانه ساخت این پروژه 

را از سازمان سینمایى دریافت کنیم.
وى ادامه داد: البته رایزنى هاى اولیه با بازیگران ایرانى و هندى که قرار 
اســت در این پروژه با ما همکارى کنند انجام شده است، اما تا زمانى که 

پروانه ساخت نگیریم هیچ چیز مشخص نیست.
محمدپور  تأکید کرد: بعد از گرفتن پروانه ساخت، مذاکرات وارد فاز اصلى 

و بستن قرارداد با بازیگران مى شود.
این کارگردان پیش از این اعالم کرده بود که قســمت دوم این فیلم از 

لحاظ مضمونى هیچ ربطى به قسمت اول آن ندارد.
فیلم «سالم بمبئى 2» داستان دختر شیطان است که تصمیم مى گیرد 
دیگر از شیطان پیروى نکند و براى بخشیده شدن باید به زمین آمده و به 
یک انسان بى گناه سجده کند و او تمام هندوستان را براى پیدا کردن یک 

انسان بى گناه مى گردد.

با اکران هشتمین قسمت از مجموعه «سریع و خشمگین» این سئوال مطرح است که 
آیا این فیلم پرطرفدار مى تواند موفقیت قسمت پیشین خودش را تکرار کند؟

جدیدترین فیلم از مجموعه پرفروش کمپانى یونیورسال در 63 بازار فیلم جهانى راهى 
پرده هاى سینماها مى شود و استودیو چشــم به این دوخته که این فیلم که با عنوان 
«سرنوشت خشمگین ها» اکران مى شــود بتواند در هفته افتتاحیه خود 400 میلیون 

دالر فروش کند.
دو سال پیش «خشمگین 7» فروشى 397/7 میلیون دالرى را در هفته افتتاحیه خود 

در بازار جهانى تجربه کرد.
با توجه به این که این بار چین و روسیه نیز هم زمان در اکران جهانى فیلم جاى دارند 

طبیعى است که استودیو براى هفته افتتاحیه به کسب درآمد بیشترى فکر  کند.
در حالى که فروشــى 400 میلیون دالرى در هفته افتتاحیه بــراى این فیلم که به 
کارگردانى «گرى گِرى» ساخته شده مى تواند نتیجه درخشانى باشد، با توجه به اینکه 
سال 2015 نتایج درخشان ترى هم کسب شده بود، این توقع نباید دور از انتظار باشد. 
«جنگ ستارگان: نیرو بیدار مى شود» در سال 2015 باالترین افتتاحیه تاریخ را به نام 

خودش کرد و 528/9 میلیون دالر فروش کرد.

«خشمگین 7» در افتتاحیه خود در آمریکا 147/2 میلیون دالر فروش کرده بود و این 
در حالى بود که همه براى دیدن پل واکر فقید براى آخرین بار بر پرده بزرگ بســیار 
مشتاق بودند. آن فیلم یک هفته بعد در چین و روسیه اکران شد و 68/8 میلیون دالر 

فروش کرد.
استودیو بر این باور است که حضور وین دیزل، میشــل رودریگز، تیرس گیبسون و 
لوداکریس مى تواند در کنار بازیگرانى چون دواین جانسون، جیسون استتم و شارلیز 

ترون که تازه به گروه اضافه شده، همچنان مخاطبان را به سینماها بکشاند.
قسمت هشتم از روز چهارشنبه در استرالیا، فرانسه و کره جنوبى اکران شد و روسیه، 
آلمان، ایتالیا، برزیل، اسپانیا و آرژانتین از امروز پنج شنبه به تماشاى آن مى روند. چین، 

بریتانیا و مکزیک نیز از جمعه به تماشاگران این فیلم اضافه مى شوند.
براى تولید «خشمگین 7»  190 میلیون دالر هزینه شد ولى کمپانى هنوز اعالم نکرده 
براى ساخت این قسمت چقدر هزینه شده است. این در حالى است که فیلم هشتم از 

اولین محصوالت هالیوودى بود که در کوبا فیلمبردارى شد.
این فیلم سه هفته فرصت دارد تا بازار را در دست داشته باشد و پس از آن «محافظان 

کهکشان 2» محصول دیزنى راهى سینماها مى شود.

در پى گسترش شایعات مبنى بر درگذشت بهاءالدین خرمشاهى پیگیرى ها نشان مى دهد این شایعه 
صحت نداشته و این شاعر و حافظ پژوه در صحت و سالمت به سر مى برد.

در همین رابطه نیز على  دهباشى در گفتگو با فارس این شایعه را تکذیب کرد.
همچنین سایت شخصى بهاءالدین خرمشاهى سه شنبه شب در مطلبى به قلم رضا یعقوبى این مسئله 

را تکذیب کرد. در بخشى از این مطلب آمده است:
«امشب در حضور استاد بهاءالدین خرمشاهى، از چشمه زالل علم و دانش ایشان بهره مند مى شدم و 
جرعه هاى پیاپى از آن کوثر جاودان بر مى داشــتم تا اینکه دوستى گرامى با من تماس گرفت و از تیر 
کج انداز حســود خبر داد که شایع شده است استاد خرمشاهى درگذشته اســت. به فکر ناقص و عقل 
خام بدخواهان خندیدم و گفتم که «خود به چشــم خویشــتن» مى بینم که سرو روان ادب و فرهنگ 
ایران پاینده و پابرجاست و از حافظ خوانى ایشــان در این بى وقتى شب پر از جرعه و ترانه و طربیم. به 
لطف خدا و یارى هاى پیدا و پنهان او(قول همیشــه  استاد در آغاز ســخن) ایشان در کمال سالمتى 
و صحت تمام به ویراســتارى و تدوین دانشــنامه حافظ مشــغول اند و به یارى خداوند به زودى این 
مجموعه در دسترس اهالى فرهنگ  و ادب و هنر و حافظ دوستان قرار خواهد گرفت.ما نیز غالم همت 
ایشــانیم که در این روزگار پر جفا و پر کدورت با طیب خاطر به رغم تمام مشکالت به کار خود ادامه 

مى دهند.»
بهاءالدین خرمشاهى (زاده 1324 در قزوین) نویسنده، مترجم، روزنامه نگار، طنزپرداز، فرهنگ نویس، 

شاعر و استاد دانشگاه ایرانى است. وى تألیفاتى در حافظ شناسى و تفسیر اشعار او دارد.

گفتتنى است بروز این شایعه شاید به دلیل انتشار خبر درگذشت محمد خرمشاهى به وجود آمده است. 
محمد خرمشاهى طنزپرداز معروف در سال 1291 به دنیا آمد. وى از 12 سالگى وارد شعر و شاعرى شد 

و با بیش از 90 اسم مستعار در 90 روزنامه و مجله قلم زد.
برپایه این گزارش مرحوم محمد خرمشاهى یکى از مشــهورترین طنزپردازان معاصر است که سابقه 
همکارى با نشریاتى چون «توفیق» و «گل آقا» را دارد. برخى از شعرهاى خرمشاهى در طول 90 سال 
شاعرى، چنان بین مردم جا افتاده است که به حالت ضرب المثل درآمده است، مانند «در خانه ما رونق 
اگر نیست صفا هست» یا «چوب خدا صدا ندارد». خرمشاهى در طول قریب یک قرن فعالیت ادبى و 
سرودن شعر در حوزه طنز، با افرادى چون «ابوالقاسم حالت»، «عمران صالحى»، «کیومرث صابرى 
فومنى و... همنشین بوده است و از این نظر به نوعى تاریخ شفاهى شعر و نشریات طنز ایران به حساب 

مى آید. از خرمشاهى کتاب هایى نیز به چاپ رسیده است.
در همین حال رئیس کانون انجمن هاى صنفى خبرنگاران و روزنامه گاران ایران در پیامى به مناسبت 
درگذشت محمد خرمشاهى طنزپرداز پیشکسوت و معاصر تأکید کرد: مرحوم خرمشاهى در آثار خود 

مشکالت مردم را به زبان طنز به تصویر مى کشید.
در متن پیام محمد مهدى دانى آمده است: مرحوم خرمشاهى بیش از هشت  دهه با استفاده از قریحه 
خدادادى خود و قلم شیوا و نکته پرداز کوشید تا تصویرگر راستین مشکالت جامعه باشد. آن مرحوم با 
قلم طنز مشکالت مردم را به تصویر مى کشید. بخشــى از این آثار امروز در متن زندگى  روزمره مردم 

جارى است و به عنوان ضرب المثل  در میان مردم سینه به سینه نقل مى شود.

شایعه پراکنى به دلیل تشابه اسمى

درگذشت بهاءالدین خرمشاهى 
صحت ندارد
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مشاهى 
«شهرزاد» به الله زار مى رود

«سالم بمبئى 2» در انتظار مجوز ساخت

سینماها امروز تعطیل است

چرا این تهیه کننده آلمانى 
به تهران آمد؟

هشتمین قسمت مجموعه «سریع و خشمگین»، در آستانه اکران

مســعود ده نمکى از رویکرد فرهــادى در همراهى بــا ظلم جهانى و دل ســوزاندن براى 
گورخواب هاى وطنى انتقاد کرد.

ده نمکى با اشاره به یادداشت فرهادى درباره گورخواب ها، رویکرد او را در قبال مسائل اجتماعى 
خنده دار خواند و گفت: «خنده دار است کســى با پول جریان سرمایه دارى فیلم بسازد و براى 
جشنواره هاى خارجى ارسال کند و بعدش براى گورخواب ها پیام بفرستد. خنده دار است که با 
پول دختر پادشاه قطر فیلم بسازى و در برابر مسلمان کشى و مردم کشى سکوت بکنى و در جاهایى که 
باید به نفع آنها حرف بزنى پز روشنفکرى بگیرى و در مصاحبه با روزنامه اسرائیلى بگویى که من از دولت ها 

قطع امید کردم و به ملت ها فکر مى کنم.»
او در ادامه صحبت هایش خطاب به کارگردان «فروشنده» گفته است: «آقاى فرهادى، شما چطور گورخواب هاى مملکت خودت را 
مى بینى، اما وقتى پایت را آن طرف مى گذارى، مسلمان کشى و آدمکشى زیر چرخ تانک ها را نمى بینى؟ چطور به جاى آن پیام دوپهلو 
درباره گورخواب ها، از بى عدالتى و ظلم در سطح جهان نمى گویى؟» ده نمکى در پایان رویکرد فرهادى در قبال مسائل مختلف را به 

جایگاه بین المللى این کارگردان بى ربط ندانست: «چرا؟ چون اگر از ظلم در جهان بگویى آن وقت آنها تو را نمى خواهند.»
برخى با رد سخنان ده نمکى به این اشــاره کرده اند که اصغر فرهادى به جز یادداشــتى که درباره گورخواب ها منتشر کرده بود، 
فعالیت هاى اجتماعى دیگرى نیز داشته است که از جمله آنها مى توان به اهداى خون براى مردم غزه اشاره کرد. پیش از این و در 
سال 90 این دو کارگردان به واسطه همزمانى فیلم هایشان در اکران نوروزى مقابل هم قرار گرفته بودند. عده اى در فضاى مجازى 
با ایجاد کمپین از مردم خواسته بودند تا «اخراجى هاى2 » را تحریم کنند و به دیدن فیلم «جدایى نادر از سیمین» بروند. اقدامى که 

البته با شکست مواجه شد و فیلم «اخراجى هاى 2» در گیشه با استقبال مخاطبان مواجه شد.

انتقاد تند مسعود ده نمکى از اصغر فرهادى
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

پشتیبانى نسل بعدى گوگل هوم 
 wi-fi از شبکه هاى تورى

به گزارش یک منبع آگاه، نســل بعدى   ایتنا|
اسپیکرهاى هوشــمند گوگل، از شبکه هاى تورى 

واى فاى پشتیبانى خواهد کرد.
شــبکه تورى واى فاى، به منظور ایجاد یک منطقه 
سازگار تحت پوشش، با اســتفاده از روترهاى متعدد 

اتصال واى فاى ایجاد مى کند.
چنین شبکه اى، مشــکل عمده اى که اسپیکرهاى 
هوشمند امروزى دارند را ندارد. توضیح این مشکل، 
آن است که اگر فردى از واى فاى و سرویس خود دور 

شود، سیستم او قطع مى شود. 
کیت هاى واى فاى تــورى، بر خالف بســیارى از 
روترهاى امروزى، اغلب از دو تا سه دستگاه استفاده 
مى کنند. دسترسى به واى فاى سازگارتر، به معناى 
دسترسى به دســتیار گوگل ســازگارتر مى باشد و 
به همین خاطر در بازار اســپیکر هوشمند و دستیار 
هوشــمند مانند کورتاناى مایکروسافت و الکساى 

آمازون، مسلماً از بقیه رقبا، پیشى خواهد گرفت.
گوگل هوم که با استفاده از دستیار گوگل کار مى کند، 
مى تواند کارهایى مانند پاسخگویى به سؤاالت، ایجاد 
تنوع و تفریح و حتى تعریف کردن جوك، سفارش دادن 
به بیش از 50 خرده فروش و کنترل لوازم خانگى هوشمند را 
انجام دهد.همچنین گوگل هــوم مى تواند در پخت 
شام، خواندن متون مذهبى مقدس یا شناسایى بیمارى 

با بیان عالئم به کاربران کمک کند.

اپلیکیشن مدیریت ایمیل 
اندروید

Email TypeApp – Best Mail App عنــوان 

یکــى از برتریــن برنامــه هــاى مدیریــت ایمیل 
در سیســتم عامــل هوشــمند و محبــوب اندروید 
مى باشد که به وسیله آن خواهید توانست در محیطى 
گرافیکى همراه با امکانات باال، نامــه هاى دریافتى 
خــود را مدیریت کنیــد. طراحى زیبا و پشــتیبانى از 
پروتکل هاى مختلــف ارتباطى ایمیــل، یک حس 
مدیریتى جدید را بــه کاربران القاء کــرده و آن ها را 
قادر مى ســازد تا در زمانى بسیار کوتاه لیستى جدید از
ایمیل هاى دریافتى را بدون تامــل دریافت کنند. ده ها 
حساب کاربرى خود را به برنامه اضافه کرده و بدون هیچ 
مشکلى آنها را هماهنگ با یکدیگر مدیریت کنید. یکى از 
مهم ترین مسائل در کالینت هاى مختلف مسئله امنیت 
مى باشد که در صورت بروز هر گونه مشکلى در این زمینه 
اطالعات کاربران به خطر افتاده که ممکن است هکر ها 
 Email TypeApp از این اطالعات سو استفاده کنند اما
با بهره گیرى از سیستمى پیشرو در زمینه امنیت هر گونه 
نگرانى کاربران را برطــرف کرده و اطمینان مى دهد که 
ایمیل هاى ارســالى و دریافتى در امنیت کاملى هستند. 
عالوه بر این مى توانید یک گروه مشترك از همکاران و 
یا دوستان خود را ایجاد کرده و به صورت کامًال گروهى

 نامه هاى خود را براى آنها ارسال کنید.

رشد باالى آمازون در دنیاى 
تبلیغات دیجیتال

    آى تى ایران | آمازون بــر دنیاى خرید 
آنالین و پردازش ابرى سلطه دارد و حاال تصمیم دارد 
تا در حوزه تبلیغات دیجیتال نیز از رقباى دیگر پیشى 
بگیرد و در ماه هاى اخیر نیز، قابلیت هاى تبلیغاتى خود 
را گسترش داده است. به گفته یکى دیگر از تحلیل گران 
شــرکت BMO Capitals، درآمد آمازون از تبلیغات 
تا ســال آینده 3/5میلیارد دالر خواهد بود و گوگل و 
فیس بوك قطعاً با یک رقیب قدرتمند و در حال توسعه 
روبرو هســتند.تحلیل گران معتقدند، یکى از دالیل 
پیشرفت آمازون این اســت که بعد از سال ها فعالیت 
در زمینه خدمات رســانى و تجارت آنالین، با سلیقه 
مشتریان کامال آشناست و آرشیو اطالعاتى زیادى نیز 
در مورد آنها دارد و به همین دلیل اســت که در دنیاى 
تجارت آنالین حرف اول را مى زند و به جایگاهى رسیده 

است که فیس بوك و گوگل هنوز نتوانسته اند برسند. 

درگاه واســط پرداخت اینترنتى آســمان پى زیر نظر تیم خالق با هدف کمک به توســعه بانکــدارى الکترونیک 
کشور،کاهش هزینه هاى فروشندگان و تسریع در فعالیت و پرداخت ،حذف هزینه هاى ناشى از چاپ پول در کشور، 
ارائه راهکارهاى آسان و مطمئن در زمینه هاى پرداخت پول در بســترهاى امن تجارت الکترونیک فعالیت خود را 

آغاز کرده است.
آسمان پى یک درگاه واسط پرداخت اینترنتى مى باشد که دارندگان فروشگاه اینترنتى مى توانند با استفاده از این درگاه 

اقدام به فروش و یا ارائه خدمات و سرویس هاى اینترنتى با امکان پرداخت آنالین نمایند.
آســمان پى با هدف ارائه خدماتى نوین و متمایز در عرصه پرداخت آنالین به وبســایت ها و پذیرنده هاى فعال در 
موضوعات مختلف و جذب رضایتمندى مشتریان راه اندازى شده و تاکنون توانسته خدمات دهى موفقى براى کاربران 
خود داشته باشد. آسمان پى تنها یک ابزار واسط ساده براى اتصال به شبکه شتاب نمى باشد بلکه یکى از مولفه هاى 
اصلى آن تضمین تراکنش و پشتیبانى قوى میباشد تا امکان برخوردارى از خدمات پرداخت براى کاربرانى که دانش 
www.netskypay.com :فنى الزم را نیز ندارند فراهم شود.                                                                         وب آدرس

 M.U.D. Rally Racing بازى سرگرم کننده در سبک بازى هاى ماشین ســوارى و اتومبیلرانى رالى از استودیوى
 CVi Games بــراى تبلت ها و گوشــى هاى اندروید اســت که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشــر شــده

 است.
 مسابقات ماشین سوارى شما در انواع مکان ها و محیط هاى مختلف آسفالت، گل و الى، برف و .. صورت مى پذیرد 
و شما قادر هستید بر انواع ماشین هاى مختلف سوار شوید و به رانندگى بپردازید! کنترلرهاى لمسى و عالى بازى به 
شما این امکان را مى دهند که به آسانى ماشین را هدایت کرده و با سرعت باال برانید و در نهایت به خط پایان برسید 
و کلى جایزه دریافت بکنید! امکان نمایش ماشین به صورت هاى مختلف نیز فراهم شده که قادرید از میان گزینه ها 

هر یک را که مایل هستید انتخاب کرده و با همان زاویه ماشین را نظاره گر شوید!
 چرخه شب و روز، طراحى واقعى، صداگذارى هیجان آور، کنترلرهاى لمسى خوب و حجم کم بازى از جمله مواردى 
است که باعث مى شود یک بازى خوب ساخته شــود و آن را به همه دوستداران به بازى هاى ماشین سوارى و رالى 

اندروید پیشنهاد مى دهیم!

راهنماى خرید

کمپانى سیلیکون پاور که یکى از بزرگ ترین طراحان و 
سازندگان فلش ممورى و هارد اکسترنال در دنیا است 
یکى از جدیدترین هارد دیســک هاى اکسترنال خود 
از ســرى آرمور را به نام A60 معرفى و به بازار عرضه

 کرد.
 آرمور (Armor) به معناى زره یا ضدگلوله است و هارد 
دیسک A60 که از همین سرى است داراى بدنه اى ضد 
ضربه، مقاوم در برابر اسپرى شدن آب، شوك، لغزش، 
خط و خش و گرد و غبار است، بنابراین از داده هاى شما 
در برابر کلیه صدمات ناشى از فعالیت هاى روزانه حفاظت 
مى کند. این هارد دیسک تست سقوط آزاد ارتش ایاالت 
متحده آمریکا را با موفقیت پشــت سر گذاشته است و 
از سوى ســازمان هاى بین المللى متعدد نیز به عنوان 
محصولى مقاوم در برابر آب شناخته مى شود. البته این 
هارددیسک شیک و جذاب در مقابل شوك، لغزش، خط 

و خش و گرد و غبار هم مقاوم است. در حال حاضر در 
ظرفیت هاى 500 گیگابایت، 1 ترابایت و 2 ترابایت به 
بازار عرضه شده  و در دسترس شما قرار گرفته است. این 
هارد دیسک از رابط پرسرعت USB 3.0 بهره مى برد و 
در عین حال، با رابط قدیمى تر USB 2.0 هم سازگارى 

کامل دارد.
 هارد دیسک A60 انرژى مورد نیاز خود را از همین رابط 
USB تأمین مى کند و این کار را به صورت همزمان در 

حال تبادل اطالعات انجام مى دهد. این هارد دیسک 
براى افرادى که بیشــتر زمان خــود را در حال حرکت 
هستند یا افرادى که مى خواهند اطالعات مهم خود را 
همیشه همراه داشته باشند و نمى خواهند نگران از بین 
رفتن اطالعات بر اثر آسیب و خطرات ناگهانى باشند، 

بسیار مناسب است.
بدنه بسیار شــیک و جذاب این هارد دیسک با در نظر 

داشتن سبک مدرن و سلیقه کاربران امروزى طراحى 
شده است و در کنار این زیبایى از دوام و کارآیى بسیار 
باالیى نیز برخوردار است. به موجب طراحى خاص بدنه 
این محصول، امکان حمل آسان کابل در اطراف بدنه 
همراه با هارد فراهم شده است. بافت ویژه سطح رویى 
این هارد دیسک به گونه اى است که امکان لغزیدن و 
سر خوردن آن را در هنگام حمل و نقل، به پایین ترین 
میزان خود مى رساند و در برابر هرگونه اثر انگشت و خط 

و خش نیز مقاوم است.
 کلیه هارد دیسک هاى اکســترنال کمپانى سیلیکون 
پاور امکان دانلود رایگان برنامه SP Widget که شامل 
هفت ابزار امنیتى، پشــتیبان گیرى و همچنین نسخه 
60 روزه نرم افزار Norton Internet Security مى باشد 
را براى شما به ارمغان مى آورند. هم اکنون قیمت این 

هارد دیسک در حدود 450000 تومان است.
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درگاه واسط پرداخت 
اینترنتى آسمان پى

بازى مسابقات رالى 
اندروید 

 
 Notes رسم تصویر در برنامه

آیفون 7
برنامه دفترچه یادداشــت آیفون (Notes) فراتر از 
یک ویرایشگر متن ســاده است و امکانات دیگرى 
همچون چک لیســت، ذخیره فیلم و عکس و رسم 
تصویر را دارا مى باشد! در صورتى که هنوز از قابلیت 
رســم تصویر در برنامه دفترچه یادداشــت آیفون 
7 اســتفاده ننموده اید، همراه ما باشید تا چگونگى 
رســم یک تصویر با قلم مو هــاى مختلف و رنگ 

جوهر هاى متنوع را به شما آموزش دهیم.
 اپلیکیشن Notes را اجرا کنید.

 روى گزینه یادداشــت جدید در پایین سمت راست 
صفحه ضربه بزنید.

 سپس روى نماد + که در پایین سمت راست صفحه 
وجود دارد ضربه بزنید.

 گزینه خط موجدار را انتخاب کنید!
 اکنون نوع قلم را انتخاب کنید.

 همچنیــن مــى توانیــد هماننــد روى دایــره 
ســمت راســتى ضربه بزنید و رنگ جوهر را تغییر 

بدهید.
 Done پس از رسم تصویر یا نقاشى خود، روى گزینه 

ضربه بزنید.

ساخت روبات بازوى همکار
در دانشگاه آزاد

طرح «ربات بازوى همکار» دانشجوى    ایرنا |
واحد علوم و تحقیقات در مسابقات روباتیک بین المللى 
ایران اپن2017 در لیگ ربات هاى نمایشى پذیرش 
و ارائه شــد. آرش احمدى نیا دانشجوى واحد علوم و 
تحقیقات و طراح این روبات گفــت: روبات «بازوى 
همکار» شامل دو بازوى مکاترونیکى است که هر یک 
از بازوها در راستاى محور طولى و در مقابل یکدیگر 
قرار دارند و در این مدل از طراحى تمامى فعالیت هاى 
بازوها در یک فضاى شیشــه اى و محدود به فضاى 
آزمایشگاهى جهت ترکیب مواد سیال و یا جابجایى 
اجسام صلب در نظر گرفته و پیاده سازى شده است.

احمدى نیا با بیان اینکه کنتــرل بازوها به دو روش 
دستى و نیمه اتوماتیک انجام مى شود، تصریح کرد: 
در روش دســتى کاربر با پوشیدن یک دست مجازى 
حرکات روبات را همچون حرکت دست خود کنترل 
کرده و فعالیت هاى مورد نظــر را انجام مى دهد و در 
روش نیمه اتوماتیک کاربر ابتدا سناریوى انجام فعالیت 
بازو را در نرم افزار به روبات خواهد داد و تغییر سناریو ها 
در مدت زمان کل فعالیت را به صورت دستى در اختیار 

خواهد داشت. 
به گفته این دانشــجوى واحد علــوم و تحقیقات، از 
کاربردهاى این روبات مى توان در علم پزشکى جهت 
ترکیب مواد مورد نیاز روش شیمى درمانى، در زمینه 
کشاورزى به منظور تولید کود آلى، در زمینه فناورى 
هسته اى جهت ترکیب مواد رادیواکتیویته و در صنعت 

بسته بندى جهت افزایش بازدهى تولید بهره گرفت.

ترفند

فناورانه

ســرعت هاى 40 و 100 گیگابیت بر ثانیه به نقطه بلوغ خود 
نزدیک شده اند و به زودى شاهد گسترش این سرعت ها در 
شبکه خواهیم بود. هم زمان با بهبود استاندارد این سرعت ها، 
کار بر روى نسل آینده شبکه هاى پرسرعت شروع شده است 
و در آینده نزدیک شاهد اعالم استانداردهاى آن ها از مرجع 
مربوطه خواهیم بود. اما نسل بعدى چه سرعتى خواهد داشت 

و چه زمانى باید منتظر ظهور آن باشیم؟
با توجه به پیشرفت هایى که ســال هاى اخیر در شبکه هاى 
100 گیگابیتى شاهد بوده ایم، در آینده اى نه چندان دور امکان 
دستیابى به لینک هاى تک الین با سرعت 100 گیگابیت بر 
ثانیه وجود دارد. استاندارد 25 گیگابیتى تصویب شده است و 
50 گیگابیتى تک الین نیز به زودى تصویب خواهد شد. گام 
بعدى محققانى که از سپتامبر سال 2012 کار خود را شروع 
کرده اند، دستیابى به سرعت 400 گیگابیتى است. فیسبوك 
و گوگل اولین شرکت هایى هســتند که نیازشان به «شبکه 
ترابیتى» را اعالم کرده اند. دستیابى به سرعت 400 گیگابیت 
بر ثانیه با امکانات فعلى امکان پذیر است، اما براى دستیابى به 
شبکه ترابیتى به فناورى متفاوتى نیاز است. البته این موضوع 
همچنان در هاله اى از ابهام است. در ابتدا، هدف، دستیابى به 
سرعت 400 گیگابیت بود، اما در ژانویه سال 2016، سرعت 
200 گیگابیت نیز مطرح شد. دانشگاه کالیفرنیا از شرکت هایى 
ماننــد Agilent، Google، Intel و Verizon درخواســت 
کمک در تحقیقات کرده و عزم خود را براى دستیابى به این 
سرعت جذب کرده است. پیش بینى شــده است تا دسامبر 
سال 2017 اولین استاندارد شبکه هاى 400 گیگابیتى توسط 

IEEE اعالم شود.

IEEE از هم اکنون مسیر را مشخص کرده است و به دنبال 

تصویب اســتانداردى با الیه فیزیکى اى اســت که از این 
مسافت ها و سرعت ها پشتیبانى کند:

 اترنت 400 گیگابیت بر ثانیه
400GBase-SR16 : مســافت 100 متر بر روى 16 فیبر 
نورى Multi-mode، هرکدام با سرعت 25 گیگابیت بر ثانیه.
400GBase-DR4: مسافت 500 متر بر روى چهار فیبر 
نورى Single-mode، هرکدام با ســرعت 100 گیگابیت 

بر ثانیه.
400GBase-FR8: مسافت دو کیلومتر بر روى هشت فیبر 
نورى Single-mode که هر کدام از سرعت 50 گیگابیت بر 

ثانیه و مالتى پلکسینگ CWDM بهره مى برند.
400GBase-LR8: مسافت 10 کیلومتر بر روى هشت فیبر 
نورى Single-mode که هرکدام از سرعت 50 گیگابیت بر 

ثانیه و مالتى پلکسینگ CWDM استفاده مى کنند.

 200 گیگابیت بر ثانیه
200GBase-DR4: مســافت500 متر و با اســتفاده از 
چهار فیبر نورى Single-mode که هرکدام از سرعت 50 

گیگابیت بهره مى برند.
200GBase-FR4: مســافت دو کیلومتر و با اســتفاده از 
چهار فیبر نورى Single-mode که هر کدام از ســرعت 

50 گیگابیت و مالتى پلکسینگ CWDM استفاده مى کنند.
200GBase-LR4: مســافت 10 کیلومتر و با استفاده از 
چهار فیبر نورى Single-mode که هرکدام از سرعت 50 

گیگابیت بر ثانیه و مالتى پلکسینگ CWDM بهره مى برند.
در حالى که گمانه زنى ها درباره سرعت ترابیتى، خبر از دستیابى 
به فناورى آن در سال 2022 مى دهند، سرعت 400 گیگابیتى 
به سرعت در حال توسعه است. جالب است بدانید که تاکنون 
سه نسل از ماژول هاى CFP براى پشتیبانى از این سرعت 
پیش بینى شده است. برخى از ماژول ها با نام CDFP معروف 
هستند که در زبان التین CD معرف عدد 400 است. نسل اول 
این ماژول ها CDFP و CFP4 هستند. CDFP یک ماژول با 
پشتیبانى از 16 فیبر نورى 25 گیگابیت بر ثانیه است. در حالى 
 CFP4 که نوع دیگر ماژول هاى این نسل، شامل چهار ماژول
است که این مدل نیز در کل از 16 عدد سرعت 25 گیگابیتى 
پشتیبانى مى کند. نسل دوم آن که هنوز به بازار معرفى نشده 
است، از نوع CFP2 اســت که از هشت الین 50 گیگابیتى 
پشتیبانى مى کند. آخرین نسل آن نیز که پیش بینى مى شود 
در سال 2022 در دســترس عموم قرار بگیرد و نویدبخش 
شبکه هاى ترابیتى باشد، از نوع CFP4 با پشتیبانى از چهار 
الین 100 گیگابیتى است. هر سه نســل از این ماژول ها در 
شــکل باال نمایش داده شــده اند. از بین این ماژول ها، تنها 
ماژول CDFP توانایى پشــتیبانى از سرعت هاى بسیار باال 
را دارد و ماژول هاى دیگر تقریباً به حداکثر توان خود نزدیک 
شده اند. گفته مى شود ماژول هاى CDFP مى توانند تا سرعت 
چهار ترابیت بر ثانیه را در دو کالس متفاوت پشتیبانى کنند. 
ماژول CDFPاى که در شکل نشان داده شده، داراى دو اندازه 
متفاوت است. ماژول کوچک تر از نوع استایل A است و پنج 
 B وات انرژى مصرف مى کند. نوع بزرگ تر آن از نوع استایل
است و 10 وات انرژى مصرف مى کند. اما این آخر مسیر براى 
ماژول CDFP نخواهد بود. به زودى ماژول هاى CDFP2 و 

CDFP4 نیز ساخته و به بازار عرضه خواهند شد.

عالوه بر ماژول ها، کانکتورهاى مورد نیاز براى دســتیابى 
به ســرعت 400 گیگابیت نیز در حال توسعه هستند. نوعى 
از کانکتورها که قطعاً در آینده نیز شــاهد آن ها خواهیم بود، 
کانکتور پرکاربرد MPO اســت. در مدل پیشــنهادى این 
کانکتور، به جاى اســتفاده از یک ردیف 12تایى یا دو ردیف 
12تایى فیبر نورى، از دو ردیف 16تایى پشتیبانى مى شود. این 
نوع کانکتورها از 400GBase-SR16 پشتیبانى مى کنند 
و مخصوص فیبرهاى Multi-mode براى مســافت هاى 

کوتاه هستند.

هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A60 ظرفیت 2 ترابایت

دهه بعدى به
 کدام نسل از 
تجهیزات شبکه

 تعلق دارد؟

با توجه به سرعت هایى که در حال توسعه هستند، 
گمان مى شود که نســل بعد از 400 گیگابیت بر 
ثانیه، 1.6 ترابیت بر ثانیه خواهــد بود؛ چراکه با 
چهار الین 400 گیگابیتى مى توان به این سرعت 
دست یافت. شاید براى قضاوت در این خصوص 
کمى زود باشد. باید صبر کرد تا سیر تکامل اترنت 
طى شود و در خصوص چند نســل آینده، بعد از 
تحــول 400 گیگابیت بر ثانیه اظهــار نظر کرد. 
قطعاً تا رسیدن به سرعت ترابیتى باید حداقل 10 
سال منتظر بود تا نمونه هاى اولیه در دست عموم 

قرار بگیرد.

ین سوارى و ر بازى هاى دوستداران به به هم و آن را ـود باعث مىشودیک بازىخوب ت ا
اندروید پیشنهاد مى دهیم!

رامین مشکاه
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   خبر آنالین | نشــریه «بیلد» آلمان با استناد به 
اطالعات پلیس، از جاسوسى بیش از 60 نفر یا مؤسسه در 
برلین از طرف ســازمان اطالعات و امنیت ملى ترکیه خبر 

داده است.
بر اساس اطالعات پلیس این کشور بیش از 60 نفر یا مؤسسه 
در برلین قربانى جاسوسى سرویس اطالعات و امنیت ملى 
ترکیه «MIT» شــده اند. این آمار تا هفتم آوریل توسط 
پلیس جنایى آلمان شناسایى شده اســت. تا به حال حدود 

40 مصاحبه با قربانیان این جاسوسى ها انجام گرفته است.
به طور کلى روى لیست سازمان اطالعات ترکیه که اواخر ماه 
مارس شناسایى شده است حدود 400 نام قرار مى گیرد. تا به 
حال حدود 25 برلینى روى این لیست شناسایى شده که در 
بین آنها یکى از نمایندگان حزب دموکرات مسیحى پارلمان 

آلمان هم قرار داشته است.
ســازمان اطالعات ترکیه از این افراد به عنوان طرفداران 
جنبش  «فتح ا... گولن» در آلمان جاسوسى مى کرده است. 
آنکارا جنبش گولن را مسئول کودتاى نظامى نافرجام جوالى 
2016 در این کشور مى داند.پلیس آلمان اعالم کرده است 
که در لیست جاسوسى هاى سازمان اطالعات ترکیه عالوه 
بر نام اشخاص سازمان هایى هم قرار مى گیرد. تحقیقات 
گسترده اى الزم است تا مشخص شود این جاسوسى ها چه 
کســانى را هدف قرار داده است. به گفته پلیس، این لیست 
اعالم شده  تکمیل نبوده و بعد از تحقیقات به روز خواهد شد.

  فارس| وزیــر خارجه آمریکا با اشــاره به دیدار 
رؤساى جمهور این کشور با چین در فلوریدا مدعى شد که 

پکن آماده اقدام علیه کره شمالى است.
«رکس تیلرســون» وزیر خارجه آمریکا در واکنش به 
تهدید موشکى و هسته اى کره شمالى مدعى شد به دنبال 
مذاکرات اخیر پکن با واشنگتن، چین تأکید کرده که براى 
اقدام آماده است. بنابر ادعاى تیلرسون، «دونالد ترامپ» و 
«شى جین پینگ» رئیس جمهورى چین اخیراً در فلوریدا 
دیدار و درباره مسئله کره شمالى و تنش در شبه جزیره 

مفصل گفتگو کرده اند.
براســاس گزارش «گاردین»، تیلرسون گفته است که 
رئیس جمهور جین پینگ به وضوح موضوع را فهمیده و 
من فکر مى کنم موافق است که شرایط در شبه جزیره به 

نقطه اى رسیده است که باید اقدامى انجام شود. 
ادعاى تیلرسون پس از آن بیان مى شــود که ناو گروه 
آمریکا شامل ناو هواپیمابر «یو اس اس کارل وینسون» 

از استرالیا عازم آب هاى شبه جزیره کره شده است.
طى چند روزگذشته نیز  گزارش شده بود که شوراى امنیت 

ملى آمریکا به ترامپ توصیه کرده است به گزینه بازگشت 
تسلیحات هسته اى آمریکا براى استقرار در خاك جنوبى 
به عنوان یک گزینه فکر کند. ترور رهبران کره شمالى نیز 

یکى دیگر از توصیه هاى این شورا به ترامپ بوده است.
چین نزدیک ترین کشور به کره شــمالى و از متحدان 
پیونگ یانگ محسوب مى شود. مقامات چینى هنوز به 

این ادعاى واشنگتن پاسخى نداده اند.

  مهر |  جمعى از نمایندگان پارلمان اروپا با ارسال 
نامه اى به پارلمان اســکاتلند حمایت خــود را از تداوم 
عضویت این کشور در اتحادیه اروپا اعالم کرده و گفتند: 
چنانچه اسکاتلند بخواهد که همچنان به عضویت خود در 

اتحادیه اروپا ادامه دهد از حمایت ما برخوردار خواهد شد 
و مى تواند به عنوان عضوى مستقل از انگلیس به حضور 

خود در این اتحادیه ادامه دهد. 
نمایندگان پارلمان اروپا با اشاره به برگزیت یاد آور شدند: 
موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در بودن یا نبودن 

اسکاتلند در این اتحادیه ارتباط و وابستگى ندارد.
گفتنى اســت به تازگى «نیکال اســترجون» وزیر اول 
اسکاتلند در نامه اى رســمًا از «ترزا مى» نخست وزیر  
انگلستان خواست تا اجازه دهد دومین همه پرسى براى 

استقالل اسکاتلند برگزار شود.
این اقدام اســترجون در پى رأى پارلمان اســکاتلند در 
حمایت از درخواســت وى براى برگزارى همه پرســى 

دوم استقالل اسکاتلند از انگلستان صورت گرفته است.
وى خواستار برگزارى همه پرسى استقالل در زمانى بین 

سال آینده تا پاییز 2019 شده است.

  ایسنا| رهبر قبرس ترك نشین خواستار ایجاد یک 
فضاى بسیار جدى دیپلماتیک در مرحله جدید مذاکرات صلح 

قبرس بر اساس انجام اقدامات عملى متقابل شد.
«مصطفى آکینجــى» با تأکید بر «حســن نیت» قبرس 
ترك نشین گفت: تنها زمانى مى توانیم به سمت دستیابى 
به یک راه حل حرکت کنیم که در این مســیر هر دو طرف 

باهم گام برداریم.
دور جدید مذاکرات در 11 آوریل با نظارت ســازمان ملل از 

سرگرفته مى شود.
وى ادامه داد: هیچکس نباید از ما انتظار داشته باشد که به 

صورت یکجانبه در روند مذاکرات جدید گام برداریم.
چندى پیش مذاکرات صلح میان دو طرف، با افزایش تنش ها 
میان رهبران دو منطقه قبرس به حالت تعلیق درآمد. در ماه 
فوریه تصمیم پارلمان قبرس یونانى نشین براى گرامیداشت 
همه پرسى ســال 1950 که با هدف متحد کردن قبرس با 

یونان برگزار شد، خشم قبرس ترك نشین را در پى داشت.
«نیکوس آناستازیادس» رهبر قبرس یونانى نشین و آکینجى 
از ِمى 2015 مذاکرات صلح متزلزلى را آغاز کردند که به گفته 
ناظران «بهترین شانس» در این سال ها براى اتحاد مجدد 
قبرس بوده اســت.    ترکیه در ســال 1974 به سبب وقوع 
کودتایى در این جزیره با حمایت یونان تحریک شد و به آن 

حمله کرد، قبرس بعد از آن به دو بخش تقسیم شد.

«دلسی رودریگز» وزیر امور خارجه ونزوئال، از دولت هاي 
راستگراي آمریکاي التین خواست، به جاي ترویج مداخله 

در امور ونزوئال به واقعیت ها و مسائل کشور خود بنگرند.
به گزارش آریا، دلســی رودریگز کشــورهاي راستگراي 
آمریکاي التین مانند، کلمبیا، مکزیک، برزیل و آرژانتین را 

به دخالت در امور داخلی ونزوئال متهم کرد.
وي تأکید کرد که هدف این کشورها، جلب رضایت مقامات 

آمریکا و منافع خودشان است. 

رودریگز در ادامه اظهار داشت، یکی از ویژگی هاي ونزوئال 
این است که داراي مردم شریف، شجاع و سختکوشی است 
که هر روز براي تحکیم «انقــالب بولیواري» و در دفاع از 

صلح ملت تالش می کنند.
ایــن واکنــش ونزوئال بــه ابــراز نگرانی اخیــر دولت 
کلمبیــا در رابطــه بــا اتخــاذ تصمیــم کاراکاس 
دربــاره محرومیــت 15 ســاله «انریکــه کاپریلــس» 
رهبــر مخالفــان از فعالیــت سیاســی بــوده اســت.

بر اساس این گزارش، اقدام دولت کاراکاس در محرومیت 
انریکه کاپریلس به اتهام «سوء استفاده هاي اداري» در دوره 
فرمانداري اش در ایالت میرانــدا، موجب برپایی تظاهرات 
مردمی و منجر به درگیري هاي خشونت آمیز با پلیس این 

کشور شد.
درگیري میان مخالفان و دولت ونزوئال از زمان انتخابات 
2015 پس  ازآنکه مخالفان، کنترل پارلمان را به دســت 

گرفتند، باالگرفته است.

نارضایتی عمومی از دولــت ونزوئال به دلیــل اوضاع بد 
اقتصادي که زمانی پررونق بود، افزایش  یافته است.

مخالفان، دولت سوسیالیست «نیکالس مادورو» را عامل 
مشکالت اقتصادي این کشور می دانند؛ این در حالی است 
که دولت چپگــراي ونزوئال، مخالفــان را عامل تحریک 
ناآرامی هاي سیاسی می داند.مخالفان دولت ونزوئال سال 
گذشته نیز در تالش براي وادار کردن مادورو به کناره گیري 

از قدرت در تالش براي برگزاري همه پرسی برآمدند.

تارنماى روزنامه «فیگارو» اعالم کرد: مبارزات رسمى 
انتخابات 2017 ریاست جمهورى فرانسه  آغاز شد.

به گزارش ایرنــا، این مبارزات تــا روز رأى گیرى ادامه 
مى یابد و رسانه ها باید مدت زمان سخنرانى نامزدها و 

حامیان آنها را به دقت و عادالنه رعایت کنند.
بر اساس این گزارش، رادیو و تلویزیون باید در مبارزات 
انتخاباتى ریاست جمهورى فرانســه بر اساس قوانین 

سختگیرانه اى عمل کنند.
در این چارچوب اگر فرصتى براى یک نامزد در رسانه اى 
ایجاد شود، باید فرصت مشابهى با مدت زمانى یکسان 

براى دیگر نامزدها نیز فراهم شود.
11 نامزد شــامل 9 مرد و دو زن از احزاب و گروه هاى 
مختلف سیاســى براى شــرکت در انتخابات ریاست 
جمهورى فرانســه رقابت مى کنند و تاکنون در چندین 

مناظره تلویزیونى شرکت کرده اند.
بر اســاس اطالعات آخرین نظرسنجى مؤسسه «کانتر 
ســوفر»، در حال حاضر «امانوئل َمکرون» مستقل از 
حزب تازه تأسیس «در حرکت» به همراه «مارین لوپن» 
رهبر و نامزد حزب راست افراطى «جبهه ملى» هردو با 
24 درصد محبوبیت بین رأى دهندگان، در باالى جدول 

رده بندى نظرسنجى ها قرار دارند. 
در این میان، «ژان لوك مالنشون» نامزد جنبش چپ 
افراطى «فرانسه سرکش» که پیش تر کمتر کسى تصور 
مى کرد محبوبیت قابل توجهى در میان رأى دهندگان 
فرانسوى داشته باشد، پس از چند دوره مناظره تلویزیونى 
بین نامزدهاى انتخابات، پله پله در جدول رده بندى ها 
باال آمده و اینک بر جایگاه سومى که پیش تر متعلق به 

«فرانسوا فیون» بود، تکیه زده است. 
در پى نامزدهاى یاد شــده نیز سیاستمدارانى همچون 
«بنوا آمون» به عنوان نماینــده احزاب چپ قرار گرفته 

است که به اعتقاد کارشناسان، شانسى براى پیروزى در 
انتخابات پیش رو و تداوم دولت سوسیالیست «فرانسوا 

اوالند» ندارد. 
رئیس جمهورى فرانسه هر پنج ســال یک بار و با رأى 
مستقیم مردم انتخاب مى شود و دور نخست انتخابات 
ریاســت جمهورى فرانســه 23 آوریل (3 اردیبهشت 
96) با حضــور 11 نامزد برگزیده احــزاب و نامزدهاى 
مســتقل و دور دوم آن هفــت ِمى (17 اردیبهشــت 
96) بــا حضــور دو برگزیــده دور نخســت، برگــزار 

مى شود.

  تسنیم| روزنامه «گاردیــن» در گزارش خود 
به قلم مشترك «جولیان برگز» از واشنگتن و «استفانى 
کرش گاسنر» از رم از یک مسئول آمریکایى سخن گفت 
که در مقابل یک دیپلمات اروپایى نقشه اى براى تقسیم 

لیبى به سه کشور را ترسیم کرده است.
این دو روزنامه نگار گفتند: یک مسئول بلندپایه کاخ سفید 
که در حیطه سیاســت خارجى فعال است، در نشستى با 
یک دیپلمات اروپایى طرح تقسیم لیبى را پیشنهاد داد و 

نقشه اى بدین منظور ترسیم کرد.
به نوشــته گاردین، این مســئله به «سباستین گورکا» 
دســتیار «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مرتبط 
مى باشد که بخاطر روابط گذشته اش با جناح راستگرا در 
مجارستان مورد انتقاد قرار گرفته است. او چند هفته پیش 
از انتصاب ترامپ به ریاست جمهورى آمریکا تقسیم لیبى 

را پیشنهاد داده بود.
گاردین به نقل از یک منبع آگاه درباره این موضوع نوشت: 
دیپلمات اروپایى یاد شده در پاســخ به گورکا گفت که 
تقسیم لیبى بدترین راه حلى اســت که مى توان در این 

کشور متصور شد.
این دو روزنامه نگار افزودند: گورکا اکنون در تالش براى 
دستیابى به پست فرستاده ویژه ترامپ در امور لیبى است. 
این درحالى است که کاخ سفید همچنان اهمیتى به آنچه 
در این کشور مى گذرد، نمى دهد و تصمیم نگرفته است 

که آیا فرستاده رئیس جمهور را تعیین کند یا نه.
این دو روزنامه نــگار، گورکا را فــردى توصیف کردند 
که سیاســت هاى تندروانه مى گیرد و به اسالم حمله

 مى کند و خواهاِن به گفته خودش «از بین بردن اسالم 

افراطى» اســت و گروه «اخوان المسلمین» را نیز یک 
سازمان تروریســتى مى داند که در تالش براى نفوذ به 

داخل آمریکاست.
به نوشته «گاردین»، گورکا دو دیپلمات یاد شده را با ارائه 
نقشه ترسیمى خود درباره آینده لیبى شوکه کرد. آمریکا در 
این نقشه به ایالت هاى عثمانى قدیم تکیه کرده است که 
شامل «برقه» در شرق و «طرابلس» در غرب و «فزان» 

در جنوب بود.
روزنامه «گاردین» در گزارش خــود اظهار نظر «ماتیا 

تاولدو» کارشناس امور لیبى را منتشــر کرد که درباره 
نقشــه گورکا و طرح او گفت: اگر همه آنچه درباره لیبى 
مى دانید این است که این کشور در گذشته به سه ایالت

 تقسیم شده بود، پس این نشان مى دهد که شما چیزى 
نمى دانید.

این روزنامه نوشت: «فیلیپ اسکراوج» افسر اطالعاتى 
سابق آمریکا که بیش از ده سال در لیبى کار کرده است، 
یکى از رقباى گورکا براى تصدى پســت فرستاده ویژه 
ترامپ براى لیبى است. به نظر مى رسد که وى بیشترین 

شانس را براى تصدى این پست دارد.
برپایه این گزارش، گمان مى رود که اسکراوج پیشنهادى 
براى حل بحران در لیبى مطرح کرده که متکى به ده ها 

میلیارد دالر حمایت غرب از این کشور است.

روزنامه گاردین فاش کرد

لیبى تبدیل به 3 کشور مى شود

مبارزات رسمى انتخابات ریاست جمهورى فرانسه کلید خورد

در امور داخلی ونزوئال دخالت نکنید

چین، آماده اقدام علیه کره شمالى است

درخواست رهبر قبرس 
ترك نشین در مذاکرات

جاسوسى ترکیه
 در برلین

حامى حضور اسکاتلند در اتحادیه اروپا هستیم

  ایرنا | ژاپن و آمریکا با ابراز نگرانى از تسلط چین 
بر دستیابى به اسرار هسته اى شرکت «وستینگهاوس»، 
همکارى و رایزنى گسترده اى را به منظور جلوگیرى از 

تحقق این امر آغاز کرده اند.
شرکت «وستینگهاوس» آمریکا که در زمینه نیروگاه هاى 
هسته اى فعالیت دارد و توســط شرکت «توشیبا» ژاپن 
خریدارى شــده بود، کمتــر از دو هفتــه پیش اعالم 

ورشکستگى کرد.
این شرکت که در سال مالى گذشته بیش از چهار میلیارد 
دالر زیان مالى داشت، قرار است براى چین چند نیروگاه 
اتمى نسل سومى بســازد و اعالم کرده براى راه اندازى 

این نیروگاه ها 800 میلیون دالر در نظر گرفته است.
پس از بروز این اتفاق، ژاپن و آمریکا اعالم کردند که این 
نگرانى وجود دارد، شرکت ورشکسته «وستینگهاوس» 
به دنبال فروش تجارب تجارى خود بوده و این احتمال 

مى رود که اولین خریدار آن نیز چین باشد.
هر دو کشــور افزوده اند که اگر چنیــن اتفاقى رخ دهد 

بسیارى از اسرار اتمى و فناورى هاى پیشرفته هسته اى 
در اختیار چین قرار خواهد گرفت.

تارنماى «ژاپن نیوز» نیز پیش تر در گزارشى اعالم کرده 
بود که «توشیبا» همچنین از «وستینگهاوس» خواسته 
است براى بررسى وضعیت ورشکستگى و موضوع سهام 

مشترك آنها، مدیر تسویه تعیین کند.
ژاپن و آمریکا بر این باورند که چین سال هاست تالش 
مى کند به فناورى هاى پیشــرفته اتمى براى ســاخت 
نیــروگاه و رآکتور دســت یابد و اعالم ورشکســتگى 
«وســتینگهاوس» فرصت خوبى براى این کشور است 

تا به بهانه خرید تجارب تجــارى آن به این فناورى ها 
دست یابد.

چین و این شرکت آمریکایى از سال 2009 میالدى در 
حال اجراى یکى از بزرگ ترین طرح هاى هسته اى بوده 
اند که بر اساس آن با فناورى این شرکت براى چین و در 
شرق این کشور چهار نیروگاه با فناورى نسل سوم هسته 

اى و رآکتورهاى «AP1000» ساخته مى شود.
شــرکت «توشــیبا» هم در یک هرج و مرج مالى قرار 
گرفته است و بســیارى از مقامات ژاپنى نگران هستند 
که این وضعیت براى این شــرکت خطرهاى زیادى به 

دنبال داشته باشد.
گزارش ها حاکى است که برخى از فناورى هاى هسته 
اى ابعاد دوگانه براى مصارف نظامى و غیرنظامى دارد و 

براى همین از حساسیت باالیى برخوردار است.
همچنین گفته مى شــود، شــرکت برق الکتریک کره 
جنوبى موســوم به «کپکو» نیز از جمله شــرکت هاى 

عالقه  مند به خرید شرکت «وستینگهاوس» است.

نگرانى ژاپن و آمریکا از دستیابى چین به اسرار هسته اى وستینگهاوس

  ایسنا| ســازمان بین المللى مهاجرت، وابسته به 
ســازمان ملل، اعالم کرد که قاچاقچیان انسان، لیبى را به 
محلى براى فعالیــت  بازارهاى بردگان تبدیــل کرده اند و 
پناهجویان راهى اروپا را به اســارت گرفته و به کار اجبارى 

وامى دارند.
چند پناهجوى نجات یافته گفته اند که خرید و فروش شده و 
در اسارت به کار گرفته مى شدند. آنها مى گویند قاچاقچیان 
در تماس با خانواده هایشــان از آنها براى آزادى اسیرانشان 

باج مى خواستند.
سواحل شمال لیبى نقاط کانونى براى پناهجویان و مهاجرانى 
هستند که مى خواهند خود را از آفریقا به اروپا برسانند. پیش 
از این گزارش هاى متعددى از اخاذى و خشــونت نسبت 
به  مهاجران در لیبى منتشر شــده است اما به گفته سازمان 
مهاجرت اکنون «طى روندى جدید و نگران کننده» در لیبى 

بازارهاى علنى بردگان به راه افتاده است.
به گفته پناهجویان نجات یافته خرید و فروش بردگان در 
پارکینگ ها یا میدان ها انجام مى شود و کسانى که به بردگى 
گرفته شده اند در کارگاه ها یا خانه هاى متروکه به کار وادار 

مى شوند. برخى از آنان گفته اند که قاچاقچیان پیوسته آنها را 
کتک مى زدند.

بنا بر این گزارش، قاچاقچیان براى رها کردن کسانى که به 
اسارت مى برند از خانواده هاى آنها چند صد دالر باج مى گیرند.

سازمان بین المللى مهاجرت، برخى از اسارتگاه هاى بردگان 
را بازرســى کرده و اعالم کرد، شواهد حاکى از آن است که 

سوءتغذیه، آزار جنسى و حتى قتل، اسیران را تهدید مى کند.
این سازمان همچنین مى گوید، گزارش هاى موثقى موجود 
است که قاچاقچیان انسان از موج خبرى و حساسیت نسبت 
به بحران پناهجویان سوءاستفاده کرده و با جا زدن خود به 
عنوان امدادگران داوطلب، کسانى را که از اسارت گریخته اند، 
فریب مى دهند.اغلب کسانى که سازمان بین المللى مهاجرت 
در گزارش خود به اظهارات آنها اســتناد کرده، مردان اهل 
کشــورهاى غرب آفریقا یا آفریقاى سیاه هستند.«محمد 
عبدالکبیر» مدیر عملیات اضطرارى ســازمان بین المللى 
مهاجرت مى گوید: وضعیت بسیار وخیمى است. هرچه بیشتر 
در لیبى فعالیت مى کنیم، بیشتر پى مى بریم که اینجا براى 

مهاجران سرزمین اشک است.

«مون جائه این» نامزد انتخابات ریاســت جمهورى کره 
جنوبى و پیشتاز سایر نامزدها، از آمادگى خود براى انجام 
گفتگوى مستقیم با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالى 

خبر داد و گفت که ابایى از انجام این کار ندارد.
به گزارش ایرنا، مون از جمله افرادى است که دولتمردان 
کره جنوبى او را متهم مى کنند که در برابر کره شــمالى 
ضعیف عمل مى کند و سیاست هاى سرسختانه در برابر 

پیونگ یانگ ندارد.
او در تأیید اینکه حاضر به ارتباط با کره شمالى است، گفت 
که براى حل و فصل مسائیل موجود و اختالفات میان دو 
کشــور ابایى براى مالقات و دیدار مســتقیم با رهبر کره 

شمالى ندارد.
او که در نظرسنجى هاى صورت گرفته نسبت به سایر رقبا، 
از بخت بیشــترى براى پیروزى در انتخابات نهم ماه ِمى 

سال جارى (19 اردیبهشت) ریاست جمهورى کره جنوبى 
برخوردار اســت، تأکید کرد: براى پایان دادن به مســئله 
هسته اى شبه جزیره کره، چنین دیدارى را انجام مى دهد.

روزنامه «هرالد» از کره جنوبى روز چهارشنبه از قول وى 
آورده است که سئول نقش مهمى در مسائل موجود دارد و 

باید این نقش را به درستى ایفا کند.
وى گفت: در حال حاضر کره جنوبى که باید نقش پیشرو را 
داشته باشد، فقط نظاره گر مذاکرات چین و آمریکا در باره 
کره شمالى و نتایج آن است که چنین راهبرى به هیچ وجه 

صحیح نیست.
مون جائه این از اینکه «شى جین پینگ» رئیس جمهورى 
خلق چین و «دونالد ترامــپ» رئیس جمهورى آمریکا در 
مذاکرات خود در فلوریدا در هفته گذشته در باره کره شمالى 

به توافق نرسیده اند، ابراز تأسف کرد.

ظاهراً همین اختالف نظر موجب شد تا آمریکا بى درنگ 
پس از انجام دیدار سران دو کشور ناو گروه تهاجمى خود را 
که باید در استرالیا پهلو مى گرفت از سنگاپور به اطراف شبه 

جزیره کره اعزام کرد.
«رکس تیلرسون» وزیرخارجه آمریکا گفته است که اگر 
چین تمایلــى به همراهى با ما براى حل و فصل مســئله 
هسته اى کره شمالى نشــان نمى دهد ما مستقیمًا وارد 

عمل مى شویم.
مون نامزد گروه چپگراى حزب مخالف دموکرات در کره 
جنوبى است که اصوالً  سیاست هاى مالیم ترى در قبال 

کره شمالى دارد.
وى حتى گفته اســت که اگر قــدرت را در اختیار بگیرد، 
تصمیم مربوط به استقرار سامانه موشکى آمریکایى «تاد» 

در کره جنوبى را بار دیگر مورد بررسى قرار مى دهد.

نامزد انتخابات
 ریاست جمهورى کره جنوبى: 

آماده مذاکره با رهبر 
کره شمالى هستم

فروش پناهجویان در بازار برده

,,

 یک مسئول 
بلندپایه کاخ 
سفید که در حیطه 
سیاست خارجى 
فعال است، در 
نشستى با یک 
دیپلمات اروپایى 
طرح تقسیم لیبى 
را پیشنهاد داد 
و نقشه اى بدین 
منظور ترسیم کرد
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  فارس| ویترین ساز طالفروشــى که 5 کیلو طال 
از یک طالفروشى در پاساژ قائم ســرقت کرده بود به دام 

پلیس افتاد.
در مورخه 15 اســفند 95 وقوع یک فقره ســرقت از مغازه 
طالفروشى واقع در میدان تجریش، پاساژ قائم به کالنترى 

101 تجریش اعالم شد.
با حضــور مأموران در محــل و انجام بررســى هاى اولیه 
مشخص شد که سارق یا ســارقان به شیوه تخریب درب 
شیشه اى مغازه اقدام به سرقت حدود 4/5 کیلوگرم طال و 

جواهرات و مبلغ 11 میلیون تومان وجه نقد کردند.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع سرقت مغازه و به دستور 
دادیار شعبه اول دادسراى ناحیه یک تهران، پرونده جهت 
رســیدگى در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.
در بررسى میدانى محل ارتکاب سرقت، کارآگاهان اطالع 
پیدا کردند که طالفروشى فاقد هرگونه تجهیزات هشدار 

دهنده و همچنین شیشه هاى ضد ضربه است.
با وجود این مالک طالفروشى در زمان تعطیلى مغازه اش در 
پایان ساعت کارى هیچگونه اقدامى جهت قرار دادن طال 
و جواهرات در داخل گاوصندوق مغازه انجام نداده و صرفًا 
در زمان تعطیلى مغازه، با قرار دادن پارچه اى روى ویترین 
مغازه اقدام به تعطیل نمودن مغازه طالفروشى مى کرده و 

این موضوع به روال کارى صاحب مغازه تبدیل شده است.
در شــرایطى که تنها اقدام امنیتى به عمل آمده از ســوى 
مالک طالفروشــى نصب دوربین هاى مداربسته در محل 
طالفروشى بود ، کارآگاهان با بررسى تصاویر به دست آمده 
از دوربین هاى مداربســته  طالفروشى موفق به شناسایى 

زمان دقیق سرقت و تعداد سارقین شدند.
با بررســى چندین باره تصاویر دوربین هاى مداربســته 
طالفروشى و سایر دوربین هاى مداربسته پیش بینى شده در 
داخل پاساژ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که سرقت توسط 
یک نفر با صورت کامًال پوشــیده و در ساعت 5و30دقیقه 

بامداد مورخه 15 اسفند 95 انجام شده است.
با توجه به شیوه و شگرد سرقت و بررسى چندین باره تصاویر 
به دست آمده از دوربین هاى مداربسته ، کارآگاهان با در نظر 
گرفتن دالیل، شواهد و قرائن به دست آمده از محل سرقت 
اطمینان پیدا کردند که سرقت باید توسط یک آشنا به محل 
سرقت انجام شده باشد لذا در یک سلسله اقدامات گسترده 
پلیسى موفق به شناســایى فردى به نام «مجید . م»  25 

ساله شدند که بنابر اظهارات کسبه پاساژ به مدت یکسال 
به عنوان «ویترین ساز طالفروشــى» در پاساژ مشغول به 

فعالیت بوده است .
با شناسایى «مجید . م» و در ادامه اظهارات مالک طالفروشى 
مبنى بر اینکه ویترین طالفروشى اش توسط همین شخص 
تهیه شده و به این واسطه اطالعات دقیقى از محل سرقت 
داشته، تحقیقات از «مجید . م» در دستور کار کارآگاهان قرار 

گرفت . با شناسایى محل ســکونت «مجید .م» در منطقه 
جیحون وى جهت انجام تحقیقات بــه پایگاه یکم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.
«مجید .م»  در جریان تحقیقات اولیه منکر ارتکاب سرقت 
شد اما در ادامه تحقیقات و پس از رویارویى با شواهد و قرائن از 
سوى کارآگاهان به ناچار لب به اعتراف گشود و عنوان داشت : 
«با توجه به اطالعات دقیقى که از ورودى هاى مختلف پاساژ 

و همچنین وضعیت مغازه طالفروشى در خصوص نداشتن 
شیشه هاى ضد ضربه، نداشتن سیستم هشدار دهنده و به 
ویژه اطالع دقیق از نحوه نگهدارى طالجات از سوى صاحب 
مغازه داشتم، اقدام به طراحى سرقت از حدود چند ماه پیش 

کرده و نهایتاً سرقت را انجام دادم.»
ســرهنگ کارآگاه کرم یوســف وند رئیــس پایگاه یکم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: «با توجه 

به اعتراف صریح متهم به ارتکاب سرقت و  بازرسى دقیق از 
محل سکونت متهم ، بیش از 4 کیلو و 500 گرم از طالجات 
مســروقه به همراه 11 میلیون تومان وجه نقد سرقت شده 
کشف و ضبط و به مالباخته تحویل شد؛ همچنین با حضور 
متهم در محل ارتکاب سرقت، بازسازى نحوه ارتکاب سرقت 

نیز در حضور مالباخته انجام شد.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ اظهار داشت: 
متهم با صدور قرار تأمین از ســوى مقام قضائى به زندان 

معرفى و پرونده نیز تحویل مرجع قضائى شد.

چهل تکه

  جام نیوز | نوزادى با وزن 350گرم در 24 هفتگى به 
دنیا آمد و به اشتباه مرگ او را اعالم کردند. در هندوستان رسم 
است جنازه انســان ها را پس از مرگ بسوزانند و پس از اینکه 
در بیمارستانى واقع در راجستان هند به اشتباه تشخیص داده 
شد که دختر نوزاد فوت کرده است، همه براى مراسم سوزاندن 

جسد آن آماده شدند.
کادر پرستارى بیمارستان بدون اینکه متخصص اطفال یا دکتر 
این نوزاد را معاینه کنند چنین تشخیصى را داده بودند اما درست 
لحظاتى قبل از سوزاندن این دختر، بستگان او از روى ضربان 
قلب و تنفس وى متوجه شدند که او هنوز زنده است و پرستاران 

اشتباه فکر مى کردند.

قاتل محکوم به اعدام که از مجازات    جام جم آنالین |
نافرجام خود جان ســالم به در برد، بار دیگر به اتاق تزریق رفت و 

اعدام شد.
«تراینا» 14 ســاله که در ســال 1984 در کلیولنــد از یک بازى 
فوتبال در حال بازگشــت به منزلش بود، توســط «رومل بروم» 
ربوده شد و پس از تجاوز به قتل رســید. رومل بروم بعد از ارتکاب 
جرمش بازداشــت و به اعدام محکوم شــد اما اعدام وى توسط 
«تد استریکلند» فرماندار وقت متوقف شد چرا که تالش هاى تیم 
اعدام بعد از 18 بار تالش براى پیدا کردن رگ مناسب بى نتیجه 
ماند. دادگاه تصمیم گرفته، هفت سال پس از اعدام نافرجام بار دیگر 
حکم اعدام این قاتل را اجرا کند و با وجود حواشى زیاد، اجراى این 

اعدام انجام شد.

یک زن 66 ساله که سعى    باشگاه خبرنگاران جوان |
داشت سگ خود را از میانه یک بزرگراه در نزدیکى شهر کاردیف 
در بریتانیا نجات دهد، بر اثر برخورد یک خودروى ون، جان خود 

را از دست داده است.
براســاس اعالم پلیس، در پى ایــن تصادف، بخشــى از یکى 
از باندهاى بزرگراه «M4» به مدت پنج ســاعت بســته شــد. 
گفته شده اســت که ســگ این زن از داخل خودروى او بیرون 
پریــده و وارد بزرگراه شــده بود و این زن ســعى داشــت او را

بگیرد.
یک خودروى ون این زن را زیر گرفت و اندکى بعد گفته شد که او 

جان خود را از دست داده است.

زنده شدن نوزاد 
قبل از سوختن در آتش

مرد شیطان صفت 
اعدام شد

زنى که بخاطر نجات سگش 
کشته شد 030201

ویترین ساز طالفروشى
 سارق 5 کیلو طال بود

  میزان | آتش بازى پسر بچه پنج ساله در 
پارس آباد،40 خروار یونجه را تبدیل به خاکستر 

کرد.
به گزارش مرکز فوریت هاى پلیسى110 پارس 
آباد، شــهروندان وقوع حادثه آتش سوزى انبار 
علوفه در روستاى «نورمحمد کندى» را اعالم 
مى کنند کــه بالفاصلــه مأمــوران انتظامى 
«اصالندوز» اردبیل  براى بررســى علت حادثه 

به محل اعزام مى شوند.
با حضور پلیس در محل و انجام بررسى هاى الزم 
مشخص مى شود این حادثه به علت آتش بازى 
پسر بچه پنج ساله روى داده که بر اثر آن 40 خروار 
یونجه طعمه حریق شده و در آتش سوخته است.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانى نداشت.

شیطنت پسر 5 ساله 
40 خروار یونجه را

 خاکستر کرد

در پى دریافت گزارشاتى مبنى بر    میزان |
سرقت از اماکن خصوصى و ساختمان هاى نیمه 
کاره در شهرك «کارشناسان» اردبیل، کارآگاهان 
پلیس آگاهى، تحقیقات ویژه در این زمینه را آغاز 
و پس از رصد ســرنخ هاى به دست آمده، متهم 
را در حیــن فروش اموال مســروقه در چهار راه 
سعدى غافلگیر کردند، لیکن متهم حین مواجهه 
با مأموران با اســتفاده از شلوغى محیط متوارى 
شــد اما خودروى پراید وى که از آن براى انجام 
سرقت هاى خود اســتفاده مى کرد به پارکینگ 

داللت داده شد. 
با توجه به اینکه متهم مذکور با هویت معلوم به 
مدت دوماه متوارى و تحت تعقیب بود، از آن زمان 
سرقت هاى مشابه از اماکن خصوصى به صورت 

چشمگیر در شهرستان اردبیل کاهش یافته بود.
کارآگاهــان آگاهى اردبیل بــا انجام تحقیقات 
پلیسى؛ در نهایت محل اختفاى متهم متوارى را 
شناسایى و محل اختفاى وى را محاصره کردند اما 
او این بار نیز به محض مشاهده مأموران به سمت 
اراضى بایر متوارى شــده و به دلیل عدم امکان 
تعقیب متهم با خودرو، مأمورین به صورت پیاده 
اقدام به تعقیب وى کرده و با توجه به آشنایى بیش 
از پیش متهم به محیط و اینکه احتمال متوارى 
شدن وى متصور بود، یکى از کارآگاهان پلیس 
آگاهى اردبیل با رعایت قوانین به کارگیرى سالح 
در موارد ضرورى، به متهم ایست داده و پس از 
چندین بار توجه نکردن متهم به ایست پلیس، با 
شلیک تیر هوایى، متهم را در حدود 3 کیلومترى 
محل اختفاى اولیه دستگیر کرده و به مقّر انتظامى 

داللت دادند. 

فرار 3 کیلومترى

یکی از مســافران نوروزي طی تماس با دفتر نظارت 
همگانی پلیس از وظیفه شناســایی یکی از مأموران 
انتظامی شهر اصفهان که با مراقبت از خودروي باز وي 

مانع از سرقت آن شده بود، تقدیر کرد. 
سرهنگ رحمت ا... کرباسیون رئیس بازرسی پلیس 
استان اصفهان در گفتگو با پایگاه خبري پلیس اظهار 
داشت: صبح روز چهارشنبه نهم فروردین ماه امسال 
فردي با دفتر نظارت همگانی پلیس اصفهان تماس 

و از اقدام یکی از مأموران این فرماندهی تقدیر کرد. 
وي افزود: فرد تمــاس گیرنده اعالم کــرد یکی از 
مسافران نوروزي می باشد که خودروي خود را بدون 
قفل کردن درهــاي آن در نزدیکی پــل خواجو رها 

کرده بود.  
این مقام انتظامی بیان داشــت: مأمور وظیفه شناس 
یگان امداد نیز که در حال گشتزنی و انجام وظیفه بوده 

متوجه باز بودن درهاي خودرو می شود. 
سرهنگ کرباسیون گفت: این پلیس وظیفه شناس و 
قانونمند تا بازگشت مالک خودرو از خودرویش مراقبت 
می کند و مانع از وقوع ســرقت خودور یا لوازم داخل 

خودرو می شود.  

  ایرنا | دادستان عمومى و انقالب شهرستان تبریز از صدور کیفرخواست براى پزشک متهم به قتل خبر داد و گفت: 
این پرونده در دادگاه کیفرى آذربایجان شرقى رسیدگى مى شود.

موسى خلیل اللهى  در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: این پرونده به دادگاه ارسال و در دادگاه کیفرى شماره یک استان 
مطرح و مورد رسیدگى قرار مى گیرد.

وى، از صدور نظریه پزشکى قانونى در رابطه با این 
پرونده خبر داد و گفت: بر اســاس نظریه پزشــکى 
قانونى علت فوت دو نفر از اعضاى خانواده این پزشک 
مسمومیت با سم فسفین بوده و در بررسى غذاها نیز 

این نوع سم کشف شده است.
خلیل اللهى درباره سوابق کارى و تحصیلى پزشک 
متهم، گفت: این فرد یک پزشک عمومى است که در 
سال هاى اخیر فارغ التحصیل شده و شهرت خاصى 
ندارد و عمده فعالیــت او در خانه ســالمت یکى از 

محالت تبریز بوده که توسط دانشگاه علوم پزشکى تبریز به بخش خصوصى واگذار شده است.
وى با اشاره به شایعه مسمومیت و فوت به دلیل مصرف غذاى نذرى در این پرونده، تشریح کرد: اساساً موضوع مسمومیت 

با غذاى نذرى در این پرونده 100 درصد منتفى است و به هیچ عنوان موضوع غذاى نذرى مطرح نبوده است.
خلیل اللهى با بیان اینکه غذاها از یکى از رستوران هاى تبریز خریدارى شده است، یادآور شد: تحقیقات کارآگاه ها و بازپرس 
پرونده حکایت از این داشت که موضوع غذاى نذرى نمى  تواند مطرح شود و خوشبختانه در جریان تحقیقات، محل این 

غذاخورى شناسایى و با بررسى محتواى دوربین هاى حاضر در محل، نحوه خرید غذا مشخص شده است. 
20 مهر ماه سال گذشته و همزمان با روز تاسوعاى حسینى خبرى مبنى بر فوت دو عضو خانواده یکى از پزشکان تبریزى در 
رسانه ها منتشر و پزشک مزبور مدعى شد که فردى چند غذاى نذرى در اختیار آنها قرار داده و اعضاى خانواده اش با مصرف 

این غذا مسمومیت پیدا کرده، راهى بیمارستان شده  اند و در نهایت همسر و مادربزرگ او فوت مى  شوند.

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان گفت: مردم فریب پیامک هاى 
دروغین که با عنوان برنده شدن در قرعه کشى است را 
نخورند و در صورت دریافت اینگونه پیامک ها از خطوط 
اعتبارى تلفن همراه به موضوع مشکوك شده و مراتب 

را سریعاً به پلیس فتا گزارش دهند.
سرهنگ سید مصطفى مرتضوى اظهارداشت: در پى 
شکایت یکى از شــهروندان مبنى بر اینکه مبلغ صد 
میلیون ریال از حساب وى سرقت شده بررسى موضوع 

در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.
وى افزود: فرد شاکى قبل از ســرقت، پیامکى مبنى 
بر اینکه در قرعه کشى همراه اول برنده شده دریافت 
کرده اســت و با فردى که پیامک را ارسال کرده بود 
تماس برقرار مى کند که فرد کالهبردار با چرب زبانى و 
ترفندى خاص وى را به سمت دستگاه عابر بانک برده و 
با شگردى خاص اقدام به سرقت از حسابش کرده بود.

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى اســتان اصفهان گفت: با جمع آورى مدارك 
و مســتندات شــاکى و تحقیقات صورت گرفته در 

فضاى مجازى، نهایتاً متهم شناسایى و دستگیر شد.

  صراط | رئیس پلیس فتا استان کرمانشــاه گفت: دخترى که با سوء اســتفاده از اعتماد پدر خود نسبت به 
برداشت غیر مجاز مبلغ 15 میلیون ریال از حساب بانکى وى اقدام کرده بود، توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایى 

و دستگیر شد.
ســرهنگ على کریمى اظهار داشت: در پى شــکایت یکى از شــهروندان مبنى بر برداشــت 15 میلیون ریال 
بــه صــورت غیرمجاز از حســاب بانکــى وى، 
بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار پلیس قرار 

گرفت.
وى افــزود: در انجــام بررســى هاى تخصصى 
مشخص شد مبالغ کسر شده، صرف خرید اینترنتى 
شارژ تلفن همراه شده که با پیگیرى سرنخ هاى به 
دست آمده، متهم شناسایى و براى ارائه توضیحات 

به پلیس فتا احضار شد.
این مقام انتظامى ادامه داد: متهم که دختر شاکى 
بود، در بازجویى اولیه به جرم خود اعتراف و بیان 
کرد که با سوء اســتفاده از اعتماد پدر خود و با در دست داشتن اطالعات حســاب بانکى وى، اقدام به برداشت به 

صورت غیرمجاز و خرید شارژ تلفن همراه براى خود و همسرش کرده است.
ســرهنگ کریمى به شــهروندان توصیه کرد: رمز کارت خود را به صورت دوره اى تغییر دهید و ســعى کنید از 
شماره هایى که قابل حدس زدن هستند، نظیر سال تولد، شماره شناسنامه یا اول یا آخر شماره تماس یا شماره ملى 

به عنوان رمز استفاده نکنید.
وى افزود: اگر مجبورید کارت عابر بانک خود را به فرد دیگرى بسپارید، پس از اتمام کار رمز خود را عوض کنید، 
از یک رمز براى حساب هاى مختلف بانکى استفاده نکنید و مراقب کارت عابر بانک خود باشید و آن را در اختیار 

دیگران قرار ندهید.

برداشت غیرمجاز دختر از حساب پدرکیفرخواست پزشک تبریزى صادر شد دستگیرى کالهبردار پیامکى 
در اصفهان

پلیس وظیفه شناس 
مانع سرقت خودرو شد

,,

با بررسى چندین باره 
تصاویر 
دوربین هاى مداربسته 
طالفروشى و سایر 
دوربین هاى مداربسته 
پیش بینى شده در 
داخل پاساژ، کارآگاهان 
اطمینان پیدا کردند که 
سرقت توسط یک نفر با 
صورت کامالً پوشیده و 
در  ساعت 5و30دقیقه 
بامداد مورخه 15 
اسفند 95 انجام شده 
است

جسد مرد میانسالى که چند روز از مرگش مى گذشت با استشمام بوى نامطبوع از منزلش، کشف شد.
به گزارش تسنیم، ظهر روز یک شنبه هفته جارى با دریافت گزارش شهروندان مبنى بر استنشاق بوى نامطبوع از داخل یک واحد مسکونى و عدم پاسخگویى ساکن آن، ستاد فرماندهى آتش نشانى تهران بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 104 آتش نشانى را به محل 
حادثه واقع در بلوار اصلى تهرانسر اعزام کرد. امیر عباس سرافرازى رئیس ایستگاه 104 آتش نشانى درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: هنگامى که آتش نشانان به محل حادثه در طبقه سوم یک مجتمع مسکونى واحدى رسیدند، بوى نامطبوعى از داخل یک 

منزل مسکونى به مشام مى رسید و بنابر اظهارات همسایگان، ساکن آن ( مرد میانسال) که به تنهایى در منزلش سکونت داشت، چند روز جوابگو نبود.
وى ادامه داد: آتش نشانان بالفاصله در حضور عوامل انتظامى قفل در ورودى این واحد مسکونى را باز کردند که پس از ورود به داخل منزل، با پیکر بى جان مرد 45 ساله اى مواجه شدند که پشت در افتاده بود.

سرافرازى تصریح کرد: بنابر تشخیص عوامل اورژانس، سیاه شدن جسد این شخص همچنین انتشار بوى نامطبوع، حاکى از گذشت چندین روز از زمان مرگ وى بود.
این رئیس ایستگاه آتش نشانى در مورد علت فوت این مرد خاطرنشان کرد: احتماًال روشن بودن شومینه و انتشار گازمونواکسید کربن از این وسیله حرارتى در فضاى خانه منجر به گازگرفتگى و مرگ این فرد شده باشد.

بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ جنازه این مرد میانسال براى انجام تحقیقات بیشتر درباره علت مرگ و وقوع این حادثه تحویل عوامل انتظامى شد تا به پزشکى قانونى انتقال یابد.

بوى نامطبوع  باعث کشف جسد مرد میانسال شد 
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مزایده
شماره درخواست: 9610463723400001 شماره پرونده: 9409983830300219 شماره بایگانى 
شــعبه: 950407  این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 950407  اجراى احکام حقوقى 
شعبه اول اموال آقاى قباد امیرى را در قبال مطالبات محکوم له محمود آزادى (مطابق نیابت 940138 
مورخ 95/11/28 دادگسترى بخش گندمان) به مشخصات زیر را از طریق مزایده به تاریخ روز شنبه 
مورخ 96/02/16 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 باشــند 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 شــده 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 شعبه اول 
دادگسترى مبارکه مال مورد مزایده عبارت است از:  یکدستگاه خودرو وانت نیسان به شماره انتظامى 
866 ب 34  ایران 81 تیپ 2400 رنگ آبى روغنى مدل سال 1387 داراى شماره 434186 و شماره 
شاسى 145979 با ظرفیت جمعًا 3800 کیلوگرم- دوگانه سوز- با باربند فلزى شمالى، خودرو از نظر 
بدنه آثار خش و رنگ رفتگى و برخورد جزئى تصادف روى بدنه مشاهده گردید بطوریکه از ناحیه سپر 
عقب سمت چپ شکستگى داشته و به علت توقف طوالنى مدت در پارکینگ باطرى آن فاقد کارایى 
بوده و امکان روشن شدن خودرو میسر نگردید- در بررســى ظاهرى گیربکس و شاسى سالم به نظر 
رسید- الســتیکهاى جلو و عقب در حد 30 درصد بازدهى- تودوزى خودرو در حد متوسط- بیمه نامه 
خودرو رؤیت نگردید- هزینه پارکینگ و جرائم رانندگى برعهده مالک مى باشد. با توجه به موارد فوق و 
وضعیت فنى و ظاهرى، خودرو صدرالذکر توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 125/000/000 
ریال ارزیابى و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 96/9  اجراى احکام شعبه اول 

دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه/1/192
حصر وراثت

سیدمحمد حجازى داراي شناسنامه شماره 6- 512001631 به شرح دادخواست به کالسه 95/152 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدکمال حجازى 
دهاقانى بشناسنامه 221 در تاریخ 95/11/13  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- صدیقه قاسمپور فرزند محمداسماعیل ش.ش 133 متولد 1349 صادره 
از دهاقان (همسر متوفى) 2- سیدمحمد حجازى فرزند سیدکمال ش.ش 5120016316 متولد 1370 
صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- ســیدعلى حجازى فرزند سیدکمال ش.ش 5120068103 متولد 
1378 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 4- فاطمه السادات حجازى فرزند سیدکمال ش.ش 1031 متولد 
1366 صادره از شهرضا (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/8 شعبه دوم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/1/196
حصر وراثت

على نظر بربریلمه على آبادى داراي شناسنامه شماره 317 به شرح دادخواست به کالسه 5/96  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سرور بربریلمه على آبادى 
بشناســنامه 4931 در تاریخ 94/10/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- زبیده ظهرابى فرزند لطف اله ش. شناسنامه 7 متولد 1318 صادره از سمیرم 
(همسر متوفى) 2- على صفر بربریلمه على آبادى فرزند سرور ش.شناسنامه 133 متولد 1348 صادره 
از دهاقان (پسر متوفى) 3- على نظر بربریلمه على آبادى فرزند سرور ش.شناسنامه 317 متولد 1345 
صادره از دهاقان (پسر متوفى) 4- علیرضا بربریلمه على آبادى فرزند سرور ش.شناسنامه 314 متولد 
1340 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 5- فاطمه بربریلمه على آبادى فرزند سرور ش.شناسنامه 5356 
متولد 1352 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 6- زهرا بربریلمه على آبادى فرزند سرور ش.شناسنامه 316 
متولد 1345 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 7- لیال بربریلمه على آبادى فرزند سرور ش.شناسنامه 14 
متولد 1358 صادره از شهرضا (دختر متوفى) 8- مرضیه بربریلمه على آبادى فرزند سرور ش.شناسنامه 
234 متولد 1360 صادره از شهرضا (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/10 شعبه دوم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/1/197
حصر وراثت

ناهید کریمى مهدى آبادى داراي شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 96/1  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مسیب کریمى بشناسنامه 
9- 512000453 در تاریخ 95/11/11  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- شــیوا کریمى فرزند محمدرضا  ش. شناسنامه 1-512005108 متولد 
1375 صادره از شهرضا (همسر متوفى) 2- ناهید کریمى مهدى آبادى فرزند حجت اله ش.شناسنامه 
1 متولد 1347 صادره از دهاقان (مادر متوفى) 3- یداله کریمى فرزند عزت اله ش.شناسنامه 8 متولد 
1340 صادره از دهاقان (پدر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/13 شعبه دوم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/1/198
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973640301999 شــماره پرونده: 9409983640300936 شماره بایگانی 
شعبه: 940995 خواهان: خانم آتنا طالبى فرزند عبدالحســین به نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
لنجان- شهر فوالدشــهر- محله ســى 3 خ پمپ گاز آپارتمان طالب واحد 11، خوانده: آقاى مهدى 
فضلى فرزند بهروز به نشانى: فوالدشهر- پمپ گاز محله سى 3- روبه روى کوچه پمپ گاز- آپارتمان 
طالب- واحد 11- طبقه سوم، خواســته : طالق به درخواست زوجه، گردشــکار: دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى دادگاه: در 
خصوص دادخواست خانم آتنا طالبى فرزند عبدالحسین به طرفیت آقاى مهدى فضلى فرزند بهروز به 
خواسته طالق به لحاظ تحقق بندهاى دوم و هشتم از بندهاى 12گانه سند ازدواج با عنایت به محتویات 
پرونده و نظر به رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره 8587 ثبت شده در دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 
179 حوزه ثبت بهشهر که داللت بر وجود علقه زوجیت دائم فیمابین خواهان و خوانده دارد و طى آن 
ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بالغزل با حق توکیل غیر داده که در موارد مشروحه با رجوع به 
دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و بند هشتم موارد مشروحه 
که به امضاء زوج رسیده عبارت است از اینکه زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترك کند یا شش 
ماه متوالى بدون عذر موجه از دادگاه غیبت نماید و با توجه به اظهارات خواهان طى صورتجلسه مورخه 
1395/5/6 این دادگاه که اعالم داشته «خوانده از یکسال و نیم پیش زندگى مشترك را رها کرده و رفته 
و در این مدت اصًال به ما سر نزده» و جهت اثبات ادعاى خود به شهادت شهود استناد کرده که اظهارات 
شهود خواهان در دادگاه حکایت از صحت ادعاى خواهان مبنى بر ترك زندگى خانوادگى توسط زوج 
و غیبت نامبرده دارد لذا نظر به مراتب فوق و اینکه خوانده علیرغم دعوت در جلسه دادگاه حاضر نشده 
و دفاعى معمول نداشته و مساعى دادگاه و داوران جهت اصالح ذات البین مؤثر واقع نگردیده و نظریه 
داوران ثبت شده به شماره 2000- 95/10/7 جدایى است تحقق بند هشتم از شرایط ضمن عقد نکاح 
محرز است مستند به ماده 1119 قانون مدنى و 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حکم به احراز 
شــرایط اعمال وکالت در طالق صادر خواهان مى تواند با مراجعه به یکى از دفاتر رسمى ثبت طالق 
در جهت اعمال وکالت مأخوذه از ناحیه زوج به وکالــت از وى با حق توکیل به غیر پس از انتخاب نوع 
طالق خود را مطلقه نماید و در صورت بذل از طرف او قبول نماید مدت اعتبار حکم طالق شش ماه از 
تاریخ صدور رأى قطعى مى باشد رعایت شرایط شرعى و قانونى اجراى صیغه طالق به عهده مجرى 
آن مى باشد زوجه اعالم داشــته کلیه مهریه و نفقه و اجرت المثل و کلیه حقوق مالى ناشى از ازدواج را 
در قبال طالق به زوج بذل مى نماید زوجین داراى یک فرزند مشترك به نام نگار متولد 1388/2/30 
مى باشند که با توجه به سن وى بحث حضانتش منتفى مى باشد چرا که به سن بلوغ رسیده است زوجه 
اعالم داشته جهیزیه در تصرف خودم مى باشــد لذا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفى نمى باشد 
حسب گواهى پزشک قانونى ثبت شده به شماره 2460- 95/12/19 زوجه باردار نمى باشد در خصوص 
بند دوم شرایط ضمن عقد با توجه به محتویات پرونده تحقق آن محرز نیست مستنداً به ماده 197 قانون 
آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به رد این قسمت خواسته صادر و اعالم 
مى دارد رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از 
آن ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان و سپس ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهى 
قابل فرجامخواهى در دیوانعالى کشور است. م الف: 6 یعقوبى سورکى دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/1/199 
حصر وراثت

محمد کرباسیان ورنامخواستى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1160179360 بـه شـرح دادخواست 
به کالسه 316/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
شعبانعلى کرباسیان ورنامخواستى بشناسنامه 96 در تاریخ 1395/12/07  اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- على کرباســیان ورنامخواستى فرزند 
شــعبانعلى ش.ش 67 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- محمد کرباسیان ورنامخواستى 
فرزند شعبانعلى ش.ش 1160179360 ت.ت 1370 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- فاطمه کرباسیان 
ورنامخواستى فرزند شــعبانعلى ش.ش 912 ت.ت 1365 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- طوطى 
شیرى ورنامخواســتى فرزند رضاقلى ش.ش 708 ت.ت 1347 صادره از لنجان (همسر متوفى) 5- 
نیست در جهان جاللى ورنامخواستى فرزند رجبعلى ش.ش 2487 ت.ت 1307 صادره از لنجان (مادر 
متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/1/200
حصر وراثت

محمد عبدپور داراي شناســنامه شماره 4 به شــرح دادخواست به کالســه 8/96  ش/1  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس عبدپور ماست بندى 
بشناسنامه 85 در تاریخ 95/12/4   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 2 پسر و 2 دختر و یک همسر دائمى که عبارتند از: 1- محمد عبدپور شماره شناسنامه 
4 متولد 28/6/2 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 2- رضا عبدپور شماره شناسنامه 2 متولد 39/1/3 
صادره از اردستان (فرزند متوفى) 3- سکینه عبدپور ماســت بندى شماره شناسنامه 4 متولد 37/5/4 
صادره از اردستان (فرزند متوفى) 4- شاهزاده عبدپور ماست بندى شماره شناسنامه 6 متولد 31/4/1 
صادره از اردستان (فرزند متوفى) 5- صغرى اسماعیل هومبرى شماره شناسنامه 13 متولد 11/7/10 
صادره از اردستان (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 24 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اردستان (مجتمع شماره یک)/1/201 
ابالغ رأى 

راى شورا تاریخ: 95/09/24 شماره 556/95 ش ح12 خواهان: داود سلیمیان خوانده: مجید عبداللهى 
نشانى: مجهول المکان خواسته: الزام به فک پالك گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى داود 

سلیمیان به طرفیت آقاى مجیدعبداللهى بخواسته الزام خوانده به فک پالك یکدستگاه خودرونیسان 
بشماره انتظامى 43-174م22 به انضمام هزینه دادرسى باتوجه به محتویات پرونده ازجمله رونوشت 
مبایعه تنظیمى بین طرفین، نیزجوابیه استعالم انجام شده از پلیس راهور که در آن خواهان بعنوان فک 
پالك فوق الذکر معرفى گردیده لذا خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 198 ق.آ.د.م 
راى به محکومیت خوانده به 1.فک پالك خودرونیسان بشــماره انتظامى 43-174م22. 2.پرداخت 
مبلغ هشتصدوپنجاه هزارریال بابت هزینه دادرسى درحق خواهان را صادر و اعالم مى نماید را صادره 
غیابى و ظرف 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
در محاکم حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 3852 حسین گرامى قاضى شعبه 

12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان ن جف آباد (مجتمع شماره یک)/1/202
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. تاریخ 95/12/07 کالسه پرونده 55/95 و 1597- 95/12/22 
مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد. خواهان: محمد درى نشانى: نجف آباد - 
بازار- پاساژکیان- طالفروشى امیرى وکیل خواهان: حمیدرضا على نقى بیگى نشانى: نجف آباد- خ 
امام شرقى- قبل از تقاطع 22بهمن موسسه مشــاور مهدیه خوانده: معصومه عطیه حیدرى- نشانى: 
مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقــره چک به شــماره 1639-95/06/26 جمعًا به مبلغ 
15/000/000 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 تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى محمد درى با وکالت بیگى به 
طرفیت خانم معصومه عطیه حیدرى 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 اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است مســتنداً 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 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 650/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب ونیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیروتادیه از 
تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پــس 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: 3859 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/1/205
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه: 9509973730401294 تاریــخ تنظیــم: 1395/12/22 شــماره پرونــده: 
9509983730400651 شــماره بایگانى شــعبه: 950658 خواهان: محمدعلى ســلطانى فرزند 
حسین به نشانى اســتان اصفهان- شهرســتان نجف آباد- خ منتظرى جنوبى کوى شهید کاظمى 
خواندگان:1-آقاى ایرج خسروى فرزند نجاتعلى نشانى: مجهول المکان 2- آقاى امیر ابدالى نشانى: 
مجهول المکان خواســته ها: 1. مطالبه خســارت تاخیرتادیه 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارات 
دادرسى دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى 
محمدعلى سلطانى بطرفیت ایرج خســروى و امیرابدالى بخواسته مطالبه 275/000/000 ریال وجه 
چک 391855-94/11/01 عهده بانک ملى به انضمام خسارات وارده نظربه اینکه وجود چک در ید 
دارنده ظهور در اشتغال ذمه مسئولین آن داللت داشته و خواندگان با وصف ابالغ در دادگاه حاضر نشده 
 و دفاعى نیز مطرح ننموده، لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاءدین دعوى خواهان را ثابت دانسته و با استناد 
مواد 515 و 522 و 198 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 314 و 249 قانون تجارت حکم بر محکومیت 
خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت 275/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و 8/290/000 ریال 
بعنوان هزینه دادرسى و خســارات تاخیردر پرداخت از سررسیدلغایت پرداخت در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس 
ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است. م الف: 

3862 مسیبى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/1/206
ابالغ راي

شماره پرونده: 181/95 شماره دادنامه: 795-95/10/22 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقى شوراي حل 
اختالف لنجان، خواهان: فاطمه اسماعیلى فرزند على محمد به نشانی: فوالدشهر محله ب 6 خ ایثار 2 
پ 173 ، خواندگان: 1- کریم جعفرى راد فرزند حسین 2- مهدى غریب زاده فرزند مرتضى هر دو به 
نشانی: مجهول المکان، خواسته: انتقال سند،  گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و با توجه به نظریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور راي می نماید: 
راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست فاطمه اسماعیلى فرزند على محمد بطرفیت 1- کریم جعفرى 
راد فرزند حســین و 2- مهدى غریب زاده فرزند مرتضى به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده 
ردیف اول به رفع موانع انتقال و  الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى به منظور 
انتقال سند مالکیت یکدســتگاه خودروى دوو GLO به شماره انتظامى 13- 144 ق 28 با احتساب 
مطلق خسارات دادرسى مقوم به پنجاه میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمى و مستندات منضم 
دادخواست با توجه به اینکه خواندگان در جلسه شــورا حاضر نگردیده و هیچ دفاعى نسبت به ادعاى 
خواهان بعمل نیاورده اند، لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانســته و استناد به ماده 225 و 10 و 219 و 
 GLO 220 قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول (کریم جعفرى زاده) به انتقال سند خودرو دوو
به شماره انتظامى 13- 144 ق 28 و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت دادرس به مبلغ 
هشــتصد و پانزده هزار ریال بر مبناى شــرط متن قرارداد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. در 
خصوص پرداخت خسارت دادرسى علیه خوانده ردیف دوم (مهدى غریب زاده) نظر به اینکه خواهان 
هیچ دلیل و مدرکى به علم اطالع خوانده از آخرین وضعیت نقل وانتقال صورت گرفته نسبت به خودرو 
و امتناع وى از انتقال اسناد رســمى با وصف علم اطالع از مالکیت خواهان به شورا ارائه ننموده است. 
لذا شورا استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسى حکم به رد دعوى خواهان و در خصوص دعوى علیه 
خوانده ردیف دوم مبنى بر الزام خوانده به انتقال سند رسمى خودرو فوق الذکر نظر به استعالم به عمل 
آمده از اداره راهور و عدم احراز مالکیت رســمى و عدم توجه به دعوى مستنداً به ماده 84 قانون آئین 
دادرسى مدنى حکم به رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشد. ك/11/17 م الف: 4 بهمن پور قاضى شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان لنجان/1/207
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم زرین شهر در نظر دارد در پرونده اجرائى 920132 له کرمعلى سلیمانى 
فرزند حسن با وکالت خدامراد کیانى و علیه عارف سلیمانى بابادى فرزند مهدى قلى با وکالت امان ا... 
امین جلسه مزایده اى به منظور فروش تمامیت ششــدانگ یک باب منزل مسکونى دوطبقه واقع در 
فوالدشهر در تاریخ 96/2/12 ساعت 10 الى 11 صبح در محل این اجراء برگزار نماید. مال مورد مزایده 
طبق نظر کارشناسى رسمى دادگســترى عبارت است از یک باب منزل مســکونى دوطبقه واقع در 
فوالدشــهر خیابان مدرس خیابان الوند فرعى الوند 9 پالك 686 داراى پالك ثبتى 17469 فرعى از 
581/2  اصلى واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان و داراى دو سند تفکیکى سه دانگى مساحت 
عرصه 172/5 مترمربع و حدود اربعه شماًال به طول 7/5 متر به گذر شرقاً به طول 23 متر به پالك غیر، 
جنوبًا به طول 7/5 متر به پالك غیر و غربًا به طول 23 متر به پالك غیر و به صورت یک ساختمان دو 
طبقه دو واحدى مجزا (دوخوابه) به انضمام یک پارکینگ مسقف است. اعیانى در حدود 215 مترمربع 
بوده داراى کف ســازى موزاییک، بدنه ها گچ اندود، کابینت فلزى، درب و پنجره خارجى آهنى، نماى 
آجرى، کفسازى حیاط موزاییک، اشتراکات شهرى دو کنتور گاز و یک کنتور آب و برق مى باشد. سند 
ثبتى به نام آقاى کرمعلى ســلیمانى و در تصرف آقاى عارف ســلیمانى. قیمت پایه مزایده طبق نظر 
کارشناسى نسبت به کل ششدانگ از مبلغ 2/050/000/000 ریال شروع و هر کس باالترین قیمت را 
پیشنهاد و ده درصد مبلغ خریدارى شده را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. طالبین 
خرید با شرکت در مزایده پنج روز قبل از جلسه مزایده مى توانند از مال مورد مزایده در آدرس فوق دیدن 

نمایند. م الف: 3  اجراى احکام شعبه دوم دادگسترى شهرستان زرین شهر/1/208
اجرائیه

شماره: 9610423730400001 شــماره پرونده: 9509983730400140 شــماره بایگانى شعبه: 
950141 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه غیابى 9509973730400724 محکوم 
علیه: حمید عباسى فرزند فتح اهللا به نشــانى: مجهول المکان با وکالت حسن مهرابى فرزند احمد به 
نشانى: نجف آباد- خیابان امام خمینى بعد از چهارراه شــهردارى مجتمع پرشیا طبقه چهارم واحد21 
محکوم است به پرداخت 900000000 ریال بعنوان اصل خواسته -27000000 ریال هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارات تاخیر از 94/09/05 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم 
له: مجید روح اله فرزند محمدعلى به نشانى: اصفهان-نجف آباد- خ شیخ بهایى جنوبى ك مروارید و 
45000000 ریال هزینه اجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجــه هفت را در پى دارد. (ماده 34 ق انون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 3864 شــعبه 4 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد-على فرقانى/1/209
ابالغ رأى 

شــماره دادنامــه: 9509973730401260 تاریــخ تنظیــم: 1395/12/14 شــماره پرونــده: 
9509983730400810 شماره بایگانى شــعبه: 950822 خواهان: على هنرمند نجف آبادى فرزند 
اسداله با وکالت آقاى حسن مهرابى فرزند احمد به نشانى نجف آباد خیابان امام خمینى بعدازچهارراه 
شهردارى مجتمع پرشــیا طبقه چهارم واحد 24 خواندگان:1-آقاى آقارضا ماندگارى بامکان فرزند 
محمد 2- آقاى وحیدحاج لطفعلیان همگى به نشانى... خواسته ها: 1. الزام به تنظیم سندرسمى ملک 
2. مطالبه خسارات دادرسى دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
درخصوص دعوى آقاى على هنرمند با وکالت آقاى حسن مهرابى بطرفیت آقایان وحیدحاج لطفعلیان 
و آقاى رضاماندگارى بخواسته الزام به انتقال رسمى خودروى بنز بشماره انتظامى 97د189 ایران88 
و مطالبه خسارات دادرســى نظربه اینکه بموجب قرارداد عادى 95/02/29 خوانده لطفعلیان مبادرت 
به واگذارى خودروى موصوف به خواهان نموده اســت. 2- خواهان به اتومبیل تصرف داشته و اصل 
مدارك نیز نزد اوست. 3- حسب پاسخ اســتعالم خوانده ماندگارى مالک رسمى آنست و خواندگان 

دفاعى مطرح نکرده اند. دادگاه دعوى خواهان را ثابت تشــخیص داده با اســتناد به مواد 362 و 219 
قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ماندگارى به انتقال رسمى اتومبیل موصوف از طریق نیروى 
انتظامى و محکومیت حاج لطفعلیان درحق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى وظرف 
بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدن ظر مستقر در مرکز استان است. م الف: 3865 مسیبى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/1/211
ابالغ رأى 

راى شوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد بتاریخ 95/12/17 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه 
سوم شــوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به 
کالسه 95/905 و دادنامه: 788- 95/10/29 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى 
گردد خوانده حمیدمحمــدى علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافــى حضور ندارد و الیحه اى 
تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات 
پیوستى است. عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان مرتضى باقرى نجف آبادى بطرفیت 
خوانده حمیدمحمدى به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 21/000/000 ریال بابت یک 
فقره چک 098158به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 
95/07/25 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلســه دادرسى و تصویرمصدق چک و 
گواهى عدم پرداخت موردادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و 
عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 522-

519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده حمیدمحمدى به پرداخت 
مبلغ 21/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 962/500 ریال هزینه دادرسى و پرداخت 
250/000ریال هزینه نشرآگهى وپرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/07/25 لغایت 
زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق 
خواهان مرتضى باقرى نجف آبادى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده حمیدمحمدى 
غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عم ومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 3866 خوشنویس قاضى 

شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/212
حصر وراثت

احمد صالحى داراى شناسنامه شماره 107 به شرح دادخواست به کالسه 22/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطانعلى صالحى اشترجانى بشناسنامه 
851 در تاریخ 95/11/17  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- حسینعلى صالحى ش ش 717 ، 2- على صالحى اشــترجانى ش ش 406، 3-براتعلى 
صالحى اشترجانى ش ش 691 ، 4- احمد صالحى ش ش 107، 5- عزت صالحى اشترجانى ش ش 
827 ، 6- عفت صالحى اشــترجانى ش ش 274 (فرزندان متوفى) 7- معصومه قماشلویان ش ش 
747 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3867 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/213 
ابالغ رأى 

شــماره دادنامــه: 9509973731501295 تاریــخ تنظیــم: 1395/12/21 شــماره پرونــده: 
9509983731500833 شماره بایگانى شعبه: 950845 خواهان: على منصورى شورابى فرزند فرامرز 
به نشانى استان اصفهان-شهرستان نجف آباد-امام خمینى خواندگان:1-آقاى جالل حیدرى فرزند 
غالمرضا 2- آقاى ابوالفضل قندهارى فرزندجعفر 3- آقاى حمیدرضا یزدانى همگى به نشانى مجهول 
المکان خواسته ها: 1. مطالبه وجه سفته 2. تامین خواســته دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست على 
منصورى بطرفیت جالل حیدرى حمیدرضا یزدانى و ابوالفضل قندهارى  بخواســته مطالبه وجه یک 
فقره سفته بشماره 176062 بمبلغ سیصدمیلیون ریال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیرتادیه 
دادگاه باتوجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق سفته و امضاى خوانده ردیف سوم قرارگرفته و 
دیگرخواندگان نیزبعنوان ضامن آن را امضا نموده اند و تصویر مصدق فاکتورفروش و قراردادفى مابین 
طرفین که همگى داللت بر مدیون بودن خواندگان داشته است لذا دادگاه دعوى خواهان را مقرون به 
صحت تشخیص و به استناد مواد 307 و 309 و 249 از قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 و 198 
از قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ سیصدمیلیون 
ریال بعنوان اصل خواسته و خســارت تاخیرتادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان تقدیم دادخواست 
تازمان اجرا و هزینه دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى وظرف بیست 
روزپس ازابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 3873 خوشنویس رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/1/214 
ابالغ اجراییه

شــماره نامه: 9610113640200010 شــماره پرونده: 9509983640200522 شــماره بایگانی 
شــعبه: 950544 جناب آقاى محمدحســن صالح آبادى به آدرس: مجهول المکان بدینوسیله نظر به 
مجهول المکان بودن شما و باستناد ماده 73 ق آ د م به شــما ابالغ مى گردد به موجب دادنامه شماره 
9509973640201277 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقى زرین شهر محکوم به فک پالك خودروى 
ریو به شماره انتظامى 43—118 ه 21 در حق آقاى شــکراله رضائى فرزند شکر و پرداخت نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت مى باشید. الزم است ظرف ده از تاریخ چاپ آگهى در این دفتر حاضر و 
آدرس دقیق خود را اعالم نموده و ضمن تحویل نسخه ثانى اجرائیه نسبت به اجراى حکم و یا معرفى 
اموال بالمعارض خود جهت استیفاى محکوم به اقدام نمائید واال وفق مقررات اقدام مى گردد. م الف: 

16 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/1/215
حصر وراثت

بصیرت کبیرزاده نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 614 به شرح دادخواست به کالسه 26/96 ش 
ح 10  از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلى 
کبیرزاده نجف آبادى بشناسنامه 89 در تاریخ 95/10/10  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ســعادت کبیرزاده نجف آبادى ش ش 165 (پسرمتوفى) 
2- فرشته کبیرزاده نجف آبادى ش ش 417، 3-زهره کبیرزاده نجف آبادى ش ش 650 ، 4- بصیرت 
کبیرزاده نجف آبادى ش ش 614 ، 5- شــوکت کبیرزاده نجف آبادى ش ش 187 (دختران متوفى) 
6- ماه بیگم آذرى نجف آبادى ش ش 500 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3872 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان  نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/1/216
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى شــماره: 52/96 ش ح 9- 96/01/16 خواهان مریم عظیما دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده مهریه به طرفیت خوانده امیرحســین-داود میراب زاده به شوراى حل اختالف 
شعبه نهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 52/96 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 باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 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: 3869 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/1/218 
حصر وراثت

جالل هالکوئى داراى شناســنامه شــماره 540 به شرح دادخواست به کالســه 27/96  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت اله هالکوئى بشناسنامه 
4404 در تاریخ 95/11/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- ســهیال هالکوئى ش ش 306، 2- جالل هالکوئى ش ش 540 ، 3- ناهید هالکوئى 
ش ش 225، 4- صفاالدین هالکوئى ش ش 22، 5- محســن هالکوئى ش ش 1335، 6- ســاالر 
هالکوئى ش ش 915 (فرزنــدان متوفى) 7- طوبى جعفرپور شــهرضائى ش ش 17198، 8- زهرا 
هالکوئى دهاقانى ش ش 44 (همسران 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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 3868 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/1/219
حصر وراثت

رضا رضائى با وکالت از طرف زهرا موسوى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 8501 بـه شـرح دادخواست به 
کالسه 319/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آغا 
بى بى موسوى ریزى بشناسنامه 6967 در تاریخ 1395/09/12 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد موسوى فرزند سید یحیى ش.ش 142 ت.ت 
1346 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- سیدمهدى موسوى فرزند سید یحیى ش.ش 856 ت.ت 1350 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- زهرا موسوى فرزند سید یحیى ش.ش 8501 ت.ت 1347 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 14 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان /1/220
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم زرین شهر در نظر دارد در پرونده اجرایى کالسه 940042 له آقاى عباس 
اشراقى فرزند نوروز علیه قرارگاه سازندگى خاتم االوصیا- پروژه غدیر هسا 1 و 3 جلسه مزایده اى به 
منظور فروش یکصد تیرآهن نمره 18 بطول 155 ســانتى متر به منظور وصول مبلغ 28/000/000 
ریال بابت محکوم به در حق محکوم له و مبلغ یک میلیون ریال بابت نیم عشر اجرایى در حق صندوق 
دولت در مورخ 1396/2/10 ساعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. اموال مورد مزایده 
طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى عبارتند یکصد شاخه تیر آهن نمره 18 بطول 155 سانتى متر 
بصورت زنگ زده و با توجه به متراژ حدود 1/5 مترى بصورت ذوبى محســوب مى گردد و جمعًا حدود 
3/035 کیلوگرم به ارزش هر کیلوگرم 8/200 ریال جمعًا به ارزش 24/887/000 ریال اعالم مى گردد 
که پس از باسکول و توزین دقیق بر مبناى هر کیلوگرم 8/200 ریال محاسبه و اعالم مى گردد. قیمت 
پایه مزایده نسبت به تیرآهن فوق طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى از مبلغ هر کیلوگرم 8/200 
ریال شروع و هر کس باالترین قیمت خرید را پیشنهاد و ده درصد مبلغ آن را فى المجلس پرداخت نماید 
برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید و شرکت در مزایده ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده مى توانند از 
ملک مورد مزایده واقع در آدرس فوالدشهر- مهر مسکن قرارگاه سازندگى خاتم االوصیا- پروژه غدیر 
هسا 1 و 3 بازدید نموده و جهت شرکت در مزایده در شعبه دوم اجرائى حقوقى دادگسترى زرین شهر 
حاضر شــوند. م الــف: 8  اجراى احــکام شــعبه دوم دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان لنجان 

(زرین شهر)/1/221

حصر وراثت
عباس اروجعلى مشهدى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1879 بـه شـرح دادخواست به کالسه 10/96 
ش 2  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اروجعلى 
مشهدى بشناسنامه 1066 در تاریخ 96/1/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- نادر اروجعلى مشهدى به ش.ش 59، 2- بهروز اروجعلى مشهدى به 
ش.ش 3،  3- موسى اروجعلى مشهدى به ش.ش 228،  4- عباس اروجعلى مشهدى به ش.ش 1879 
(پسران متوفى) 5- لیال اروجعلى به ش.ش 1963،  6- خورشید اروجعلى به ش.ش 1455،  7- سهیال 
اروجعلى مشــهدى به ش.ش 1685،  8- شهربانو اروجعلى مشــهدى به ش.ش 1684،  9- سمیه 
اروجعلى مشهدى به ش.ش 11 50112093 (دختران متوفى) 10- سکینه امیرحاجلو فرزند احمد به 
ش.ش 15 (همسر دائمى متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/1/222
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973640700876 شــماره پرونده: 9309983640700588 شماره بایگانی 
شعبه: 930601 خواهان: آقاى کیامرث معتمدى فرزند محمدناصر به نشانى: فوالدشهر E 5 ساختمان 
ساحل پ 101، خواندگان: 1- آقاى یوسف دریس فرزند حمزه به نشانى: مجهول المکان 2- شرکت 
نخل هاى سبز بهمن شیر به نشانى: اصفهان  ملک شهر خ آزادگان کوچه گلها افشار غربى فرعى سوم 
شماره 4، خواسته ها : مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى کیامرث 
معتمدى فرزند محمدناصر به طرفیت آقاى 1- یوسف دریس فرزند حمزه 2- شرکت نخل هاى سبز 
بهمن شیر به خواسته مطالبه مبلغ سى وهشــت میلیون و پانصد هزار تومان به استناد 3 برگ چک به 
شماره هاى 219407 و 219405 و 219409 عهده بانک شــهر به انضمام هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به اینکه خواهان با تقدیم رونوشت برابر اصل چک و گواهى عدم پرداخت آن تقاضاى 
محکومیت خواندگان را به شرح دادخواست نموده است و هیچ یک از خواندگان در جلسه حاضر نشده اند 
و در خصوص خوانده ردیف اول نشــر آگهى صورت گرفته اســت و در خصوص خوانده ردیف دوم با 
عنایت به عدم شناسایى خوانده در محل اوراق ابالغ وفق ماده 76 قانون آیین دادرسى مدنى به آخرین 
محل شرکت در اداره ثبت شرکت ها ابالغ شده است دادگاه با بررسى محتویات پرونده و وجود اصل 
چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد و با استصحاب بقاى دین و اینکه خواندگان 
دفاعى در قبال دعوى مطروحه نکرده اند خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198و 
515 و519  از قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و مواد 
1258 و 1275 از قانون مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحد استفســاریه 
تبصره مذکور مصوب سال 1377 مجمع تشــخیص مصلحت نظام رأى بر محکومیت خواندگان به 
پرداخت مبلغ سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال به صورت تساوى بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت براساس شاخص تورم 
(که توسط واحد اجراى احکام دادگسترى محاسبه خواهد شد) در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. 
رأى دادگاه غیابى است و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این مرجع و پس از انقضاى 
مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م الــف: 7 قاســمى دادرس شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی حقوقــى شهرســتان لنجــان 

(زرین شهر)/1/223 
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/18/350116- 1396/1/15 نظر به اینکه خانم  ها مریم خسرویان ریزى فرزند 
حسن و کبرى رنجبر ریزى فرزند محمد و مهرى پناهى ریزى فرزند حسن به استناد 2 برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده، مدعی هستند که اسناد مالکیت آنها به ترتیب نسبت 
به نیم دانگ و دو دانگ و نیم دانگ (جمعاً سه دانگ) از یک باب خانه پالك 2440 فرعى از 107- اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحات 539 و 542 و 545 دفتر 44  امالك این اداره 
ذیل ثبت 6865 به نام ایشان ثبت و اسناد مالکیت به شــماره چاپى 805597 و 805530 و 805531 
سرى الف/81 صادر و تسلیم گردیده است و معامله دیگري انجام نشده و در حال حاضر اسناد مالکیت 
به علت جابجایی مفقود شده  است لذا چون نامبردگان درخواست صدور اسناد مالکیت المثنی نموده اند، 
طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس 
از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل ســند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناي 
اسناد مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضیان تسلیم خواهد کرد. م الف: 5  اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان لنجان/1/224
حصر وراثت

شهین درعلى بنى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1997 بـه شـرح دادخواست به کالسه 6/96  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خسرو على بیگى بنى 
بشناســنامه 1993 در تاریخ 1395/02/13 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدعلى على بیگى بنى فرزند خسرو ش.ش 1270529854 ت.ت 
1369 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 2- پریســا على بیگى بنى فرزند خسرو ش.ش 21502 ت.ت 
1367 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 3- شــهین درعلى بنى فرزند غالمرضا ش.ش 1997 ت.ت 
1345 صادره از آبادان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 15 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/1/225
حصر وراثت

فاطمه جاللى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1160128146 بـه شـرح دادخواست به کالسه 5/96  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى جاللى 
ورنامخواستى بشناســنامه 133 در تاریخ 95/11/27 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مریم جاللى فرزند مصطفى ش.ش 76 ت.ت 1363 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 2- راضیه جاللى ورنامخواســتى فرزند مصطفى ش.ش 1250 ت.ت 1366 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- فاطمه جاللى فرزند مصطفى ش.ش 1160128146 ت.ت 1369 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- گل بهار کاظمى ورنامخواستى فرزند براتعلى ش.ش 48 ت.ت 1343 
صادره از لنجان (همســر متوفى) 5-کبرى جاللى ورنامخواستى فرزند شکراله ش.ش 3475 ت.ت 
1313 صادره از لنجان (مادر متوفى)والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 11 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/1/226
حصر وراثت

سید بهزاد محمدى سومار داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 619 بـه شـرح دادخواست به کالسه 4/96  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدولى محمدى 
سومار بشناســنامه 3370055643 در تاریخ 1395/12/13 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید اردشیر محمدى فرزند سیدولى ش.ش 86 ت.ت 
1345 صادره از قصر شیرین (پسر متوفى) 2- سید بهروز محمدى فرزند سیدولى ش.ش 7 ت.ت 1349 
صادره از قصر شیرین (پسر متوفى) 3- سید بهزاد محمدى سومار فرزند سیدولى ش.ش 619 ت.ت 
1360 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- منیژه السادات محمدى فرزند سیدولى ش.ش 3370074788 
ت.ت 1345 صادره از قصر شیرین (دختر متوفى) 5- سهیال السادات محمدى سومار فرزند سیدولى 
ش.ش 4 ت.ت 1346 صادره از قصر شــیرین (دختر متوفى) 6- سیده مهتاب محمدى سومار فرزند 
سیدولى ش.ش 3370063549 ت.ت 1351 صادره از قصر شیرین (دختر متوفى) 7- فرصت عزیزى 
ســومارى فرزند احمد ش.ش 3 ت.ت 1319 صادره از قصر شیرین (همســر متوفى) والغیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 10 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/1/227
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- مجتبى على اکبرى فرزند على 2- على على اکبرى فرزند 
حسین کالسه پرونده: 951093 وقت رسیدگى: 1396/3/31 ساعت 10 خواهان: پست بانک اصفهان 
خوانده: 1- مجتبى على اکبرى فرزند على 2- على على اکبرى فرزند حســین خواسته: مطالبه مبلغ 
تسهیالت به شماره 92093055297 خواهان دادخواستى تســلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده 
و جهت رسیدگى به شعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در روزنامه هاى کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده 
روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رســاند. ضمنًا چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى 
الزم شــود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. بدیهى اســت در صورت عدم حضور در 
جلسه دادرسى دادگاه غیابًا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 13 دادگاه عمومى بخش 

باغبهادران/1/229
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002129000162/1 شماره بایگانی پرونده: 9500194 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802129000001 (آگهى ابالغ اجرائیه به آقاى ابراهیم خدابخشیان مدیون پرونده اجرائى 
کالسه 9500194 لنجان) بدین وسیله به آقاي ابراهیم خدابخشیان فرزند احمد شناسنامه شماره 599 
کدملى 1170576011 ساکن زرین شهر- خیابان شیخ بهائى- کوى طاهر- پالك 26 ابالغ مى شود 
که آقاى بهنام ستارى جهت وصول مبلغ 24/000/000 (بیست و چهار میلیون) ریال به استناد چک 
شماره 1578/320253/20 عهده بانک ملت شعبه بهشتى زرین شهر علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به کالسه 9500194 در واحد اجراى اسناد رسمى لنجان تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1395/11/04 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
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: 22 واحد اجراي اسناد 

رسمی لنجان/1/294
حصر وراثت

فاطمه مهرى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1136 بـــه شـرح دادخواست به کالسه 18/96  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا مهدیان ریزى 
بشناسنامه 8758 در تاریخ 1395/11/03  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه مهرى فرزند قربان ش.ش 1136 ت.ت 1358 صادره از لنجان 
(همسر متوفى) 2- فاطمه نکوئى ریزى فرزند نعمت اله ش.ش 174 ت.ت 1328 صادره از لنجان (مادر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/1/455
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ابالغ رأى
شماره پرونده: 9509983640200270 شــماره بایگانی شعبه: 950284 خواهان: آقاى کوروش 
قبادى فرزند عین ا...به نشانى: فوالدشهر- آ2- ساختمان بهار- پ 76، خوانده: آقاى على موالئى به 
نشانى: مجهول المکان، خواسته : الزام به فک پالك خودرو، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص 
دعوى آقاى کوروش قبادى فرزند عین ا... به والیت قهرى از آریا قبادى متولد (1384) به طرفیت 
آقاى على موالئى به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به فک پالك از یک دستگاه اتومبیل 
پراید مدل 87 به شماره انتظامى 419 هـ 16  ایران 43 و مطلق خسارات دادرسى با عنایت به متن 
دادخواست و مدارك تقدیمى بدین توضیح که خواهان بیان داشته به والیت از فرزندش در بهمن 
ماه ســال 1394  اتومبیل موضوع دعوى را به خوانده فروخته و اکثر ثمن آنرا دریافت کرده است و 
قرارداد تنظیم شده در اختیار ایشان است و حاضر به انتقال سند و فک پالك مى باشد لکن نامبرده 
مدتى اســت بنگاه اتومبیل خود را جمع کرده و متوارى شده اســت و چون به کررات جریمه هاى 
راهنمایى و رانندگى براى وى ارسال مى گردد تقاضاى صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمى را 
دارد و از توجه به مفاد استشهادیه تقدیمى که حکایت از صحت ادعاى خواهان دارد و نظر به اینکه 
مطابق قوانین پالك خودروها شخص محسوب مى گردد و پاسخ استعالم مورخ 95/04/06 واصله 
از پلیس راهور شهرستان لنجان حکایت از مالکیت رسمى خواهان به زوجین پالك هاى مذکور دارد 
و مطابق قانون با خرید و فروش اتومبیل طرفین مکلف به فک پالك مى باشــد و با توجه به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونى دعوتنامه که از طریق نشــر آگهى صورت پذیرفته در جلسه دادرسى 
حاضر نگردیده و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده اســت لذا دادگاه دعوى خواهان 
را محمول به صحت و ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 198و 515 و519  از قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و بند 14 از ماده 1 و مواد 3 و 5 و 15 آیین نامه راهنمایى 
و رانندگى مصوب 1384 هیات وزیران با اصالحات بعدى و ماده 29 قانون رســیدگى به تخلفات 
رانندگى مصوب 1389 حکم به الزام خوانده به فک پالك هاى مذکور به شماره 419 هـ 16  ایران 
43 و محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ به خوانده قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 9 کافى دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/1/230
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139504002004000195/2 شــماره بایگانى پرونده: 9500031 شماره آگهى 
ابالغیه: 139603802133000002 بدین وســیله به آقاى ایمان کارشناس فرزند حسین مقیم 
نجف آباد خیابان امام بلــوار آیت اله ایزدى مقابــل ایران خودرو بدهکار پرونده اجرائى کالســه 
9500031 که برابر گواهى مامور مربوطه ابالغ اخطاریه موضوع ماده 101 آئین نامه اجراى مفاد 
اسنادرسمى الزم االجرا در آدرس تعیین شده به شما امکان پذیر نگردیده ابالغ میگردد که در ادامه 
عملیات اجرایى طبق گزارش ارزیابى مورخه 95/12/21 کارشناس رسمى تمامت ششدانگ عرصه 
و اعیان پالك ثبتى 790/416 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان ملکى آقاى حسن 
هارونى ملک آبادى و خانم خدیجه ابوالقاسمى ملک  آبادى که بموجب سند شماره 31966 مورخه 
93/9/8 تنظیمى در دفتر اسنادرسمى شماره 183 اصفهان در رهن مدیریت شعبه بانک مهر اقتصاد 
استان اصفهان قرار دارد به مبلغ شش میلیارد و نهصد و ده میلیون ریال ارزیابى گردیده است. لذا 
مراتب برابرماده 101 آیین نامه مزبور به شما ابالغ مى گردد و از تاریخ انتشار این آگهى در روزنامه 
نصف جهان که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت پنج روز فرصت دارید چنانچه نسبت به 
ارزیابى فوق اعتراض دارید، اعتراض خود را با پرداخت مبلغ 8000000 ریال على الحســاب بابت 
دستمزد تجدیدارزیابى بطورکتبى اعالم نمائید تا برابر مقررات اقدام گردد در غیر اینصورت ارزیابى 
انجام شده قطعى است و به همان قیمت آگهى منتشر خواهد شــد. الزم به ذکر است به اعتراض 
خارج از مهلت مقرر و یا اعتراضى که  فاقد پیوست فیش تجدید دستمزد ارزیابى باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. م الف: 3874 فاتحى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/1/231
حصر وراثت

على آذرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 4078 به شرح دادخواست به کالسه 75/96 ش ح 
10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن آذرى 
نجف آبادى بشناسنامه 557 در تاریخ 95/08/04 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ابراهیم آذرى ش ش 556 ، 2- امیرآذرى نجف آبادى ش 
ش 2345، 3-منا آذرى ش ش 10603، 4- على آذرى نجف آبادى ش ش 4078 (فرزندان متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3876 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع  شماره یک)/1/233
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى شماره: 952797 ش ح 3- 96/01/16 حاجیه خانم صفرى فرزند عباس 
شغل خاندار ساکن یزدانشهر دادخواستى بخواسته طالق بطرفیت حسین محمدى فرزند قهرمان 
فعالمجهول المکان به این دادگاه تقدیم که به کالسه 952797 ثبت و به تقاضاى خواهان و دستور 
دادگاه به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب فوق الذکر یک نوبت دریکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشــار آگهى و به خوانده فوق الذکر اخطار مى گردد که پس از نشرآگهى ظرف مدت 
یکماه به دفتر شعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ در جلسه دادرسى که براى روز 
چهارشنبه مورخه 96/03/17 ساعت 8 صبح تعیین گردیده حاضرشوند در غیر اینصورت دادگاه غیابا 
به دعوى رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود.  آقاى محمدى نسبت به معرفى داور به شعبه 

مراجعه نماید. م الف: 3877 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/1/234
ابالغ 

شماره نامه: 9610113733200016 شــماره پرونده: 9609983733200054 شماره بایگانى 
شعبه: 960054 تاریخ تنظیم: 96/01/16 خانم شــهین نیک پى مجهول المکان نظربه شکایت 
شهردارى نجف آباد علیه شما در پرونده کالسه 960054 مبنى برخیانت در امانت نسبت به (پرونده 
شهرسازى شهردارى) بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این 
آگهى جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید عدم حضور شما مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد. 
م الف: 3879 سیدحســینى بازپرس شــعبه ســوم دا دســراى عمومــى و انقالب شهرســتان 

نجف آباد/1/235
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/96/3/26- 96/1/5 خانــم مینــا خادم پور بــه وکالتنامه شــماره 19877 مورخ 
1395/04/14 دفترخانه 408 شاهین شهر از سوى مالک آقاى محمد سرائى فرزند قربانعلى باستناد 
دو برگ استشهادیه محلی به شماره 108639 مورخ 1395/06/04 دفترخانه 33 شاهین شهر که 
هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 837281/د 91 را 
که به میزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 301/5018 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان 
(شاهین شــهر) که  در صفحه 288 دفتر 406 ذیل ثبت 98908 بنام محمد سرائى فرزند قربانعلى 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب اسناد قطعى 183776 مورخ 1392/03/26 دفترخانه 33 
شاهین شــهر اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام داشته  و نحوه گم شدن 
جابجائى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آ.ق.ث مراتب گواهى مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نگردد 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدور و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. به موجب نامه شماره 1395009000316109 مورخ 1395/12/14  اجراى احکام دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شــهر مبنى بر صدور سند المثنى با قید بازداشــت در سند و سوابق دفتر 
امالك و سیستم بازداشتى که خللى به بازداشت وارد نسازد. م الف: 1 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/1/237
حصر وراثت

صفرعلى احمدى بشناسنامه شماره 95 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره 788/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان 
خانم سلطان احمدى بشناسنامه شماره 529 در تاریخ 1394/8/6 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- صفرعلى احمدى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 95 نسبت با متوفى 
(فرزند پسر) 2- فاطمه احمدى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفى (فرزند دختر) 
3- شهناز احمدى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 389 نسبت با متوفى (فرزند دختر). اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 9 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/1/239
حصر وراثت

افسانه سلیمانى صادق آبادى بشناسنامه شماره 1314 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 5/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
على اکبر سلیمانى صادق آبادى بشناسنامه شــماره 27 در تاریخ 94/8/21 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- دلبر خسروى ســوادجانى فرزند رضا شماره شناسنامه 1 نسبت با 
متوفى (همسر) 2- محمدعلى سلیمانى صادق آبادى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 862 نسبت با 
متوفى (فرزند) 3- جهانگیر سلیمانى صادق آبادى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 1893 نسبت با 
متوفى (فرزند) 4- غالمحسین سلیمانى صادق آبادى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 1897 نسبت 
با متوفى (فرزند) 5- افسانه ســلیمانى صادق آبادى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 1314 نسبت 
با متوفى (فرزند) 6- پروانه ســلیمانى صادق آبادى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 785 نسبت با 
متوفى (فرزند) 7- ســارا سلیمانى صادق آبادى فرزند على اکبر شــماره شناسنامه 2181 نسبت با 
متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 11 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/242
اجراییه

شماره: 652/95 ش 9 ح- 95/12/23 به موجب راي غیابى شــماره 727 تاریخ 95/9/29 حوزه 
9 شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمدحسن 
بردى فرزند حسن به نشــانی: مجهول المکان محکوم است به فک پالك دستگاه خودرو پراید به 
شماره انتظامى 264 ن 31  ایران 24 و پرداخت مبلغ 775/000 ریال هزینه دادرسى، هزینه عملیات 
اجرایى نیز به عهده محکوم علیه اســت. مشــخصات محکوم له: جهانبخش احمد سمالى فرزند 
على فتح به نشانى: شاهین شهر خ امام على فرعى 2 غربى پالك 17. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 44  اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 
(مجتمع شماره یک)/1/243

ابالغ  اجراییه
شــماره پرونــده: 139504002141000123/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500282 شــماره 
ابالغیه: 139505102141000508 بدینوســیله به آقاي محمد جهانگیرى نام پدر: محمدتقى 
تاریخ تولد: 1349/11/03 شــماره ملى: 6219349539 شــماره شناســنامه: 1690 به نشانى: 
شاهین شهر گلدیس خیابان ابوذر نیم فرعى 10 شــرقى منزل سوم  جنوبى بدهکار پرونده کالسه 
139504002141000123/1 که برابر گزارش 1395/09/02 مأمور ابالغ آدرس مذکور شناخته 
نگردیده  ابالغ می گردد: برابر شــماره چک: 185824، تاریخ چک: 1393/03/25، شماره گواهى 
نامه: 93/3178/0019398 بین شــما و آقاى احمد محســنى مبلغ 4/000/000 ریال و نیم عشر 
اجرایى 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 رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است 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 شــد. م الف: 47  واحد اجراى اسناد رسمی 

شاهین شهر/1/244
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت: 9510463759200007 شــماره پرونده: 9509983759201267 شماره 
بایگانی شعبه: 951291 خواهان حسین انصارى دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا کنعانى به 
خواسته تقاضاى الزام به تفکیک و تحویل و تنظیم و انتقال سند و خسارت تاخیر در عدم انجام تعهد 
و هزینه دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع 
و به کالسه 9509983759201267 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/30 و ساعت 
11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 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 نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2174 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شاهین شهر و میمه/1/245
دعوت به افراز 

شــماره: 103/96/27/26- 96/1/14 احترامًا نظر به اینکه خواهان آقاى هادى سیاوشى فرزند 
حسینعلى دادخواســتى مبنى بر افراز مقدار 1/25 سهم مشــاع از دو هزار سهم ششدانگ پالك 
301/43 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان قطعه 311 به آدرس پشــت بند حافظ شمالى نموده که 
از سوى هیات امنا حافظ شمالى براى نامبرده گان قطعاتى منظور نموده که به علت معلوم نمودن 
اقامتگاه سایر شرکاء درخواست افراز از طریق آگهى را نموده اســت، لذا باستناد ماده 9 آئین نامه 
قانون افراز و فروش امالك مشاع بشرح لیست ذیل اعالم میدارد: خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، 
اصغر گرسیوز جزى، صدیقه گرســیوز جزى، محمدعلى گرســیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار 
کشاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباسعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم 
آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، 
جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد پناه 
جزى، عباس باقرى، محســن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، 
کشور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، 
اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى امیرآباد، حســن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى 
تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى جمشــیدیان، حجت اله حکیمیان 
جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان 
جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیــان جزى، امراله  حکیمیان جــزى، صدیقه حکیمیان 
جزى، عزت اله حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عزت حاتم پور 
جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، 
میترا حاجت پور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس 
خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین آقاجانى، محمدحسین خلیلى جزى، مصطفى 
خلیلى جزى، اصغــر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حســین رســولى، رضا قلى 
اورنگ، حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، ســیدعلى سجادى، 
زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، عزیزاله شــریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات 
مغیاسکانیان میالگرى، بهنام مهران، خسرو مهران، اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال 
موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، 
فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشــى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه 
جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، 
منصور یزدانى، شرکت گاز استات اصفهان، شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف 
متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، ایران محمدى فرتخونى، مهدى 
مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، حسین 
مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس مسیبى 
جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله  على 
بیگى بنى، شــاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین على ملکى، 
عباســعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله  
غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل ســفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم 
جزى مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شــریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا 
شیرجزى، مریم شیرجزى جزى، مصطفى شــیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره 
شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون 
صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس 
صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، 
معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى 
طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، 
محمد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، ســعید عرفانى، شهردارى 
شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت عرفانى- محمدجعفر مصطفوى- نادعلى 
مسیبى- سعید تقیان- و همچنین افرادى که مدارك مالکیت خود را به اداره ادرائه ننموده اند و در 
پالك مزبور ذینفع هستند اعالم میدارد که افراز سهم خواهان از ششدانگ پالك 301/43 واقع در 
پشت بند حافظ شمالى بخش 16 ثبت اصفهان در تاریخ 96/2/13 راس ساعت 10 صبح صورت 
مى پذیرد لذا در محل حضور بهم رســانید و متذکر مى گردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه 
قضائیه به شماره 7/2454 مورخ 61/06/07 که اعالم میدارد عدم حضور شرکاء و مالکین مشاعى 
مانع از انجام عملیات افرازى نخواهد بود، این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه مفاد اسناد رسمى الزم 
االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شرکا و مالکین مشاعى، محجور (صغیر، مجنون 
غیر رشــید) و یا غایب مفقود االثر وجود دارد به اســتناد ماده 133 قانون امور حسبى و طبق راى 
وحئدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشور مراتب مزبور، توسط 
نمایندگان به واحد ثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى محل وقوع 
ملک صادر شود این آگهى صرفًا در یک نوبت منتشر مى گردد. م الف: 27 صیادى صومعه رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/1/246
حصر وراثت

حســن غزنوى به وکالت تلما هستى بشناسنامه شماره 189 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 8/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان گوهر میرباقرى بشناسنامه شماره 38 دهاقان در تاریخ 95/12/3 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- حسن غزنوى فرزند محمد شماره شناسنامه 189 آبادان نسبت 
با متوفى (فرزند پسر) 2- فاطمه غزنوى فرزند محمد شماره شناسنامه 255 آبادان نسبت با متوفى 
(فرزند دختر) 3- زهرا غزنوى فرزند محمد شماره شناسنامه 2122 آبادان نسبت با متوفى (فرزند 
دختر) 4- مینا غزنوى فرزند محمد شماره شناســنامه 2036 آبادان نسبت با متوفى (فرزند دختر) 
5- مریم غزنوى فرزند محمد شماره شناسنامه 47767 آبادان نسبت با متوفى (فرزند دختر). اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 48 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/1/247
اجراییه

شماره: 51/95- 1395/12/28 به موجب راي شماره 105 تاریخ 95/10/25 حوزه دهم شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: سیدمهدى هدایت به نشانی: 
مجهول المکان با نشر آگهى محکوم اســت به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال یک 
خط تلفن همراه به شــماره 09131142384 بنام خواهان: بهنام عدیلى نسب فرزند حسین شغل: 
راننده به نشانى: شاهین شهر خ عطار فرعى 8 شــرقى پالك 40 را صادر و اعالم مى دارد و هزینه 
نیم عشر دولتى که بر عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 
46 رضوانى قاضى شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/1/248
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى منوچهر بخشى سراوانى خواهان سجاد نشان عالى پور 
با وکالت خانم مهرى عزیزى دادخواســتى با موضوع مطالبه وجه چک به طرفیت شما به شوراى 
حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 967/95 ش 9 ح ثبت و براى روز چهارشنبه 
مورخ 96/3/3 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2148 شعبه نهم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/253
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به عبدالحسین معتمدى- مجید قربانى- محمدحسین کریمى 
دادخواستى به خواسته انتقال سند خودرو به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم 
که به کالسه 1335/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 96/3/1 ساعت 5/00 عصر تعیین وقت گردیده 
است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و به دستور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج 

و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید 
واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2161 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/254
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و داخواست ضمائم به امیر هاشمى- حسین احدى خواهان محمدرضا فروتن 
دادخواستى به خواسته تقاضاى الزام به انتقال سند خط تلفن همراه دائمى در شوراى حل اختالف 
شهر گز به طرفیت شما تقدیم که به کالسه 682/96 ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 96/2/27 
ساعت 3/00 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شــوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت 
رسیدگى در این شورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2169 شعبه ششم 
حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (شهر گز) (مجتمع شماره یک)/1/255

ابالغ وقت رسیدگی
شماره درخواست: 9510463759200005 شماره پرونده: 9509983759200791 شماره بایگانی 
شعبه: 950807 خواهان فرشید کاظمى دادخواســتی به طرفیت خوانده آرش قربانپور به خواسته 
اعتراض شخص ثالث در خصوص مبایعه نامه موضوع یک دستگاه خودرو تویوتا به انضمام هزینه 
دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر واقع در اســتان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به 
کالسه 9509983759200791 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/11 و ساعت 12:30 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 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 کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2175 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شاهین شهر و میمه/1/258
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423759200001 شماره پرونده: 9509983759200471 شماره بایگانی 
شــعبه: 950483 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509973759201316 محکوم علیهم: 1- وحید گودرزى فرزند محمدحسین 2- محمدحسین 
گودرزى هر دو به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت دوازده میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و همچنین خســارت تاخیر تادیه لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام 
مدنى براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق محکوم له: حمیدرضا 
همت فرزند فیض اله به نشانى: اصفهان- برخوار ومیمه- مرکزى- شاهین شهر خ مخابرات فرعى 
12 غربى مجتمع آســمان واحد 9 ضمنًا هزینه هاى مربوط به اجرا برعهده محکوم علیه مى باشد. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که 
اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار 
از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 3 شعبه دوم دادگاه 

عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/1/260
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759500798 شماره پرونده: 9509983759500264 شماره بایگانی 
شــعبه: 950271 خواهان: آقاى جواد جاهد فرزند حسین با وکالت آقاى على اصغر نیک نژاد فرزند 
حسن به نشانى: بهارستان میدان ولى عصر ساختمان ولى عصر طبقه سوم واحد سوم، خواندگان: 
1- خانم ثمین مردانى 2- خانم ثناء مردانى 3- خانم شهناز بچاى زاده فرزند محمد 4- آقاى حسین 
مردانى فرزند نصراله 5- خانم لیال مجیدى فرزند محمدعلى همگى به نشانى: اصفهان- برخوار و 
میمه- مرکزى- شاهین شهر سایت (منازل سازمانى ارتش) موتورخانه 7 پ 5501 (مجهول المکان) 
خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسى، رأى دادگاه: در خصوص ادعاى جواد جاهد فرزند حسین 
با وکالت آقاى على اصغر نیک نژاد به طرفیت 1- لیال مجیدى فرزند محمدعلى 2- ثنا مردانى فرزند 
مهدى 3- ثمین مردانى فرزند مهدى 4- حسین مردانى فرزند نصراله 5- شهناز بچااى زاده فرزند 
محمد مبنى بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسى مرحله بدوى در پرونده کالسه 950271 شعبه چهارم 
حقوقى دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و موداى اظهارات گواهان که حاکى از عدم قدرت خواهان 
در پرداخت هزینه دادرسى مى باشد و همچنین عدم ایراد خوانده به ادعاى خواهان و اینکه خواهان 
فردى است فاقد درآمد مکفى براى پرداخت هزینه دادرســى و لذا ادعاى وى را ثابت تشخیص و 
مستنداً به مواد 504 و 506 و 511 و 514 قانون آئین دادرســى مدنى راى بر قبولى موقت اعسار 
مشارالیه از پرداخت یک دوم هزینه دادرسى مرحله بدوى در پرونده کالسه 950278 صادر و اعالم 
مى نماید. بدیهى است به محض حصول تمکن مالى براى خواهان و یا محکوم له واقع شدن وى در 
دعواى اصلى مکلف به پرداخت هزینه دادرسى خواهد بود. رأى صادره حضورى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 7 طباطبایى 

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/1/261 
حصر وراثت

حامد زینلى داراى شناسنامه شماره 66 به شرح دادخواست به کالسه 2/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالعلى زینلى بشناسنامه 97 در تاریخ 
1395/12/23 بیست و سوم اســفند نود و پنج اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهره زارع ش.ش 1902 (همسر) 2- حامد زینلى به ش.ش 
66 ، 3- حمید زینلى به ش.ش 117، 4- محمد زینلى بــه ش.ش 446، 5- مینا زینلى به ش.ش 
6220009592 ،  6- طاووس هنرور به ش.ش 1 (والده) مى باشند و وارث دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 10 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/1/262
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951406 خواهان ابراهیم داودى به وکالت مسعود دادخواه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت سمیه حیدرزاده اصفهانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي 
مورخه 96/2/26 ســاعت 11/00 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 885 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/273
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 5/96 خواهان سعید نجار مارنانى با وکالت آقاى جزینى دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت حیدر حشمتى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي روز چهار شنبه 
مورخه 96/2/27 ساعت 5/00 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 
72 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 841 شعبه 

47 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/275
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960029 خواهان سعید فاطمى زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت سیاوش سپهرنیا تقدیم نموده  است؛ وقت رسیدگی براي روز 27 مورخ 96/2 ساعت 11:30 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 846 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/279
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960030 خواهان سعید فاطمى زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت محمداســماعیل عارف جو تقدیم نموده  است؛ وقت رســیدگی براي روز 27 مورخ 96/2 
ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 847 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/280
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960028 ش/14 خواهان جالل شــمس ارمندى دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مرتضى یعقوب لو تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/27 
ساعت 10/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 854 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/281

حصر وراثت
ساره واعظ توکلى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 8  بـه شـرح دادخواست به کالسه 11/96  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود واعظ توکلى 
بشناسنامه 302 در تاریخ 1395/12/16  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- رضا واعظ توکلى فرزند محمود ش.ش 1217 ت.ت 1362 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 2- محمدحسین واعظ توکلى فرزند محمود ش.ش 1160022178 ت.ت 
1368 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- علیرضا واعظ توکلى فرزند محمود ش.ش 1160295301 
ت.ت 1374 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- ســاره واعظ توکلى فرزند محمود ش.ش 8 ت.ت 
1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- کبرا محمودیان شهربابکى فرزند نعمت اله ش.ش 5291 
ت.ت 1338 صادره از شیراز (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 26 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/1/331
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103731000194 شماره پرونده: 9509983732301064 شماره بایگانى 
شــعبه: 951986 در پرونده کالسه 951986 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد، آقاى جواد 
قاسمى علویجه، متهم است به بى احتیاطى در امر رانندگى منجر به قتل غیرعمدى موضوع شکایت 
خانمها فاطمه و محترم صفارى، نظر به اینکه متهم در آدرس اعالمى شناخته نشده است لذا وفق 
ماده 115 و 180 قانون آیین دادرســى کیفرى به متهم ابالغ میگردد در جلسه مورخه 96/3/21 
ساعت 9:30 صبح در شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد حاضر شود. عدم حضور مانع اتخاذ 
تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 1074 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (101 جزایى 

سابق)/1/335
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/351474- 1396/1/19 نظر به اینکه سند مالکیت تمامیت 128 سهم 
مشاع از کل 1773 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 1067 فرعى از 2- اصلى واقع در فضل آباد 
بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 220 دفتر امالك جلد 319 به نام صدیقه مدینه ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است بالسویه انتقال گردیده که، سپس بالواسطه/مع الواسطه به موجب سند انتقال 
شماره: 146127- 80/3/23 دفترخانه شماره سه شهرضا تمامیت مورد ثبت فوق به حمید صدرى 
انتقال و سپس بموجب سند شماره 152043- 81/6/19 دفتر سه شهرضا تمامیت مورد ثبت فوق 
به مریم شفى و محسن عشقى بالسویه انتقال گردیده که اینک محسن عشقى با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده: 960918711287723- 96/1/17 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شماره 16245- 96/1/17  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 یک بار آگهی مى گردد در صورتیکه تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراضی نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت 
اقدام به صدور المثناى ســند مالکیت خواهد نمود. م الف: 38  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

شهرضا/1/336
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610103730100069 شماره پرونده: 9509983730101136 شماره بایگانى 
شعبه: 951149 تاریخ تنظیم: 96/01/15 خواهان دادخواستى به طرفیت خواندگان محسن جعفرى 
و فتح اله حیدرى و على محمدى و اکبر جعفرى به خواســته مطالبه خســارات دادرسى و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و 
به کالسه 95011493 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/02/25 و ساعت 9/30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده على محمدى و درخواست خواهان/شاکى و به تحویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امورمدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده على محمدى پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجع ه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 3906 شعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/1/397
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى شــماره: 364/95 ش ح 11- 96/01/15 خواهان بانک مهراقتصاد با 
وکالت هاجرالسادات رضویان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خواندگان 
1- اکبرجعفرى2- على حیدرى3- اصغرجعفرى4-فریدون فتحى به شوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 364/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/02/27 ساعت10 صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده ردیف دوم (على حیدرى) 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 کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده ردیف دوم (على حیدرى) اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده 
حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 

3907 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره  یک)/1/399
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى شــماره: 1085/95 ش ح 3- 96/01/15 خواهان آقاى محمدامیرى با 
وکالت آقاى حمیدرضا على نقى بیگى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت 
خوانده سحر ناصرى به شوراى حل اختالف شــعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 1085/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/02/27 ساعت 4/15 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. م الف: 3857 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک) /12/1042
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى شــماره: 1086/95 ش ح 3- 96/01/15 خواهان آقاى محمدامیرى با 
وکالت آقاى حمیدرضا على نقى بیگى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت 
خواندگان 1- مجیدناصرى 2- علیار ناصرى به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1086/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/27 
ساعت 4/15 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشــار 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 دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد، فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3858 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/1043 
مزایده

در پرونده کالســه 2087/95  اجرایى و بموجب دادنامه 836 صادره از شــعب حقوقى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى احســان فرقانى محکوم اســت به پرداخــت 49365000 ریال نیم 
عشــر دولتى در حق صندوق دولت کــه از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرســتان 
نجف آباد ذیل توقیف و توســط هیئت کارشــناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى محمدعلى 
معین به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است. از یک دیوســنگ واقع در رضوانشهر شهرك مجتمع 
کارگاههاى ســنگ برى مرکزى نبش کوچه یک مرکزى ســنگ برى گلســتان سنگ موجود 
به ضمانت حدود یک ســانتى متر و عرض چهل ســانتى متر و حدود 700 متر طول و به عبارت 
دیگر حدود 280 متر مربع مى باشــد باتوجه به کیفیت متوســط ســنگها ارزش آن از قرارهرمتر 
مربع 400/000 ریــال جمعا 112000000 ریــال برآوردگردیده. با توجه بــه مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شــده از طریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد در تاریخ 96/02/13  ســاعت 10 در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد، برنده 
مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا 
فى المجلس به حساب ســپرده 2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کسر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف مــدت پنج روز قبل از مزایده از 
اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3721   اجراى احکام حقوقى دادگســترى شهرســتان 

نجف آباد/12/831 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610463760100001 درخواســت:  شــماره 
9309983759201583 شــماره بایگانى شــعبه: 960008 به شرح محتویات 
پرونده کالســه 960008 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر حیدرعلى 
محمــودى فرزند رضا فعــًال مجهول المکان متهم اســت به جعل و اســتفاده 
از ســند مجهول صلح نامه عــادى که تحت پیگــرد قانونى مى باشــد و براى 
روز چهار شــنبه مورخــه 96/02/27 ســاعت 10/30 وقت رســیدگى تعیین 
گردیده فلذا به اســتناد مــاده 344 قانون آئین دادرســى کیفــرى مراتب یک 
نوبت در یکــى از روزنامه هــاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ میگــرد تا متهم 
شــخصًا یا همراه یک نفــر و از وکالى رســمى دادگســترى در دادگاه حاضر 
و از خود دفاع نماینــد در غیر این صورت اقــدام قانونى به عمــل خواهد آمد. 
م الف: 36 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه 

(101 جزایى سابق)/1/307 
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بدون شک باید مراقب بروز بیمارى هاى چشمى مانند 
آب سیاه، آب مروارید و دژنراســیون ماکوال باشید اما 
چشم مشــکالت جدى تر را نیز آشــکار مى کند زیرا 
هر چه روى بدن تأثیر مى گذارد، مى تواند روى چشم ها 
نیز تأثیر بگذارد که در این مطلب به برخى از این موارد 

اشاره مى شود.

کلسترول باال:
فرد مبتال به کلسترول باال مى تواند دچار ازدست دادن 
بینایى گذرى شود. این نشــانه انسداد بخشى ازشریان 

کاروتید ارسال خون به چشم است.

مشکالت تیروئید:
تیروئید برخى از هورمون هاى رشــد و ســوخت و ساز 
بدن را کنترل مى کند. درســت عمــل نکردن تیروئید 
به مشــکالتى از جمله متورم شــدن عضالت چشم و 
متراکم شــدن کاســه چشــم و برآمدگى چشم منجر 

مى شود.
بیمــارى گریوز یا بــازدو ، نوعى اختالل خــود ایمنى 
تیروئید اســت که باعث جمع شــدن پلک مى شود در 
نتیجه چشــم بزرگ تر از حد معمول دیده مى شــود. 
در صورتى که قادر به بســتن پلک ها نباشید، احتمال 

خشکى چشم وجود دارد زیرا چشم قادر به حفظ رطوبت
 نیست.

دیابت:
معاینه منظم چشم به همه افراد توصیه مى شود به ویژه 
مبتالیان به دیابت یا افرادى که در معرض این خطر قرار 
دارند.دیابت مى تواند ماکوال یا بخشى از شبکیه چشم 
را که دید مرکزى را کنترل مى کند متورم کند. اگر چه
به طور کلى دید را از دســت نمى دهید اما متوجه بدتر 

شدن دید خواهید شد.

سکته مغزى:
از دســت دادن ناگهانى بینایى مى تواند نشــانه سکته 
مغزى باشــد. به طور معمول، در سکته مغزى در ناحیه 
بینایى، یک چشم متأثر مى شود اما احتمال آسیب دیدن 

هر دو چشم که باعث کورى مى شود، وجود دارد.

میگرن شبکیه:
نقاط کور موقت در بینایى مــى تواند به معناى میگرن 
چشــم باشــد.هنگام حمله میگرن چشــم، فرد دچار 
تارى دید و یا ســردرد قبل یا بعد ازبروز عالیم چشــم 

مى شود. 

تیم تحقیــق دانشــگاه اوتاگــو نیوزیلند با بررســى 
رژیم غذایــى 171 جــوان 18 تا 25 ســال دریافتند 
شرکت کنندگانى که تنها در طول دو هفته رژیم غذایى 
ســالم مصرف کرده بودند از ســالمت روانى بهترى 

برخوردار بودند.
تیم تحقیق، شرکت کنندگان را به ســه گروه تقسیم 
کردند و عادات خوردن شــان را براى مــدت 2 هفته

برنامه ریزى کردند.
گروه اول رژیم غذایى خودشــان را ادامه دادند، گروه 
دوم ترغیب به مصرف میوه و سبزیجات بیشتر شدند و 
از طریق برنامه نوشتارى به آنها یادآورى مى شد، و به 
گروه آخر روزانه دو وعده اضافى میوه تازه شامل هویج، 

کیوى، سیب و پرتقال داده شد.
محققان دریافتند گروه سوم شــاهد بهبود قابل توجه 
در سالمت روان و همچنین شور و نشاط انگیزه بودند. 
محققان با این نتایج متقاعد شدند که تنها در مدت دو 
هفته، تغذیه ســالم تر تاثیر قابل توجهى بر ســالمت 

روان دارد.
 دکتر تاملین کونر، سرپرســت تیم تحقیــق، در این باره 
مى گوید: «پیام این مطالعه این اســت که ما باید به افراد 
میوه و ســبزیجات بیشــترى دهیم، نه اینکه فقط به آنها 
مصرف 5 وعده میــوه و ســبزیجات در روز را یادآورى 

کنیم.»

برخى مردم براى توجیه مسواك نزدن خود، اقدام 
به انجام اعمالى مى نمایند که در بســیارى موارد 
موجب بروز مشــکالتى نیز مى شود. از جمله این 
موارد، جایگزین کردن مســواك با خوردن سیب

 است.
 سیب خوردن هرگز نمى تواند جایگزین مسواك 
شود؛ براى تمیزى دندان ها و حفظ بهداشت آنها 
باید حتمــًا دندان ها را مســواك زد و از نخ دندان 

استفاده کرد.
برخى این مورد را به دیگران نیز توصیه مى کنند، 
در صورتى که پوسیدگى دندان یک آسیب موضعى 
و پیش رونده دندان است که با از دست دادن مواد 
معدنى سطح دندان به وســیله اسیدهاى آلى آغاز 

مى شود.
مهمترین اســید آلى مؤثر، اسید الکتیک است که 
به وســیله میکروب هاى مستقر در دهان و دندان 

تولید مى شود. 
یکــى از مهمترین راه هاى تولید اســید الکتیک 
تخمیر مواد قابل تخمیر مثــل کربوهیدرات ها از 

جمله قندها است.
ل ذا باتوجه به اینکه قند از جملــه موارد موجود در 
سیب است، با مکانیســم فوق، احتمال پوسیدگى     

دندان افزایش خواهد یافت.

یافته جدید محققان نشان مى دهد گاهى اوقات مصرف 
روزانه دوز پایین آسپرین مى تواند از بروز سقط جنین 

مجدد پیشگیرى کند.
به گفته تیم تحقیق موسســه ملى ســالمت کودك و 
رشد انســان در آمریکا، گاهى اوقات به نظر مى رسد 
مصرف روزانه آسپرین به حفظ جنین زنان داراى میزان 
باالى التهاب که قبال دچار سقط جنین شده اند کمک 

کند.
این محققان اذعان داشــته اند که این شــیوه در حال 
حاضر درحال آزمایش و بررسى بر روى زنانى است که 

در گذشته سقط جنین داشته اند.
تیم تحقیق به سرپرستى لیندزى جاردا، بالغ بر 1200 
زن 18 تا 40 سال را که سابقه سقط جنین داشتند مورد 

بررسى قرار داد.
محققان میزان پروتئین واکنشــى C (CRP) را در 
خون زنان مــورد آزمایش قرار دادنــد. وجود این ماده 

در خون نشانه التهاب گســترده در بدن است که  تصور
مى شود آسپرین با آن مقابله مى کند.

ســپس بــه زنــان بــه طورتصادفــى روزانــه دوز 
پاییــن آســپرین (81 میلیگــرم) یــا دارونمــا داده

 شد.
یافته ها نشــان داد در گروه زنــان داراى CRP باال، 
نرخ تولد نوزاد زنده در بین زنانــى که دارونما مصرف 
کرده بودند 44 درصد بــود، درحالیکه در بین زنانى که 
روزانه آسپرین دریافت کرده بودند این نرخ زنده زایى 

59 درصد بود.
همچنین به نظر مى رسد آسپرین موجب کاهش سطح 
CRP در گروه زنان داراى CRP باال در هفته هاى 

8، 20 و 36 باردارى شد.
به گفته جــاردا، درحالیکه این نتایج امیدبخش اســت 
اما تحقیقات بیشــترى براى تایید ایــن یافته ها نیاز

 است.

در این مطلب با شگردى ساده و در عین حال موثر براى تقویت مو و پوست 
صورت در آقایان آشنا مى شوید.

امروزه انواع شامپوها، کرم ها و لوســیون ها براى زیبایى پوست و مو در 
بازار عرضه مى شوند و بسیارى از شرکت هاى سازنده داروهاى آرایشى و 

بهداشتى، محصوالتى در این زمینه براى آقایان تولید کرده اند.
این در حالى است که کارشناسان به آقایان توصیه مى کنند به جاى خرید 
این محصوالت از پرتقال و آب آن براى ایجاد شادابى و نشاط صبحگاهى 
اســتفاده کنند، همچنین مى توان از ماســک این میوه پرخاصیت براى 

آبرسانى به پوست استفاده کرد.
در ادامه بهترین روش مصرف مصرف آب پرتقال معرفى شــده اســت. 
بررسى ها نشان مى دهد نوشیدن آب پرتقال قبل از استحمام براى پوست 

آقایان بسیار مفید است.
ابتدا از شب قبل 2 الى سه پرتقال را در یخچال قرار دهید تا صبح کامًال سرد 

باشند. سپس برخى از پرتقال ها را به دقت پوست کنده و پوست آنها را نگه 
دارید. مى توانید ســایر پرتقال ها را آبگرفته به صورت نوشیدنى در لیوان 

ریخته یا در بطرى به عنوان اسکراب پوست قرار دهید.
حین اســتحمام با آب گرم براى الیه بردارى از پوســت صورت و بدن 
مى توانید با پوســت پرتقال بدن خود را به صورت دورانى ماســاژ دهید، 
همچنین مى توانید آب پرتقال را در یک بطرى داراى اســپرى ریخته و 

هنگام دوش گرفتن آن را به بدن خود اسپرى کنید.
براساس تحقیقات، پرتقال حاوى مقادیر بسیار باالیى از انواع ویتامین ها 
و مواد معدنى است و مى تواند باعث جوانسازى پوست، آبرسانى به بدن، 
احساس شادى و نشــاط و حتى ترمیم و بازسازى بافت هاى آسیب دیده 

سطح پوست شود.
تحقیقات نشــان مى دهد، استشــمام رایحه پرتقال براى سالمت بدن 
بسیار مفید است و باعث احساس شادى و نشاط، درمان افسردگى و حتى

ضد عفونى شدن مجارى تنفسى و درمان عطسه و سرفه در افراد مى شود.
در بسیارى از برندهاى مشــهور عطر و ادکلن در سراسر جهان از رایحه 
پرتقال به عنوان یک ماده موثره بسیار خوشــبو استفاده شده است. شما 
مى توانید بدون صرف هزینه چندان تنها با استفاده از عصاره و پوست این 
میوه عطرى خانگى و خوشبو براى خود درست کنید و تمام روز این رایحه 

معطر همراهتان باشد.
هنگام استحمام و قرار گرفتن زیر دوش مقدارى آب پرتقال طبیعى بنوشید 
و به این ترتیب به تقویت سیستم ایمنى بدن خود کمک کنید و مانع از ابتال 

به انواع بیمارى ها از جمله بیمارى هاى فصلى در زمستان شوید.
دانشمندان بر این باورند که اســتحمام روزانه مى تواند باعث جلوگیرى 
از ابتال به بســیارى از بیمارى ها از جمله آلزایمر، اگزمــا، بیمارى هاى 
پوستى، دیابت و نیز بیمارى هاى عفونى شود. از این رو بهتر است هر روز 

استحمامى کوتاه داشته باشید تا سالمت بدنتان تامین شود.

نعمت ا... مسعودى عضو انجمن علمى طب سنتى گفت: بیمارى هاى معده به چند دسته تقسیم مى شوند؛ سوءمزاج 
یکى از مشکالت اساسى معده است که به 4 دسته ســوءمزاج گرم، سرد، ترکیبى و خشک تقسیم بندى مى شود و 

متخصص طب سنتى بر اساس عالئم بیمارى و شرایط بیمار، درمان را انجام مى دهد. 
وى اضافه کرد: اما بیمارى هاى اعضاى دیگر بدن نیز مى تواند روى معده اثرگذار باشد. یعنى مشکل از جاى دیگرى 
است اما اثر خود را روى معده مى گذارد و این نشان از ارتباط نزدیک معده با تمام اعضاى بدن دارد. مثًال ممکن است 

فردى سردرد یا مشکل کلیه داشته باشد و به استفراغ هاى متعدد دچار شود.
مسعودى در خصوص عالیم معده مرطوب، گفت: مثًال کسى که بعد از مصرف غذاهاى آبکى احساس مى کند که 
َمشکى در داخل معده اش است یا اینکه در دهان احساس رطوبت زیادى مى کند و موقع خواب بزاق دهانش سرازیر 

مى شود، همچنین سیرى ناپذیر بودن از عالیم یک معده مرطوب است.
عضو انجمن علمى طب سنتى عالیم معده خشــک را این چنین گفت: اشتهاى کاذب، ضعف هضم، عطش زیاد 
اما رفلکس معده بیمارى دیگرى است که علت آن را ضعف دریچه ورودى معده (ضعف دهانه معده) مى دانیم که 
در این مشکل اسید به سمت باال برگشت مى کند. این حالت معموًال بعد از خوردن غذاى زیاد یا خوابیدن روى غذا 

ایجاد مى شود.
وى ادامه داد: معده، خانه تمام بیمارى هاست؛ در طب سنتى معده به حوضى تشبیه شده که بیمارى یا سالم بودن 
 آن روى تمام اعضاى دیگر اثرگذار است. تمامى مشــکالت بدن مانند ریزش مو و هر بیمارى دیگر، از مغز سر تا 

انگشت شست پا را مى توان با معده مرتبط دانست. 
مســعودى گفت: به دلیل اهمیت معده در ســالمت کل بدن توصیه مى شود که 

کوچکترین عالیم همچون ســوزش مختصر 
و سنگینى سردل جدى گرفته شود.

بیمارى ها اگر زود تشــخیص 
داده شود درمان آنها بسیار 

راحت اســت اما اگر 
سهل انگارى شود 

درمان ســختى 
خواهند داشت 
مثًال ســرطان 
معــده یــک 
نوع سوءمزاج 
مستحکم است 

 که بــه راحتى 
درمان نمى شود.

چرا آقایان باید در حمام «پرتقال» بخورند؟

این بیمارى ها با مشکالت چشمى خود 
را نشان مى دهند

بهبود سریع سالمت معده را درمان کنید، امراضتان معالجه مى شوند
روان با خوردن میوه و 

سبزیجات

سیب خوردن جایگزین 
مسواك زدن مى شود؟

پیشگیرى از سقط جنین مکرر با مصرف 
روزانه آسپرین

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

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

مجوز موقت بیمارستان دولتى ( نور و حضرت على اصغر(ع) ) به شماره 8/27209/933/س 
مفقود شده و فاقد اعتبار مى باشد.

م الف 34806
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 @nesfejahanclub با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          منبع: مهر
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(زندگى سخت در روستاهاى سندرك در جنوب استان هرمزگان)


