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آغاز طرح توسعه هتل عباسى از ماه آینده

نامزد چپگرایان، شگفتى ساز انتخابات فرانسه مى شود؟مسیر ذوب آهن راحت تر استسیب زمینى تا 20 روز دیگر ارزان مى شودتنبیه دانش آموز، موجب استعفاى رئیس شدپایان دوران او نزدیک است بین المللورزشاقتصاداجتماعجهان نما

همکارى وزارت اقتصاد، استاندارى، شهردارى، میراث فرهنگى و بیمه ایران براى اجراى یک طرح مهم
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نوزادمان را
 به دنیا نیــــــامده 

مى فروشیم!

زیان دهى ذوب آهن
 تا آخر بهار به پایان مى رسد

5

فاجعه 18/6 میلیون دالرى 
در فوتبال ایران بهترین کارت  هاى حافظه 

DSLR براى دوربین هاى

بانک ها کرکره ها را
 باال نمى دهند

توهم مرد شیشه اى
 جنایت آفرید

15

خنثى شدن جوش ها
 با زنجبیل

راز گوشى 
مهران مدیرى

 در «دورهمى»

برآیند فکرى معلمان و دانش آموزان 
محور انتخاب باشد

توصیه انتخاباتى معاون پرورشى و فرهنگى آموزش و پرورش استان اصفهان:

ابراهیمى به سپاهان 
باز مى گردد؟

طرح على مطهرى درباره رادیو و 
تلویزیون خصوصى

7

امید ابراهیمى مى گوید با استقالل توافق 
نکرده است.   چند روزى است در فضاى 
مجازى خبرهایى درباره امید ابراهیمى و 

توافق قطعى اش با استقالل براى 
تمدید قرارداد...

نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى از تعیین تکلیف 
رادیو و تلویزیون خصوصى در طرح جدید نحوه 
اداره صداوسیما خبر داد. على مطهرى در خصوص 
طرح هاى مطرح شده در مجلس درباره نحوه اداره 
و نظارت بر سازمان 
صداوسیما،
 اظهار داشت:...

نایب رئیس مجلس شوراى اس
رادیو و تلویزیون خصوص
اداره صداوسیما خبر داد. على
طرح هاى مطرح شده در مج
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کمک  اصفهانى ها به سیل زدگان آذربایجانکمک  اصفهانى ها به سیل زدگان آذربایجان
9

این روزها کفه سنگین ترازو در برنامه 
«دورهمى» مهران مدیرى، بحث هاى 

سیاسى است که گفته مى شود منظورش 
دولت روحانى است هرچند خودش این 

مسئله را تکذیب مى کند.
 مهران مدیرى در برنامه «دورهمى» 
ظاهراً دقایق زیادى از حفظ متن ها را 

مى خواند ...

آگهى مناقصه عمومى
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهاى ذیل را مطابق جدول زیر از 

فروشندگان ذیصالح انجام دهد.  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مبلغ تضمین نوع بودجه موضوع مناقصهشماره مناقصه
(ریال)

خرید لوله پلى اتیلن دوجداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سرخود در 21- 1- 96
829/500/000عمرانىاقطار: 315، 400، 500، 600 میلیمتر جهت منطقه نجف آباد

500/000/000عمرانى خرید 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفیه خانه فاضالب شهرضا 22- 1- 96

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1396/1/29

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1396/02/09
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/02/10

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتى www.abfaesfahan.ir، تلفن: 36680030- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
شماره تلفن: 36680030- 031

«آگهى شناسایى پیمانکار» 
شرکت صنایع هواپیماسازى ایران- هسا در نظر دارد، نسبت به شناسایى و انتخاب پیمانکاران واجد شرایط 
جهت انجام امور خدماتى نظافتى و حراســتى و نگهدارى فضاى ســبز موجود در مجموعه ویالهاى خود در 
شهرســتان نوشــهر از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت انجام مصاحبه از روز شنبه 
96/2/2 الى دوشنبه 96/2/4 از ساعت 8 الى 12 به محل شــرکت واقع در کیلومتر 28 جاده اصفهان- تهران 
(اتوبان معلم)- شرکت صنایع هواپیماسازى ایران (هسا)- معاونت مهندسى، پشتیبانى و پدافند غیرعامل- 
مدیریت ارشد بازرگانى مراجعه نمایند. بدیهى اســت در صورت پذیرش از سوى کمیته ارزیابى فنى و کیفى 

پیمانکاران همزمان اسناد مناقصه به متقاضیان واگذار خواهد شد. 
مدارك مورد نیاز: 

1- تأیید صالحیت اداره کل از وزارت کار و امور اجتماعى. 
2- رزومه کارى، اساسنامه، آگهى روزنامه، گواهى آخرین تغییر شرکت و... 

تلفن تماس: 45923345- 031 
هزینه چاپ آگهى بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 

روابط عمومى شرکت صنایع هواپیماسازى ایران- هسا 

نوبت دوم

«آگهى شناسایى پیمانکار» 
شرکت صنایع هواپیماسازى ایران- هسا در نظر دارد، نسبت به شناسایى و انتخاب پیمانکاران واجد شرایط 
جهت انجام امور خدماتى نظافتى و حراستى و نگهدارى فضاى سبز موجود در مجموعه ویالهاى خود در چادگان 
از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت انجام مصاحبه از روز شنبه 96/2/2 الى دوشنبه 96/2/4 
از ساعت 8 الى 12 به محل شرکت واقع در کیلومتر 28 جاده اصفهان- تهران (اتوبان معلم)- شرکت صنایع 
هواپیماسازى ایران (هسا)- معاونت مهندسى، پشتیبانى و پدافند غیرعامل- مدیریت ارشد بازرگانى مراجعه 
نمایند. بدیهى است در صورت پذیرش از سوى کمیته ارزیابى فنى و کیفى پیمانکاران همزمان اسناد مناقصه به 

متقاضیان واگذار خواهد شد. 
مدارك مورد نیاز: 

1- تأیید صالحیت اداره کل از وزارت کار و امور اجتماعى. 
2- رزومه کارى، اساسنامه، آگهى روزنامه، گواهى آخرین تغییر شرکت و... 

تلفن تماس: 45923345- 031 
هزینه چاپ آگهى بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 

روابط عمومى شرکت صنایع هواپیماسازى ایران- هسا 

آگهى مناقصه (نوبت اول- مرحله اول)نوبت دوم
شهردارى عسگران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى پروژه هاى به شرح 
زیر را با اعتبار مشخص شده در بودجه سال 96  از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم مى توانند جهت آگاهى بیشتر و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز سه شنبه مورخ 96/02/19 به دبیرخانه شهردارى عسگران مراجعه و یا با شماره تلفن 42752061- 031 

تماس حاصل فرمایند.

حسین  على محمدى- شهردار عسگران

چاپ اول

   
اعتبار پایهموضوع پروژه 

3/000/000/000عملیات اجراى روکش آسفالت بلوار حضرت امام خمینى (ره) شهر عسگران
500/000/000عملیات جدول  گذارى و کانیوگذارى بتنى جهت معابر سطح شهر عسگران

1/000/000/000عملیات ممیزى امالك سطح شهر و محاسبات عوارض سطح شهر و نوسازى 

1/500/000/000عملیات طراحى و اجراى ساختمان آمفى تئاتر و مجموعه فرهنگى شهردارى عسگران
1/000/000/000عملیات طراحى طرح جامع گردشگرى جهت سایت نمونه گردشگرى چشمه مرغاب شهر عسگران

 

اقالم به ریال 
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جانشــین فرمانده کل ارتش با تأکید بر اینکه تهدیدات 
علیه جمهورى اسالمى ایران با همکارى همه نیروهاى 
مسلح خنثى شده اســت، گفت: راهبرد ما براى مقابله 
با داعش این است که قبل از رســیدن به مرزها باید از 

بین برود.
امیر احمدرضا پوردســتان در مراســم تجدید میثاق با 
آرمان هاى امام راحل (ره) که در آستانه روز ارتش انجام 
شد، اظهار داشــت: امام خمینى (ره) به ارتش اعتماد و 
ارتش را حفظ کردند، ارتش نیز پاسخ اعتماد امام (ره) را 

به شایستگى داد. 
جانشــین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه سناریویى که 

امروز در سوریه در حال اجراست، پیش از این در کشور ما 
اجرا شد، ادامه داد: ایستادگى و مقاومت ارتش و ایستادن 
پشت امام (ره) و ملت باعث شد که ارتش بتواند رسالت 

خود را به خوبى انجام دهد. 
امیر پوردستان جنگ هاى ترکیبى را از جمله مهمترین 
تهدیــدات پیــش رو عنوان و خاطرنشــان کــرد: در 
جنگ هاى ترکیبى دشــمن از همــه ظرفیت هاى خود 
اســتفاده مى کند. در جنگ هاى هیبریدى دشــمن به 
دنبال این اســت که در کوتاه ترین زمان به همه اهداف 
خود اعم از سیاسى، اقتصادى و فرهنگى همزمان دست 

یابد.

نایب رئیس مجلس شوراى اســالمى از تعیین تکلیف 
رادیو و تلویزیون خصوصى در طــرح جدید نحوه اداره 

صداوسیما خبر داد.
على مطهرى در گفتگو با خانه ملت در خصوص طرح هاى 
مطرح شــده در مجلس درباره نحــوه اداره و نظارت بر 
سازمان صداوسیما، اظهار داشت: طرحى که چند سال 
پیش و در مجلس هشتم شــوراى اسالمى مطرح شد، 
از کارایى مناســبى برخوردار نبود و به موضوعاتى مانند 
اختالفات صداوســیما با وزارت ارتباطات، خط مشــى 
این سازمان و ... پرداخته بود در حالى که به عنوان مثال 
در حوزه خط مشى رســانه ملى قانون وجود دارد و نیاز 

مجددى به طرح این موضوع نبود.
نماینده مردم تهران، رى، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه طرح جدید اداره 
سازمان صداوسیما -که از ســوى خود مطهرى مطرح 
شده - خالصه تر و مفید تر از طرح قبلى است، افزود: طرح 
مذکور شامل اداره و نظارت بر صداوسیماست و تکلیف 
رئیس رسانه ملى، شوراى نظارت بر صداوسیما، برخى 
روابط مالى، رادیو و تلویزیون خصوصى و ... را مشخص 

کرده است.
نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: برخى مواد 

خوب طرح گذشته در طرح جدید ذکر شده است.

از بین بردن داعش قبل از 
رسیدن به مرزها 

طرح على مطهرى درباره 
رادیو و تلویزیون خصوصى

انتخاب رؤساى ستادها 
رؤساى سـتاد انتخاباتى حسن روحانى    ایلنا|
در سراسر کشـور در حالى مشخص شـدند که پیش از 
این ستاد مرکزى وى با محوریت محمد شریعتمدارى 
انتخاب شـده بود. شـنیده شـده قـرار اسـت کارهاى 
انتخاباتى روحانى در استان ها توسط این افراد و رؤساى 
شورایعالى سیاستگذارى در استان ها ساماندهى شود. در 
اصفهان ایـن وظیفه بر عهده نکویى زهرایى گذاشـته 

شده است.

وعده جنجالى قالیباف
  الف|وعده2/5 برابر کردن درآمد کشور در بیانیه 
انتخاباتى قالیباف نقل محافل علمى و اقتصادى شـده 
است. برخى نسبت به تحقق این وعده منتقد و معتقدند 
2/5 برابر شدن درآمد کشور نه عملى است و نه منطقى. 
برخى هم مـى گویند درآمد کشـور مبهم اسـت و باید 
توضیح داده شـود که منظـور از درآمـد، تولید ناخالص 
ملى اسـت یا درآمد دولـت یا درآمد سـرانه. شـاید هم 
قالیباف درآمد ملـى را به قیمت جارى محاسـبه کرده 
که اگر سـالى 25 درصد رشد اسمى داشـته باشیم، بعد

 از چهار سال درآمد کشور 2/5 برابر مى شود.

مطالبه شفافیت مالى از 3 نامزد
  الف|روزنامـه ایـران بعد از ثبـت نـام روحانى در 
انتخابـات، به صورت تمـام قد پوسـترى از حضور وى 
در ستاد انتخابات کشور منتشر کرد و همین باعث شد 
برخى نسبت به هزینه کردن اموال و منابع دولتى براى 

روحانى انتقاد و اظهار نگرانى کنند.
به نظر مى رسـد سـه نفـر در انتخابـات در مظـان این 
اتهام قـرار  دارند که نکنـد از بیت المال بـراى تبلیغات 
انتخاباتى شان هزینه شود. روحانى به دلیل نسبتش با 
دولت، قالیباف  بخاطر نسبتش با شهردارى و رئیسى به 
جهت تولیت آستان قدس. از این جهت به نظر مى رسد 
این سه نفر بیشتر از بقیه نامزدها ضرورى است نسبت به 

اعالم منابع مالى تبلیغاتى شان شفافسازى کنند.

توصیه انتخاباتى جلیلى
تعدادى از فعاالن فرهنگى، اقتصادى و    تابناك |
سیاسى با سعید جلیلى عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دیدار و گفتگو کردند. جلیلى عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با تأکیـد بر حمایـت از کاندیداى اصلح 
توسـط نیروهاى انقالبى گفت: در بیـن نامزدها حتمًا 
یک نفر نسبت به دیگران اصلح اسـت و وظیفه ما این 

است که آن فرد را بشناسیم و کمکش کنیم.

منظور هاشمى چه کسى بود؟
  عصر ایران| حجـت االسـالم والمسـلمین 
قدرت ا... علیخانی نماینده سابق مجلس در مورد اینکه 
آیا آیت ا... هاشـمی رفسـنجانی با کاندیداي پوششـی 
در کنـار روحانی موافق بـود گفت: اصل ایـن قصه که 
کسـی در کنار روحانی و کمک وي باشـد ایده مرحوم 
آیت ا... هاشمى بود منتها عمرشان وفا نکرد و نتوانستند 
خوشان این طرح را اجرایى کنند. مشاور پارلمانى رئیس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام  ادامه داد: سران 
اصالحات نیز همان نظر آیت ا... هاشمى را داشته و دارند. 
علیخانی در مورد اینکه آیا آیت ا... هاشمی افرادي را نیز 
در این زمینه معرفی کرده بودند بیان کرد: آقاى هاشمی 
نیز نظرشـان این بود کـه جهانگیري به عنـوان نامزد 

پوششى در کنار روحانی باشد. 

بازى قابل تدریس
حسین دهباشى مستندسـاز ایرانى و دبیر    بهار|
سایت تاریخ آنالین که بخشـى از شهرتش به ساخت 
مسـتندهاى تبلیغاتى او بـراى روحانـى در یازدهمین 
انتخابات ریاسـت جمهورى برمى گـردد درباره حضور 
احمـدى نـژاد در عرصـه انتخابـات دوره دوازدهـم 
ریاست جمهورى مى گوید اگر بخواهیم مثال فوتبالى 
به جهت تقریب ذهـن بزنیم، مى توان گفـت به لحاظ 
رسـانه اى بازى بدون تـوپ احمدى نـژاد و نزدیکانش 
فوق العاده جالب و عالى است و حتى به عنوان یک نمونه 
قابل تدریس و پژوهـش در حوزه مطالعات رسـانه اى 

ایران قابل نقد و بررسى است.

توئیتر

«اماندا اریکسون» تحلیلگر مسائل    آفتاب نیوز |
سیاست خارجى در «واشنگتن پست» در یادداشتى تحلیلى 
به نامزدى احمدى نژاد براى انتخابات ریاســت جمهورى 
پرداخته و نوشته است: «خب، او کارش را خوب مى داند. به 
عنوان تماشاچیان حیرت زده تماشا مى کنیم. احمدى نژاد 

بار دیگر براى انتخابات ریاست جمهورى ثبت نام کرد.»
نویسنده در ادامه افزوده است: «احمدى نژاد در انجام این 
کار رو در روى رهبرى ایستاده است که به او توصیه کرده 
بودند در انتخابات شرکت نکند و این موضوع را به نفع خود 
او و کشور دانسته بودند. تصمیم شگفت آور احمدى نژاد عدم 
اطمینان را نسبت به نتیجه انتخابات پیش روى آن کشور 
افزایش مى دهد. به طور گســترده اى این انتخابات یک 
همه پرسى درباره توافق هســته اى خواهد بود که در سال 
2015 میالدى حاصل شــد و در جریان آن ایران موافقت 
کرد غنى ســازى اورانیوم خود را در ازاى لغو تحریم هاى 
بین المللى کاهش دهد. اکثریت ایرانیــان در آن زمان از 
برجام حمایت کردند. شرایط مذاکره و امضاى آن توسط 
حســن روحانى رئیس جمهورى فعلى بود. در سال 2013 
میــالدى، روحانى به لطف کســب پشــتیبانى از جانب 
میانه روها و اصالح طلبان انتخاب شــد. او شعار اعتدال و 
تعامل را سر داد. اولویت نخســت او پایان دادن به انزواى 
بین المللى ایران بــود. او همچنین ایران را در مســیرى 
میانه روانه تر قرار داد. او گفته بود کــه ایرانیان باید آزادى 

عمل بیشترى در حوزه فردى داشته باشند.»
نویســنده این مطلب در ادامه مى افزایــد: «فعالیت هاى 
انتخاباتى روحانى پیرامون این ســئوال اســت؛ آیا ایران 
همچنان باید به دنبال نقش بین المللى بیشترى در جهان 
باشد یا آنکه باید ایزوله شــده باقى بماند؟ در جناح مقابل 
سیاســتمدارانى هســتند که نگاهى کامًال متفاوت و در 
تضاد با روحانى دارند. احمدى نژاد یکى از آنهاســت. او در 
دوران ریاست جمهورى خود سال ها به غرب حمله کرد و 
هولوکاست را افسانه و دروغ خواند. در سال 2005 میالدى 
او پخش برخى موسیقى ها از رادیو را ممنوع کرد و یکسال 
بعد سایت هاى مهمى چون "یوتیوب" فیلتر شدند. در سال 
2009 میالدى انتخاب او در انتخابات محل مناقشه بود.»

تحلیلگــر « واشنگتن پســت» در ادامــه مى نویســد: 
«احمدى نژاد به طور علنى (که هر کسى را گیج مى کند) 
گفته بود که تنها براى حمایت از نامزدى معاونش بقایى 
او را هنگام ثبت نام همراهى مى کند اما اکنون خودش نیز 
براى نامزدى ریاست جمهورى ثبت نام کرده است. به نظر 
مى رسد او در کارزار انتخاباتى جدى است. جالب است که 
علیرغم نهى رهبرى از ورود او به رقابت هاى انتخاباتى اخیر 
سفرهاى استانى اش فعال تر شده و بیشتر سخنرانى مى کند 
و به تازگى به توئیتر پیوسته است. او پوپولیست است و از 
شعارهاى ناسیونالیستى اســتفاده مى کند. اما مشکالتى 
نیز وجود دارد احمدى نژاد نزد میانه روها منفور اســت. او 

باید براى دفاع از رکود اقتصادى دوران ریاست جمهورى 
خود به دلیل تحریم هاى بین المللى علیه برنامه هسته اى 
حرفى براى زدن داشته باشد. حتى برخى از محافظه کاران 
نیز مى خواهند او از رقابت هاى انتخاباتى خارج شود. برخى 
از برجسته ترین چهره هاى تندرو در سیاست ایران تصمیم 
احمدى نژاد را غیر قبول قبول مى دانند و از پایان دوران او 

سخن مى گویند.» 
اماندا اریکسون مى نویســد: «اگر او تأیید صالحیت شود 
کفه ترازو به نفع روحانى سنگینى  خواهد کرد و پیروزى اش 
حتمى تر مى شود. تاکنون هیچ رئیس جمهورى در ایران یک 
دوره اى نبوده است به عالوه روحانى حمایت اصالح طلبان 
و میانه روها را با خود دارد. در حال حاضر اما وضعیت پیچیده 
است. بقایى معاون احمدى نژاد نیز ثبت نام کرده است. او 
پیش تر هفت ماه در سال 2015 میالدى بازداشت شده بود 
آن هم به اتهام فساد. ابراهیم رئیسى روحانى محافظه کار 

نیز در انتخابات حضور دارد.»
«واشــنگتن پســت» ادامه مى دهد در پایان ماه آوریل 
شوراى نگهبان نامزدهاى نهایى را اعالم مى کند. این نهاد 
قدرت دارد تــا از ورود نامزدها به رقابت ها جلوگیرى کند. 
در انتخابات مجلس اصالح طلبان و نامزدهاى مســتقل 
را از انتخابات کنار گذاشــت. امســال اما احتماالً  یکى از 
محافظه کارترین سیاستمداران را خارج از گردونه رقابت 

قرار خواهد داد.

تحلیل واشنگتن پست از حضور احمدى نژاد در انتخابات

یک روزنامه بریتانیایى در گزارشى نوشت، بازار پررونق پایان دوران او نزدیک است
سرمایه گذارى در پروژه هاى زیر بنایى ایران در یک 
دهه آینده توجه شرکت هاى بریتانیایى را به خود جلب 

کرده است.
به گزارش عصر ایــران روزنامه «دیلــى تلگراف» 
با انتشــار گزارشــى در این باره نوشت: شرکت هاى 
بریتانیایى با احتیاط بــه بــازار 600 میلیارد دالرى 
سرمایه گذارى در پروژه هاى زیربنایى ایران در یک 

دهه آینده چشم دوخته اند.
بر اســاس این گزارش جمهورى اسالمى ایران پس 
از انعقاد توافق هســته اى و خروج از چند دهه انزواى 
بین المللــى برنامه بلندپروازانــه اى به منظور جذب 
سرمایه گذارى خارجى براى پروژه هاى زیربنایى خود 
دارد. این پروژه ها شامل توسعه خطوط آهن سراسرى 
از بیش از 10 هزار کیلومتر کنونى به بیش از 25 هزار 
کیلومتر تا هشــت ســال آینده (2025) و نیز توسعه 

فرودگاه ها و بنادر این کشور است.
بر اساس گزارش « دیلى تلگراف» همه 54 فرودگاه 
کنونى موجود در ایران نیازمند نوســازى، بهسازى و 
توسعه هستند. همچنین ایران در نظر دارد در ده سال 

آینده هفت فرودگاه جدید بین المللى بسازد.
شرکت هواپیمایى «ایران ایر» که به واسطه دهه ها

تحریم هوایى مشــکالت زیادى داشــت پس از لغو 
تحریم ها برنامه اى بلند پروازانه براى نوسازى ناوگان 
هوایى فرســوده خود دارد که فاز نخست آن با انعقاد 
قرارداد با شــرکت هاى «ایرباس» و «بوئینگ» به 

انجام رسید و قرار است 114 هواپیماى جدید در ماه ها 
و سال هاى آینده وارد ناوگان هواپیماهاى این شرکت 
شود؛ همچنین «ایران ایر» براى سال هاى آینده براى 
نوسازى کامل ناوگان خود نیازمند خرید 600 فروند 

هواپیماى مسافربرى دیگر است.
«آمانــدا کالك» رئیــس یک شــرکت مشــاوره 
زیرساخت ها در انگلیس درباره سرمایه گذارى در ایران 
به «دیلى تلگراف» گفت: بازار ایران یک فرصت بالقوه 

سرمایه گذارى براى شرکت هاى بریتانیایى است.
او گفته اســت شــرکت هاى بریتانیایى مى توانند 
در پروژه هاى توســعه زیرســاخت ایران مشارکت 
کرده و قراردادهاى کالنى ببندنــد.  به گفته کالك 
شرکت هاى انگلیسى به ریسک هاى سرمایه گذارى 
خود در ایران نیز توجه دارند که یکى از عمده ترین آنها 
احتمال اعمال تحریم ها از ســوى ایــاالت متحده 

آمریکاست.
اتاق بازرگانى ایــران و بریتانیا گفته اســت یکى از 
مهمترین موانع در گسترش روابط اقتصادى دو کشور 
عدم پشتیبانى بانک هاى بزرگ بین المللى از قراردادها 
و کسب و کار با ایران به دلیل بیم از اعمال تحریم هاى 

آمریکاست.
با این حال به نوشــته «دیلى تلگــراف» آمار وزارت 
بازرگانى بریتانیا نشــان مى دهد صادرات بریتانیا به 
ایران در طول ماه هاى ژانویه تا اکتبر سال 2016 در 
مقایسه با مدت مشابه در سال قبل بیش از 42 درصد 

رشد داشته است.

ثبت نام نامزدهــاى انتخابات ریاســت جمهورى 
به پایان رســید و باز هم بــازار گمانه زنــى درباره 
اضالع رقابت 29 اردیبهشت 96 شلوغ شده است.
 پربیراه نیســت اگر بگوییم کســى کــه با اعالم 
کاندیداتــورى اش برخــى معــادالت صحنه را 
دســتخوش تغییر کرد محمود احمدى نــژاد بود. 
حجت االســالم والمســلمین محمدتقــى رهبر 
عضو جامعه روحانیــت و منتقد تمــام قد محمود

 احمدى نژاد مى گویــد: باید با این موضوع، طبیعى 
برخورد کرد. بخش هایى از گفتگــوى نامه نیوز با 
عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز و امام جمعه موقت 

اصفهان را در ادامه بخوانید:
االن این تحلیل وجــود دارد که 
آقاى احمدى نژاد چه ردصالحیت 
شود چه تأیید صالحیت شود سبد 
رأى اصولگرایــان را تحت تأثیر 
قرار مى دهد، به این معنا که تأیید 
شود از سبد رأى اصولگرایان بر 
مى دارد و اگر ردصالحیت شــود 
سبد رأى آقاى روحانى را تقویت 

مى کند. نظر شما چیست؟
من هم معتقدم قطعــًا تحــرکات انتخاباتى آقاى 
احمدى نــژاد روى فضــاى رأى اصولگرایى تأثیر 
دارد. البته بعضى حدس ها و پیش بینى ها را خیلى 
نمى خواهم جلو جلو القا کنم که اینطور مى شــود 
اما به هر حــال از دو حالت خارج نیســت، یا آقاى 
احمدى نــژاد تأییــد صالحیت مى شــود یا آنکه 
ردصالحیت خواهد شــد. اگر تأیید صالحیت نشود 
خوف ایــن را دارم که یک بازتابى داشــته باشــد.  

باالخره آقــاى احمدى نــژاد یک عقبه سیاســى 
دارد. اگر هم تأیید صالحیت بشــود معلوم نیســت 
انتخابــات به کجا برســد. من نگران این هســتم 
که خداى نخواســته تشــنجى در جامعه پیرو این 
مســائل به وجود بیاید. البتــه امیدواریم که پیش

 نیاید.
به نظر شما، اصولگرایان باید االن 
چه واکنشــى به این اقدام آقاى 

احمدى نژاد نشان دهند؟
در مجموع بهتر است مســئله را طبیعى تلقى کنیم. 
اگر فرداى بررسى صالحیت ها مشخص شد که او 
تأیید شــده، باالخره صندوق رأیى هست و اکثریت 
مردم به هر کس رأى داد او رئیس جمهور مى شود. 
باالخره امروز آقاى احمدى نژاد با ســال 88 فرق 
مى کند. کمــا اینکه دور اول ریاســت جمهورى با 
دور دوم ریاست جمهورى اش تفاوت داشت. همه 
در دور اول ریاســت جمهــورى از حرکت هایش 
حمایت کردند و آقــاى احمدى نــژاد رأى باالیى 
آورد اما در دور دوم ریاســت جمهورى اش مقدارى 
بعضى عوامل پیرامونى اش مثل مشایى ها و 11 روز 
خانه نشــینى و دورکارى اش روى وضعیت او تأثیر 
گذاشت. بنابراین نمى توان گفت همان وضعى که 
آقاى احمدى نژاد سال 84 و سال 88 داشت همان 
وضع امروز باقى اســت. این خاطره ها باالخره در 
افکار و اذهان مردم است بنابراین اگر آقاى احمدى 
نژاد تأیید صالحیت شود مردم بصیر هستند و با توجه 
به سوابق و عملکردها رأى مى دهند در واقع چشم 
بسته تصمیم نمى گیرند. معتقدم شرایط امروز با آن 

روزها متفاوت شده است. 

عبــدا... ناصرى فعال 
سیاسى اصالح طلب 
در گفتگو بــا نامه نیوز 
در خصوص دیدار اخیر 
حجج اسالم منتجب نیا 
و محســن رهامى بــا 
مقام معظــم رهبرى 
گفــت: اصالح طلبان 
رابطه اى که با رهبرى داشتند را همچنان ادامه مى دهند 
و این دیدارها نیز تشــکیالتى و از پیش تعیین شــده 
نیست که حاصل تصمیم جمعى باشــد. خود دوستان 
چنین تصمیمى را گرفته اند و مالقاتــى را انجام دادند 
که پیش بینى مى شود با توجه به شرایط کشور، روند این 

دیدارها بیشتر شود. 
وى خاطرنشــان کرد: هیچ مصوبه  از پیش تعیین شده 
وجود ندارد که آقاى جهانگیرى یا فرد دیگرى به عنوان 
رابط بخواهد ایفاى نقش کنــد. دیدار آقاى جهانگیرى 
با رهبرى نیز یک دیدار طبیعى و براســاس خواســت 
شــخصى خود دکتر جهانگیرى بوده است؛ وى معاون 
اول رئیس جمهورى اســت و طبعًا هــر اصالح طلبى 
خواهان دیدار و گفتگو با رهبرى است. این دیدارهایى 
که صورت مى گیــرد کامًال طبیعى بوده و در حاشــیه 
نماز جماعت و یا به طور رسمى و از قبل تعیین شده انجام 

مى شود.  
عضو شوراى مشــورتى اصالح طلبان، ادامه داد:  اینکه 
بگوییم فردى به صورت سازمانى و تشکیالتى به عنوان 
رابط اصالح طلبان با رهبرى تعیین شده باشد وجود ندارد؛ 

 حتى در دفتر رهبرى نیز چنین مصوبه اى وجود ندارد. 
این فعال سیاسى با اشاره به اینکه این دیدارها نیازى به 
هماهنگى با جبهه اصالحات نــدارد،  تصریح کرد :  این 
دیدارها بر اســاس تقاضاى شخصى صورت مى گیرد و 
هر فرد اصالح طلبى که بتوانــد وقتى براى دیدار بگیرد 
قطعاً این دیدار و گفتگو را صورت خواهد داد. معتقدم دفتر 
رهبرى نیز درب بسته اى را براى دیدارها قرار نداده است 

و این روند دیدارها در آینده نیز بیشتر خواهد شد. 
ناصرى بــا بیــان اینکه موضــوع ایجاد یــک کانال 
هدفمنــد بــراى ارتباط بــا رهبــرى پــس از فوت 
آیت ا... هاشمى بیان شد،  خاطرنشــان کرد:  دیدارهاى 
آیت ا... هاشــمى با رهبرى هیچگاه بــه عنوان نماینده 
اصالح طلبان نبوده اســت؛  بعد از فوت مرحوم هاشمى 
این تلقى صورت گرفته که دیدار و ارتباط اصالح طلبان با 
رهبرى به طور کامل قطع شده است و دیگر فردى وجود 
ندارد که بتواند منویات اصالح طلبان را به رهبرى منتقل 
کند در صورتى که اینگونه نیست و این تقاضاها همواره 
وجود دارد که گاهى با جواب مثبت و گاهى نیز با جواب 

منفى رو به رو بوده است. 

امام جمعه موقت اصفهان و عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز:

گزارش یک روزنامه بریتانیایى از ایران پسابرجام

عضو شوراى مشورتى اصالح طلبان پاسخ مى دهد

فرصت 600 میلیارد دالرى سرمایه گذارى 

خوف بازتاب 
رد صالحیت احمدى نژاد را دارم

فاجعه 18/6 میلیون دالرى 
در فوتبال ایران

به گزارش میزان،  چند روز پیش مجمع عمومى فدراسیون 
فوتبال در شرایطى برگزار شد که در گزارش مالى ساالنه 
خزانه دار مجموعه یک نکته ابهــام برانگیز و مهم وجود 

داشت .
خزانــه دار در گزارش خود به اختالف بــه وجود آمده بین 
سازمان لیگ برتر با کانون ایران نوین اسپانسر سابق تبلیغات 
محیطى اشــاره کرد و گفت: «پیمانکار ســابق تبلیغاتى 
محیطى ادعاى دریافت خسارت کرده بود و این موضوع 
در شوراى حل اختالف بررسى شد. در نهایت قرار شد این 
شرکت 46 میلیارد از قرارداد سال دوم را به عنوان خسارت 

کم کند و مابقى مبلغ را پرداخت کند.»
این اتفاق در شرایطى رخ داد که مدیران سازمان لیگ براى 
قرارداد سال اول خود با شرکت تبلیغاتى موردنظر  مجبور 

شده بودند خسارتى 23 میلیارد تومانى به اسپانسر بدهند.
گزارش خزانه دار فدراســیون به خوبى مشخص کرد، در 
مجموع قرارداد 160 میلیارد تومانى دو ساله،  چیزى حدود 
69 میلیارد تومان (18/6میلیون دالر) به اسپانسر خسارت 
داده اند که ابهامات زیادى درباره چرایى آن به وجود آمده 

است. 
قرارداد شــرکت کانون ایران نوین با سازمان لیگ قبل از 
شــروع لیگ برتر فصل جارى به پایان رسید ولى در حال 
حاضر تسویه حساب کامل با این شــرکت بعد از گذشت 
ماه هاى طوالنى انجام نشــده و مشخص نیست تکلیف 
54 میلیارد تومان بدهى اسپانسر سابق براى قرارداد سال 

دوم چه خواهد شد .

دیدارهاى اصالح طلبان با رهبرى 
برنامه ریزى شده است؟  
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رئیس ســازمان غذا و دارو مى گوید: لوازم آرایشــى و 
بهداشــتى بیشترین کاالیى اســت که به کشور قاچاق 
مى شود، ســاالنه 1/2میلیارد دالر وســایل آرایشى و 
بهداشــتى قاچاق وارد کشــور مى شــود که اغلب آنها 

تقلبى هستند.
رســول دیناروند در گفتگو با ایرنا، نسبت به قاچاق انبوه 
لوازم آرایشى و بهداشتى به کشور ابراز نگرانى مى کند، 
او مى گوید: میزان لوازم آرایشــى و بهداشتى قاچاق در 
کشــور از میزان کاالهاى تولیدى و وارداتى قانونى آن 
بیشتر است. اغلب این کاالها تقلبى هستند و ظاهر آ نها 
شبیه برندهاى معروف ساخته مى شود و با قیمت ارزان 

در اختیار مردم قرار مى گیرد اما بســیارى از آنها بى اثر و 
حتى خطرناك هستند. 

دیناروند معتقد اســت بازار قانونى کاالهاى آرایشى و 
بهداشتى در ایران خیلى محدودتر اســت. در واقع بازار

 غیر قانونى و قاچاق لوازم آرایشى و بهداشتى در کشور 
خیلى بزرگ تر از بازار قانونى آن است و حتمًا بیش از 50 
درصد فرآورده هاى آرایشى و بهداشتى در کشور قاچاق 
است. گزارش هاى متعدد داریم که نشان مى دهد میزان 
تولید داخل و واردات قانونى لوازم آرایشى و بهداشتى در 
کشور کمتر از این میزان است و متأ سفانه بیشترین میزان 

قاچاق در کشور را در این حوزه داریم. 

مدیرکل امور ادارى وزارت آموزش و پرورش با اشــاره 
به ابالغ ضریب افزایش 10 درصدى حقوق معلمان به 
استان ها، زمان اعمال این افزایش حقوق در سال 96 را 

اعالم کرد.
سیدحسن حسینى در پاسخ به این پرسش که آیا ضریب 
افزایش حقوق معلمان در ســال 96 مشــخص شــد؟

 اظهار داشت: بله، در  26 فروردین ماه، دولت این ضریب 
افزایش را به دستگاه ها ابالغ کرد.

وى در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال افزایش حقوق 
معلمان در فروردین  ماه انجام مى شــود؟  خاطرنشــان 
کرد: بســتگى دارد زیرا تا پایان ماه فقط چند روز باقى

 مانده است اما ممکن است تا یکى دو روز آینده هم احکام 
پرسنلى صادر شود.

مدیــرکل امــور ادارى وزارت آموزش و پــرورش در 
خصوص اینکه آیا افزایش حقــوق معلمان باالخره در 
حقوق فروردین ماه اعمال مى شود یا خیر، گفت: با توجه 
به اینکه حقــوق معلمان به صــورت متمرکز پرداخت 
مى شود و باید فایل حقوق تا یکى دو روز آینده بسته شود، 
ممکن است این اعمال افزایش حقوق به فروردین ماه 
برسد اما اگر این اعمال افزایش حقوق معلمان در سال 
جارى به فروردین ماه نرسد، به صورت معوق در ماه آینده 

همراه حقوق پرداخت خواهد شد.

اعالم زمان اعمال افزایش 
حقوق فرهنگیان در سال 96

قاچاق 1/2 میلیارد دالر
 لوازم آرایشى و بهداشتى

مهر مسکن اجتماعى
معاون امور شهرى بنیاد مسکن گفت: فاز اول مسکن 
اجتماعى پس از ابالغ بودجه در خرداد ماه امســال 

شروع مى شود.
جواد حق شــناس اظهار داشــت: حدود سه میلیون 
خانوار مشمول این طرح مى شوند؛ هرچند قرار بود این 
طرح زودتر به اجرا برسد اما مشکالت مسکن مهر و 
پیش بینى منابع اجرایى این طرح، دولت را قانع کرد 
تا ابتدا مسکن مهر را به سرانجام برساند و بعد مسکن 

اجتماعى را اجرایى کند.
اوایل سال گذشته طرح مسکن اجتماعى به سازمان 
برنامه پیشنهاد داده شد و ســازمان هم با این طرح 
موافقت کرد و مســکن اجتماعى در مسیر عملیاتى 
شدن قرار گرفت. وزارت راه و شهرسازى، بنیاد مسکن 
انقالب اسالمى، بانک مرکزى، بانک مسکن، سازمان 
برنامه، کمیته امداد، سازمان بهزیستى و وزارت کار از 
جمله نهادها و دستگاه هاى درگیر در اجراى مسکن 

اجتماعى هستند.

زندگى با شناسنامه مردگان 
مســئول دبیرخانه کمیســیون فاقدان شناسنامه و 
مشکوك التابعین شوراي تأمین سیستان و بلوچستان 
گفته است: بر اساس آمار غیر رسمی صد تا 150 هزار 
نفر غاصب شناسنامه در این اســتان وجود دارند که 
با شناسنامه افراد دیگر زندگی می کنند. آمار رسمی 
غاصبان شناسنامه در سیستان و بلوچستان بر اساس 

اعالم ثبت احوال، 662 نفر است.
مســئول دبیرخانه کمیســیون فاقدان شناسنامه و 
مشکوك التابعین شوراي تأمین سیستان و بلوچستان 
می گویــد: طــرح ســاماندهی و یکپارچه ســازي 
آرامستان ها در سطح اســتان در حال اجراست و در 
موارد دیگر از جمله سرقت و اجاره نیز مراجع قضائی 
ورود می کنند. اما بسیاري از مردگان در گورستان هاي 
رسمی دفن نمی شوند که نیازي به ابطال شناسنامه 
داشته باشــند. مرگ افراد در حاشیه شــهر و دفن 
غیرقانونی آنها هم گاهی تبدیل بــه منبع درآمدي 
براي خانواده متوفی می شود. چرا که بسیاري از افراد 
نیازمند حاشیه شهر اقدام به فروش شناسنامه مردگان 
خود می کنند. در نتیجه بسیاري از افراد هستند که با 
شناســنامه مردگان زندگی می کنند. از طرف دیگر 
سیستان و بلوچســتان با جمعیت باالیی از ایرانیان 

بدون شناسنامه روبه رو است. 

خدمت به بانوان در 
«شهربانو» 

عبداللهــی معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگی 
شهرداري تهران با بیان اینکه «شهربانو» به عنوان 
مجموعه هایــی بــراي رفــع نیازهــاي ضروري 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، تفریحی و ورزشــی 
زنان در یک محیط امن و ســالم، بر اســاس برنامه 
پنج ساله دوم شــهرداري تهران از سال 1387 ایجاد

 شده اســت، گفت: «اداره کل امور بانوان شهرداري 
تهران به عنوان متولی اصلی رســیدگی به مســائل 
بانوان شهر تهران سعی کرده است تا با ایجاد مراکزي 
همچون شــهربانوها به این هدف مهم دست یابد. 
این مراکز می کوشند با بررسی و شناخت نیاز بانوان، 
بهترین خدمات را با هزینه مناسب و در سطح حرفه اي 

به آنان ارائه دهند.» 

غیرقابل کشت شدن زمین هاى 
سیل زده تا 60 سال 

بهنام مفضفى نماینده اســتان آذربایجان شــرقى در 
شورایعالى استان ها در خصوص میزان خسارات  وارده 
به این اســتان بر اثر ســیل، گفت: بر اثر سیلى که به 
علت طغیان رودخانه ها در قســمت هایى از اســتان 
آذربایجان شــرقى رخ داده اســت، متأســفانه حدود 
105 خانــوار خانه هاى خــود را به صــورت کامل از 
دســت دادند و در حال حاضــر در چادرهاى جمعیت 
هالل احمر اسکان موقت دارند.وى  با اشاره به خسارات 
وارده بــه زمین هاى زراعى منطقه خاطرنشــان کرد: 
منطقه مورد نظر از زمین حاصلخیــزى برخوردار بوده 
اســت، اما متأســفانه با وجود گل و الیى که همراه با 
سیل این مناطق را پوشــانده است، تحقیقات ما نشان 
مى دهد که این زمین ها تا 60 ســال آینده قابل زراعت
 نخواهد بود، چرا که خسارت جبران ناپذیرى دیده اند.

چرك نویس

  آنا| شــماره تماس گذاشــته اند و خواهش کرده اند تا این آگهى شان 
اطالع رسانى شــود. با شماره درج شــده تماس مى گیرم. به طور مداوم بوق 
اشــغال مى زند تا اینکه باالخره آقایى تلفن را پاسخ مى دهد. درباره صحت و 
سقم آگهى از او مى پرسم که بالفاصله تأییدش مى کند. علت فروش فرزند 
به دنیا نیامده اش را که جویا مى شوم، مى گوید: «مشکل مالى. برنج فروشى 
مى کردم، کار و کاســبى ام به هم ریخت و حاال کلى طلبــکار دارم که باید 

جوابشان را بدهم.»
شرایط قانونى انتقال فرزندش را مى پرسم که مى گوید: «همه چیز حل است، 
ما با دکترش هماهنگ مى کنیم، اصًال بچه را نمى بینم؛ به دنیا که آمد با تأیید 
دکترش بچه را به شما مى دهیم. خیلى ها این کار را کرده اند ما هم یکى مثل 

بقیه.» 
شرایط مادر بچه را مى پرســم، اینکه مى تواند نبود فرزندش را طاقت بیاورد 
که پاســخش مثبت اســت. با کمى تأمل مى گوید: «وقتى به اینجا رسیدیم 
که بچه مان را بفروشیم حتمًا سر این مســئله  هم به توافق رسیده ایم. ما دو 
فرزند (دختر و پســر) دیگر هم داریم.» نوبت که به قیمت فروش مى رسد،

 مى گوید:« 20 میلیون تومان نقد.»
از او کمى فرصت بــراى تصمیم گیرى  مى خواهم کــه مى گوید: «اگر واقعًا 
خواهان بچه هستید باید تا عصر تصمیم بگیرید چون من با چند خانواده دیگر 
هم صحبت کرده ام و قرار است امشــب یکى از آنها براى صحبت نهایى به 

منزل ما بیایند.»
این آگهى در حالى در فضاى مجازى دست به دست مى شود که عباس زارع نژاد 
رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت پیش از این به مهر 
گفته بود: «در بیمارستان ها به ویژه بیمارســتان هاى دولتى مطمئن هستم

 برگه والدت فقط براى والدین صادر مى شــود، مگر در بعضى موارد با حکم 
قضائى ممکن است برگه والدت صادر شود وگرنه در غیر اینصورت امکان بروز 
چنین تخلفى نزدیک به صفر است زیرا میزان جریمه در نظر گرفته شده براى 
فرد متخلف و مرکز درمانى محل تخلف بســیار سنگین است و کسى جرأت 

نمى کند اعتبار بیمارستان خود را براى چنین مواردى خرج کند.»
زارع نژاد در رابطه با آگهى هاى فضاى مجازى نیز اعالم کرده بود: «فروش 
نوزاد پدیده بسیار نادرى محسوب مى شود و اینگونه نیست که بگوییم امروز 
به دلیل شبکه هاى اجتماعى مردم از این آگهى ها مطلع مى شوند و در گذشته 
خبردار نبودند؛ بلکه در گذشته هم این موارد بسیار نادر بود. ممکن است یک 

آگهى چندین هزار بار یا میلیون ها بار در فضاى مجازى دیده شــود ولى این 
موارد بسیار محدود و نادر هستند و بررسى برخى از آنها نشان داده اظهارات 
مطرح شــده واقعى نبوده و خبرى از نوزاد و فروشــنده نیست! ممکن است 
کودکى در محیطى غیر امن متولد شده باشد و وزارتخانه از آن بى اطالع باشد 

ولى میزان جریمه ها باعث شده هیچکس در مراکز وابسته به وزارت بهداشت 
هوس چنین تخلفى را هم نداشته باشد.»البته این بار فروش این نوزاد کامًال
 واقعى است و آنطور که پدرش مدعى شد نوزادى که قرار است در اردیبهشت 

ماه به دنیا بیاید بالفاصله به خانواده دیگرى فروخته مى شود.

16 اسفند سال گذشــته بود که علیرضا محجوب عضو 
کمیســیون اجتماعى در مجلس شوراى اسالمى گفت:  
افرادى که وضعیت خدمت ســربازى آنها معلوم نیست 
و طرح معافیت هم شامل حال آنها نمى شود نمى توانند 
گواهینامه رانندگى دریافــت کنند؛ این نماینده مجلس 
شوراى اســالمى در ادامه خاطرنشــان کرد: این ماده 
قانونى مجلــس تنها به این دلیل صورت گرفته اســت 
که جوانان و افرادى که به هر دلیــل از رفتن به خدمت 
سربازى خوددارى مى کنند وارد عمل شوند و به زندگى 

خود سامان دهند.
اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نظرى متفاوت با عضو 
کمیســیون اجتماعى دارد. حسینعلى حاجى دلیگانى در 
این خصوص مى گوید: طبق قانون بیمه شخص ثالث که 
خرداد ماه سال گذشته مصوب شد، براى اخذ گواهینامه 
رانندگى نیازى به کارت پایان خدمت ســربازى نیست. 
وى با اظهار تأسف از عدم اجراى این قانون پس از حدود 
یکســال، مى افزاید: با عدم اجراى این قانون حدود  سه 
میلیون نفر جوان از داشــتن گواهینامه تاکنون بى بهره 

مانده اند. 
حاجى دلیگانــى در واکنش بــه اظهار نظــر برخى از 
کارشناســان که مى گویند «در قانــون جدید مجلس 
تمدید گواهینامه نیــازى به پایان خدمت نــدارد و در 

صدور گواهینامه تغییرى ایجاد نشده است»، اضافه کرد: 
در قانون جدید به وضوح عنوان شــده که براى دریافت 
گواهینامه نیازى به کارت پایان خدمت نیست، شاید به 

علت جدید بودن این قانون مغفول مانده است. 
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه در پاســخ به این 
سئوال که به طور کلى کســانى که کارت پایان خدمت 
سربازى ندارند از چه مواردى محروم مى شوند، عنوان 
داشــت: قانونگذار محدودیت هایــى در زمینه عمدتًا 
حقوق اجتماعى از جمله انتقال اموال و. .. براى این افراد
 نظر گرفته است تا خرداد سال گذشته گواهینامه رانندگى 
هم در این محدودیت ها وجود داشت که با تصویب این 

قانون این موضوع رفع شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شــوراهاى مجلس 
گفت: رئیس بنیاد مســتضعفان گزارشــى درباره 
روند پیشــرفت پرونده پروژه ســاختمان پالسکو

 ارائه داد.
اصغر ســلیمى در تشــریح جلســه کمیســیون 
متبوعش، اظهار داشــت: در این جلســه پرونده 
ساختمان پالسکو با حضور سعیدى کیا رئیس بنیاد 

مستضعفان بررسى شد.
وى با بیان اینکه سعیدى کیا گزارشى را از اقداماتى 
که این بنیاد تاکنون درباره پرونده ساختمان پالسکو 
انجام داده ، ارائه داد، گفت: رئیس بنیاد مستضعفان 
گفت که مذاکرات الزم با شــهردارى تهران براى 
ساخت ســاختمان جدید پالســکو انجام شده و
 قرار اســت که این پروژه در پنج طبقه پارکینگ و 

هفت  طبقه تجارى ساخته شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون شــوراهاى مجلس 
تصریح کــرد: رئیس بنیاد مســتضعفان گفت که 
قرار است پروژه ساخت ســاختمان جدید پالسکو 
را ظرف دو ســال پــس از اخذ پروانه ســاخت به

 اتمام برسانند.

رئیــس اداره اطالع رســانى و روابــط عمومى 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان گفت: 
در پى تنبیــه بدنى یک دانش آمــوز در یکى از 
روســتاهاى شهرســتان رودبار جنوب، رئیس 
آموزش و پرورش این شهرســتان از سمت خود

 استعفا کرد.
امید ســالجقه افزود: اســماعیل پهلوانى مدیر 
آموزش و پرورش شهرســتان رودبــار جنوب با 
توجه به تکــرار تنبیه بدنى توســط معلم خاطى 
در این شهرســتان در راســتاى احترام به افکار 
عمومى و پاسخگو بودن مسئوالن در حوزه تحت 
مدیریت از سمت خود اســتعفا کرد.وى تصریح 
کرد: این اتفاق در روستاى ریگ بحرین از توابع 
شهرستان رودبار جنوب روى داده و معلم خاطى 
نیز به هیئت رسیدگى به تخلفات ادارى آموزش و 
پرورش استان کرمان معرفى شده تا طبق ضوابط 
اقدام شــود.رئیس آموزش و پرورش شهرستان 
رودبار جنوب هــم گفت: این دانــش آموز دوم 
دبستان روز شنبه هفته جارى در روستاى ریگ 
بحرین از توابع این شهرستان توسط معلم خود 
مورد تنبیه قرار گرفت. اسماعیل پهلوانى افزود: 
خانواده این دانش آموز مدعى هســتند که علت 
تنبیه بدنى پسرشــان نحوه یادگیرى در یکى از 
دروس بوده و معلم اقدام به تنبیه وى با خط کش 
کرده است که آثار جراحت روى بدن دانش آموز 
به طور کامل نمایان اســت. وى اظهار داشت: 
هم اکنون خانــواده این دانش آمــوز علیه این 
معلم دادخواســتى را مطرح کرده اند. کلیپى از
 تنبیه بدنى این دانش آموز نیز در فضاى مجازى 

منتشر شده است.
به گزارش ایرنا، اواخر ســال گذشــته نیز تنبیه

 دانش آموزى در شهرستان رودبار جنوب منجر 
به فرو رفتن مداد در پوست سر وى شد و توبیخ و 

تعلیق معل م خاطى را در پى داشت.

راه اندازى تماس صوتى پیام رسان تلگرام به استفاده از 
خدمات شرکت هاى واسط نیاز ندارد و مردم براى بهره 
مندى از آن فقط باید نرم افــزار تلگرام را از طریق تلفن 

همراه خود به روز کنند.
برقرارى تماس صوتــى تلگرام در تلفــن هاى همراه 
هوشمند فقط به نصب برنامه نرم افزارى این شبکه پیام 
رسان نیاز دارد که آن هم توسط خود کاربر تلفن همراه با 
مراجعه به برنامه ایرانى «کافه بازار» یا از طریق فروشگاه 
مجازى اپل (براى دارندگان تلفــن همراه با نام تجارى 

آیفون) ممکن است.
پس از نصب نــرم افــزار تلگــرام و به روز رســانى، 
این شــبکه پیام رســان امکان برقرارى تماس صوتى 
را براى کاربر فعــال کرده و دیگر نیازى نیســت براى 

فعالســازى آن به شــرکت هاى خدماتى یا افراد ناآشنا
 مراجعه کرد.

پس از راه اندازى امکان بهره گیرى از تلگرام صوتى در 
تلفن هاى همراه، برخى افراد سودجو با سوء استفاده از 
ناآگاهى مردم با کاربران تماس گرفته و به آنان پیشنهاد 
مى کنند براى برقرارى امکان تماس صوتى مبلغى را به 
یک شماره حساب واریز کنند که در این موارد، مردم باید 

با هوشیارى فریب این نوع تماس ها را نخورند.
همچنین برخى سودجویان با ارسال پیام هایى به کاربران 
پیشــنهاد مى کنند در ازاى دریافت مبلغى مشــخص، 
امکان تماس صوتى در تلگــرام را از طریق لینکى که 
برایشان مى      فرستند فعال کنند؛ درحالى که این ویژگى 
به  راحتى و از طریق نرم افزار تلگرام براى همه مخاطبان 

امکانپذیر است. 
این سرویس بیست و پنجم فروردین ماه به ایران رسید 
اما برخى کاربران ایرانــى در آن روز فقط دریافت کننده 
تماس بودند و نمى توانســتند به کاربــران دیگر زنگ 
بزنند. کاربران ایرانى از شنبه توانستند به آسانى با سایر 
کاربران این شبکه در سراسر دنیا تماس صوتى رایگان 

برقرار کنند.
پس از به روز رسانى آخرین نســخه برنامه، الزم است 
یکى از افرادى که قابلیت تماس صوتى براى وى فعال 
شده است با شما تماس بگیرد. پس از آن شما مى توانید از 
قابلیت تماس صوتى روى تلگرام خود استفاده کنید. البته 
به زودى بدون نیاز به این روند، آیکون تماس براى همه 

کاربران اضافه مى شود.

ســیالب مرگبار اخیر در مناطقى    تابناك |
از شمال غرب و غرب کشــورمان بار دیگر موجب 
شد بسیارى از هموطنانمان از خود بپرسند مالك 
دولتمردان براى اعالم عزاى عمومى چیست و به 
راستى چه حادثه اى با چه ابعادى موجب مى شود 

چنین تصمیمى اتخاذ شود؟
سئوالى قدیمى که از دیرباز مطرح بوده و هر بار که 
حادثه اى بزرگ به وقوع مى پیوندد، تکرار مى شود. 
حوادثى از جنس زلزله، ســیل، رانش زمین و حتى 
تصادف قطار که در کشــور حادثــه خیزى چون 
ایران به کّرات رخ مى دهند و تکرار مى شوند. با این 
مالحظه که در زمان رحلت بزرگان کشور یا موارد 
خاص مانند فاجعه منا نیــز اعالم عزاى عمومى یا 
سوگوارى همگانى به مانند بسیارى از کشورهاى 

دیگر در دستور کار قرار مى گیرد.
این سئوال زمانى پر رنگ تر مى شود که مى بینیم 
برخى حوادث مانند حادثه فروریختن پالســکو به 
اعالم عزاى عمومى گره مى خورند و بعضى دیگر، 
هرچقدر که دردناك و جانکاه باشند هم، در نهایت به 
اعالم عزاى عمومى در یک استان منجر مى شوند و 
تصمیمات سراسرى برایشان اتخاذ نمى شود. مثل 
حادثه دردناك برخورد دو قطار در سمنان که از هر 
نظر فاجعه بار بود اما چون به عزاى عمومى منجر 
نشــد، به تغییر در پخش برنامه هاى تلویزیونى و 
اتخاذ تدابیر مشــابه منجر نشــد و گالیه هایى به 

دنبال داشت.
این در حالى است که جداى این موارد، مدت زمانى 
که براى عــزاى عمومى در نظر گرفته مى شــود، 
تعطیل بودن یا نبــودن ادارات و مراکز عمومى و 
دیگر تدابیرى که براى اجراى آن اتخاذ مى شود هم 
محل تردید بسیارى قرار دارد و به طور کلى، کسى 
نمى داند که چه رویداد و حادثه اى «عزاى عمومى» 
به دنبال خواهد داشــت و چه عزاى عمومى اى، با 
تعطیلى و تدابیر ویژه همراه خواهد بود و چه رویداد 

و حادثه اى، خیر.
این ابهامات همگى ریشــه در مشــخص نبودن
 ســاز و کار اعالم این مناســبت خــاص دارند؛

 ســاز و کارى که نه تنهــا مبهم اســت، که گاه 
ممکن است سلیقه اى به نظر برســد. مثل اعالم 
عزاى عمومى در کشورمان به مناسبت درگذشت 
«هوگو چاوز» رئیس جمهور ونزوئال که مستمسک 
دولتمردان براى اتخاذ این تصمیم، «قدرشناسى از 
وى و احترام به ملت ونزوئال» اعالم شــده بود، نه 

ابراز همدردى با ایشان.
مــا عــزادارى و ســوگوارى را شــیوه اى براى 
یادبود درگذشــتگان، طلب مغفــرت کردن براى 
ایشــان و ابراز همدردى با بازمانــدگان مى دانیم 
که اگرچه از دید بســیارى از مردم بدیهى است و
 واکنش هاى گســترده عمومى به سیالب مرگبار 
اخیر در دنیــاى مجازى نیز گواه آن مى باشــد  اما 
ظاهــراً بــراى دولتمــردان و دیگر مســئوالن 
کشــورمان حل نشــده اســت. این را مى شود از

 تعیین نشدن و سکوت عجیب ایشان در قبال تعیین 
شــاخص هاى اعالم عزاى عمومى و درجات آن 
دریافت که موجب مى شــود هربار کــه حادثه اى 
بزرگ در جایى از کشورمان رقم مى خورد، از خود 
بپرسیم چرا عزاى عمومى اعالم نشد یا تفاوت این 
حادثه با فالن حادثه کــه تصمیم متفاوتى برایش 

گرفته شد، چیست؟

درباره یک آگهى عجیب که این روزها در فضاى مجازى دست به دست مى شود

نوزادمان را به دنیا نیامده مى فروشیم! چه مصیبتى 
«عزاى عمومى» است؟

کمین سودجوها در پى فعالسازى تلگرام صوتى

تازه ترین جزئیات 
از ساخت 

«پالسکوى جدید»

باالخره بدون کارت پایان خدمت هم 
مى شود گواهینامه گرفت؟!

تنبیه دانش آموز، موجب 
استعفاى رئیس شد
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9000پرونده قضائى 
با سازش بسته شد

پارسـال بیش از 9 هزار پرونده قضائى در شـوراهاى 
حل اختـالف اصفهـان با صلـح و سـازش مختومه 

شد.
معـاون قضائـى رئیـس کل دادگسـترى اصفهان و 
رئیس شوراهاى حل اختالف استان با اشاره به اینکه 
از این تعداد، حدود شـش هزار و 633 پرونده مربوط 
به شهرستان اصفهان است، افزود: این میزان پرونده 
بیـش از 10 درصـد کل پرونده هاى شـوراهاى حل 

اختالف را شامل مى شود.
مهـدى رسـتگارى بـا بیـان اینکـه بیشـتر ایـن 
پرونـده هـا مربـوط بـه امـور اقتصـادى و در زمینه 
اختالفات مالى،وصـول چک هاى بانکـى و مطالبه 
نفقه است، افزود: صلح و سـازش در پرونده ها میان 
شـاکى ها و متشـاکیان بـه همـت کارکنان شـعب 
اجراى احکام شـوراهاى حـل اختالف به سـرانجام

مى رسد.

آغاز جوجه ریزى 
در400واحد تولیدى استان  

جوجه ریزى در بیـش از 400 واحد تولید دام اسـتان 
اصفهان آغاز شد.

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى 
اسـتان اصفهان گفـت: پـس از 52روز ممنوعیت به 
علت شیوع آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان با هماهنگى 
اداره کل دامپزشـکى اسـتان، جوجـه ریـزى ایـن 

واحدهاى تولیدى آغاز شد.
امیرحسـین افیونى با بیـان اینکه ایـن جوجه ریزى 
تـا اواخـر اردیبهشـت ادامـه دارد افزود: پیـش بینى 
مى شود،هشـت تا ده میلیون قطعـه جوجه ریزى در 

این واحدها انجام شود. 
وى بااشـاره بـه اینکـه این میـزان جوجه ریـزى در 
مقایسـه بـا سـال قبـل 40 درصـد افزایش داشـته 
اسـت،گفت: در حدود 15هزار ُتن گوشت مرغ از این 

مقدار جوجه ریزى تولید مى شود.

برگزارى همایش شهیدمدرس 
در دانشگاه  اردستان 

رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمى اردسـتان گفـت: 
همایش ملى مدرس در نیمه نخسـت سال جارى در 

این دانشگاه برگزار خواهد شد.
جلیل عمادى با اشاره به انتخابات هاى مهم در کشور 
گفت: کرسـى آزاد اندیشـى باموضوع انتخاب اصلح 
براى دانشجویان و جلسه هم اندیشى اساتید در این 

رابطه در اردیبهشت سال جارى برگزارخواهد شد.
وى باتوجه به تأکیـدات مقام معظم رهبرى نسـبت 
به اقتصاد مقاومتى، اظهار داشـت: جشـنواره اقتصاد 
مقاومتـى همـراه بـا نمایشـگاه آن و بـا دعـوت از 
کارآفرینان اقتصـاد مقاومتى و سـرمایه گذاران هم 

برگزار خواهد شد.

شیر شتر
 مورد تأیید نیست

دامپزشکى اصفهان پس از سال ها فروش علنى شیر 
شـتر اعالم کرد که این شـیر مورد تأیید دامپزشکى 
نیست و این در حالى اسـت که تنها از مردم خواست 

شیر شتر نخرند.
بـه گـزارش تابنـاك،  فروش شـیر شـتر کـه پدیده 
تـازه اى نیسـت و بـه راحتـى پشـت درب مغازه هـا 
شـاهد نصب کاغـذ با عنـوان فروش شـیر شـتر در 
 . . و. لبنیاتى هـا  سـوپرمارکت ها،  از  ى  ر ا ی ـ س ب
هسـتیم در حالـى اداره کل دامپزشـکى اصفهـان 
شـیر شـتر را مـورد تأییـد دامپزشـکى ندانسـت که 
وقتى خبرنگار این رسـانه خواسـت که اگـر تأییدیه 
ندارد پس چرا جمـع آورى نمى شـود یا بـا خاطیان 
برخـورد نمى شـود، گفـت: مـردم اگـر مـى بیننـد

نخرند.
 این مقام مسئول دامپزشکى اظهار داشت: شیر شتر 
را نمى توان جوشاند و پاستوریزه کرد و امکان انتقال 
انواع و اقسام بیمارى ها وجود دارد. وى گفت: اگر در 
بازار تقاضایى براى شـیر شتر نداشـته باشیم به طور 

قطع به فروش هم نمى رسد.

بخشــى از خطوط لوله 12 اینچ نفت کوره خطوط لوله 
ومخابرات منطقــه اصفهان به همت کارشناســان و 

متخصصان داخلى تعویض شد.
معاون فنى شــرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران 
منطقه اصفهان گفت: در پى بروز نشتى جزئى روى این 
خط لوله به آبنیل، محل نشــتى مهار و قسمت معیوب 

لوله تعویض شد.
محمد مذهب جعفرى افزود: پس از مشــخص شدن 
محل نشــتى، گروه تعمیرات خط منطقه با بســتن پچ 
12 اینچ نشتى موقت مهار شد و این خط لوله مجدد در 

سرویس قرار گرفت.

وى گفــت: دراین تعمیــرات مــواد داخــل لوله در 
مرکز انتقــال نفــت شــماره 8 تخلیه شــد و پس از 
آن با برش 4/5 متــر از لوله و تعویض بخش آســیب 
دیــده  خط لولــه نفت کــوره آمــاده بهره بــردارى 

شد.
شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایــران منطقه 
اصفهان یکى از مناطق 12 گانه شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران است که از سال 1356 فعالیت خود 
را آغاز کرده و در 10کیلومترى شمال شهر اصفهان کنار 
پاالیشگاه اصفهان و در ارتفاع 1697مترى از سطح دریا 

واقع شده است.

بخشــدار بخش مرکزى آران و بیدگل از انســداد خط 
سراسرى راه آهن اصفهان- قم در روز اول اردیبهشت 
ماه سال جارى براى احداث پل زیرگذر بخش مرکزى 

آران و بیدگل، خبر داد.
مســعود مقدم ســتوده اظهار داشت: انســداد خط راه 
آهن اصفهــان- قم، 24 ســاعته و بــراى احداث پل 
زیرگذر بخــش مرکــزى شهرســتان آران و بیدگل 

است.
وى اظهار داشت: در این مدت زمان کوتاه با قطعات از 
پیش ساخته شده، پایه هاى این پل راه اندازى مى شود.

بخشــدار مرکزى آران وبیدگل مــدت زمان تکمیل و 

احداث این پل را سه ماه اعالم کرد و گفت: با همکارى 
راه آهن استان اصفهان و بخشــدارى مرکزى آران و 
بیدگل و با هزینــه 14 میلیارد ریالى ایــن پروژه انجام 

مى شود.
وى با بیــان اینکه احداث ایــن پل و آســفالت جاده 
بخــش مرکزى باعث ســهولت در رفــت و آمد مردم 
این بخش به مرکز شهرســتان و کاهش بســیارى از 
خطرات جانــى و مالى شــهروندان مى شــود، تأکید 
کرد: طول مســیر رفــت و آمد مردم بخــش مرکزى 
نیز بــه مرکز شهرســتان حــدود 22 کیلومتر کاهش 

مى یابد.

تعویض بخشى از 
خط لوله نفت کوره  اصفهان

انسداد خط راه آهن 
اصفهان- قم

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
 BRT با تأکید بر اینکه تا پایان ســال هشت خط
شهر راه اندازى مى شــود، گفت: خط میدان قدس 
تا جمهورى تا پایان اردیبهشــت ماه بهره بردارى 

مى شود.
علیرضا صلواتى با اشاره به اینکه در برنامه 1400 
شهردارى اصفهان 12 خطBRT پیش بینى شده 
است، اظهار داشــت: تاکنون خط یک به صورت 

کامل فعال شده است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر نیــز 98 درصد از 
عملیات اجرایى فــاز اول خــط دو اتوبوس تندرو 
در شهر اصفهان محقق شده اســت، ابراز داشت: 
خط دوم BRT اصفهان در محدوده پایانه ارغوانیه 
تا صمدیه پیش بینى شــده اســت که این خط از 
محدوده مرکزى شهر اصفهان عبور کرده و عالوه 
بر امکان جابه جایى مسافر با دیگر خطوط اتوبوس 
تندرو در ایستگاه تختى قطار شهرى اصفهان نیز 

امکان تبادل مسافران را نیز دارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
با بیان اینکه در حــال حاضر خط BRT از محدوده 
ارغوانیه تا پایانه امام علــى (ع) آماده بهره بردارى 
است، تصریح کرد: این محدوده داراى 10 کیلومتر 
مساحت، 18 ایستگاه و دو پایانه مبدأ و مقصد است.

وى در ادامه با تأکید بر اینکه تا پایان ســال جارى 
هشــت خط BRT در اصفهان راه اندازى مى شود، 
گفــت: در این بین خــط میدان قدس تــا میدان 
جمهورى تا پایان اردیبهشــت مــاه بهره بردارى 
مى شــود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان با اشــاره به راه اندازى خط شیخ بهایى از 
طرف چهارباغ عباسى تا چهار راه جهاد، ابراز داشت: 

این پروژه نیز بهار امسال بهره بردارى مى شود.
وى بهره بردارى از ایســتگاه میدان جمهورى تا 
میدان آزادى با توجه به بهره بــردارى از تعریض 
پل فلزى را نیز تا پایان تابستان امسال عنوان کرد 
و افــزود: همچنین خطBRT میدان اســتقالل تا 
میدان جمهورى نیــز طراحى و بــراى اجراى به 
پیمانکاران واگذار شده اســت. صلواتى ادامه داد: 
طراحى خط BRT آتشگاه از تقاطع جهاد تا سه راهى 
درچه نیز در حال اتمام است و بهار امسال عملیات 

اجرایى این خط نیز آغاز مى شود.

امسال
  «BRT»8 خط 

راه اندازى مى شود

استاندار اصفهان اظهارداشت: مطالبه مدیریت استان 
از بخش خصوصى این اســت که آسیب شناسى براى 
شناســایى نقاط ضعف و قوت فعالیت هــاى اقتصاد 
مقاومتى در سال گذشــته و رویکرد جدید براى تحقق 
شعار امسال و جایگاه بخش خصوصى در این ارتباط را 

مشخص نمایند.
به گزارش اداره کل روابط عمومــى و امور بین الملل 
استاندارى اصفهان، رســول زرگرپور در جلسه اى با 
حضور تشــکل هاى بخش خصوصى اســتان که در 
اتاق بازرگانى، صنعــت، معدن و کشــاورزى برگزار 
شد، گفت: نامگذارى امسال به نام «اقتصاد مقاومتى؛ 
تولید- اشتغال» موضوع مهمى براى سال جدید است 
که نشــان مى دهد علیرغم فعالیت هاى دولت و ستاد 
اقتصاد مقاومتى، به نتایج مطلوب مورد نظر رهبر معظم 

انقالب نرسیده ایم.
وى با اشاره به برگزارى جلسه شوراى اشتغال استان، 
افزود: در ســال جدید و در اولین جلســه کارى آسیب 
شناســى در خصوص برنامه هاى اقتصاد مقاومتى و 
اینکه چه اقداماتى باید انجام مى شد ولى مغفول ماند و 
چه اقداماتى را باید براى سال آینده نیز استمرار دهیم، 
صورت گرفت. زرگرپور باتأکید بر اینکه تحقق اقتصاد 
مقاومتى نیازمند حضور همه دســتگاه ها و قواســت، 
گفت: باید همه نهادها و آحاد مــردم ورود پیدا کنند و 
به همین دلیل باید نهادهــاى مختلف از فعالیت هاى 
صورت گرفته در سال گذشته تحلیلى را ارائه نمایند که 
ببینیم چقدر در اجراى برنامه ها موفق عمل کرده ایم و 

نقاط ضعف و قوت را احصا کنیم.
استانداراصفهان با اشاره به اینکه دولت تسهیل کننده 
و ایجاد کننده فضا و بستر و تنظیم کننده روابط است، 
اظهار داشت: برداشتى که در ذهن عموم وجود دارد این 
اســت که تنها دولت اجرا کننده اقتصاد مقاومتى است 

که این برداشت باید اصالح شود.
وى افزود: به همین دلیل مدیریت اســتان بر آن شد تا 
بخش خصوصى و غیر دولتى که عمدتًا متشکل از اتاق 
بازرگانى، اتاق تعاون و اتاق اصناف است گردهم آیند 
تا در خصوص برنامه ها و رویکرد جدید بحث و تبادل 
نظر گردد. زرگرپور اذعان داشت: درخواست و مطالبه 
من از این سه بخش این است که کارگروهى براى این 
منظور تشکیل دهند و آســیب شناسى براى شناسایى 
نقاط ضعف و قوت ســال گذشته، رویکرد براى تحقق 
شعال امسال و جایگاه بخش خصوصى در این ارتباط 

را مشخص نمایند.

رئیــس اتــاق بازرگانــى اســتان نیــز در ایــن 
جلسه اظهارداشت: خوشبختانه وفاق بسیار خوبى بین 
تشــکل هاى بخش خصوصى وجود دارد و جلســات 
پیوسته و دبیرخانه مشترکى دارند وکانون کارفرمایان 

در بخش هاى مختلف فعال است.

وى افزود: بخش خصوصى تمام قد در ارتباط با آبرو و 
حیثیت جمهورى اسالمى ایران ایستاده و در انتخابات 
حضور فعال خواهد داشــت. سهل آبادى اظهارداشت: 
تنها اســتانى که تمام جلسات گفتگوى دولت و بخش 
خصوصى خود را با حضور شخص استاندار برگزار نموده 

استان اصفهان است و 90 درصد هیئت هاى اقتصادى 
که به اصفهان سفر کرده اند با اتاق مالقات و همکارى 
داشته اند. گفتنى است اعضاى حاضر در جلسه ضمن 
بیان دیدگاه هاى خود در خصوص مسائل اقتصادى، بر 

حضور پرشور در انتخابت پیش رو تأکید کردند.

استاندار اصفهان تأکید کرد:

 بخش خصوصى، رویکرد خود را 
براى تحقق شعار سال ارائه کند

معاون وزیر راه و شهرسازى از تشکیل شوراى راهبرى 
طرح احیاى مجموعه ریسباف خبر داد و گفت: عملیات 
اجرایى پروژه احیا و بازســازى کارخانه ریسباف پس 
از تأیید طــرح منتخب از اوایل ســال 96 آغاز خواهد 

شد.
محمدســعید ایــزدى درخصوص آخریــن وضعیت 
فرآیند تملک کارخانه ریســباف بیان کــرد: پس از 
موفقیت در خریدارى ایــن کارخانه به این جمع بندى 
رســیدیم که قطعًا براى برنامه ریــزى و مدیریت این 
مجموعه به ایجاد یک فضاى هم اندیشى تحت عنوان 
شــوراى راهبرى طرح احیاى مجموعه ریسباف نیاز 

داریم.
وي سیاســتگذارى، تدوین برنامه هاى کالن، نظارت 
و کنترل را وظایف اصلى ســطح راهبردى این شورا 
اعالم کرد و افــزود: این اقدامات باید در این ســطح 
از شــورا انجام و براى اجرا به ســتاد اجرایــى ارائه 

شود.
معاون وزیر راه و شهرسازى چگونگى بهره بردارى از 
مجموعه ارزشمند کارخانه ریســباف را یکى دیگر از 
مسائل مورد بحث اعالم کرد و افزود: خوشبختانه همه 
درخصوص تبدیل این مجموعه به فضایى در خدمت 

شهروندان اتفاق نظر داشــته و درصدد بهره بردارى 
و کســب درآمد از آن نیســتند، اما نکته اصلى تفاوت 

دیدگاه ها در چگونگى بهره بردارى از مجموعه است.
وى همچنین اضافه کرد: سازمان میراث فرهنگى به 

دلیل وجود تعداد زیادى از آثار ارزشــمند و تاریخى در 
استان اصفهان و عدم حضور یک موزه بزرگ و قابل 
توجه در استان خواستار تبدیل این کارخانه به موزه بوده 
و از سویى دیگر برخى از نمایندگان با توجه به پیشینه 
این کارخانه در حرفه ریسندگى خواستار  تبدیل شدن 
آن به محلى براى عرضه و آموزش انواع فعالیت هاى 

ریسندگى هستند.

ایزدى افزود: براین اساس قرار شد تا پایان سال جارى 
تصمیم نهایى در مورد طیــف فعالیت هایى که امکان 
اجراى آن در این مجموعه تاریخى وجود دارد تهیه و 

به ستاد اجرایى ارسال شود.
وي همچنیــن از آغازعملیات اجرایــى این مجموعه 
در اوایل ســال آینده خبر داد و گفت: قصد داریم طرح 
جامعى براى بهره بردارى از کارخانه ریســباف ارائه و 
مســابقات بین المللى را براى انتخاب طرح برگزیده 

برگزار کنیم.
مدیرعامل شرکت عمران و بهســازى شهرى ایران 
همچنین از پیشــنهاد ارائه شــده جهت بازگشــایى 
ایــن مجموعــه در ایــام نــوروز خبــر داد و گفت: 
پیشــنهاد شــد تا با باز شــدن درب این کارخانه بعد 
از ســال ها محرومیت اســتفاده از این فضــا امکانى 
براى بازدیــد عمومى نیز در تعطیــالت نوروز فراهم 

شود.
به گفته ایزدي، متأســفانه کارخانه بافــت ناز که در 
پالك مجاور کارخانه ریســباف قرار دارد، هم اکنون 
تخریب شده و جهت ساخت مجموعه تجارى در حال 
گودبردارى است، امرى که ممکن بود با غفلتى دیگر 

آینده این مجموعه ارزشمند را نیز به خطر اندازد.

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان با اشاره به برنامه هاي این شرکت 
در سال 96 و تأکید بر اقتصادي شدن فعالیت هاي ذوب آهن، ابراز امیدواري کرد 

در سه ماه نخست سال جاري زیان دهی شرکت به پایان برسد.
احمد صادقى افزود: ذوب آهن اصفهان براى بازگشت به جایگاه اصلى خود در 
صنعت فوالد کشور باید بر امکانات و توان کارکنان خود متکى باشد چراکه از 
چنان جایگاهى برخوردار است که کارکنان آن هیچگاه تعصب و عالقه به آن را از 
دست نمى دهند. وى با اشاره به شرایط عمومى ذوب آهن در سال 95 گفت: سال 
قبل با تمام مشکالت و سختى ها موفق شدیم اغلب تعهدات خود را انجام دهیم؛ 
در سال گذشته با اقدامات مختلف،  شرایط شرکت رو به بهبود قرار گرفت و زیان 
شرکت کاهش یافت. مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان با تحلیل 
شرایط شرکت و ارتباط آن با شرایط عمومى اقتصادى کشور، اقتصاد جهانى و 
به ویژه بازار فوالد، خاطرنشان کرد: مشکالت ذوب آهن به طور عمده ناشى از 
شرایط بیرونى است و عدم تحقق اهداف اصلى آن در سال 95 نیز تا حدى مرتبط 

با بازار مصرف فوالد در داخل و خارج کشور و همچنین گران شدن زغال سنگ 
در داخل و خارج کشور بود.  

صادقى عنوان کرد: در این زمینه مشــکالت کوره بلند و کاهش تولید شرکت 

نسبت به اهداف تعیین شــده را نیز نباید فراموش کرد. وى جذب حمایت هاى 
دولتى و افزایش مجدد سرمایه ذوب آهن به منظور کاهش حجم بدهى هاى این 
 ،HMRشرکت را از دیگر اهداف سال 96 دانست و افزود: اجراى پروژه کاهش
افزایش صادرات شرکت با توجه به ضعف بازار داخلى، اجراى برنامه هاى فروش 
دارایى هاى شرکت به منظور پرداخت بدهى ها، اولویت بندى پروژه هاى توسعه 
و تأکید بر اتمام پروژه هاى اصلى ذوب آهن از دیگر برنامه هاى سال جدید است.

صادقى گفت: تحول در ساختار سازمانى شرکت به منظور استفاده بهینه از منابع 
انسانى، اجراى صرفه جویى در تمام زمینه ها و جدى تر شدن فعالیت هاى کمیته 
راهبرى شرکت از دیگر اهداف سال 96 خواهد بود. مدیرعامل شرکت سهامى 
ذوب آهن اصفهان در ادامه با اشــاره به اقدامات این شرکت در جهت پرداخت 
بدهى ها یادآور شد: خوشبختانه بخشى از بدهى هاى شرکت با بدهى هاى دولت 
به سازمان تأمین اجتماعى تهاتر شد و با پیگیرى سایر اقدامات، مى توان برخى 

از مشکالت را رفع کرد.

بازسازى کارخانه ریسباف، امسال  کلید مى خورد

زیان دهى ذوب آهن تا آخر بهار به پایان مى رسدزیان دهى ذوب آهن تا آخر بهار به پایان مى رسد

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان از آغاز سمپاشى درختان شهر اصفهان با توجه به 

فرا رسیدن فصل بهار خبر داد.
احمد ســلیمانى پور اظهار داشــت: فصل بهار علیرغم 
زیبایى هایــى کــه دارد، ماه مناســبى براى رشــد، 
تکثیــر و طغیان آفــت هایــى همچون شــته، کنه، 
سوسک چوب خوار و... اســت. وي ادامه داد: در شوراي 
پژوهشی ســازمان فعالیت هاي علمی زیادي در جهت 
کاهش استفاه از سم براي آفت زدایی درختان انجام شد 
و در حال حاضر از تکنولوژي هاي پیشرفته در این جهت 
استفاده می شود. مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه البته همه مبارزه 
با آفات به صورت شــیمیایى انجام نمى شود، گفت: در 

سال هاى گذشته براى سمپاشى درختان 19 هزار لیتر 
سم در سطح شهر استفاده مى شد اما با توجه به تحقیقات 
انجام شــده روى گونه هاى مختلــف گیاهى و کنترل 
فیزیکى آفات، استفاده از تله هاى نورى و مبارزه بیولوژى، 

مصرف سموم به 9000 لیتر کاهش یافته است.
وى با بیان اینکه براى سمپاشــى درختان، خیابان ها و 
مکان هاى مورد نظر از قبل شناسایى مى شوند و به وسیله 
نصب پالکارد زمان سمپاشى به شهروندان اطالع رسانى 
مى شود، افزود: ساکنان منازل مسکونى این خیابان ها 
باید پنجره هاى رو به خیابان خــود را ببندند و چنانچه 
میز نانوایى ها در خیابان قرار گرفته باشد، ضرورى است 
متصدیان نانوایى قبل از طبخ نان، میزها را شستشو دهند 

تا از بروز بیمارى جلوگیرى شود. 
سلیمانی پور خاطر نشان کرد: سمپاشى ها بعد از ساعت 
11 شب انجام مى شــود تا از میزان تردد شهروندان در 

شهر کاسته شود. 

سمپاشی درختان 
آغاز می شود
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نگرانى مردم محله باغ دریاچه 
از نصب دکل رایتل 

نصـب دکل رایتل در محله بـاغ دریاچـه اصفهان موج 
نگرانى مردم را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزارى صدا و سـیما، اهالى این محله به 
خاطر نگرانى از پرتو افکنى وبیمارى هاى ناشى از امواج 
این دکل به دسـتگاه هاى مربـوط مراجعه و خواسـتار 

رسیدگى و توقف در نصب و راه اندازى این دکل شدند.
مجوز قطعه زمین جانمایى شده براى نصب این دکل را 
شهردارى منطقه5 به صورت استیجارى صادر کرده که 

با واحدهاى مسکونى اطراف 8 متر فاصله دارد.
مدیر هماهنگى منطقه مرکزى رایتل ارتفاع دکل نصب 
شده در این محدوده را 36 متر بیان کرد و گفت: از ارتفاع 
26 متر بـه باال تجهیـزات مخابراتى نصب مى شـود و

 خانه ها در معرض انتشار امواج قرار نمى گیرند.
محمد نادى پور افزود: براساس مصوبه مجلس شوراى 
اسالمى و نظارت سازمان انرژى اتمى دکل هاى رایتل 

با مجوز قانونى نصب و راه اندازى مى شود.
مهـران شـنتیایى رئیـس اداره حفاظت محیط زیسـت 
شهرسـتان اصفهان هم گفت: ضوابط اسـتقرار اینگونه 
دکل هـا براسـاس قوانیـن حفاظـت محیـط زیسـت و 
بیمارى هاى احتمالى ناشى از امواج دکل هاى مخابراتى تا 
مراکز درمانى وآموزشى 100 متر است درحالى که فاصله 

سازه رایتل در این محدوده با مدرسه 31 متر است.

کمک  اصفهانى ها به 
سیل زدگان آذربایجان 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از ارسال 
نخستین محموله کمک هاى این جمعیت به سیل زدگان 

استان آذربایجان غربى خبر داد.
محسـن مؤمنـى اظهارداشـت: در پـى وقوع سـیل در 
اسـتان هاى شـمال غرب کشـور و  بنابـر اعـالم نیاز و 
هماهنگى با سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
جمهورى اسـالمى ایران و در راسـتاى خدمت رسـانى 
بـه سـیل زدگان اسـتان آذربایجـان غربى، نخسـتین 
محموله کمک هاى این جمعیت شـامل اقالم خوراکى 
به این استان ارسال شد. وى افزود: در این مرحله تعداد 
هشـت هـزار و پنـج قوطـى کنسـرو لوبیـا، دو هـزار و 
232 بسـته عدس درشـت، دو هـزار و 232 بسـته لپه، 
دو هزار و 232 بسـته لوبیا قرمز و یکهزار و 116 بسـته 
لوبیا چیتى توسط جمعیت هالل احمر استان اصفهان به 

منطقه سیل زده آذربایجان غربى ارسال شد.

  تولید روزانه آهن اسفنجى از 
مرز 8260 ُتن گذشت

رئیس واحد گندله سازى فوالد مبارکه گفت: تولید روزانه 
آهن اسفنجى در  واحد احیاى مستقیم شهید خرازى از 

هشت هزار و 260 ُتن گذشت.
محمدرضـا فتحـى اظهـار داشـت:  رکـورد قبلـى 
ایـن واحـد مربـوط بـه 30 اسـفندماه 95 و بـه میـزان

 هشـت هزار و 130 ُتن بـود. وى افزایش بهـره ورى و 
انگیزه نشـاط کارکنان واحـد، بهره گیـرى از کارکنان 
جوان و متعهد، انجام بـه موقع فعالیت هـاى تعمیرات 
و نگهدارى، تأمیـن به موقع قطعات یدکـى مورد نیاز و 
همچنین رفع برخى نواقص پـروژه و اجراى طرح هاى 
مؤثر در استفاده بهینه از ظرفیت تولید در قالب نظام هاى 
مشارکتى موجود را از جمله عوامل تأثیرگذار در ثبت این 

رکورد خواند.

اجراى «طرح لیزر» 
در نقاط حادثه خیز  استان

جانشـین پلیـس راه اسـتان اصفهـان از اجـراى 
«طرح لیزر» در نقاط حادثه خیز جاده اى استان خبر داد 
و اظهار داشت: این طرح براى اولین بار در سطح کشور 
در استان اصفهان اجرا خواهد شد که به کاهش تلفات و 

حوادث جاده اى کمک خواهد کرد.
اصغر زارع گفت:  109 نقطه پرخطر در استان شناسایى 
و آشکارسـازى شـده اسـت و علـت عمـده تصادفات 
جـاده اى در محـور مواصالتـى شـمال بـه جنـوب و 
شـرق به غرب سـرعت غیر مجاز، اسـتفاده نکـردن از 
کمربندى ایمنى در خودروها و کاله ایمنى توسط راکبان 
موتورسیکلت، نداشتن پایدارى و هوشیارى عنوان شده 

است.

خبر

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: دستگاه 
قضائى این اســتان با اقــدام الزم و به موقــع از بروز 
هر گونه شــائبه و احتمــال تخلف و جــرم انتخاباتى 

پیشگیرى خواهد کرد.
احمد خسروى وفا اظهار داشت: از هر گونه اقدام مغایر با 
مواد مصرحه در قانون انتخابات و بُروز احتمال و شائبه 
تخلف و وقوع جرائمى که صحت، ســالمت و حیثیت 
انتخابات پیش رو را خدشه دار کند، پیشگیرى و مقابله 

خواهیم کرد. 
وى با اشاره به اینکه فضاى مجازى یکى از ابزارهاى مهم 
و مؤثرى است که مى تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد، 

افزود: با تشکیل کمیته اى مرکب از نمایندگان نهادهاى 
مرتبط، تخلفات و جرائم احتمالــى این فضا به صورت 

جدى رصد مى شود.
رئیس کل دادگسترى اســتان اذعان داشت: با نظارت 
دقیق از وقوع جرائمى همانند اســتفاده از ابزار و اموال 
دولتى یا انجام هرگونه تبلیغات زودهنگام پیشــگیرى 
خواهیم کرد و در صورت بروز تخلف، با تذکر به مرتکب 
شوندگان، براســاس قانون اقدام الزم در این خصوص 

انجام خواهد شد. 
خسروى وفا در پایان از تعیین شعبى ویژه براى رسیدگى 

به جرایئ و تخلفات احتمالى در دادسرا و دادگاه خبر داد.

شهردار نجف آباد گفت: در راستاى برگزارى مزایده براى 14 
زیرمجموعه سازمان رفاهى- تفریحى شهردارى، واگذارى 
یکساله زیر زمین میانى خانه تاریخى «مهرپرور» و قسمتى 
از خانه تاریخى «نوریان» در کنار مجموعه فرهنگسراى 
«خارون» جهت راه اندازى فروشگاه محصوالت فرهنگى 

و شربتخانه فراهم شده است.
مســعود منتظرى فضاهاى تبلیغاتى را به عنوان بخشى از 
این مزایده نام برد و اظهار داشت: پنج تابلوى چهار وجهى 
ســاعت دار هر کدام به متراژ 5 متر مربع، دیوار دو جایگاه 
CNG در کنار دو تابلوى استراورد با مساحت 12متر مربع، 
20 تابلوى کوچک هر کدام با متراژ دو متر مربع و 12 بیلبورد 

تک وجهى به همراه یک بیلبورد ســه وجهى از جمله این  
موارد محسوب مى شوند.

وى افزود: دوباب واحد تجارى جداگانه در کنار فرهنگسراى 
شــهید محمد منتظرى در کنار فضاى ویــژه راه اندازى

پارك بادى و اغذیه فروشــى در پارك «فیروزه» از دیگر 
موارد در نظر گرفته شــده هســتند. منتظــرى مجموعه 
فرهنگى- ورزشــى «امین» در منطقــه 5 را دیگر بخش 
مزایده اخیر برشمرد و خاطر نشــان کرد: فضاهایى مانند 
زمین چمن، زمین روباز بسکتبال و والیبال در کنار استخر 
که اخیراً بهسازى و نوسازى شده اند به منظور فعالیت هاى 

متنوع ورزشى آماده اجاره دادن به بخش خصوصى است.

فعال کردن بخش خصوصى 
در خانه هاى تاریخى

از بروز تخلف انتخاباتى 
جلوگیرى مى کنیم

معـاون عمـران شـهرى شـهردارى اصفهـان، پـروژه 
اولویت دار سـال 96 شـهر اصفهان را قطار شهرى خواند و 
تأکید کرد: مدیریت شـهرى اصفهان در صدد است امسال 
خط یک قطار شهرى را به صورت کامل تقدیم شهروندان 

کند.
ایـرج مظفر تصریح کـرد: 50 درصـد بودجه هـاى خالص 
عمرانى در سـال هاى 94 و 95 خرج قطار شهرى اصفهان 
شده است. وى یادآور شد: عملیات اجرایى تمام ایستگاه هایى 
که در خط یک هنوز بهره بردارى نشده اند، بیش از 80 تا 90 
درصد پیشرفت داشته اند که این موفقیت ها حاصل تالش 

همه مدیران به خصوص شهردار اصفهان بوده است.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان اظهارداشت: کل 
بودجه سال 96 شـهردارى اصفهان دو هزار و 750میلیارد 

تومان و شامل دو هزار و 177 عنوان ردیف پروژه است .
وى ادامـه داد: از بودجـه عمرانـى هزینـه هـاى مربوط به 

تملک، فضاى سـبز، تابلوهاى ترافیکى و ... که کسر شود، 
امسـال بودجه خالص عمرانى 967 میلیارد و 400 میلیون 
تومان اسـت که ایـن بودجه شـامل 479 پروژه مى شـود؛ 
البته پروژه قطار شـهرى هم داخل این پروژه ها قرار دارد و
380 میلیـارد تومـان از 967 میلیارد تومـان بودجه خالص 

عمرانى بابت احداث قطارشهرى هزینه مى شود.
مظفر با بیان اینکه از 479 پروژه عمرانى، 279 پروژه مستمر 
وجود دارد که مبلغ آنها کم و در واقـع 10 درصد از کل 967 
میلیارد تومان است، گفت: در کنار آنها 156 پروژه تکمیلى 
هم در شهر اصفهان که از سال 95 باقى مانده، در دستور کار 
قرار گرفته و مراحل اتمام آن در سال جارى انجام مى شود و 

بقیه هم پروژه هاى جدید هستند.
به گفته معاون عمران شهرى شـهردارى اصفهان، امسال 
280 پـروژه باالى یـک میلیارد تومـان در شـهر اصفهان 

اجرایى مى شود.

مهمترین پروژه عمرانى سال 96

رئیس انجمن موزه داران اســتان اصفهان با بیان اینکه 
همچنان نگاه ها به موزه هاى دولتى و خصوصى بســته 
است، گفت: هنوز آنطور که شایسته است به موزه هاى 
خصوصى توجه نمى شــود و حمایت هاى الزم صورت 

نمى گیرد.
عباس نکویى پیرامون وضعیت زیرســاخت هاى موزه 
اظهار داشت: همچنان نگاه ها نسبت به موزه  بسته است 

و آنطور که شایسته است از آن حمایت نمى شود.
وى با بیان اینکه تعــداد موزه هاى بخش دولتى با وجود 
حمایت هــاى مادى کمى که از ســوى دولــت انجام 
شده، رشدى نداشته اســت، گفت: موزه هاى خصوصى 
مســتأصل تر از بخش دولتى اســت و اعتبار و حمایت 
مالى در اختیار این موزه ها قــرار نمى گیرد که مى طلبد 

دستگاه هاى دولتى حمایت جدى ترى نسبت به موزه هاى 
بخش خصوصى داشته باشند.

رئیس انجمن موزه داران اســتان اصفهان با بیان اینکه 
تعداد موزه هاى خصوصــى در طول ســال هاى اخیر 

هیچ رشدى نداشــته اســت، تصریح کرد: بسیارى از 
مجموعه داران، مجموعه خود را تکمیل کردند اما با توجه 
به کمبود اعتبارات مالى نتوانستند آن را به عنوان موزه 

خصوصى به ثبت برسانند و افتتاح کنند.
وى با بیــان اینکه امیــد مــوزه  داران و مجموعه داران 
خصوصى به افتتاح موزه بزرگ اصفهان اســت، اضافه 
کرد: تاکنون اقدامات براى احداث موزه بزرگ اصفهان 
در محل کارخانه ریســباف صورت گرفته که به همت 
اســتاندار اصفهان اکنون تکلیف این موزه مشــخص 
شــده که اگر این مکان به عنوان موزه بزرگ اصفهان 
افتتاح شود مى توانیم امیدوار باشیم که یک جهش و گام 
مثبتى در راستاى حمایت از موزه داران بخش خصوصى 

صورت بگیرد.

امید موزه داران به افتتاح موزه بزرگ اصفهان

رهایى از روابط 
آسیب دیده همسران 
در «پاتوق خانواده»

پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللى صنعــت دام، 
طیور و دامپزشــکى، ژنتیــک و اصالح نــژاد دام از 
29 فروردین(امــروز) تا اول اردیبهشــت ماه در محل 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان برگزار 

مى شود.
در این نمایشگاه 142 مشــارکت کننده برتر در چهار 
ســالن نمایشــگاهى و بالغ بر 9000متر مربع فضاى 
نمایشــگاهى حضــور خواهنــد یافت. قــرار گرفتن 
شــرکت هاى فعال در زمینه ژنتیــک و اصالح نژاد در 
سالنى به صورت مســتقل، افزایش حضور مشارکت 

کنندگان بخش تجهیزات، حضور برندهایى در زمینه 
کفپوش دامدارى ها و روشــنایى سالن هاى مرغدارى، 
برگزارى 9 همایش تخصصى همزمان با نمایشگاه با 
حضور اساتیدى از کشورهاى ایران، اتریش و آلمان از 

ویژگى هاى نمایشگاه امسال است.
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت دام، طیور و 
دامپزشــکى، ژنتیک و اصالح نژاد دام از ساعت 16 تا 
22 پذیراى بازدیدکنندگان است و بازدید متخصصین 
نیز ســاعت 10 تا 13 روز 31 فروردین ماه پیش بینى 

شده است.

آغاز نمایشگاه 
صنعت دام و طیور 

از امروز

اســتاندار اصفهان اظهارداشــت: هتل عباســى یکى از 
جاذبه هاى توریستى شــهر اصفهان است و طرح توسعه 
این هتــل تاریخى در دو فــاز و با حفظ اصول و ســاختار

 میراث فرهنگى اجرا مى شود.
رسول زرگرپور در جلسه بررسى طرح توسعه هتل تاریخى 
عباسى که با حضور معاون امور بانکى، بیمه و شرکت هاى 
دولتى وزارت امور اقتصاد و دارایى و همچنین مدیرعامل 

شــرکت بیمه ایران تشکیل شد، 
گفــت: هتل عباســى یکــى از 
جاذبه هاى توریستى شهر اصفهان 
است که متقاضیان خاص خود را 
دارد و با توجه به توسعه گردشگرى 
در اصفهان، شدیداً متقاضى توسعه 
هتل هستیم و آمادگى داریم که 
مسائل مربوط به میراث فرهنگى، 
شــهردارى و اخــذ مجوزهــا را 

پیگیرى و مرتفع نماییم.
زرگرپور با بیان اینکه طرح توسعه این هتل تاریخى در دو فاز 
با حفظ اصول و ساختار میراث فرهنگى اجرا مى شود، تصریح 

کرد: در ابتدا توسعه فاز اول در دستور کار قرار مى گیرد.
استانداراصفهان با تأکید بر اینکه مرمت این هتل تاریخى 
باید با قوت ادامه یابد، افزود: مدیریت استان آماده  همکارى 
در این خصوص است و با توجه به موافقت کامل شهردارى، 
طى یک ماه آینده باید میراث فرهنگى طرح را آماده کرده 

و اطالعات کامل از شهردارى اخذ و سپس تیم مشاوره اى 
توسط شرکت بیمه ایران مشخص شود تا کارها پیگیرى 

شود.
وى با بیان اینکه مجرى این طرح باید توسط بیمه انتخاب 
شود، گفت: با همکارى میراث فرهنگى اطالعات شهرسازى 
کامل اخذ مى شود و در این طرح بیمه در خصوص تأمین 
منابع مالى و مدیریت اســتان در خصوص مسائل اجرایى 

همکارى خواهد کرد.
زرگرپــور بــا اشــاره بــه اینکه 
هیئت هاى خارجى در ســفر به 
اصفهان خواســتار همکارى در 
زمینه ســاخت هتل و بیمارستان 
هستند، گفت: باید از این ظرفیت ها 

نیز در استان استفاده شود.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران نیز 
در این جلسه اظهار داشت: طرح 
توسعه هتل عباسى به عنوان یک 
هتل شاخص و پروژه مهم و اساسى جزو اولویت هاى این 
شرکت قراردارد و در خصوص تأمین منابع مالى آن اقدام 

مى کنیم.
وى افزود: آنچه اهمیت دارد این اســت که مــا به دنبال 
سرمایه گذارى در این هتل هستیم تا وضعیت مناسبت ترى 
را شاهد باشیم و در ادامه نیز در خصوص توسعه و گسترش 

هتل آماده انجام این مهم هستیم.

 آغاز طرح توسعه هتل عباسى از ماه آینده

جلســه دوم فصل سوم نشســت هاى پاتوق 
خانواده بــا موضوع «رهایى از روابط آســیب 
دیده همسران» فردا 30 فروردین ماه در سینما 

سپاهان برگزار مى شود.
اولیــن جلســه از فصــل ســوم سلســله 
نشست هاى ماهانه «پاتوق خانواده» بهمن ماه 
95 با حضوردکتر سید محسن فاطمى برگزار 

شد.
برنامه دوم این سلسله نشست ها با محوریت 
«چه کنیم حال زندگى مشترکمان خوب باشد» 
با حضور دکتر شــاهین فرهنگ روانشــناس 
برنامــه ریزى شــده کــه همراه بــا اجراى

استندآپ کمدى با موضوع«روابط همسران» 
برگزار خواهد شد. 

عالقــه مندان بــراى حضور در ایــن برنامه 
مى تواننــد فردا چهارشــنبه 30 فروردین ماه 
ســاعت 17 به سالن سینما ســپاهان واقع در 

خیابان چهارباغ پایین مراجعه کنند.
ورود در این نشست براى عموم شهروندان آزاد 
و رایگان اســت که عالقه مندان براى کسب 
اطالعات بیشتر مى توانند در ساعات ادارى با 
شماره 32302006 تماس حاصل کرده و یا به 

سایت khanevadeh.ir مراجعه کنند.

ساسان اکبرزاده
ســى و پنجمیــن دوره مســابقات فرهنگــى_ هنرى
 دانش آموزان اســتان اصفهان و دومین جشنواره کُرال 
فرهنگیان آموزش و پرورش اســتان اصفهان در کانون 
فرهنگى تربیتى امام خمینى (ره) اصفهان درحال برگزارى 

است.
معاون پرورشــى و فرهنگــى آموزش و پر ورش اســتان 
اصفهان در مراســم افتتاحیه این مســابقات که جمعى از 
دانش آموزان، مربیان و ... حضور داشتند با خیر مقدم گفت: ابتدا 
الزم مى دانم از تالش هاى همه همکاران، مربیان و هیئت 
داوران که طى برگزارى این مســابقات در مرحله مدارس و 

آموزشگاه هاى استان همکارى کردند قدر دانى کنم. 
محمد جواد احمدى افزود: امروز شما دانش آموزان نوجوان 
و جوان در طالیى ترین دوران عمر خود به سر مى برید و 
این مسابقات نیز در ایام جشن و ســرور در ماه رجب و در 
بهترین ماه فصل یعنى بهار برگزار مى شود و امید است در 
همه صحنه هاى زندگى فردى، اجتماعى و ... موفق باشید.

وى با بیان اینکه دین اسالم به مسائل فرهنگى و هنرى 
همواره توجه داشــته و با فطرت انسان عجین شده است 
گفت: امیدواریم این دوره از مسابقات فرهنگى و هنرى، 
موجب حرکت جمعى شود و بروز اســتعدادهاى هنرى 
و فرهنگى دانش آموزان را به ارمغان داشــته باشــد که 
مى تواند تمرینى بــراى حضور در میادیــن بزرگ تر و 

حرکت هاى جامعه ساز باشد.
احمدى یادآور شــد: در اردیبهشت ماه ســال جارى سه 
انتخابات سرنوشــت ساز ریاســت جمهورى، میان دوره 
اى مجلس شوراى اسالمى و شــوراهاى شهر و روستا را 
خواهیم داشت که مى تواند نگاه ما در حرکت هاى اجتماعى 
را جهت دهد. بنابراین با عقالنیت و دانایى محورى باید این 
انتخاب صورت پذیرد و مسائل جمعى باید به مسائل فردى 
و جناحى ترجیح داده شــود. معاون پرورشى و فرهنگى 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان ادامه داد: اگر برآیند 
فکرى معلمان و دانش آموزان محــور انتخاب قرار گیرد 
کشور راه ترقى و توسعه را طى کرده و روز به روز به رشد 

وحدت و آرامش افزوده خواهد شد. 
■■■

رئیس اداره فرهنگى و هنرى، اردوها و فضاهاى پرورشى 

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز گفت: امروز 
قطار مسابقات فرهنگى و هنرى به مرحله استانى رسیده 
است؛ قطارى که حرکت خود را در سى و پنجمین دوره، از 

مهرماه سال گذشته آغاز کرده بود.
محمد اســماعیل زاده افزود: این مسابقات در سه مرحله 

مدارس، نواحى و مناطق برگزار شده که در مرحله مدارس 
و آموزشگاه ها، 472 هزار دانش آموز دختر و پسر در این 
رویداد بزرگ فرهنگى و هنرى، رقابتى ســالم را برگزار 
کردند و سپس به ایستگاه دوم در ناحیه و منطقه رسیده و در 

نهایت 49 هزار نفر به مرحله استانى راه یافتند. 

وى ادامــه داد: در ایــن مرحله مســابقات بــه صورت 
غیر حضورى و حضورى بود که مســابقات غیر حضورى 
برگزار شد و در مســابقات حضورى مرحله استانى که از 
28 فروردین تا 8 اردیبهشت ماه ســال جارى در کانون 
فرهنگى تربیتى امــام خمینى (ره) اصفهــان با حضور 

چهار هزار دانش آموز دختر و پســر برگزیــده، در قالب 
جشنواره اى بانشاط از سراسر استان برگزار مى شود، آنها
در کنار هم به رقابت مى پردازند و هنرها داورى مى شوند. 
رئیس اداره فرهنگى و هنرى، اردوها و فضاهاى پرورشى، 
اداره کل  آموزش و پرورش استان اصفهان  اظهار داشت : 
دانش آموزان برگزیده در این دوره از مســابقات استانى 
طى این مدت با هم بیشتر آشــنا شده و با همدلى، تالش 
مى کنند تا توانمندى هاى خود را افزایش دهند و در حقیقت 
برگزارى این مسابقات، بهانه اى براى دستیابى به اهداف 

بلند مدت است. 
اســماعیل زاده با بیان اینکه برگزارى این مســابقات، 
زمینه ساز بروز استعدادهاى فرهنگى و هنرى دانش آموزان 
خواهد بود، گفت: این مســابقات در پنج زمینه هنرهاى 
آوایى، هنرهاى نمایشــى، هنرهاى دســتى و تجسمى، 
بخش ادبى و پژوهشى و بخش رسانه و فضاى مجازى در 
70 رشته برگزار شده  و در مجموع چهار هزار دانش آموز 
دختر و پسر مقطع متوسطه دوم، با هم رقابت مى کنند. این 
در حالى است که اینگونه مسابقات براى مقطع ابتدایى تا 

سطح ناحیه و منطقه مى باشد که برگزار گردیده است. 
وى اضافه کرد: در مسابقات استانى هزارو 700 نفر منتخب 
شناخته خواهند شد که فقط نفرات اول هر رشته به سطح 

کشورى راه مى یابند. 
اسماعیل زاده گفت: ما در برگزارى مسابقات فرهنگى و 
هنرى، به دنبال تقویت گروه هاى سرود بوده و در این راستا 
امروز بعد از سه سال تعداد گروه هاى سرود دانش آموزى 
از ده گروه به بیش از 27 گروه ســرود رسیده که بیش از

50 درصد افزایش داشته است. وى ادامه داد: در سال اول 
برگزارى این مســابقات 190 هزار نفر از دانش آموزان در 
مرحله آموزشــگاهى رقابت کردند که این میزان در این 

دوره به بیش از دو برابر یعنى 472 هزار نفر رسیده است. 
رئیس اداره فرهنگى و هنرى، اردوها و فضاهاى پرورشى 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از کسب بیش 
از 50 رتبه کشــورى فرهنگى و هنرى آموزش و پرورش 
استان در سال گذشته خبر داد و گفت: از مسئوالن فرهنگى 
استان انتظار مى رود از این دانش آموزاِن شایسته در ابعاد 
مختلف هنرى که به نوعى ســرمایه هاى هنرى استان

به شمار مى روند پشتیبانى و حمایت کنند.

توصیه انتخاباتى معاون پرورشى و فرهنگى آموزش و پرورش استان اصفهان:

برآیند فکرى معلمان و 
دانش آموزان،محور انتخاب باشد
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ویترین

شبکه شتاب به مسترکارت 
متصل مى شود

رئیـس کل بانک مرکـزى تأکیـد کـرد: در رابطه با 
کارت هایى که با آمریکا ارتباط دارند محدودیت هایى 
داریم که در حال مذاکره هسـتیم تا بتوانیم در آینده 

این مشکالت را برطرف کنیم.
ولى ا... سیف در پاسـخ به این سـئوال که با توجه به 
عدم اتصال شبکه شتاب ایران به شـبکه بین المللى 
مسـترکارت و ویزا کارت اخیراً چه گشایش هایى در 
این حوزه رخ داده است، گفت: ما دو کار را به صورت 
همزمان انجـام مى دهیـم؛ اول اینکه بـه صرافى ها 
اجازه مى دهیم تحت کنترل و نظارت بانک مرکزى 
از کارت هاى بین المللى استفاده کنند و به جاى ارز به 
آنها بفروشند در کنار آن بانک مرکزى درصدد است 
با ایجـاد زیرسـاخت الزم، زمینه  اتصـال کارت هاى 

بین المللى را به سوئیچ ملى کارت ما ایجاد کند.
وى افزود: برخـى از این کشـورها مثـل ژاپن، چین 
و روسـیه آمادگى بیشـترى در این زمینه دارند البته 
در رابطـه با کارت هایـى که بـا آمریکا ارتبـاط دارند 
محدودیت هایى داریـم که در حال مذاکره هسـتیم 

تا بتوانیم در آینده این مشکالت را برطرف کنیم.
سـیف گفت: عـالوه بـر ایـن بـا برخى کشـورهاى 
همسـایه در حـال گفتگو هسـتیم تا بتوانیم سـوئیچ 
ملى کارت هاى خـود را به یکدیگر متصـل کنیم به 
گونه اى کـه کارت هاى عـادى بانک هاى مـا بتواند 

در آن کشورها مورد استفاده قرار گیرد و برعکس.
رئیـس کل بانـک مرکـزى تأکید کـرد: ایـن کار در 
شـرف انجـام اسـت و در همیـن راسـتا مذاکراتى با 
کشـور آذربایجـان داشـتیم. همچنین بـا ترکیه هم 
رایزنى هایى داشـته ایم کـه امیدواریـم هرچه زودتر 
عملیاتى شود و امیدواریم  امسـال این مهم عملیاتى 

شود.

گل ارزان مى شود
رئیس اتحادیه فروشندگان گل با اشاره به مشکالتى 
که نحوه فعالیت بازارهاى گل براى صنف گلفروشان 
ایجاد کرده اند، از کاهش قیمت گل در فصل بهار خبر 
داد و گفت: بازار گل رونق بیشترى گرفته و از اعضاى 
صنف خواسـته ایم که تا حدودى قیمت ها را کاهش 
دهند که در برخـى مواقع این کاهش بـه 30 درصد 

هم مى رسد.
اکبر شاهرخى اظهار داشت: نحوه فعالیت هایى که در 
این بازارها صورت مى گیرد براى صنف ما مشکالت 
متعدد ایجاد کـرده و نارضایتى اعضـاى صنف را به 

دنبال دارد. 

بازار کساد گیاهان دارویى 
ایران در جهان

رئیـس اتحادیـه صادرکننـدگان گیاهـان دارویى از 
افزایش تولید گیاهان دارویى در ایران خبر داد و گفت: 
این تولید در شـرایطى صورت مى گیرد که به دالیل 

مختلف، بازارهاى صادراتى ما بسیار کم شده است.
جلیل مغـازه اى عنوان کرد: بسـیارى بر ایـن باورند 
که تولید گیاهان دارویى سـود سرشـار دارد، چراکه 
در کشـورهاى مختلف این گیاهان بـراى تولید دارو 
مورد اسـتفاده قرار مى گیرند. با چنین استداللى طى 
سال هاى گذشته بسیارى افراد وارد این بخش شده و 
به تولید در این زمینه پرداختند و در شهرهاى مختلف 
به خصوص شـمال کشـور، زمین هایى کـه پیش از 
این مصرف کمترى داشـتند را اجاره کـرده و به کار 

پرداخته اند.
وى ادامه داد: با این حـال بازارهاى خارجى خود را از 
دست داده ایم و وضعیت به گونه اى است که طى سه 
سال گذشته فروش بسیار کمى داشته ایم. در مواردى 
هم کـه صادراتى انجام شـده نقـل و انتقـال پول از 
طریق بانک هاى معتبر میسر نبوده و با دشوارى هاى 

متعدد مواجه بوده ایم.
مغـازه اى همچنیـن عنـوان کـرد: زمانـى آمریـکا 
بزرگ ترین مشـترى ما بود و پس از آن کشـورهاى 
اروپایـى نیز خریـد قابـل توجهـى از ایران داشـتند 
امـا اکنـون ایـن بازارهـا از دسـت رفتـه و در موارد 
متعـدد گیاهـان دارویـى روى دسـتمان مانـده 
اسـت. این شـرایط در حالى ایجاد شـده که مصرف 
داخلى ایـن گیاهان نیز نسـبت بـه تولید بـه مراتب 

کمتر  است. 

رئیــس اتحادیه آهــن فروشــان گفت: از ســال 93 
بازار آهن وارد رکود شــد و تا پایان ســال گذشته این 

وضعیت همچنان استمرار داشته است.
محمد آزاد در خصوص وضعیت بازار آهن اظهار داشت: 
رکود در بازار آهن سه سال است که محسوس است، در 
کنار این وضعیت مجبور بودیــم واردات آهن هم انجام 
دهیــم، البتــه در ســال 95 وضعیت تا حــدى تفاوت 
کرد و میزان صــادرات به رقم 8/5 میلیون تن رســید
در حالى که تــا پیش از آن به صــورت یک طرفه فقط 

واردات بود.
 وى افزود: با این حال نمى توانیــم بگوییم که این بازار 

به طور کامل از رکود خارج شــده است، چراکه به دلیل 
افت بازار بســیارى از فعاالن این بازار هر ساله ناگزیر به 
خروج از این بازار هستند و در سال 95 هم این وضعیت 

ادامه داشت. 
رئیــس اتحادیه آهــن فروشــان گفت: بــراى ایجاد 
رونــق در بازار نیاز بــه تحرك داریم و این شــرایط در
 صنف آهن فروشان توأم با افزایش پروژه هاى عمرانى 

است. 
آزاد تأکید کرد: آنچه عامل اصلى تعطیل شدن واحدهاى 
صنفى آهن شده شــرایط رکودى است و قیمت آهن و 

سایر عوامل تأثیر خاصى بر فعاالن این صنف ندارد.  

قائم مقام وزیر کشاورزى در امور بازرگانى اعالم کرد که 
میوه هاى تنظیم بازارى تا اطــالع ثانوى و براى کنترل 
قیمت ها به نفع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توزیع 
مى شود و اگر مردم، گرانفروشان را به دستگاه هاى نظارتى 

معرفى کنند با آنها برخورد مى شود.
على اکبر مهرفرد اظهارداشت: میوه هاى تنظیم بازارى  
شامل پرتقال مصرى و ترکیه اى و سیب و پرتقال داخلى در 
میادین میوه و تره بار و دیگر مراکز تعیین شده براى توزیع 
میوه تنظیم بازارى دولتى عرضه خواهد شــد که بر این 
اساس قیمت پرتقال خارجى براى مصرف کنندگان همان 
نرخ گذشته کیلویى سه هزار و 900 تومان در نظر گرفته 

شده و قیمت پرتقال و ســیب داخلى نیز بسته به مصوبه 
ستاد تنظیم بازار در استان هاى مختلف 15 درصد پایین تر 

است. 
وى در پاسخ به اینکه گفته مى شــود «میوه هاى تنظیم 
بازارى در میادین میوه و تره بــار با کیفیت پایینى عرضه 
مى شوند اما همین میوه ها با کیفیت بهتر و قیمت بسیار 
باالتر در مغازه ها و بین عرضه کنندگان خرد سطح شهر 
فروخته مى شود»،گفت: با توجه به هماهنگى هاى صورت 
گرفته اگر این محصول در مناطقى با شــرایطى  متفاوت 
عرضه مى شــود مردم باید آن را به دستگاه هاى نظارتى 

گزارش کنند تا با این تخلف برخورد قاطع صورت گیرد.

سایه رکود 
بر سر صنف آهن

توزیع میوه هاى  
تنظیم بازارى تا اطالع ثانوى 

فروردین هم رو به اتمام است اما شعب بانکى همچنان 
در مقابل درخواســت مردم براى دریافت وام، مقاومت 
مى کنند، گویا بانک ها بعــد از 28 روز، هنوز کرکره ها را 

باال نداده اند.
به گزارش مهر،  اولین ماه سال کم کم رو به اتمام است 
و تا چند روز دیگر، نــام این ماه بهارى هــم از گردونه 
تقویم هاى امســال حذف مى شــود. کارها هنوز شتاب 
الزم را نگرفته و اقتصاد در یــک توقف کوتاه مدت بعد 
از تعطیالت نوروز، خود را آمــاده روزهاى پر تب و تاب 

انتخابات ریاست جمهورى مى کند.
هنوز هم همچون گذشته، بانک ها نقش اول را در تأمین 
مالى بنگاه هاى اقتصادى و حتى مردم کوچه و بازار بازى 
مى کنند و هر کسى که وام و تسهیالتى نیاز داشته باشد، 
اولین جایى را که به ســراغش مى رود، بانک اســت اما 
بانک ها گویا، هنوز کرکره تســهیالت دهى در سال 96 
را باال نکشــیده اند یا اگر هم باال کشیده اند، در  شعبات 

معدودى درخواست هاى مردم اجابت مى شود.
البته مدت هاست که بانک ها از ارائه وام هاى خرد به مردم 
طفره مى روند و هر کسى که وامى بخواهد، باید اصطالحًا 
کفشى  آهنى بپوشد و روانه این شعبه و آن شعبه شود تا 
بلکه بتواند قرضى داشته باشد که حداقل گرهى از کارش 
باز کند. بانک ها خیلى وقت اســت که ترجیح مى دهند 
خود را درگیر وام هاى خرد نکنند و اگر هم بانک مرکزى، 
با چوب تکلیف از آنها مى خواهد که در برخى طرح هاى 
تأمین مالى مشارکت کنند، باز هم با بى میلى و یک خط 
در میان، وام دهى را انجــام مى دهند؛ حال هم که همه 
اولویت نظام بانکى، به ســمت تأمین مالى بخش تولید 
و صنایع کوچک و متوســط متمرکز شده است و دیگر، 
خبرى از طرح هاى پر سر و صداى وام هاى خرید کاال و 

کارت هاى اعتبارى نیست.
بررسى هاى میدانى از شــعب بانکى حکایت از آن دارد 
که هنوز دســتورالعمل ارائه وام هاى خرد از سوى شعب 
مرکزى بانک ها به سایر شعب ابالغ نشده و اگر فردى به 
عنوان متقاضى، سرى به بانک ها بزند، حتمًا باید منتظر 

دست رد متصدى بانک بر سینه اش باشد.
یکى از متصدیان بانکى در این رابطــه مى گوید: هنوز 
دستورالعمل جدید براى اعطاى وام در سال 96 به شعب 
ابالغ نشده و مشخص نیست که استراتژى براى پرداخت 
وام در سال جدید چه باشد. البته سال گذشته بسیارى از 
بانک ها به بهانه اعطــاى کارت هاى اعتبارى طالیى، 

پرداخت تسهیالت نقــره اى و برنــز، 

خرد را متوقف کردند و حتى کارنامه درخشــانى هم از 
همراهى با بانک مرکزى به جاى نگذاشتند.

وى مى افزاید: تا ایــن لحظه هیچ ابالغیه جدیدى براى 
ادامه طرح اعطاى کارت هاى اعتبارى طالیى، نقره اى و 
برنز به بانک ها از سوى بانک مرکزى داده نشده و بانک 
ها هم البته تمایلى ندارند که این طــرح را ادامه دهند؛ 
چراکه منبــع اصلى تأمین مالى براى ایــن طرح، منابع 
داخلى بانک هاســت که به دلیل موضوعاتى همچون 
مطالبات معوق و عدم وصول بدهى هــا، منابع داخلى 

بانک ها هم با مشکالتى مواجه است.
یکى دیگر از متصدیان بانکى مى گوید: روند اعطاى وام 
معموًال از خردادماه آغاز مى شــود، البته منابع هم بسیار 
محدود است و قطعاً، اولویت ها باید مشخص شود. ضمن 
اینکه هر بانکى هم که منابعــى در اختیار دارد، تالش 
مى کند که بســته به سیاســت هاى خود و نوع تعامل و 
رفتارى که با بانــک مرکزى دارد، رونــد اعطاى وام را 

ساماندهى کند.

وى اظهار داشت: مردم هم البته دیگر مراجعات کمترى به 
بانک ها براى دریافت وام نسبت به گذشته دارند، چراکه 
هر بار با طرح موضوع جدیدى از ســوى بانک ها مواجه 
مى شوند که عمًال آنها را در دسترسى به منابع بانکى براى 
اعطاى وام، ناامید مى کند؛ بــه خصوص اینکه بانک ها 
براى پرداخت وام هاى خرد به مردم، وثایق بســیارى را 
طلب مى کنند و معموًال، ســختگیرى براى ضامن ها و 
نوع وثایق، ریزش زیــادى در تقاضاهاى دریافت وام به 

دنبال دارد. 
به هر حال اکنــون ماه اول ســال رو به پایان اســت 
و هنوز هم مشــخص نیســت که اســتراتژى امسال 
تسهیالت دهى بانک ها به چه نحوى باشد. شاید هم باید 
منتظر ماند و دید که بعد از انتخابات ریاست جمهورى، 
با روى کار آمدن دولت جدید، بانک ها چه اســتراتژى 
را در مقابل بانــک مرکزى به کار خواهند بســت و آیا 
استراتژى جدیدى براى پرداخت تسهیالت خرد به آنها 

ابالغ مى شود؟

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى کاریابى هاى بین المللى ایران 
گفت: با رایزنى هاى انجام شده و کار مشترك با اتاق بازرگانى ایران 
و آلمان اعزام حدود سیصد چهارصد نیروى کار ماهر به آلمان در 
سال 96 پیش بینى شده است.حسن کرباسى درباره برنامه اعزام 
نیروى کار در سال جارى اظهار داشت: در سال 96 کار مشترکى را 
با اتاق بازرگانى ایران و آلمان دنبال مى کنیم تا بتوانیم یک مقدار از 

نیاز بازار کار آلمان را با اعزام نیروى کار ماهر پاسخ دهیم.
وى با اشاره به اینکه آلمان در زیر شــاخه هاى آى تى، نرم افزار، 
عمران و بخشى از رشته هاى فنى و مهندسى و پزشکى نیروپذیر 
است گفت: البته نیروهایى که اعزام مى شوند باید سطح مهارت 
خود را ثابت کنند و مدرك زبان آلمانى را در ســطح B2 دریافت 
کنند. با نیروهاى اعزامى ابتدا قرارداد موقت بســته مى شود که 
دراین دوره دســتمزد کمترى دریافت مى کنند اما وقتى توانایى 

خودرا اثبات کردند دستمزد بیشترى دریافت مى کنند.

کرباسى ادامه داد: آلمان با توجه به بازار گسترده اى که دارد نیروى 
کار نیاز دارد ولى اینکه چه نسبت از نیاز را از ایران یا سایر کشورها 
جذب کند بستگى به مهارت افراد دارد. انجمن صنفى کاریابى هاى 
بین المللى ایران و اتاق بازرگانــى به عنوان بخش خصوصى این 
موضوع را پیگیرى مى کند تا از فرصتى که در کشور آلمان هست 

استفاده کند.
وى افزود: منتظر خبر پذیرش از دو دستگاه دولتى آلمان هستیم که 
اتاق بازرگانى ایران وآلمان درحال پیگیرى آن است و با دریافت آن 

خبر توافقنامه همکارى منعقد خواهیم کرد.
وى همچنین درباره تعداد اعزام نیروى کار در ســال 95 گفت: در 
سال 95 تقریباً هزار و 800 نفر تا پایان دى ماه اعزام رسمى داشتیم 
ودرپى توافقى که براى نیروى اعزام کار به ایرلند صورت گرفت، 
پرونده هاى آن تشکیل شده اســت که اگر این آمار را هم به آمار 
سال 95 اضافه کنیم تعداد نیروهاى اعزام شده به خارج از کشور 
در سال گذشته به حدود دو هزار و صد نفر مى رسد.کرباسى ادامه 
داد: نیروهاى اعزامى به ایرلند منتظر دریافت روادید هســتند که 
حدود 300 نفرى مى شــوند. افرادى که به ایرلند اعزام مى شوند

 براى کار در مشاغلى چون آشپزى، هتل دارى و گردشگرى اعزام 
مى شوند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال و جواهر، نقــره و ســنگ هاى قیمتى با 
ارائــه توضیحاتــى در مــورد افزایش قیمت 
طال و ســکه در بــازار گفت: اعــالم برخى 
شــاخص هاى اقتصادى و تنش هاى سیاسى

بین المللى نرخ طالى جهانى را افزایش داده 
است و این احتمال وجود دارد که قیمت سکه و 

طال تا ماه آینده نیز باالتر برود.
عبــدا... محمدولــى اظهــار داشــت: بــه 

طور کلى نــرخ طال در چند ســال گذشــته 
با رشــد زیــادى همــراه نبــوده اســت و

 ارزش گذارى نرخ طال به طور معمول بر اساس 
قیمت دالر تعیین مى شود.

وى ادامه داد:  مسائل و شاخص هاى مختلفى 
در بازار طال تأثیرگذار هســتند که از جمله آن 
مى توان به افزایش تقاضــا در بازار جهانى و یا 

تنش هاى بین المللى و سیاسى اشاره کرد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

طال و جواهر ایران عنــوان کرد:  از طرف دیگر 
اعالم برخى از شاخص هاى جهانى اقتصادى 
بر قیمت طال تأثیرگذار بوده اســت و آمارهاى 
جدید اقتصادى روند قیمت طال را تحت تأثیر 
قرار داده است. در مجموع کنش ها و واکنش ها 
در بازارهاى جهانى و جنگ اقتصادى آمریکا و 

چین حرکت قیمت طال را تغییر داده است.
محمد ولى تصریح کــرد: البته ایــن روند از 
ماه هاى قبل تا حــدودى قابل پیش بینى بود و 

نمى توان گفت که تحول غیرمنتظره اى در بازار 
اتفاق افتاده اســت و در مجموع طال در مسیر 

معمول خود در حرکت است.  
به گفته وى، قیمت جهانى طال نسبت به قیمت 
طال در بازار داخلى باالتر اســت و همین اتفاق 

باعث افزایش قیمت سکه نیز شده است.
 محمد ولى همچنین معتقد است که این احتمال 
وجود دارد که قیمت ســکه و طال تا ماه آینده 

باالتر برود.  

یک کارشناس صنعت خودرو از توقف خط تولید ســایپاى کاشان خبر داد و گفت: 
انحصارى بودن شرکت قطعه سازى «کروز» باعث ایجاد مشکالتى براى صنعت 

خودروسازى شده و البته این اتفاق با حمایت دولت صورت گرفته است.
غالمرضا آباد در مورد اتفاقات اخیر در شــرکت قطعه سازى «کروز» و آتش گرفتن 
یکى از انبارهاى این شرکت، اظهار داشــت: در اثر این آتش سوزى، انبار دسته سیم 
دچار آتش سوزى شده که در حال حاضر تأمین این قطعه براى خودروسازان با مشکل

روبه رو اســت. وى ادامه داد: تک ســورس (تک منبع) بــودن تأمین قطعه براى 
خودروسازان این مشکل را ایجاد مى کند که در صورت بروز کوچک ترین اتفاقى، 

تأمین آن قطعه و در نتیجه تولید خودرو با مشکل روبه رو شود.
این کارشناس اقتصادى با بیان اینکه خط تولید پراید در سایپاى کاشان متوقف شده 
است، گفت: خط تولید سایپاى تهران و پارس خودرو نیز در شرف توقف است که دلیل 

این اتفاق تک منبع بودن تأمین قطعات این خودروهاست.

 توقف خط تولید تیبا
آباد با بیان اینکه خط تولید تیبا نیز از روز شنبه در کاشان متوقف شد، تصریح کرد: خط 
تولید پراید و تیبا در حالى متوقف شد که شرکت سایپا به عنوان یک خودروساز بزرگ 
تاکنون فکرى براى ایجاد تنوع در منابع تأمین قطعات نکره و تنها به یک شــرکت 

محدود شده است.
وى ادامه داد: شرکت ایران خودرو نیز چنین وضعیتى دارد و در مجموع خودروسازان 
بزرگ کشور وابسته به قطعه ســاز بزرگى مانند «کروز» هســتند که حال با بروز 

آتش سوزى، در تأمین قطعات خودروها مشکل ایجاد شده است.
به گفته وى، شرکت «کروز» در اکثر مواقع به صورت گروکشى با خودروسازان کار 
مى کند و مى گوید که اگر پول ندهید، به شما قطعه نمى دهیم. این در حالى است که 
خودروسازان در برخورد با قطعه سازان کوچک طورى برخورد مى کنند که پول قطعات 

یکسال بعد پرداخت مى شود. 

رئیس اتحادیه فروشــندگان میــوه و تره بار دلیل 
افزایش قیمت محصوالتى همچون پرتقال، موز، 
کیوى و سیب زمینى را تشریح کرد و گفت: پرتقال 
تا پایان سال آینده کاهش قیمت نخواهد داشت اما 

سیب زمینى تا 20 روز آینده ارزان مى شود.
حسین مهاجران به ارائه توضیحاتى درباره قیمت 
میوه هاى مختلف پرداخت و افزود: دلیلى که باعث 
افزایش قیمت پرتقال شــده آسیبى است که سال 
گذشته به این محصول وارد شد و اکنون با توجه به 
این شرایط به غیر از محصوالت قاچاق نمى توان 
انتظار داشت که تا پایان سال آینده قیمت این میوه 

کاهش پیدا کند.
وى دلیل گرانى موز را هم بازار جهانى آن دانست و 
افزود: به طور معمول در ایام عید تولید جهانى موز 
کمى تغییر کرده و قیمت این میوه به دلیل شرایط 

تولید، کمى افزایش مى یابد.
مهاجران در ادامه صحبت هاى خود با بیان اینکه 
میوه هایى مانند ســیب افزایــش قیمت چندانى 
نداشته اند، توضیح داد: با توجه به آنکه تولید سیب 
مازاد بوده و این میوه بیش از حد نیاز در سردخانه ها 
وجود دارد حتى قیمت آن حدود هزار تومان ارزان تر 
شده است. محصوالت دیگرى مانند خیار و هندوانه 
نیز قیمت باالیى نداشته اند و افزایشى در قیمت آنها 

رخ نداده است.
وى افزود: در مورد ســیب زمینى هم چندین سال 
بود کــه نوعى ثبــات در عرضــه و تقاضاى این 
محصول ایجاد شــده بود اما سال گذشته بخشى 
از این محصول در زمان خود به فروش نرفت و این 
موضوع باعث شد که براى امسال کمى میزان تولید 
کاهش پیدا کند که این مســئله موجب شده است 
اکنون حجم عرضه کاهش یابد که البته این موضوع 
ظرف چند روز آینده با وارد شدن محصوالت جدید 
که از ســمت گرگان یا ســایر بخش ها وارد بازار 
مى شود، برطرف خواهد شد و قیمت این محصول 

به مرور کاهش پیدا مى کند.

توقف وام دهى در سال96

بانک ها کرکره ها را باال نمى دهند

,,
روند اعطاى وام معموًال 
از خردادماه آغاز 
مى شود، البته منابع 
هم بسیار محدود است 
و قطعًا، اولویت ها باید 
مشخص شود

سیب زمینى تا 20 روز دیگر 
ارزان مى شود

ر ین ن ىبر یر ل و یر

خط تولید سایپاى کاشان متوقف شد

پیش بینى
 قیمت طال
 در فصل بهار

اعزام 400 نیروى کار
 به آلمان درسال 96



ورزشورزش 07072916 سال چهاردهمسه شنبه  29 فروردین  ماه   1396

  نورى امیدوار به 
کسب سهمیه  

وردربرمن که با هدایت الکساندر نورى به هفت برد 
و دو مساوى در 9 هفته گذشــته رسیده بود، نمایش 
درخشانى مقابل هامبورگ داشت و به 3 امتیاز دیگر 

دست یافت.
تیم هاى وردربرمن و هامبورگ با یکدیگر دیدار کردند 
که تیم الکساندر نورى با گل هاى «مکس کروسه» و 
«فلوریان کاینز» در دقایق 41 و 75 موفق به برترى 

2 بر یک خانگى شد.
این پیروزى، تیم الکس نــورى را 39 امتیازى کرد و 
موقتاً به رده هشتم بوندس لیگا آلمان برد تا باتوجه به 
فاصله هاى 4 و 2 امتیازى نسبت به تیم هاى پنجم و 
ششم جدول به کسب سهمیه لیگ اروپا امیدوار باشد.

رشید؛ رفیق باز مى شود؟!
جدال گلزنان به روزهاى مهمى رسیده است. مهدى 
طارمى و ساســان انصارى با 15 گل صدرنشین این 

جدول هستند و دوئل تا روز آخر ادامه خواهد داشت.
 مظاهرى در دیدار با پیکان موفق شــد برابر «منشا 
گادویــن» در صحنــه اى که مهاجــم نیجریه اى

 مى توانســت گلزنى کند، به خوبى بایستد و مانع از 
گلزنى او شود.

 مظاهرى که رفاقت و رابطه بسیار خوبى با انصارى 
دارد و در اردوى آخر تیم ملى نیز با او اتاقى بوده، این 
هفته مانع از گلزنى منشا شد و هفته بیست و نهم باید 
برابر طارمى قرار بگیــرد، طارمى در چهار بازى اخیر 
برابر مظاهرى مغلوب شده و هیچگاه نتوانسته سنگر 

این گلر را فتح  کند.

ضعیف ترین هاى نیم فصل دوم
در جدول نیم فصل دوم لیگ شانزدهم تیم هاى ماشین 
سازى، پیکان، فوالد و ســیاه جامگان در رده هاى آخر 
قرار دارند. تکلیف ماشین سازى البته مشخص است و 
نتایج ســیاه جامگان با بضاعتى که دارد متناسب است 
اما ادامه روند ضعیف فوالد خوزســتان و پیکان عجیب 
است و مى تواند باعث ایجاد تغییراتى روى نیمکت این 
دو تیم در فصل آینده شود. هر دو تیم تا اینجاى نیم فصل 
دوم فقط 10 امتیاز کسب کرده اند و حضورشان در میانه 
جدول را مدیون نتایج خوبشان در نیم فصل اول هستند. 
فوالد در نیم فصل اول 22 امتیــاز گرفته بود و حتى اگر 
سه بازى بعدى خود را با پیروزى پشت سر بگذارد کمتر 
از نیم فصل اول امتیاز خواهد گرفت. این شــرایط براى 
پیکان هم صدق مى کند، پیکانى که در نیم فصل اول 25 
امتیاز داشت و امید کسب سهمیه آسیا و حتى قهرمانى 

لیگ برتر بود. 

فقط براى اروپا
این روزها شایعات زیادى درباره انتقال مهدى ترابى به 
پرسپولیس شنیده مى شود. از طرفى ترکاشوند معاون 
اقتصادى باشگاه پرسپولیس گفته که فعالیت این باشگاه 
در بازار نقل و انتقاالت تمام شده است. باشگاه سایپا نیز 
این انتقال را تکذیب کرده است. رضا درویش مدیر عامل 
سایپا در این باره گفت: هیچ پیشنهادى براى مهدى ترابى 
از طرف پرسپولیس دریافت نکردیم و اگر هم قرار باشد با 
جدایى او موافقت کنیم تنها عالقه مند هستیم او به اروپا 
ترانسفر شود. دوست داریم مهدى در صورت جدایى از ما 
به کشورى برود که فوتبالش به سطح آن بخورد و ضمن 
مطرح شدن، از اعتبار فوتبال ایران نیز دفاع کند. ترابى 
یکسال دیگر با ما قرارداد دارد و تنها رضایتنامه او را براى 

حضور در اروپا صادر مى کنیم. 

زهیوى  در پلى آف 
رحیم زهیوى مهاجــم ایرانى تیم الشــحانیه به دیدار
 پلى آف برابر القطر مى رسد و مى تواند براى تیم استیماچ 
بازى کند.روز چهارشــنبه تیم الشــحانیه باید در بازى 
پلى آف به مصاف تیم القطر برود. ایــن دیدار که براى 
زهیوى، پوالدى و جوکار بازیکنان ایرانى و اســتیماچ 
سرمربى این تیم مهم اســت، مى تواند آنها را بازهم در 
لیگ ستارگان نگه دارد. رحیم زهیوى اهواز را به مقصد 
دوحه ترك کرد تا در صورت صالحدید استیماچ در 

مهمترین بازى فصل الشحانیه به میدان برود.

تایم اوت

امیــد ابراهیمــى مى گویــد بــا اســتقالل توافــق 
نکرده است. 

چند روزى است در فضاى مجازى خبرهایى درباره امید 
ابراهیمى و توافق قطعى اش با اســتقالل براى تمدید 
قرارداد، منتشر شده است. این خبر براى هواداران خبر 
خوبى بود اما هیچ منبعى رسمى آن را تأیید نکرد. امید 
ابراهیمى هم در این باره  گفته است:  من هم این خبرها 
را در فضاى مجازى دیدم. بــه هیچ وجه صحت ندارد. 
مگر فصل تمام شده که بخواهم قراردادم را تمدید کنم؟ 
فعًال تمرکزم روى بازى هاى پیشــرو است و این اخبار 

درست نیست.  

امید ابراهیمى یکى از بهترین هاى اســتقالل در فصل 
جارى بوده و در بازى صبا هم موفق شــد ناجى تیمش 
باشد. منصوریان هم اخیراً درباره او  گفته بود:  امید جایى 

نمى رود و باید بماند. 
گفتــه مى شــود کــه امیــد ابراهیمى دوســت دارد 
در صورت عدم توافق مالى با اســتقالل به ســپاهان
 باز گردد. هر چند بایــد دید حال که «زالتکو کرانچار» 
به جمع زردپوشــان بازگشته و در گذشــته اختالفاتى 
بین امید و زالتکو بر ســر موضوع دعوت ابراهیمى به 
تیم ملى پیش آمده بود، همچنان این اشتیاق به بازگشت

 وجود دارد یا خیر.

بعد از آنکه سیدجالل حسینى قرارداد خود را با پرسپولیس 
تمدید کرد، حاال هواداران با اشتیاق دنبال تعیین وضعیت 
سروش رفیعى و کمال کامیابى نیا هستند و باشگاه هم هر 
دو بازیکن را به مذاکره براى تمدید یک یا دو ساله قرارداد 
دعوت کرده است. در اخبار رسمى اینگونه عنوان مى شود 
که «برانکو ایوانکوویچ» مى خواهد هم سروش بماند و 
هم کمال و به باشگاه هم گفته تحت هر شرایطى هر دو 
بازیکن را نگه دارید اما  یک منبــع موثق گفت:  برانکو 
در جواب استعالم مدیران باشــگاه که از او خواسته اند 
اولویت هاى خود را مشخص کند، درباره کمال کامیابى 
نیا گفته این بازیکن را تحت هر شرایطى نگه دارید چون

 دســت بردن به هافبک دفاعى تیمى که در مرکز زمین 
کمترین ایراد تاکتیکى و حرکتى را داشته ریسک است 
اما در مورد ســروش رفیعى اصرار نکنید و اگر خودش 
نمى خواهد بماند و یا رقم باالیى مدنظرش است، با توجه 
به حضور محسن مسلمان، اولویت من حفظ سروش به 

هر قیمتى نیست. 
البتــه نــام ســروش در جمــع بازیکنانــى اســت 
کــه برانکــو خواهــان تمدیــد قــرارداد آنها شــده 
امــا برانکو بــه انــدازه حفــظ مهــره هایــى نظیر 
مســلمان، امیــرى و کمــال روى مانــدن رفیعــى

 تأکید ندارد.

برانکو
سروش را نمى خواهد؟

ابراهیمى 
به سپاهان باز مى گردد؟

 رفت براى 10 سال دیگر!
گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه هــا و تحلیل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پســت 
الکترونیک info@nesfejahan.net ارســال 
نمایید. این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى 
هواداران فوتبال به ویژه دوســتداران سپاهان و 

ذوب آهن در صفحات مجازى دارد.

■ باشــگاه هاى اصفهانى حق ندارند قهرمانى 
پرســپولیس در لیگ برتر را تبریــک بگویند. 
فراموش کرده اید پس از قهرمانى هاى سپاهان 
و ذوب آهن در لیگ برتر و جام حذفى آنها نه تنها 
به ما تبریک نگفتند، بلکه رسانه هایشان حسابى 
به قهرمانى هاى شــهر ما تاختند و به هر بهانه 
مضحک و مسخره اى، مى خواستند تا به خیال 
خودشــان قهرمانى هاى ما را زیر سئوال ببرند. 
بنابراین ما نه به آنهــا تهمت مى زنیم و نه اینکه 

تبریکى داریم که به آنها بگوییم.

■ خب پرسپولیس هم پس از ده سال  قهرمان 
شد و قهرمانى بعدى شان هم رفت براى ده سال 
دیگر! فصل آینده سپاهان از خواب بیدار مى شود 

و محال است به آبى و قرمز مجال جوالن بدهد.

■برخالف ابتداى فصل قبــل و زمانى که براى 
چند نتیجه نسبتًا ضعیف به برانکو تاخته مى شد 
انتظار نمى رفت که قهرمانى پرســپولیس بتواند 
راه هایى براى حمله به سرمربى موفق پرسپولیس 
باقى بگذارد اما پیشکسوتانى از باشگاه سرخپوش 
تهرانى هستند که گویا تحت هر شرایطى برانکو 
را دشــمن خود مى دانند و نیمکت سرمربیگرى 
پرسپولیس را جزو حق ابدى خود. بعد از زمزمه ها 
درباره تمدید طوالنى مدت قرارداد برانکو اولین 
مخالفت ها هم شنیده شد. طبق معمول از طرف 
افرادى که از اســاس با ســرمربیان غیرایرانى 
مخالف هســتند. افرادى که اگر فشــار مردم و 
رســانه ها و البته توفیق مربیانى مثل کى روش 
و برانکو نبود شــاید حمالت شــدیدترى هم در 
برنامه هایشان داشــتند؛ بیژن ذوالفقارنسب ُجدا 
از اینکه با تمدید قــرارداد طوالنى مدت برانکو 
مخالفت کرده، درباره قهرمانى پرســپولیس هم 
با بى انصافى نقش برانکو را کمرنگ جلوه داده و 
شرایط پرسپولیس امسال را  فقط خوش شانسى 
پروفسور دانسته است. من اطمینان دارم بسیارى 
از پیشکسوتان پرســپولیس از قهرمانى تیمشان 
ناراحت هستند، چرا که در این قهرمانى در کنار 
تیم نیســتند و با ادامه حضــور مربیان خارجى، 
شــانس حضور آنها روى نیمکت سرخ کمرنگ 

مى شود.

■باالخره پس از ســال ها، پرسپولیس توانست 
یک تیم خوب را داشته باشــد. تیمى با نیمکت 
ضعیف، بدون دفاع چپ اما پر از بازیکن ملى پوش 
و در کنار همه اینها،  فصل پیش آن تا یک قدمى 
قهرمانى پیش رفته بــود. در واقع در فصلى که 
استقالل، کار را خیلى بد شــروع کرد، استقالل 
خوزستان تضعیف شد، سپاهان و ذوب آهن چندان 
خوب نبودند و تراکتورســازى با آن مشــکالت 
عجیب مواجه شد، پرسپولیس سه هفته زودتر به 
قهرمانى رسید. در کنار اینکه برانکو تیم خوبى را 
آماده کرده بود به نظرم اگر سپاهان در اوج بود، 

این قهرمانى براى آنها به آسانى میسر نمى شد.

■ رضا عنایتى سرانجام با دنیاى فوتبال وداع کرد 
و مراسم خداحافظى او مرا به یاد گل هاى متعددش 
انداخت. گرچه عنایتى در سه بازى دیگر زیر لواى 
تیم صباى قم در لیگ برتر دیده خواهد شد اما این 
آخرین حضور او در ورزشگاه آزادى بود. جایى که 
خاطرات بسیارى را براى خود و هواداران استقالل 
رقم زد. به نظر من در دیدار سپاهان- صبا هوادارانى 
که از اصفهان به ورزشگاه قم مى روند باید براى 
او حسابى ســنگ تمام بگذارند و تشویقش کنند. 
فراموش نکنیم که عنایتى ســابقه یکسال حضور 

در سپاهان را هم در کارنامه خود دارد.

صداى هواداران

تیم ملى کاراته «ماکائو» به مربیگرى رشیدنیا به منظور 
کسب آمادگى بیشتر و باال بردن سطح فنى تیم  به منظور 
شرکت در مسابقات آسیایى 2018 و همچنین مسابقات 
شرق آسیا در شهر اصفهان و در محل باشگاه کارگران 

اردوى یک هفته اى خود را برپا نمود.
در حاشــیه این اردو اعضاى تیم ملى کاراته ماکائو روز

 پنج شنبه 24 فروردین در محل باشگاه با شیرانى رئیس 
هیئت و اداره امــور ورزش کارگران اســتان اصفهان

 دیدار کردند.
شــیرانى ضمن عرض خوش آمد گویى به اعضاى تیم 
منتخب، باشــگاه کارگران را به دلیــل موقعیت مکانى 
و دسترســى آســان به نقاط تفریحى و گردشى شهر و 
همچنین وجود امکانات ورزشى موردنیاز تیم در محل، به 
عنوان مکانى مناسب جهت اردوى ورزشى نام برد وابراز 
امیدوارى نمود اعضاى تیم اوقات بسیار خوبى را در شهر 
اصفهان سپرى کنند و از لحاظ فنى به اهداف ورزشى خود 
دست یابند.در این دیدار دوانیان رئیس هیئت کاراته استان 
اصفهان، مردانى پیشکســوت کاراته و از داوران جهانى 
کاراته و مسئول سبک «شیتوریو کوبه اوزاکا»، احسانى 
دبیر کمیته فنى فدراســیون کاراته کشور، روحى رئیس 
انجمن کاراته کارگران استان اصفهان و ساجدى نیا نایب 
رئیس هیئت کاراته استان اصفهان حضور داشتند.در پایان 
این دیدار رشــیدنیا از تالش هاى شیرانى رئیس هیئت 
و اداره امور ورزش کارگران اســتان اصفهان در جهت 
میزبانى خوب این اداره تقدیر و تشکر نمود و همچنین 

نماد کشور ماکائو را به رسم یادبود به شیرانى اهدا کرد.

دیدار حســاس تیم هاى پیکان و ذوب آهــن با وجود نقش 
ُپررنگش در تعیین معادالت آســیایى لیــگ ظاهراً از نظر 
دست اندرکاران صداوسیما ارزش پخش زنده تلویزیونى را 

نداشت.
بازى تیم هاى پیکان و ذوب آهن به این دلیل یکى از مهمترین 
دیدارهاى هفته بیســت و هفتم لیگ برتر بود که دو طرف 
آن در آن واحد براى تصاحب رتبه چهارم جدول و کســب 
سهمیه احتمالى پلى آف آســیایى تالش مى کنند. هرچند 
که جایگاه چهارمى جدول ممکن اســت در پایان فصل با 
قهرمانى نفت تهران در جام حذفى ارزش بالقوه آسیایى خود 
را به طور کامل از دست بدهد و قرار گرفتن در آن در نهایت 
هیچ تفاوت معنادارى نسبت به ایستادن بر رده هاى پنجم و 

پایین تر نداشته باشد اما دستکم تا قبل از اتمام لیگ و برگزارى 
دیدار پایانى جام حذفى رسیدن به آن هدفى است که دنبال 
کردنش از سوى چندین تیم لیگ برترى به هفته هاى پایانى 
فصل جذابیت ویژه اى بخشیده است به خصوص که تکلیف 
قهرمانى لیگ شــانزدهم هم خیلى زود و سه هفته مانده به 

اتمام رقابت ها مشخص شد.
این دیدار مهم و به اصطالح 6 امتیازى اما کامًال از ســوى 
صداوسیما نادیده گرفته شد و روى هیچ آنتن زنده اى نرفت تا 
اتفاقى که درباره دیدارهاى خانگى تیم هاى کم طرفدار تهرانى 
به دفعات رخ مى دهد این بار هم شامل این مسابقه شود و به 
تبع آن هواداران اصفهانى هم امکان تماشاى بازى مهم تیم 

شهرشان را نداشته باشند.

 گلى که «جرى بنگستون» وارد دروازه پیکان کرد، تعداد 
گل هــاى زده ذوب آهن در تاریخ لیــگ برتر را به عدد 
600 رســاند. آنها بعد از استقالل، سپاهان و پرسپولیس 
چهارمین تیمى هســتند که به این عدد مى رسند. حاال 

ذوب آهن 601 گل زده در 489 بازى دارد.
1

در هفته نخست اولین دوره لیگ برتر و در جریان پیروزى 
3 بر یک برابر ملوان در انزلى، امیر وزیرى زننده اولین 

گل ذوب آهن در تاریخ لیگ برتر لقب گرفت.
100

در هفته چهاردهم لیگ چهــارم و طى پیروزى خانگى 
2 بر صفر برابر پــاس، سپهر حیدرى تعداد گل هاى 

زده ذوب آهن در تاریخ لیگ برتر را به عدد 100 رساند.
200 

دویستمین گل به نام محمد صلصالى ثبت شد. او این 
گل را در بازى هفته ماقبل پایانى لیگ ششم و در پیروزى 

خانگى 3 بر 2 ذوب آهن وارد دروازه پاس کرد.

300
در همان هفتــه اول لیگ نهم، ذوب آهــن با پیروزى 
خانگى 3 بر صفر برابر ســایپا به گل سیصدم رسید. این 
گل را مرتضى ابراهیمى مدافع حریف به اشتباه وارد 

دروازه خودى کرد.
400

گل چهارصــدم در هفتــه نهم لیــگ یازدهــم و در 
جریان تســاوى خانگى یک بر یک برابر نفت توســط 

محمد قاضى به ثمر رسید.
500

گل دوم پیروزى بیرون خانه 3 بر صفر برابر راه آهن در 
هفته نوزدهم لیگ چهاردهم، گل شماره 500 ذوبى ها 

بود که توسط کاوه رضایى زده شد.
600

ششصدمین گل را جرى بنگستون در پیروزى بیرون 
خانه 2 بر یک وارد دروازه پیکان کرد در هفته بیســت و 

هفتم لیگ شانزدهم.

با نتایجى که در هفته بیســت و هفتم لیگ برتر به
 دست آمد، سپاهان و ذوب آهن 39 امتیازى شدند و 
با دیگر تیم هاى مدعى کســب سهمیه آسیا 4 امتیاز 
فاصله ایجــاد کردند. حاال این دو تیــم امیدوارند تا 
تراکتورســازى در فینال جام حذفى نفت را شکست 
دهد تا آنها براى ایســتادن در رده چهــارم جدول و 
گرفتن سهمیه چهارم آســیایى شانس داشته باشند. 
اما از بین این دو تیم اصفهانى شانس کدام یک براى 

چهارم شدن در لیگ برتر بیشتر است؟
فعًال هــر دو تیــم 39 امتیازى هســتند اما تفاضل 
ذوب آهن بیشتر از سپاهان است. شاگردان مجتبى 
حسینى در ســه بازى باقیمانده خود باید به ترتیب با 
ماشین سازى، پرسپولیس و پدیده مشهد بازى کنند. 
دو بازى اول مقابل دو تیم ســقوط کرده و قهرمان 
زودهنگام لیگ شــانزدهم برگزار مى شود و همین 
باعث مى شــود تا آنها امید زیادى براى کســب هر 
6 امتیاز این دو بازى داشته باشند هرچند بعید است 
پرسپولیس با وجود قهرمانى، انگیزه اى براى بردن 
ذوب آهن نداشته باشد. دشوارترین بازى ذوب آهن اما 
در هفته آخر مقابل پدیده در اصفهان برگزار مى شود 
و اگر پدیده تا آن روز شــانس خــود را براى چهارم 
شدن حفظ کرده باشــد کار براى ذوب سخت تر هم 

مى شود.
 اما سپاهان در سه بازى بعدى خود به ترتیب باید با 
صباى قم، تراکتورســازى و استقالل تهران روبه رو 
شود. بازى اول مقابل صبا بســیار دشوار خواهد بود 
چرا که باخت این تیم به سپاهان مى تواند صبا را در 

آستانه سقوط به لیگ یک قرار دهد. دو بازى بعدى 
سپاهان هم دردســرهاى خاص خودش را دارد. هم 
تراکتورســازى و هم استقالل به شــدت به دنبال 
نایب قهرمانى در لیگ برتر هستند و در این راه باید از 

سپاهان امتیاز بگیرند.

بــا این شــرایط قطعــاً ذوب آهــن کار راحت ترى 
در مقایســه با ســپاهان دارد. هیچکدام از حریفان 
ذوب در مقابــل ایــن تیــم انگیــزه 100درصدى 
نخواهند داشــت اما سپاهان در هر ســه بازى خود 
با حریفانى سراســر انگیزه روبه رو خواهد شــد که 

ممکن اســت رؤیاى آســیایى شــدن این تیم را 
بر باد دهنــد. البته اگر در فینال جــام حذفى نفت بر 
تراکتور پیروز شــود، همه آرزوهاى دو تیم اصفهانى 
براى آســیایى شــدن در فصل بعد نقــش بر آب 

خواهد شد.

مسیر ذوب آهن راحت تر استمسیر ذوب آهن راحت تر است
چه تیمى چهارم مى شود؟

 ذوب آهن 600  تایى

از وزیرى تا بنگستون
تشکیل اردوى تیم ملى

 کاراته ماکائو در محل باشگاه کارگران

داستان تکرارى
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حق اگر به سود کسى اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزى 
به کار رود، و چون به زیان کسى اجرا شود روزى به سود او 
نیز جریان خواهد داشــت. اگر بنا باشد حق به سود کسى اجرا 
شود و زیانى نداشته باشد، این مخصوص خداى سبحان است نه 

دیگر آفریده ها. 
موال على (ع)

آگهى مناقصه عمومى
شهردارى باغشــاد در نظر دارد اجراى عملیات احداث جوى کشاورزى واقع در بلوار 
ورودى محله نوگوران شهر باغشاد (فاز چهارم پروژه احداث بلوار ورودى محله نوگوران) 
را از محل اعتبارات عمرانى بودجه ســال 1396 با اعتبارى بالغ بر 3/400/000/000 ریال 
معادل سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال  را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل مى آورد از تاریخ 1396/01/29 لغایت پایان وقت ادارى 
1396/02/09 جهت دریافت اســناد و مدارك مناقصه به دفتر فنى شهردارى باغشاد 
مراجعه نمایند. متقاضیان واجد شرایط مى توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 

95/02/21 به واحد حراست شهردارى باغشاد تسلیم نمایند. 

محسن صدیقى- شهردار باغشاد

نوبت اول آگهى مزایده فروش یک واحد آپارتمان
 (نوبت سوم) 

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

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

و دیگر اسناد مزایده) به دفتر حراست شهردارى نایین تحویل و رسید دریافت دارند.    
شرایط مزایده: 

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

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

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

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

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

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

دهنده براى اسناد مالى و تعهدآور و گواهى کد اقتصادى نیز ضمیمه نمایند. 
7- سپرده  نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذارى با برنده مسترد نخواهد شد. 
8- پاکت هاى پیشنهادى قیمت داده شده رأس ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ 96/01/30 در محل شهردارى 

نایین با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز خواهد شد و حضور متقاضى در جلسه آزاد مى باشد.

اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین

چاپ دوم

شهردار نیاسر از رویش آالله ها در پهنه سبز دشت و دامان کوهستان هاى 
این کهن باغ شهر خبر داد.

سبحان نظرى  شهردار نیاســر اظهار داشــت: آالله هاى سرخ و سفید 
نیاسر همه ســاله از اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشــت ماه دشت ها و 
کوهستان هاى این شــهر را رنگین مى کند تا مســافران و گردشگران 
از تماشــاى آن بى بهره نباشــند. وي با بیان اینکه بعضی از جاذبه هاي 
گردشگري نیاسربواسطه عدم اطالع رسانى و تبلیغات مناسب، کمتر مورد 
توجه قرار گرفته اند در حالیکه پتانسیل الزم براى جذب گردشگر را دارند.  
که دشت گلهاى آالله نیاســر یکى از این جاذبه هاى طبیعى است افزود: 
رویش گلهاى آالله چهره اى رؤیایى به منطقه نیاسر و دشت هاى اطراف 
آن مى دهد. این گلهاى سفید و صورتى که با طلوع آفتاب باز شده و با غروب 
آن بسته مى شوند، عمر زیادى ندارند اما در این مدت کوتاه، پدید آورنده 

مناظر بسیار زیبایى مى شوند.
همچنین ایشان با ابراز خرسندي از این موضوع که با همت بخش خصوصى 
و همراهى مسئولین دولتى زیرســاخت هاى مناسبى در زمینه پذیرایى و 
اسکان گردشگران فراهم شده است که شایسته است تا با معرفى و تبلیغ 
جاذبه هایى از این دست؛ زمینه حضور بیشتر عالقمندان به طبیعت فراهم 
گردد یاد آور شد:استفاده از تجربیات موفق در تبلیغ و برگزارى جشنواره هاي 
گل و گالب مى تواند در شناساندن جاذبه رویش گلهاى آالله مؤثر باشد 
تا همانطور که دشت الله هاى واژگون را همگان مى شناسند؛ آالله هاى 

نیاسر نیز مورد توجه و بازدید مسافران قرار گیرد.
نظرى تأکید کرد: آالله هاى نیاســر گل هاى خود رو و منحصر به فردى 
هستند که مشابه آن در دیگر مناطق استان اصفهان وجود نداشته و معموًال 
در باغ ها، دشت ها و مزارع کهن باغشهر نیاســر کاشان را با پوشش چتر 

زیبایى رنگین مى کنند
وي اضافه کرد : در شهر سبز نیاسر عالوه بر رویش آالله و در آستانه شکفتن 
گل محمدى، شقایق هاى وحشى سرخ نیز توانسته چشم هزاران گردشگر 
را به خود جلب کرده و یکى از مهمترین جاذبه هاى طبیعى این شهر را به 

خود اختصاص دهد.
ایشــان در ادامه با اشــاره به وضعیت جوى و اقلیمى شهر نیاسر تصریح 
کرد: شهر سبز نیاسر کاشان در فصل بهار با شکوفه هاى بهارى، آالله ها، 
دشــت هاى شــقایق و در ادامه آن با رویش گل هاى محمدى و فصل 

گالب گیرى، فضاى منطقه را عطرآگین مى کند.
وى متذکر شد: چهار تاقى، غار رئیس و باغ تاریخی تاالر ، چشمه اسکندریه، 
مقسم آب درپاى چشمه، چنار پاى چشمه، کوشک، آبشار، حمام صفویه، 
آسیاب آبى، برج چاله  قاب مربوط به دوره قاجاریه، زیارت حاج کمال ،رصد 
خانه و مزارع، مناظر و چشم اندازهاى طبیعى از دیگر آثار تاریخى و دیدنى 
شهر سرسبز و تاریخى نیاسر به شــمار مى روند که همه  ساله و به ویژه در 
فصل بهار یعنى موسم گل چینى و گالب گیرى خیل عظیمى از گردشگران 

را به دامان خود مى کشاند.

 آالله هاى سرخ،  پهنه سبز نیاسر کاشان را گلگون کردند
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این روزها کفه سنگین ترازو در برنامه «دورهمى» مهران مدیرى، بحث هاى 
سیاسى است که گفته مى شود منظورش دولت روحانى است هرچند خودش این 

مسئله را تکذیب مى کند.
به گزارش الف، مهران مدیرى در برنامه «دورهمى» ظاهراً دقایق زیادى از حفظ 
متن ها را مى خواند بدون حتى کمى تپق زدن و فراموش کردن. همه مى دانند 
که سرپرست نویسندگان برنامه «دورهمى» امیر وفایى است که این چند ساله 

با مدیرى همراه بوده است.
 امیر وفایى تمام متن هاى برنامه «دورهمى» از جمله متن هاى انتقادى و سیاسى 
را مى نویسد و مدیرى در اصل آن متن ها را بازخوانى مى کند. مهران مدیرى اما 
به نحوى متن هاى امیروفایى را مى خواند که بیننده گمان مى کند آن حرف ها 

فى البداهه و در آن واحد بیان مى شود.
البته در بداهه گویى مهران مدیرى شکى نیســت اما اینکه فردى با دغدغه و 
فشار کارى او بنشیند و این همه متن را حفظ کند کمى عجیب به نظر مى رسد.

نکته اما همینجاست؛ مدیرى که متن ها را حفظ نمى کند پس چطور بدون حتى 
یک بار فراموشى همه آنها را به صورت کامالً  صحیح مى خواند؛ راز این کار اما 

در یک گوشى است که در گوش سمت چپ او قرار دارد.
از طریق این گوشى اســت که امیر وفایى متن هایى که باید مدیرى بخواند را 
به صورت جمله جمله براى او مى خواند و مجرى «دورهمى» نیز با خونسردى 

تکرارش مى کند؛ به همین راحتى.

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى گفت: در حال 
حاضر که با شما صحبت مى کنم، موضوع ارسال 
آثار گنجینه موزه هنرهــاى معاصر به اروپا در 
مسیر کارشناسى معاونت حقوقى و کمیسیون 

سیاسى - امنیتى دولت قرار دارد.
ســیدرضا صالحى امیرى در پاسخ به پرسش 
ایسنا درباره وضعیت ارســال آثار گنجینه موزه 
هنرهاى معاصر به اروپا، اظهار داشت : با توجه 
بــه نگرانى هایى که به لحــاظ حقوقى در این 
زمینه وجود داشــت، قرار شــد این موضوع در 
کمیســیون حقوقى و سیاســى، امنیتى دولت 
به صورت دقیق تر بررسى شــود و در نهایت، با 
تصمیم کارشناســى قوى ترى به صحن دولت 

بیاید و کارشناسى شود.
او گفت: در حــال حاضر که با شــما صحبت 
مى کنم، موضوع ارســال آثــار گنجینه موزه 
هنرهاى معاصر به اروپا در مســیر کارشناسى 
معاونت حقوقى و کمیسیون سیاسى - امنیتى 
دولت قرار دارد تا در نهایت به صحن دولت بیاید 

و کارشناسى شود.

فیلم «دختــر» ســاخته رضــا میرکریمــى در ادامه 
حضــور بین المللى خود در جشــنواره فیلم «عشــق» 
سئول در کشــور کره جنوبى به نمایش گذاشته خواهد 

شد.
این جشنواره بین المللى که از تاریخ 20 تا 25 آوریل (31 
فروردین تا 5 اردیبهشــت) برگزار مى شــود، رویدادى 
غیررقابتى است که امســال در بخش «بیدارى مجدد 

سینماى آسیا» میزبان فیلم «دختر» است.
«دختر» که پخش بین المللى آن بر عهده ى نســرین 
میرشــب اســت، اولین نمایــش خــود را در بخش
 سوداى سیمرغ ســى وچهارمین جشــنواره فیلم فجر 
تجربه کرد و در هفت بخش نامزد جایزه شد و در اولین 

حضــور بین المللى اش در جشــنواره فیلم مســکو نیز
 جایــزه بهتریــن فیلــم و بهتریــن بازیگــر مــرد 
(فرهاد اصالنــى) را نیز از این رویداد ســینمایى از آن 

خود کرد.
فیلم «دختر» عالوه بــر این تاکنون  جایــزه بهترین 
بازیگر مــرد (فرهاد اصالنــى) جشــنواره «باتومى» 
گرجســتان، جوایز بهترین فیلم و بازیگر مرد جشنواره 
«گوا» در کشــور هند، جوایز بهترین فیلــم و بازیگر 
مــرد جشــنواره فیلــم «داکا» در کشــور بنگالدش 
و همچنیــن چهــار  جایــزه از جملــه جایــزه بزرگ
و جایــزه بهترین بازیگر مرد را از جشــنواره بین المللى 

«عشق» در ُمنس بلژیک کسب کرده است.

مبینا نصیرى مجرى جوان تلویزیون کشورمان، 
از ازدواجش در ســال 96 با مجرى سرشناس 

تلویزیون خبر داد.
او همچنیــن در گفتگو بــا تلویزیون پالس 
توضیحاتى راجع به اتفاقاتى که منجر به ممنوع 

کار شدنش شد را بازگو کرد.
نصیرى نامى از همسر آینده اش نبرد اما گفت 
که همسر آینده اش از مجریان مطرح تلویزیون 
اســت که البته تاکنون هیچگونه مســئله اى 
نداشــته و به اصطالح در برنامه هایش هیچ 

سوتى نداده است.
این مجرى که متولد سال 1368 است همچنین 
گفت که اگر همســرش با کار او مخالف باشد 
ب خاطر عشقى که به او دارد حاضر است از کار 

اجرا دست بکشد.

عبور نسل جوان با صنعت دیجیتال از ساز وکار سنتى؛

تولید انبوه فیلم بدون نیاز به مجوز سازمان سینمایى

همزمان با آغاز جشــنواره فیلم کن، چندین فیلــم ایرانى در    تابناك |
بخش هاى مختلف این رویداد حضور یافتند، ولى هیچیک از این فیلم ها از سازمان 

سینمایى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مجوز نداشــتند و بدون دریافت مجوز، 
فیلم هایى ساخته و در رویدادهاى بین المللى حضور یافته اند. البته برخى از این فیلم ها 

نیز مجوز ساخت داشته اند، ولى پروانه نمایش و مجوز حضور در جشنواره هاى بین المللى 
را دریافت نکرده اند.

بر خالف تحلیل هایى که منتقدان در روزهــاى اخیر مطرح کرده بودند، اتفاقاً ســازوکارهاى 
سفت و سخت قانونى براى حضور فیلمسازان در جشنواره ها وجود دارد و این سازوکارها از همان

 دهه شصت طراحى و پیاده سازى شده، ولى اکنون دیگر آن سازوکارها پاسخگو نیست. نخستین دلیل 
عدم پاسخگویى این سازوکارها، نیاز نداشــتن به حمل یک یا چند جعبه حامل نگاتیو به جشنواره هاى 

بین المللى و در یک کالم توسعه سریع سینماى دیجیتال است.
اکنون مى توان صدها فیلم سینمایى را در یک هارد کوچک ذخیره و به هر جاى دنیا منتقل کرد و طبیعتاً در فرودگاه 

محتواى لپ تاپ ها و هاردهاى اکسترنال تمامى شهروندان چک نمى شود که مانع از خروج فایل هاى غیرمجاز از 
کشور شود. البته سازوکارهاى طراحى شده نیز منطبق بر قانون نیست و مشــخصاً هیچ قانون مدونى در مجلس یا 
هیئت دولت وجود ندارد که فیلمساز را مکلف به دریافت مجوزى با نام «مجوز حضور در جشنواره هاى بین المللى» یا 

«مجوز خروج فیلم هاى سینمایى از کشور» کند.
 این قواعد در دهه اى وضع و بدون مبانى محکم قانونى اجرا مى شــده که به گفته برخى سینماگران، برخى از فعاالن 
سینما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى حبس شده و شالق مى خوردند و در واقع کشور وضعیت طبیعى نداشت. در 
همان دوران، تولید فیلم هاى سینمایى نیز وضعیت طبیعى نداشت و انحصار نسبى در تجهیزات تولید فیلم سینمایى 
براى فارابى وجود داشت که باعث مى شد از این طریق اساســاً اجازه ندهد به شخصى که پروانه نمایش سینمایى 

ندارد، فیلم بسازد.
 حتى در سال هاى آغازیِن دیجیتالى شدن سینما نیز دوربین هایى چون Panavision و ARRI و RED عرضه شد که 
عمالً تولید فیلم هاى سینمایى با همین ساختار قدیمى استمرار یافت و نسل جوان نتوانست با استفاده از این ابزارهاى 
گرانقیمتـ  که توان خریدش را نداشتـ  به تولید فیلم هاى سینمایى یا آثار مستند و کوتاه بپردازد و همچنان دستش 
مقابل نهادهاى دولتى دراز بود، ولى در یک دهه اخیر اوضاع تغییر کرد و دوربین هاى عکاسى و فیلمبردارىـ  که توان 
فیلمبردارى باکیفیت هاى فوق العاده را داشتندـ  با قیمت هاى نسبتاً پایین عرضه شدند و فیلمسازى براى اهلش دست 

 یافتنى شد.
دیگر نیازى به تجهیزات وسیع، یک تیم بزرگ متشکل از مدیر فیلمبردارى، فیلمبردار، کابل من و... براى فیلمبردارى، 

یک گروه صدابردار و... نبــود و یک تیم حداکثر ده نفره در پشــت دوربین 
مى توانست و مى تواند یک فیلم سینمایى بســازد. تنها مانع فیلمسازى، مجوز 
فیلمبردارى در معابر عمومى بود و به همین دلیل، بسیارى از فیلمسازان با زدن قید 
فیلمبردارى در نماهاى بیرونى، فیلم هاى متعددى بدون مجوز در لوکیشن هاى داخلى 
ساخته اند و مى سازند و سازمان سینمایى نیز هیچ کارى از دستش برنمى آید، جز آنکه به 

این فیلم ها پروانه نمایش و توزیع ندهد.
سازمان سینمایى البته به عنوان متولى سینما، مى تواند پس از آگاهى از تولید هر فیلم سینمایى 
بدون مجوز، از سازنده به قوه قضاییه شــکایت کند؛ اما دیگر دهه شصت گذشته که امکان چنان 
برخوردهایى بود. اکنون هزینه چنین کارهایى آنچنان براى مسئوالن باالست که ترجیح مى دهند از 
کنارش عبور کنند و وارد یک درگیرى وسیع نشود؛ درگیرى که انتها ندارد، چون شمار فیلم هایى که بدون 
مجوز در طول سال تولید مى شود، بسیار بیش از آن چیزى است که تصور مى شود و طبیعتاً سازمان سینمایى 

باید از گروه وسیعى شکایت کند.
البته تولید آثار سینمایى منطق خاص خودش را دارد و در شرایطى که دیگر سازمان سینمایى نمى تواند با تولید آثار 
سینمایى به شیوه هاى سنتى مقابله کند، عقل حکم مى کند درها براى فیلمسازان جوان گشوده شود و الاقل به راحتى به 
فیلمسازان پروانه تولید آثار سینمایى بدهند و در نهایت، کیفیت آثار فیلمسازان و رقابت فیلم هاى سینمایى تعیین کند 
که چه فیلمى در چه مقطع زمانى با چند سالن سینما اکران شود. اگر قرار بر ارتقاى واقعى کیفى سینماى ایران باشد، 
باید هر فیلمسازى بتواند مجوز تولید و نمایش فیلمش را از نهاد قانونى بگیرد و بدین ترتیب، نظارت حداقلى و در نهایت، 

کیفیت آثار تعیین کننده در این حوزه باشد. 
 هم اکنون هرچند سیاست کنونى سازمان سینمایى که هر سال تا حدودى بیش از ظرفیت اکران، پروانه ساخت و نمایش 
صادر مى کند، منافع عده اى از سینماگران را حفظ خواهد کرد و تغییرش جیغ بنفش عده اى از کارگردان ها و تهیه کننده ها 
را در پى خواهد داشت، اما بدون شک، به نفع آینده سینماى ایران نیست. سازمان سینمایى نباید تنظیم کننده میزان 
عرضه باشد و باید دستانش را از این عرضه بیرون بکشد و به هر فیلمساز جوانى پروانه نمایش بدهد. اکنون رسیدن به 
پروانه ساخت به یک کاسبى تبدیل شده و باید حتماً یک تهیه کننده پرسابقه براى یک فیلمساز جوان درخواست پروانه 

ساخت بدهد، تا موافقت شود که طبیعتاً تهیه کننده بدون نفع مالى چنین کارى انجام نمى دهد.
در این شرایط، اگر مدیران کنونى سینما از حال و هواى دهه شصت بیرون نیایند و درك نکنند که چه حجم انبوهى از نسل 
جوان با تکیه بر تکنولوژى دیجیتال وارد عرصه فیلمسازى شده اند و یا در چند سال آینده در این عرصه ورود مى کنند، در 
آینده اى نه چندان دور، شمار فیلم هاى سینمایى بدون مجوز اما با کیفیت در طول هر سال با شمار فیلم هاى فیلم هاى با 

مجوز و باکیفیت رقابت خواهند کرد و چه بسا از شمار فیلم هاى بامجوز و باکیفیت فزونى خواهند یافت!
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آگهى مناقصه عمومى شماره 102-م – 96  « یک مرحله اى»
شرکت آب و فاضالب روستائى استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب روستایى اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى به شرح جدول ذیل را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس : 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشار مناقصه در سایت  : ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1396/01/29  

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز دو شنبه تاریخ 1396/02/04
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :  ساعت 19 روز  یک شنبه تاریخ 1396/02/17 

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9 روز دو شنبه تاریخ 1396/02/18 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف :

آدرس: اصفهان – بزرگراه خرازى – چهار راه جهاد – شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان – دبیرخانه مرکزى
تلفن تماس : 32363066- 031 و 32364061-031 داخلى 250 ( اداره امور حقوقى و قراردادها)

 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
  مرکز تماس  : 021-27313131

 دفتر ثبت نام : 88969737-021 و 021-85193768
  دفتر ثبت نام اصفهان : 03132244896

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه   www.setadiran.ir  بخش ”ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/      مناقصه گر “ موجود است .
 www.Abfar-isfahan.ir ضمناً آگهی درسایت شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان به نشانی

 وپایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی    IETS.MPORG.IR  درج گردیده است.

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

نوع اعتبارمبلغ تضمین(ریال)برآورد دستگاه(ریال)رشته ورتبه موردنظرعنوان مناقصهردیف

1
مکعبى متر  زمینى 300  بتنى  ذخیره   مخزن  احداث  و  مصالح   تهیه 
تاسیسات سازى  محوطه  و  کشى  حصار  و  بتنى  هاى  حوضچه   و 

روستاى هماباد از توابع شهرستان نائین
حداقل رتبه 5 حقوقی 

عمرانى121,200,000 2,423,649,079در رشته آب 

م الف:  36203
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

تمایل اپل به کسب و کار 
نیمه رساناهاى توشیبا

شرکت اپل در پى آن است که تأمین    ایتنا|
یکنواختــى از قطعــات کلیدى محصــوالت خود 
داشته باشد و این نخســتین همکارى مستقیم اپل 

با تراشه ساز جهانى خواهد بود.
هدف از این پیشنهاد، کاهش دغدغه هاى دولت ژاپن 
در مورد انتقال فناورى حســاس به سرمایه گذاران 
اســت که آن را یک ریســک در مورد امنیت ملى 

مى پندارد.
گفته مى شود هدف اپل آن است که روالى منظم براى 
تأمین قطعات کلیدى محصوالتش ایجاد کند و این 
سرمایه گذارى، نخســتین همکارى مستقیم اپل با 

تراشه ساز جهانى خواهد بود.
این گزارش در حالى منتشــر مى شــود که شرکت 
وسترن دیجیتال، شریک توشیبا و یکى از متقاضیان 
کسب و کار تراشه آن، این هفته هشدار داد که توشیبا 
در حال تخطى از قرارداد شراکت آنها است؛ چرا که 
قرار بوده واحد تراشــه هاى خود را به این شــرکت 

بفروشد.

  اپلیکیشن شناسایى و حذف 
فایل هاى تکرارى اندروید

بار ها پیــش مى آیــد بــدون آنکه خــود بدانیم 
بعضــى از فایــل هــا را چــه از طریــق اینترنت 
و چــه از طریــق بلوتــوث و دیگــر راه هــاى 
ارتباطــى دو یــا چنــد بــار دریافت مــى کنیم

و این امر باعــث کاهش فضاى ذخیره ســازى و 
هــم چنیــن ســرعت دیوایــس اندرویــدى ما 

مى شود. 
 Search Duplicate File اپلیکیشــن هوشــمند
با داشــتن یک موتور جســت و جــوى قدرتمند و 
شــخصى، امکان جســت و جو و یافتن فایل هاى 
تکرارى در حافظه دســتگاه اندرویدى شما را مى 
دهد و کاربران را قادر مى سازد تا با یک لمس ساده 
فایل هاى اضافى و ذخیره شــده را حافظه را حذف 
کنند ؛ این فایل هاى اضافى عــالوه بر فایل هاى 
دریافت شده توســط خود کاربر تصاویر بندانگشتى 
ذخیره شده در کش دستگاه هوشــمند را نیز در بر 

مى گیرد!
 موتور جستجوى قدرتمند این نرم افزار به صورت 
حرفه اى و پیشرفته طراحى شده است، به گونه اى 
که مى توان قبل از جست و جوى فایل ها تنها یک 
پسوند خاص را مورد جســت و جو قرار داد! پس از 
جســت و جو نیز فایل هاى یافت شــده بر اساس 
معیار هاى مخلفى دسته بندى مى شوند و مى توانید 
نتایج هر دسته را به دلخواه خود حذف کنید. در پایان 
باید گفت کــه انواع حافظه نظیــر حافظه داخلى و 
خارجى، کابل هاى OTG و… نیز  تحت پشتیبانى 

Search Duplicate File مى باشند.

میان رده میزو
 اردیبهشت معرفى مى شود!

شــرکت میزو به تازگى دعوتنامه اى را منتشر کرده 
که در آن به روز بیست و ششــم ماه آوریل مصادف 
با ششــم اردیبهشــت ماه اشــاره مى شــود. میزو 
گفته که قصــد دارد در جریــان ایــن کنفرانس از 
گوشــى هوشــمند میزو E2 رونمایى کند.  گوشى 
هوشمند مذکور از صفحه نمایشى 5,2 اینچى با وضوح 
تصویر 1280 در 720 پیکسل یا اصطالحا اچ دى بهره 
مى برد. از نظر ظرفیت رم و حافظه داخلى، دســتگاه 
شامل سه نسخه مختلف مى شود که به ترتیب رم 2 و 
حافظه 16 گیگابایتى، رم 3 و حافظه 32 گیگابایتى و 
رم 4 و حافظه 64 گیگابایتى را ارائه مى کنند.  ظاهراً 
سیستم عامل پیش فرض نصب شده بر روى گوشى 
هوشمند میزو E2، اندروید 6,0 مارشمالو است و رابط 
کاربرى Flyme Ui میزو هم در کنار آن نصب مى شود. 

وزن گوشى برابر با 138 گرم عنوان شده است.

سامانه مبین، سامانه مدیریت و برنامه ریزى یکپارچه ناوگان، به عنوان پایانه مجازى حمل بار عمل مى کند. این سامانه در 
شناسایى عوامل حمل همچون شرکت هاى حمل و رانندگان و برقرارى ارتباط بین ایشان تسهیل ایجاد مى کند. نوبت دهى، 
تخصیص بهینه منابع و انجام توافق هاى مالى حمل بخشى از وظایفى است که توسط این سامانه صورت مى پذیرد. سامانه 
مبین، به عنوان پایانه مجازى حمل بار، با به عضویت در آوردن تعداد بسیار زیاد رانندگان، صاحبین کاال و شرکت هاى حمل و 
نقل، فرآیندهاى شناسایى عوامل حمل، نوبت دهى و تخصیص بهینه عوامل و انجام توافق هاى مالى حمل را تسهیل مى کند.
ارتباط با رانندگان عمدتا از طریق اپلیکیشن موبایل، پیامک و یا ارتباط اپراتورى انجام مى شود. رانندگان آمادگى خود براى 
انجام حمل را به سامانه اعالم مى کنند. ارتباط با شرکت هاى حمل و صاحبین کاال، از طریق وب، ایمیل و یا ارتباط اپراتورى 

انجام مى شود. شرکت هاى حمل مى توانند رانندگان خود را نیز به سامانه معرفى کنند تا:
از این طریق از ظرفیت خالى ناوگان خود به صورت بهینه استفاده کنند و اعالم هاى نیاز به حمل را دریافت کنند،  از پاداش 

معرفى ناوگان در هنگام توافق حمل بهره مند شوند،  برنامه ریزى حمل و نوبت دهى حمل ناوگان خود را مدیریت کنند.
http://www.mobin.co.ir :ارتباط پیامکى با ناوگان خود را مدیریت کنند.                                                                  وب آدرس

 Kings of Pool – Online 8 Ball از زیباترین، خوش ساخت ترین و محبوب ترین بازى هاى ورزشى « بیلیارد» 
از استودیوى Uken Games براى دستگاه هاى اندروید اســت که به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شده

 است!
 همانطور که شــما نیز مى دانید بیلیارد از قدیــم به عنوان ورزش مرفهین مطرح بوده و چند ســالى اســت که 
ایــن ورزش در ایران به صورت همگانى درآمده و بســیارى از افــراد وقت خود را صرف بــازى بیلیارد مى کنند 
و از محبوب تریــن بازیها به شــمار مى رود، در این میان ممکن اســت شــما به دلیل مســائل کارى و یا وقت 
کم نتوانید ایــن بازى زیبا را در طــول روز یا هفته تجربه کنید، شــما مى توانید جهت و شــدت ضربه به توپ را 
مشــخص کنید، به توپ ضربه بزنید و توپ ها را یکى یکى داخل ســبدهاى میز بیلیارد بیاندازید! ســطح خود را 
باال ببرید، قفل توپ هاى ســفید خاص را باز کنید و با بردهاى بیشــتر رده تان را در بین کاربران دیگر بازى باال 
ببرید! با دوســتان تان بازى کنید یا کاربران دیگرى را از سراســر دنیا به چالش بکشید و ساعت ها خود را سرگرم 

سازید! 

معرفى محصول

شــرکت تایوانى اچ تى سى ســاعاتى پیش به طور 
 HTC) 10 رسمى اسمارت فون اچ تى سى وان ایکس
One X10) را معرفــى کرد. این اســمارت فون را 

مى توان محصولى بین یک پرچمدار و گوشى میان 
رده محسوب کرد.

 در ماه ژانویه سال 2017 شرکت تایوانى اچ تى سى 
 HTC U) از دو اسمارت فون جدید اچ تى سى یو اولترا
Ultra) و اچ تى سى یو پلى (HTC U Play) رونمایى 

کرده بود. این دو گوشى محصوالت باکیفیت، زیبا و 
البته گران  قیمتى هستند. در آن زمان صحبت هایى 
در رابطه با یک اسمارت فون دیگر با نام اختصاصى 
اچ تى سى وان ایکس 10 به میان آمد و اطالعاتى در 
مورد آن فاش شد. انتظار مى رفت که این گوشى در 
آینده نزدیک معرفى شود و خوشــبختانه حال این 

اتفاق رخ داده است!

 گوشى هوشمند اچ تى سى وان ایکس 10 به تازگى 
در کشور روسیه معرفى شــد. این اسمارت فون به 
صفحه نمایشــى 5.5 اینچى و از نوع IPS LCD با 
وضوح تصویر 1920 در 1080 پیکسل یا اصطالحا 
 (SoC) فول اچ دى بهره مند است. سیستم روى چیپ
هلیو پى 10 (Helio P10) مدیاتک در آن به کار رفته 
و رم دستگاه ظرفیت سه گیگابایتى را ارائه مى کند. 
باترى گوشــى مذکور هم 4000 میلى آمپر ساعتى 
در نظر گرفته شــده و از دو مد یا حالت ذخیره سازى 

انرژى پشتیبانى به عمل مى آورد.
کمپانى اچ تى ســى ضمن معرفى گوشى هوشمند 
اچ تى ســى وان ایکس 10 اشــاره کرده که باترى 
قدرتمند آن مى تواند با یک بار شارژ تا دو روز انرژى 
مورد نیاز دســتگاه را تامین کنــد. ضمنا باترى این 
اسمارت فون از قابلیت شارژ سریع هم پشتیبانى به 

عمل مى آورد. دوربین اصلى گوشــى هوشمند وان 
ایکس 10 از سنســورى 16 مگاپیکســلى تشکیل 
شده و دوربین سلفى آن به سنسورى 8 مگاپیکسلى 

مجهز است.
 همانطور کــه در عکس هــا مشــاهده مى کنید، 
درســت در بخش زیرین دوربین اصلى دســتگاه 
اسکنر انگشــتى تعبیه شده اســت. حافظه داخلى 
این اسمارت فون به طور پیش فرض 32 گیگابایت 
فضاى ذخیره ســازى اطالعات را در اختیارتان قرار 
مى دهد، اما با اتصال حافظه SD به آن مى توان این 
فضاى ذخیره ســازى را تا سقف دو ترابایت افزایش 
داد. اچ تى ســى قیمت اســمارت فون جدید خود را 
در کشور روســیه برابر با 19990 روبل اعالم کرده 
اســت که تبدیل آن به دالر چیــزى در حدود 355 

Hدالر مى شود. 
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پایانه مجازى 
حمل بار
 مبین

بازى ورزشى 
محبوب «پادشاه 
بیلیارد» اندروید

 
فعالسازى قابلیت کنترل والدین 

در پلى استور مارشمالو
در صورتى که کودك شــما داراى گوشى اندرویدى 
است و نیاز  اســت که روى برنامه هاى نصب شده و 
دیگر محتویات Play Store کنترل داشــته باشید. 
خوشــبختانه قابلیت خوب Parental Controls در 
اندروید مارشــمالو این امکان را به شــما مى دهد تا 
محدودیتى را بــر روى Play Store اعمال کنید. به 
عنوان مثال مى توانید نصب برنامه و بازى ها یا تماشاى 

تلویزیون و … را در این اپلیکیشن غیرفعال نمایید.
 1- برنامه Play Store را اجرا نمایید.

 2- روى گزینه منوى همبرگرى ضربه بزنید.
 3- کمى به پایین اسکرول کرده و گزینه Settings را 

انتخاب نمایید.
4-  گزینــه Parental Controls را یافته و روى آن 

ضربه بزنید.
 Parental controls are 5-  ازسمت راست گزینه

off را فعال کنید.

 6- اکنون یک PIN (رمز عددى) براى دسترســى به 
منو ها در آینده وارد کرده و سپس Ok کنید.

 7- براى اطمینان از صحت رمز، پیــن را دوباره وارد 
کنید.

 8- ســپس گزینه مورد نظر خــود را انتخاب کرده و 
تنظیمات مربوط به آن را اعمال کنید!

 الزم به ذکر اســت کــه این محدودیــت فقط براى 
برنامه هایى که در آینده نصب خواهد شد کاربرد دارد!

ایرانى ها دستگاه هوشمند 
کاشت مو را هم ساختند

محققان کشــور موفق به طراحى و ســاخت دستگاه 
هوشمند تمام دیجیتال کاشت مو در راستاى بهبود شرایط 
بیمار شدند. سیستم هوشمند کاشت موى تمام دیجیتال 
یک وسیله کامل جهت استفاده در اتاق عمل هاى کاشت 
مو اســت که عالوه بر اینکه به عنوان یک دستیار تمام 
عیار پزشک در حین کاشت به شمار مى آید، یک سیستم 

مکانیزه براى مدیریت کاشت است.
این سیستم امکانات رفاهى آرامش بخشى را نیز حین 
عمل براى بیمار فراهم مى کند. دستگاه هوشمند تمام 
دیجیتال کاشت مو از دو قســمت «یونیت اصلى» و 
« تخت بیمار» تشکیل شده است. یونیت اصلى شامل 
پردازنده با هســته  ARM  و ال سى دى 7 اینچ لمسى 
با قلم قابل اســتریل براى در اختیار گذاشتن منوهاى 
مختلف جهت کنترل و تنظیمات مــورد نظر تمامى 
قسمت هاى یونیت و تخت تایمرهاى مختلف، حافظه 
براى ذخیره اطالعات کل دوره عمل و... را نیز در اختیار 
پزشک قرار مى دهد.  تخت بیمار عالوه بر اینکه داراى 
ارگونومى مناسب و سیســتم ریلکسیشن براى بیمار 
است، مى تواند تمامى پوزیشــن هاى مورد نظر براى 
پزشــک در طول عمل را در حافظه خود ذخیره کند. 
همچنین تخت بیمار بدون نیاز به فشــردن  کلیدى از 

طریق ال سى دى قابل کنترل است. 

ترفند

فناورانه

DSLR بهترین کارت  هاى حافظه براى دوربین هاى
 SD براى بســیارى از افراد عادى، خرید کارت حافظه 
مناسب در بازار شلوغ لوازم جانبى دوربین هاى عکاسى، 
مى تواند کار پیچیده اى باشد. کاربر باید براى خرید چنین 
محصولى، فاکتورهاى زیــادى را مد نظر قرار دهد مانند 
نوع کارت، سرعت، ظرفیت و غیره. در ادامه مى خواهیم 
بهترین کارت هاى حافظه اس دى را در بازار کنونى معرفى 
کنیم به امید اینکه کار افراد عالقه مند به این حوزه، کمى 
آسان شود. نکات بررسى شده در این مقاله، انواع کاربران 
دوربین هاى عکاســى، از مبتدى گرفته تا حرفه اى را در 

بر مى گیرد.

نوع کارت
دو فاکتــور مهمى کــه هر کاربــرى بــراى انتخاب 
 SDHC کارت اس دى بایــد مدنظر قرار دهــد، فرمت
(ظرفیت باالى امن دیجیتال) و SDXC (ظرفیت باالى 
گسترده امن دیجیتال) است. تنها تفاوت این دو فرمت، 
میزان ظرفیت ذخیره سازى است که هر کدام از آنها ارائه 
مى دهد. کارت هاى SDHC، از 4 تا 32 گیابایت ظرفیت 
دارند، درحالیکه در کارت هــاى SDXC، میزان ظرفیت 

معموال بین 64 گیگابایت تا 2 ترابایت متغیر است.

ظرفیت
در صورتى که کاربر ظرفیتى بیش از 32 گیگابایت احتیاج 
داشته باشد، باید به دسته بندى کارت هاى SDXC نگاه 
بیندازد. یــک کارت 32 گیگابایتى بــراى یک عکاس 
معمولى و یا افرادى که تعداد بیشــترى کارت با ظرفیت 
پایین نیاز دارند (به دلیل حفظ امنیت)، مناســب است. 

البته یک کارت 64 گیگابایتى در این شرایط مى تواند ایده 
آل باشد زیرا عکاسان معموال تمایل دارند نسخه اصلى 

عکس ها و فیلم ها را نیز نگه دارند.

سرعت انتقال داده ها
کالس سرعت یا Speed Class، کمى پیچیده است. 
SD Association، جدولى را در این زمینه منتشر کرده 

که در ادامه توضیح مى دهیم.
کارت هاى اس دى براى یک عکاس ســطح متوســط 
در 4 کالس ســرعت طبقه بندى مى شــود: 2،4،6،10. 
کارت هــاى کالس 2، کم ســرعت ترین و کارت هاى 
کالس 10 پرسرعت ترین کارت ها در انتقال داده هستند. 
شماره هاى این کالس ها به ســرعت مگابایت در ثانیه 
اشاره دارد و کالس 2 یعنى سرعت 2 مگابایت در ثانیه، 
کالس 4 یعنى سرعت 4 مگابایت در ثانیه، کالس 6 یعنى 
سرعت 6 مگابایت در ثانیه و کالس 10 یعنى سرعت 10 

مگابایت در ثانیه.
مسلما خرید یک کارت پر ســرعت، منطقى تر است به 
خصوص اگر کاربر معموال عکس ها و فیلم ها را به صورت 
خام و با کیفیت باال ذخیره مى کند. براى چنین کاربرى، 
کارت کالس 10 به همراه قابلیت  ) UHS سرعت فوق 

العاده باال) مى تواند مناسب باشد.
قابلیت UHS به باالترین سرعت تئورى یک کارت گفته 
مى شود. حداکثر ســرعت کارت هایى که این قابلیت را 
 UHS-II است و کارت هایى که قابلیت MB/s 104  ،دارند

دارند، حداکثر سرعت   MB/s 312 را دارند.
در کالس هاى مختلف ســرعت کارت هــاى اس دى، 
درجه بندى U1 و U3  هم وجود دارد. این درجه بندى، کم 

ترین سرعتى که یک کارت اس دى مى تواند داشته باشد 
را نشان مى دهد. در واقع این درجه بندى نشان مى دهد 
که سرعت انتقال داده ها، هرگز از رقم اعالم شده کم تر 
نخواهد بود. U1 تا حداقل 10 مگابایت سرعت انتقال را 
پشتیبانى مى کند و  کارت هاى U3 نیز تا سرعت حداقل 
30 مگابایت در ثانیه را پوشش مى دهند. اگر کاربر بیشتر 
با تصاویر  4K ســر و کار دارد، بهتر است یک کارت اس 

دى U3 تهیه کند.

بهترین کارت هاى اس دى در بازار کنونى
SanDisk Extreme Pro ■

SanDisk Extreme Pro، تمام قابلیت هاى یک کارت 

اس دى ایده آل را دارد. این کارت از کالس 10، وهمراه 
با قابلیت UHS-I/ U3 اســت و قادر اســت عکس ها و 
فیلم هــاى Full HD، 1080p، 4K Ultra HD و  3D را 
ذخیره کند. ایــن کارت همچنین از فرمت خام عکس ها 
نیز محافظت خواهد کرد. این کارت همچنین باالترین 
سرعت را در خواندن اطالعات ذخیره شده (95 مگابایت 
 ،CrystalDiskMark در ثانیه) دارد. این کارت در آزمایش
به سرعت 92.9 مگابایت در ثانیه هم رسید. کارت اس دى 
سندیسک در همین آزمایش، عنوان پر سرعت ترین کارت 

در انتقال اطالعات را نیز از آن خود کرد.
کارت اس دى سندیسک اکستریم پرو، همراه با ضمانت 
مادام العمر عرضه مى شــود که براى کاربران حرفه اى 
خبر بسیار خوبى است. این کارت در دو ظرفیت 32 و 64 

گیگابایت در سایت آمازون به فروش مى رسد.
Lexar Professional 2000x SDXC ■

این کارت اس دى یک پله از کارت سندیســک باالتر 

است و براى عکاسان حرفه اى گزینه مناسبى است. این 
کارت همراه با قابلیت UHS-II/U3 ارائه مى شود و قادر 
 3D  و Full HD 1080p، 4K Ultra HD است فیلم هاى
 Sandisk Card را ذخیره کند. قیمت این کارت دو برابر
و گران اســت. کاربر با خرید ایــن کارت همچنین یک 
آداپتور SD UHS-II نیز براى انتقال راحت تر اطالعات و 
فایل ها دریافت مى کند. اگر کاربر به هر دلیلى فایل هاى 
خود را از دســت بدهد، شــرکت Lexar یک نرم افزار 
Image Rescue نیز ارائه مــى دهد که کاربر مى تواند 

از این طریق اطالعات خود را بازیابــى کند. این کارت 
در دو ظرفیت 32 و 64 گیگابایتــى در آمازون به فروش 

مى رسد.

بهترین کارت هاى اس دى ارزان قیمت
اگر تصمیم دارید یک کارت اس دى ارزان قیمت بخرید، 
کارت  PNY Elite Performance SDHC مى توانــد 
گزینه مناسبى باشــد. این کارت در دو کالس سرعتى، 
بر اســاس ظرفیت انتخابى کاربر عرضه مى شود.نسخه 
32 گیگابایتى این کارت UHS-I / U1 اســت و قابلیت 
ذخیره فایل هاى Full-HD را دارد. نسخه 64 گیگابایتى 
این کارت همراه با قابلیت UHS-I / U3 است و فایل هاى 
Full HD 1080p، 4K Ultra HD و  3D را ذخیره مى کند.

هر دو مدل این کارت مى توانند اطالعات را تا ســرعت 
95 مگابایت در ثانیه انتقال دهند که به نســبت قیمت 
محصول، قابلیت خوبى محســوب مى شــود. شرکت 
ســازنده ایــن کارت کــه در دو ظرفیــت 32 و 64 
گیگابایت عرضه مى شــود، ضمانت مــادام العمر ارائه 

مى کند.

اچ تى سى وان ایکس10، رسماً معرفى شد

رامین مشکاه
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جدیدترین تحــوالت انتخاباتى در فرانســه حکایت از 
حرکت آرام و پیوسته نامزد چپگرایان به سمت الیزه دارد.

«ژان لوك مالنشــون» فــردى که تا چنــد هفته قبل 
کارشناســان شــانس کمى براى وى براى پیروزى در 
دور اول انتخابات فرانســه متصور بودنــد هم اکنون به 
یکى از چهــره هاى اصلى این رقابت ها تبدیل شــده و 
نظرسنجى ها نیز حکایت از آن دارد که در صورت راهیابى 
وى به دور دوم انتخابات مى تواند بر «مارین لوپن» رهبر 

حزب راست افراطى جبهه ملى غلبه کند.
این وضعیت در حالى است که فرانسه در هفته آینده شاهد 
برگزارى دور اول انتخابات ریاست جمهورى خواهد بود.

دور نخست انتخابات ریاســت جمهورى 2017 فرانسه 
در روز 23 آوریل (سوم اردیبهشــت) برگزار خواهد شد 
و انتظار مى رود که هیچکــدام از نامزدها نتوانند در این 
دور از انتخابات آراء الزم را به دســت آوردند و در نهایت 
دو نامزدى که بیشــترین آراء را کسب کنند، در دور دوم 
انتخابات که 7 ماه ِمى (17 اردیبهشت) برگزار مى شود، به 

رقابت نهایى با یکدیگر خواهند پرداخت.

 حرکت رو به جلوى آرام مالنشون
در حالى که در ابتداى این کارزار انتخاباتى چنین انتظارى 
نمى رفت، مالنشــون اکنون به یک نامزد جدى تبدیل 
شــده و پس از برگزارى دو مناظره تلویزیونى، توانسته 
اســت نظر 20 درصد رأى دهندگان را جلب کند. به نظر 
مى رسد او با مناظره ها و سخنرانى هایش، در قانع کردن 

رأى دهندگان موفق بوده است.
ژان لوك مالنشــون از «فرانســوا فیون» نامزد حزب 
محافظه کار فرانســه و دارنده 19 درصــد نظر موافق 
رأى دهندگان پیشــى گرفته و به دو نامزد اصلى یعنى 
«امانوئل ماکرون» رهبر جنبش «بــه پیش» و مارین 
لوپن رهبر حزب راست افراطى فرانسه که همراهى 22 

درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجى ها را با خود دارند، 
نزدیک شده است.

پیش بینى ها براى دور دوم انتخابات، خبر از پیشــتازى 
امانوئل ماکرون مى دهد و احتمال رسیدن او به جایگاه 
ریاست جمهورى را بسیار قوى مى داند. با وجود این، بنا 
بر برخى نظرسنجى ها، چنانچه مالنشون در کنار مارین 
لوپن رهبر حزب راست افراطى فرانســه به دور دوم راه 

یابد، احتمال پیروزى ژان لوك مالنشون نیز وجود دارد.
نتایج آخرین نظرســنجى ها را مى توان ضربه دیگرى 
به فرانســوا فیون خواند. او هم اکنون جایگاه چهارم را 
دارد و کمپین انتخاباتى اش به دلیل وارد شدن اتهاماتى 
همچون پرداخــت از دارایى هاى عمومــى به اعضاى 
خانــواده، چندان در جلــب نظر رأى دهنــدگان موفق 

نبوده است.

خطر جدید در فرانسه
در این میان روزنامه اقتصادى «لیزیکو» چاپ فرانســه، 
مالنشون را  «خطر جدید» در این کشور توصیف کرده 

است.
برنامه اى که مالنشــون تبلیغ مى کند، شامل افزایش 
فراوان هزینه هاى عمومــى، خروج از ناتــو و مذاکره 
مجدد دربــاره برخــى از توافقنامــه هاى فرانســه و

 اتحادیه اروپاست.
روزنامه «آبــزرور» نیــز در جدیدترین گــزارش خود 
درباره انتخابات ریاســت جمهورى فرانســه نوشــت: 
خوش شانســى ژان لوك مالنشــون نامزد جناح چپ 
انتخابات ریاســت جمهورى فرانســه، وى را به رقیب 
سرسخت فرانســوا فیون نامزد جمهوریخواهان تبدیل 

کرده است.

حمایت از کاسترو و چاوز
در فاصله یک هفته اى باقیمانده تا آغاز دور نخست انتخابات 
ریاست جمهورى 2017 فرانسه، نامزد جنبش چپ افراطى 
«فرانســه تســلیم ناپذیر» در گفتگو با نشــریه «فرانس 
اوئســت» به بیان توضیحاتى در خصوص حمایت خود از 
«هوگو چاوز» و «فیدل کاسترو» رهبران آمریکاى التین 
پرداخت. ژان لوك مالنشــون در خصوص حمایت هاى 
خود از چاوز و کاســترو اعالم کرد: «من در شرایطى نظیر 
تحریم هاى آمریکا که این رهبران مورد حمله قرار گرفتند 
اقدام به حمایت از آنها کردم اما هرگز شیوه سیاسى حاکم بر 
کوبا را تأیید نمى کنم و قصد ایجاد کوبایى دیگر در فرانسه 
را ندارم. در خصوص حمایت از هوگو چاوز نیز باید بگویم 

که من در برابر تهاجم آمریکایى ها از وى حمایت کردم.»

انتقاد از حمله آمریکا به سوریه
گویا مالنشون با سیاست هاى استعمارگریانه در نبرد است 
و از همین رو اقدام اخیر آمریکا در حمله موشکى به سوریه را 

محکوم کرده و آن را به باد انتقاد گرفت.
وى حمله موشکى آمریکا به ســوریه را اقدامى مجرمانه و
غیر مسئوالنه و اشتباهى بزرگى خواند که به افزایش تنش ها 

ختم مى شود.

سقوط لوپن، صعود مالنشون
نکته پایانى آنکه به نظر مى رسد آن دسته از رأى دهندگان 
فرانسوى که هنوز تصمیم نهایى خود را در مورد نامزد مورد 
نظرشان اتخاذ نکرده اند کلید موفقیت نامزدها در انتخابات 
هفته آینده باشند و در این میان خیز پارلمان اروپا براى لغو 
مصونیت لوپن به دلیل انتشــار تصاویر مربوط به جنایات 
داعش موجب شــده تا تردیدهایى در مورد وى در داخل 
فرانسه شکل بگیرد و همین امر موجب شده امیدها براى 

پیروزى مالنشون بیشتر شود.

نامزد چپگرایان، شگفتى ساز انتخابات فرانسه مى شود؟

«میخائیل گورباچف» در مصاحبه با روزنامه آلمانى «بیلد» 
گفت: شرایط فعلى جهان بین الملل نشان از شروع یک جنگ 
سرد جدید و ادامه رقابت براى داشتن تسلیحات جنگى دارد.

میخائیل گورباچف دبیرکل ســابق حزب کمونیســت و 
آخرین رهبر شوروى سابق گفت: نوع بیان سیاستمداران 
و فرماندهــان عالیرتبه نظامــى روز بــه روز خصمانه تر 
و جنگجویانه تر مى شــود. رســانه ها نیز بــا پخش همه 
این خبرها و دمیــدن در آتش ضد و نقیــض گویى هاى 
ابرقدرت هاى جهان بــه افزایش تنش ها کمک مى کنند. 
از طرفى نیز روابط بین قدرت هــاى جهان هر روز در حال 
بدتر شدن است و همه اینها باعث مى شود که این حس به 
انسان دست دهد که جهان در حال آماده شدن براى یک 
جنگ جدید است. به عبارت دیگر مى توان گفت که تمام 

نشانه هاى یک جنگ سرد جدید دیده مى شود.
گورباچف ادامه داد: روسیه و آلمان باید روابط متقابل خود را 

دوباره بازسازى کنند و حتى آن را توسعه دهند.
وى اضافه کرد: من معتقدم که روسیه و آلمان باید ارتباط 

خود را ترمیم کرده و توسعه دهند.
این رئیس سابق اتحاد جمهورى سوسیالیست شوروى گفت: 
ما نمى توانیم بگذاریم تمام چیزهایى که در گذشته به دست 

آورده ایم به راحتى نابود شود.
گورباچف همچنین گفت: مقامات آلمانى اجازه داده اند که 
روابط روز به روز بدتر شود و این در حالى است که مردم آلمان 

دوست ندارند تنش ها بیشتر شود.
وى در جواب به این ســئوال که آیا منظور وى از مقامات 
آلمانــى، صدراعظم «آنگال مارکل» اســت، گفت: من او 
را دوست دارم و شــاید هم به همین خاطر است که دچار 

احساسات شده ام.
گورباچف در رابطه بــا روابط روســیه و آمریکا نیز گفت: 
با وجودى که در نیمه دوم دهــه 1980 آمریکا و اتحادیه 
جمهورى سوسیالیست شوروى چندین توافق مهم را امضا 
کردند و شــروع به کاهش مهمات جنگى خود کردند اما با 
انحالل اتحاد شوروى کســانى که زمانى متحد آن بودند 
رو در روى مســکو قرار گرفتند و شروع به وضع تحریمات 

ضد روسى کردند.
گورباچف تأکید کرد که مسابقه اى براى داشتن تسلیحات 

بیشتر بین قدرت هاى جهان در گرفته است.
رهبر سابق شــوروى گفت: نیروهاى نظامى و تانک ها و 
ماشین هاى حمل تسلیحات اکنون در اروپا در حال استقرار 
هستند. خیلى وقت پیش نبود که نیروهاى ناتو و روسیه در 
فاصله بسیار دور از هم مستقر بودند ولى اکنون رو در روى 

هم و بغل به بغل هم مستقر هستند.
طى روزهاى گذشــته گورباچف در دیدار بــا قانونگذاران 
حزب سوسیال دموکرات آلمان در مسکو گفت: ما اکنون 
باید مجدداً به ایده « خانه مشترك اروپا»  رجعت کنیم. وى 
خاطرنشــان کرد که در دوره انرژى هسته اى نمى توان از 

جنگ به عنوان یک ابزار سیاسى استفاده کرد.

«فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهور آلمان در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوى از مردم فرانسه خواست تا در انتخابات ریاست جمهورى در پیش، به «مارین لوپن» رأى ندهند.
در حالى که پس از رأى مردم بریتانیا در حمایت از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، آینده این بلوك سیاسى و اقتصادى به شدت در معرض تهدید قرار گرفته، مارین لوپن نیز قول داده است تا در صورت پیروزى در انتخابات ریاست 

جمهورى، فرانسه را از اتحادیه اروپا و منطقه یورو خارج کند.
اشتاین مایر به شهروندان فرانسوى نسبت به حمایت از لوپن هشدار داده است. لوپن خواستار احیاى مرزهاى ملى شده و بر لغو پیمان شنگن تأکید کرده است.

اشتاین مایر ضمن اشاره به قول و وعده هاى لوپن، خطاب به مردم فرانسه تأکید کرد: به وعده هایى که براى یک فرانسه بزرگ در آینده داده مى شود تا از شر اتحادیه اروپا خالص شوید، گوش ندهید، فرانسه نقش مهمى در تضمین 
ثبات اروپا دارد و یک ستون اصلى اتحادیه اروپا به شمار مى رود.

وى افزود: اتحادیه اروپا هنوز یک دارایى براى همه شــهروندان اروپایى اســت، علیرغم مشــکالت موجود در اتحادیه و چالش هایى مثل برگزیت. تنها با همکارى مى توان اروپا را به یک بازیگــر مهم در عرصه جهانى تبدیل 
کرد.

هشدار رئیس جمهور آلمان به شهروندان فرانسوى 

حرکت آرام  «ژان لوك مالنشون»  به سمت الیزه 

,,

نیروهاى نظامى و 
تانک ها و ماشین هاى 
حمل تسلیحات اکنون 
در اروپا در حال 
استقرار هستند. 
خیلى وقت پیش 
نبود که نیروهاى ناتو 
و روسیه در فاصله 
بسیار دور از هم 
مستقر بودند ولى 
اکنون رو در روى هم 
و بغل به بغل هم 
مستقر هستند

«ترزا مى» نخســت وزیر انگلیس، با انتشــار پیامى ویدئویى به مناســبت 
فرا رســیدن «عید پاك»، توصیه هایى به مردم کشورش براى دوران پس از 

برگزیت ارائه کرد.
ترزا مى از شهروندان انگلیســى خواســت از فرصت پیش آمده براى ترك 
اتحادیه اروپا استفاده کنند و در دوران پس از برگزیت همچنان به حفظ اتحاد 

میان خود ادامه دهند.
پیش بینى مى شــود پس از اجرایى شدن برگزیت، شــکافى میان انگلیس، 
اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالى به وجود آید. ترزا مى با اشاره به همین موضوع بر 

اتحاد میان تمامى شهروندان بریتانیا تأکید کرد.
در همه پرسى سال گذشــته که براى خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برگزار 
شده بود، اکثریت مردم ولز و انگلیس رأى به خروج و اکثریت مردم اسکاتلند و 
ایرلند شــمالى رأى به ماندن در ایــن اتحادیه داده بودند، بــه همین دلیل 

اختالفاتى میان این کشورها به وجود آمد.
نخست وزیر انگلیس معتقد است پایبندى بر اهداف مشترك این کشور مى تواند 
حتى پس از برگزیت نیز موجب اتحاد شــهروندان انگلیســى و ساکنان ولز، 
اسکاتلند و ایرلند شمالى شود. وى حتى آینده روشنى براى آنها پیش بینى کرد.
نخست وزیر انگلیس در این پیام محور ســخنان خود را عید پاك مسیحیان 

قرار داده بود. 
وى با تأکید بر نقش مســیحیت در جامعه انگلیس ابراز امیدوارى کرد در این 

کشور همه قادر باشند آزادانه درباره دین خود صحبت کنند.

اعزام نیروهاى نظامى روسیه 
به مرز کره شمالى 

مذاکرات صلح قبرس در لحظه «حساس» است
رهبــر قبــرس یونانى نشــین 
اعــالم کــرد: رونــد مذاکرات 
صلح قبرس در لحظه حساســى 
قــرار دارد گرچه هنــوز اختالف 
نظرهــا با طــرف مقابــل باقى

 است.
«نیکوس آناســتازیادس» رهبر 
قبرس یونانى نشین اعالم کرد: 
ما اکنون در مرحله حساسى درباره 
آینده سرزمین مان قرار داریم. وى 
ادامه داد: بــراى اینکه بتوانیم به 
یک راه حل مورد قبول مردم دست یابیم، باید شرایط الزم را محیا کنیم تا این فرصت براى ما ایجاد شود 

که یک دولت اروپایى به بهترین شکل بدون هر گونه اختالل و زخم بازى تأسیس کنیم.
هرگونه توافق صلح در مذاکرات اتحاد دوباره دو منطقه قبرس در رفراندوم به رأى مردم گذاشته مى شود.

چند روز گذشته «مصطفى آکینجى» رهبر قبرس ترك نشین بعد از دیدار با رهبر قبرس یونانى نشین 
اعالم کرد، دور بعدى مذاکرات 20 آوریل برگزار مى شود.

آناستازیادس و آکینجى از مى 2015 مذاکرات صلح متزلزلى را آغاز کردند که به گفته ناظران «بهترین 
شــانس» در این ســال ها براى اتحاد مجدد قبرس بوده اســت. در ماه فوریه تصمیم پارلمان قبرس 
یونانى نشین براى گرامیداشت همه پرسى سال 1950 که با هدف متحد کردن قبرس با یونان برگزار شد، 
خشم قبرس ترك نشین را در پى داشت. مذاکرات صلح میان دو طرف، با افزایش تنش ها میان رهبران دو 
منطقه قبرس به حالت تعلیق درآمد. ترکیه در سال 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.

رئیس جمهورى موریتانى اعالم کرد که به فکر یک جانشین براى خودش است.
«محمد ولد عبدالعزیز» رئیس جمهورى موریتانى در مصاحبه خود با رادیو بین المللى فرانسه گفت: 
من به برگزارى همه پرسى براى بررسى اصالحات قانون اساسى تأکید دارم و این تأکید من بخاطر 
خودم نیست بلکه به این دلیل است که اصالحات قانون اساسى برگرفته از گفتگوى ملى بین اکثریت 

و بخش بسیار عظیمى از مخالفان است که شامل 90 درصد جمعیت کشور مى شوند.
وى افزود: اصالحاتى که به رفراندوم اواخر تابستان گذاشته خواهد شد جزو اولویت هاى ملى مورد 
نظر است. رئیس جمهورى موریتانى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه آیا اصالحات قانون اساسى 
شامل تغییر دوره هاى ریاست جمهورى در موریتانى نیز مى شود یا اینکه او متعهد به ترك قدرت 
خواهد شد، گفت: اصالحات کنونى تنها چیزى است که اکنون بر سر میز مذاکرات است. وى ادامه 
داد: پیش بینى مى کنیم در سال 2019 میالدى به قانون اساسى احترام بگذاریم و از این رو در سال 
مذکور به آن فکر خواهیم کرد و قانون اساسى مورد احترام قرار خواهد گرفت و این مسئله مهمى 
است.  وى همچنین افزود: تبادالت ما در دوره «نیکوال سارکوزى» رئیس جمهورى پیشین فرانسه 
بیشتر بود اما این مسئله به این معنا نیست که روابط هم مى بایست بهتر مى بود. دالیل آن را باید 

خارج از موریتانى یافت.

ولد عبدالعزیز درباره نظر «فرانسوا فیون» کاندیداى ریاست جمهورى فرانسه نیز گفت: 
ما اوضاع فرانسه را به طور جدى دنبال مى کنیم و به حفظ روابط ویژه با فرانسه تمایل 

داریم و این موضوع یک بحث شخصى نیست.
رادیو فرانسه گفتگو با ولد عبدالعزیز را با سئوالى در زمینه دلیل توقف فعالیت تروریستى 
در خاك موریتانى از سال 2011 میالدى آن هم در زمانى که در کشورهاى عربى دیگر 
اتفاقات تروریستى در جریان بود و نیز درباره حضور سرکردگان سابق گروه «انصار الدین» 

نظیر «ســنده ولد بوعمامه» سخنگوى ســابق آن و دیگر اعضاى سابق «القاعده» 
در موریتانى، خاتمه داد، وى در پاســخ گفت: این شــهروندان موریتانى در 

میهنشــان در صلح زندگى مى کنند و از کارهایى که در گذشــته انجام 
دادند، پشیمان هســتند. ما نمى توانیم آنها را اخراج کنیم. آنها هرگز 
نمى توانند درگیرى هاى مسلحانه را آغاز کنند چراکه تکفیرى ها به 
دنبال آنها هستند. هیچگونه تروریستى در کشــور ما وجود ندارد و 
تروریستى هاى قدیمى هم که هستند در حال حاضر در زندان به سر 

مى برند.

روزنامه «اکسپرس» انگلستان با استناد به برخى تصاویر ویدئویى مدعى شد که روسیه در 
حال انتقال بخش عظیمى از تجهیزات نظامى خود به شــهر بندرى «والدى وستوك» در 

فاصله 8 مایل (حدود 13 کیلومتر) از مرز با کره شمالى است.
این خبر که از ســوى منابع روسى تأیید نشــده اســت، خطر قریب الوقوع بودن جنگ در 

شبه جزیره کره همزمان با تشدید تنش هاى واشنگتن- پیونگ یانگ را گوشزد مى کند.
به ادعاى«اکســپرس»، کاروانى متشــکل از هشــت فروند موشــک ســطح به هوا به 

«والدى وستوك» اعزام و پدافند هوایىS400نیز در منطقه مستقر شده است.
گفتنى است والدى وستوك قرارگاه بندرى ناوگان اقیانوس آرام نیروى دریایى روسیه است 
و شایعه انتقال نیرو و تجهیزات به این مکان، بیم وقوع جنگى که بى شک پاى چین و روسیه 
را نیز به عنوان دو قدرت منطقه اى و بین المللى به عرصه تخاصم آمریکا و کره شــمالى باز 

مى کند، افزایش مى دهد.
ثبات کره شمالى براى حفظ امنیت ملى چین و روسیه ضرورى است. این در حالى است که 
نیروهاى مسلح چین هم دستورات مســتقیمى دریافت کرده اند تا در پنج منطقه نظامى در 

وضعیت آماده باش کامل قرار بگیرند.
فرمان آماده باش به نظامیان چین پس از آن صادر مى شــود که واشنگتن از احتمال حمله 
نظامى به پیونگ یانگ خبر داد و کره شــمالى نیز تهدید کرد که حمله احتمالى آمریکا را با 

حمله اتمى پاسخ مى دهد.
در همین رابطه به یگان هاى توپخانه در چند منطقه از چین دستور داده شد تا در نوار مرزى 
با کره شمالى در وضعیت آماده باش کامل باشند ضمن اینکه به حدود 25 هزار نظامى ارتش 

نیز فرمان داده شد تا به سمت یک پایگاه نظامى در نزدیک مرز کره شمالى حرکت کنند.
همزمان ناوگروه آمریکایى «کارل وینســون» نیز عازم غرب اقیانــوس آرام در مجاورت 
شبه جزیره کره اســت، اقدامى که در کنار تهدیدهاى پیونگ یانگ به انتقام جویى، هشدار 
چین به احتمال وقوع درگیرى و توصیه روسیه به ضرورت حفظ خویشتندارى، دامنه جنگ 

آمریکا-کره شمالى را از شایعه تا امکان بسط مى دهد.

رئیس جمهورموریتانى درفکر جانشین 

دعوت ترزا مى به  
اتحاد مردم انگلیس 

به گفته مرکز تحقیقات مکزیکى کانون مرز شــمالى، 
13/4درصد اخراج شــدگان، فرزندان خود را در آمریکا 
ترك کردند. به عبارتى دیگر، حدود 23 هزار و 400 نفر از 

این افراد، بدون فرزندان خود به کشور بازگشتند.
تحقیقات این کانون، وســعت این مشکل را به نمایش 
گذاشــته است.«خســوس خاویر پنیــا مونیوز» یکى  
از محققان این پــروژه گفت که 56/7درصــد از افراد 
بازگردانده شــده، فرزندان خود را به همسر، پدر یا مادر 
خود ســپردند در حالى  که 32/5درصد افراد، کســى  را 

نداشته و فرزندانشان را به حال خود رها کردند.
بر اســاس تحقیقات، اصلى  ترین عامل این افراد براى 
اتخاذ تصمیم رها کردن فرزندانشان در آمریکا این بود 
که 90 درصد از ایــن فرزندان، در آمریکا متولد شــده 

بودند.
نتایج تحقیقات همچنین حاکى اســت که از مجموع 
افراد اخراج شده ، 41 درصد در نظر دارند که فرزندانشان 
را در آمریکا رها کننــد، 25 درصد تصمیم دارند به کنار 
آنها بازگردند، 15 درصد مى  خواهند فرزندان خود را به 
مکزیک برده و 19 درصد دیگر نمى  دانند که چه خواهد 
کرد و تصمیم گرفتند فرزندان خود را در بازگشــت به 

مکزیک نبرند و آمریکا بگذارند.

اخراج شدگان مکزیکى 
فرزندان خود را رها کردند

شرایط فعلى جهان شرایط فعلى جهان 
نشان از  نشان از  

شروع جنگ سرد داردشروع جنگ سرد دارد
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چهل تکه

ویدئویى که به تازگى منتشر شده است حادثه جالبى را در یکى 
از خیابان هاى شهر « شنژن» استان « گوانگ دونگ» چین به 
تصویر مى کشد. در این ویدئو  یک دزد خیابانى  بعد از دزدیدن 
تلفن همراه زنى در پیاده رو پا بــه فرار مى گذارد. اما لحظاتى 
بعد دزد نگونبخت متوجه مى شــود که دقیقًا وارد پارکینگ 
اداره پلیس شده است. افرادى که در صحنه حضور داشتند به 
همراه  پلیس سریعًا این مرد را محاصره کرده و پلیس این مرد 

را دستگیر مى کند. 
پلیس چین در خصوص این حادثه گفــت : « این مرد که به 
دزدى خود اقرار کرده گفته که به تازگى ســاکن این منطقه 
شده اســت و اصًال نمى دانست که مســتقیمًا به سمت اداره 

پلیس فرار مى کند. 

وقتى که نیروهاى پلیس استرالیا به یک کارگاه تولید مواد مخدر 
یورش بردند، انتظار داشــتند چندین کیلو «کریســتال»، وسایل 
مربوط به ساختن مواد مخدر و مقدار زیادى پول نقد پیدا کنند اما 
وقتى که نیروهاى امنیتى داشتند محل را مى گشتند، یک مار پیتون 
183 سانتیمترى هم پیدا کردند که همه عالیم معتاد بودن را نشان 
مى داد. به نظر مى رسد که گازها و ذره هاى شیمیایى و مواد مخدر از 

طریق تماس با پوست مار، وارد جریان خون او شده بود. 
هفت مــاه پــس از آن ماجرا، حــاال آن مار پرخاشــگر با کمک 
«هم سلولى ها» در مرکز اصالحى در ســیدنى اعتیادش را ترك 

کرده و رفتارش هم دوباره عادى شده است.
در این مرکز از 250 حیوان، شامل کانگورو، واالبى، وامبت و انواع 

پرنده هاى محلى مراقبت مى شود.

یک فرد بازنشسته چینى با توجه به پیش بینى هایى که شنیده 
بود، روز 23 مارس به کوه رفت و در آنجا قبرى کند و منتظر ماند 
تا ملک الموت باالى سرش بیاید و جان او را درون قبرش از او

 بگیرد.
این فــرد 74 ســاله بازنشســته چینــى در مــدت چندین 
روز در قبــر خود خوابیده بــود و قبل از وارد شــدن در قبرش 
با 23 دوســتى که داشــت، خداحافظى کرده بــود اما پس از 
گذشــت چنــد روز نزدیکان ایــن فرِد نــا امیــد از زندگى، 
به پلیــس زنگ زدنــد تــا وضعیــت او را بررســى کنند که 
ایــن فــرد، توســط نیروهاى پلیــس زنــده از قبــر بیرون

 آورده شد.

بدترین اتفاق
 براى یک دزد

مار معتاد
 در مرکز ترك اعتیاد

مردى که قبر خود را کند 
تا در آن جان دهد 030201

فرمانده انتظامی شهرســتان ســمیرم از کشف یک 
میلیارد و 500 میلیون ریال انواع کاالي قاچاق در زیر بار 

ضایعات پالستیکی خبر داد. 
ســرهنگ  غالمرضا براتی در گفتگو با پایگاه پلیس 
اظهار داشــت: مأموران ایستگاه ایست بازرسی شهید 
رئیسیان شهرستان ســمیرم حین کنترل خودروهاي 
عبوري به یک دستگاه کامیون بنز مشکوك شده و آن را

 متوقف کردند.
وي افزود: در بازرسی از این خودرو، یک محموله انواع 
لباس خارجی، انواع نوشیدنی، ترشی و فلفل فاقد مدارك 
مثبته گمرکی که زیر بار ضایعات پالستیکی جاساز شده 

بود کشف شد.
این مقــام انتظامی بیــان داشــت: ارزش محموله 
کشــف شــده توســط کارشناســان مربوطــه 
یــک میلیــارد و 500 میلیــون ریــال اعــالم 
شده اســت .ســرهنگ براتی گفت : در این خصوص 
راننــده کامیون دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده 
جهت ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل

 داده شد.

رئیس پلیس فتا اســتان فارس از دستگیرى «گرگ» 
فضاى مجازى خبر داد.

سرهنگ حبیب  ا... رجبلى گفت: با تالش مأموران پلیس 
فتا وهمکارى پلیس آگاهى این اســتان، فردى که در 
فضاى مجازى با لقب «گرگ» قدرتنمایى و شــرارت 
مى کرد، دستگیر شد. وى افزود: کارشناسان پلیس فتا 
در گشــتزنى  هاى خود در فضاى مجازى و شبکه هاى 
اجتماعى، صفحه اى را شناسایى کردند که درآن شخصى 

با لقب «گرگ» اقدام به قدرتنمایى و شرارت مى  کرد. 
ســرهنگ رجبلى ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، 
کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنى، متهم را در فضاى 
مجازى رصد و شناســایى کرده و پرونده متشکله براى 

اقدامات کارآگاهى به پلیس آگاهى ارسال و متهم توسط 
پرسنل پلیس آگاهى دستگیر و تعدادى اسلحه غیر مجاز 

کشف شد. 
رئیس پلیس فتا استان فارس با اشــاره به ماده 15 بند 
«ب» جرائم رایانــه اى، گفت: چنانچه کســى افراد را 
به ارتکاب جرائم منافى عفت یا اســتعمال مواد مخدر، 
روان گردان، خودکشــى، انحرافات جنســى و اعمال 
خشــونت آمیز، تحریک، ترغیب یا تهدید کرده یا فریب 
دهد یا شیوه ارتکاب یا اســتعمال آنها را تسهیل کند یا 
آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزاى نقدى 
از پنج میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات

 محکوم مى شود.

سخنگوى سازمان آتش نشانى و دمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: جســد یک مرد 50 ســاله در کوه صفه

 کشف شد.
محمد شــریعتى در گفتگو با مهر با اشــاره به کشــف

 جســد مــردى 50 ســاله در ارتفاعــات کــوه صفه 
اصفهان اظهــار داشــت: در ســاعت 18و 32 دقیقه 
روز شــنبه یــک مــورد ســقوط احتمالى شــخصى 
50 ســاله از کــوه صفــه بــه مرکــز فرماندهــى 
آتش نشــانى شــهردارى اصفهــان اعالم شــد و به 
دنبــال آن مأموران تخصصى امــداد و نجات به محل

 اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و دمات ایمنى شهردارى 

اصفهان با بیان اینکه نخست عملیات تجسس در محور 
آبشار به مسیر مرعشى در دســتور کار نیروهاى امداد و 
نجات قرار گرفت، تصریح کرد: پس از دقایقى جسد یک 
مرد مشاهده شــد که بر اثر اصابت سر به صخره هاى 

سنگى فوت شده بود.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه این جســد توســط 
اکیپ تخصصى امــداد و نجات با اســتفاده از طناب و 
برانکارد به پایین کوه هدایت شــد، افزود: جسد متوفى 
پس از یک عملیات دو ســاعته ســنگین و نفسگیر و 
حمل توســط برانــکارد تحویــل عوامــل انتظامى

 داده شد.

ساعت 10 صبح پنج شــنبه 25 فروردین ماه امسال 
بود که مردى در تماس با پلیس آبادان از ســناریوى 

سیاهى خبر داد.
این مرد عصبانى در آن روز ادعا کرد که همسرش شب 
گذشته با مرد غریبه اى رابطه شیطانى داشته و صبح 
وقتى پا به خانه گذاشته آنها را در یکى از اتاق هاى داخل 

خانه زندانى کرده است.
بدین ترتیب تیمى از مأموران پلیس آبادان در منطقه 
سلیچ شــرقى حاضر شــدند و وقتى پاى در خانه مرد 

عصبانى گذاشتند با صحنه عجیبى روبه رو شدند.
مرد جوان با دو چاقوى خونین در جلــوى در خانه در 
انتظار مأموران نشســته بود و مأموران در این مرحله 
احتمال دادند که این مرد دســت بــه جنایت خونینى 
زده اســت. در این مرحله مأموران چاقوهاى خونین را 
از دست مرد پریشــان گرفتند و به آرامى پاى درخانه 

گذاشتند.
مأموران وقتى وارد خانه قدیمى شــدند به سمت اتاق 
خواب رفتند و زمانى که در اتاق باز شد صحنه هولناکى 
پیش روى مأموران قرار گرفت کــه در این صحنه دو 
کودك خردسال در کنار مادرشان که غرق خون روى 

زمین افتاده بود اشک مى ریختند.
زن جوان از ناحیه شکم و سینه هدف ضربات چاقو قرار 
گرفته بود و به علت خونریزى زیاد بیهوش شده روى 
زمین خوابیده بود که خیلــى زود امدادگران اورژانس 
براى نجات جان این زن در محل حاضر شــدند و وى 

رابه بیمارستان شهید بهشتى منتقل کردند.
تیم پلیسى در تحقیق از همسایه هاى این خانه قدیمى 
شنیدند که مرد عصبانى که «هنتوش» نام دارد اعتیاد 
به شیشــه دارد و از دو روز قبل بخاطر توهم شیشه با 

همسرش درگیر شده است.

مأمــوران در این شــاخه از تحقیقات پــى بردند که 
«هنتوش» روز حادثه بخاطر توهم شیشــه اى زمانى 
که وارد خانه شده فرزندانش را به شکل مرد غریبه اى 
مى بیند و فرضیه خیانت زنانــه را پیش روى خودش 
تداعى مى کند که در این سکانس با برداشتن چاقو از 
آشپزخانه به سمت همسرش حمله مى کند و ضرباتى 
به وى مى زند و در ادامه هنگامــى که قصد حمله به 
فرزندانش که آنها را در نقش مرد غریبه مى دید، داشت 
همســرش براى نجات جان فرزندانش خود را جلوى 

ضربات چاقوى «هنتوش» پرت کرده است.
این مرد شیشه اى پس از دو روز و در حالى که همسر و 
فرزندانش را داخل اتاق زندانى کرده بود با پلیس تماس 

گرفته و ماجراى خیانت را گزارش کرده است.
بنا به این گزارش، زن جوان که در وضعیت سختى قرار 
دارد در بیمارستان تحت نظر است و مرد شیشه اى با 
دستور بازپرس پرونده با قرار وثیقه روانه زندان شده و 

تحقیقات تکمیلى در این پرونده هولناك ادامه دارد.

همسر استاد دانشگاه وقتى نتوانســت او را براى فاصله گرفتن و اخراج دختر 
دانشجو ترغیب کند، درخواست طالق داد.

به گزارش میزان، تدریس استاد دانشگاه به دختر مورد عالقه اش در کالس 
درس، پاى او را به دادگاه خانواده باز کرد. «بهمن» که تنها شش ماه است با 
«ملیسا» ازدواج کرده است، وقتى با درخواست عجیب تازه عروسش مواجه 

شد دیگر نتوانست به زندگى مشترك با او ادامه دهد. 
ســماجت این زن براى اخراج دختر مورد عالقه شوهرش از دانشگاه برایش 
دردسر ساز شد. این زن که نمى توانست تدریس شوهرش به دخترى که قبًال 
از او خواســتگارى کرده بود را تحمل کند، آنقدر اصرار به اخراج این دختر از 
دانشگاه کرد که در نهایت مجبور شد خودش از زندگى شوهرش براى همیشه 
کنار برود. او حاال همراه شوهرش به شعبه 268 دادگاه خانواده آمده و منتظر 

است تا قاضى عموزادى پرونده جداییشان را بررسى کند.
چند دقیقه بعد وقتى قاضى علت درخواست طالق را مى پرسد، مرد بالفاصله 
با عصبانیت شروع به صحبت مى کند و مى گوید: «شش ماه بیشتر نیست که 
ازدواج کرده ام ولى در این مدت این زن مرا دیوانه کرده اســت. او زندگى را

 رها کرده و فقط به یک مســئله پوچ و بى اهمیت توجه کرده است. حسادت 
زنانه اش باعث شده زندگى مان به جهنم تبدیل شــود. حاال هم تنها بخاطر 
همین حسادت اســت که پایمان به دادگاه خانواده باز شده است. من استاد 
دانشگاه هستم و هر روز سر کالس مى روم. چند سال است تدریس مى کنم. 
پیش از آشنایى با ملیسا به یکى از شاگردانم عالقه مند شدم و از او خواستگارى 
کردم که "بیتا" به من جواب منفى داد. بعد از آشنایى با ملیسا در صحبت هایمان 
اشتباه کردم و موضوع خواستگارى از بیتا را گفتم. درست بعد از ازدواجمان بود 
که ملیسا شروع کرد به بهانه گیرى و گفت که باید بیتا را از کالس هایم اخراج 
کنم و یا از آن دانشگاه بیرون بیایم. این خواسته اش مرا متعجب کرد. از اینکه 
او بخاطر حسادتش از من چنین توقعى داشت، عصبانى بودم. با این حال سعى 
کردم با صحبت و آرامش این موضوع را حل کنم ولى نشد. االن شش ماه است 
که ما در زندگى مشترکمان یک روز خوش هم نداشته ایم. براى همین دیگر 

خسته شدم. ملیسا حاضر نیست کوتاه بیاید و در این مدت فقط با من قهر کرده 
و درگیر شده است. هر شب وقتى خســته به خانه بر مى گردم باید رفتارهاى 

بچگانه اش را تحمل کنم. براى همین تصمیم به جدایى گرفتم.»
در این لحظه همسر این مرد نیز به قاضى مى گوید: «آقاى قاضى شوهرم مرا 
درك نمى کند. او متوجه نیست که من چقدر عذاب مى کشم. اینکه مى بینم او 
هر روز سر کالسى مى رود که دختر مورد عالقه اش هم در آنجا نشسته واقعًا 

برایم غیر قابل تحمل است. نه فقط من، هیچ زنى این مسئله را نمى پذیرد. هر 
روز صبح وقتى شوهرم به محل کارش مى رود تا شب که بر مى گردد کلى فکر 
و خیال مى کنم. از طرفى چون سر کالس اســت خیلى نمى توانم با او تلفنى 
صحبت کنم، براى همین مرتب فکرم آشفته مى شود. دست خودم هم نیست 
ولى او مرا درك نمى کند.»در پایان نیز قاضى این زوج را به مشــاوره خانواده 

مى فرستد تا شاید مشکلشان حل شود.

توهم مرد شیشه اى جنایت آفرید  درخواست طالق از استاد دانشگاه
 بخاطر دختر دانشجو

سقوط مرد 50 ساله از صفه گرگ شرور تلگرام دستگیرشد

جاسازى 
حرفه اي کاالي قاچاق  

 15 فروردین ماه امســال خانم جوانى ساکن شــرق تهران به همراه 
پدرش به کالنترى 144 تهرانپارس مراجعه کرد و گفت که توســط دو 
سرنشین یک دستگاه خودروى سوارى ال 90 مورد آزار و اذیت و سرقت

 قرار گرفته است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع ســرقت همراه با آزار و اذیت و به 
دستور رئیس شعبه سوم دادگاه کیفرى تهران، پرونده براى رسیدگى در 
اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت و زن جوان 
با حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: «در ساعت 21  روز 14 فروردین از میدان هفت حوض  
به عنوان مســافر و به مقصد فلکه اول تهرانپارس ســوار یک دستگاه 
خودروى ال 90 سفیدرنگ شدم؛ راننده و سرنشــین خودرو که حدوداً 
30 ساله بودند، بعد از طى مســافت کوتاهى تغییر مسیر دادند و ناگهان 
سرنشــین جلو به عقب خودرو آمد و با تهدید چاقو مرا مورد آزار و اذیت 
قرار داد.  در ادامه راننده ال 90 نیز مرا مــورد آزار و اذیت قرار داد و پس 
از سرقت گوشى تلفن همراه، یک زنجیر و گوشواره طال، مرا در خیابان 

اتحاد از خودرو بیرون انداخته و از محل متوارى شدند.»
با توجه به حساســیت موضوع تیم ویژه اى از کارآگاهان اداره شانزدهم 
تحقیقات پلیسى براى شناسایى و دستگیرى دو متهم پرونده وارد عمل 
شــدند و در اولین مرحله از اقدامات پلیســى، بابهره گیرى از اطالعات 
به دست آمده از شــاکى پرونده، کارآگاهان موفق به شناسایى خودروى 
ال 90 متهمین به شماره انتظامى معلوم شدند. با شناسایى مالک خودرو، 
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که خودرو متعلق به فردى حدوداً 60 ساله 
است که به هیچ عنوان با مشخصات ظاهرى متهمان پرونده همخوانى 
ندارد که در ادامه و با اقدامات پلیســى، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که 

مالک خودرو داراى دو پسر دوقلو به نام هاى «حامد» و «حمید» هر دو 
نفر 30 ساله است و ال 90 نیز در اختیار آنها قرار دارد.

با شناســایى 100 درصــدى تصاویر حامد و حمید از ســوى شــاکى 
پرونده، دســتگیرى این دو نفر در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت 

و در بررسى ســوابق حامد و حمید ، مشخص شــد که آنها از مجرمان 
ســابقه دار در زمینه زورگیرى و سرقت به ویژه ســرقت منزل هستند 
که بــه تازگى در زمینــه خرید و فــروش و نگهــدارى موادمخدر نیز

 فعال شده اند.

در ادامه اقدامات پلیسى، کارآگاهان اداره شانزدهم اطالع پیدا کردند که 
یکى از برادران به نام حمید در محدوده محل سکونتشان مشاهده شده 
اســت که بالفاصله این محل تحت کنترل نامحسوس قرار گرفت و 
سرانجام در تاریخ  19 فروردین ماه و در شرایطى که حمید قصد خروج 
از منزل را داشــت، وى را دستگیر و به اداره شــانزدهم پلیس آگاهى

 تهران بزرگ منتقل کردند .
حمید پس از انتقال به اداره شــانزدهم پلیس آگاهى صراحتًا به اقدام 
شیطانى و سیاه خود و برادرش اعتراف کرد و در اظهاراتش گفت:  «در 
شب حادثه به همراه برادرم حامد با خودروى ال 90 پدرمان بیرون رفتیم؛ 
در میدان هفت حوض، خانم جوانى رابه عنوان مســافر ســوار ماشین 
کردیم؛ حامد راننده بود و من در صندلى جلوى خودرو نشسته بودیم که 
ناگهان در حین حرکت، من از صندلى جلو به عقب رفتم و با تهدید  چاقو  
و ضمن ضرب و جرح، اموال وى شــامل کیف، انگشتر و گردنبند طال 
و گوشى تلفن همراه این خانم را سرقت کرده و در ادامه با تهدید و زور 
او را مورد آزار قرار دادیم و در انتهاى اتوبان قدیم اســبدوانى لحظه اى 
توقف کردیــم و جایم را با بــرادرم عوض کردیم؛ من پشــت فرمان

 نشسته بودم و برادرم حامد نیز این فرد را مورد آزار قرار داد و سرانجام 
خانم جوان را در مکانى خلوت و تاریک در خیابان اتحاد از ماشین پیاده 

کرده و از محل متوارى شدیم. »
با اعترافات صریح حمید، مخفیگاه مجردى دو برادر در محدوده شرق 
تهران شناسایى شد و در شــرایطى که حامد از دســتگیرى برادرش 
اطالعى نداشت، او نیز در داخل مخفیگاهشــان دستگیر شد و پس از 
انتقال به اداره شــانزدهم پلیس آگاهى، اظهارات و اعترافات برادرش 

را تأیید کرد.

آزار و اذیت دخترجوان توسط دوقلوهاى مسافربرنما

روز شــنبه بر اثر فرونشســت اتوبوس مسافربرى بر 
روى نوجوان تعمیر کار در خیابان امیرکبیر اصفهان، 
نیروهاى امدادى از ایســتگاه هاى 22 و 10  به همراه 

خودرو تجهیزات نجات به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه نوجوان 17 ساله در زیر اتوبوس در میان 
دیفرانسیل و مخزن گازوئیل خودرو محبوس شده بود 
و نیروهاى امدادى بالفاصله بــا رعایت موارد ایمنى 
نسبت به بلند کردن اتوبوس و رها سازى شخص از زیر 

اتوبوس اقدام کردند.
تعمیرکار نوجوان که از ناحیه کمر دچارآسیب شده بود 
سریعا توسط عوامل اورژانس شهر حاضر در محل به 
بیمارستان منتقل شد. علت این حادثه جدا شدن لوله 

مخزن باد اتوبوس در هنگام تعمیر و در نتیجه نشست 
اتوبوس و محبوس شدن شخص تعمیرکار در زیر آن 

اعالم شده است.

نجات تعمیرکار جوان از زیر اتوبوس 
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شــعبه: 940720 جناب آقاى روح اله باروتى فرزند سیف اله بدین وسیله نظر به مجهول المکان 
بودن شما به استناند ماده 73 ق آ دم به شما ابالغ مى گردد در خصوص تجدیدنظرخواهى آقاى 
حمیدرضا فدائى فرزند محمد به طرفیت شما نسبت به دادنامه 9509973640201423 صادره 
از این شعبه الزم اســت ظرف ده روز از تاریخ چاپ آگهى در این دفتر حاضر و آدرس دقیق خود 
را اعالم نموده و ضمن تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى حسب ماده 
346 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید به این 
دادگاه اعالم نمائید واال پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال مى گردد. م الف: 30 

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /1/359
مزایده

در پرونده 950221 ح 2 اجرا و به موجب نیابت مورخ 950308 صادره از شــعبه 3 دادگسترى 
اصفهان محکوم علیه شــرکت ســماع پویان آپادانا به پرداخت 245052167 ریال بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له ابراهیم داورى دولت آبادى و مبلغ 12252608 ریال بابت هزینه اجراء 
محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه 
که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده اســت، نموده است. صورت اموال مورد 
مزایده: - تعداد 3 عدد کانکس کارگاهى، اصطالحًا 6 مترى به ابعاد 6× 2,2 متر همگى ســفید 
و آبى رنگ، ایرانى و ساخت کانکس کاروان، فاقد کولر و نرده حفاظ، تک درب، داراى شیشه و 
پنجره و قفل و دستگیره، داراى برق کشى، مستعمل و دست دوم و لیکن سالم ارزش قیمت پایه 
مزایده هر کانس مبلغ 9/500/000 ریال (نه میلیون و پانصد هزار ریال) و مجموع 3 عدد کانکس 
مبلغ 28/500/000 ریال برآورد میگردد. – تعداد 1 عدد مخزن (تانک) از جنس ورق آهن سیاه، 
فاقد رنگ با ظاهرى زنگ زده، داراى 4 پایه ثابت، مســتعمل و به حجم تقریبى 15000 لیتر و 
با ابعاد ظاهرى 4,5 × 2 متر ارزش قیمت پایه مزایده مخزن مبلــغ 21/000/000 ریال برآورد 
میگردد. – تعداد 1 عدد مخزن (تانک) آب از جنس ورق گالوانیزه، مســتعمل به حجم تقریبى 
1700 لیتر، داراى 4 پایه ثابت ارزش قیمت پایه مزایــده مخزن مبلغ 5/000/000 ریال برآورد 
میگردد. – تعداد 5 جفت قالب گرد بتون ریزى به شکل نیمدایره با قطر دهانه حدوداً 1,5 متر از 
جنس آهن ســیاه و تعداد 2 جفت قالب بتون ریزى مخروطى شکل مجموعًا ارزش قیمت پایه 
مزایده قالبها مبلغ 3/500/000 ریال برآورد میگردد. – تعداد 1 دستگاه قیچى میلگرد بُر برقى 
با تابلو برق 3 فاز ساخت شرکت اصفهان خم، مستعمل ولیکن در ظاهر سالم ارزش قیمت پایه 
مزایده قیچى میلگرد بُر مبلغ 6/000/000 ریال بــرآورد میگردد. – تعداد 2 عدد چرخ چاه کنى 
اسکلت آهنى، مستعمل، ارزش قیمت پایه مزایده هر چرخ چاه مبلغ 200/000 ریال و مجموعًا 
ارزش قیمت پایه مزایده چرخها مبلــغ 400/000 ریال برآورد میگــردد. – تعداد 2 عدد باالبر 
برقى بنائى مستعمل، با پایه ساپورت و زنبیل و متعلقات ارزش قیمت پایه مزایده هر باالبر مبلغ 
4/250/000 ریال، مجموعاً ارزش قیمت پایه مزایده 2 عدد باالبر مبلغ 8/500/000 ریال برآورد 
میگردد. – تعداد 1 عدد بونکر ســیمان پایه دار زرد رنگ، قیف دار، ارتفاع پایه ها حدود 4 متر، از 
جنس بدنه ورق آهن سیاه، به ابعاد تقریبى مخزن 7× 2,5 متر به حجم تقریبى 35 تن، مستعمل 
ارزش قیمت پایه مزایده بونکر مبلغ 33/000/000 ریال برآورد میگردد. جمع بندى گزارش: با 
لحاظ نمودن جمیع جهات موثر در ارزیابى اعم از مشخصات فنى ذکر شده، شرائط روز بازار، شرائط 
مزایده فروش، هزینه هاى حمل و جرثقیل و... ارزش قیمت پایه مزایده اقالم فوق الذکر مجموعًا 
مبلغ 105/900/000 ریال برآورد میگردد. (یکصد و پنج میلیون و نهصد هزار ریال) با توجه به 
اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است 
این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/2/16 ساعت 9 
تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه دوم حقوقى شاهین شهر محل بازدید از اموال 
توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. مزایده از قیمت کارشناســى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی 
المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى 
ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده بــه صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که مایل به شــرکت در مزایده 
مى باشــند مى  بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احــکام مدنى مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شــرکت داده شوند. م الف: 60 

 اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر/1/396
حصر وراثت

مجتبى صابرى قمشــانى داراى شناســنامه شــماره 5-565005077 به شــرح دادخواست 
تقدیمی به کالســه 602/95 در این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شــادروان على اکبر صابرى قمشــانى  فرزند حسن شــماره شناسنامه 4 در 
تاریخ 95/12/12 اقامتگاه خــود را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد 
صابرى قمشــانى به شــماره شناســنامه (فرزند متوفى) 2- مجتبى صابرى قمشانى (فرزند 
متوفى) 3- محمــود صابرى قمشــانى (فرزند متوفــى) 4- مهناز صابرى قمشــانى (فرزند 
متوفى) 5- فاطمه صابرى قمشــانى (فرزند متوفى) 6- طیبه صابرى قمشانى (فرزند متوفى) 
7- طاهره صابرى قمشــانى (فرزند متوفــى) 8- عفت صابرى قمشــانى (فرزنــد متوفى) 
9- صفرى صابرى قمشــانى (فرزند متوفى)  10- فرشــته صابرى قمشــانى (فرزند متوفى) 
11- زهرا صابرى قمشــانى (فرزنــد متوفى) 12- فضــه صابرى قمشــانى (فرزند متوفى) 
13- رقیه صابرى قمشــانى (فرزند متوفى) 14- اعظم فتحى کلیانى (همسر متوفى) اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او  باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه /1/403
ابالغ قرار تأمین 

شماره قرار: 9610443744800005 شماره پرونده: 9509983764801170 شماره بایگانى 
شعبه: 951219 شاکى: بهروز ماضى فرزند حســین به نشانى: بهارستان، بلوار فروردین غربى، 
خ پرنــد، ك پرند، پ 199، متهــم: جمال مقتدرى فرزنــد جواد به نشــانى: مجهول المکان، 
اتهام: صدور چک بالمحل، در تاریخ 1396/01/08 وقت فوق العاده جلســه در شــعبه دادگاه 
عمومى بخش جلگه اســتان اصفهان به تصدى امضاء کننده ذیل تشــکیل و پرونده کالسه 
فوق تحت نظر قرار گرفت، با عنایــت به محتویات پرونده مبادرت به اتخاذ تصمیم  به شــرح 
زیر مى گردد: قرار تأمین خواســته کیفرى: در خصوص درخواست شــاکى آقاى بهروز ماضى 
فرزند حسین مبنى بر صدور قرار تأمین خواسته نســبت به یک فقره چک بانک رفاه کارگران 
به شماره 428093 به مبلغ ششــصد و پنجاه میلیون ریال به تاریخ 95/5/12 علیه آقاى جمال 
مقتدرى اصفهانى، با توجه به دالیــل موجود در پرونده من جمله گواهــى عدم پرداخت، قرار 
تأمین خواســته نســبت به توقیف اموال بالمعارض متهم به میزان ششــصد و پنجاه میلیون 
ریال مســتنداً به مواد 107، 108 و 109 از قانون آئین دادرســى کیفرى و مــواد 108، 116 و 
117 قانون آئین دادرســى مدنى صادر و قرار مذکور قبل از ابالغ قابلیت اجرا را خواهد داشت. 
قرار صادره ظــرف مهلــت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتــراض در دادگاه صالح مى باشــد. 

رضایى دادرس دادگاه عمومى بخش جلگه/1/406
ابالغ راي

به تاریخ 95/12/25 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف جلگه به تصدى امضاء کننده 
ذیل تشکیل و پرونده کالسه 483/95 و شــماره دادنامه: 624- 95/12/28 تحت نظر است. 
شــورا از توجه به جمیع  اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. راي دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان آقاى محمدصادق دهقانى 
گیشى فرزند حبیب ا... به طرفیت خوانده خانم زهرا گودرزى فرزند کى خسرو، به خواسته استرداد 
مبلغ 14/000/000 ریال بابت واریز به عنوان قرض با احتساب خسارات دادرسى و تاخیر تادیه، 
با عنایت به مفاد دادخواســت تقدیمى و اظهارات خواهان،تصویر مصدق رسیدها و فاکتورهاى 
بانکى و اتیان سوگند از جانب خواهان و با توجه به ماده 650 قانون مدنى که چنین اشعار داشته 
است «مقرض باید مثل مالى را که قرض کرده است رد کند...» و با در نظر داشتن سایر قرائن و 
محتویات پرونده و عدم حضور خوانده و عدم ارائه الیحه دفاعیه مبنى بر تکذیب یا انکار خواسته 
خواهان، خواسته را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرسى مدنى، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 1/030/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از زمان 
تقدیم دادخواست (95/10/29) لغایت اجراى حکم، که توسط واحد اجراى احکام محاسبه و وصول 
خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر مى باشد. شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف بخش جلگه (مجتمع 

شماره یک)/1/407
اجراییه

شــماره: 18/96- 96/1/16 کالسه پرونده: 245/95 به موجب راي شــماره 1577/95 تاریخ 
95/10/4 حوزه یک حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان بخش جلگه که قطعیت یافته است 
محکوم علیه سید شــهداد علوى شغل: آزاد به نشانى: اصفهان- خ ســپاه- کوچه کاخ- پالك 
27 – 09131043605 محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
پرداخت مبلغ 750/000 ریال بابت خسارات دادرســى به انضمام خسارت تاخیر و تادیه از زمان 
سررسید (تقدیم دادخواست) 95/6/7 لغایت  اجراى حکم در حق خواهان: بهزاد ناظمى هرندى 
فرزند بمانعلى شغل: آزاد به نشانى: بخش جلگه شهر هرند- خ ولیعصر- کوچه شهید رجایى پالك 
35، پرداخت مبلغ /1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. 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. شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف بخش جلگه (مجتمع شماره یک)/1/408
ابالغ 

شــماره ابالغنامه: 9510103764805305 شــماره پرونده: 9509983764801170 شماره 
بایگانى شــعبه: 951219 در پرونده کالســه 9509983764801170  این شعبه آقاى جمال 
مقتدرى اصفهان فرزند جــواد به اتهام صدور چــک بالمحل موضوع شــکایت آقاى بهروز 
ماضى فرزند حســین تحت تعقیب قرار گرفته اســت. با  عنایت به مجهول المکان بودن متهم 
و در اجراى مقررات مــاده 174 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومــى و انقالب در امور 
کیفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشــار ایــن آگهى جهت دفاع از 
اتهام انتسابى در این شعبه حاضر گردد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسیدگى غیابى بعمل خواهد آمد. ضمنًا وفق ماده 190 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى متهم حق دارد  یک نفر وکیل دادگسترى در وقت حضور حاضر نماید. 

رضایى دادرس دادگاه عمومى بخش جلگه/1/409

حصر وراثت
حســن کنعانى هرندى داراى شناسنامه شــماره 47 به شرح دادخواســت تقدیمی به کالسه 
593/95 در این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد کنعانى هرندى  فرزند حسینعلى شماره شناســنامه 1321 در تاریخ 69/5/22  اقامتگاه 
خود را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ابوالقاسم کنعانى هرندى به شماره 
شناسنامه 85 (فرزند متوفى) 2- حســن کنعانى هرندى به شماره شناسنامه 47 (فرزند متوفى) 
3- حسینعلى کنعانى هرندى به شماره شناسنامه 14 (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او  باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد.شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه (مجتمع شماره یک)/1/410

فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1396/03/352191- 1396/1/20 نظر به اینکه سند مالکیت یازده حبه و یک 
سیزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 3423 فرعى از 1 اصلى گرمسیر 
اردســتان واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 20561 در صفحه 459 دفتر 268 امالك به نام 
على قاسمى صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره 
وارده: 960319681287209- 96/1/17 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 19214- 96/1/16 به گواهى دفترخانه 51  اردستان رسیده است مدعى 
است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی 
ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســى مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 31 

عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/1/411
حصر وراثت

محمد حســین جعفریان جزى بشناسنامه شــماره 213 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره 11/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان فاطمه صغرى متقى به شناسنامه شماره 6340 در تاریخ 95/9/21 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- محمد حسین جعفریان جزى فرزند مهدى شماره 
شناســنامه213 نســبت با متوفى (فرزند) 2- محمد على جعفریان جزى فرزند مهدى شماره 
شناسنامه 152 نسبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 68 
شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/513

حصر وراثت
کبرى رضایى خراسانى بشناسنامه شماره 1902 باســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 10/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شــادروان ایرج والى بخت بروجنى به شناسنامه شــماره 140 در تاریخ 94/11/27 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- کبرى رضایى خراســانى فرزند على عســگر 
شماره شناسنامه 1902 نســبت با متوفى (همســر) 2- بهروز والى بخت بروجنى فرزند ایرج 
شــماره شناســنامه68  نســبت با متوفى (فرزند) 3- بهنام والى بخت بروجنــى فرزند ایرج 
شــماره شناســنامه 1253 نســبت با متوفى (فرزند) 4- مهنوش والى بخــت بروجنى فرزند 
ایرج شــماره 1234 نســبت با متوفى (فرزند) 5- بهناز والى بخت بروجنى فرزند ایرج شماره 
شناســنامه 852 نســبت با متوفى (فرزند) 6- بهرام والى بخت بروجنى فرزند ایرج شــماره 
شناســنامه 2465 نســبت با متوفى (فرزند) 7- بهزاد والى بخت بروجنى فرزند ایرج شــماره 
شناسنامه 5132 نسبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 67  شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/1/514
حصر وراثت

سهراب رضایى حسن آبادى فرزند رضا و به شماره شناســنامه/ ملى 60 و به شرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 95/1851 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که رضا رضایى حسن آبادى فرزند حسن به شناسنامه / ملى 234 در تاریخ 1395/9/15 بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سهراب رضایى حسن آبادى فرزند 
رضا به شماره شناسنامه یا کدملى60  نسبت به متوفى (فرزند) 2- سیروس رضایى حسن آبادى 
فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کدملى15 نسبت به متوفى (فرزند) 3- فاطمه محمدى فرزند 
محمد حسن به شماره شناسنامه یا کد ملى 702 نسبت به متوفى (همسر) 4- بهروز رضایى حسن 
آبادى فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کدملى 23 نسبت به متوفى (فرزند) 5- ثریا رضایى حسن 
آبادى فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کد ملى 34 نســبت به متوفى (فرزند) 6- ناهید رضایى 
حسن آبادى فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کد ملى 35 نسبت به متوفى (فرزند) 7- زهرا رضایى 
حسن آبادى فرزند رضا به شماره شناســنامه یا کد ملى 724 نسبت به متوفى (فرزند) 8- بهنام 
رضایى حسن آبادى فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کد ملى 6 نسبت به متوفى (فرزند) و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/37 علیرضائى رئیس 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/517
حصر وراثت

رضا عباسى مبارکه فرزند نعمت اله و به شماره شناسنامه/ ملى 45 و به شرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 96/20 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که نصرت 
براتى مبارکه فرزند خیراله به شماره شناسنامه/ ملى4493 در تاریخ 1395/12/12 بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- رضا عباسى مبارکه فرزند نعمت اله به 
شماره شناسنامه یا کدملى 45 نسبت به متوفى (همسر) 2- نسیم عباسى مبارکه فرزند رضا به 
شماره شناسنامه یا کدملى 1018 نسبت به متوفى (فرزند) 3- سمیه عباسى مبارکه فرزند رضا به 
شماره شناسنامه یا کد ملى 463 نسبت به متوفى (فرزند) 4- محمد امین عباسى مبارکه فرزند 
رضا به شماره شناسنامه یا کدملى 308 نسبت به متوفى (فرزند) 5- غالمحسین عباسى مبارکه 
فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کد ملى 197 نسبت به متوفى (فرزند) 6- پرویز عباسى مبارکه 
فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کد ملى 72 نسبت به متوفى (فرزند) 7- بهروز عباسى مبارکه 
فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کد ملى 213 نســبت به متوفى (فرزند) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم 
دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/38 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/518
حصر وراثت

فخرى یزدان فرزند رضا و به شماره شناسنامه/ ملى40 و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
96/11 این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که عباســعلى 
ابراهیمى فرزند رضا به شماره شناسنامه/ ملى4753 در تاریخ 1395/6/28 بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فخرى یزدان فرزند رضا به شماره شناسنامه یا 
کدملى 40 نسبت به متوفى (همسر) 2- علیرضا ابراهیمى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه یا 
کدملى 90 نسبت به متوفى (فرزند) 3- محمدرضا ابراهیمى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه 
یا کد ملى 5410058291 نسبت به متوفى (فرزند) 4- حسن ابراهیمى فرزند عباسعلى به شماره 
شناسنامه یا کدملى 5410138767 نسبت به متوفى (فرزند) 5- مریم ابراهیمى فرزند عباسعلى به 
شماره شناسنامه یا کد ملى 79 نسبت به متوفى (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این 
صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/41 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/519
حصر وراثت

مهدى بخت فرزند اسمعیل و به شماره شناســنامه/ ملى 366 و به شرح دادخواست مطروحه به 
کالسه96/26 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که اسماعیل 
بخت فرزند حسین به شماره شناسنامه160 / ملى در تاریخ 1395/10/22 بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدى بخت فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه یا 
کدملى 366 نسبت به متوفى (فرزند) 2- عفت رهبرى قهنویه فرزند حسن به شماره شناسنامه یا 
کدملى 2247 نسبت به متوفى (همسر) 3- مجید بخت فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه یا کد 
ملى 1160031134 نسبت به متوفى (فرزند) 4- محسن بخت فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 
یا کدملى 1766 نسبت به متوفى (فرزند) 5- مسعود بخت فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه یا 
کد ملى 1925 نســبت به متوفى (فرزند) 6- یلدا بخت فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه یا کد 
ملى 1165 نسبت به متوفى(فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 96/39 علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/520
حصر وراثت

آقاي مجتبى قاراخانى فرزند اکبر داراي شناســنامه شماره 5410029224 به شرح دادخواست 
به کالسه 96/1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که اکبر 
قاراخانى فرزند حسن بشناسنامه 42 در تاریخ 1395/12/6 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مجتبى قاراخانى فرزند اکبر به ش.ش 5410029224  (پسر 
متوفى)2- اسفند یار مهرورزان فرزند اکبر  به ش.ش 402 (پسر متوفى) 3- مرتضى قاراخانى 
فرزند اکبر به ش.ش 43650 (پسر متوفى) 4- احمد رضا قاراخانى فرزند اکبر به ش.ش 1432 
(پسر متوفى) 5- تاجماه چوپانى ده سرخى فرزند حسن به ش.ش 35 (همسر متوفى) 6- کبرى 
قاراخانى فرزند اکبر به ش.ش 1740 (فرزند متوفى) 7- فاطمه قاراخانى فرزند اکبر به ش.ش 36 
(فرزند 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 شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/40 شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/521

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامه: 9510103749111417 شــماره پرونده: 9509983749101015 شماره 
بایگانى شــعبه: 951786 خواهان آقاى نجف صادقى دادخواســتى به طرفیــت خوانده امیر 
صادقــى فرزند تاره خان به خواســته تحویل یکباب منزل مســکونى واقع در روســتاى دزج 
دهاقان تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان دهاقان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 
اول دادگاه عمومى شهرســتان دهاقان واقع در دهاقــان ارجاع و به کالســه 951786 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/02/30 و ســاعت 11 صبح تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بــودن احدى از خوانــده فوق الذکر و درخواســت خواهان و بــه تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب 
یک نوبــت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده فوق الذکر پس از نشــر 
آگهى و اطــالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 96/21 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان دهاقان/1/522
مزایده

شماره نامه: 9610113623500041 شماره پرونده: 9409983623100077 شماره بایگانى 
شــعبه: 940179  اجراى احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردســتان در نظر دارد در اجراى 
مفاد اجرائیه در پرونده کالســه 940179 مدنى که به موجب آن آقــاى نصراله منتهایى کچو 
مثقالى فرزند على محکوم اســت به پرداخت مبلغ 1/406/984/565 ریال به عنوان مهریه و 
مبلغ 28/000/000 ریال به عنوان دســتمزد کارشناســى در حق محکوم لها خانم زیبا توکلى 
زاده هندو آبادى فرزند مهدى و پرداخت مبلــغ 70/349/228 ریال به عنوان هزینه اجرا درحق 
صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا درصدد اجراى مفاد اجرائیه برنیامده اســت 
فلذا اموال مشارالیه را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رساند: تمامى 0/08 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 282/1 بخش 17 واقع در اردستان جاده هندوآباد- ششدانگ 
ملک مذکور به صورت یک باب مرغدارى داراى پروانه بهره بردارى به شماره 04/1/3/233 و 
پروانه بهداشتى به شماره 100/0164/94/328 به ظرفیت 47/000 قطعه مرغ گوشتى داراى 2 
باب سالن و پیش سالن به به مساحت هاى 1380 و 2465 متر مربع که سالن اول با قدمت 16 تا 
18 سال و سالن دوم با قدمت 3 سال مى باشد داراى سالن آسیاب و میکسر به مراه 40 متر مربع 
و اتاق کارگرى و انباردانى به مساحت 255 متر مربع و آب انبار با حجم 180 متر مکعب و داراى 
تجهیزات شامل آبخورى- دانخورى اتوماتیک- دستگاه ها و هواکش و دستگاه روبت ساز و هیتر 
مى باشد همچنین داراى مخزن ذخیره آب و گازوییل و کنتور گاز و برق و چاه آب فاقد آب مى 
باشد. با توجه به جمیع موارد مذکور ارزش 8/08 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك مذکور به 
مبلغ 1/505/333/793 ریال مى باشد. متقاضیان خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه مزایده 
حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکى را که آگهى شده مالحظه نمایند. ملک فوق 
به شخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. بریده مزایده باید 10٪ بها را فى 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقى آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
مزایده پرداخت نماید و در صورتى که مابقى بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه 
مزاید به نفع دلت ضبط مى گردد. تاریخ مزایده: 1396/02/17 روز: یکشنبه ساعت: 10 صبح. 
مکان مزایده: واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان. م الف: 32  واحد اجراي 

احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردستان/1/525
حصر وراثت

آقاي حبیب اله حقیقى داراي شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به کالسه 21/96  از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نه نه خانم حقیقى 
پوده بشناســنامه 738 در تاریخ 1371/03/16 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حبیب اله حقیقى فرزند عبدالحسین به ش.ش 28 
متولد 1326 صادره از دهاقان (پسر متوفى)2- غالمرضا حقیقى فرزند عبدالحسین به ش.ش 91 
متولد 1319 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- حسن حقیقى پوده فرزند عبدالحسین به ش.ش 
6 متولد 1323 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 4- فرخ حقیقى فرزند عبدالحسین به ش.ش 43 
متولد 1317 صادره از دهاقان (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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 96/23 شعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع 

شماره یک)/1/526
ابالغ 

نظر به اینکه آقاى عبدا... افشارى فرزند زال به طرفیت لیال رهبر فرزند مسیب دادخواستى مبنى 
بر انتقال سند یک دستگاه پراید به شــماره پالك 86 ل 117  ایران 43 به این شعبه ارائه نموده 
است و با توجه به اینکه تاریخ رسیدگى پرونده فوق به شماره 627/95 مورخ 95/12/16 میباشد 
خواهشمند است تاریخ رسیدگى به طور کامل در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى و نتیجه ظرف 
یک هفته به این مرجع ارســال شود. م الف: 95/236 شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/1/527
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002003001293/1 شماره بایگانی پرونده: 9502476/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139503802003000250 بدین وســیله به آقاي محمدحسن کریم زاده اصفهانى، 
نام پدر: اکبر، شماره شناسنامه: 484، شــماره ملى: 1285083180، متولد: 1362/02/12، به 
نشانى: خ حکیم نظامى کوچه سنگتراشها بن بســت فارابى پالك 25 و سیدعلى تقدسیان، نام 
پدر: سیدمرتضى، شماره شناسنامه: 1825، شماره ملى: 1287134335، متولد: 1359/05/20، 
به نشانى: خیابان پروین، خ شیخ طوسى شرقى خ شــهید اول پالك 107 و احسان مرادى، نام 
پدر: غضنفر، شماره شناسنامه: 10، شماره ملى: 6299927224، متولد: 1364/02/08، به نشانى: 
اصفهان خیابان کاوه کوچه شهید احمد رحیمى پالك 52  ابالغ مى شود که بانک سرمایه شعبه 
شیخ صدوق به استناد قرارداد بانکى شماره 1601/47/1362212/1- 95/5/26 جهت وصول 
مبلغ 9840866 ریال بابت اصل و مبلغ 5706729 ریال بایت سود و مبلغ 744893 ریال بابت 
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/10/28 به انضمام خسارت روزانه به میزان 14732 ریال از تاریخ 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9502476 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 95/11/21 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 1658    اســدى رئیس اداره اجراي اسناد 

رسمی شهرستان اصفهان/1/529
مزایده مرحله دوم

پیرو مزایده مورخه 95/12/14 در پرونده کالسه 950380 ح4  اجرایى و به موجب دادنامه صادره 
از شعبه 4 عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى عبدالمحمود مختارى ملک آبادى محکوم 
اســت به پرداخت 157915000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق 
محکوم له و مبلغ 6000000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام 
مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى 
مجید کیان ارثى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: سوارى پژو پارس بشماره انتظامى 131 م 
47 ایران 43 مدل 85 رنگ نقره اى و داراى 4 حلقه الستیک با 50٪ و شیشه ها سالم و نیاز بدنه 
به بازسازى که بارزش 170000000 ارزیابى و تعیین گردید. مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/02/10 ساعت 12 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. م الف: 3999  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/1/530
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139504002133000062/1 شماره بایگانى پرونده: 9500133 شماره آگهى 
ابالغیه: 139503802133000033 تاریخ صدور: 1395/12/19 بدین وســیله به آقایان على 
آخوندى بردشاهى فرزند حسین. مقیم: فیروزآباد خیابان پیروزى کدپستى 8518615388 و حمید 
هارونى بردشاهى فرزند قنبر مقیم: ویالشــهر خیابان پیام کوچه 102 الف طبقه سوم واحد 15 
کدپستى 8518788611 که برابر گواهى مامور مربوطه بعلت عدم شناسایى آدرس ابالغ اجرائیه 
به شما در آدرس هاى تعیین شــده امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که بانک قرض الحسنه 
مهر ایران شعبه شریعتى نجف آباد به اســتناد قرارداد شماره 2403/130/2640378/1 مورخه 
93/11/25 جهت وصول مبلغ نه میلیون ریال بابت اصل طلب، سود و جریمه دیرکرد در پرداخت 
تا تاریخ 95/10/16 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ دوهزاروششصدوسى ریال جریمه دیرکرد 
در پرداخت تا روز تسویه حساب درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به 
کالسه 9500133 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرامراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع 
شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمایید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه 
مزبور که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى 
خود به بستانکار اقدام نمائید درغیراینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات اجرائى علیه شما 
جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 4000 فاتحى 

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/1/531
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139504002133000063/1 شماره بایگانى پرونده: 9500134 شماره آگهى 
ابالغیه: 139503802133000034 تاریخ صدور: 1395/12/21 بدین وسیله به آقایان ابراهیم 
آذرى فرزند حســن. مقیم: نجف آباد خیابان قدس چهارراه فارابــى کوى مطهرى پالك103 
کدپستى 8517665111 و محمد شیرزادپور فرزند سیف اله و خانم اطهر توکلى فرزند محمدحسن 
هردو مقیم: نجف آباد خیابان منتظرى شمالى کوچه هاشمى پالك4 کدپستى 8513744935 
که برابر گواهى مامور مربوطه ابالغ واقعى اجرائیه به شما در آدرس هاى تعیین شده امکانپذیر 
نگردیده ابالغ مى گردد که بانک قرض الحسنه مهر ایران شــعبه شریعتى نجف آباد به استناد 
قرارداد شماره 2403/115/2559461/1 مورخه 93/07/01 جهت وصول مبلغ نه میلیون ریال 
بابت اصل طلب، سود و جریمه دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 95/10/16 و از آن تاریخ به بعد روزانه 
مبلغ دوهزاروششصدوسى ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روز تسویه حساب درخواست صدور 
اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9500134 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف 
آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرامراتب فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
نمایید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز 

فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیراینصورت ضمن تعلق 
جریمه دولتى عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى 

منتشر نخواهد شد. م الف: 4001 فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/1/533
حصر وراثت

ماه پرور صالحى خرسانکى داراى شناسنامه شماره 546 به شرح دادخواست به کالسه 56/96  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گودرز داودى کیا 
بشناسنامه 870 در تاریخ 96/01/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1- مریم داودى کیا ش ملى 1080266933، 2- على داودى کیا ش 
ملى 1080430520، 3-فاطمه داودى کیا ش ملى 1080728929 (فرزندان متوفى) 4- ماه پرور 
صالحى خرسانکى ش ش 546 (همسر متوفى) 5- گل افشان داودى ش ش 852 (مادر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبرده ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 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: 4002 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/534
مزایده مرحله دوم

پیرو مزایده مورخه 96/01/19 در پرونده کالســه 950252 ح 5 اجرایــى و به موجب دادنامه 
0241-95 صادره از شعبه 5 حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى امید رحمتى فرزند شکراله 
محکوم است به پرداخت 145802000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در 
حق محکوم له و مبلغ 8890000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشــناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب واحد مسکونى واقع 
در ویالشــهر-بلوار آیت اله سعیدى- خ 124پ18 و داراى ســوابق ثبتى 2577/790 و داراى 
عرصه حدود 270 مترمربع و زیربناى 219 مترمربع و داراى زیرزمین مسکونى بمساحت 58/5 
مترمربع که ارزش ششدانگ به انضمام انشــعابات به ارزش 3/200/000/000 ریال ارزیابى و 
تعیین گردید. مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/02/12 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4003  اجراى احکام حقوقى دادگســترى 

نجف آباد/1/535
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره ابالغنامه: 9610100350500426 شــماره پرونده: 9509980350501061 شماره 
بایگانى شــعبه: 951211 خواهــان: حمید حکیم و ســعدى حکیم دادخواســتى به طرفیت 
خواندگان محســن پور مومنى، عباس درب کوشــکى و محمد درب کوشــکى به خواســته 
ابطال سند رســمى و خواســته پرونده دیگر جلب ثالث تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان 
واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل 
اســتان اصفهان- طبقه یک اتاق شــماره 105 ارجاع و به کالســه 9509980350501061 
و 9509980350501135 ثبــت گردیــده که وقت رســیدگى آن 1396/02/30 و ســاعت 
8:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تــا خواندگان پس از 
نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 1978 

شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/1/659
ابالغ وقت رسیدگى

شماره 1807/95-95/11/23خواهان: آقاى ابوالفضل ناظمى هرندى فرزند غالمرضا ساکن 
هرند خ ارشاد خوانده: اسماعیل طمع شکن فرزند حسین به نشــانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه خواهان در تاریخ 95/5/20 دادخواســتى به طرفیت خوانده با خواســته مذکور به این 
شورا ارائه که تحت کالسه 210/95 به ثبت رسیده است و وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 
96/2/30 ساعت 10 تعیین شده است، لذا بنا به درخواست خواهان و به استناد ماده 73 قانون آئین 
دادرســى مدنى، مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا خوانده مذکور با حضور در دفتر شورا و ارایه 
نشانى دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در جلسه شورا حاضر گردد. در غیر 
این صورت شورا غیابًا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش 

جلگه (مجتمع شماره یک)/1/694
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423640800001 شماره پرونده: 9509983640800436 شماره بایگانی 
شعبه: 950443 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510093640801781 و 
شماره دادنامه مربوطه 9509973640800961 محکوم علیهم: 1- سیدمصطفى حسینى فرزند 
سیداسماعیل به نشــانى: چمگردان- خ آزادگان- ك ش اسماعیل- منزل شخصى 2- حسن 
جعفرى یزدآبادى فرزند فتح ا... به نشانى: مجهول المکان محکوم اند به نحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 8/565/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 95/06/10 تا زمان وصول براساس شاخص اعالم بانک مرکزى 
در حق خواهان: هرمز نورى برکســتانى فرزند آقامحمد به نشــانى: چمگردان- آزادگان- ك 
تالش- پ 10 و نیز محکوم علیه سید مصطفى حسینى محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و 
هشتاد میلیون ریال وجه دو فقره سفته و مبلغ 4/565/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 95/06/21 تا زمان وصول در حق خواهان. رأى صادره غیابى است نیم عشر 
اجراییه متعلقه در حق دولت برعهده محکوم علیهم میباشد. 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 اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانــون 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 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: 63 

شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/1/723

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103623500257 ابالغنامــه:  شــماره 
9209983624000266 شماره بایگانی شعبه: 940850 ربابه السادات صمیمى 
شکوائیه اى علیه فاطمه فرجى فرزند محمد و امیر شیرى و على شیربازدار فرزند 
بابک دائر بر مزاحمت تلفنى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اردستان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 101 دادگاه کیفري 2 اردستان ارجاع و به کالسه 
9209983624000266 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/03/08 و 
ساعت 11 صبح تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهمین و 
درخواست شاکى و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 
الف: 35 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى 

سابق)/1/524

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103623500267 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983624700150 شماره بایگانی شــعبه: 951254 حسین جعفرى پور 
پیازآبادى شــکوائیه اى علیه سیدعلى حســینى فرزند سیدحسن دائر بر سرقت 
مســتوجب تعزیر تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اردســتان نموده که 
جهت رسیدگی به شــعبه 101 دادگاه کیفري 2 دادگسترى شهرستان اردستان 
ارجاع و به کالسه 9509983624700150 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/03/08 ساعت 10:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 34 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر اردستان (101 

جزایى سابق)/1/523
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حصر وراثت
احمد ســرمدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 354 به شــرح دادخواست به کالسه 
54/96 ش ح 10 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدحسین ســرمدى نجف آبادى بشناســنامه 1080111646 در تاریخ 
95/10/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- احمد سرمدى نجف آبادى ش ش 354 (پدر متوفى) 2- عصمت معین نجف 
آبادى ش ش 291 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبرده ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 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: 4005 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/536 
حصر وراثت

على موذنى داراى شناسنامه شماره 1822 به شــرح دادخواست به کالسه 42/96   از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان وجیهه پرالى 
بشناسنامه 417 در تاریخ 93/04/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- على مو ذنى ش ش 1822، 2- مهدى موذنى ش ش 
5979 ، 3- اکبر موذنى ش ش 14551، 4- ژاله موذنى ش ش 11822 (فرزندان متوفى) 
5- شعبانعلى موذنى ش ش 494 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبرده ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر 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: 4007 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/537
اجراییه

شماره: 785/95 ش ح2- 1395/12/07 به موجب راى شماره 992 تاریخ 95/09/24 حوزه 
دوم شوراى حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: داریوش شهیدى 
به نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/300/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید 93/07/20 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم 
له ها: 1.حسینعلى معینى 2. زکریا غالمى به نشانى: هردو نجف آباد-خ شهداى غربى-خ 
بوستان- شکوى شهید دادخواه پ12با وکالت خانم اکرم شاپورى. ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3783 شــعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/538 
اجراییه

شــماره: 564/95 ش ح 2- 1395/11/12 به موجب راى شماره 744 تاریخ 95/07/18 
حوزه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: زهرا ضیایى 
به نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 435/000 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید 94/07/02 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ 95/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: 
منیره مغزى به نشانى: نجف آباد-خ پاسداران-نبش بوستان دهم- شماره 297 واحد 25 با 
وکالت خانم اکرم شاپورى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اج را تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف: 3784 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/1/539 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 42/96 ش ح 11- 96/01/21 خواهان زهرا احمدى نیا دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه ضرر و زیان به طرفیت خوانده محمدامینى شاد به شوراى حل اختالف شعبه 
11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 42/96 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 96/03/03 ساعت 11 صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رســمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج  خواهد شد. م الف: 3929  شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/540
حصر وراثت

محمودعلى کاظم نجف آبادى دربندى داراى شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به 
کالسه 53/96 ش ح 10  از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمدعلى کاظم نجف آبادى بشناســنامه 252 در تاریخ 95/09/11 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- محمودعلى کاظــم ش ش 13، 2- مصطفى على کاظم نجــف آبادى ش ش 47 ، 
3-صدیقه على کاظم نجف آبادى ش ش 304،  4- مرتضى على کاظم نجف آبادى ش 
ش 166 (فرزندان متوفى) 5- رقیه میرعباسى نجف آبادى ش ش 951 (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبرده ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 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: 3930 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/1/541
 حصر وراثت

سعید اصالنى دربندى داراى شناسنامه شماره 252 به شرح دادخواست به کالسه 51/96 
ش ح 10  از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان نرگس کیماسى بشناسنامه 278 در تاریخ 95/05/20  اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سعید اصالنى دربندى ش ش 
252، 2- ابراهیم اصالنى دربندى ش ش 203، 3-ملیحه اصالنى ش ش 212، 4- افسانه 
اصالنى دربندى ش ش 251، 5- اشرف اصالنى ش ش 8 ، 6- فرخنده اصالنى ش ش 
7 ، 7- ناصر اصالنى ش ش 169 (فرزندان متوفى) 8- نورمحمد اصالنى دربندى ش ش 
24 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبرده ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وص یتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3931 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/542
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: کالسه پرونده: 592/95 شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. 
وقت رســیدگى 96/03/03 ســاعت 8/30 خواهان: ابراهیم راعى فرزند عبدالعلى شغل 
آزاد- نشانى: دهق-خ نشاط- ابتداى بن بست شــقایق پ146 کدملى 1090579276 
خوانده: کورش حقانى به نشانى: مجهول المکان خواسته: صدور حکم محکومیت خوانده 
به پرداخت اصل وجوه 2 فقره چک بانک ملى بشماره هاى (111512 و 111506) جمعا 
به مبلغ هشتاد و نه میلیون ریال به انضمام خسارات تاخیر و تادیه و هزینه دادرسى. دالئل 
و منضمات دادخواســت: 1 فتوکپى مصدق چکها و 2 فتوکپى مصــدق گواهینامه هاى 
برگشتى چکها. گردشــکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه 
اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت-وقت رسیدگى تعیین و به درخواست 
خواهان و دستور شــورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه ها ى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى 
مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود 
جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک 
نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومى 
بخش مهردشت دهق: باسالم احترامًا اینجانب ابراهیم راعى فرزند عبدالعلى بابت فروش 
مقدارى طال و جواهر به خوانده از وى 2 فقره چک به مشخصات چکهاى پیوست دریافت . 
لیکن هیچکدام پاس نگردیده و نامبرده مدت زیادى است که فرارى است. گویا به اشخاص 
دیگرى هم بدهکار مى باشد. لذا با وجود اسناد و مدارك ارائه شده تقاضا مى شود نسبت به 
صدور حکم محکومیت نامبرده به پرداخت وجوه چکها به همراه کلیه خسارات تاخیر تادیه 
و هزینه هاى دادرسى و غیره اقدام فرمائید. درضمن ابتدا نســبت به قرار تامین خواسته 
جهت استعالم از طریق کدملى وى اقدام شایسته بفرمایید. م الف: 3933 شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف مهردشت/1/544
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113757300089 شماره پرونده: 9509980350900750 شماره بایگانى 
شعبه: 952061 موضوع: وقت رسیدگى مورخه 96/03/01 ساعت 9 صبح خواهان: آقاى رضا 
یحیایى خوندابى فرزند جعفر با وکالت مهــدى جهانبخش هرندى خوانده: مجید ایرجى زاده 
فرزند على به نشانى: مجهول المکان محل حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت خواسته: 
صدور حکم ورشکستگى. بدین وسیله به شما ابالغ میگردد آقاى رضا یحیایى خوندابى فرزند 
جعفر با وکالت مهدى جهانبخش هرندى دادخواســتى به طرفیت شما مبنى بر صدور حکم 
ورشکستگى مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 952061 تحت 

رسیدگى میباشد بنا به اعالم و درخواســت خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن شما به 
استناد ماد 73 ق آ د م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى 
به خواسته در مورخه 96/03/01 ســاعت 9 صبح در این دادگاه حضور یابید. در صورت عدم 
حضور به پرونده شما غیابى رسیدگى خواهد شــد. م الف: 3934 شعبه دادگاه عمومى بخش 

مهردشت/1/545
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 41/96 ش ح 11- 96/01/21 خواهان امید رحمیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
فک پالك موتورسیکلت به طرفیت خوانده محمدعلى  کریمى به شوراى حل اختالف شعبه 
11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 41/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/03/03 ساعت 10 صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر 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 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: 3935 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/1/546
ابالغ رأى

دادنامه شوراى حل اختالف شعبه پنجم کالســه پرونده: 1105/95 ش ح 5 شماره دادنامه: 
2057-95/12/07 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
غالمرضا صالحى بنشــانى:نجف آباد- اول خیابان فردوسى شمالى- نزدیک بانک توسعه و 
تعاون مغازه تعمیرات تلفن کدپستى: 8514716156 خوانده: اکبر شجاعى برجویى مجهول 
المکان خواســته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى آقاى غالمرضا صالحى بطرفیت 
آقاى اکبر شجاعى برجویى به خواسته مطالبه مبلغ نه میلیون و ششصدوچهل هزار ریال بابت 
دوفقره چک بشماره هاى 745461-95/02/20- 745474-95/06/06 به انضمام هزینه 
هاى دادرسى و تاخیر تادیه. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر 
برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به 
مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون و ششصد و چهل هزار ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ صد و ده هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و نشر آگهى و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررسید 95/02/20 و 95/06/06 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر 
و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظ ر در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 
م الف: 3993 شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/1/547
مزایده

در پرونده کالســه 950193  اجرایى و به موجب دادنامه 0679-940 صادره از شــعبه سوم 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محمدرضا صفرنوراله محکوم است به پرداخت 
مهریه بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 11/000/000 
ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف 
آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى پورقیصرى به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است: یکدستگاه سوارى پژو مدل 1383 رنگ سبز یشمى بشماره انتظامى 
739 م 64 ایران 43 تیپ1600 آر دى داراى الستیک با 50٪ کارائى و تودوزى فرسوده که 
بارزش 45000000ریال ارزیابى و تعیین گردید. لذا مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/02/20 ساعت 11 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى 
آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار 
مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 
بازدید بعمل آورد. م الف: 3994  اجراى احکام شعبه سوم حقوقى دادگسترى نجف آباد/1/548

 حصر وراثت
عبداله ابراهیمى کهریزسنگى داراى شناسنامه شــماره 108 به شرح دادخواست به کالسه 
45/96 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد ابراهیمى کهریزسنگى بشناســنامه 1161 در تاریخ 95/05/06 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- عبداله ابراهیمى 
کهریزسنگى ش ش 108، 2- على ابراهیمى ش ش 64 ، 3-نرجس ابراهیمى کهریزسنگى 
ش ش 107، 4- زهره ابراهیمى کهریزسنگى ش ش 43، 5- نسرین ابراهیمى کهریزسنگى 
ش ش 1080002952 (فرزندان متوفى) 6- ابراهیم ابراهیمى کهریزســنگى (جده مادرى 
متوفى) متوفى به غیر از نامبرده ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 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: 
3996 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف  شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/549

ابالغ رأى 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. تاریخ 95/12/11 کالسه پرونده 1250/95 مرجع 
رسیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مرتضى باقرى نشانى: نجف 
آباد-خ شریعتى- بعداز چهارراه بازار-فروشگاه ترمه خوانده: 1.ناهید بهاءلوهوره 2.سیدعلى 
حسینى 3.داود هاشــمى شورابى-نشــانى: همگى مجهول المکان. موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شــماره 4919-95/8/25 جمعا به مبلغ 83/000/000 ریال. گردشــکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى مرتضى باقرى به طرفیت 
1.ناهید بهاءلوهوره 2.سیدعلى حسینى 3.داود هاشمى شورابى به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
83/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/900/000به عنوان هزینه دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
حقوقى دادگس ترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3997 گرامى قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد/1/550
اجراییه

شماره: 782/95 ش ح 12 به موجب راى شماره 995 تاریخ 95/07/28 شعبه 8 حقوقى شوراى 
حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: محســن علیخانى به نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 385/000ریال بعنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از 
باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
94/01/15 لغایت اجراى حکم و نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: محمدرضا یوسفى 
به نشــانى: نجف آباد-خ میرداماد-کوچه احمدى جنب پاساژ پردیس. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع د ارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3928 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/1/551
حصر وراثت

حمید پورمحمدى نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 24020 به شــرح دادخواست به 
کالسه 50/96 ش ح10  از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حیدرعلى پورمحمدى نجف آبادى بشناســنامه 379 در تاریخ 95/05/21 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- حمیدپورمحمدى نجف آبادى ش ش 24020، 2- محمدپورمحمدى نجف آبادى ش ش 
48، 3- مهدى پورمحمدى نجف آبادى ش ش 2377، 4- مجیدپورمحمدى نجف آبادى ش 
ش 26096 (پســران متوفى) 5- فاطمه پورمحمدى نجف آبادى ش ش 31350 ، 6- اطهر 
پورمحمدى نجف آبادى ش ش 26095 (دختران متوفى) 7- شهناز پورمحمدى نجف آبادى 
ش ش 1037 (همسر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دار د یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3926 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/552
حصر وراثت

احمد جمالیان داراى شناسنامه شماره 25981 به شــرح دادخواست به کالسه 49/96  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل 
جمالیان بشناسنامه 1124 در تاریخ 95/12/19  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمود دگمه جمالوئى ش ش 657 ، 

2- على جمالیان ش ش 25980 ، 3-احمدجمالیان ش ش 25981 ، 4- کبرى جمالیان 
ش ش 232 ، 5- عباســقلى جمالیان ش ش 1872 ، 6- صغــرا جمالیان ش.ش 527 ، 
7- هادى جمالیان ش ملى1080026576، 8- فاطمه جمالیان ش ش 1871، 9- ناصر 
جمالیان ش ش 1214، 10-نرگس جمالیان ش ش 5671 ، 11-خدیجه جمالیان ش ش 
109 (فرزندان متوفى) 12-گل عنبر جمالیان ش ش 52 (همســر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبرده ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر  کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3925 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/553
حصر وراثت

زهرا اکبرى جمالوئى داراي شناسنامه شماره 3846 به شرح دادخواست به کالسه 46/96  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید 
نظرى جمالوئى بشناســنامه 61456 در تاریخ 1395/12/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فائزه نظرى جمالوئى ش. 
ملى 1273117867، 2- فاطمه زهرا نظرى جمالوئى ش. ملى 1081167262، 3- هانیه 
نظرى جمالوئى ش. ملى 1080766693(فرزندان متوفى) 4- زهرا اکبرى جمالوئى ش. 
ش 3846 (همسر متوفى) 5- ابوالقاسم نظرى جمالوئى ش. ش 3 (پدر متوفى) 6- فاطمه 
اکبرى جمالوئى ش.ش 38 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد 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: 3924 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/554
حصر وراثت

پروین محمدخانى داراى شناسنامه شماره 1040 به شرح دادخواست به کالسه 25/96  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اکبر 
باقرى بشناسنامه 44 در تاریخ 95/04/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پرنیا باقرى ش ملى 1131108108، 2- پریسا 
باقرى ش ملى 1276741911، 3-ریحانه باقرى ازان آخارى ش ملى 1270961489، 
4- فرزانه باقــرى ازان آخارى ش ملــى 1271973081 (فرزنــدان متوفى) 5- پروین 
محمدخانى ش ش 1040 (همسر متوفى) به غیر از نامب ردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3923 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/555
حصر وراثت

جواد فاضل نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 310 به شرح دادخواست به کالسه 44/96 
ش ح10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بیگم جان پورشبانان نجف آبادى بشناسنامه 9526 در تاریخ 93/08/21 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- جواد فاضل 
نجف آبادى ش ش 310 ، 2- مهدى فاضل نجف آبادى ش ش 1298، 3-نصراله فاضل 
نجف آبادى ش ش 78 (پســران متوفى) 4- عفت فاضل نجف آبادى ش ش 1297، 5- 
عصمت فاضل نجف آبادى ش ش 531 (دختران 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 متو فى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3921 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/556
ابالغ رأى

راى شوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد بتاریخ 95/12/18 دروقت مقرر رسیدگى 
جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل 
است. پرونده امر به کالسه 95/340 و 1178- 95/12/22 شوراى حل اختالف سوم تحت 
نظر اســت. مالحظه مى گردد خوانده محمد غریبى نیا علیرغم ابالغ به وصف قانونى و 
انتظارکافى 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 رسول قاعدى بارده بطرفیت خوانده محمدغریبى 
نیا به آدرس به نشانى: مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 31/000/000 ریال بابت 
دو فقره چک 569946/2628677  به شــرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 45/08/20 – 94/09/30 باتوجه به محتویات پرونده و 
اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک ها و گواهى عدم پرداخت آن مورد 
ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رســیده 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 دادرســى مدنى حکم بــر محکومیت خوانده 
محمدغریبى نیا به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
615/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 20 /08 
و 94/09/30 لغایت زمان پرداخت محکوم  به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد 
وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان رسول قاعدى بارده صادر و اعالم میگردد. راى 
صادره نســبت به خوانده محمدغریبى نیا غیابى ظرف مدت بیست روز پس ازابالغ قابل 
واخواهى درهمین شورا وسپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى 
عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 3920 خوشنویس قاضى شعبه سوم شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/557
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 960101 ش ح 3- 96/01/21 خانم فاطمه قلى پور فرزند خداداد شغل خاندار ساکن 
نجف آباد-آزادگان دادخواستى بخواسته طالق بطرفیت مجید باورصاد فرزند محمدعلى 
فعالمجهول المکان به این دادگاه تقدیم که به کالســه 960101ح3 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 کثیراالنتشار 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 شنبه مورخه 96/03/20 ساعت 8 صبح تعیین گردیده 
حاضرشوند درغیراینصورت دادگاه غیابا به دعوى رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد 
نمود. ظرف 7 روز  نسبت به معرفى داور به شعبه مراجعه نمایید. م الف: 3919 شعبه 3 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/1/558
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. کالسه پرونده 346/95 ش ح 12 مرجع رسیدگى 
شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد شماره: 1006- 95/7/28. خواهان: تعاونى 
اعتبار حسنات نشــانى: اصفهان-خیابان22بهمن-مجتمع ادارى-تعاونى اعتبارحسنات 
وکیل خواهان: سلمان رحیمى نشانى:اصفهان-خ شــیخ صدوق شمالى-خ شیخ مفید-
ساختمان 14 طبقه دوم موسسه حقوقى کتیبه خواندگان: 1.رضا جوزقیان2.میثم شفیعى3.

سیاوش فرقانى نشانى: همگى مجهول المکان موضوع: مطالبه دو فقره سفته بشماره هاى 
783266 و 783267 جمعا به مبلغ 200/000/000 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 دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى تعاونى حسنات با وکالت آقاى رحیمى 
به طرفیت آقایان: 1.رضا جوزقیان2.میثم شفیعى3.ســیاوش فرقانى به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته 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 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
380/000 تومان به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب ونیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیروتادیه از تاریخ سررسید 95/03/17 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگستر ى نجف آباد مى باشد. م الف: 3917  شعبه 12 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/1/559
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 478/95 شــماره دادنامه: 856-95/10/06 تاریخ رسیدگى: 95/09/29 
مرجع رسیدگى کننده: شــعبه چهارم حقوقى. خواهان: آقاى ســلمان رحیمى بوکالت از 
طرف شــرکت تعاونى اعتبار حسنات به آدرس اصفهان خ شــیخ صدوق شمالى خ شیخ 
مفید ساختمان شماره 14طبقه دوم موسسه حقوقى کتیبه خواندگان: 1.نبى اله صالحى به 
آدرس یزدانشهر خ اول غربى کوچه شعید فالحى جنب مخابرات قدیم پالك 1 کدپستى 
47871-85416 2.غالم یادگارصالحى آدرس یزدانشهر خ اول غربى جنب مخابرات قدیم 
پالك 2، 3.حیدراصالنى به آدرس یزدانشهر خ هشتم غربى پالك 9، 4. محمد اسماعیلى 
به آدرس امیرآباد خ مطهرى شمالى کوى آیت اله ســعیدى پالك1 کدپستى 96371-

85139 راى شورا درخصوص دادخواســت آقاى سلیمان رحیمى بوکالت ازطرف شرکت 
تعاونى اعتبار حسنات بطرفیت 1.نبى اله صالحى2.غالم یادگار صالحى3.حیدراصالنى4.
محمداســماعیلى بخواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال به استناد سه فقره سفته 
بشــماره هاى 926976-926975-106615 به انضمام خســارات دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه بدین توضیح که خواهان اظهار داشته است خوانده به تعهد خویش مبنى بر 
پرداخت وجه سفته مذکور اقدام ننموده اســت و خواندگان باوصف ابالغ قانونى درجلسه 

شورا حضور پیدانکرده و ایراد و انکارى نسبت به مستندات ارائه شده توسط خواهان بعمل 
نیاورده و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننمود. شورا بابررسى سفته هاى فوق الذکر 
مالحظه مى نماید که سفته ها بدون تاریخ و عندالمطالبه صدرو و گیرنده وجه و قید مبلغ 
سفته است و مســتفاد از مواد307 و 308 قانون تجارت فته طلب (سفته) سندى است که 
به موجب آن امضاکننده تعهد مى نماید مبلغى درموعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل 
یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص پرداخت نماید و سفته عالوه بر امضا یا مهر 
باید داراى تاریخ و متضمن مبلغى که باید تادیه نماید و شــرایط مذکور از شرایط اساسى 
سفته است و بدون تحقق شروط مذکور به ورقه ارایه شده نمى توان مقررات سفته را جارى 
دانست، لیکن باتوجه به مشــخص نبودن تاریخ پرداخت و دارنده آن و این که سندعادى 
مذکور در ید خواهان بوده و چنانچه تاریخ مشخصى براى پرداخت بوده یا نظر خوانده به 
پرداخت وجه به شخص معین بوده مى بایست ذکر شود و عدم ذکرتاریخ و شخص معین، 
قرینه اى بر عندالمطالبه وحامل بودن آن است. لذا باتوجه به اشتغال ذمه خوانده به شرح 
مذکور و عدم ارایه دلیل بر برائت ذمه از ســوى خوانده دادگاه با اســتصحاب بقاى دین 
دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 1301 قانون و مواد 198و 515 و 
519 ق.آ.د.م راى به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 3/560/000 ریال هزینه دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه برابر تورم 
شاخص بانک مرکزى ازحین تقدیم دادخواســت 95/05/10 (و حق الوکاله طبق تعرفه) 
که محاسبه آن با اجراى احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
(غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شــعبه و بیســت روز پس 
از انقضاى مهلت واخواهــى قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگســترى

 نجف آباد مى باشــد). م الف: 3916  قلى زاده قاضى شــعبه چهارم شوراى حل اختالف 
نجف آباد/1/560

 مزایده
در پرونده کالسه 930641-940308 اجرایى و به موجب دادنامه 940-332-930-127 
صادره از شعبه اول حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى امید شمس فرزند جلیل 
محکوم اســت به پرداخت 11/000/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسى و 
غیره در حق محکوم له و مبلغ 721/445/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت 
که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب هیئت کارشناس سه نفره به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 
یک قطعه زمین بایر به مساحت عرصه 1648/5 بشــماره پالك ثبتى 88/277 بنشانى 
نجف آباد کمربندى جنوبى جاده کشــتارگاه کوچه زیتون مقابل درب غربى تصفیه خانه 
فاضالب با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر ارزش پایه مزایده شــش دانگ پالك ثبتى 
به میزان 1/400/000/000 (یــک میلیاردوچهارصد میلیون ریال) توضیحا: کل ملک به 
مزایده و فروش خواهد رســید. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
13/02/13 96 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/

ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 3915  اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى 
حقوقى دادگسترى نجف آباد/1/561

حصر وراثت
اقدس ربانیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 909 به شرح دادخواست به کالسه 
39/96  از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه بیگم کافى موسوى نجف آبادى بشناسنامه 16441 در تاریخ 76/12/25 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اقدس 
ربانیان نجف آبادى ش ش 909 (فرزند متوفى) متوفى به  غیر از نامبرده ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3914 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/562
ابالغ رأى 

کالسه پرونده:1013/95 شماره دادنامه:9161-95/12/14 تاریخ رسیدگى: 95/12/07 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه چهارم شــوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشهر خواهان: 
جعفر القاسى فرزند على شیر-یزدانشهر-خ 11غربى پالك133 خوانده: محترم باباشمس 
الدین فرزند حسن آقا مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سندرسمى اتومبیل با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دادخواست آقاى جعفرالقاسى بطرفیت خانم محترم باباشمس الدین به 
خواسته الزام خوانده به تنظیم سندرسمى خودرو از نوع سوارى-سمند ال ایکس بشماره 
انتظامى 23-587م85 مقوم به 120/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسى و حق 
الوکاله بدین توضیح که (وکیل) خواهان دردادخواســت تقدیمى اظهارداشته است. یک 
دستگاه سوارى سمند بشماره انتظامى 23-587م85 طبق گواهینامه عادى 93/07/20 
به مبلغ دوازده میلیون تومان خریدارى که خوانده از انتقال ســندخوددارى نموده است. 
خوانده با وصف ابالغ قانونى درجلسه حضورپیدانکرده و نسبت به مستندات ابرازى خواهان 
دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشته اند، شورا نســبت به مالکیت خوانده از پلیس راهور 
استعالم، که کتبا اعالم نموده اســت خوانده ردیف اول مالک رسمى خودرو موصوف مى 
باشد. لذا شــورا با احراز رابطه معاملى بین متداعیین و استعالم مذکور دعواى مطروحه را 
ثابت و صحیح دانسته، به استناد مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنى خوانده را به تنظیم 
سندرسمى خودرو موصوف با حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى درحق خواهان محکوم 
مى نماید و به استناد قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسى مدنى خوانده 
را به پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 1/565/000 و کلیه خسارات وارده که محاسبه آن با 
اجراى احکام است درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قا بل اعتراض دراین شــعبه و بیست روز پس از انقضاى 
مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 
م الف: 3912  قلى زاده قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/563

ابالغ وقت رسیدگى
شماره: 269/95 ش ح 11- 96/01/20 خواهان فرهاد توکلى با وکالت مهدى سوادکوهى 
دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت  خوانده آقاى سیدعلى مدنى به 
شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
269/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/02 ساعت 9 صبح تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه 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: 3909 شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد/1/564
حصر وراثت

بتول امینى هرندى داراى شناسنامه شماره 40 به شــرح دادخواست تقدیمی به کالسه 
525/95 در این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان قاسم امینى هرندى فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 2669 در تاریخ 94/4/21 
اقامتگاه خود را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- بتول امینى هرندى فرزند 
قاسم به شماره ملى 2-970113-565 (فرزند) 2- مرتضى امینى هرندى فرزند قاسم به 
شماره ملى 5-917417-565 (فرزند) 3- نجمه امینى هرندى فرزند قاسم به شماره ملى 
3-917418-565 (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او  باشــد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه (مجتمع شماره یک) /1/615
حصر وراثت

محمد اسالمى هرندى داراى شناسنامه شماره به شــرح دادخواست تقدیمی به کالسه 
517/95 در این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه اسالمى هرندى فرزند مهدى شماره شناسنامه 52 در تاریخ 93/7/20 اقامتگاه خود 
را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد اسالمى هرندى به شماره 
شناسنامه 3399 (همسر) 2- نیلوفر اسالمى هرندى به شــماره ملى 0057648- 565 
(فرزند) 3- مریم اسالمى هرندى به شماره ملى 6- 317873- 127 (فرزند) 4- مهدى 
اسالمى هرندى به شماره ملى 5659671217 (پدر متوفا) 5- رفعت کالنتر قریشى هرندى 
به شــماره ملى 5659682030 (مادر متوفا) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 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. شوراى حل اختالف بخش جلگه/1/616
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى فروتن خسروى دادخواستى 
به انتقال سند اتومبیل بطرفیت آقایان محمود طاهرى و على رضا بهرامى که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالســه 29/96 در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا 
و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 
96/2/31 ساعت 18 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 28 شعبه 2 حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/1/632
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نازك شدن و ریزش مو یکى از شایع ترین شرایط بین 
مردان و زنان محسوب مى شــود. حدود 85 درصد از 
مردان تا سن 50 سالگى با نازك شدن چشمگیر موهاى 
خود مواجه مى شوند و از ســوى دیگر، 40 درصد زنان 
هنگامى که به 40 سالگى مى رسند ریزش موى آشکار 
را تجربه مى کنند، که این شرایط براى آنها مى تواند به 
طور قابل توجهى میزان استرس عاطفى را افزایش دهد.
اگرچه مردان ممکن اســت از نازك شــدن و ریزش 
موهاى خود خوشحال نباشند، اما این شرایط براى تقریبا 
یک چهارم از زنان همانند از دست دادن یک اندام بدن 

محسوب مى شود.
خبر خوب این است که براى کاهش نگرانى درباره نازك 
شدن مو نیازى نیست سر خود را با یک کاله بپوشانید 
یا هزینه زیادى براى بهبود این شرایط خرج کنید. یک 
روش طبیعى و ساده براى مقابله با نازك شدن مو وجود 

دارد که دسترسى به آن نیز آسان است.

راز روغن کرچک 
هنگامى که درباره روغن کرچک فکر مى کنید، احتماال 
همانند بیشــتر مردم آن را به عنوان یک ملین به خاطر 

مى آورید. 
اما این روغن توانایى هایى فراتر از آن دارد. از تسکین 
درد عضالت و مفاصل تا کمک به خواب بهتر و پوست 
سالم تر، روغن کرچک یکى از محصوالتى است که هر 

فردى باید در خانه آن را داشته باشد.
روغن کرچک، روغنى گیاهى است که از دانه هاى گیاه 
کرچک به دست مى آید. روغن کرچک از ویژگى هاى 

ضد التهابى و ضد باکترى سود مى برد.
در صورت اســتفاده براى مو، هنگامى که پوســت سر 
خود را با روغن کرچک ماســاژ مى دهید، این روغن به 
اعماق منافذ پوست راه یافته و جریان خون را به سمت

فولیکول ها تقویت مى کند. 
بر همین اساس، تارهاى مو مى توانند به واقع سریع تر 

رشــد کنند. روغن کرچک منبع خوبى براى اسیدهاى 
چرب امگا-6 نیز محســوب مى شــود که به نرمى و 
مرطوب شــدن موها کمک مى کند و از این رو، امکان 

شکستگى و موخوره کاهش مى یابد.
پس جاى شــگفتى ندارد که براى تقویت و ضخیم تر 

مو  شدن 
مى تــوان 

استفاده از این 
روغن را مــد نظر 

قرار داد.

نعناع یکى از گیاهانى است که عالوه بر داشتن عطر 
و طعم خوش از زمان هاى گذشــته در طب گیاهى 

استفاده مى شده است.
روغن استخراج شده از نعنا شامل ترکیبات متعددى 
است که مى تواند تأثیر قدرتمندى در درمان برخى 
بیمارى ها داشته باشد. همچنین از این گیاه در صنایع 

داروسازى نیز استفاده مى شود.
محققــان مى گویند بررســى ها نشــان مى دهد 
روغن نعنــاع تأثیر بســیار زیــادى روى بیمارانى 
دارد که از ســندرم تحریک پذیرى شــدید معده

 رنج مى برند. طبق این بررســى ها بیمارانى که از 
روغن نعناع اســتفاده کرده اند بین 5 تا 20 درصد از 
عالئم وریدهاى شکمى و معده، گرفتگى عضالنى، 

نفخ معده، یبوست و اسهال را کمتر بروز داده اند.
الکس فورد محقق دانشــگاه مک مستر مى گوید: 
گیاه نعناع مى تواند با خاصیت آرامش بخشى خود، 
عمومى ترین عامل دفاعى بدن در برابر ســندروم 

تحریک پذیرى شدید معده IBS تلقى شود.
 همچنین چاى نعنــا مى تواند به عنوان عاملى علیه 
برفک دهان و جلوگیرى از حالــت تهوع در زمان 

باردارى عمل کند.
عصاره گیاه نعناع به طور معمــول در محصوالتى 
نظیــر دهان شــویه ها، آدامــس، خمیــر دندان،

اســپرى   هاى خوشــبو کننده، مــواد جویدنى،  
قــرص نعنــاع 
مرهم هــاى  و 
مختلف  بــه کار برده 

مى شود.
گیاه نعناع همچنین خاصیت 
ضد میکروب، ضد قارچ 
و ضد ویروسى دارد.

اگر جزو آن دسته از افراد مستعد آکنه و جوش صورت هستید باید رژیم غذایى خود را رعایت کنید 
و از مصرف بیش از حد شیرینى، آجیل و شــکالت خوددارى کنید، با این وجود اگر بازهم دچار 
آکنه هاى ناگهانى روى صورت خود شده اید مى توانید اززنجبیل براى درمان آنها استفاده کنید.

زنجبیل(Ginger) داراى خواص درمانى فراوانى براى سالمت بدن است و به ویژه اثرات بسیار 
مثبتى بر زیبایى و روشنى پوست صورت، پرپشتى و افزایش سرعت رشد موها دارد.

براســاس تحقیقات زنجبیل داراى حدود 40 نوع از انواع آنتى اکســیدان هاست و مى تواند با 
مشکالت پوســتى از جمله پیرى مقابله کند.وجود این آنتى اکســیدان ها باعث از بین رفتن

 رادیکال هاى آزاد در پوست مى شود وبه این ترتیب شکست سلول هاى پوستى، افتادگى صورت 
و بروز چین و چروك با شدت کمترى رخ مى دهد.

براى برطرف شدن مشکل آکنه(Acne) صورت مى توانید زنجبیل را به ترکیب رژیم غذایى 
روزانه خود اضافه کنید و یا پس از اطمینان ازعدم داشتن حساسیت غذایى و پوستى به این ماده 
غذایى یک تکه آن را به قطعات نازك تقسیم کرده به آرامى روى صورت و محل آکنه ها بگذارید 
و پس از مدت 10 دقیقه یا کمتر ماســک را بردارید. در صورتى که پوست شما دچار قرمزى یا 

خارش و التهاب شد از روش دیگرى براى درمان آکنه هاى صورت خود استفاده کنید.
زنجبیل داراى ترکیبات ضد عفونى کننده و پاك کننده است و مى تواند براى تمییز نگه داشتن 
پوست مورد استفاده قراربگیرد، این ماده همچنین مى تواند با تحریک سلول هاى پوستى، نوعى 
الیه بردارى طبیعى از پوست(Skin) شماانجام دهد و به این ترتیب به درمان لکه هاى پوستى 

کمک کند.
یکى از دالیل ایجاد لکه ها، قارچ و آکنه هاى پوستى وجود میکروب ها وباکترى هاى موجود 
بر سطح پوست اســت که در محل فولیکول موهاى صورت ایجاد التهاب مى کنند، استفاده از 
زنجبیل به عنوان یک ماســک پاك کننده مى تواند حجم باالیى از این میکروب ها و عوامل 

التهاب زا را نابود کند.
زنجبیل بــراى بهبودى رنگ پوســت صورت نیــز مفید اســت و مى تواند آن را درخشــان 
کنــد، مــى توانیــد از یک ماســک زیبایــى بــراى بهبــود رنگ پوســت صــورت خود 
اســتفاده کنید بــراى ایــن کار دو قطعــه زنجبیــل را رنــده کرده بــه همراه دو قاشــق 
غذاخــورى عســل و یــک قاشــق غذاخــورى آب لیموتــرش تــازه مخلــوط کنیــد 

و ســپس تمام نواحى صــورت و گردن را بــا  این ترکیــب را براى مدت 30 دقیقه پوشــش
 دهید.

سپس صورت را با آب سرد شسته و خشــک کنید و از کرم مرطوب کننده براى آبرسانى به آن 
استفاده کنید.

این ماســک براى برطــرف کردن لکه هاى پوســتى، درمــان آکنه و جــوش هاى صورت 
بسیار مفید است و ممارســت در انجام آن مى تواند بسیارى از مشــکالت پوستى را برطرف
کند. اگر هر نقطه اى از بدن دچار سوختگى شده است اســتفاده از زنجبیل مى تواند عالوه بر 
کاهش درد باعث التیام زخم ها نیز شود و به سرعت التهاب را ازبین ببرد، همچنین عفونت ناشى 
از سوختگى یکى از مشکالت شایع است که مصرف زنجبیل و جاى دادن آن دررژیم غذایى ونیز 
استفاده از برش زنجبیل تازه برروى پوست محل سوختگى مى تواند به سرعت آن را ازبین ببرد.

زخــم هــاى Hypopigmented یکــى از مشــکالت شــایع اســت کــه در اثــر 
آن پوســت رنــگ طبیعــى خــود را از دســت مى دهــد و ســفید مــى شــود، زنجبیل

 مى تواند ظاهر پوست را به حالت عادى بازگرداند.

محبوبه ابریشم کار درباره مصرف آجیل در فصل 
بهار اظهار کرد: افــراد در فصل  بهار در مصرف 

آجیل زیاده روى نکنند.
افزودن نمک به مغزهاى گیاهى موجب افزایش 

طبع گرم آنها مى  شود.
بــه گفتــه وى، آجیــل مرســوم امــروزى 
ترکیبــى از مغزهــاى بــا طبع گرم هســتند 
که بــا افــزودن نمک گرمــى آنهــا افزایش 
مى یابد و مصــرف آنها در فصل بهــار توصیه

 نمى  شود.
ایــن دانشــجوى دکتــراى تخصصــى طب 
سنتى تصریح کرد: بهتر اســت افراد از ترکیب 
آلبالــو، گیــالس، برگــه زردآلــو، میوه هاى 
خشــک ترش مــزه به جــاى آجیل اســتفاده

 کنند.
مصرف لواشک هاى بهداشــتى و خانگى بسیار 

مناسب فصل بهار است.
ابریشــم کار یادآور شــد: مصرف لواشک هاى 
بهداشــتى و خانگى بسیار مناســب فصل بهار 
است و براى پذیرایى توصیه مى  شود؛ بهتر است 
که به تناســب سلیقه به جاى شــیرینى و آجیل 
از کاهو و سکنجبین، شــربت هاى آلبالو، لیمو، 
خیار، گالب، عرق کاسنى، ســکنجبین و تخم 
خرفه براى پذیرایى اســتفاده شود و باید دانست 
که مصرف اینگونه تنقــالت ترش مزه در فصل 
بهار، احساس ســبکى و آرامش خوبى به افراد 

مى دهد.
وى گفــت: همچنیــن مصــرف مــاش در 
فصــل بهــار و تابســتان، در ســرزمین هاى 
گــرم و در افــراد گرم مــزاج یــا در تب هاى 
گــرم، مفید اســت و باعــث تســکین حرارت

 مى شود.

دکتر محمدحســین حریرچیان گفت: ســندروم پاى 
بى قرار معموًال قبل از خواب بروز مى کند و از این رو جزو 
اختالالت خواب محسوب مى شــود. این عارضه علل 
متعددى مى تواند داشته باشد؛ گاهى علل فیزیولوژیک 
مانند کم خونى، اختالل در عملکرد کلیه، مشــکالت 
کلیوى و تیروئید و گاهى علل ژنتیکى در بروز آن دخیل 

هستند. 
وى افزود: افرادى که دچار این عارضه هستند و به همین 
دلیل نمى توانند به راحتى به خواب روند، باید به پزشک 
مراجعه کرده تا با یک درمان دارویــى مختصر درمان 

شوند، کیفیت خواب بیمار بهبود یابد. 
 حریرچیان گفت: عــالوه بر این عوامل، بســیارى از 
افراد در اثر کمبود آهن به این عارضه مبتال مى شــوند؛ 
درصد زیادى از بیماران که ســندروم پاى بى قرار دارند 
در آزمایشات کم خونى ندارند اما وقتى میزان آهن آنها 
بررسى مى شود، به ویژه در زنان که معموًال این میزان 

پائین است، مشخص مى شود که کمبود آهن دارند. 
متخصص مغز و اعصاب افزود: در افرادى که علت بروز 
ســندروم پاى بى قرار کمبود آهن است، با تجویز آهن 

مختصر این عارضه به راحتى برطرف مى شود. 
حریرچیان در خصوص کمبود سایر ریزمغذى ها و نقش 
آنها در بروز این سندروم گفت: عمدتاً کمبود آهن است که 
این عارضه را ایجاد مى کند و کمبود ویتامین هاى دیگر 

ارتباطى با این عارضه ندارد مگر اینکه نوروپاتى (بیمارى 
اعصاب محیطى) ایجــاد کنند کــه از حیطه علل پاى 

بى قرار خارج مى شود. 
 ســندرم پاى بى قرارعارضه اى اســت که در آن فرد 
احساس ناراحتى به خصوص در ســاعات بعدازظهر و 
هنگام خواب کرده و تالش مى کنــد با راه رفتن، تکان 

دادن یا ماساژ پاها این حس ناخوشایند را برطرف کند. 
 از آنجا که این سندروم بیشتر هنگام خواب بروز مى کند، 
از اختالالت خواب به شمار مى آید. سندرم پاى بى قرار 
از هر سنى مى تواند شروع شود و با گذشت زمان شدت 

بیمارى افزایش مى یابد. 
 این عارضه سبب انواع احساسات از جمله سوزن سوزن 
شدن، خارش، کوبیدن، سوزش، کشش و خزیدن چیزى 
در پاهاى فرد مبتال مى شود. این عالئم معموًال هنگام 
درازکشــیدن یا نشســتن طوالنى مدت روى صندلى 

ماشین، هواپیما یا سینما نیز رخ مى دهد. 
 از آنجا که ایــن عالئم با تــکان دادن پا یا ایســتادن 
کاهش مى یابد، پزشــکان توصیه مى کنند براى رفع 
این عارضه در طول ســفر به ویژه ســفرهاى طوالنى 
مدت نوروزى چند توقف داشــته و سرنشــینان خودرو 
کمى راه بروند. همچنین مســافران پروازهاى هوایى 
در صــورت امکان چنــد دقیقه در طــول هواپیما قدم

 بزنند.

خنثى شدن جوش ها با زنجبیل

ارتباط سندروم پاى بى قرار با فقر آهن

نازکى تارهاى مو را درمان کنید

خواص جادویى 
گیاه نعناع 

مصرف لواشک مفید است
یا مضر؟

پرش چشــم یا عکس العمل عضالت اسپاســم چشم در 
بیشــتر موارد یک پدیده کوتاه مدت مى باشد اما گاهًا این 
عکس العمل تا هفته ها و بلکه تا ماه ها طول مى کشد و این 

یک نشانه جدى براى ما مى باشد.

1 - استرس
یکى از دالیل پرش چشم اســترس مى باشد به خصوص 
براى کسانى که دچار مشکالت یا ضعف بینایى مى باشند. 
براى رفع این مشکل مى توانید یک خواب آرام داشته باشید.

2- کمبود خواب
کمبود خواب نیز مى تواند به این قضیه دامن بزند . بازهم 

راهکار داشتن یک خواب آرام و بدور از استرس مى باشد.

3 - خشکى چشم
اگر مدت زمان زیادى از لنزهاى مختلف استفاده مى کنید 

به احتمال زیاد دچار خشکى چشــم مى شوید و به تبع آن 
دچار پرش چشم خواهید شــد. در این زمان حتما باید به 
چشم پزشک مراجعه نمایید تا احتماًال با تجویز یک قطره 

مناسب در صدد رفع خشکى چشم شما برآید.

4 - خستگى چشم
معموًال کسانى که طوالنى مدت و به طور مداوم از کامپیوتر 
اســتفاده مى کنند مستعد دچار شــدن به خستگى چشم 

هستند.
 اگر از کامپیوتر زیاد اســتفاده مى کنیــد از قانون 20-20 
تبعیت کنید یعنى بعد از 20 دقیقه کار کردن و خیره شدن 
به کامپیوتر به مدت 20 ثانیه به یک نقطه دور خیره شده و 

روى آن تمرکز کنید.
 اگر این روش نیز جواب نداد به چشم پزشک مراجعه کنید 
احتماًال براى شما عینک مخصوص کار تجویز خواهد کرد.

5 - کافئین
برخى اوقات مصرف بیش از اندازه کافه این نیز مى تواند به 
پرش چشم منجر شود. براى درمان آن مى توانید مدت یک 
یا دو هفته از مصرف کافئین خوددارى کنید تا عالئم بهبود 

در چشم را مشاهده کنید.

چند دلیل مهم و احتمالى پرش چشم

ب
تقویت و ضخیم تر  ىىىراى پس جاى شــگفتى ندارد که ب

مو شدن
ى تــوان

تفاده از این
ررنظر را مــد  غن

داد.

ک دهان و جلوگیرى از حالــت بر
باردارى عمل کند.

عصاره گیاه نعناع به طور معمــول
خ نظیــر دهان شــویه ها، آدامــس،

هاى خوشــبو کننده، مـاســپرى
قــ
م و 
مختلف  بـ

مىشود.
گیاه نعناع همچن
ضد میکروب
و ضد ویر
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تور چین

بلیط رفت و برگشت ایرآستانا به پکن- 
ترانسفر فرودگاهى- 7 شب اقامت در 

هتل 5 ستاره- صبحانه- پرواز داخلى پکن، 
شانگهاى

خدمات تور: 

میدان تیان آنمن- شهر ممنوعه- معبد بهشت- دیوار چین- بازار خرید- 
کارخانه سنگ یشم- کارخانه مروارید- مرکز طب سنتى چینیان- برج تلویزیون-

 بازار یوان- موزه شانگهاى- کارخانه ابریشم.

گشت:
نجف آباد- خیابان شریعتى- مقابل بانک پاسارگاد

44 شب پکن +  شب پکن + 33 شب شانگهاى

اقساط اقساط 1010 ماهه ویژه فرهنگیان ماهه ویژه فرهنگیان

کلمه آسمان سیر را به کلمه آسمان سیر را به 1000859010008590 ارسال کنید ارسال کنید
 و رایگان عضو شوید. و رایگان عضو شوید.

031031 - -4264655542646555

airair  a
stan

a
asta

na / ستانا
ایر آ

ستانا / 
ایر آ

یمت تور:
ق

5 تومان
قیمت995/000/

5/9
تور:

5/99/9

000000//890890//33 تومان تومان

بشانگهاىبشانگهاى

آگهى مزایده (مرحله دوم)
پیرو آگهى مزایده شماره 26116 مورخ 95/12/5 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد 
مصوبه شماره 2921 مورخ 95/11/25 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش قطعه 
زمین شماره 17 به مساحت 159/60 متر مربع واقع در فاز 4 مسعود آباد با کاربرى مسکونى طبق 
کارشناسى جمعًا به مبلغ 420/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى با شرایط 50 درصد نقد و 
مابقى در 4 قسط ماهانه اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت 

دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار مى باشد)
حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول

@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          

ایران 
در نصف جهان

@
ne
sfe

jah
an
clu

b

آذرشهر، چند روز بد از سیل 
ویرانگر

منبع: مهر و میزان




