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خارجى ها 3/5 میلیارد یورو به اصفهان آوردند

5 اشتباهى که در هنگام استحمام انجام مى دهیداولین خروجى استقاللچرا پراید از رده خارج نشد؟!اُبهت آریایى و بهت ژرمن ها  زندگى ادامه دارد حتى اگر ببازید یا رد صالحیت شوید سالمتورزشاقتصاداجتماعجهان نما

آمار استاندار از سرمایه گذارى هیئت هاى اقتصادى که به استان سفر کرده اند
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بهره بردارى از
 4 پروژه در منطقه 14 

اصفهان

هماى سعادت 
برکدام باندمى نشیند؟

ایرانى ها بدون ویزا به روسیه 
مى روند روش هاى نوین 

مکان یابى 
در محیط بسته

 اداره کاخ سفید به شیوه 
تجارت خانوادگى!

چه کسى تله  فیلمساز آلمانى را 
به فارابى قالب کرد؟

12

قتل مربى بدنسازى در 
جریان تصادف

کرانچار، نایب قهرمان را 
معرفى مى کند

ارتش در چارچوب منافع ملى 
حرکت مى کند

پیش بینى رشد قیمت  مسکن در 
حد نرخ تورم 
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رئیس شورایعالى امنیت ملى، ارتش 
جمهورى اسالمى ایران را یادآور نظم، 

انضباط، ایمان، دفاع مشروع از سرزمین 
مقدس ایران و حرکت در چارچوب 

قانون و منافع و مصالح ملى 
توصیف کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازى با 
بیان اینکه خالى بودن واحدهاى مسکونى ساخته 
شده بحث پیچیده اى است، گفت: طبق 
گزارش هاى بانک مرکزى، مسکن در 
سال جارى رونق خواهد گرفت اما 
باید اذعان کرد که ...

ت ی ىر پیشبی
حد نر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه
بیان اینکه خالى بودن واحدهاى مس
اسشده بحث پیچیده اىاست
گزارش هاى بانک مرکز
سال جارى رونق خ
اذ باید

6

10

در محیط بسته
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بلیت هاى
300 هزار تومانى

براى کنسرت خنده!

بلیت کنسرت خنده حسن 
ریوندى استندآپ کمدین 
مشهور کشورمان که قرار 

است روز سه شنبه
 19 اردیبهشت ماه 
برگزار شود به مرز

 300 هزار تومان رسید.

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم 

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهاى ذیل را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان ذیصالح انجام دهد.  

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

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 
نام روزنامه: نصف جهان شماره تلفن: 36680030- 031

تاریخ انتشار: 1396/1/30
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آیت ا... ناصر مکارم شیرازى از مراجع تقلید در بیانیه اى 
هرگونه حرکت در خصوص ایجاد اختالف میان برادران 

مسلمانان را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
در این بیانیه آمده است:  به تازگى اطالع یافتم که شبکه 
محترم «والیت» بدون هیچگونــه اطالع به اینجانب، 
برنامه تفرقه انگیــزى را اجرا کرده (هرچنــد بعد از آن 
عذرخواهى کرده اند) ولى به ایشــان تأکید کرده ام که 
اگر یک بار دیگر برنامه تفرقــه انگیزى اجرا کنند، براى 

همیشه حمایت خود را از آنها بر مى دارم.
شبکه جهانى «والیت» یک شــبکه ماهواره اى است 
که پنجم تیرمــاه 1389به منظور نشــر عقاید پیروان

 اهل بیت(ع) بنا شد. اساسنامه این شبکه که هم اکنون 
به زبان هاى متعدد در جهان پخش مى شود پس از تأیید 
شورایعالى انقالب فرهنگى به امضاى رئیس جمهور وقت 
رسیده و هم اکنون شــبکه «والیت» داراى شخصیت 

حقوقى مستقل است.
این مرجع تقلیــد در این بیانیه تصریح کرده اســت: از 
برادران اهل  سنت نیز انتظار دارم که از سخنان تفرقه انگیز 
بعضى از تندروها جلوگیرى کنند و اگر نفوذى در بعضى 
شبکه هاى تفرقه انگیز دارند به آنها یادآور شوند که نتیجه 
این کار، آب به آسیاب دشمن ریختن و خون مسلمین را 
به وسیله مسلمین هدر دادن و دشمن را شاد کردن است.

رئیس شورایعالى امنیت ملى، ارتش جمهورى اسالمى 
ایران را یــادآور نظم، انضباط، ایمان، دفاع مشــروع از 
سرزمین مقدس ایران و حرکت در چارچوب قانون و منافع 

و مصالح ملى توصیف کرد.
بــه گــزارش ایرنا، حجــت االســالم و المســلمین

 حسن روحانى دیروز سه شنبه در آئین گرامیداشت روز 
ارتش جمهورى اسالمى ایران این مطلب را بیان کرد.

روحانى اضافه کرد: نام برخــى از ارتش هاى دنیا یادآور 
دخالت در امور داخلى کشــورهاى دیگر، نســل کشى، 
حمایت از تروریسم، کودتا و بى اعتنایى به نظرات ملت 

و قانون است. 

وى تأکید کرد: ارتش جمهورى اســالمى ایران آزمون 
خود را در هشت سال دفاع مقدس پس داد، هیچ عملیات 
بزرگى در هشت سال دفاع مقدس نمى یابید که با حرکت 
پرواز هواپیماهاى نیروى هوایى ارتش جمهورى اسالمى 
ایران براى رساندن مهمات، تجهیزات، سالح از مناطق 

دور دست جهان قرین نباشد.
رئیس دولت یازدهم اظهار داشت: هیچ عملیات بزرگى 
را در دفاع مقدس نمى بینید مگــر آنکه هفته ها قبل از 

عملیات،  پرواز f4 را در آن منطقه شاهد بودیم.
روحانى افزود: با تحلیل عکس هاى این نوع هواپیما بود 

که طراحى نظامى و عملیاتى ما تکمیل مى شد. 

هشدار آیت ا... مکارم به 
گردانندگان شبکه «والیت»  

ارتش در چارچوب منافع ملى 
حرکت مى کند

6 هزار میلیارد تومان کو؟! 
  آفتاب| رئیس مجلس با حضور در کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در سال هاى 
91 و 92 نوسان شدید در تورم وجود داشت، تصریح 
کرد: همین موضوع سبب ایجاد مشکالت بسیارى در 

بیمارستان ها و مراکز درمانى شد.
على الریجانى با بیــان اینکه در حــال حاضر این 
مشکالت تا حدودى کاهش پیدا کرده است، گفت: 
مجلس در دولت قبل پیشــنهاد داد براى رفع برخى 
مشــکالت در حوزه درمان چه میــزان بودجه نیاز 
است و مســئوالن وزارت بهداشت در دولت گذشته 
وجود شش هزار میلیارد تومان منبع مالى را در حوزه 
سالمت طلب کردند هر چند که این بودجه از سوى 
مجلس اختصاص پیدا کرد اما دولت بودجه را در حوزه 

سالمت قرار نداد.

تقریباً صالحیت همه تأیید شد 
 ایلنا| در حالى که اخبار مختلفى از نتایج بررسى 
صالحیت داوطلبــان انتخابات شــوراها در تهران 
مطرح است، شــنیده  ها حاکى از آن است صالحیت 
بسیارى از کاندیداهاى شوراى شهر تهران تأیید شده 
است. اسامى برخى از تأیید صالحیت شدگان بدین 
شرح است: محسن هاشمى، شــهربانو امانى، احمد 
حکیمى پور، محسن سرخو، افشین حبیب زاده، یاشار 
سلطانى، حسین ا... کرم، غالمعلى رجایى، محمدجواد 
حق شــناس، مرتضى الویرى، محسن مهرعلیزاده، 
فاطمه هاشمى، علیرضا دهقان، مهدى موسوى الرى 

و مهدى خورشیدى.

افشاگرى افخمى
بهروز افخمى کارگردان ســینما و    فارس|
تلویزیون در چهل و چهارمین قسمت برنامه تلویزیونى 
«جهان آرا» شبکه افق درباره جوایزى که «ماجراى 
نیمروز» در جشنواره فجر گرفت با توجه به اتفاقاتى که 
در این جشنواره افتاد و با تأکید بر این نکته که جایزه ها 
هیچ اعتبارى نداشت تصریح کرد: شنیدیم جایزه ها در 
روزهاى آخر و حتى ساعت به ساعت جابه جا مى شد و 
حتى با تعهدگرفتن از کسانى که قرار بود به آنها جایزه 
داده شود خواستند که به تلویزیون و برنامه «هفت» 
حمله کنند. حتى یکى از کارگــردان هایى که جایزه 
گرفت و به تلویزیون ناســزا گفت اخیراً در تلویزیون 
پروژه گرفــت. وى ادامه داد: تا آخرین لحظه ســعى 
مى کردند «ماجراى نیمــروز» جایزه را نگیرد و حتى 
اکبر نبوى تهدید کرد اگر قرار اســت این فیلم جایزه 

بگیرد من هیئت داوران را ترك مى کنم.

نام بانک زنجانى تغییر کرد
مجموعه سهامى خصوصى بانک    تسنیم|
سرمایه گذارى «کانت» در تاجیکستان که به میلیاردر 
ایرانى بابک زنجانى منســوب و در ایــران به اعدام 
محکوم شده است، نام خود را تغییر داد و اکنون این 

بانک «بانک آسیا» نام گرفت. 
بنابر اطالعات دفتر مطبوعات، بانک ملى تاجیکستان 
با مجوز ریاســت بانک ملى تاجیکستان، به جمعیت 
سهامى پوشــیده «بانک آســیا» براى انجام دادن 
عملیات بانکــى با پول ملى و اســعار خارجى مجوز 

داده شد.
«قادر قاســم» رئیس کمیته دولتى سرمایه گذارى 
و اداره اموال دولتى تاجیکســتان در نشست خبرى 
اول سال 2015 اظهار داشــته بود که بابک زنجانى 
تاجر معروف ایرانى، در تاجیکستان هیچ اموالى ندارد.

ُترك هاى مقیم ایران 
به تغییر، رأى دادند؟ 

  آنا| خبرگزارى رسمى ترکیه (آناتولى) نتیجه 
همه پرسى تغییر قانون اساسى در ترکیه را به تفکیک 
استان هاى داخلى و مراکز خارج از کشور منتشر کرد.

طبق آمار منتشر شده از نتیجه همه پرسى به تفکیک 
مراکز خارج از ترکیه، 54/68 درصــد از اتباع ترکیه 
که ساکن ایران هستند به تغییرات قانون اساسى در 
کشورشان رأى «نه» داده اند. همچنین 45/32 درصد 

با این تغییرات موافقت کرده اند.

توئیتر

نشــریه «پولیتیکو» در مقاله اى اعالم کرد: حکم منع 
روادید به شهروندان کشورهاى مسلمان، خشم ایرانیان 
مقیم آمریکا را بر انگیخته است و آنان قصد دارند علیه 

این حکم در دادگاه هاى این کشور طرح شکایت کنند.
به گزارش ایرنا، نشــریه سیاســى «پولیتیکو» آمریکا 
اعالم کرد: گروه بى شــمارى از ایرانیان آمریکا که به 
طور معمول خود را از مسائل سیاســى آمریکا دور نگه 
مى دارنــد، علیه حکم مهاجرتــى «دونالد ترامپ» که 
صدور روادید براى شهروندان شش کشور از جمله ایران 
را ممنوع کرده است به دادگاه هاى این کشور شکایت 

کرده اند.
بر همین اساس، گروه زیادى از این ایرانیان قرار است 
به منظور شکایت علیه این حکم که محدودیت هایى را 
براى ورود دانشجویان و پژوهشگران ایرانى به آمریکا 
ایجاد کرده اســت، به طــور جداگانــه در دادگاه هاى 

آمریکایى حضور یابند.
در این مقاله به ســخنان «ســیروس مهرى» یکى از 
وکالى حقوق مدنى آمریکا و کنشگر معروف این کشور 
که پرونده این شــکایت ها را به دادگاه ارائه داده، اشاره 
شده که گفته است چنین حکمى همانند خنجرى در قلب 

او به عنوان فردى با میراث فرهنگى ایرانى است.

این وکیل ایرانى االصل هشدار داده است که این حکم 
احساسات شدید نزدیک به 500 هزار ایرانى مقیم آمریکا 
را که تاکنون منشأ خدمات شایان فرهنگى و اجتماعى 
در این کشور بوده اند را برانگیخته است. این گروه خود 
را قربانیان بالقوه این رویکرد مى دانند که همین مسئله 
مى تواند از احترام و وابستگى آنها به جامعه آمریکا بکاهد.

«پولیتیکو»  اعالم کرده اســت که شاکیان این پرونده، 
طیف گسترده اى از زنان و مردانى را که قصد ازدواج در 
این کشور را داشته و یا خیال آوردن والدین خود به آمریکا 

را دارند، تشکیل مى دهند.

پرونده فساد مالى در بانک ســرمایه که از آن به عنوان 
بزرگ ترین فساد بانکى تاریخ ایران یاد مى شود، هر چقدر 

جلوتر مى رود، ابعاد تازه اى را نشان مى دهد.
به گزارش تســنیم، در یکصدودهمین نشست خبرى 
سخنگوى قوه قضائیه بود که حجت االسالم والمسلمین 
غالمحســین محســنى اژه اى از معوقه هشت هزار و 
300 میلیارد تومانى 31 نفر در بانک ســرمایه خبر داد. 
بر اساس این گزارش و بنابر اطالعات به دست آمده، هیچ 
کدام از این 31 نفر طبق ضوابط و مقررات، تســهیالت 
دریافت نکرده اند؛ حتى یک نفر. این افراد براى دریافت 
تسهیالت، مرتکب امور خالف و جرم مانند پرداخت رشوه 
و ارائه وثیقه هاى صورى شدند و جالب اینکه تسهیالت 
دریافتى را نیز در امور دیگرى غیــر از آنچه اعالم کرده 

بودند، هزینه کردند.
به عنوان مثال فقط در یک فقره به یکى از شرکت هاى 
زیر مجموعه بانک سرمایه به مدیریت «م.ع» که سهام 
100 درصدى آن متعلق به خود بانک است، چهار هزار 
و 210 میلیارد ریال تســهیالت غیرقانونــى در قالب 

عقد مشارکت مدنى پرداخت شــده و این شرکت نیز با 
سود غیرمتعارف به پنج شــرکت دیگر این تسهیالت را 

داده است.
به عبارت دیگر، بانک ســرمایه بر خالف سیاست هاى 
شوراى پول و اعتبار و در راســتاى دریافت سود بیشتر، 
اقدام به تصویب و اعطاى چهار هزار و 210 میلیارد ریال 
به شــرکت زیر مجموعه خود کرده است؛ شرکتى که 
به منظور سرمایه گذارى درخواست دریافت تسهیالت 
داشته و جالب  اینکه بالفاصله پس از دریافت تسهیالت 
یاد شده با سود 18 درصد، آن را با سود 27 درصد به پنج 

شرکت دیگر داده است یعنى 9 درصد سود اضافه! 
بر اســاس این گزارش، شــرکت مذکور از چهار هزار 
و 210 میلیــارد ریــال تســهیالت دریافتــى دو هزار 
میلیارد ریال معــادل 200 میلیارد تومان را به شــرکت
 «الف. ت. ه.»،  هــزار و صد میلیارد ریــال به تولیدى 
«الــف.د»، 800 میلیارد ریال بــه «پ. ت. س»، 300 
میلیارد ریال به «ب. پ. الف» و هزار میلیارد ریال نیز به 

شرکت «ع. پ. الف. ك. کیش» اعطا کرده است.

جالب تر اینکه قرار بوده یک درصد تسهیالت یعنى 42/1  
میلیارد تومان تحت پوشــش کارمزد به آقاى «الف. م» 
رئیس هیئت مدیره شرکت توســعه تجارت پایدار قشم 
پرداخت شــود که از این مبلغ، 270 میلیــون تومان به 
حســاب وى در بانک هاى مختلف کارسازى شده که 
از مصادیق ارتشــا و تحصیل مال نامشــروع محسوب 

مى شود.

عصر ایران- هرچــه به روز انتخــاب دوازدهم نزدیک 
مى شــویم جاى خالى هاشمى رفســنجانى در فضاى 
سیاسى کشور بیشتر به چشــم مى آید. کسى که مرور 
زندگى سیاســى او مى تواند درســى بــراى نامزدهاى 
انتخابات ریاســت جمهورى باشد. بســیارى از ناظران 
سیاسى بر این باور هستند که اگر فالن نامزد رد صالحیت 
شود رسماً از صحنه سیاسى کشور حذف خواهد شد یا اگر 
فالنى بازنده انتخابات باشد دیگر در سپهر آینده سیاست 

ایران جایى نخواهد داشت.
بررســى رفتار سیاســى هاشــمى نشــان مى دهد نه
 رد صالحیت و نه رأى نیاوردن نمى تواند نقطه پایانى به 
زندگى سیاسى یک سیاستمدار باشد. بعد از شکست در 
انتخابات ریاست جمهورى سال 84 بسیارى بر این باور 
بودند که بهتر است هاشــمى دیگر وارد فضاى سیاسى 
و انتخاباتى کشــور نشــود. برخى مى گفتند رأى مردم 
نشان داده هاشمى تمام شده است. حتى عده اى تالش 
مى کردند او صندلى ریاست مجمع تشخیص مصلحت 
نظام را هم رها کند و مثًال به قم برود و به درس و بحث 

خود بپردازد.
هاشمى اما زندگى سیاسى خود را ادامه داد. حتى حضور 
پررنگ تر از دهه 70 در دهه 80 در فضاى سیاسى کشور 
داشت. او دقیقاً بعد از انتخابات ریاست جمهورى سال 84 
در انتخابات مجلس خبرگان دوره چهارم شرکت کرد و 

به عنوان رأى اول مردم تهران راهى این مجلس شد. 
شکست در انتخابات ریاست جمهورى نهم باعث نشد، 
هاشمى صحنه رقابت را کنار بگذارد و فضا را براى رقباى 
خود خالى کند. او هیچگاه نگفت این آخرین حضور من در 
یک انتخابات است. هاشمى هرجا فکر مى کرد مى تواند در 
مقابل جریان تندروى در کشور بایستد وارد صحنه مى شد. 

حتى اگر با سیل تهمت ها و بى مهرى ها روبه رو شود.
هاشمى به جز شکست، یکبار طعم تلخ رد صالحیت را 
هم چشیده است. مردم در سال 92 مشتاق آمدن هاشمى 

بودند. گویى بســیارى تنها راه نجات کشــور را حضور 
هاشمى مى  دانستند. هاشمى در روز آخر ثبت نام انتخابات 
ریاست جمهورى سال 92 وارد صحنه رقابت شد و خبر 

آمدنش همچون زلزله  در کشور پیچید.
هاشمى آمد اما شوراى نگهبان با توجه به شرایط سنى 
او، صالحیت آیت ا... را براى حضور در انتخابات ریاست 
جمهورى احراز نکرد. واکنش هاشمى به ردصالحیتش 
جالب بود. ناطق نــورى نحوه برخورد هاشــمى با خبر 

ردصالحیتــش را اینگونــه روایت مى کنــد: «آیت ا.. 
هاشــمى گفت:  "وقتى خبر رد صالحیتم اعالم شــد، 
آرام ترین شــب زندگى ام بود؛ چرا که بــارى از دوش 
من برداشته شــد و وظیفه ام را هم انجام دادم". من از

 آیت ا... هاشمى پرســیدم حاال مى خواهى چه کنى و 
ایشان پاســخ داد:"مردم را به پاى صندوق رأى دعوت

 مى کنم زیرا انقالب و نظام است که اهمیت دارد".»
هاشمى با وجود رد صالحیت، با نظام و مردم قهر نکرد. 

او رد صالحیت شــد اما از روحانى حمایت کرد. حمایت 
او باعث شد حسن روحانى به کرسى ریاست جمهورى 
برسد. هاشــمى بعد از ردصالحیت از یک نامزد ریاست 
جمهورى تبدیل به فردى رئیس جمهور ســاز شد. او از 

یک تهدید براى خود فرصت ساخت.
هاشمى در سال 94 بازهم در انتخابات مجلس خبرگان 
شــرکت کرد. توانســت با باالترین رأى در طول تاریخ 
مجلس خبرگان راهى این مجلس شود و عالوه بر آن، 

فهرست مورد حمایت خود را هم وارد مجلس کرد.
هاشمى استاد تبدیل تهدیدها به فرصت ها بود. نامزدهاى 
انتخابات ریاســت جمهورى باید زندگى او را سرلوحه 
خود قرار دهند و فکر نکنند با یک رد صالحیت و یا یک 
شکســت زندگى سیاسى شــان به پایان مى رسد. شاید 
بتوان گفت مرگ تنها پدیده اى اســت که مى تواند یک 

سیاستمدار را از دنیاى سیاست جدا کند.

نماینده نزدیک به جبهه پایدارى با اشــاره به عدم سبقه 
اجرایى ابراهیم رئیســى، گفت: ایشــان چندین سال به 
عنوان معاون قــوه قضائیه بوده اســت و امــروزه اداره 
قوه قضائیه کمتر از اداره قوه مجریه نیست! رئیسى در زمانى 
که در این قوه بوده عملکرد خوبى داشته و نمره خوبى را هم 
کسب کرده است. به نظر مى رســد که مدیریت در سطح 
ملى و قوه مجریه بیشتر از آنکه نیاز به تخصص داشته باشد 

نیازمند هدایت و مدیریت مباحث کالن عمومى است. 
حســینعلى حاجى دلیگانى ادامه داد: آقاى رئیسى چهره 
سیاسى به معناى حزبى نیست اما با توجه به عملکردى که 

داشته معتقدم مورد توجه عامه مردم نیز قرار بگیرد. 
 نماینده مردم شاهین شــهر با بیان اینکه اصولگرایان به 
سراغ رئیسى نرفتند، خاطرنشان کرد: معتقدم آن  دسته از 
افرادى که بیشتر دغدغه انقالب را داشتند با عنوان جبهه 
مردمى نیروهاى انقالب از وى براى حضور در انتخابات 

درخواست کردند و ایشان نیز حتى پا را فراتر از این گذاشتند 
و در اطالعیه اى که دادند ضمن تشکر از نیروهاى انقالب 

خودشان را کامًال به این جمع وابسته ندانستند. 
این نماینده مجلس با اشــاره به حضور برخى از نزدیکان 
احمدى نژاد در کنار ابراهیم رئیسى در زمان ثبت نام براى 
انتخابات، تصریح کرد: افراد دیگرى هم در کنار رئیســى 
بودند، شخصیت ایشان شخصیتى خاکى، دقیق و زیرك 
است که فکر نمى کنم حضور این افراد در کنار آقاى رئیسى 

بخواهد مشکلى را ایجاد کند.  
حاجى دلیگانى با اشاره به ثبت نام محمود احمدى نژاد در 
انتخابات گفت: معتقدم ایشان هم کمک خواهد کرد و با 
مذاکرات و رایزنى هایى که صورت گرفته و در حال انجام 
است امیدواریم این موضوع نیز حل شود. احمدى نژاد اگر با 
برنامه و مشى اعتدال طلبى رئیسى آشنا شود مطمئن هستم 

او هم کمک خواهد  کرد.

درس بزرگ هاشمى به سیاسیون؛

 زندگى ادامه دارد حتى اگر ببازید یا رد صالحیت شوید

روایت مهم نماینده شاهین شهر از جزئیاتى جدید از فساد مالى در بانک سرمایه
رایزنى و مذاکره با احمدى  نژاد

ایرانیان مقیم آمریکا رو در روى ترامپ

,,

بررسى رفتار 
سیاسى هاشمى 
نشان مى دهد نه
 رد صالحیت و 
نه رأى نیاوردن 
نمى تواند نقطه 
پایانى به زندگى 
سیاسى یک 
سیاستمدار باشد

روزنامــه «العــرب» و «الحیــات» در تحلیــل هاى
 جداگانه اى به بررســى انتخابات ریاست جمهورى در 

ایران پرداخته اند.
به گزارش نامه نیوز، روزنامه «العرب» چاپ لندن درباره 
ثبت نام احمدى نژاد در انتخابات ریاســت جمهورى و 
بررسى علل و حواشى آن مى نویســد: در سال 2015، 
در شــرایطى که هیچ انتظارى درباره بازگشت محمود 
احمدى نژاد به عرصه سیاســت در ایران وجود نداشت 
و یا اینکه هیچ ســخنى درباره ثبت نــام احتمالى وى 
در انتخابــات ریاســت جمهورى ســال 2017 مطرح 
نبود، نوشــتیم که وى مى تواند چالــش متناوبى براى 
حسن روحانى رئیس جمهور کنونى ایران در انتخابات 

امسال باشد.
به این معنا که احمدى نژاد مى تواند با اســتفاده از وزنه 
سیاسى و پوپولیســم خود از یک ســو و از سوى دیگر 
با ســرمایه گذارى بر نابرابرى هاى اقتصادى و انتقاد 
تندروها از روحانى با استفاده از پایگاه اجتماعى خود در 
رقابت هاى ریاست جمهورى به نفع یک کاندیداى تندرو 

دیگر استفاده کند.
حضور احمدى نژاد در انتخابات براى ریاست جمهورى، 
خود بسیار احتمال ضعیفى اســت چراکه مقامات ارشد 

نظام ایران نسبت به این موضوع تمایلى ندارند.
رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى ایران غیرقابل 
پیش بینى و پیچیده اســت. یکى از نمونــه هاى این 
پیچیدگى این است که بســیارى از کاندیداهایى که در 
این انتخابات ثبت نام کرده اند تا انتها در این انتخابات 
حضور ندارند بلکه به دنبال حمایت و جمع کردن پایگاه 
اجتماعى خود براى دیگر کاندیداى مورد نظر هستند و 
به همین خاطر اســت که احمدى نژاد در این انتخابات 

ثبت نام کرده است.
عطش ســیرى ناپذیر احمدى نژاد براى قدرت، توجه 
رســانه اى و وضعیــت و مواضع وى باعث شــد که

 تنش هایى میــان وى و دیگر نهادهــاى نظام ایران 
ایجاد شود. ثبت نام احمدى نژاد موجب توجه رسانه اى 
بین المللى به وى شــد چیزى که احمدى نژاد به دنبال 
آن است. احمدى نژاد همچنین به دنبال حضور در دولت 

آینده فردى است که وى اکنون در این انتخابات از او حمایت 
مى کند.

«الحیات» نیز در گزارشــى در این باره مى نویسد: انتظار
 مى رود رقابت اصلى انتخابات ریاست جمهورى ایران میان 
دو نامزد اصلى این انتخابات یعنى ابراهیم رئیسى و حسن 
روحانى باشد، جایى که دیگر کاندیداها نیز در حمایت از این 
دو کاندیداى اصلى در مناظره هاى انتخاباتى تلویزیونى نیز 

حضور دارند.

تحلیل رسانه هاى عرب از انتخابات ایران

چرا محمود احمدى نژاد بازگشته است؟
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نماینــده ولى فقیه در حــج و زیارت با اشــاره به اینکه 
درموضوع اجاره مسکن حجاج امسال ظرفیت هاى خوبى 
تاکنون آماده شده است از احتمال فراخوان اولویت هاى 

بیشتر براي تشرف به حج تمتع خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین ســید على قاضى عسکر از 
مسئوالن سازمان حج و زیارت خواست با توجه به روند 
مطلوب تأمین مسکن زائران درمدینه و مکه و افزایش 
بیش از 22هزارنفرى ســهمیه ایران نسبت به سال94 
امکان فراخوان از دارندگان فیــش هاى ثبت نامى حج 
تمتع بعد از تاریخ 04/31/ 1385 را در اولویت قرار دهند.

سرپرست حجاج ایرانى افزود: علیرغم قطع روابط سیاسى 

ریاض و تهران با تالش تیم هاى کارشناســى تاکنون 
اقدامات خوبى صورت گرفته و شرایط براى انجام حج به 

خوبى فراهم شده است.
دراین جلســه همچنین موضــوع اعــزام زائرانى که 
فیش هاى اولویت دارگذشــته را در اختیار دارند بررسى 
و تأکید شد: کســانى که با اعالم اولویت ها نوبت آنها 
فرا مى رسد شرعًا مستطیع مى شوند و به تأخیر انداختن 
آن بدون عذر شرعى گناه اســت لذا با توجه به اینکه در 
روزهاى آینده ظرفیت ثبت نام ها تکمیل خواهد شــد، 
از این دسته افراد خواسته شد سریع  تر براى ثبت نام به 

بانک ها مراجعه کنند.

رئیس اداره آموزش و توســعه صندوق بازنشســتگى 
کشــورى از ارائه طرح ملــى «آمادگــى ورود به دوره 
بازنشســتگى براى کارمندان دولت باالى 25 ســال 

سابقه» به شوراى ملى سالمندان خبر داد.
زهرا زاده غالم در گفتگو با ایسنا، به دوره هاى آموزشى 
برگزار شده براى بازنشســتگان در سال گذشته اشاره و 
اظهار کرد: آموزش در صندوق بازنشستگى در چهار حوزه 

دنبال مى شود که یکى از آنها حوزه بازنشستگان است.
وى در ادامه از ارائه طرحى به شوراى ملى سالمندان به 
منظور آشــنایى کارکنان دولت در آستانه بازنشستگى 
با دوره بازنشســتگى خبر داد و افزود: طراحى دوره هاى 

آموزشى براى کارکنان دولت در آســتانه بازنشستگى 
با عنوان «آمادگى براى ورود به دوره بازنشســتگى» را 
مدنظر داشــتیم که محتواى آن آماده و سال گذشته به 

شوراى ملى سالمندان ارسال شد.
رئیس اداره آموزش و توســعه صندوق بازنشســتگى 
کشــورى گفت: از جمله برنامه هاى جدى ما براى سال 
جارى پیگیرى این طرح و به سرانجام رساندن آن است 
و تالش مى کنیــم به روش هاى مختلــف دوره هاى 
آموزشى و کسب آمادگى براى کارمندان دولت با سابقه 
25 سال به باال را داشته باشیم که از روش  هاى حضورى 

گرفته تا دوره هاى مجازى را در برمى گیرد.

«ورود به دوره بازنشستگى» 
آموزش داده مى شود 

اولویت هاى بیشترى براى 
حج تمتع اعالم مى شود

 زلزله فقر در گسست محیطى 
رئیس سازمان بهزیستى کشـور گفت: عواملى نظیر 
فقر، تبعیض و بى عدالتى، شرایطى را فراهم مى کنند 
که شـاهد ناپایـدارى اجتماعى و گسسـت محیطى 

باشیم.
انوشـیروان محسـنى بنـد پـى دربـاره ظرفیت هاى 
مددکارى اجتماعى خاطرنشان کرد: ما تعریف سنتى 
در مـددکارى اجتماعـى داشـتیم و باعث شـد که از 

ظرفیت هاى کارشناسى مددکاران استفاده نکنیم.
وى افـزود: اگـر سـالمت را بـه معنى وسـیع تـر به 
تعریف سازمان بهداشـت جهانى نگاه کنیم، سالمت 
اجتماعى و سالمت عوامل محیطى، بیشترین نقش 
را در سـالمت جامعه دارند بنابراین متخصصان علم 
مددکارى باید براى رفع آسـیب هـاى اجتماعى وارد 

عرصه کار شوند.
محسـنى بندپى درباره گسـترش اورژانس اجتماعى 
در کشور تصریح کرد: از سـال 78 تا سال نود وچهار، 
197 اورژانس اجتماعى در سراسر کشور مستقر بود؛ 
زمانى که اثربخشى اورژانس اجتماعى در هیئت دولت 
دیده شد به دستور رئیس جمهور مصوب شد تا تمامى 
شـهرهاى باالى 50 هزار نفر از اورژانـس اجتماعى 
استفاده کنند و با این مصوبه بیش از 150 شهر باالى 
50 هزار نفـر براى مداخـالت بهنگام  مـددکاران در 

موضوعات اجتماعى استقرار پیدا کردند.

تاب  اجتماعى
معاون رئیس جمهورى در امور زنان و خانواده با اشاره 
به اجراى طرح ملى تـاب آورى اجتماعى، تأکید کرد: 
اجراى این طرح فتح بابى بـراى ورود به عرصه هاى 

عملیاتى ترویِج مداراست.
شـهیندخت موالوردى با بیان اینکه تاب آورى روِى 
دیگر مداراى اجتماعى و از راهکارهاى شناخته شده 
در ترمیم و ترویج آرامش و پیشـگیرى از خشونت در 
جامعه اسـت، گفت: طرح ملى تـاب آورى اجتماعى، 
مدل اجتماعى اقتصاد مقاومتى بوده و ضرورى است 
خانواده هـا در برابر تکانه هاى درونى و آسـیب هاى 

اجتماعى مقاوم شوند.
وى در تبیین مداراى اجتماعى افزود: پذیرش و ترویج 
این نوع مدارا مى تواند عنصر مهمى در تسـرى صلح 
و آرامش در حیات جوامع باشد که مداراى اجتماعى، 
تقاضاهـاى هر یـک از اعضاى جامعه بـراى برخورد 
خوب با دیگر اعضاى جامعه در محیط هاى اجتماعى 
و عمومى است؛با پذیرش تفاوت هاى هر شخصى که 

در جامعه زندگى مى کند.

زنان معلم جامعه 
رئیس سـازمان زنان حـزب اعتدال و توسـعه گفت: 
توسعه مشارکت سیاسى به عنوان یکى از مشکالت 
جدى زنان اسـت که باید در این زمینه تالش شود تا 

میزان مشارکت این قشر، افزایش یابد.
فریده حقیقـى تصریح کـرد: یکى از مشـکالتى که 
در راسـتاى افزایش نداشتن مشـارکت سیاسى زنان 
وجود دارد این اسـت که عمده زنـان معتقدند ما نگاه 
سیاسى نداریم، که باید براى تغییر این دیدگاه بانوان 

تالش شود.
وى در ادامه اظهار داشت: از آنجا که مدیریت در کشور 
مردانه است زنان نیز شناخت کلى نسبت به خودشان 
ندارند و بـه توانایى هـا و ظرفیت هاى خودشـان نیز 
اعتماد ندارند و همین موضوع باعث شـده اسـت که 

زنان براى پست هاى مدیریتى دیده نشوند.

واژگونى دشت الله ها
فرمانـدار کوهرنگ از کاهش تراکم دشـت الله هاى 

واژگون در این شهرستان خبر داد.
مرتضى زمان پور در مورد وضعیت «الله هاى واژگون» 
اظهار داشت: متأسـفانه افرادى که از دشت الله هاى 
واژگون بازدید مى کنند اقدام به کندن پیاز الله ها کرده 
که همین امر موجب شـده که این دشـت تراکم اولیه 

خود را از دست بدهد.
وى افزود: متأسفانه علیرغم مسـتقر بودن نیروهاى 
حفاظتى محیط زیسـت با همکارى منابـع طبیعى و 
میراث فرهنگـى و توزیع دادن بروشـورهاى الزم به 
بازدید کنندگان در خصوص حراسـت از این گونه ها، 

بسیارى از گردشگران همکارى الزم را ندارند.

چرك نویس مقصد خیابــان «فریدریــش ایبرت»    ایسنا|
یا همان خیاباِن «موزه» شــهر «بُن» پالك 4 اســت؛ 
جایى که تاریخ و هنِر 9 هزار سال پیش ایرانى ها را بدوِن 
رنِج سفر، در چند قدمى شــهر و خانه  آلمانى ها مى برد؛ 
در مقصدى با عنواِن «ایــران؛ فرهنِگ کهن بین آب و 
بیابان» در موزه و تاالر هنــر و نمایش جمهورى فدرال 

آلمان در بُن.
446 شىء تاریخِى ایران از موزه هاى مختلف کشور به 
خصوص موزه ملى ایران انتخــاب و چهار ماه به آلمان 
امانت داده شدند، تا آنها هم بهره اى از تاریخ کشورمان 
ببرند، بهره اى که بازدیدکنندگان موزه در دو روز نخست 

آن را با جاِن دل دیدند.
آلمانى ها با تهیه  کاتالوگى کتاب مانند به زبان انگلیسى 
در قطع رحلى اعتقادشــان درباره این نمایشــگاه را در 
کاتالوگ هایى کــه بــه بازدیدکنندگان آثــار ایرانى 
مى فروشند، اینطور بیان کرده اند: «این نمایشگاه پرده 
از میراث نهفته تمدن هاى اولیه ایران که بین هزاره هفتم 
قبل از میالد تا ظهور هخامنشیان در هزاره اول قبل از 

میالد شکل گرفته، برمى دارد.»
توصیف  براى 446 قلم شىء ایرانى که تعدادشان برابر با 
تعداد آثار به نمایش درآمده در برخى از موزه هاى کشور 
اســت، از زبان آلمانى ها اینطور توصیف شده: «ایران 
کشورى چهار فصل اســت از قله هاى برف اندود البرز 
و زاگرس تا کویرهاى داغ و ســوزان لوت، ایران کشور 
تضادهاست... این نمایشگاه پنجره اى را به سوى کشورى 
باز مى کند که براى چندین دهه غیرقابل دسترس بوده و 
تصویرش در اروپا زیاد شناخته شده نیست. این گنجینه ها 
از قبرهاى دو شاهزاده ایالمى و یافته هاى منحصر به فرد 
در زمین هاى جیرفت و براى نخستین بار در خارج از ایران 

نمایش داده مى شوند.»
63 شىء از محوطه  جهانى شوش، 63 شىء از محوطه 
ارزشمند جیرفت، 32 شىء از محوطه  تاریخى جوبجى، 
20 شــىء از محوطه  تاریخى شــهداد، 24 شىء از تپه 
مارلیک، 20 شىء از تپه حســنلو، 31 شىء از محوطه  
تاریخى چغامیش، 12 شــىء از تپه حصار، 10 شــىء 
از محوطه جهانــى چغازنبیل و چهار پیکــرك گلى از 
شهرستان سراب بخشى از آثار به نمایش درآمده در این 

موزه هستند.
براى ورود به موزه و تاالر هنر و نمایش جمهورى فدرال 
آلمان در بُن، باید از دو دســتگاه گیت بازرســى بدنى و 
وسایل شخصى بگذرید، کیف هایتان را در صورت تمایل 
به صندوق امانات بسپارید و در غیر این صورت لباس هاى 
اضافه روى دست تان را بپوشید و اگر کوله پشتى یا کیفى 
دارید که ممکن است از پهلو یا پشت به ویترین ها ضربه 

بزند، جلوى بدن خود آویزان کنید.
در هر تاالر دستکم سه تا چهار نیروى راهنما و نگهبان 
در هر تاالر قدم مى زنند و مراقب هر حرکت غیرایمنى 
هستند و البته نیازى به توضیح راهنما براى آثار به نمایش 
درآمده نیســت، چون به اندازه  کافى توضیحات روى 
دیوارها، کاتالوگ ها و مدیاهاى منتشــر شده در فضاى 
نمایشگاه اطالعات کافى و چه بسا بیش از اندازه اى از 
آنچه تمایل دارید درباره نمایشــگاه و حتى ایران بدانید 

را منتشر مى کند.
توجه به نوع قرارگیرى این آثار در ویترین هاى موزه نیز 
خود قابل توجه است. ساخت پایه هاى پالستیکى محکم 
و شبیه به فلز براى نگهداشــتن جام ها و مجسمه هاى 

کوچک یا ساخت پایه هاى پالســتیکى شبیه به کوله 
براى پیکره  سه مرد نشسته که توسط «فرزاد گشایش» 
در موزه ملى ایران تعبیه شــد و حتى طرح بازســازى و 
تعیین طرح محتوایى ویترین هاى موزه و حتى استفاده از 
مهندسان ایرانى در ساماندهى فضاى موزه اى و همچنین 
بهره گیرى از ایده هاى «حســین مقصودى» مهندس 
ایرانى دیگر که ویترین هــا و فضاهاى موزه اى را تعبیه 
کرد و حتى براى نمایش آثار متعلق به دوره هاى مختلف 
تاریخى با استفاده از طرح یک مجسمه به نمایش درآمده 
در همین نمایشگاه، سقفى متفاوت براى تعدادى از آثار 

همان دوره تعبیه کرد.
نوع توجه به هر کدام از آثاِر بــه نمایش درآمده در موزه 

متفاوت است، اما بیشترین تفاوت را مى توان در نمایش 
مجموعه آثار جوبجى دید، دکورى شبیه به اتاق شاهزاده 
ایجاد کرده اند و ویترینى در وســط قــرار گرفته که در 
آن زیورآالت و آثار این مجموعه  ارزشــمند و نفیس به 
نمایش درآمده اند، نام این مجموعه را «شاهزاده ایرانى» 

گذاشته اند.
هزینه اى که براى این نمایشــگاه انجام شده به گفته 
برخى از مسئوالن آلمانى نمایشگاه بسیار بیشتر از دیگر 
نمایشگاه هاى برگزار شده تا این تاریخ در این تاالر و موزه 
اســت، این یعنى آلمانى ها قدر و منزلت آثار به نمایش 
درآمده در کشورشان را از سوى ایران مى دانند، تا امنیت، 
استحکام و فضایى ایمن براى این نمایشگاه تأمین کنند.

«باغ ایرانى، تصویرى از بهشــت» بخــش دیگرى از 
نمایشگاه ایران است، نمایشــگاهى که آجرهایش را از 
مراکش تهیــه کردند؛ در قدم نخســت فقط یک دیوار 
کاهگلى به چشــم مى خورد، اما کافى است وارد شوید، 
نمونه  ساده بازسازى شده از یک باغ ایرانى که معرفى اش 
به آلمانى ها قرار است یکى از بخش هاى مهم در فستیوال 

تابستانى موزه هاى بُن باشد.
هرچند امروز همین نمونه باغ را در ایران و به خصوص 
تهران بسیار کم داریم اما براى به رخ کشیدن این منظر 
طبیعى ایران به آلمانى ها به زبان از آن به «باغ بهشت» 
یاد مى کنند. در مولتى مدیاهاى این بخش از نمایشگاه 
آثار جهانى ایران به خصوص 9 باغ ایرانى که در قالب یک 
پرونده  زنجیره اى در فهرست میراث جهانى یونسکو به 

ثبت رسیدند، نیز معرفى مى شوند.
بازدیدکنندگان از دو فضاى موزه اى نمایشــگاه ایران، 
حس هاى متفاوت و البته شادى را از دیدن این نمایشگاه 

دارند.
«یاسمین» 50 ساله، 30 سال اســت که در بُن زندگى 
مى کند، وقتى او را مى بینم اشک شــوق از چشمانش 
سرازیر است و در حین صحبت نمى تواند جلوى خود را 
بگیرد. مى گوید: « قطعًا نمایش این آثار براى آلمانى ها 
بسیار تأثیرگذار است و آنها را براى سفر به کشورم ترغیب 
مى کند. از امروز تالش مى کنم فرهنگ و تاریخ کشورم 

را با افتخار به آلمانى ها نشان  دهم.»
«ریچارد» 25 ساله و اهل کلن خوشحالى اش از دیدن آثار 
تاریخى یک کشور دیگر را با چشمانش نشان مى دهد و با 
زبان دست مى گوید که دوست دارد این تاریخ و فرهنگ 
را در آغوش بگیرد، اما جالب است که مى گوید؛ «اگر قرار 
باشد کشورم این نوع آثار را در کشورهاى دیگر نمایش 

دهد، باید قوانین و ضوابط مشخصى را اعمال کند.»
«سام» 17 ساله که تا هشت ســالگى در ایران زندگى 
کرده و پس از آن همراه با خانواده اش ســاکن شهر بُن 
شــده اند و به گفته خودش تا قبل از دیدن این آثار فقط 
ایران و محوطه هاى تاریخى اش را با جستجو در اینترنت 
شناخته، خوشحال است که باالخره توانسته با چشم خود 
بخشى از تاریخ کشورش را ببیند. او با خوشحالى مى گوید 
که همه همکالسى هایش را براى دیدن تاریخ کشورش 

به نمایشگاه خواهد آورد.
یک زوج سالمند آلمانى را در باغ بهشت ایرانى مى بینیم؛ 
آنها با خواندن مطالب یک روزنامه نــگار آلمانى درباره 
نمایشــگاه به دیدن این مکان آمده اند. ایــن زوج باور 
نمى کنند ایران مى تواند چنین طبیعتى داشــته باشــد 
و ترغیب شــده اند هرچه زودتر براى ســفر بــه ایران، 

برنامه ریزى کنند. 

معجزه 446 شىء تاریخى ایران در نمایشگاه شهر بُن

اُبهت آریایى و بهت ژرمن ها 

سازمان هواشناسى کشور با صدور اطالعیه اى از ورود 
سامانه جدید بارشى از امروز چهارشنبه خبر داد و اعالم 
کرد: با ورود این ســامانه بارشى آسمان 9 استان کشور 

دچار بارش هاى پراکنده باران و رعد و برق مى شوند.
این اطالعیه مى افزایــد: از اوایل وقت چهارشــنبه با 
ورود سامانه جدیدى از شــمال غرب و غرب، بارش در 
شمال غرب، غرب و دامنه هاى زاگرس آغاز مى شود و 
به تدریج از بعداز ظهر گستره بارش به دامنه هاى البرز و 

شمال شرق کشور خواهد رسید.
سازمان هواشناسى کشــور آورده است: پیامد ورود این 
سامانه رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت، 
در کوهپایه ها صاعقه، در مناطق مســتعد تگرگ و در 
پاره اى نقاط احتمال آبگرفتگى معابر عمومى خواهد بود.

این اطالعیــه مى افزایــد: در روز چهارشــنبه رگبار 
باران گاهى رعد و بــرق و وزش باد شــدید موقت در 
آذربایجان هاى شرقى و غربى، اردبیل، غرب کردستان، 
شــمال زنجان و به تدریــج از بعدازظهــر ارتفاعات و 
دامنه هاى جنوبى البرز در اســتان هاى تهران، البرز و 
قزوین، خراسان شمالى و شمال خراسان رضوى را در بر 

مى گیرد.

روابط عمومى ســازمان غــذا و دارو در اطالعیه اى 
برخى فرآورده هاى نوشــیدنى را که به علت نداشتن 
مجوزهاى قانونى الزم و یا جعل اســناد مورد نیاز اداره 
کل نظارت بر فرآورده هاى غذایى، آرایشى و بهداشتى 
سازمان غذا و دارو، غیر مجاز شــناخته شده اند اعالم 

کرد.
بنا برایــن گــزارش، گالب و عرقیجــات گیاهی با 
نام هاى تجارى «کسرى»، «پارسانوش»، «فردوس» 
و «میرعلی» به علت نداشتن مجوزهاى الزم غیر مجاز 

شمرده مى شوند.
همچنیــن گالب و عرقیات گیاهی  شرکت «برادران 
حسینیان» بــا نــام تجــارى «شهناب»، گالب 
و عرقیات گیاهی و شربت عرقیجــات  گیاهی بــا نام 
تجــارى «نمونه»، عرقیات (بیدمشک، نعناع، سرکه 
سیب، معجون قند) گالب و عرقیات عطر بهار بــا 
نام تجــارى «عطر بهــار» و گالب «جاوید» به دلیل 
جعل پروانه ســاخت مشــمول محصوالت غیر مجاز 

مى شود.

سریال ناگوار تلفات پلنگ ایرانى در سال 96، با انتشار تصویرى از کشف الشه یک پلنگ در فضاى مجازى آغاز شد. 
الشه این پلنگ که گفته مى شود به دلیل گرفتار شدن در منبع آب کشاورزان، جان خود را از دست داده به همراه الشه 
یک شغال در منطقه سى سخت استان کهگیلویه و بویراحمد مشاهده شده، استانى که در سال 95 بیشترین آمار کشف 

الشه پلنگ ایرانى یعنى هشت  الشه را به خود اختصاص داده است.
بدین ترتیب اینکه عامل مرگ پلنگ سى سخت هم مانند بسیارى از گونه هاى ارزشمند حیات وحش، عدم نظارت بر 
ایجاد غیراصولى منابع آب و استخر هاى کشاورزى است یا عوامل دیگرى به طور مستقیم در مرگ این حیوان دخالت 

داشته اند همچنان در سایه اى از ابهام قرار دارد.
کشف الشه یک پلنگ در پارك ملى دنا در فروردین 95، کشف الشه یک پلنگ ماده و چهار توله در منطقه خرم ناز در 
اردیبهشت 95 و کشف الشه دو توله پلنگ در شهرســتان لنده در بهمن 95، مواردى از کشف الشه پلنگ ها در استان 

کهگیلویه و بویراحمد است که طى سال گذشته در رسانه ها منعکس شده بود.

ایرانى ها بدون ویزا یک پلنگ ایرانى، قربانى استخر کشاورزان شد!
به روسیه مى روند

مدیرکل امور ادارى وزارت آموزش و پرورش، ماجراى 
افزایش 500 تا 700 هزار تومانى حقوق معلمان در سال 

1396 را تشریح کرد.
سیدحســن حســینى در پاســخ به این پرســش که 
صحبت هایى مطرح بود در خصوص اینکه قرار اســت 
بین 500 تا 700 هزار تومان به حقوق فرهنگیان در سال 
جارى اضافه شود، آیا این موضوع صحت دارد؟ اظهار 
داشت: دولت در سال گذشته مصوبه اى را در اجراى بند 
الف ماده 50 قانون اجراى برنامه پنجم توسعه ارائه کرد.

وى افزود: بر اســاس این مصوبه مشخص شد که 50 
درصد امتیــازات فصل دهم قانــون مدیریت خدمات 
کشورى قابل افزایش است اما در این قسمت براى اجرا 

شرط در نظر گرفته بود.
حسینى با اشاره به شرطى که براى اجراى این مصوبه 
وجود داشت، خاطرنشــان کرد: گفته شده بود که این 
50 درصد را اگر هر دســتگاهى بخواهــد اجرایى کند 
باید ابتدا پیشــنهاد آن را به شــوراى حقوق و دستمزد 
و شــوراى توســعه براى تصویب این درصــد ارائه 

کند.
وى افزود: در قسمت دیگرى از شروط براى اجراى این 
مصوبه آمده بود که بار مالى آن در بودجه دستگاه مورد 

نظر دیده شده باشد.
مدیرکل امور ادارى وزارت آموزش و پرورش تصریح 
کرد: براى آموزش و پرورش با ایــن همه حجم هنوز 
اتفاقى رخ نداده ضمن اینکه براى هیچ دستگاه دیگرى 

هم اتفاقى رخ نداده است.
حسینى با اشاره به اینکه فعًال از اجراى چنین مصوبه اى 
خبرى نیست، گفت: سازمان ادارى و استخدامى پس 
از این موضوعات، بخشــنامه اى ارســال کرد که هیچ 
دســتگاهى این مصوبه را اجرا نکند مگر اینکه فرآ یند 
تصویب در شوراى حقوق و دســتمزد و پیش بینى بار 

مالى آن انجام شده باشد.

ماجراى افزایش 500 تا 700 هزار تومانى
 حقوق فرهنگیان در سال 96

مسکو روز دوشنبه  فهرســتى از 17 کشور آسیایى و یک 
کشــور آمریکایى را اعالم کرد که اتباع آن بدون روادید 
مى توانند وارد روسیه شوند. بنا بر این گزارش، اتباع ایران 
هم جزو این کشورها هستند که از این پس بدون دریافت 

روادید قادر خواهند بود هشت روز از روسیه دیدن کنند.
ایران، الجزایــر، بحرین، برونئى، هنــد، قطر، چین، کره 
شمالى، کویت، مغرب، امارات، عمان، عربستان، سنگاپور، 
تونس، ترکیه، ژاپن و مکزیک مشمول تصمیم جدید مقام 

هاى روسیه هستند.
به گزارش خبرگزارى «اسپوتنیک»، نخست وزیر روسیه 
امکان سفر کردن شهروندان 18 کشور بدون ویزا به شرق 

دور روسیه را مورد تأکید قرارداد.
«دمیترى مدودف» گفت: چند روز گذشــته فهرســت 
کشورهایى که شهروندانشان مى توانند از سیستم ویزایى 
جدید استفاده کنند را اعالم کردم: توریست ها و کارآفرینان 
این کشورها نیاز به گذراندن مراحل معمول دریافت ویزا 

را ندارند.
او تصریح کرد که متقاضیان تنها با ثبت اطالعات شخصى 
خود در سایت درنظر گرفته شــده مى توانند به شرق دور 

روسیه سفر کنند.
مدودف با اشــاره به این نکته که با سیستم جدید روادید، 
توریست بیشترى به این منطقه خواهد رفت و این به معناى 
پیدایش پول بیشتر در منطقه است با اطمینان از افزایش 
سرمایه گذارى و بهبود توریسم در پى حذف سیستم روادید 
براى توریســت ها و کارآفرینان افزود: ما به طور جدى 
زیرســاخت هاى موجد در منطقه را مدرن مى کنیم و در 
ماه مارس قانون بازدید از بندر آزاد والدى واســتوك به 
تأیید رسید. نخست وزیر افزود که 18 کشور معرفى شده بر 
اساس روابط و دیپلماسى متقابل انتخاب شده اند و به دلیل 
نزدیکى و یا دورى این دولت ها به روسیه نیست. هر دولتى 
که  چنین برخوردى با شهروندان ما داشته باشد، باعث انجام 

توافقنامه هاى بیشتر با دولت ما خواهد شد.

9 استان در انتظار باران و 
رعد و برق

این عرقیجات گیاهى را مصرف نکنید
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مدیرکل سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: به محض تأمین اعتبار در ابتداى سال 
96 مرمت حمام شــیخ بهایى و کاخ ســرهنگ آباد را آغاز 

مى کنیم.
فریدون اللهیارى با ابراز تأســف نسبت به اینکه افراد کمى 
از مسجد جامع اصفهان شناخت کافى دارند، اظهارداشت: 
جفایى که در حق مسجد جامع شده این است که کمتر کسى 
مى داند این مسجد اولین مسجد جهان اسالم است که به ثبت 
جهانى رسیده و در 57 کشور اسالمى اولین مسجدى که به 

ثبت جهانى رسیده مسجد جامع است.
مســجد جامع اصفهان یا مســجد جمعه اصفهان یکى از 
برجسته  ترین آثار معمارى ایران و جهان است و از آنجا که 
بخش هاى مختلف آن در دوران مختلف تاریخى ساخته و 
پرداخته شده ، مجموعه حاضر همچون موزه عظیمى، معرف 
روند تحول و تکامل معمارى ایران در دوره اسالمى و حتى 

پیش از آن است.

حمام شیخ بهایى 400 ساله
یکى دیگر از این بناهاى مغفول مانده در اصفهان هم حمام 
شیخ بهایى است که پس از این همه سال مى بینیم با بیان 
داستان ها و شــگفتى هایى در بین مردم نقل مى شود و تازه 
مردم با خود مى گویند چه جالب مگر حمام شیخ بهایى هم 
وجود داشته است؟ این در حالى است که چنین مکانى سال ها 

به عنوان حمام در حال کار بوده است.
مدیرکل سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان در این رابطه اظهار داشت: حمام شیخ بهایى 
جزو یکى از قدیمى ترین و مشهورترین حمام هاى اصفهان 
است که بخاطر داستان هایى که پیرامون آن گفته مى شود، 
معروف و مشهور شده است، مشکل بزرگ این حمام این بود 
که تا 30 ســال پیش دایر بود به این معنى که از 400 سال 
پیش که ساخته شده بود تا 30 ســال پیش در حال استفاده 

بوده است.
وى اذعان داشت: حمام شیخ بهایى به طور کامل تغییر شکل 
یافته و در طول این سال هایى که در حال استفاده بوده است 
لوله کشى جدید شده، خزینه به آن اضافه شده، از سیمان براى 
تعمیرات آن استفاده و با تغییر شکل اساسى همراه شده که 

دلیل اصلى آن هم مالکیت خصوصى این حمام بوده است.
اللهیارى تصریح کرد: ما توانستیم 33 نفر مالک این حمام را 
جمع کنیم و این مکان به طور کامل تملک شد، مرحله اول 
مرمت آن اوایل سال 95 به اتمام رسید که شامل جمع آورى 
همه ملحقاتى است که به آن اضافه شده بود، منتظر تأمین 
اعتبار هســتیم تا مرحله دوم که شامل احیاى بافت صفوى 

این حمام است را آغاز کنیم که امیدواریم از اردیبهشت آن 
را کلید بزنیم.

ناصر طاهرى معاون سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى 
اســتان اصفهان پیش از این در مورد داستان گرم شدن آب 
این حمام با یک شمع گفته بود: گرم شدن مخزن حمام شیخ 
بهایى با یک شمع و روشن بودن دائمى آن مطلبى است که 
در آن شــکى وجود ندارد؛ در مورد چگونگى آن این احتمال 
وجود دارد که یک سیستم سفالینه لوله کشى زیرزمینى در 
حد فاصل آبریزگاه مســجد جامع و این حمام وجود داشته 
که با روش مکش طبیعى، گازهایى مانند متان و اکسیدهاى 

گوگردى را به خزینه حمام هدایت مى کرده و طبق 
محاسبات دقیقى که شیخ بهایى انجام داده بود و 

با طراحى خاص خزینه، این فاضالب 

تبدیل به گاز متان شده و به عنوان منبع گرما در مشعل خزینه 
مى سوخته است.

کاخى که کوخ شده است
شاید اسم کاخ ســرهنگ آباد به گوش کمتر کسى از اهالى 
اســتان اصفهان رسیده باشــد اما این کاخ از جمله بناهاى 
تاریخى قدیمى استان اصفهان به حساب مى آید که آن هم 
بخاطر یک موضوع مشترك در بین همه این بناهاى تاریخى 
کمتر شناخته شده مورد بى مهرى قرار گرفته بود و آن موضوع 

مالکیت خصوصى این بناست.
اللهیارى در این باره 

هم عنوان کرد: کاخ سرهنگ آباد در دوره قاجار ساخته شده و 
براى ساخت آن از کاخ چهلستون الگوبردارى شده است که 
در یکى از مناطق خوش آب و هواى منطقه زواره قرار دارد 
و جزوشکارگاه هاى «ظل السلطان» بوده که مورد بى مهرى 

قرار گرفته است.
در رابطــه بــا ایــن عمــارت گفته مى شــود کوشــک
ســرهنگ آباد توسط «سهام الســلطنه عرب عامرى» در 
حدود ســال 1299 قمرى مصادف با دوره «ناصرالدین شاه 
قاجار» براى پذیرایى از شاهزاده هاى قاجارى ساخته شده 
است؛ معمارى این مجموعه تلفیقى از معمارى دوره قاجاریه 
و سبک دوره صفوى است به طور مثال ایوان عمارت اصلى 
با ستون هاى چوبى شبیه ایوان چهلستون ساخته شده و یا 
از قوس هاى نیم دایره اى شــکل و تزیینات رایج در دوره 

قاجار استفاده شده است و تنوع فضاى خاص دوره قاجاریه با 
قدرت هر چه تمام تر جلوه گرى مى کند و در نوع خود یکى از 

نمونه هاى موفق معمارى دوره قاجاریه است.
مدیرکل سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان  در رابطه با کاخ ســرهنگ آباد بیان داشت: 
براى این کاخ 500 میلیون تومان اعتبار درخواست و طرح 
مرمت آن را نیز تهیه کردیم، مشــکل اصلى این باغ وجود 
مالک خصوصى براى آن بود چــرا که مالک خیلى رضایت 

براى این کار نداشت.
وى در ادامه گفت: دو طرح را در دســت پیگیــرى داریم، 
یکى تملک این کاخ اســت چرا که مالک خصوصى تمایل 
زیادى براى نگهدارى آن ندارد، بــراى تبدیل این کاخ به 
یک واحد اقامتى یا پذیرایى یا چیزى شبیه به اینها به دنبال 

سرمایه گذارى دولت یا بخش خصوصى هستیم.
وى اذعان داشت: دومین طرح هم تأمین 500 میلیون تومان 
براى استحکام بخشى آن اســت، تا ماه آینده که این اعتبار 
مشخص شود مرمت را آغاز مى کنیم؛ نکته حائز اهمیت این 
است که براى برپا کردن این بنا بیش از اینها هزینه نیاز است.

خبر

تحویل 6750 تن گندم تولیدى 
اردستان  

معاون فرمانـدار اردسـتان از تحویـل 6750 ُتن گندم 
مازاد بر مصرف این شهرسـتان به سـیلوهاى اسـتان 

اصفهان خبر داد.
محمد تقى کیانى اظهار داشـت: با تالش کشاورزان و 
حمایت جهاد کشاورزى، این شهرستان توانست عالوه 
بر تولید جو و دیگر محصوالت کشـاورزى، مازاد گندم 
مصرفى خود را تحویل سیلوهاى استان اصفهان دهد.

وى از کاهش سـهمیه آرد ماهیانه اردستان نیز خبر داد 
و افزود: با توجه به باال بودن سرانه آرد این شهرستان، 
ماهیانه هزار و 500 کیسه آرد کاهش یافته و سهمیه از 
9هزار کیسـه به هفت هزار و 500 کیسـه تقلیل یافته  
اسـت که لزوم صرفه جویـى هرچه بیشـتر در مصرف 

آرد را مى طلبد.

فعالیت 5 مرکز 
توانمندسازى زنان در اصفهان 

مدیر امور اجتماعى و مشارکت هاى مردمى شهردارى 
اصفهان با اعالم اینکه اولین مرکز توانمندسازى زنان 
در سـال 96 در منطقه 10 و در اردیبهشـت مـاه افتتاح 
خواهد شـد، گفت: پنـج مـورد از بازارچه هـاى عرضه 
محصـوالت در سـال گذشـته در مناطـق 5، 13 ، 6  و 

3 برگزار شد.
مسـعود مهدویانفر اظهار داشـت: بر اسـاس آمارهاى 
منتشـره حدود بیش از 70 هـزار زن سرپرسـت خانوار 
داریم البته این عدد شامل سه گروه زنان خودسرپرست، 

بى سرپرست و بدسرپرست مى شود.

4 مرکز تروماى ریفرال 
در حال احداث است

رئیس اداره اورژانس بیمارســتانى استان اصفهان از 
احداث چهار مرکز تروماى ریفرال یا مرکز تخصصى 
خدمات به بیمــاران ترومایى به منظور ارتقاى کیفیت 

خدمات به این بیماران در استان خبر داد.
 مهدى نصر گفت: ســاختمان اورژانس بیمارســتان 
کاشانى اصفهان تکمیل شــده و مراکز امین، شهید 
منتظرى نجف آباد و امیرالمؤمنین (ع) شــهرضا هم 
در حال ساخت هســتند که در نیمه نخست امسال به

بهره بردارى مى رسند.

معرفى معاون آموزشى و 
پژوهشى دانشگاه آزاد  نطنز

مراسم معارفه معاون آموزشــى و پژوهشى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحدنطنز با حضور اعضاى هیئت رئیسه، 
اســتادان و کارکنان این واحد در این دانشگاه برگزار 
شد. سرپرست دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نطنز با 
اعطاى حکم انتصاب دکتر سیدرضا شریعت زاده تکیه 
از اعضاى هیئت علمى واحد کاشان به عنوان معاون 
آموزشــى و پژوهشى این دانشــگاه گفت: امیدواریم 
با اتــکال به خداوند مّنــان و برنامه هــاى مورد نظر 
بتوانیم شاهد پیشرفت روز افزون دانشگاه خصوصًا در 

حوزه هاى آموزشى و پژوهشى واحد باشیم.

بزرگداشت آزادسازى خرمشهر 
در اصفهان برگزار مى شود

برنامه هاى بزرگداشــت آزادســازى خرمشهر سوم 
خرداد امســال همزمان با سراســر کشــور با شعار

 «من انقالبى ام» در اصفهان اجرا مى  شود.
ســردار شــیروانیان دبیر ســتاد بزرگداشــت سى 
و پنجمیــن ســالروز آزادســازى خرمشــهر گفت: 
برنامه هاى بزرگداشــت این روز حماسى، سوم خرداد 
امســال همزمان با سراســر کشور با شــعار حماسى
«مــن انقالبــى ام » در اصفهان هم اجرا مى  شــود.
 مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش  هاى دفاع مقدس 
اســتان اصفهان افزود: توجه ویژه به استفاده بهینه از 
فضاى مجازى و برنامه هاى فرهنگى، ایجاد بسترهاى 
مناســب براى حضوِر محورى و گســترده مردم در 
اجراى برنامه ها، در نشــر ارزش هــاى دفاع مقدس و 
ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار، جهاد و شــهادت بسیار 

مؤثر است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
استان اصفهان با اشاره به تکمیل 90 درصدى فاز نخست 
باغ موزه دفاع مقدس اصفهــان گفت: در صورت تأمین 
اعتبار مى توانیم شــاهد بهره بــردارى آن در هفته دفاع 

مقدس در ابتداى نیمه دوم امسال باشیم.
سردار مجتبى شیروانیان پیرامون آخرین وضعیت احداث 
باغ موزه دفاع مقدس اظهار داشت: 90 درصد فاز نخست 
باغ موزه دفاع مقــدس اصفهان که شــامل محوطه و 
ساختمان است تکمیل شده و ادوات و تجهیزات سخت 
افزارى از جمله تانک ها و بالگرد ها و ادوات پدافند هوایى 
در محوطه مستقر شده است.وى با بیان اینکه ساختمان 

باغ موزه اکنون در مرحله نازك کارى اســت، گفت: ما 
همچنان براى بهره بردارى از فاز نخســت این باغ موزه 
دچار کمبود اعتبار هستیم که استاندارى نیمى از اعتبار 
معتهد شده را پرداخت کرده و الزم است که با همکارى 
سایر نهادها نسبت به تأمین اعتبار مورد نیاز این باغ موزه، 

شاهد بهره بردارى از آن باشیم.
وى تصریح کرد: بهر ه بردارى از فاز نخست باغ موزه اما 
و اگرهایى دارد که در صــورت تأمین اعتبار براى نصب 
تجهیزات دیجیتال در این مجموعه مى توانیم شــاهد 
بهره بردارى آن در هفته دفاع مقــدس در ابتداى نیمه 

دوم امسال باشیم.

استاندار اصفهان گفت: با پیروزى انقالب اسالمى ایران، 
ارتش رشد و بالندگى خود را آغاز کرد و امروز با دستیابى به 
تجهیزات و فناورى نوین نظامى در اوج اقتدار قرار دارد و 

براى دفاع از ایران اسالمى آماده جانفشانى است.
به گزارش ایرنــا، رســول زرگرپور دیروز در مراســم 
بزرگداشــت روز ارتش در اصفهان اظهار داشت: پس از 
پیروزى شــکوهمند انقالب، ارتش جمهورى اسالمى 
ایران به نیرویى معنوى و الهى تبدیل شــد و در حقیقت 
همان شــجره طیبه  اى اســت که مورد نظر امام(ره) و 
رهبرى بوده است.وى افزود: ارتش ایران همواره براى 
برافراشته نگهداشتن اســتقالل ایران اسالمى و پرچم 

کشور و صیانت از مردم آماده حماسه آفرینى و جانفشانى 
کرده است.

زرگرپور با اشــاره به اینکه ایران اســالمى طالیه دار 
استکبارستیزى اســت، گفت: جمهورى اسالمى ایران 
سردمدار مقاومت در منطقه پرآشوب خاورمیانه است و به 
لطف خدا و حضرت ولیعصر (عج) امروز تمام توطئه هاى 

دشمن علیه نظام اسالمى ناکام شده است.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه 29 فروردین عالوه بر 
روز ارتش، بزرگداشت روز نیروى زمینى ارتش نیز هست، 
افزود: نیروى زمینى ارتش ستون فقرات این نهاد مقتدر 

نظامى است و همواره باید آمادگى خود را حفظ کند.

تکمیل 90 درصدى فاز نخست 
باغ موزه دفاع مقدس

ارتش جمهورى اسالمى ایران 
در اوج اقتدار است

انتخابات شوراى شهر همزمان با انتخابات ریاست    رویش نیوز |
جمهورى در 29 اردیبهشت ماه، یک ماه دیگر، برگزار مى شود. جریان ها و 
گروه هاى سیاسى مختلف فعالیت هاى خود براى حضور در این انتخابات 
را از ماه ها قبل آغاز کرده اند و اکنون به آخرین گام هاى برنامه خود نزدیک 
مى شــوند. در ادامه مطلب به بررســى آخرین وضعیت این انتخابات در 

اصفهان مى پردازیم:
1- برخى گروه هاى اصولگراى شهر تحت قالب مجمع اصولگرایان وارد 
کارزار انتخابات خواهند شد. مجمع اصولگرایان در آخرین رأى گیرى درون 
گروهى به لیست 26 نفره اى رسیده که قرار است از میان این تعداد 13 نفر 

به عنوان لیست نهایى این مجمع معرفى شوند.
2- در جریان اصالحات شوراى هماهنگى این جبهه در اصفهان طبق اعالم 
نکویى، هنوز وارد فاز اجرایى تهیه لیست نشده و منتظر اعالم نظر نهایى 

هیئت هاى اجرایى و مشخص شدن وضعیت بررسى صالحیت هاست.
اما در کنار لیســت شــوراى هماهنگى، صحبت هایى مبنــى بر اعالم 
لیست هایى موازى لیست شوراى هماهنگى در میان اصالح طلبان اصفهان 
مطرح است، گرچه شوراى هماهنگى تنها لیست مورد حمایت اصالحات 
در شهر را لیست این شورا مى داند. با همه این احوال اخبار از وجود اختالف 
میان اصالح طلبان در ارائه لیســت حکایت دارد. اختالفى که باید دید در 

نهایت به تفاهم و لیست واحد منجر مى شود یا نه.
3- قرارگاه انتخاباتى «نجبا» (نبوغ جمعى– بــاور انقالبى) نیز که در بهمن 
ماه با هدف فعالیــت در انتخابات هاى ســال 96 بر اســاس مبانى انقالبى 
اعالم موجودیت کرد، در مرحله تدوین لیســت قرار دارد. جلســات تبیینى با 
گروه هاى مختلف در مناطق و محالت، جلســات کارگروه هاى بررســى 
تخصص ها و سوابق نامزدها و همچنین جلسات مصاحبه با کاندیداها از آخرین 
اقدامات «نجبا» در راستاى لیست نهایى انتخابات شوراى شهر اصفهان است.

در کنار این جریان هــا، گروه هاى محلى و صنفى نیــز اقداماتى را انجام 
داده اند و به نظر مى رســد مانند انتخابات شوراى شهر دوره گذشته شاهد
 لیست هاى متعددى در انتخابات شوراى شــهربا گرایش هاى مختلف 

خواهیم بود.   

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت:  در ادامه برخورد 
با پدیده مجرمانه زمین خواري در اســتان اصفهان کارآگاهان 
پلیس آگاهی با انجام تحقیقات و اقدامات علمی و تخصصی خود 
توانستند از یک مورد زمین خواري به مساحت 330 هزار مترمربع 
در یکی از شهرستان هاي استان مطلع شوند که بالفاصله بررسی 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ ستار خسروي در گفتگو با پایگاه خبري پلیس، با اشاره 
به اینکه این قطعه زمین متعلق بــه یکی از ادارات دولتی بوده و 
توســط عده اي به صورت غیر مجاز تصرف شده است، گفت: 
کارشناسان مربوطه ارزش این قطعه زمین را 16 میلیارد و 400 

میلیون ریال اعالم کرده اند .
سرهنگ خســروي همچنین افزود: در این خصوص هفت نفر 

که مرتکب زمین خواري شده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: 740 زندانى جرائم مالى 
غیرعمد هم اکنون در زندان هاى استان اصفهان به سر مى برند 

که براى آزادى از بند نیازمند کمک خّیران هستند.
مصطفى کیشانى در گفتگو با تسنیم  اظهار داشت: نوروز امسال 
30 زندانى با کمک خّیران نیک اندیش اصفهانى از زندان مرکزى 
این شــهر آزاد شــدند.وى با بیان اینکه کمک نیک اندیشان 
اصفهانى براى آزادى زندانیان پارسال حدود 30 درصد افزایش 
داشته اســت، افزود: با کمک 52 میلیارد و 355 میلیون ریالى 
این خّیران 751 زندانى جرائم غیرعمد ســال گذشته با رهایى 
از بند به آغوش خانواده هاى خود بازگشتند.مدیرعامل ستاد دیه 
استان اصفهان با بیان اینکه 13 نفر از این زندانیان زنان بودند، 
خاطرنشان کرد: میزان بدهى زندانیان آزاد شده استان اصفهان 
در سال گذشته 740 میلیارد ریال بود که 52 میلیارد و 355 میلیون 

ریال آن با کمک خیران و بقیه با گذشت شاکیان تأمین شد.
وى گفت: علت زندانى بودن این محکومان مالى غیرعمد بدهى 

نفقه، مهریه و دیه بود.

رئیس انجمن خودروى نیرو محرکه خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: پیش از این در حوزه خودرو، برندهاى با کیفیت وارد مى شد، 

اما در حال حاضر بازار در اختیار خودروهاى بى کیفیت چینى است.
ابراهیم احمدى با بیان اینکه سال گذشته در جهان بیشترین خودروى چینى 
را وارد کرده ایم، اظهار داشت: پارسال در حدود 200 هزار خودرو از چین وارد 
ایران شده است. متأسفانه هزینه هاى تولید باال رفته و قیمت دالر واقعى 
نیست، بنابراین بازار در حال حاضر به نفع واردات کاالى چینى است، نه 

تولیدات داخلى.
وى پیرامون رغبت مردم به خرید خودروهاى چینى، بیان کرد: این خودروها 
از نظر کیفیت براساس درجه بندى ماهانه سازمان بازرسى خودرو، امتیاز 
کمترى نسبت به خودروهاى ساخت داخل دارند اما قیمت آنها سبب اصلى 
گرایش مردم به خرید خودروى چینى است. پیش از این در حوزه خودرو، 
برندهاى با کیفیت وارد مى شد اما اکنون ورود خودروهاى چینى اشتغال در 

صنعت خودرو را با خطر مواجه کرده است.

ایران خودرو، نماینده اصلى واردکننده خودروهاى چینى
احمدى ایران خودرو را نماینده اصلى واردکننده خودروهاى چینى به داخل 
کشور برشــمرد و گفت: قطعات این خودروها پس از واردات توسط این 

نمایندگى در داخل کشور طبق سایزهاى مختلف مونتاژ مى شود.
رئیس انجمن خودروى نیرو محرکه خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان پیرامون میزان واردات خودروهاى چینى به اصفهان، اظهار داشت: 
نمایندگى هاى ایران خودرو در استان ها مســئول این واردات هستند و از 

میزان آنها در اصفهان اطالع ندارم.
وى با بیان اینکه خودروهاى چینى در کشــور چین خریدار ندارند، افزود: 
بسیارى از برندهاى خودروى چینى که با ســر و صداى زیادى وارد بازار 
خودروى کشور شدند عملکرد مطلوبى نداشته و خیلى زود از هم پاشیده 

شده  اند اما نمى دانم چرا این خودروها را وارد مى کنند .

افزایش 30 برابرى قیمت مواد اولیه تولید
احمدى با تأکید بر اینکه بازار خودروى کشور در اختیار خارجى ها قرار دارد، 
تصریح کرد: قیمت هزینه هاى تولید، حامل هاى انرژى، حمل و نقل و مواد 
اولیه نسبت به 20 سال گذشته حدود 20 تا 30 برابر افزایش داشته اما نرخ 

دالر فقط پنج برابر شده و با این اوصاف بازار در انحصار خارجى هاست.
رئیس انجمن خودروى نیرو محرکه خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان  با بیان اینکه حمایت خاصى از تولیدکنندگان نمى شود، گفت: بازار 
قطعات خودرو به شــدت رقابتى بوده تا جایى که ضعیف ترها خیلى زود از 

گردونه خارج مى شوند.
وى استان اصفهان را داراى توانمندى بسیارى در بخش تولید قطعات خودرو 
دانست و افزود: این استان پس از استان هاى تهران و البرز، سومین استان 
کشور از نظر تولید ساالنه قطعات خودرو است. با وجود قابلیت هاى باالى 
تولید قطعات در استان باز هم واردات قطعه هاى چینى و هندى بازار داخل 
را اشباع کرده است. احمدى در پاسخ به اینکه آیا در ماه هاى آینده شاهد 
افزایش قیمت خودرو هستیم، اظهار داشت: این روند کنونى قیمت ها ادامه 

دارد و بعید مى دانم تغییرى داشته باشیم.

داستان یک حمام و یک کاخ
آخرین وضعیت مرمتى 2 اثر شاخص تاریخى اصفهان

,,
حمام شیخ بهایى به طور 
کامل تغییر شکل یافته 
و در طول این سال هایى 
که در حال استفاده بوده 
است لوله کشى جدید 
شده، خزینه به آن اضافه 
شده، از سیمان براى 
تعمیرات آن استفاده و 
با تغییر شکل اساسى 
همراه شده که دلیل 
اصلى آن هم

 مالکیت خصوصى این 
حمام بوده است

آخرین وضعیت گروه هاى سیاسى 
در انتخابات شوراى شهر اصفهان

کشف زمین خواري در اصفهان 

740 زندانى در انتظار کمک خیران

بازار خودروى ایران در اختیار تولیدات بى کیفیت چینى

ى ی نو یى ز
هدایت مى کرده و طبق
 بهایى انجام داده بود و 

ن فاضالب 

ینب ى و ی
اللهیارى در این باره 

و ج ین رى
و سبک دوره صفوى استب
با ستون هاى چوبى شبیه ای
از قوس هاى نیم دایره اى ش
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2000 فروشگاه به 
 اصفهان کارت مجهز مى شوند

مدیــر دفتر اصفهــان کارت و مدیر پروژه ســامانه 
هوشمند تاکسى شــهردارى اصفهان گفت:در سال 
جارى دو هزار فروشگاه به دســتگاه شارژ اصفهان 

کارت مجهز مى شوند.
فرهاد گلى اظهارداشت: در طرح افزایش مکان هاى 
شارژ اصفهان کارت سعى شده نقاطى که بیشترین 
تردد را دارند، پوشــش دهیم تا امکان شــارژ براى 

شهروندان فراهم شود.
وى با اشاره به اینکه  در حال حاضر 148 باجه شارژ 
اصفهــان کارت در نقاط مختلف شــهر وجود دارد، 
تصریح کرد: همچنین 500 فروشگاه هاى مختلف 
همچون ســوپرمارکت ها، لــوازم التحریرها نیز به 

دستگاه شارژ اصفهان کارت تجهیز هستند.
گلى اضافه کرد: ایستگاه هاى بازیافت و دوچرخه نیز 

امکان شارژ اصفهان کارت را دارند.

بازدید 1500 دانش آموز از 
دانشگاه نجف آباد 

بیش از هزار نفر از دانش آموزان دبیرســتانى استان 
اصفهان به همت حوزه هاى برنامه ریزى، پژوهشى، 
آموزشى و فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد، 
از بخش هاى مختلف این دانشگاه بازدید کردند و به 
صورت عملى با  امکانات کارگاه ها و آزمایشگاه هاى 

این دانشگاه آشنا شدند.
رئیس دانشگاه آزاد واحد نجف آباد در این خصوص 
گفت: بر اســاس تفاهمنامه دانشــگاه آزاد اسالمى

 نجف آباد بــا اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان، در سه ماهه گذشته بیش از هزار و 500 نفر 
از دانش آموزان دبیرستانى در رشته هاى مختلف از

کارگاه ها و آزمایشــگاه هاى مجهز و بــه روز این 
دانشگاه بازدید کردند.

مهران مجلســى  اظهار داشــت: در این بازدید ها
 دانش آموزان با محیط دانشگاه آشنا شده و به درك 
درستى از این محیط عالى علمى دست پیدا مى کنند. 
همچنین مى توانند با شناخت کامل، افق هاى علمى 
خود را ترسیم کرده و در کیفیت آینده شغلى خود نقش 

بسزایى را ایفا کنند.

ژاپنى ها تاریخ اصفهان را 
زنده مى کنند 

معاون میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: قرار است 
تجربیات کارشناسان صاحب نظر توکیو که در زمینه 
حفاظت از سازه هاى چوبى صاحب سبک هستند، در 

قالب تفاهمنامه اى به امضا برسد.
ناصر طاهرى بـا بیان اینکـه در اصفهان سـازه هاى 
چوبى تاریخى زیـادى وجـود دارد، تصریـح کرد: در 
ایوان ستوندار عالى قاپو و چهلستون و تزیینات مساجد 
تاریخى اصفهان از سـازه هاى چوبى اسـتفاده شـده 
است که بررسـى اثرات موریانه و عوامل بیولوژیکى 
و اسـتفاده از تجربیات متخصصان ژاپنى مى تواند ما 

را در حفاظت هرچه بیشتر از این سازه ها یارى کند.

ورود47 گردشگر خارجى
  به اصفهان

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: 47 گردشگر خارجى 
از هفت کشور جهان به اصفهان سفر کردند.

حسن ماسورى اظهار داشت: قطار گردشگرى هزار و 
یک شب، حامل تعداد 47 نفر گردشگر از کشورهاى 
آلمان، سوئیس، روســیه، مکزیک، ترکیه، فنالند و 

دانمارك به اصفهان سفر کرد.
وى با بیــان اینکه ایــن قطــار، پانزدهمین قطار 
گردشگرى است که به اصفهان سفر مى کند، ادامه 
داد: سه هفته متوالى است که هر سه شنبه یک قطار 
گردشگرى به اصفهان سفر کرده و گردشگران از آثار 

تاریخى و گردشگرى این استان بازدید مى کنند.
مدیر کل راه آهن اصفهان تصریــح کرد: این قطار 

گردشگرى دیشب  وارد اصفهان شد.
وى اعالم کرد: این قطار با آرایش یک واگن روسى، 
دو سالن قطار 5 ستاره خواب زندگى قطار از شرکت 
رجا و دو سالن 60 نفره پارس ایرانى و یک رستوران 

است.

خبر

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: ساخت خط دوم 
راه آهن بافق- میبد-زرین شــهر در استان اصفهان با 
هزینه اي بالغ بر هشــت هزار و صد میلیــارد ریال و با 
پیشرفت فیزکی 80 درصد توســط پیمانکاران در حال 

اجراست.
حسن ماســوري با بیان اینکه با محقق شــدن پروژه 
احداث خط دوم راه آهن بافق- میبد-زرین شهر و شروع 
پروژه خــط دوم راه آهن بادرود- شــورا، میزان توقف

قطارهاي مســافري ایــن اداره کل کاهــش می یابد، 
اظهار داشــت: این پروژه ها موجــب افزایش ظرفیت 
قطارها و افزایش ســرعت آنها تا حدود 160 کیلومتر در 

ساعت می شود.
وي بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش بینی می شــود 
خط دوم راه آهن بافــق- میبد-زرین شــهر در هفته 
دولت به بهــره بــرداري برســد، گفت: ایــن پروژه 
به طــول 480 کیلومتر براي نخســتین بار در ســطح

کشــور توان حمل بار محوري بــه میــزان 30 ُتن را 
داراست.

ماســوري با بیان اینکه خط دوم راه آهن بافق- میبد-
زرین شهر شامل 11 قطعه است، گفت: چهار قطعه این 
مسیر در استان یزد و هفت قطعه آن از ایستگاه ارزنگ تا 

زرین شهر به طول 270 کیلومتر قرار دارد.

فرماندار اصفهــان از پیش بینى 957 شــعبه اخذ رأى 
در بخش مرکزى و کالنشــهر اصفهــان در انتخابات 

پیش رو خبر داد.
احمد رضوانى با اشــاره به برگزارى همزمان انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روســتا با دو انتخابات ریاست 
جمهورى و میاندوره اى مجلس شــوراى اســالمى در 
29 اردیبهشت ماه، گفت: امیدواریم شهردارى با ظرافت 
عمل و با انجام وظایف قانونى ذیربط به گونه اى با حوزه 
انتخابیه شهرســتان همکارى نماید که از بروز هرگونه 
شائبه و گمانه زنى جلوگیرى شــده و بستر براى حضور 
پرشــور مردم در انتخابــات فراهم گردد.وى با اشــاره 

به پیش بینى 957 شــعبه اخــذ رأى در بخش مرکزى 
و کالنشــهر اصفهان، افزود: از این تعداد، 690 شــعبه 
متعلق به کالنشهر اصفهان اســت که در قالب 16 ستاد
(15 ستاد در مناطق 15گانه شــهردارى و یک ستاد در 
ســازمان هالل احمر) وظیفه پشــتیبانى از انتخابات را 
برعهده دارند.فرماندار اصفهان برگزارى انتخاباتى سالم، با 
مشارکت حداکثرى مردم و رعایت مر قانون را حائز اهمیت 
دانست و تأکید کرد: باتوجه به گستردگى فضاى مجازى 
و انتشار سریع اخبار در آن، انتخابات باید به دور از هرگونه 
گرایش سیاسى و با رعایت کامل قوانین و اصل بى طرفى، 

برگزار شود تا شاهد بروز کمترین مشکالت نباشیم.

پیش بینى 957 شعبه اخذ رأى 
در نصف جهان 

پیشرفت 80 درصدي 
 راه آهن بافق- میبد-زرین شهر

  فارس| در شهر اصفهان کم نیستند پروژه هایى 
که به دالیل مختلف و متنوع نیمه کاره رها شده یا با تأخیر 
در تحویل مواجه شده اند اما یکى از مهمترین این پروژه ها، 
مجتمع مسکونى برج هاى سپهر، واقع در ضلع جنوب غربى 
شهر اصفهان است.این مجموعه 270 هزار مترى که در 
منطقه 13 شهردارى و در حدفاصل مسیر غرب به شرق 
بزرگراه شهید اقارب پرست و بزرگراه شهید احمد کاظمى، 
در منطقه شهرك امیریه واقع شده، شامل هزار و 650 واحد 
مسکونى در دو فاز ساختمان هاى ستاره شکل و U شکل 
است.بنا بر گزارش هاى ارسالى مالکان واحدهاى سپهر ، 
شرکت پیمانکار این مجموعه، باوجود گذشت سه سال از 
مهلت قرار 36 ماهه پیش فروش این واحدها، هنوز موفق 

به تحویل آنها نشده و جوابگوى تأخیر فعلى نیز نیست.
یکى از مالکان در رابطه با اتفاقات رخ داده در این مجموعه 
گفت: ساختمان هاى سپهر از سال 88 پیش فروش شدند و 

این پروژه به صورت مشارکت در دو فاز شروع به کار کرد.
وى در ادامه افزود: تاکنــون مقامات مهمى ازجمله وزیر 

مسکن دولت دهم، معاون عمرانى استاندار و سایر مسئوالن 
مربوطه از این مجتمع بازدید داشته و در جریان مشکالت 
آن قرارگرفته اند اما هیچ اقدام مثبتى براى رفع آن صورت 
نگرفته است.فدایى همچنین تصریح کرد: در قرارداد بنده 
هیچ اشــاره اى به هزینه هایى نظیر فضاسازى، امکانات 
مکانیکى و تجهیزات نشــده بود اما با این حال مبالغى به 
همین منظور از مشتریان دریافت شــده و حتى دیرکرد 

اقساط وام مسکن نیز به ما تحمیل شده است.
وى اظهار داشت: مسئوالن پروژه برنامه مشخصى براى 
تحویل واحدها ارائه نداده و پاســخگوى مالکان نیستند؛ 
عالوه بر آن، از آماده بودن برخى بلوك ها خبر مى دهند ولى 

تاکنون فردى در این واحدها ساکن نشده است.
یکى دیگر از مالکان واحدهاى مجتمع ســپهر نیز گفت: 
تعهد تحویل واحد بنده، سه ســال پیش بود و هنوز هیچ 

خبرى از موعد تحویل آن نیست.
وى خاطرنشــان کــرد: طبق بررســى هایى که شــد، 
مشخص شــده عدم تحویل واحدها به دلیل عدم تأمین 

انشعاب آب مجتمع است و دلیل آن نیز عدم هماهنگى بین 
شهردارى منطقه 13 و اداره آب و فاضالب است.

کریمى اظهار داشــت: بیش از هزار خانــوار درگیر این 
مشکالت هستند و هر تأخیرى موجب ضرر و زیان آنها 
مى شود.عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان در این رابطه 
گفت: مشکالت موجود در پروژه سپهر ارتباطى با عملکرد 
مدیریت شهرى و شهردارى نداشــته و اگر اختالفى بر 
سر موضوع آب وجود داشته باشــد باید بین مالک و اداره

 آب و فاضالب حل شود.به گفته کریم داوودى، شهردارى 
تنها وظیفه مدیریت شــهرى و صدور مجوزهاى قانونى 
ساخت وساز را طبق قوانین خود دارد و موضوع آب یا سایر 

موضوعات شبیه آن در حوزه مدیریت شهردارى نیست.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان همچنین 
افــزود: در جریان علت ایــن تأخیر نیســتم و چون این 
مجموعه، خصوصى اســت؛ اختالفات باید بین مالک و 
پیمانکار حل شود و اگر حل نشد به نهادهایى نظیر شوراى 

حل اختالف مراجعه شود.

ساسان اکبرزاده

استاندار اصف هان در اولین نشست خبرى خود در سال 
96، مسائل مختلف استان اصفهان را براى خبرنگاران 
تشریح کرد. رســول زرگر پور گفت: بعد از برجام بیش 
از 120 هیأت اقتصادى 100 تا 150 نفره براى ارزیابى 
و مکان ســنجى فعالیت به استان اصفهان سفر کردند 
و در مجموع حجم ســرمایه گذارى بعد از برجام 3/5 
میلیارد یورو در استان صورت پذیرفته است. وى با بیان 
اینکه دو مسیر براى سرمایه گذارى خارجى در استان 
اصفهان وجود دارد افزود: یک مســیر از طریق قانون 
سرمایه گذارى خارجى دولتى وزارت اقتصاد و دارایى 
است که هشت طرح با یک میلیارد یورو در بخشهاى 
مختلف خدمات فنى و مهندســى پروژه هاى نساجى 
و ... سرمایه گذارى شده و یک مســیر دیگر از طریق ارتباط 
شــرکت ها و کارخانجات و انجــام پروژه هــاى مهم بوده، 
که 2/5 میلیارد یورو ســرمایه گذارى شــده و در مجموع در 
اســتان ســه و نیم میلیارد یورو ســرمایه گذارى شده است. 
همچنین 109 طــرح با حجم اعتبــارى 9 میلیــارد یورو به 
عنــوان طــرح هــاى پیشــنهادى آمــاده کردیم تــا به

سرمایه گذاران ارائه دهیم که امید است به نتیجه مطلوب برسد. 
اســتاندار اصفهان از رضایت 93 درصدى مســافران 
و میهمانان نــوروزى که در ایام تعطیالت به اســتان 
اصفهان ســفر کرده بودند خبــر داد و گفت: ســتاد 
تســهیالت نوروزى براى پذیرایــى از میهمانان در 
ایام نوروز فعالیت خــود را از 26 اســفند 95 آغاز و تا 
16 فروردین پذیراى میهمانان و گردشــگران ایرانى 
و خارجى بود. این در حالى اســت که تا دو ســال قبل 
برنامه اى در این ایام براى پذیرایى از میهمانان خارجى 

نبود.
 زرگرپور هــواى مطبــوع و لطیف و مناطــق متعدد 
گردشــگرى را از علل اســتقبال مســافران از استان 
اصفهان در ایام نوروز بر شمرد و گفت: در نوروز امسال، 
15/2 میلیون تردد در جاده هاى اســتان انجام شد که 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته، 12 درصد رشد 
داشت. در این ایام 2/8 میلیون نفر شب اقامت داشتیم 
که با رشد 20 درصدى نسبت به مدت مشابه همراه بود 
و 5/5 میلیون نفر از استان و مناطق مختلف آن بازدید 
کردند که رشد 25 درصدى را شاهد بودیم. این در حالى 
اســت که میزان ماندگارى مسافرین از 2/6 شبانه روز 
در سال گذشته، به 4 شبانه روز در امسال رسید که دو 
سوم این فعالیت ها در شهر اصفهان و یک سوم در دیگر 
شهرها اتفاق افتاده و نشــان از آن دارد که باید براى 
سال هاى آتى روى مراکز و دیدنى هاى شهرستان ها 

متمرکز شده و اقدام کنیم. 
زرگرپور مى گوید: بر اساس آثار، در هر شبانه روز از ایام 
نوروز، 250 هزار نفر از میدان امام (ره) اصفهان بازدید 
کردند، همچنین ما در این مــدت کاهش 8 درصدى 
تصادفات را علیرغم افزایش 12 درصدى تردد در جاده 
داشتیم و امسال 26 نفر در جاده ها فوت کردند که این 
میزان در سال گذشــته 30 نفر بود. همچنین در نوروز 
96، ما شاهد کاهش 8 درصدى سرقت بوده ایم و براى 
اولین بار قبل از سال جدید، 800 معتاد را از سطح شهر 
جمع کرده ایم تا منظر شــهرى زیبایى داشته باشیم و 

فرصت سرقت از آنان گرفته شود. 
وى ادامه داد: اســتان اصفهــان در ایام نــوروز، تنها 
اســتانى در کشــور بود که در بخش درمان پذیراى 
بیماران تاالسمى، شــیمى درمانى و ... بوده و به این 
بیماران خدمات ارائه کرده است. همچنین نوروزگاه در 
14شهرستان استان با استقبال بسیار خوبى مواجه شد. 
اســتاندار اصفهان گفــت: ظرفیت پیش بینى شــده 
استان براى هر شــب 350 هزار نفر اقامت بود که این 
ظرفیت در دو شب به 400 هزار نفر اقامت رسید و ما از 

سالن هاى ورزشى براى اقامت استفاده کردیم. 
زرگرپور با اشاره به تخصیص اعتبارات در سال گذشته 
هم گفت: در ابتداى سال گذشــته ما دغدغه، کسرى 
پرداختى بــراى هزینه هــاى جارى دســتگاه ها در 
ماه هاى پایانى ســال را داشــتیم که خوشــبختانه با
برنامه ریزى مطلوب دولت، اعتبارات جارى فصل اول 
و سایر فصول، در مجموع 107 درصد تخصیص اعتبار 

داشتیم و مشکلى وجود نداشت. 
از ســوى دیگر در بخش اعتبارات عمرانى، اعتبارات 
سفر ریاست جمهورى صد در صد تخصیص یافت و در 
بقیه طرح ها میزان تخصیــص اعتبار 55 تا 60 درصد 
بود. البته ما نیز تعهداتى بــراى تحویل منابع به خزانه 
داشتیم که توانســتیم 70 درصد را تحویل دهیم و 30 
درصد عدم تحقق بود. این در حالى بود که منابع جدیدى 
را در پایان ســال گذشــته جذب کردیم که در بودجه 
پیش بینى شــده بود که 1600 میلیارد ریــال اعتبار 
اوراق خزانه براى شــهردارى ها، 1500 میلیارد ریال 
براى طرح هــاى آبــى و 1200 میلیارد ریــال براى 
طرح هاى پیشگیرى، بازســازى و ... در حوادث غیر 

مترقبه و این اعتبارات عالوه بر اعتبارات استانى، ملى 
استانى و ... بود.  

استاندار اصفهان این را هم گفت که ما به هر دستگاه 
دولتى و نهاد عمومى که به پیمانکار بدهى داشته و به 
ما اعالم کند، اوراق مشارکت مى دهیم. وى از افزایش 
38 درصدى اعتبارات جارى استان در سال 96 نسبت 
به  سال گذشــته خبر داد و گفت: پیشنهاد دولت براى 
افزایش اعتبارات عمرانى استان، 71 درصد بود که در 
مجلس به 51 درصد رسید. زرگر پور خاطر نشان کرد: 
امسال کار احداث یک قطعه از کنار گذر شرق که هشت 
ســال متوقف بود را مشــارکتى آغاز کردیم و درصدد 
هستیم چهار بزرگراه استان را توسط بخش خصوصى 
بــه آزاد راه تبدیل کنیم و مجــوز الزم را هم گرفتیم. 
وى با اشاره به مشکالت استان گفت: ما چهاردهمین 
اســتانى بودیم که آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان به آن 
رسید و بیشترین تلفات را متحمل شدیم. این بیمارى

200 هزار قطعه مرغ بومى را نابود کرده و در این راستا 
32 میلیارد ریال به کشــاورزان پرداخت کردیم و 3/5 
میلیون قطعه مرغ صنعتى و 570 تن تخم مرغ معدوم 
شد. و امروز خوشحالیم که آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
در استان اصفهان کامًال کنترل شــده است.زرگرپور 
افزود: مهم آن بود که به خاطر تنظیم بازار، سه ماه قبل 
از عید، هشت هزار تن مرغ منجمد به همراه 1500 تن 
سیب و 5500 تن پرتقال خریدارى و ذخیره کرده بودیم 

و به همین دلیل کمبود احساس نشد. 
اســتاندار مى گوید: ما تنظیم کننده بــازار و نه تأمین 
کننده بازار هستیم و اگر این پیش بینى ها نمى شد شاید 
شب عید مرغ و تخم مرغ به قول اصفهانى ها، قیراطى 

مى شد.
 زرگرپور اشاره اى هم به بســته هاى حمایتى دولت 
براى خروج از رکود داشــت و گفت: دولت سه برنامه 
براى حل مشکل رکود داشــت که دو برنامه تا کنون 
اجرا  و یک برنامه در ســال جارى اجرایى مى شــود. 
وى رکود در اســتان اصفهان را که 10 درصد صنایع 
بزرگ کشور را در خود جاى داده، مهم توصیف کرد و 
گفت: ما در استان بسته هاى حمایتى دولت را پیگیرى 
کرده و با حجم 10 هزار واحد صنعتى مشــکل دار در 
استان مواجه شــدیم. در این راستا اولین برنامه دولت، 
ایجاد کارگروه تســهیل بود که بیمه، مالیات و اقساط 
براى سیســتم بانکى را تقســیط کند که در این قالب 
34 هزار فرصت شــغلى که در اســتان مى توانست از 
دست برود را حفظ کردیم. از سوى دیگر بسته حمایتى 
دولت براى صنایع کوچک و متوسط بود که در استان 
4660 واحد تقاضاى تسهیالت کردند که 2720 واحد 
از نظر ما اســتحقاق دریافت تســهیالت را داشته که 
سیستم بانکى با بررســى هاى انجام شده 1840 واحد 
را پذیرفت و تا امروز به 1110 واحد تســهیالتى بالغ 
بر 872 میلیــارد تومان پرداخت کــرده و بقیه واحدها 
در حال پیگیرى اســت این در حالى بود که سیســتم 
بانکى با مبلغ 958 میلیارد تومان نیــز قرارداد 1214 
واحد را هم اصالح کرد و ایــن اقدامات هم از 36 هزار 
فرصت شغلى که مى توانست از دست برود جلوگیرى 
و آنهــا را حفظ نمود. همچنین ما نیــز 127 واحد را به 
دولت معرفى کردیم تا از تســهیالت استفاده کنند که 
تاکنون با پرداخت تسهیالت به 77 واحد موافقت شد و 
تا پایان سال گذشته، 750 میلیارد تومان تسهیالت در 

اختیار آنان قرار داده شد. 
اســتاندار گفت: از اول ســال جارى هم طرح توسعه 
اشــتغال پایدار از سوى دولت ابالغ شــد و قرار است 
1/5 میلیارد دالر از صندوق توســعه ملى براى مناطق 
روستایى و ... با هدف ایجاد شغل، تسهیالت پرداخت 
شود. بنابراین همه تالشــمان آن است تا از گسترش 

بیکارى در استان جلوگیرى شود.
وى هدفگذارى استان در ســال 96 در خصوص نرخ 
بیکارى را کاهش آن و دســتیابى به نرخ رشد بیکارى 
در کشــور اعالم کرد و گفت: سال گذشــته 60 هزار 
شغل جدید در استان ایجاد شد، و توانستیم در مجموع

70 هزار فرصت شغلى موجود را حفظ کنیم. 
زرگرپور گریزى هم به برگزارى انتخابات در اســتان 
اصفهان زد و گفت: استان اصفهان با برگزارى انتخابات 
ریاســت جمهورى میان دوره اى مجلس و شوراهاى 

شهر و روستا، بیشترین انتخابات را داراست.
وى آمادگــى صد در صدى اســتان اصفهــان، براى 
برگزارى انتخابات 29 اردیبهشــت ماه ســال جارى 
را یادآور شــد و گفت: برآورد آن است که 15 هزار نفر 
حفاظت از مراکز رأى گیرى را عهده دار بوده و 70 هزار 

نفردر امر انتخابات در استان مشارکت داشته باشند. 
زرگرپور با بیــان اینکه ما مجرى انتخابات ریاســت 
جمهورى در اســتان هســتیم گفت: همه مقدمات در 
استان فراهم شــده و 11 میلیون تعرفه تحت حفاظت 
اســت و امید اســت شــاهد حضور حداکثرى مردم 
درانتخابات بوده و انتخابات در آرامش و ســالمت و با 

وحدت و انسجام مردم برگزار گردد.

خارجى ها 3/5 میلیارد یورو به اصفهان آوردند
آمار استاندار از سرمایه گذارى هیئت هاى اقتصادى که به استان سفر کرده اند

آیین تکریم، تودیــع و معارفه معاون منابع انســانى و 
پشتیبانى شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
با حضور مدیران و کارکنان  و در محل ستاد مرکزى این 

شرکت برگزار شد.
مدیرعامل شرکت آبفار اســتان اصفهان در این مراسم، 
تغییر و تحوالت مدیریتى را الزمه پویایى و روزآمد نمودن 
هر سازمان دانست و گفت: روزمره گى و یکنواختى کار،  
آفتى اســت که اگر گریبانگیر مجموعه اى شــود آن را 
دچار چالش هاى اساســى نموده و از دستیابى به اهداف

مورد نظر باز مى دارد.
محمد حسین قرائتى افزود: تجربه اندوزى در سنگرهاى 
مختلف خدمت باعث افزایش آگاهى و درك بهتر مسائل 
مرتبط با آن مجموعه شده و این امر  توان خدمت رسانى به 
مردم را در شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 

دوچندان نموده است.
قرائتى، با تقدیر از عملکرد محمود توکلى در مدت طوالنى 
خدمت در جایگاه هاى مختلف مدیریتى در این شرکت، 
وظیفه شناسى، دلســوزى و احساس مســئولیت را از 
ویژگى ها و خصوصیات بارز مدیران شرکت آبفار استان 

برشمرد و اظهار داشت: به دلیل همین روحیه باالى کارى 
و احساس مسئولیت بوده اســت که این شرکت توانسته 
است از گردنه هاى دشــوار و موانع بزرگ پیش رو عبور 
کرده و علیرغم وجود مشکالت مالى موجود  در دستیابى به 
اهداف و خدمت رسانى شایسته به مردم موفق عمل نماید.

در این آییــن، ابراهیم محمدى به عنــوان معاون منابع 
انسانى و پشــتیبانى شــرکت آب و فاضالب روستایى 
اســتان اصفهان معرفى و از خدمات محمود توکلى در 
مدت تصدى این سمت - که به افتخار بازنشستگى نائل 

شده - نیز تجلیل شد.

 مسئوالن پروژه، جوابگوى تأخیرهاى 3 ساله نیستند معارفه معاون جدید «آبفار»

بالتکلیفى مالکان 1650 واحد مسکونى سپهر اصفهان
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ویترین

رکود در بازار مرغ 
رئیس اتحادیه پرنـده و ماهى از کاهـش 70 درصدى 
تقاضا در بازار مرغ خبر داد و گفـت: قیمت این کاال به 

شش هزار و 950تومان رسیده است.
مهـدى یوسـف خانـى اظهارداشـت: البتـه برخـى از 
مرغداران به دلیل کسادى بازار و نبودن تقاضا، کاالى 
خـود را تا مـرز شـش هـزار و 400 تومان نیـز عرضه 

مى کنند.  
وى افت تقاضا در بازار را دلیل اصلى کاهش قیمت مرغ 
عنوان کرد و گفت: از 13 فروردین به بعد، تقاضا در بازار 

مرغ 70 درصد افت کرده است. 

 آخرین مهلت نام نویسى 
انبارداران در سامانه انبارها

مدیرکل دفتـر امور خدمـات بازرگانـى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بـا تأکید بر اینکه انبـارداران تا پانزدهم 
اردیبهشـت فرصـت دارنـد در سـامانه «انبـار و مراکز 
نگهـدارى کاال» نـام نویسـى کننـد، گفت:تاکنـون
300 هزار رکورد انبار در این سـامانه ثبت شـده اسـت.

عباس تابش اظهار داشـت: این سـامانه به این صورت 
اسـت که وزارت صنعت، معدن و تجارت به اسـتناد بند 
3 ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به استناد ماده 
23 سیاسـت هاى کلى اقتصاد مقاومتى، شـفاف سازى 
شبکه هاى توزیع را بر عهده دارد. وى افزود: براى این کار 
چند سامانه در حال طراحى است که یکى از آنها سامانه 
«انبار و مراکز نگهدارى کاال» اسـت که با مرتبط شدن 

با دیگر سامانه ها، کار شفاف سازى را انجام مى دهد.

قانون چک تغییر مى کند
در حالى کـه آخرین اصالحات مربوط بـه قانون چک 
به حدود 14 سال پیش باز مى گردد، مدیر کل فناورى 
اطالعات بانک مرکزى از رایزنى با نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى براى اصالح مجدد این قانون خبر داد.

ناصـر حکیمـى علـت ایـن کار را رفـع موانـع قانونى 
براى عملیاتى کردن چـک الکترونیکى و حذف چک 
کاغـذى از مبـادالت تجـارى ذکـر کـرد. وى گفت: 
زیرسـاخت هـاى فنـى مـورد نیـاز بـراى اجـراى 
چک الکترونیکى در نظام بانکى اعم از بانک مرکزى 
و سـایر بانک ها آماده اسـت اما باید الزامات قانونى و 

حقوقى مورد نیاز آن نیز مهیا شود.

تالش هند براى 
توقف واردات اوره از ایران

هند، دومین مصرف کننده بزرگ اوره در جهان در حال 
افزایش تولید این نوع کود شـیمیایى در داخل است و 
قصد دارد طى پنج سال آینده به واردات این محصول 

پایان دهد. 
هند بخشـى از نیاز اوره خود را از ایران تأمین مى کند.
بر اسـاس آمارهاى دولتـى، هند که حـدود 14 درصد 
اقتصادش به کشاورزى وابسته است، در یکسال منتهى 
به مارس سال گذشـته میالدى 24/5 میلیون تن اوره 
تولید کـرد در حالى که در همین بـازه زمانى حدود 32 
میلیون تن اوره مصرف کرد. هنـد بیش از یک چهارم 
اوره مورد نیاز خود را از کشورهاى ایران، عمان و چین 

وارد کرده است. 
پیش از این دولت هند از قصد خود براى سرمایه گذارى 
براى احداث یک کارخانه تولید اوره در بندر چابهار ایران 

براى صادرات اوره تولیدى به هند خبر داده بود.

بهانه براى گرانى گوشت
رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامى وزارت 
جهادکشـاورزى با تأکید براینکه ادامـه روند صادرات 
دام زنده تأثیرى در قیمت گوشـت قرمز نـدارد، گفت: 
سیستم داللى تنها علت گرانى گوشت قرمز گوسفندى 
و گوساله اسـت و وقت آن رسیده مسـئوالن ذیربط با 
متخلفان برخورد قانونى کنند. محمدرضا مالصالحى 
درباره نگرانى برخى افـراد در ادامه صادرات دام زنده و 
احتمال افزایش قیمت گوشت قرمز افزود: در سال هاى 
گذشته نیز صادرات دام زنده سبک و سنگین داشتیم و 
ادامه این فرآیند طبق روال گذشته خواهد بود، بنابراین 
افراد سودجو، صادرات را بهانه اى براى افزایش مجدد 

قیمت گوشت قرمز کرده اند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازى با بیان 
اینکه خالى بودن واحدهاى مسکونى ساخته شده بحث 

پیچیده اى است، گفت: 
طبق گزارش هاى بانک مرکزى، مسکن در سال جارى 
رونق خواهد گرفت اما باید اذعان کرد که رشــد قیمت 
مسکن در حدود نرخ تورم خواهد بود که این بسیار عالى 

است.
حامد مظاهریان در پاسخ به این سئوال که داستان این 
روزهاى آمار باالى واحدهاى خالى از ســکنه چیست؟ 
چرا که انبوه ســازان عنوان مى کنند وجــود این تعداد 
(2/5 میلیون) واحد مسکونى خالى به دلیل تولید نیست 

بلکه به دلیــل کاهش قدرت خرید اســت، گفت: ارائه 
آمار حدود 2/5میلیون واحد مســکونى خالى از سکنه 
از سوى مرکز آمار نمى تواند اشتباه باشد اما به هر حال 
دالیل خالى بودن واحدهاى مسکونى بحث پیچیده اى 

است.
وى در پاســخ به این ســئوال که آیا امســال مسکن 
رونــق مى گیرد، گفــت: گزارش هاى بانــک مرکزى 
نشــان مى دهد که در سال گذشــته تعداد معامالت و 
قیمت مسکن 5 درصد رشد داشــته است پس این آمار 
نشــان مى دهد که امســال هم این رونق روند بهترى 

بگیرد.

آمار وضعیت نیروى کار نشان مى دهد 57 درصد بیکاران 
در گروه سنى 15 تا 29 ســال قراردارند که بالغ بر یک 

میلیون و 800 هزار نفر را شامل مى شوند.
وضعیت اشــتغال جمعیت جوان در گروه ســنى 15 تا 
24 سال و 15 تا 29 ســال به تفکیک مورد بررسى قرار 
گرفت که بر این اساس مقایسه آمارى نیروى کار نشان 
مى دهد نرخ بیکارى جمعیت 15 تا 24 سال در سال 95 به 
میزان 3/1درصد رشد داشته است به طورى که این نرخ 
به 29/2درصد در پایان ســال 95 رسید. این شاخص در 
بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهرى نسبت به نقاط 

روستایى بیشتر بوده است.

همچنین کل جمعیت بیکار که در سن کار قرار دارند سه 
میلیون و 203 هزار و 398 نفر است که از این میزان869 
هزار و 531 نفــر در گروه ســنى 15 تا 24 ســال قرار

 دارند.
در مقابل، بررسى وضعیت نیروى کار در گروه سنى 15 
تا 29 سال نیز حاکى از آن است که نرخ بیکارى در این 
جمعیت 25/9 درصد است. این آمار نشان دهنده افزایش 
2/6درصدى نرخ بیکارى در این گروه ســنى است. در 
عین حال ســهم بیکاران گروه ســنى 15 تا 29 سال از 
کل جمعیت بیکار کشور یک میلیون و 827 هزار و 525 

نفر است.

پیش بینى رشد قیمت  مسکن 
در حد نرخ تورم 

نرخ بیکارى 26درصدى در 
جمعیت جوان

3 قــرارداد فروش هواپیمــا به ایران علیرغــم آنکه با 
ســختگیرى هاى حقوقى کشــورمان، قطعى به نظر 
مى رسد اما همچنان از سوى منابع خارجى به دیده تردید 
نگریسته شده و اما واگرهایى درباره آنها مطرح مى شود.

شــرکت هواپیمایى هما در تاریخ 2 دى ماه 95 قرارداد 
خرید 100 فروند هواپیما را با شــرکت ایرباس به امضا 
رساند. بر اساس این قرارداد که میان «فابریس برژیه» 
مدیر هواپیماســازى «ایربــاس» و فرهــاد پرورش 
مدیرعامل «ایران ایر» به امضا رسید، قرار شد از ابتداى 
سال 2017 میالدى، در یک بازه ده ساله این هواپیماها 
وارد کشور شوند. همچنین ایران ایر در قراردادى دیگر 
در تاریخ 21 آذر 95، قرارداد خرید 80 فروند هواپیماى 
مســافرى با شــرکت آمریکایى «بوئینگ» را به امضا 
رساند که بر اساس آن مقرر شــد از ابتداى سال 2018 
هواپیماهاى بوئینگ مدل هاى 737 و 777 در یک بازه 
زمانى ده ساله وارد ناوگان «هما» شود. آخرین قرارداد 
نیز میان ایران ایر با شرکت چندملیتى - عمدتًا ایتالیایى 
و فرانسوى- «ATR» به عنوان یکى از شرکت هاى 
وابســته به ایرباس در تاریخ 21 فروردین 96 به امضا 
رسید که بر اساس آن مقرر شــد 20 فروند هواپیماى 

ملخى وارد ناوگان هوایى هما شود.
قرارداد ایرباس و بوئینگ بسیار زودتر از انتظار به مرحله 
اجرا رسید و امتناع برخى کشــورها در تحویل گرفتن 
هواپیماهاى سفارش شده، موجب شد بوئینگ و ایرباس 

تحویل این هواپیماها به ایران را در دستور کار قرار دهند.
در همین راستا تا به حال ســه فروند هواپیماى ایرباس 
در تاریخ هاى 23 دى و 21 اســفند ســال گذشته و 5 
فروردین سال جارى تحویل ایران شــده و قرار است 
یک فروند بوئینگ به عنوان اولین فروند از قرارداد ایران 
ایر و بوئینگ نیز طى دو هفته آینده تحویل ایران شود. 
همچنین قائم مقام وزیر راه و شهرسازى چند روز قبل 
خبر داد که چهــار فروند«ATR»نیز تا دو هفته آینده 

وارد کشور مى شود.
با وجود این و برغم تأکید مسئوالن ایرانى بر قطعى بودن 
این قراردادها و لحاظ شدن تمام مسائل حقوقى جهت 
حفظ منافع کشــورمان در صورت اعمال تحریم هاى 
جدید اما هنوز منابع خارجى به ایــن قراردادها به دیده 

تردید مى نگرند.
این سکوت در کنار ابهامات و تأخیرهایى که در فرآیند 
امضاى این قرارداد وجود داشت، آینده این قرارداد را با 
اما و اگرهاى بیشترى مواجه کرده است. چرا که شرکت 
کانادایــى تأمین کننده قطعــات«ATR» در جریان 
مذاکرات این شــرکت با ایران اعالم کرد مســئولیت 
تأمین قطعات براى هواپیماهایــى که به ایران تحویل 
داده خواهد شد را نخواهد پذیرفت و همین مسئله باعث 
شد فرآیند مذاکره ایران با این شرکت طوالنى تر از حد 

انتظار شود.
در نهایت نیز گویا شــرکت«ATR» بــه ایران تعهد 

داده اســت که بعد از تحویل هواپیماها، رأسًا اقدام به 
تأمین قطعات مورد نیاز خواهد کرد و نیازى به حضور و 

همکارى شرکت کانادایى نیست.
با وجود این گویا هنوز کشمش هایى بین شرکت اصلى 
 «ATR» با شرکت کانادایى وجود دارد که موجب شده
قطعى شدن قرارداد فروش با ایران را تأیید نکند و موضع 

«سکوت» را در پیش بگیرد.
این ابهامات و تردیدها، در مــورد دو قرارداد بوئینگ و 
ایرباس نیز وجود داشــت به گونه اى کــه برخى منابع 
خارجى عنــوان کردند این قراردادهــا برخالف اعالم 
مقامات ایرانى هنوز به قرارداد قطعى تبدیل نشده اند و 
صرفًا یک «MOU» یا  تفاهمنامه هستند و به همین 
دلیل هم هســت که در بخش قراردادهاى وبســایت 

بوئینگ و ایرباس نامى از آنها ذکر نشده است.
البته در کنار این مسئله، موضعگیرى مقامات آمریکایى 
نیز تند و خــارج از انتظار بود به طورى که انتشــار خبر 
تفاهم میان شرکت هواپیمایى «آسمان» ایران و شرکت 
هواپیماسازى «بوئینگ» آمریکا براى خرید هواپیما، با 

واکنش منفى کنگره آمریکا روبه رو شد.
بر اساس تفاهم بوئینگ و شــرکت هواپیمایى آسمان، 
قرار اســت هواپیمایى آســمان 30 فرونــد هواپیماى 
مسافربرى «بوئینگ 737 مکس» خریدارى کند که این 
تعداد قابلیت افزایش به 60 فروند را دارد؛ این قرارداد به 
گفته قائم مقام وزیر راه کشورمان، مجوز «اوفک» را نیز 

دریافت کرده است.
«نیویورك تایمز» هم در گزارشــى به نقل از «ریچارد 
ابوالفیــا»  نایب رئیس تحلیل در شــرکت مشــاوره 
تحقیقات هواپیمایى «تیل گروپ» نوشــت: «همواره 
برسر این مســئله درگیرى وجود خواهد داشت. ترامپ 
وعده داده است در برابر ایران موضع محکمى اتخاذ کند 
اما از سوى دیگر مسئله مشاغل تولیدى در میان است 
و گفتن اینکه ما این کار را به اروپایى ها مى دهیم واقعًا 

دشوار است.»
در مورد قرار داد ایرباس نیز، بعد از امضا و تحویل اولین 
ایرباس، اظهار نظرهــاى تندى علیه ایــن قرارداد در 
کنگره آمریکا مطرح شد به طورى که «پیتر روسکام» 

یکى از اعضاى جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا 
طرحى را ارائه کرد که بر اساس آن تحقیقاتى از سوى 
مدیر ســازمان اطالعات ملى دولت ترامــپ در مورد 
ایران ایر و دیگــر ایرالین هاى ایرانــى انجام خواهد 

شد.
قرار بود این طرح، کنترل چندانى را بر هواپیماى ایرباسى 
که قبًال به ایران تحویل داده شده اعمال نکند اما گفته 
شد بر اساس این طرح، ایران ایر نخواهد توانست براى 
این هواپیماها در خارج از ایران قطعات یدکى یا هرگونه 
خدمات تعمیر و نگهدارى دریافــت کند. همچنین اگر 
شرکتى به ایران قطعات یا خدمات تعمیر هواپیما ارائه 

دهد، از همکارى با بازار آمریکا محروم خواهد شد.
به نظر مى رســد برغم قطعى بودن این قراردادها و در 
صورت پایبندى شرکت هاى هواپیماسازى غربى مبنى 
بر تحویل کامل همه هواپیماهاى مندرج در قرارداد اما 
قطعیتى در اجراى قراردادها وجود ندارد و سنگ اندازى 
مقامات دولتى و نمایندگان کنگره و سناى آمریکا، آینده 

این قراردادها را با ابهام مواجه کرده است.

سرانجام مبهم قراردادهاى هواپیمایى

هماى سعادت 
برکدام باندمى نشیند؟

رئیس اتحادیه فروشندگان چوب، تخته و فیبر سه الیى گفت: محصوالت چوبى چند سالى 
است که ثبات قیمت ندارد و قدرت فعالیت در این صنف کم شده است.

اســماعیل الهیان در خصوص وضعیت صنف توزیع کنندگان محصوالت چوب اظهار 
داشت: توزیع کنندگان چوب چند سالى است که با رکود دست به گریبان هستند و در سال 
جارى هم به دلیل برگزارى انتخابات و شرایطى که این روند در کشور حاکم کرده است، 
فعاالن این صنف بازار خوبى ندارند. وى افزود: فصل بهار براى صنف عرضه کننده هاى 
چوب یکى از بهترین مقاطع سال است و به همین دلیل بسیارى از توزیع کننده ها در این 
زمان انبارها را پر از کاالى آماده عرضه مى کنند اما به نظر مى رسد سال جارى شاهد تکرار 
رونق فصلى سال هاى قبل نباشیم. از همین رو بسیارى از انبارهاى کاالى بازرگانى از 
قبول چوب بیشتر خوددارى مى کنند تا فضاى خود را براى قبول دیگر محصوالت خالى 
نگاه دارند. رئیس اتحادیه فروشندگان چوب، تخته و فیبر سه الیى تأکید کرد: رونق این 
صنف همراه با افزایش در بخش ساخت و ساز مسکن است و تا زمانى که ساختمان سازى 
کم باشــد، فعالیت در این صنف هم رنگ و بوى رکود دارد. چرا که اصلى ترین مشترى 
محصوالت این صنف را ساختمان سازان تشکیل مى دهند و تمام محصوالت چوبى یک 

خانه را فعاالن این صنف تأمین مى کنند.
الهیان با بیان اینکه قیمت محصوالت چوبى ســال هاست که بى ثبات شده است، این 
موضوع را به ضرر فعاالن این صنف ارزیابى کرد و اعالم کرد: به نظر مى رســد تا زمان 
برگزارى انتخابات در اردیبهشــت ماه هم این بى ثباتى ادامه داشته باشد اما امیدواریم 

دولت آینده ســر و ســامان بهترى به اصناف مختلف بدهــد. وى در خصوص تولید 
محصوالت چوبى در داخل کشور با توجه به شعار امسال گفت: تولید نئوپان در کشور به 
مرحله خوکفایى رسیده است اما در بخش MDF که بخش زیادى از تقاضاى بازار را 
شکل مى دهد هنوز این آمادگى وجود ندارد و مجبور به واردات هستیم. در صورتى که 
برنامه ریزى هاى درســتى شــکل بگیرد در داخل این آمادگى وجود دارد که به مرحله 
خودکفایى این محصول هم برســیم که الزمــه آن تأمین مواد اولیه ارزان و مناســب

 است. 

رونق مسکن مى تواند صنف چوب را زنده کند

با آغاز مرحله دوم ســاماندهى سهام عدالت، مشموالن 
مى بایست شماره حساب بانکى و تلفن همراه خود را در 

سامانه ثبت نمایند.
بحث پرداخت سود سهام عدالت و زمینه سازى براى آزاد 
ساختن خرید و فروش آن پس از ده سال از اجراى طرح، 
در سال گذشته مطرح شــد و در اسفندماه به طور رسمى 
کلید خورد. بر این اساس طرح ساماندهى سهام عدالت 
و پذیرش 49 میلیون نفر ســهامدار از 17 اسفندماه سال 
95 آغاز شد که تا کنون نزدیک به 30 میلیون مراجعه به 

سامانه صورت گرفته است.
در این مرحله ورود افراد به سامانه سهام عدالت با کدملى 
صورت مى گیرد و به مشــموالن صورت حســاب ارائه 
مى شود. بر اســاس این گزارش پورى حسینى رئیس 
ســازمان خصوصى ســازى از آغاز مرحلــه دوم طرح 
ساماندهى ســهام عدالت خبر داد و تصریح کرد: در این 

مرحله مشموالن با مراجعه به بانک ها و مؤسسات مالى 
و اعتبارى مورد تأیید بانک مرکزى باید شماره شبا بانکى 

خود را تهیه نمایند و در سامانه ثبت کنند.
بر این اساس از تاریخ 30 فروردین سال 1396 (نیمه شب 
سه شنبه) سامانه سهام عدالت samanese.ir پاسخگوى 

متقاضیان است و مشموالن باید شماره شبا بانکى و شماره 
تلفن همراه خود را در این سامانه ثبت نمایند.  الزم به ذکر 
است طبق مقررات هر مشمول ســهام عدالت باید یک 
شماره حساب اختصاصى داشته باشد چراکه سود سهام 

فقط به حساب خود مشموالن واریز خواهد شد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ســامانه ســهام عدالت

 samanese.ir  به گونه اى برنامه ریزى شــده که در 
خصوص خطاى اپراتورى شبا اخطار داده و کمک مى کند 
تا اصالح شود همچنین در کنار ثبت شماره شبا بانکى،

 از متقاضیان شــماره تلفن همراه نیز دریافت خواهد شد 
که پس از بررســى شماره شــبا و صحت یا سقم آن به 
مشموالن از طریق پیامک اطالع رسانى شود و اگر براى 
شخصى پیامک ارسال نشد مى بایست بعد از ده پانزده 
روز به سایت و صفحه خود مراجعه کرده  و از صحت آن 

اطالع یابد.

مشموالن براى ثبت نام سهام عدالت به کجا باید مراجعه کنند؟

مدیرعامل گروه خودروسازى ســایپا با اشاره به کاهش 
سهم تولید پراید در بین تولیدات این کارخانه، تأکید کرد: 
تا زمانى که تقاضا براى خرید این خودرو وجود دارد، از رده 

خارج نخواهد شد.
 مهدى جمالــى در واکنش به اظهارات رئیس ســازمان 
اســتاندارد مبنى بر توقف خــط تولید چنــد خودروى 
غیراســتاندارد، گفت: سازمان اســتاندارد ورود و خروج 
خودرو از خط تولید را اعالم نمى کند، بلکه استانداردهاى 

آن را تعیین مى کند.
وى با بیان اینکه خودروى پراید از تمامى استانداردهاى 
کنونى سربلند عبور کرده است، افزود: خودروى پراید از 
تمام اســتانداردهاى آتى عبور مى کند و شماره گذارى 

مى شود.
مدیرعامل گروه خودروسازى سایپا ادامه داد: 90 درصد 
محصوالت سایپا در سال 89 پراید بوده است، که در سال 

95 به 34 درصد محصوالت این مجموعه رسیده است.
وى با بیان اینکه مقرر شده در سال 96 حدود 22 درصد 
تولیدات ســایپا پراید باشــد، یادآور شــد: برنامه ریزى 
صحیحى طراحى شــده که با توجه بــه تقاضاى بازار و 

وضعیت استاندارد، تولید محصوالت مدیریت شود.
مدیرعامل گروه خودروســازى سایپا تصریح کرد: بحث
از رده خارج شــدن پراید وجود ندارد و تا زمانى که تقاضا 
وجود دارد و مى توان تأییدیه استاندارد را گرفت، پراید تولید 

مى شود و نمى توان به تقاضاى بازار پاسخ نداد.

چرا پراید از رده خارج نشد؟!

 براساس آمار گمرك در 11 ماهه نخست سال 95، بیش از 181 هزار و  711 تن خرما از نوع زاهدى، مضافتى، شاهانى، 
پیاروم و نمونه هاى دیگر به کشورهاى مختلف جهان صادر شده است.

الزم به ذکر است که براســاس صادرات این حجم خرما، درآمد 180 میلیون و 987 هزار و 396 دالرى نصیب کشور 
شده است.همچنین ارزش ریالى این میزان صادرات، بالغ بر 566 میلیارد و 325 میلیون و 99 هزار و 328 تومان در آمار 

گمرك به ثبت رسیده است.
براساس این گزارش در 11 ماهه نخست سال 95،حدود 80 کشور جهان پذیراى خرماى ایرانى بوده اند که از جمله آنها 
مى توان کشــورهاى ایاالت متحده آمریکا، هند، ترکیه، اتریش، بلژیک، آرژانتین، ایتالیا، انگلستان، فرانسه و لهستان 

را نام برد.
گفتنى است در بین کشورهاى مقصد صادرات خرما، هند با خریدارى بیش از 21 هزار تن خرما از ایران، درآمد 27 میلیون 

و 987 هزار و 394 دالرى را نصیب کشور کرده و بزرگ ترین مقصد خرماى صادراتى به شمار مى رود.

درآمد 180 میلیون دالرى با خرما
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                      اولین خروجى استقالل

 مصاف شــاگردان منصوریان و قلعه نویى در ورزشگاه 
یادگار امام(ره) با وجود اهمیت زیاد نایب قهرمان لیگ را 

معرفى نخواهد کرد.
با مسجل شــدن قهرمانى پرســپولیس در هفته بیست 
و هفتم لیگ برتر رقابــت دو تیم براى کســب عنوان

نایب قهرمانى نبرد اصلى در لیگ برتر است.
استقالل و تراکتورسازى با فاصله یک امتیاز براى حضور 
در رتبه دوم لیگ و کسب سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان 
تالش مى کنند و باید روز پنج شنبه در دیدارى 6 امتیازى 
به مصــاف یکدیگر بروند. دیدارى که هــر چند همواره 
حساسیت هاى زیادى داشته و حواشى زیادى از هفته ها 
پیش براى آن ایجاد شــده اما به نظر مى رسد سرنوشت 

نهایى دو تیم را مشخص نخواهد کرد.
استقالل پس از دیدار با تراکتورسازى دو بازى سخت با 
دو تیم با انگیزه پیش روى خود دارد. پدیده در نیم فصل 
دوم عملکردى فوق العاده داشــته و براى حضور در رتبه 
چهارم تالش مى کند. شــاگردان مهاجــرى امیدوارند 
بتوانند امســال با کســب رتبه چهارم لیگ برتر سهمیه 
آسیایى به دست آورند و به همین دلیل رقیب سر سختى 
براى استقالل در مشهد هستند. همچنین آبى ها در هفته 
پایانى لیگ در تهران میزبان سپاهان اصفهان خواهند بود. 
زردپوشان بعد از حضور «زالتکو کرانچار» کامًال متحول
شــده انــد و رقابــت نزدیکى بــا ذوب آهــن و دیگر
تیم ها براى بازگشــت به آســیا دارند. اســتقالل باید

با دو تیم بــا انگیزه رقابــت کند و این موضوع نشــان 
مى دهد حتى برد در تبریز نیز رتبه دوم این تیم را نهایى 

نمى کند.
شــاگردان قلعه نویى نیز دو دیدار حســاس بعد از بازى

پنج شنبه پیش روى خود دارند. قرمزها در هفته چهاردهم 
در اصفهان به مصاف ســپاهان خواهند رفت تا در نقش 

جهان روز ســختى در انتظار این تیم باشد. تراکتورى ها 
در هفته پایانى لیگ در تبریز مانند لیگ چهاردهم میزبان 
نفت تهران هستند که البته با توجه به مشکالتى که دارد، 
حریف چندان سختى براى تراکتورى ها نیست و باتوجه 
به بازى دوباره با تراکتور در فینال جــام حذفى، در این 

دیدار تمام توان خود را نشــان نخواهد داد. این موضوع
 براى قلعه نویى شــانس بزرگى اســت که مــى تواند 
روى 3 امتیاز بــازى آخر به شــکل ویژه اى حســاب

 باز کند.
بــازى هاى ســخت دو تیــم نشــان مى دهــد برنده  

بازى فینــال گونه پنج شــنبه نمى تواند پــس از پایان
مســابقه رتبه خود در جدول را قطعى کند و ســپاهان با 
رهبرى کرانچار با توجه به بازى رو در رو با اســتقالل و 
تراکتورســازى نقش پررنگى در رتبه این دو تیم خواهد 

داشت.

عصبانیت سیدجالل
آیتـم دورهمـى 90 بـا سـتاره هاى پرسـپولیس نسـبتًا 
جنجال ساز شد و بعد از اتفاقى که به عذرخواهى احمدزاده 
از رضاییان منتهى شد حاال سیدجالل حسینى هم نسبت 
به حرف هایى که در برنامه 90 زده شـد واکنشى همراه 
با عصبانیت از خود نشان داده است. کاپیتان پرسپولیس 
درباره این برنامه گفت: من واقعاً براى برخى متأسفم. اگر 
کسـى با خودش مشکل دارد مشـکلش را حل کند. من 
هیچ کارى با حسین ماهینى ندارم. آنها مى خواهند مردم 
را بخندانند اما بحث خنداندن با این کارها فرق مى کند. 
بازیکنان باید بدانند جایگاهشان کجاست. کارى که اینها 
کردند تا مردم را بخندانند به درد خودشان مى خورد. مردم 
به این چیزها نمى خندند. باید بازیکنان حد و حدودشان 
را بدانند. همه مى دانند که طارمى و ماهینى نقش بازى 
مى کنند . من متأسفم براى برخى که دست به این کارها 

مى زنند.

2میلیارد ناقابل
تمدید قرارداد کاوه رضایى با استقالل، اولین هدف نقل 
و انتقاالتى این باشگاه است و طبق بندى که در قرارداد 
کاوه وجـود دارد، او در صورتـى که بخواهـد در ایران به 
فوتبالش ادامه بدهد، باید ابتدا با این باشگاه مذاکره کند 
اما چنین بندى شروطى دارد که باشگاه باید آن را رعایت 
کند. در قرارداد کاوه رضایى بندى وجود دارد که او باید در 
ایران اول با استقالل مذاکره کند و اگر به توافق نرسید، 
سراغ باشـگاه هاى دیگر برود اما در قرارداد این بازیکن 
آمده اسـت که باشـگاه اسـتقالل باید با قیمـت پایه دو 

میلیارد مذاکره خود را با این بازیکن آغاز کند. 

ایراد حاج رضایى به برانکو
از  چـه  اگـر  گفتگویـى  در  رضایـى  حـاج  امیـر 
«برانکوایوانکوویـچ» و کیفیـت کار او در پرسـپولیس 
تعریف کرده امـا نقدهایى هم درباره سـرمربى   قرمزها 
داشته اسـت. نکته اول از دید کارشناس خوش صحبت 
فوتبال کشـورمان داسـتان پنالتـى زدن طارمى جلوى 
ماشـین سـازى اسـت:«دوگانگى در صحبت بد است. 
کاش برانکو آن حرف را پـس از دیدار بـا الریان نمى زد 
و نمى گفت که دیگر طارمى پنالتى نخواهـد زد. او باید 
روى حرفش مى ایستاد اما قسمت بد ماجرا، توجیه بدتر از 
حرف او بود؛ اینکه سید جالل دست راست من است. این 
حرف تزلزل آقاى برانکو را مى رسـاند و ممکن است در 
آینده روى عملکرد بازیکنان نیز تأثیر بگذارد.» نکته دوم 
هم از نظر حاج رضایى به حضـور بازیکنان اوکراینى در 
پرسپولیس برمى گردد که از نظر او اتفاق بسیار عجیبى 
بود به خصوص آنکه فردى مثـل برانکو هدایت قرمزها 

را بر عهده دارد.

آرفى همبازى پژمان
تصویربردارى مجموعه تلویزیونـى «دیوار به دیوار» به 
کارگردانى سـامان مقدم و تهیه کنندگـى حمید رحیمى 
نادى همچنان در لوکیشن اصلى این پروژه در حال انجام 
است و بر اساس برنامه ریزى هاى انجام شده تا یک ماه 

آینده نیز تولید این مجموعه به پایان مى رسد.
همزمان با تصویربردارى مراحل فنى سـریال هم براى 
پخش بـه موقـع کار در حال انجـام اسـت. همچنین از 
دیشب بازى «اشپیتیم آرفى» بازیکن سابق تیم فوتبال 
پرسپولیس در این مجموعه آغاز شد. آرفى در این سریال 
در نقـش دروازه بان یـک تیم فوتبـال به ایفـاى نقش 

پرداخته است.

کارشناسى هاشمیان در 
بوندسلیگا

وردربرمـن و هامبورگ یکـى از دو بـازى پایانـى هفته 
29 بوندسـلیگا را برگزار کردند و در پایان، این شاگردان 
الکسـاندر نورى بودند که توانسـتند رونـد صعودى خود 
را ادامه دهند و با نتیجه 2 بر یک دربى حسـاس شـمال 
آلمان را به سـود خـود خاتمـه دهنـد آنهـم درحالى که 
ابتدا با یک گل عقـب بودند.اتفاق مهم ایـن بازى براى
ایرانى ها، به جز سرمربى وردربرمن، حضور وحید هاشمیان 
به عنوان کارشناس بازى بود. هاشـمیان که سابقه بازى 
براى هامبورگ را در کارنامه دارد، کارشناسـى این دیدار 
در تلویزیون هامبورگ را برعهده داشـت و به همراه یک 

کارشناس دیگر به تحلیل بازى دو تیم پرداختند.

تایم اوت

سبزپوشان اصفهانى در 31 مسـابقه پشت سر گذاشته خود 
در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا رکورد انضباطى مثبتى از 

خود به جاى گذاشته اند.
ذوب آهن در فصـل جارى لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسـیا 

یک رکورد ویژه انضباطى به نام خود ثبت کرده  است.
تیم اصفهانى یکى از دو تیم لیگ برترى است که بازیکنان 
آن در 27 هفته سـپرى شـده از لیگ شـانزدهم هیچ کارت 
قرمزى از داوران دریافت نکرده اند. به غیر از ذوب آهن، نفت 
آبادان هم تا به اینجا در لیگ شانزدهم اخراجى نداشته است.
اما عملکـرد انضباطـى مثبـت ذوب آهـن تنها محـدود به 
مسـابقات لیـگ برتـر نیسـت بلکـه شـامل فصـل جارى 

رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا هم مى شـود به این ترتیب 
که سبزپوشـان اصفهانى در چهـار هفته آغازیـن از مرحله 
گروهى این مسـابقات هیـچ کارت زردى از داوران دریافت 

نکرده اند.
البتـه شـاگردان مجتبى حسـینى در جـام حذفى بـه اندازه 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان منضبـط نبودند و از مجموع پنج 
مسـابقه اى که در دوره جارى این رقابت ها برگزار کردند دو 
بازیکن اخراجى داشتند؛ وحید محمدزاده در دیدار با شاهین 
شهردارى بوشهر از مرحله یک سى و دوم نهایى کارت قرمز 
گرفت و مرتضى تبریزى در بازى با تراکتورسـازى تبریز در 

مرحله نیمه نهایى از زمین مسابقه اخراج شد.

احتمال کوچ اجبارى برخى از فوتبالیست هاى مشمول به 
دسته هاى پایین تر قوت گرفت.

در پى خداحافظى سال گذشته ملوان با سطح اول فوتبال 
کشــور و در ادامه ممنوعیت بین المللى تراکتورســازى 
از فعالیت در دو پنجــره نقل و انتقاالتى، آن دســته از 
فوتبالیست هایى که به زودى مشمول خدمت نظام وظیفه 
خواهند شد با وضعیت عجیبى روبه رو مى شوند زیرا تنها 
تیم نظامى لیگ برتر اجازه جذب بازیکن جدید ندارد و این 
یعنى که تنها گزینه موجود براى گذراندن خدمت سربازى 
به موازات حضور در سطح اول فوتبال از پیش روى آنها 

برداشته مى شود.

با وجود این، حضور ملوان در بین تیم هاى باالنشین لیگ 
یک این دسته از بازیکنان را امیدوار نگه داشته بود تا در 
صورت بازگشت این تیم نظامى به لیگ برتر آنها مجبور 

به کوچ به دسته هاى پایین تر نباشند.
نماینده پرطرفــدار بندر انزلى اما دوئل سرنوشت ســاز 
6 امتیازى با پارس جنوبى را به این حریف واگذار کرد تا 
در این مقطع تعیین کننده از کورس رقابت مدعیان صعود 

عقب بیافتد.
ملوان تنها دو هفته مانده به اتمام رقابت هاى لیگ یک به 
ترتیب3  و 2 امتیاز کمتر از پارس جنوبى جم و سپیدرود 

رشت دارد و بازگشتش به لیگ برتر به خطر افتاده است.

خبر بد براى 
سربازان لیگ برتر

انضباط 20 
براى ذوب آهن

 تراکتور یادت باشه!

 گروه ورزشــى روزنامه نصف جهان 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 
 info@nesfejahan.net الکترونیــک
ارســال نمایید. این ســتون نیم نگاهى نیز به 
کامنت هاى هواداران فوتبال به ویژه دوستداران 

سپاهان و ذوب آهن در صفحات مجازى دارد.
 

 ■ لیــگ شــانزدهم بــراى فوتبــال تبریز، با 
رؤیاهاى بزرگى آغاز شــد. تراکتورســازى پا به 
پاى پرســپولیس براى قهرمانى تالش مى کرد 
و گســترش فوالد و ماشــین ســازى با خرید 
ستاره هاى بزرگ، امید به سهمیه آسیایى داشتند. 
رؤیاى حضور همزمان دو تیم تبریزى در آسیا و 
اولین قهرمانى آنها در لیگ برتر، مى توانست این 
فصل را به بهترین فصل فوتبال تبریز تبدیل کند.
همــه ایــن رؤیاهــا، خیلــى زود تمام شــد. 
تراکتورســازى، از صدر فاصلــه گرفته و حاال 
رده دومى را هم از دســت داده اســت. سقوط 
ماشین ســازى قطعى شــده و گســترش حتى 
نتوانســته در نیمه بــاالى جدول قــرار بگیرد. 
شــاید فصل فوتبال تبریز، فقط با یک سهمیه و

جام حذفى، که قبًال هم تراکتورســازى آن را به 
دست آورده به پایان برســد و فصل بعد، دوباره 
آنها باید با دو تیم، لیگ را آغــاز کنند. امیدوارم 
تبریزى ها از این اتفاقــات درس بگیرند. االن با 
بالهایى که بر سرشان آمده است از رسانه هاى 
تهرانى کسى پشت سرشان نیست و این روزها 
علیه آنها و هواداران تبریزى نیز انبوهى از مطالب 
نوشته مى شود. چرا که امسال رقابت آنها با دو تیم 
تهرانى استقالل و پرسپولیس بوده است. در فصل 
چهاردهم که همه براى آنها آه و فغان مى کردند 
بخاطر این بود که ســپاهان قهرمانى را از چنگ 
تراکتورى ها در آورد و تهــران در بهت و حیرت
 فرو رفت. تبریز اگر مى خواهد قهرمان لیگ برتر 

شود حاالحاالها کار دارد.
 

 ■ اتفاقــات چنــد بــازى لیگ برتــرى اخیر 
ورزشگاه هاى تبریز به اندازه  اى غیرقابل توجیه 
بوده که هیچکس در مقام دفــاع از توهین ها و 
درگیرى ها حرفى نزده اســت. به خصوص که 
در بازى ماشین سازى با پرسپولیس، گستره این 
شعارها به پیشکسوتان فوتبال ملى ایران و مرحوم 
هادى نوروزى هم کشیده شد و جاى دفاعى باقى 
نگذاشــت. این روزها که رســانه هاى تهرانى 
حسابى در حال حمله به هواداران تراکتورسازى 
هســتند، به یاد لیگ چهاردهم افتــادم که این 
رسانه ها براى حمله و عقده گشایى علیه سپاهان، 
همه جوره پشــت تبریز و تراکتورسازى در آمده 
بودنــد. تراکتورى ها! دیدید کــه آن حمایت ها 
بیهوده بود. حــاال ببینید که با چــه الفاظى در 
رسانه هایشان در مورد شما صحبت مى کنند. آیا 

وقت آن نرسیده که درس عبرت بگیرید؟

 ■ اشــاره عادل فردوســى پور به مدل موهاى 
محســن مســلمان در آخریــن برنامــه 90 
واکنش هاى متفاوتى را برانگیخته اســت. اغلب 
واکنش ها امــا منفى بوده و تأکیــد کرده اند که 
این چیزها صرفًا یک موضوع شــخصى است. 
در درســتى این حرف شکى نیســت اما من بر 
این باورم کــه این حرف فردوســى پور از روى 
دلسوزى بوده اســت. او نگران است که بازیکن 
مســتعد و خوبى مثل مســلمان با ایــن کارها 
تمرکزش روى فوتبــال را از دســت بدهد. به 
عادل حق بدهیم. او فوتبالى است و بدون تردید 
وقتى این حرف هــا را مى زد یاد چنــد نفر دیگر 
اقتاده بود. اولینشــان علیرضا نیکبخت واحدى 
که دیگر مــدل مویى نمانده اســت که امتحان 
نکرده باشد. فوتباِل این اســتعداد ناب اما زودتر
 از تصور تمام شد. در ســال هاى اخیر هم نمونه 
مشــابه کم نداشــتیم؛ پیام صادقیان کجاست؟ 
محمد عباس زاده چطور؟ آخرین نفر هم رامین 

رضاییان بود.

صداى هواداران

با خداحافظى رضا عنایتى و ابراهیم صادقى با دنیاى 
فوتبال، مهدى رجـب زاده در پایـان فصل در جمع 
با سـابقه ترین بازیکنان لیگ برتر تنها خواهد ماند. 
براى سـال آینده در مسـابقات لیگ برتر، عنایتى و 
صادقى فوتبال را کنار گذاشته و رجب زاده مى تواند 
نام خود را به عنوان با سابقه ترین بازیکن لیگ برتر 
به ثبت برسـاند. مهدى رجب زاده 38 ساله در ادوار 
لیگ برتر حدود 40 گل از عنایتى کمتر زده است و 
هرچند روى کاغذ هنوز براى رسیدن به کاپیتان این 
فصل صبا شانس دارد اما با توجه به شرایط سنى اش 
بسیار بعید اسـت او بتواند رکورد جدیدى در فوتبال 
ایران به ثبت برساند. رجب زاده در صورتى که بتواند 
دو فصل دیگر بازى کند، مى تواند به جمع بازیکنانى 
اضافه شـود که فرصت بازى در سـن 40 سالگى را 

تجربه کرده اند.

در فاصله سه هفته مانده به پایان لیگ شانزدهم، حجم انبوهى از خبرها و شایعات درباره 
اوضاع تیم ها در لیگ هفدهــم وجود دارد. درباره اســتقالل، مهمترین خبر درباره 
رونمایى از اولین بازیکنى اســت که جایى در این تیم براى لیگ هفدهم ندارد: 

محمدحسین کنعانى زادگان.
علیرضا منصوریان در پســت مدافع میانى با ترافیک روبه رو است. او در 
حال حاضر پادوانى و حسینى و رابســون و مگویان را دارد. نام پژمان 
منتظرى در لیست خریدهایش نوشته شده و عظیم گوك جوان هم در 
برنامه هاى او وجود دارد. او براى فصل بعد قصد قرار دادن نام چهار 

مدافع بزرگسال و یک مدافع زیر 23 سال را در لیست تیمش دارد.
منصوریان باید از بین پادوانى، رابسون و مگویان روى نام یک نفر 
خط بکشد که به احتمال فراوان پادوانى است. او قیمت باالیى دارد و 
برخالف مگویان، نمى تواند در پست هاى دیگر هم بازى کند. تنها 
درصورتى این اتفاق رقم نمى خورد که استقالل نتواند مقدمات ادامه 
حضور رابسون را فراهم کند یا منتظرى به اســتقالل برنگردد. با این 
تفاسیر، دیگر نیازى به کنعانى زادگان نیست و به همین دلیل، منصوریان 

از مدیران باشگاه خواسته، موضوع را به این مدافع اطالع بدهند.
کنعانى زادگان در ابتداى لیگ شانزدهم با جنجال فراوان به استقالل پیوست 
ولى بعد از تنها دو بازى و ثبت یک اشتباه عجیب، به دلیل مصدومیت، نامش از لیست 
خارج شد. بدین ترتیب باید نام کنعانى زادگان را هم در کنار بختیار رحمانى و آرش افشین 

در سیاهه خریدهاى سوخته منصوریان قرار داد.

حالى که سپاهان خواهان ادامه حضور «سرور جباروف» در این تیم براى فصل آینده شده اما به 
  در 

خودشان برگردانند. این در حالى 
نظر مى رسد استقاللى ها قصد دارند او را در پایان فصل به جمع 

ن در اصفهان خبر داده بود اما دو مصاحبه از 
است که سرپرست سپاهان از تمایل جباروف به ماند

دو مقام مسئول در استقالل نشان داد سپاهانى ها براى نگهداشتن جباروف در اصفهان کار سختى 

دارند. علیرضا منصوریان در نشست خبرى اخیر خود پس از بازى با صباى قم گفت: «با تمام احترام 

م جوان ما نیاز به تجربه دارد، مى خواهیم جباروف فصل آینده 
ه تیم سپاهان با توجه به اینکه تی

ب

ش فریبا مدیر فنى باشگاه اســتقالل هم در مصاحبه اى گفت:  
در کنار ما باشد.» بهتا

ما قرارداد یکسال و نیمه دارد و شش 
 بازیکن هیچ بحثى نداریم. او با 

«ما درباره این

شده و حاال هم به او احتیاج داریم.» 
ماه به صورت قرضى راهى سپاهان 

با تأکید منصوریان و فریبا به لزوم بازگشت جباروف به استقالل در پایان فصل، 

سپاهان باید به دنبال راه دیگرى براى پر کردن جاى خالى جباروف باشد. 

البته ممکن است استقاللى ها در آینده با مذاکره با سپاهانى ها به ماندن 

اید برآورده کردن خواسته مالى 
جباروف در سپاهان رضایت بدهند و ش

باشگاه استقالل بتواند جباروف را در اصفهان ماندنى کند.

نتى باشــگاه سپاهان در مورد 
سرور جباروف در گفتگو با شبکه اینتر

سرنوشــت خود براى فصل آتى گفت که فعًال تمرکــز خود را براى 

 در سه دیدار باقیمانده گذاشته است و بعد از پایان فصل در 
موفقیت سپاهان

ع سرور و همینطور موضع یکى 
مورد تیم جدیدش تصمیم گیرى مى کند. این موض

شگاه که اعتقاد دارند قرارداد استقالل با جباروف 
از دست اندرکاران با

تى ندارد نیز مى تواند چالشــى 
طبق نظر فیفا دیگر هیچ وجاه

براى آبى هاى تهران در این موضوع باشد.

کرانچار، نایب قهرمان را معرفى مى کند

ســانه هاى تهرانى
اران تراکتورسازى 
افتــادم که این  هم
شایى علیه سپاهان، 
کتورسازىدر آمده 
کــه آن حمایت ها 
 با چــه الفاظى در

صحبت مى کنند. آیا 
ت بگیرید؟

 پور به مدل موهاى 
یــن برنامــه 90
اســت. اغلب  خته
أکیــد کرده اند که 
شــخصى است.  ع
 نیســت اما من بر

روى  وســى پور از
ن است که بازیکن 
مان با ایــن کارها 
ز دســت بدهد. به 
ست و بدون تردید 
 یاد چنــد نفر دیگر

ضا نیکبخت واحدى 
اســت که امتحان 
تعداد ناب اما زودتر
هاى اخیر هم نمونه

صادقیان کجاست؟ 
رین نفر هم رامین 

ت خود براى فصل آتى گفت که و ر

اهان در سه دیدار باقیمانده گذاش
موفقیت سپ

مورد تیم جدیدش تصمیم گیرى مى کند. این

از دست اندرکاران باشگاه که اعتق

طبقنظر فیفا دیگر هیچ وج
براى آبى هاى تهران در ای

مهدى تنها شد!

معماى جباروف
 

حضور «سرور جباروف» در این تیم براى فصل آینده شده اما به 

خودشان برگردانند. این در حالى 
د او را در پایان فصل به جمع 

ن در اصفهان خبر داده بود اما دو مصاحبه از 
ل جباروف به ماند

د سپاهانى ها براى نگهداشتن جباروف در اصفهان کار سختى 

خبرى اخیر خود پس از بازى با صباى قم گفت: «با تمام احترام 

وان ما نیاز به تجربه دارد، مى خواهیم جباروف فصل آینده 

فنى باشگاه اســتقالل هم در مصاحبه اى گفت:  

ما قرارداد یکسال و نیمه دارد و شش 
م. او با 

ه و حاال هم به او احتیاج داریم.» 

ت جباروف به استقالل در پایان فصل، 

ر کردن جاى خالى جباروف باشد. 

 مذاکره با سپاهانى ها به ماندن 
د برآورده کردن خواسته مالى 

ان ماندنى کند.
باشــگاه سپاهان در مورد 
 فعًال تمرکــز خود را براى 

شته است و بعد از پایان فصل در 

ع سرور و همینطور موضع یکى 
ن موض

قاد دارند قرارداد استقالل با جباروف 

تى ندارد نیز مى تواند چالشــى 
اه

ن موضوع باشد.

معماى جباروف
فجبم 

فباراى
وجمع
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اندیشــه، آیینــه اى شــفاف و عبــرت از حــوادث، 
بیم دهنده اى خیراندیش است، و تو را در ادب کردن 
نفس همــان بس که از آنچــه انجام دادنــش را براى 

دیگران نمى پسندى بپرهیزى. 
موال على (ع)

BAREKAT APPLIANCE  STORES

فروشگاه لوازم خانگى برکت

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

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

تمامى محصوالت با گارانتى شرکتى مى باشد

فروش فوق العاده لوازم خانگى

مشخصاتهزینه یا اعتبار اجراى پروژه (ریال)محل اجرانام پروژهردیف

400 متر طول 45 متر عرض در دو باند25/000/000/000میدان جوان، خیابان عاشق اصفهانى، خیابان حرمبهره بردارى از خیابان جنب حرم حضرت زینب (س)1

خیابان بعثت، کوچه امامزاده احمدرضا (ع)بوستان رضوان در محله باطان2

هزینه اجرایى 25/000/000/000
هزینه آزادسازى 7/000/000/000

هزینه خرید و نصب مجموعه بازى مبلمان و نصب وسایل 
حرکت درمانى 600/000/000
در مجموع 32 میلیارد ریال

6000 متر مربع مساحت

خیابان بعثت تا مادى ارزنانادامه خیابان مهدیه3
هزینه اجرایى 30/000/000/000

هزینه آزادسازى 30/000/000/000
در مجموع 60 میلیارد ریال

350 متر طول
20 متر عرض

آغاز عملیات اجرایى بوستان و مجموعه فرهنگى 4
مذهبى در خیابان ابوریحان بیرونى

اتوبان چمران، بلوار بعثت، خیابان ابوریحان غربى، کوچه 
شهید تاجى

بوستان 150/000/000/000
(مکان اول)مجموعه فرهنگى 60/000/000/000

اعتبار کل:

ساسان اکبرزاده

در بیست و هشتمین روز از اولین ماه فصل بهار، با حضور 
شهردار، خانواده معظم شهدا و جمعى از مسئولین و مردم، 
چهار پروژه عمرانى در منطقه 14 اصفهان به بهره بردارى 

رسید.
در پنجاه و سومین برنامه از سرى برنامه هاى «هر هفته 
چند افتتاح» شهردار اصفهان کلنگ آغاز عملیات اجرایى 
بوستان در مجموعه فرهنگى- مذهبى در خیابان ابوریحان 
را به زمین زد و بهره بردارى از خیابان جنب حرم حضرت 
زینب (س)، بوستان رضوان در محله باطان و ادامه خیابان 
مهدیه، ســه پروژه دیگرى بود که در ایــن روز به بهره 
بردارى رسید و در اختیار شهروندان و ساکنین این محالت

 قرار گرفت.
شهردار اصفهان در پایان بهره بردارى از پروژه  هاى منطقه 
14، به میان خبر نگاران آمد و گفت: پروژه هاى عمرانى در 
اصفهان با سرعت در حال انجام است و امروز شاهد افتتاح 
چندین پروژه از این دست در منطقه 14 اصفهان هستیم 
که قبًال این فضاها با تراکم مواجه بود و خوشبختانه امروز 
در منطقه 14 پارك و بوســتان رضوان در محله باطان با 

تجهیزات کامل در اختیار مردم قرار گرفته است.
مهدى جمالى نژاد افزود: براى چهار پروژه اى که امروز در 
منطقه 14 به بهره بردارى رسید حدود 32 میلیارد تومان 
هزینه شده است. این در حالى اســت که خط دوم قطار 
شهرى که مى تواند این منطقه را به منطقه اى برخوردار 

تبدیل کند هم کلنگزنى شد.
شــهردار اصفهان گفت: بنابراین ما عالوه بر پروژه هاى 
زیربنایى و زیر ســاختى، به پروژه هاى محله محور هم 
پرداخته ایم. جمالى نژاد با بیان اینکه در شــهر اصفهان 
در حال حاضــر بیش از70 پــروژه آماده بهــره بردارى 
داریم که در مناطق و محالت بســیار مؤثر هستند،افزود: 
این تعداد پــروژه، غیر از هزار و 180 پــروژه محله محور 

مى باشد. شهردار اصفهان از افتتاح و بهره بردارى از پروژه 
میدان استقالل همزمان با عید سعید فطر در سال جارى 
خبر داد و گفت: اعتماد و مشــارکت و حمایت مردم، رمز 
موفقیت، اجراى پروژه هاى عمرانى در ســطح شهر بوده 
و خوشبختانه همه همکاران با فعالیت هاى شبانه روزى 
و عزمى راسخ، تالش دارند تا هر چه سریعتر پروژه هاى
 نیمه تمام را به اتمام رسانده و پروژه هاى جدید را اجرایى 

کنند.
وى افزود: ما پروژه بزرگى چون ساماندهى مشاغل، بازار 
موتورسیکلت، شهرك سالمت و ... را به صورت مشارکتى 

که سه میلیارد تومان است در حال اجرا داریم. 
جمالى نژاد اظهار داشــت: پروژه هاى عمرانى شهردارى 
اصفهان نسبت به ده سال گذشته 2/5 برابر شده و 2500 

درصد افزایش دارد.
■■■ 

مدیــر منطقــه 14 اصفهــان که 38 ســال داشــته و 
به نظــر مى رســد جــوان ترین شــهردار در ســطح 
اســتان باشــد در گفتگوى اختصاصى به نصف جهان 

گفــت: امــروز توانســتیم در ایســتگاه پنجاه و ســوم
 برنامه هاى «هر هفته چند افتتاح»، یک کلنگزنى و سه 

بهره بردارى داشته باشیم. 

على شمس افزود: بوســتان و مجموعه فرهنگى مذهبى 
در خیابان ابوریحان بیرونى در مســاحت هشت هزار متر 
مربع با اعتبار 21 میلیارد تومان کلنگ زنى شد که بوستان 

آن در ســال جارى به بهره بردارى مى رســد و مجتمع
 فرهنگى- مذهبى نیز تا پایان ســال از مرحله سفتکارى 
خارج خواهد شد. وى در ادامه افزود: ادامه خیابان مهدیه 
و اتصال آن به خیابان بعثت تا مادى ارزنان به طول 350 
متر و عــرض 20 متر با احتســاب هزینه آزادســازى در 
مجموع با اعتبار شــش میلیارد تومان، بوستان رضوان با 
ســه میلیارد و 200 میلیون تومان در محله باطان کوچه 
امامزاده احمدرضا (ع) در مســاحت 6 هــزار متر مربع و 
خیابان جنب حرم حضرت زینــب (س) در میدان جوان 
خیابان عاشق اصفهانى، خیابان حرم به طول 400 متر و 
عرض 45 متر در دو باند کــه در نهایت میدان جوان را به 
خیابان آیت ا...غفارى اتصال مى دهد با اعتبار 2 میلیارد و 
500 میلیون تومان، از پروژه هایى بودند که امروز به بهره 

بردارى رساندیم.
مدیر منطقه 14 اصفهان از کلنگزنى دو ورزشگاه در این 
منطقه در ســال جارى خبر داد و گفت: در ســال جارى، 
ورزشــگاه هاى محله عمان ســامانى و محله ارزنان و 
اتصال میدان فرزانگان به اتوبان شــهید اردستانى که از 

خواسته هاى مردم اســت و با ایجاد آن تردد خودروهاى 
سنگین حذف و عبور از طریق کمربندى میسر مى گردد 
اجرایى خواهد شد. شــمس بودجه سال جارى شهردارى 
منطقه 14 اصفهان را 73 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: 
72 درصد این بودجــه، عمرانى و 28 درصــد آن جارى

 اســت .وى با بیان اینکه مردم این منطقه از فعالیت هاى 
عمرانى انجام شده رضایت دارند افزود: اجراى پروژه هاى 
عمرانى در شهردارى منطقه 14 اصفهان با تالش شبانه 
روزى همه همکاران و البته همراهى مردم میسر شده است.

مدیر منطقه 14 اصفهان اظهار داشت : در محدوده منطقه 
14، تفکیک غیر مجاز زمین به صورت ریزدانه شکل گرفته 
و با توجه به اینکه مساحت محدوده این منطقه 19 هکتار 
است، ما در نیمى از این مساحت یعنى 900 هکتار از نظر 
قوانین اجازه ارائه خدمات را علیرغم اینکه ساخت وساز شده 
نداریم و این مشکل عمده ماســت که به دنبال راهکارى 

براى آن هستیم. 
شمس جمعیت محدوده منطقه 14 اصفهان را 200 هزار 
نفر اعالم کرد وافزود: با احتساب مهاجران دیگر کشورها در 

منطقه، جمعیت به بیش از 230 هزار نفر مى رسد. 
مدیر منطقه 14 در پاسخ به این سئوال که آیا در دوره بعد 
هم در این سمت فعالیت خواهید کرد گفت: شخصاً خدمت 
در مناطق محروم را یک وظیفه دانســته و ســعى دارم از 
تجارب20 ساله که فعالیت خود را از رده هاى مختلف در 

شهردارى آغاز کرده ام در این راستا استفاده کنم.
شمس افزود: مردم در همه عرصه هاى فرهنگى و اجتماعى 
نظام حضور گسترده و فعال دارند و کمک به مناطق محروم 
و محرومیت زدایى به خصوص در منطقه 14 نباید در حد 

شعار باشد بلکه باید عملیاتى گردد. 
وى از مردم محدوده منطقه 14 اصفهان هم خواســت تا 
همچون گذشته شهردارى را در انجام پروژه هاى عمرانى 

یارى داده و همکارى و همدلى داشته باشند. 

بهره بردارى از 4 پروژه در منطقه 14 اصفهان
با حضور شهردار اصفهان به انجام رسید

327/600/000/000 ریال

آگهى مزایده

محمدرضا احتشام زاده- شهردار تیران 

شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شــماره 
95/100/1517 مورخ 95/12/9 شــوراى اســالمى شهر نسبت به 
واگذارى قسمت فنس کشیده شده پارك آزادگان جهت راه اندازى 
پارك بادى و ترامپولین با شرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت فرم 
شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 96/2/10 به شهردارى تیران 

مراجعه نمایند. 

نوبت دوم 

آگهى شناسایى پیمانکار

 روابط عمومى شرکت صنایع هواپیماسازى ایران- هسا 

شرکت صنایع هواپیماسازى ایران (هسا) در نظر دارد نسبت به شناسائى و انتخاب پیمانکار واجد 
شرایط جهت انجام امور خدماتى ذیل از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
انجام مصاحبه در تاریخ هاى 96/02/02 الى 96/02/06  از ساعت 8  الى 12 به محل شرکت واقع 
در کیلومتر 28 جاده اصفهان- تهران (اتوبان معلم) حوزه دفتر مدیر عامل- مدیریت تشریفات 

مراجعه نمایند. 
عناوین امور خدماتى مورد مناقصه

خدمات راهبرى میهمانسراهاى هسا داخل شرکت و شاهین شهر 
مدارك الزم: 

1- مدارك و سوابق شرکت 
2- آخرین تغییرات شرکت 

شماره تماس: 45922500- 45922525- 031

نوبت دوم
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چندى قبــل اخبــارى از حضور یک آلمانــى به نام 
«ایوو الکســاندر بــک» در ایران و حضــور در بنیاد 
سینمایى فارابى به همراه تصاویرى که این آلمانى را در 
میزانسن هایى با حضور علیرضا تابش مدیرعامل فارابى 

نشان مى داد، منتشر شد.
به گزارش سینماروزان در رپرتاژهاى مرتبط با این تصاویر 
بیش از آنکه بر عقبه سینمایى آقاى بک تأکید شود از این گفته 
شده بود که ایشان از یک طرف تهیه کننده سینماست و از طرف 

رئیس دفتر برلین یک کمپانى به نام «باوارایا»!
در همان رپرتاژها مدیرعامل فارابى حین دیدار با آقاى بک از این 
گفته بود که حضور این رئیس دفتر مى تواند زمینه اى باشد براى 
تولیدات مشترك ســینمایى میان ایران و آلمان و حتى اکران آثار 

سینمایى ایرانى در آلمان!
اینکه آقــاى بک چطور با ســمتى به نام رئیس دفتــرى و در معناى 
ساده تر آن منشیگرى به ایران وارد شــده و مورد استقبال مدیرعامل 
مهمترین ارگان سینمایى زیرمجموعه دولت قرار مى گیرد به کنار؛ اینکه 

چرا رزومه شفافى از ایشان ارائه نشده جاى سئوال دارد.
اگر بر ســوابق ایوو الکســاندر بک تمرکز کنیم ایشــان نه تنها کمترین 
تجربه اى در کار سینما ندارد که بخش عمده فعالیت هایش در حیطه تلویزیون 
و تولید فیلم هاى تلویزیون یا همان تله  فیلم بوده است. آقاى بک 53 ساله از 
اوایل دهه 90 میالدى وارد تولید تلویزیونى شده و در رزومه اش هم بیش از هر 
فعالیت دیگرى حضور در تیم تهیه کنندگان فیلم ها و ســریال هاى تلویزیونى 

دیده مى شود.
فارغ از اینکه نامبرده در تیم تولید یکسرى آثار با رگه هاى اروتیک تلویزیونى مانند 
«افزایش میل جنسى-رفقا این کار آسانى نبود»(2003) حضور داشته اینکه چطور 
مى شــود یک تهیه کننده «تلویزیون» بــه عنوان مهمان ویــژه از مهمترین ارگان 
«سینمایى» ما سربرآورد و البته درباره تولیدات مشــترك «سینمایى» محل مشاوره 

قرار گیرد جاى سئوال دارد.

از چه کسى باید انتظار داشت؟
جالب است که در دیدار آقاى بک با مدیرعامل فارابى هم امیر اسفندیارى که سال هاست مدیر 

بخش بین الملل فارابى است حضور داشته و هم فرهاد توحیدى!
فرهاد توحیدى سناریســت آثارى نظیر «مجردهــا»، «توکیو بدون توقــف» و این اواخر هم 
«امکان مینا»ست و با چنین کارنامه اى با مصرف داخلى(؟) از او انتظار نمى رود که درباره رزومه 
آقاى بک بداند اما یکى مانند اسفندیارى که همه ســاله در موعد انتخاب فیلم براى اسکار تبدیل 
مى شود به تئوریسین معتبر سینماى جهان چطور؟ آیا اسفندیارى از رزومه آقاى بک اطالع نداشته؟

از آن گذشته علیرضا تابش چرا درباره این آلمانى به جستجو دست نزده؟ درست است که ایشان هم در 
سینما عقبه چندانى ندارد اما فردى که به مدیرعاملى فارابى مى رسد نباید الاقل یک مشاور سینمایى 

آگاه داشته باشد که در این گونه موارد به او داده دهد؟

چه کسى تله  فیلمساز آلمانى را 
به فارابى قالب کرد؟به فارابى قالب کرد؟

بلیت کنسرت خنده حسن ریوندى استندآپ کمدین مشهور 
کشورمان که قرار است روز سه شــنبه 19 اردیبهشت ماه 
طى دو نوبت در تاالر بزرگ وزارت کشور برگزار شود از سوى 
برگزارکننده که نام آن تا ســاعت 15:45 روز یک شنبه 28 
فروردین ماه در روى ســامانه فروش بلیت مشخص نبود، 

به مرز 300 هزار تومان رسید.
بر اســاس اعالم ســامانه فروش بلیت کنســرت خنده 
حسن ریوندى، سه بخش از ردیف بالکن تاالر وزارت کشور 
با قیمت بلیت هاى 40، 50 و 60 هزار تومان و پنج ردیف از 
بخش همکف با قیمت هاى 70، 80، 90، 100، 120، 125، 

130، 150 هزار تومان تعیین شده است.
اما نکتــه جالب توجهــى کــه در این بخش مشــاهده 
مى شود تعیین قیمت بلیت هاى 200، 250 و حتى
 300 هزار تومانى در ردیف هاى جلو 
طبقه همکف تاالر وزارت 
کشور است 

که این قیمت حتى در کنســرت کیتارو آهنگساز ژاپنى و 
مطرح در دنیاى موســیقى در این تاالر در مهر ماه سال 93 
نیز وجود نداشته و باالترین میزان فروش بلیت به 195 هزار 
تومان رســید. حســن ریوندى که تاکنون سابقه برگزارى 
کنسرت هاى رایگان و خیریه را نیز در کارنامه کارى خود دارد 
در گفتگو با مهر توضیح دقیقى درباره گرانى قیمت بلیت این 
کنسرت نداد و مواردى چون افزایش هزینه هاى برگزارى 
کنسرت، تبلیغات گران قیمت، مسدود شدن صفحه هاى 
تبلیغاتى در اینستاگرام را جزو دالیل گرانى بلیت این برنامه 
زنده مى داند. به نظر مى رســد باید مسئوالن هرچه زودتر 
نسبت به اعالم قیمت بلیت کنسرت هاى موسیقى با توجه 
به اولویت ها، استانداردها، اجاره بهاى سالن هاى برگزارى و 
کیفیت برنامه ها اقدامات الزم را انجام دهند.اعالم قیمت 
300 هزار تومانى براى یک کنســرت خنده در تاالر وزارت 
کشور حتى براى یک ردیف ویژه تقریبا دوبرابر سقف فروش 
بلیت کنسرت هاى موسیقى در ردیف هاى مشابه است که 
الزم است مؤ سسه برگزارکننده کنسرت که حسن ریوندى 

تمایلى به معرفى آن نداشت، توضیحاتى را ارائه دهد.

چندى قبــلا
«ایوو الکســاند
سینمایىفارابى
میزانسن هایى با ح
نشان مى داد، منتشر
به گزارش سینماروز
بیش از آنکه بر عقبه س
شده بود که ایشان از یک
رئیس دفتر برلین یک کم
در همان رپرتاژها مدیرعام

گفته بود که حضور این رئیس
تولیدات مشترك ســینمایى

سینمایىایرانى در آلمان!
اینکه آقــاى بک چطور با ســم
ساده تر آن منشیگرى به ایران و
مهمترین ارگان سینمایى زیرمجم
چرا رزومه شفافى از ایشان ارائه نشد
اگر بر ســوابق ایوو الکســاندر بک
تجربه اى در کار سینما ندارد که بخش
و تولید فیلم هاى تلویزیون یا همان تله
0اوایل دهه 90 میالدى وارد تولید تلویزیو
فعالیت دیگرى حضور در تیم تهیه کنندگا

دیده مىشود.
فارغ از اینکه نامبرده در تیم تولید یکسرى آث
«افزایش میل جنسى-رفقا این کار آسانى نبو
مىشــود یک تهیه کننده «تلویزیون» بــه ع
«سینمایى» ما سربرآورد و البته درباره تولیدات

گیرد جاى سئوال دارد. قرار

از چه کسى باید انتظار داشت؟
جالب است که در دیدار آقاى بک با مدیرعامل فارابى ه
ت بخش بین الملل فارابى است حضور داشته و هم فرهاد
فرهاد توحیدى سناریســت آثارى نظیر «مجردهــا»، «
«امکان مینا»ست و با چنین کارنامه اى با مصرف داخلى(
آقاى بک بداند اما یکى مانند اسفندیارى که همه ســاله در
مى شود به تئوریسین معتبر سینماى جهان چطور؟ آیا اسفندی
از آن گذشته علیرضا تابش چرا درباره این آلمانى به جستجو دس
سینما عقبه چندانى ندارد اما فردى که به مدیرعاملى فارابى مى

آگاه داشته باشد که در این گونه موارد به او داده دهد؟

بلیت هاى 300300 هزار تومانىهزار تومانى براى 
کنسرت خنده!
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بلیت کنسرت خنده حسن ریوندى استندآپ کمدین مشهور 
9کشورمان که قرار است روز سه شــنبه 19 اردیبهشتماه 
طى دو نوبت در تاالر بزرگ وزارت کشور برگزار شود از سوى 
8 روز یک شنبه 28 5برگزارکننده که نام آن تا ســاعت 15:45

فروردین ماه در روى ســامانه فروش بلیت مشخص نبود، 
0بهمرز 300 هزار تومان رسید.

اســاس اعالم ســامانه فروش بلیت کنســرت خنده  بر
حسن ریوندى، سه بخش از ردیف بالکن تاالر وزارت کشور 
0 و 60 هزار تومان و پنج ردیف از  50 ،0 0با قیمت بلیت هاى 40
 ،125 ،5 120 ،0 100 ،0 90 ،0 80 ،0 0بخش همکف با قیمت هاى 70

150،0 هزار تومان تعیین شده است. 130
اما نکتــه جالب توجهــى کــه در این بخش مشــاهده 
250 و حتى ،0 0مى شود تعیین قیمت بلیت هاى 200

300 هزار تومانى در ردیف هاى جلو 
طبقه همکف تاالر وزارت

کشور است 

که
مط
نی
تو
کن
در
کن
کن
تب
زن
نس
به
کی
0

کش
بلی
ال

کنسرت خر

ستمى
کیار

طه  با 
کیانیان در  راب

زیر به رضا 
پاسخ و



1010فناورىفناورى 2917 سال چهاردهمچهارشنبه  30 فروردین  ماه   1396

دسکتاپ

اندروید

رصد آنالین

لپ تاپ سرفیس جدید 
مایکروسافت گوگل را به 

چالش مى کشد
مایکروســافت در تالش براى طراحى و عرضه مدل 
تازه اى از لپ تاپ ســرفیس است که در اواخر بهار در 

دسترس عالقمندان قرار مى گیرد.
 این لپ تاپ هیبریدى و قابل تبدیل به تبلت مجهز به 
پردازنده هاى قدرتمند Kaby Lake اینتل بوده و 
قرار است به روزرسانى هاى سخت افزارى دیگرى نیز 

در ارتباط با آن انجام شود.
یکى دیگر از ویژگى هاى این لپ تاپ پیوند خوردن ویژه 
ویندوز 10 آن با امکانات و خدمات کلود مایکروسافت 
است. مایکروسافت در تالش است کاربران اینترنت را به 
استفاده از خدمات کلود خود ترغیب کند تا انها به جاى 
ذخیره سازى اطالعات بر روى هارددیسک این داده ها 

را بر روى سرورهاى مایکروسافت ذخیره کنند.
لپ تاپ سرفیس در ابتدا با Windows RT عرضه 
شده بود که نسخه اى از ویندوز 8 با قابلیت سازگارى 
با معمارى ARM بود. یکى از مشکالت این لپ تاپ 
محدودیت برنامه هاى قابل اجرا بر روى آن بود. اما در 

مدل هاى بعدى سرفیس این مشکل برطرف شد.
از جمله دیگر ویژگى هاى احتمالى این لپ تاپ، عمر 
باالى باترى، عرضه کیبورد با کلیدهاى هم رنگ با بدنه 
و مارمانند موسوم به Fulcrum، رم 16 گیگابایتى، 
یک ترابایــت حافظه داخلى و دوربیــن هاى 8 و 5 

مگاپیکسلى در پشت و جلو خواهد بود.

اپلیکیشن تنظیم حجم
 صداى دستگاه هاى اندرویدى

Volume Control Plus برنامــه اى قدرتمند 
براى تنظیم حجم صدا در دســتگاه هاى هوشــمند 
مــى باشــد کــه توســط Netroken در مارکت 
اندروید منتشر شده اســت. این برنامه به کاربران خود 
اجازه مى دهــد تا به صورت شــگفت انگیزى صداى

 قسمت هاى مختلف گوشــى اندرویدى خود را تنظیم 
کرده و کنترلى کامل بر روى آن ها داشــته باشد. یکى 
از برترین قابلیت هاى این اپلیکیشــن پشــتیبانى آن 
از ایجاد چند پروفایل گوناگون اســت، به گونه اى که 
مى توانید براى هر شرایطى پروفایلى خاص ایجاد کرده و 
تنظیمات مختلف را تنها با یک لمس ساده اعمال نمایید. 
عالوه بر تغییر پروفایل به صورت شــخصى، برنامه به
 گونه اى هوشــمند عمل کرده و در صــورت اتصال 
هدفــون به اســمارت فــون پروفایل مناســب را به 
صورت خودکار فعــال مى نماید. همچنیــن از دیگر 
توانایــى هاى فــوق العاده ولــوم کنترل مــى توان 
به مخاطبیــن وى آى پى اشــاره نمود بــه صورتى 
که خواهید توانســت بــراى مخاطبین خــاص خود 
آالرم هایى متفاوت با دیگر مخاطبین انتخاب نمایید.

 آالرم هاى هر قسمت متفاوت بوده و قادر خواهید بود 
که براى اطالعیه ها، تماس ها و هشدار ها ؛ صدا هایى 

متنوع را انتخاب نماید.

مکالمه صوتى تلگرام به 
صورت کامل مسدود شد

قابلیت مکالمه صوتى تلگرام براى بسیارى از کاربران 
ایرانى از دسترس خارج شده است و فعال نمى توان با 
اســتفاده از اینترنت موبایل و اینترنت خانگى تماس 

رایگان تلگرامى برقرار کرد.
 قابلیت مکالمــه صوتى رایگان در ســاعت 22 روز 
چهارشنبه هفته گذشته، 23 فروردین ماه به صورت 
رسمى طبق توییت پاول دروف، مدیر عامل تلگرام به 
صورت رسمى براى کاربران ایرانى فعال شد اما پس 
از عرضه این قابلیت شاهد چندین مورد اختالل سرور 
به دلیل ترافیک بسیار باالى کاربران ایرانى بودیم اما 
در ساعت 14 روز جمعه مصادف با 24 فروردین ماه 
باالخره این پیام رســان به صورت همگانى از سوى 
اپراتورهــاى موبایل ایران، همراه اول، ایرانســل و 
رایتل مسدود شد و در ســاعت 16 همان روز نیز این 

مسدودسازى با انتشار جوابیه هایى به پایان رسید. 

نارین گل یک فروشگاه اینترنتى تخصصى است که امکان خرید اینترنتى برترین محصوالت گیاهى، ارگانیک و سالمت 
محور را براى مردم عزیز ایران فراهم آورده است.

فروشگاه اینترنتى نارین گل محصوالت گیاهى، ارگانیک و سالمت محور را با برترین کیفیت از میان صدها تولید کننده، 
کشاورز و توزیع کننده براى شما پیدا کرده و با ارائه اطالعات معتبر در وب سایت خود قرار داده و امکان خریدى مطمئن 
و لذت بخش را براى شما فراهم مى کند تا بتوانید در هر کجاى ایران عزیزمان هستید با لپ تاپ، موبایل و یا تبلت خود 
به راحتى از میان صدها محصول گیاهى متنوع و معتبر محصوالت مورد نیاز خود را یافته و با چند کیلک خرید اینترنتى 

خود را تکمیل نمایید و درکم ترین زمان بسته خود را همراه با هدایاى نارین گل دریافت نمایید.
محصوالتى که مى توانید به صورت اینترنتى از سایت نارین گل خریدارى نمایید شامل محصوالت آرایشى بهداشتى 
گیاهى، روغن هاى گیاهى ، دمنوش و سردنوش ، عرقیات گیاهى ارگانیک ، گیاهان معطر و ادویه هاى اصل و مکمل 
هاى گیاهى مى شود. خرید از سایت نارین گل بسیار ساده است و شما مى توانید حتى بدون ثبت نام نیز از این فروشگاه 

خرید کنید.

 Heavy Truck Simulator بازى جدید و ســرگرم کننده در سبک بازیهاى شبیه ســازى از نوع رانندگى از 
استودیوى Dynamic Games براى دستگاه هاى اندروید اســت که به صورت رایگان در مارکت بزرگ گوگل 
منتشر شده و از محبوب ترین ها به شمار مى رود! این بازى که لقب ”King of Road“ یا همان پادشاه جاده را به 
آن ها داده اند، شما را در نقش راننده طیف گسترده اى از ماشین هاى سنگین اعم از تریلى قرار مى دهد که مى بایست 
انواع ماموریت هاى مختلف را یکى پس از دیگرى پشت سر بگذارید و ساعت ها مشغول باشید! رانندگى شما تماما در 
شهرهاى کشور برزیل صورت مى پذیرد و ماشــین و کابین آن ها به بهترین شکل ممکن طراحى شده است! امکان 
هدایت ماشین ها از طریق دوربین هاى مختلف امکان پذیر است و کنترلرهاى لمسى عالى بازى به شما این امکان را 
مى دهند که به آسانى کامیون ها را هدایت و کنترل نمایید! اگر از عالقه مندان به بازیهاى ماشین سوارى از نوع شبیه ساز 
کامیون هستید بدون شک Heavy Truck Simulator با طراحى خوب و ساخت عالى اش مى تواند شما را براى 

ساعت ها به گوشى میخکوب کند و سرگرمتان نماید. 

معرفى محصول

 (D-Link) شــرکت دى-لینک DWR- 755  مودم
در واقــع ترکیبى از مودم ســیم کارتى نســل ســوم  
(3G) و یک روتر بى ســیم است. به وســیله  این مودم 
مى توان با اســتفاده از یک ســیم کارت با ســرویس 
دیتاى فعال، به اینترنت دسترســى داشت و به صورت 
بى ســیم به اینترنت وصل شد. شــما براى استفاده از 
ســیم کارت اپراتورهاى گوناگون، محدودیتى ندارید 
و مى توانید از تمام ســیم کارت ها در این مودم استفاده 
. کنیــد

DWR- 755 شرکت دى-لینک به شما این امکان را 

مى دهد تا موبایل و تبلت و لپ تاپ و سایر دستگاه هاى 
مجهز به قابلیت WiFi تان را به صــورت هم زمان به 
اینترنت متصل کنیــد و اتصال پایــدارى به اینترنت 
داشته باشــید. اما این تمام ماجرا نیست؛ شما مى توانید 
با استفاده از چهار پورت LAN دستگاه، اتصاالت کابلى 

موردنیازتان را هم برقرار کنید. یک پورت WAN هم در 
این مودم وجود دارد که مى توان به  وسیله  آن، اینترنت را 
از دستگاه هاى دیگر (به عنوان مثال مودم کابلى) یا آنتن  
هوایى (رادیو) دریافت کرد و به صورت بى سیم در شبکه  
خانگى به اشتراك گذاشت. شبکه  بى سیم ایجاد شده 
توسط این دســتگاه از امنیت خوبى برخوردار است و با 
وجود رمزگذارى WPA / WPA2 مى توان از خصوصى 
DWR- .ماندن شــبکه  خانگى اطمینان حاصل کرد

755 از استاندارد بى ســیم IEEE 802.11n استفاده 

مى کند که تقریبا با تمام دستگاه هاى امروزى سازگارى 
دارد. ســرعت انتقال اطالعات در شبکه بى سیم ایجاد 
شــده، حداکثر 300 مگابیت بر ثانیه است که نرخ قابل 
قبولى است و براى اکثر کارهاى روزانه مناسب به نظر 
مى رسد. پشتیبانى از تونل هاى VPN (شبکه خصوص 
مجازى) چندگانه PPTP, L2TP, IPSec در این مودم 

هم مى توانــد نویدبخش یک اتصــال از راه دور امن و 
بى خطر باشد. پنل جلویى دستگاه، امکان نمایش نوع 
شبکه  مخابراتى در حال استفاده (  (2G و  (3G) را دارد. 
 ،SMS هشدار LED به عالوه مى توانید با اســتفاده از
از دریافت پیام کوتاه توســط ســیم کارت باخبر شوید. 
مودم DWR-755 مى توانــد ترکیب مودم هاى همراه 
سیم کارت خور و مودم هاى مرســوم خانگى باشد. اگر 
در منطقه اى زندگى مى کنید که تحت پوشش اینترنت 
ADSL شرکت مخابراتى مدنظرتان نیست یا به دنبال 

یک مودم خانگى  3G هستید مى توانید این مودم را تهیه
 کنید.

هــم اکنــون مــودم روتــر 3G دي  -لینــک مدل
 DWR-755 را مى توانید با قیمتى در حدود 300000  

تومان از بــازار داخلى و یا فروشــگاه هــاى مجازى
 خریدارى نمایید.
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فروشگاه اینترنتى 
محصوالت گیاهى 
اُرگانیک

بازى شبیه ساز
 ماشین سنگین اندروید

 
قابلیت Tabbed Shell براى 

پنجره هاى ویندوز
  آى تى ایران | مرورگرهــاى وب یکى 
از پرکاربرتریــن برنامه هاى کامپیوتر اســت و باز 
کردن تعداد زیادى نوار یا Tab توسط یک مرورگر 
کارها را بــراى خیلى از کاربــران راحت تر مى کند. 
بســیارى از کاربران، مدت ها بود که دوست داشتند 
این قابلیــت را در برنامه هایى همچون Office یا 
File Explorer نیز ببینند. اگر شما هم جزو این 
 Tabbed Shell افراد هستید، خبر انتشار قابلیت
ویندوز 10 خبر خوبى براى شماســت زیرا از طریق 
این قابلیت در پلت فرم ویندوز 10 قادر خواهید بود، 
از قابلیت بازکردن چند تب به صورت هم زمان، در 

بسیارى از برنامه ها بهره ببرید.
طبق گزارش هــا، براى اعمــال ایــن قابلیت در 
برنامه هاى مختف، ســازندگان برنامه ها نیاز نیست 
هیچ گونه تغییرى در نحوه طراحى برنامه هاى خود 
اعمال کنند. این قابلیت همچنین در تمام برنامه هاى 
ویندوز از فتوشاپ و فایل اکسپلورر گرفته تا برنامه 
ورد قابل استفاده است و درست مانند مرورگرها، در 

باالى هر برنامه ایجاد مى شوند.
مایکروسافت دســت برنامه نویســان برنامه هاى 
مختلف را براى اعمال تغییرات در ظاهر این قابلیت، 
باز گذشــته اند. این قابلیت هنوز در مرحله آزمایشى 
قرار دارد و تا زمان انتشار آن به صورت عمومى، باید 
مدتى منتظر بمانیم. همچنین احتمال مى رود پس از 
ویندوز سایر سیستم عامل ها هم این قابلیت کاربردى 

را اضافه کنند. 

پتویى که به درخواست شما 
گرم یا سرد مى شود

  مهر | یک شرکت کانادایى پتوى هوشمند 
ساخته که برحسب درخواست کاربرانش یک طرف یا 
تمام تختخواب را گرم کند و صبح ها نیز خود را مرتب 
مى کند! به این ترتیب پتوى هوشــمند در مصرف 

انرژى صرفه جویى مى کند.
این پتــو کــه Smartduvet Breezee نام 
گرفته را مى توان به وسیله اپلیکیشن تلفن هوشمند 
کنترل کرد. پتوى هوشمند در هر طرف خود داراى

 جیب هاى هوا است که براساس درجات مختلف گرم 
و سرد مى شوند، به این ترتیب طبق در خواست کاربر 
مى توان یک طرف آن را گرمتر و طرف دیگر را خنک 
تر کرد. همچنین مى توان آن را طورى تنظیم کرد تا 

در زمان مشخصى از روز خود را مرتب کند.
 این گجت هوشمند سال گذشــته براى جمع آورى 
ســرمایه در وب سایت کیک اســتارتر معرفى شد و 
توانست 25 هزار پوند ســرمایه براى تجارى سازى 
جمع آورى کند. پتوى هوشمند گرما یا سرماى مورد 
نیاز براى کاربرانش را حین خواب فراهم مى کند به 
این ترتیب از هزینه هاى انرژى مربوط به تهویه اتاق 

مى کاهد. 

ترفند

فناورانه

روش هاى نوین مکان یابى در محیط بسته

DWR - 755 «3 «دي  -لینک مدلG مودم روتر

نصف جهان در سال هاى اخیر سامانه هاى مکان یابى در 
 (Indoor Positioning Systems) محیط بسته
کاربردهاى فراوانى یافته اند. این ســامانه ها با بهره گیرى 
از فناورى هاى ارتباطى مختلــف نظیر واى فاى، بلوتوث و 
جى پى اس، به کاربران (شامل انسان ها، روبات ها و سایر اشیا) 
کمک مى کنند مکان خود را در یک محیط بسته ردیابى کنند. 
این فناورى کاربردهاى زیادى دارد که در ادامه متن به آن ها 
اشاره خواهد شد. در این گزارش به دو مورد از کارهاى جدید 
پژوهشى در این زمینه اشاره خواهیم کرد که عبارت اند از: 
استفاده از نور مرئى براى تعیین موقعیت افراد و بهره گیرى از 

انبوه سپارى به منظور انجام بهتر فرآیند مکان یابى.
قبل از ادامه بحث، بد نیست اشاره شود بسیارى از روش هاى 
مکان یابى در محیط باز (مثًال خیابان) در محیط بسته کارایى 
ندارند. براى نمونه جى پى اس یکى از فناورى هایى است که 
به خوبى آزمون خود را پس داده است، اما داخل ساختمان ها 

از دقت کافى برخوردار نیست.

المپ هاى LED مکان شــما را مشخص 
مى سازند!

بهره گیرى از نور مرئى براى ارتباطات، ایده نسبتاً جدیدترى 
نســبت به فناورى هایى نظیر واى فاى اســت. در این نوع 
ارتباط، فرســتنده یک المپ LED اســت که طیف نور 
مرئى بر اثر عبور جریان برق از آن ساطع مى شود. بسته به 
جنس ماده به کار رفته در اتصاالت داخل المپ، رنگ نور 
 LED .مى تواند آبى، ســبز، قرمز یا ترکیبى از این ها باشد
مى تواند در فرکانس هاى خیلى زیاد روشن و خاموش شود 
و اطالعات دیجیتالى از طریق آن قابل ارسال است. براى 
مثال، مى توان خاموش شدن المپ را به منزله بیت صفر و 
روشن شدن آن را به منزله بیت یک در نظر گرفت. چون این 
خاموش/ روشن شدن نرخ باالیى دارد، از چشم انسان پنهان 
مى ماند و بر عملکرد المپ به عنوان روشنایى بخش محیط 

تأثیر منفى ندارد.
از جمله مزایاى این فناورى موارد زیر را مى توان نام برد:

ـ مصرف انرژى بسیار پایین المپ هاى LED نسبت به 
سایر فناورى هاى ارتباطى نظیر واى فاى

ـ بى ضرر بودن و عدم تداخل با سایر تجهیزات الکترونیکى
ـ سازگار با محیط زیست به دلیل تولید CO2 ناچیز و نداشتن 

مواد سمى
ـ مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادى

ـ امنیت باالى ارتباطات به دلیل محافظت در برابر شنود
 LED عالوه بر انتقال اطالعات، به نظر مى رسد المپ هاى
قابلیت استفاده در سامانه مکان یابى را داشته باشند. در این 

راستا سناریوهایى قابل پیاده سازى هستند.
 LED ـ در صنایع و انبارهاى کاال، بــا کمک المپ هاى

مکان روبات هاى کارگر مشخص شود .
ـ در موزه ها، بر اساس موقعیت هر بازدیدکننده اطالعات الزم 

درباره اشیاى موزه به وى داده شود.
ـ در مراکز خرید، تبلیغات هدفمند با توجه به قفســه اى که 

خریدار در مقابل آن است، انجام شود.
ـ در بیمارستان ها، موقعیت بیماران مشخص شود تا پرستاران 

بتوانند به خوبى مراقبت به عمل آورند.
در روش هاى مبتنى بر فوتودیود، نور دریافتى از المپ ها با 
قطعه اى به نام فوتودیود به جریان الکتریکى تبدیل مى شود. 
اندازه این جریان وابسته به شدت نور دریافتى و متعاقباً فاصله 
المپ از گیرنده است. همچنین، اندازه جریان با زاویه المپ 
نسبت به گیرنده نیز مرتبط است که اطالعات بیشترى را 
درباره موقعیت جسم فراهم مى سازد. البته محاسبات ریاضى 
نسبتاً پیچیده اى الزم است در گیرنده انجام شود تا موقعیت 

آن تخمین زده شود.
یک تکنیک جالب که در این دسته جاى مى گیرد، تکنیک 
اثر انگشت است. در این روش، فضاى داخلى به یک سرى 
ناحیه کوچک تر (موسوم به گرید) تقسیم مى شود و با استفاده 

از شبیه سازى یا تست میدانى، شدت نور هر المپ و زاویه آن 
نسبت به هر گرید مشخص مى شود. پس از شروع کار سامانه 
مکان یابى، هر گیرنده وضعیت نورهاى دریافتى را با نمونه 
اولیه که اثر انگشت نام دارد، مقایسه کرده و شبیه ترین اثر 
انگشت را به عنوان موقعیت خود در نظر مى گیرد. ایده هاى 
دیگرى نیز در این زمینه مطرح شده است که تفاوت بین آن ها 
نحوه استخراج اطالعات از پرتوهاى نورى المپ ها است. در 
این میان برخى روش ها دقت بیشترى دارند، اما ممکن است 

محاسبات آن ها بیشتر باشد.
دسته دیگرى از سامانه هاى مکان یابى، از روش هاى مبتنى 
بر دوربین بهره مى برند. از روى تصاویر ثبت شــده توسط 
دوربین ها، مکان یک LED قابل شناسایى است. همچنین، 
با بررسى تعداد زیادى عکس که پشت  سر هم گرفته شده 
است، مى توان شناسه یک المپ را (بر اساس الگوى خاموش 
و روشن شدن آن) اســتخراج کرد. شناسایى فاصله و زاویه 
یک المپ نسبت به گیرنده، به کمک روش هاى پردازش 
تصویر انجام مى شود. به عالوه، اگر تعدادى ورودى معین به 
الگوریتم پردازش تصویر اضافه شود، بار محاسباتى کاهش 
مى یابد. براى مثال، یک شتاب سنج (که در اکثر گوشى هاى 
موبایل تعبیه شده است) مى تواند با تعیین شتاب گیرنده به 

تعیین موقعیت نسبى المپ کمک کند.

 هرچه جمعیت انبوه تر، مکا نیابى دقیق تر!
در بخش قبلى به کاربرد نور مرئى براى مکان یابى اشــاره 
کردیم. اما پرتوهاى نورى در برخــورد با اکثر موانع جذب 
مى شــوند و این یک نقطه ضعف براى آن به شمار مى آید. 
همچنین، پیاده سازى تجهیزات مرتبط با این فناورى هزینه بر 
است. در نقطه مقابل، امواج واى فاى از بسیارى اجسام عبور 
مى کنند، ضمن اینکه گوشــى هاى موبایل معموًال از این 
فناورى پشتیبانى مى کنند. با این حساب، فناورى واى فاى 
یک گزینه مناســب و مقرون به صرفه براى مکان یابى در 

محیط بسته به حساب مى آید.
در سامانه هاى مکان یابى با امواج واى فاى، مى توان تکنیک 
اثر انگشت را به کار برد تا کاربران الگوى سیگنال دریافتى 
از آنتن هاى مختلف را با اطالعات از پیش ثبت شده مقایسه 
کنند و مکان احتمالى خود را تشــخیص دهند. اطالعات 
مذکور که قرار است مبناى مقایسه قرار گیرد، به طور معمول 
به وسیله تست میدانى و نمونه بردارى به دست مى آید. اما 
تغییر چیدمان فضاى داخلى صحت اطالعات برداشت شده 

را خدشه دار مى سازد. 
افزون بــر این، فرآینــد نمونه بردارى زمان بــر و پرهزینه 
است. براى حل این مشکل، راهکار مبتنى بر انبوه سپارى 
ارائه شــده اســت. در این راهکار یک نرم افزار پس زمینه، 
مختصات جغرافیایى و الگوى شــدت تــوان دریافتى از

 Access Point مختلف را براى هر گرید ثبت و به یک 
پایگاه داده مرکزى ارسال مى کند. با افزایش تعداد کاربران، 
کیفیت پایگاه داده مرکزى افزایش مى یابد، زیرا خطاهاى 

کاربران مختلف معموًال همدیگر را خنثى مى کنند.
نوع دیگرى از انبوه سپارى وجود دارد که با مشارکت فعال 
کاربران انجام مى شود. در این روش، کاربران مکان دقیق 
خود را روى نقشه عالمت مى زنند. این روش دقت بیشترى 
دارد، اما برعکس شیوه قبلى به طور خودکار انجام نمى شود و 

نیازمند مشارکت کاربران است.

سخن آخر
آنچه در این نوشتار بیان شــد، کلیات موضوع مکان یابى 
در محیط بســته و دو مورد از پیشــرفت هاى اخیر در این 
حــوزه بــود. روى آوردن بــه نــور مرئى به جــاى امواج 
رادیویى معمول یــا بهره گیرى از اطالعــات کاربران در 
جهت ایجاد یک پایــگاه داده مرکــزى، دو نمونه از تفکر 
خالقانه اســت که جهش و دگرگونى را در دنیاى فناورى

 پدید مى آورد.
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در حالى که ناو هواپیمابر «کارل وینســون» آمریکا در 
حال حرکت به سوى آب هاى شــبه جزیره کره است، 
منابع آگاه دولت ژاپن تأکید کردند که کشتى هاى چینى 
و روسى در حال جمع آورى اطالعات درباره مأموریت 

این ناو آمریکایى هستند.
نــاو هواپیمابر هســته اى «کارل وینســون» و گروه 
همراهش هــم اکنــون در آب هاى دریاى شــرقى 
چین هســتند و طى روزهاى آینــده وارد دریاى ژاپن

 خواهند شد.
چین و روســیه که برقرارى ثبات در شــبه جزیره کره 
را مهمترین اولویت خــود اعالم کرده انــد، از موضع 

سختگیرانه واشنگتن در قبال کره شمالى انتقاد کرده اند. 
«ســرگئى الوروف» وزیر خارجه روســیه بــار دیگر 
تأکید کرده است که مسئله کره شــمالى باید از طریق 

تالش هاى سیاسى و دیپلماتیک حل و فصل شود.
این گزارش افــزود: جمــع آورى اطالعات توســط

 کشتى هاى چینى و روسى شاید یک پیام هشدار دهنده 
براى آمریکا باشد.

وزارت دفاع کره شــمالى اعالم کرده است که «هر چه 
اهداف بزرگ ترى به سواحل ما نزدیک شود، مثل این 
ناو هواپیمابر هســته اى، حمله نابودکننــده ما مؤثرتر 

خواهد بود».

روزنامه «نیویورك تایمز» در گزارشى با اشــاره به اعمال نفوذ داماد و دختر 
رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید نوشت: «جارد کوشنر» و «ایوانکا ترامپ» 
ارکان ضلع غربى (بخش اجرایى) کاخ ســفید هســتند که خانوادگى اداره

 مى شود. 
پایگاه اینترنتى این روزنامه در گزارشــى با بیان اینکه داماد و دختر «دونالد 
ترامپ» در کاخ سفید نفوذ دارند، نوشت: یکى به عنوان نماینده رئیس جمهور، 
یک دفتر در پایین سالن کاخ سفید دارد و دیگرى به یک طبقه باالتر نقل مکان 
کرده است. یکى به عنوان فرستاده رئیس جمهور به تازگى از کشور جنگ زده 
عراق بازدید کرده  و دیگرى نیز قرار است به دعوت صدراعظم آلمان به زودى 

به برلین برود.
دختر و داماد ترامپ در هر جلســه اى که مى خواهند حضور دارند و براى آنها 
صندلى اى تدارك دیده شده است. هردوى آنها در ضیافت هاى ناهار و شام با 
سران خارجه شرکت مى کنند و آزادانه در دفتر بیضى شکل کاخ سفید رفت و 
آمد مى کنند. با به حاشیه رفتن «استفان بنن» (کارشناس راهبردى و مشاور 
ارشد دونالد ترامپ در کاخ سفید) جارد کوشنر و ایوانکا ترامپ دستکم در حال 

حاضر، به عنوان مهمترین مشاوران رئیس جمهور ترامپ شده اند. 
ترامپ علنى تر از هر رئیس جمهور قبل از خود، بخش اجرایى کاخ سفید را مانند 
یک تجارت خانوادگى اداره مى کند و درحالى که روابطش با بنن- استراتژیست 
ارشد جنجالى اش- به سردى گرایید، او به دختر و دامادش روى آورده است. 
برخى از محافظه کاران حامى افزایش قدرت آنها هستند و برخى از میانه روها و 

لیبرال ها نیز نگران نفوذ این دو نفر بر رفتار رئیس جمهور هستند. 
با این حال- با همه حرف هایى که دربــاره کودتاى مخملى علیه بنن وجود 
دارد- آقاى کوشنر و خانم ترامپ پیروزى هاى قطعى معدودى به دست آورده 
اند. چند تن از مقامات دولت و افراد نزدیک به خانواده گفتند که اقدام این دو 
نفر علیه بنن کمتر به علت انگیزه آنها براى شکل دادن به سیاستى خاص بود 
و بیشتر متأثر از آنچه آنها آن را سلسله شکســت هاى شرم آورى مى دیدند 
که به شخصیت پدر ایوانکا و نیز برند تجارى خانوادگى ترامپ آسیب مى زد، 

تلقى مى کردند. 
«نیوت گینگریچ» رئیس سابق مجلس نمایندگان و متحد دونالد ترامپ در 
این باره گفت: اگر شما به آن به عنوان یک مدل کسب و کار کالسیک فکر 
مى کنید، ترامپ دوست دارد تا روى برندگان سرمایه گذارى کند زیرا آنها پول 

بیشترى به دست مى آورند و جارد همواره برنده بوده است. 
نه کوشنر و نه ایوانکا هیچیک تجربه دولتى ندارند. کوشنر 36 ساله، مدیریت 

امپراتورى امالك و مستغالتى را که از خانواده اش به ارث برده برعهده دارد و 
«نیویورك آبزرور» را به عنوان یک پروژه جانبى خریدارى کرده است. خانم 
ترامپ، 35 ســاله، نیز قبل از راه اندازى برند مد مناسب براى جوانان و زنان 

شهرى، به همراه برادرانش یک شرکت خانوادگى را هدایت مى کرد. 
اما گزارش سه ماهه در مورد کوشنر نشــان مى دهد که او موقعیت خود را در 
مجموعه اى از مسائل مهم از جمله صلح خاورمیانه (غرب آسیا)، بیمارى همه 
گیر مواد مخدر، روابط با چین و مکزیک و ســازماندهى مجدد و کلى دولت 

فدرال گسترش داده است.  
وى در طول انتقال قدرت، به مدیران شــرکت ها گفت: «همه چیز از طریق 

من اجرا مى شود.» 
به تازگى، او براى تغییرات اساسى در نظام عدالت کیفرى فشار آورده است، 
هدفى که دونالد ترامپ در زمان نامزدى ریاســت جمهورى در اواخر پایان 
مبارزات انتخاباتى خود وقتى که سعى کرد تا رأى دهندگان سیاه پوست را از 

«هیالرى کلینتون» دور کند، به دنبال آن بود.  
ده ها تن از مشــاوران و کارمندان ترامپ که خواستند نامشان فاش نشود در 
این باره گفتند که برخى همکاران آنها، از جمله بنن و «رینس پریباس» رئیس 
ستاد کارکنان کاخ سفید، لیست هیجان انگیز مأموریت هاى کوشنر را نوعى 
تحقیر و اهانت مضحک مى دانند. پس از سفر کوشنر به عراق، برخى مشاوران 

کاخ سفید وى را به عنوان وزیر امور خارجه قلمداد کردند. 
اما دختر ترامپ به عنوان یک بازیگر انفرادى تر نسبت به همسر جاه طلبش، 

نیز اخیراً نقشى مهم و دولتى در کاخ سفید بر عهده گرفته است. 
به گفته همکاران و بستگان، دختر ترامپ به عنوان محافظ خانوادگى ترامپ 
عمل مى کند. وقتى خانم ترامپ دخالت مى کند، پدر او، هر چند همیشــه به 
مشاوره هاى او توجه نکرده است اما به توصیه هایش گوش مى دهد. یک فرد 
نزدیک به خانواده ترامپ، نقش و نفوذ ایوانکا ترامپ را مانند یک فیوز عمل 

کننده تأخیرى توصیف مى کند.

«رودریگو دوترته» رئیس جمهــورى فیلیپین آمادگى 
کشــورش را براى اســتقرار نیروى نظامــى به منظور 
کمک به متحدان فیلیپیــن در خاورمیانه در صورتى که 

خشونت هایى در منطقه رخ دهد، اعالم کرد.
در حالى که دوترته در سفر به «منامه» پایتخت بحرین 
این سخنان را بیان کرد، کاخ ریاست جمهورى فیلیپین 
اعزام نیروهاى نظامى این کشور به خاورمیانه را رد کرد.

«هرموگنس اسپرون» مشــاور امنیت ملى فیلیپین در 
تشریح شــکل کمک هایى که از طریق فیلیپین انجام 
مى شود، گفت که این امر براساس آموزش خواهد بود که 

ما تاکنون آنها را انجام نداده ایم.
وى افزود: این اقدام دستکم شش ماه زمان نیاز دارد که 
بسیار گزینشى و احتماًال بر اساس آموزش ها و دوره هاى 

تخصصى است.
مشاور امنیت ملى فیلیپین، گفت: با توجه به اینکه ما در 
این منطقه، بخشــى از ائتالف نیروى دریایى هستیم و 
ناظرانى را به آنجا مى فرســتیم، انجام عملیات نظامى 

طبق آنچه گفته شده است، وجود ندارد.

وى ایــن اظهــارات را پــس از آن بیان داشــت که 
دوترتــه در منامه گفــت در صورتى کــه بحرین مورد 
حمله قرار گیــرد، فیلیپین آمــاده اعزام نیــرو به این 

کشور است.
دوترته در جمع تجار بحرینى گفته بود: من گفته ام اگر 
به ما نیاز دارید، فقط بیان کنیــد و اگر حتى هنگامى که 
مسائل حادتر شــد، از ما کمک بخواهید، براى شما دعا 
مى کنیم که شرایط صلح به نفع خاورمیانه باقى بماند...
اما اگر فعالیت خشــونت آمیز در حال رخ دادن باشد، ما 

آماده کمک هستیم.
دوترته افزود: فقط نیازتان به کمــک را مطرح کنید، ما 
یک گردان، یک هنــگ و یک بخش براى محافظت از 
شما خواهیم فرستاد و اگر سایر کشورها سئوال کنند که 
چرا این اقدام را انجام داده اید، مى گویم این براى منافع 

ملى ما بوده است.
تارنماى روزنامه «فیل استار» نیز نوشت: دوترته در طول 
یک جلسه در منامه گفت که متعهد به ایستادن در کنار 

بحرین در تمام زمان هاست.

وى گفــت: اگــر شــما در اینجــا و در مرزهــا نیــاز 
بــه نیروهاى نظامى داشــتید، فقــط آن را اعالم کنید 
که آنهــا را براى آموزش بــه اینجا بفرســتیم و آنها در

 اینجا باقى مى مانند اگر شما بخواهید. اگر شما بخواهید 
در اینجا مســتقر شــوند، ما بخاطر منافع ملى و زندگى

 فیلیپینى ها موافقیم.
وى در قطر، گفت که نیروهاى فیلیپینى آماده حمایت و 

دفاع از قطر هستند.
رئیس جمهورى فیلیپین گفت: میلیــون ها نفر از مردم 
فیلیپین در اینجا حضور دارند. شــما مى توانید مطمئن 

باشید که اگر به ما نیاز داشتید، ما به اینجا خواهیم آمد.
عربســتان،  در  فیلیپینــى  هــزار   760 حــدود 
60 هــزار نفــر در بحریــن و 200 هــزار َتــن دیگر 
از اتبــاع این کشــور جنــوب شــرق آســیا در قطر 

کار مى کنند.
دوترته در این ســخنان با تأکید براینکه در مورد نظم و 
انضباط نظامیان فیلیپین نگران نباشــید، گفت: درست 
مثل هر ارتش دیگرى در جهان، آنها بسیار منظم هستند 

و مى توانند براى منافع ملى ما در اینجا و براى حمایت و 
دفاع از شما مبارزه کنند.

به نوشته «فیل استار»، وى در سفر به عربستان سعودى 
نیز سخنان مشــابه اما کلى ترى در نشســت با جامعه 
فیلیپینى در ریاض بیان کرد و گفت که او مطمئن است 
«ملک ســلمان عبدالعزیز آل سعود» دوســت وفادار 

فیلیپین است.
وى گفت: شــما (عربستان ســعودى) با هموطنان من 
خوب رفتار کرده اید. آموزش و پرورش جوانان به دلیل 
وجوه ارسالى از پول کارگر فیلیپینى بهبود یافته است. ما 

به شما بسیار زیاد مدیون هستیم.
این ســخنان دوترته در حالى در ســه کشور عربستان، 
بحرین و قطر بیان مى شــود که به نوشــته این تارنما، 
ارتش فیلیپین یکى از ضعیــف ترین ارتش ها در جنوب 

شرق آسیاست.
 دفتــر ریاســت جمهــورى فیلیپیــن پیــش از این 
اعالم کرده اســت رســانه هــا نباید تمــام اظهارات 
دوترتــه را بــاور کنند، به خصــوص اگر بیــش از حد 

عجیب و غریب باشند.
رئیس جمهورى فیلیپین از این دست سخنان زیاد دارد 
و چندى پیش نیز سخنانش در مورد پرتاب یک آدمربا از 
بالگرد زمانى که شهردار داوائو بوده است را انکار و طرح 

آن را یک شوخى دانست.
دوترته گفت: من فقط شما (رسانه ها) را فریب دادم. من 
مى خواهم این کار را انجام دهم. دوســت دارم شوخى 

کنم.
وى پس از در دست گرفتن قدرت در سال گذشته میالدى 
و قبل از شرکت در اجالس سران «آ.سه.آن» و شرکاى 
گفتمانى در الئوس نیز کلمات تنــدى در مورد «باراك 
اوباما» رئیس جمهورى ســابق آمریکا استفاده کرد، اما 
هنگام بازگشت از الئوس به خبرنگاران گفت که خداوند 
در این پرواز به او هشــدار داده است دیگر از این کلمات 

استفاده نکند وگرنه هواپیما با مشکل مواجه خواهد شد.
وى پس از چند ماه داستانش در مورد هشدار خداوند به او 
در هواپیما براى پایان دادن به ناسزا را نیز یک شوخى با 

خبرنگاران دانست.

«مایک پنس» معاون رئیس جمهورى آمریکا با تکرار 
شعار تعهد تزلزل ناپذیر واشنگتن نسبت به دولت سئول، 
به منطقه غیــر نظامى حائل بین مــرز دو کره جنوبى و 

شمالى رفت.
گفتنى اســت این اقدام پنس که حالتــى نمادین دارد، 
یک روز پس از شکســت جدیدترین آزمایش موشکى 
پیونگ یانگ و همزمان با تشدید تنش ها بین آمریکا و

 کره شمالى اتفاق افتاد.
پنس در اولین مقصد ســفر ده روزه خود به چهار کشور 
آسیایى وارد ســئول پایتخت کره جنوبى شد تا با یکى 
از نزدیک ترین متحدین واشــنگتن درباره مهار برنامه 
موشکى-هسته اى پیونگ یانگ به بحث و تبادل نظر 

بپردازد.
منطقه غیر نظامى حائل بین دو کــره، در واقع محدوده 
اى مین گذارى شــده به پهناى 4 کیلومتر اســت که با 
سیم خاردار در امتداد مرز دو کشــور در شبه جزیره کره 
احاطه شده و از هر سو توســط نیروهاى نظامى طرفین 

پاسدارى مى شود.
پنس حضور خود را در این منطقه نشانه اى از پیوند تزلزل 

ناپذیر مردم دو کشور توصیف کرد.
گفتنى اســت در حالى که ناوگروه مجهز به تجهیزات 
هســته اى «کارل وینســون» عازم غــرب اقیانوس 

آرام اســت، «هربرت مک مستر» مشــاور امنیت ملى 
کاخ سفید مى گوید آمریکا در حال حاضر برنامه اى براى 
توســل به گزینه نظامى براى حل بحران کره شمالى

 ندارد.
 به گفته وى، آمریکا، متحدین و شــرکاى بین المللى در 
تالش هســتند تا تحت رهبرى چین،که نفوذ زیادى بر 
پیونگ یانــگ دارد، طیفى از گزینه هــا را در برخورد با 
کره شــمالى ارائه دهند که دامنه آن شامل تحریم هاى 
اقتصادى، اقدامات مخفیانه، مذاکرات دیپلماتیک و در 

نهایت توسل به نیروى نظامى مى شود.

مردم ترکیه در همه پرسى اصالح 18 ماده قانون اساســى براى گذر از نظام پارلمانى به 
نظام ریاســتى به تغییرات مهمى رأى مثبت دادند که آثار آن بعد از سال 2019 و از زمان

 رسمیت یافتن و اجراى کامل این تغییرات بیشتر آشکار خواهد شد.
شــمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرســى تغییرات قانون اساســى ترکیه

 پایان یافت و بر اساس اعالم نتایج غیر رسمى، مردم ترکیه با 51/3درصد رأى مثبت، به 
این همه پرسى «آرى» گفتند.

بر اساس این نتایج که توسط خبرگزارى «آناتولى» ترکیه اعالم شده، 48/7درصد از مردم 
این کشور در انتخابات روز یک شنبه به تغییرات پیشنهادى قانون اساسى براى گذر از نظام 

پارلمانى به نظام ریاستى «نه» گفته اند.
تغییراتى که از پى رأى مثبت 51/3 درصدى مردم ترکیه قرار اســت در این کشور ایجاد 

شود، عبارتند از: 
تبدیل نظام سیاسى حکومت از پارلمانى به ریاست جمهورى (ریاستى).

رئیس جمهورى مى تواند براى دو دوره پنج ساله با رأى مستقیم مردم انتخاب شود.
پست نخست وزیرى حذف شده و رئیس جمهورى رئیس دولت شده و اعضاى کابینه را 

انتخاب و معرفى مى کند.
شمار کرسى هاى مجلس ملى کبیر ترکیه از 550 به 600 افزایش خواهد یافت.

حد نصاب سنى براى نامزدى در انتخابات از 25 سال به 18 سال کاهش مى یابد و شرط 
گذراندن خدمت وظیفه عمومى براى وى حذف مى شود. 

افرادى که با ارتش ارتباط دارند، صالحیت نامزدى در انتخابات را نخواهند داشت.
دوره نمایندگى مجلس از چهار سال به پنج ســال افزایش مى یابد و انتخابات پارلمانى و 
انتخابات ریاست جمهورى هر پنج سال یک بار و در یک روز برگزار خواهد شد. در صورتى 
که هیچ نامزدى در انتخابات ریاست جمهورى نتواند اکثریت را به دست آورد، انتخابات به 

دور دوم کشیده خواهد شد.
حق پارلمان مبنى بر بازخواست و استیضاح وزرا و دولت، همچنین حق آنها در مورد اعطاى 

اختیارات ویژه به برخى از وزرا لغو مى شود.
براى ابطال وتوى رئیس جمهورى الزم است تا پارلمان، همان طرح را با اکثریت مطلق 

(301 رأى) رد کند.
پارلمان مى تواند کابینه و معاون رئیس جمهورى را با ابزارهاى تحقیق پارلمانى، تفحص 

پارلمانى، مباحثه عمومى و سئوال کتبى مورد پرسش و تحقیق قرار دهد. 
استیضاح لغو شده و به جاى آن تحقیق و تفحص پارلمانى جایگزین مى شود. معاون اول تا 

15 روز فرصت دارد به پرسش ها پاسخ دهد.
افراد تنها زمانى مى توانند نامزد ریاســت جمهورى شوند که توسط یک یا چند حزبى که 
حداقل 5 درصد آراء مردمى را در انتخابات پارلمانى پیشین به دست آورده اند و یکصد هزار 

رأى داشته باشند، حمایت شوند. 

رئیس جمهورى منتخــب دیگر الزامــى به لغو عضویــت خود در حــزب متبوع خود
 نخواهد داشت.

رئیس جمهورى، رئیس کشــور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعییــن و اخراج وزرا و 
معاونین خود را خواهد داشت. همچنین رئیس جمهورى مى تواند همه پرسى برگزار کرده و

 فرمان هاى حکومتى صادر کند. اگــر قوه مقننه قانونى در مورد همــان فرمان اجرایى 
رئیس جمهورى تصویب کنــد، فرمان رئیس جمهورى باطــل و مصوبه پارلمان معتبر

 خواهد بود.
پارلمان، هر تحقیق و تفحصى را مى تواند با اکثریت مطلق (301 رأى) آغاز کند. پارلمان 
پیشنهاد را در طول یک ماه به بحث مى گذارد. در صورت پایان مباحثه، مجلس مى تواند 
تحقیق و تفحص را با رأى مخفى سه پنجم اعضا (360 رأى) شروع کند. پس از پایان تحقیق 
و تفحص، پارلمان مى تواند با دو سوم آراء (400 رأى) علیه رئیس جمهورى اعالم جرم کند.
رئیس جمهورى مى تواند یک یا چند معاون انتخاب کنــد. در صورت خالى ماندن مقام 

ریاست جمهورى، باید ظرف 45 روز انتخابات برگزار شود. در صورتى که انتخابات پارلمانى 
کمتر از یکسال با انتخابات ریاست جمهورى فاصله داشته باشد، هر دو در یک روز برگزار 
خواهند شد. این مسئله ربطى به محدودیت دو دوره اى رئیس جمهورى نخواهد داشت. 
انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهامات معاونان رئیس جمهورى و وزرا با سه پنجم آراء 
نمایندگان مقدور خواهد بود. پارلمان مى تواند پس از اعالم نتایج تحقیق و تفحص، با رأى 
دو سوم نمایندگان، علیه آنها اعالم جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون یا وزیر خاطى 
تنها در صورتى محکوم به کنار گذارى از مقام خود خواهند شد که جرم صورت گرفته به 
درجه اى باشد که آنها را از نامزدى در انتخابات منع کند. در صورتى که یک نماینده پارلمان 
به عنوان وزیر یا معاون رئیس جمهورى انتخاب شود، عضویت وى در پارلمان لغو و نماینده 

ذخیره، جاى او را خواهد گرفت.
رئیس جمهورى با همراهى ســه پنجم پارلمان مى تواند در مورد برگزارى یک انتخابات 

زودهنگام تصمیم بگیرد. نهاد واضع انتخابات، تا زمان انتخابات خود را منحل خواهد کرد.

اختیار اعالم وضعیت اضطرارى به رئیس جمهورى داده مى شود که پس از موافقت پارلمان 
اجرایى خواهد شد. پارلمان مى تواند وضعیت اضطرارى را تمدید، کوتاه یا تعلیق کند. وضعیت 
اضطرارى تا چهار دوره قابلیت تمدید دارد مگر در شــرایط جنگى که این وضعیت بدون 
محدودیت زمانى باقى خواهد ماند. هر گونه فرمان اجرایى که در زمان وضعیت اضطرارى 

توسط رئیس جمهورى صادر مى شود، باید به تصویب پارلمان برسد.
قوه قضائیه حق نظارت بر افعال رئیس جمهورى را خواهد داشت.

دادگاه هاى نظامى لغو مى شوند مگر در شرایط جنگى براى بررسى جرائم سربازان.
پیش از این رئیس جمهورى مى توانست یک قاضى را در دادگاه عالى استیناف نظامى و 
یکى در دادگاه عالى نظامى ادارى تعیین کند. حاال بــا انحالل دادگاه هاى نظامى، تعداد 
قضات دادگاه قانون اساسى از 17 به 15 خواهد رســید. در نتیجه قضات انتخابى توسط 
رئیس جمهورى از 14 به 12 کاهش مى یابد و اما پارلمان همچنان حق گزینش سه قاضى 

را خواهد داشت.
رئیس جمهورى 75 روز پیش از پایان سال مالى، الیحه بودجه را به مجلس مى فرستد. اعضاى 
پارلمان نمى توانند پیشنهادى براى تغییر هزینه هاى عمومى بدهند. اگر بودجه تصویب نشود، 
یک بودجه موقت به جاى آن پیشنهاد مى شود. اگر بودجه موقت هم به تصویب نرسد، قانون 

بودجه سال پیش با تغییر نسبى اعداد به کار گرفته خواهد شد.
انتخابــات بعدى ریاســت جمهورى و سراســرى در 3 نوامبــر 2019 (12 آبــان 1398) 
برگزار خواهد شد. اگر مجلس تصمیم به برگزارى انتخابات زودهنگام بگیرد، هر دو انتخابات در 
یک روز انجام خواهند شد. انتخاب اعضاى هیئت قضات و دادستان ها 30 روز پس از تصویب 
این قانون انجام خواهد شد. دادگاه هاى نظامى به محض تصویب این قانون منحل مى شوند.

شورایعالى انتخابات ترکیه اعالم کرده اســت که در این انتخابات 56 میلیون و 588 هزار و 
505 نفر واجد شرایط رأى دادن(18 سال به باال) بودند که به پاى 167 هزار و 140 صندوق 
رأى رفتند.براى اخــذ آراء زندانیان ترکیــه نیز 461 صندوق رأى پیش بینى شــده بود که

 رأى گیــرى از آنها از جملــه عوامل پرشــمار زندانى کودتــاى 15 جــوالى ترکیه نیز 
انجام شد.براى تأمین امنیت این همه پرســى بالغ بر 380 هزار نفر نیروى پلیس در مناطق 

شهرى و نیروى ژاندارمرى در مناطق خارج از شهر و روستایى به کار گیرى شده بود.
میزان مشــارکت مردم ترکیه در این همه پرســى حدود 86 درصد برآورد شده است. این

 همه پرسى در واقع هفتمین دور همه پرسى در تاریخ سیاسى ترکیه محسوب مى شود.
ترکیه براى نخســتین بار در ســال 1961 نخستین همه پرســى خود را در خصوص تأیید 
قانون اساسى برگزار کرده که در همه پرسى هاى گذشته پنج بار رأى «آرى» از صندوق ها 
بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسى در سال 1988 به همه 

پرسى رأى «نه» داده اند.
این همه پرسى سومین دور همه پرســى در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم 

محسوب مى شود. 

گزارش روزنامه نیویورك تایمز از فعالیت تیم جدید حاکم بر آمریکا

 اداره کاخ سفید به شیوه تجارت خانوادگى!

مردم ترکیه به چه تغییراتى رأى دادند؟

رئیس جمهور فیلیپین 
وعده  خود را پس گرفت

معاون ترامپ در 4 کیلومترى مرز کره شمالى 

تحرکات ناو هاى آمریکایى 
زیرنظر کشتى هاى چینى و روسى    
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چهل تکه

«جان اینگز» 72 ساله اهل گولبرن استرالیا که بینایى خود را 
از دســت داده بود، به طور معجزه آسایى پس از جراحى دوباره 

بینایى خود را به دست آورد.
این مرد 72 ساله در بیمارستان چشم پزشکى سیدنى تحت عمل 
جراحى جدیدى قرار گرفت که در این عمل پزشکان از دندان 

فرد بیمار استفاده مى کنند و بیمار مى تواند دوباره ببیند.
این عمل جراحى که به تازگى انجام شده است، در چهار مرحله 
انجام مى شود به اینگونه که پزشکان دندان هاى بیمار را از داخل 
دهان او بیرون مى آورند و از عصب هاى دندان جدا مى کنند و 
به عصب هاى چشم پیوند مى زنند و بدین ترتیب چشم بیمار 

دوباره مى تواند ببیند.

دوستى مخفیانه پســر 15 ساله پاکســتانى با یک دختر نوجوان 
به بهاى از دست دادن چشــمانش تمام شــد. پدر این دختر به 
دلیل ســوءظن و احتمال رابطه نامشروع این پســر با دخترش 
دست به عملى وحشیانه زد. وى به همراه ســه نفر از دوستانش 
با ربودن این پسر در مسیر مدرسه، چشــمان این نوجوان را کور 

کردند. 
این پسر با چهره اى خون آلود توســط عابران پیدا و بالفاصله به 
بیمارســتان «جینناه» در الهور پاکستان منتقل شد. خانواده این 
پســر نوجوان با متهم کردن خانواده این دختر، علیه آنها شکایت 
کرده اند. پلیس پاکستان ضمن دستگیرى تمام متهمان احتمالى، 

تحقیقات در خصوص این حادثه را آغاز کرده است.

یک مادر و دختــر اهل جمهورى چک، در کابین ســوناى بخار 
گرفتار شدند و جان باختند. 

ایــن دو زن که 65 و 45 ســاله بودند براى اســتفاده از ســونا 
بــه بــاغ ویــالى یکــى از دوستانشــان مراجعــه مى کنند.
 مالک باغ که متوجه مى شود 90 دقیقه گذشته اما این دو از سونا 
بیرون نیامده اندتصمیــم مى گیرد به اتاقــک مراجعه کند که با 

دستگیره شکسته و جسد آن دو مواجه مى شود. 
شکستن دســتگیره در کابین باعث محبوس شــدن این مادر و 
دختر داخل اتاقک سوناى بخار شده و آنها تالش کرده بودند که 
با شکستن شیشــه پنجره  از «اتاق مرگ» خارج شوند اما موفق 

نشده بودند.

مردى با کمک دندانش 
بینایى خود را به دست آورد 

عاقبت دوستى مخفیانه
کار دست پسر 15 ساله داد

کابین سونا 
«اتاقک مرگ» مادر و دختر شد  030201

تصادف دو خودرو 206 و پراید و درگیرى سرنشینان 
آن در بام تهران با قتل مربى بدنسازى به پایان رسید.
کارآگاهان پلیس یکى از ضاربان را دســتگیر کرده و 

تالش براى دستگیرى متهم فرارى ادامه دارد.
به گزارش مهر، ساعت 2 بامداد پنج شنبه هفته گذشته 
از طریق مرکز فوریت هاى پلیسى 110 خبر درگیرى 
بین سرنشینان دو دســتگاه خودروى سوارى پراید و 

206، به کالنترى 163 ولنجک اعالم شد.
با حضور مأمــوران در محل و انجــام تحقیقات اولیه 
مشخص شــد که راننده 206 به نام «امید» 32 ساله 
مورد اصابت جسم سخت از ناحیه سر قرار گرفته و به 
علت شــدت ضربه و جراحت وارده جانش را از دست 

داده است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و 
به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراى ناحیه 27 تهران، 
پرونده براى رســیدگى در اختیار اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى با حضور در محل 
وقوع جنایت به تحقیق از همراه (دوست) مقتول به نام 

«آرش» پرداختند.
آرش در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان داشت که به 
دلیل وقوع تصادف با یک دســتگاه خودروى سوارى 
پراید، با سرنشــینان آن درگیر شدند که طى درگیرى 

امید به قتل رسیده است.
آرش در خصوص مشخصات سرنشیان خودروى پراید 
به کارآگاهان گفت: «آنها دو جوان بودند که یک نفر از 
آنها با میله ضربه اى به سمت امید که مربى بدنسازى 

بود، پرتاب کرد که ضربه به سر امید برخورد کرد، زمانى 
که قصد کمک کردن به امید را داشتم، آنها به سرعت 
سوار ماشین خود شــده و از محل متوارى شدند اما در 
لحظه آخر موفق به برداشــتن شــماره پالك ماشین 

آنها شدم.»
با شناســایى مالک پرایــد در منطقه شــرق تهران، 
کارآگاهان در همان تحقیقات اولیه اطالع پیدا کردند 
که خودرو از لحاظ قانونى متعلق به خانمى جوان است 
اما در اختیار همسرش به نام «على» 28 ساله  قرار دارد 

که از آن براى مسافرکشى استفاده مى کند.
با شناسایى دقیق محل سکونت على در منطقه گلبرگ، 
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که على همزمان با وقوع 
درگیرى مراجعتى به محل سکونتش نداشته است لذا 
مراقبت نامحسوس از محل ســکونت در دستور کار 
کارآگاهان قرار گرفت تا نهایتًا روز جمعه على در زمان 
مراجعه به محل سکونتش توسط کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهى دستگیر و به اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.
على در اظهــارات اولیه منکر هرگونــه حضورش در 
صحنه درگیرى شد اما با کشــف آثار به جاى مانده از 
خونریزى روى صندلى هاى پراید، در اظهارات بعدى 
عنوان کرد که در محل درگیرى حضور داشته اما قاتل 
را نمى شناســد و او را به عنوان مســافر سوار ماشین 
کرده اســت. در ادامه تحقیقات پلیسى و در شرایطى 
که آثار جراحات ناشى از اصابت جسم تیز (چاقو) روى 
انگشتان دســت و همچنین پاى على کامًال مشهود 
بود، وى به ناچار لب به اعتراف گشود و عنوان کرد که 

درگیرى منجر به قتل مابین یکى از دوستان وى به نام 
«عباس» و مقتول صورت گرفته است.

با شناسایى عباس27 ساله به عنوان شخصى که على را 
در شب حادثه همراهى کرده، محل سکونتش در منطقه 
گلبرگ (دقیقًا یک کوچه پایین تر از محل ســکونت 

على) مورد شناسایى قرار گرفت.
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که عباس پس از درگیرى، 
دیگر مراجعتى به خانه و محل کارش در یک آرایشگاه 
واقع در منطقه گلبرگ نداشــته اســت. در شرایطى 
که عباس از تهران متوارى بــود، کارآگاهان با انجام 
اقدامات پلیسى اطالع پیدا کردند که او به منزل یکى 
از بستگانش در شهرستان شهریار متوارى شده و قصد 
دارد تا از آنجا مستقیمًا به شــمال کشور متوارى شود. 
لذا ضمن انجام هماهنگى با دستگاه قضائى و بازپرس 
پرونده، کارآگاهان اداره دهم به شهرســتان شهریار 
اعزام شــدند و زمانى که عباس قصد داشت تا با یک 
خودروى پراید به شمال کشور عزیمت کند، وى را در 
ساعت 18 روز شنبه هفته جارى دستگیر و به اداره دهم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل کردند.
عباس پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهى صراحتًا 
به درگیرى با مقتول اعتراف کــرد و در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: «به همراه على در حال بازگشت از بام 
تهران بودیم که خودروى 206 از پشت سر به ماشین 
ما زد؛ على از ماشین پیاده شد و در حال صحبت کردن 
با راننده 206 بود که  ناگهان سرنشین 206 از ماشین 
پیاده شد و با چاقو به ســمت على رفت. على با فریاد 
از من درخواســت کمک کرد و عنوان داشت که چاقو 
خورده است. کنار جدول خیابان میله اى قرار داشت، در 
حالى که از ناحیه دســت و پا چاقو خورده بودم، با میله 
ضربه اى به ســمت راننده 206 پرتاب کردم، میله از 
دستم لغزید و به سر راننده 206 برخورد کرد. خواستم 
به مقتول کمک کنم که على ماشــین را روشن کرد. 
من نیز سوار ماشین شده و در ادامه هر دو نفر از محل 

دور شدیم.»
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بــزرگ، با اعالم این خبر 
به مهر، گفت: «متهم امروز(یک شــنبه) به شعبه دوم 
بازپرسى دادسراى ناحیه 27 تهران اعزام شد و صراحتًا 
به مشــارکت دردرگیرى منجر به قتل اعتراف کرد؛ با 
توجه به اعترافات صریح متهم پرونده، قرار بازداشت 
موقت از ســوى بازپرس پرونده صادر و متهم اصلى 
پرونده به همراه دیگر متهم پرونــده (على . م) براى 
انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهى قرار گرفتند.»

اوایل شهریور سال 90 مرد جوانى به پلیس آگاهى تهران رفت و از ناپدید شدن همسر 40 ساله اش به نام «راضیه» 
خبر داد. وى گفت: «من و همسرم 20 سال اســت ازدواج کرده ایم و دو فرزند داریم. همسرم دیروز براى خرید از 

خانه بیرون رفته بود که بازنگشت.»
تالش براى پیدا کردن ردى از این زن آغاز شده بود که پلیس با ردیابى شــماره تماس وى یک مرد جوان به نام 
«نورا...» را شناسایى کرد. شواهد نشان مى داد این مرد که نگهبان یک باغ در دماوند بود همزمان با ناپدید شدن 

راضیه به مکان نامعلومى گریخته است. 
به این ترتیــب نوك پیکان اتهام به ســوى این مرد 
چرخید و وى بازداشت شــد. این مرد که منکر رابطه 
پنهانى با زن جوان بود ادعا کرد از چهار ماه قبل در باغ 
کار مى کرده و به درخواست صاحب باغ آنجا را ترك 

کرده تا به تهران برود.
پلیــس در گام بعدى از تحقیقات به جســتجودر باغ 
پرداخت و هشت ماه بعد از ناپدید شدن راضیه بقایاى 

جنازه یک زن را در باغ دماوند شناسایى کرد.
بــا آزمایشــات پزشــکى قانونــى روشــن شــد 
جنازه به راضیه تعلــق دارد و به این ترتیب بــار دیگر نورا... تحــت بازجویى قرار گرفت. در حالــى که این مرد 
منکر رابطه پنهانى با راضیه بود همســایه ها شــهادت دادنــد یک زن جــوان را چند بار در باغ همــراه نورا...

دیده بودنــد. به این ترتیب علیــه نورا... کیفرخواســت صادر و به دادگاه کیفرى یک اســتان تهران فرســتاده 
شد.

در جلسه رسیدگى به این پرونده که صبح روز یک شنبه 27 فروردین ماه سال جارى در شعبه دوم دادگاه کیفرى یک 
استان تهران برگزار شد پدر و مادر و دو فرزند قربانى در جایگاه ویژه ایستادند و براى نورا... حکم قصاص خواستند.  
وقتى متهم در جایگاه ویژه ایستاد بار دیگر خودش را بى گناه خواند و گفت: «من اصًال زن جوان را نمى شناختم. 
شماره تلفنى که زن جوان با آن تماس گرفته و من از طریق آن ردیابى شده بودم متعلق به یکى از دوستانم بود که 
حاال از او خبرى ندارم. من به درخواست صاحب باغ آنجا را ترك کرده بودم تا براى کار به باغ دیگرى در شهریار بروم 
اما پلیس به همین بهانه مرا بازداشت کرد. من در مدت پنج سالى که بازداشت بودم هیچ وقت اعتراف نکرده ام و 

حاال هم مى گویم بى گناهم.»  در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.

7 فروردین سال جارى صداى شلیک گلوله سکوت شبانه نودژ را شکست و پس از اینکه مأموران به محل تیراندازى 
رسیدند با جنایت هولناکى روبه رو شدند که رسیدگى به آن کمتر از 16 روز زمان برد.

معاون دادستان عمومى و انقالب شهرستان منوجان از توابع کرمان از دستگیرى قاتل فرارى «ع.م» در شهر نودژ 
درمدت کمتر از 16 روز خبر داد و گفت: متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

جمال الدین محمد شیخ بهایى در تشریح جزئیات این 
خبر اظهار داشت: ساعت یک و15دقیقه بامداد هفتم 
فروردین سال جارى  با گزارش شهروندان منطقه نودژ 
مبنى بر صداى تیراندازى در شهرك شهید بهشتى، 
اکیپى از مأموران انتظامى به محل حادثه اعزام شدند.

این مقام قضائى تصریح کرد: قاتل بعد از شلیک گلوله 
به مقتول دست به فرار مى گذارد و شهروندان مقتول 
را به بیمارستان نودژ انتقال داده و سپس به بیمارستان 
12 فروردین کهنوج منتقل مى شود که متأسفانه به 

علت شدت جراحات فوت مى کند.
وى ادامه داد: پس از وقوع این حادثه رسیدگى به این پرونده در دستور کار ویژه دادستانى قرار گرفت که با تالش شبانه 

روزى مأموران پلیس آگاهى متهم در محل مخفیگاهش در شهرستان کهنوج دستگیر شد.
شــیخ بهایى عنوان کرد: متهم در بازجویى هاى اولیه به جرم خود اقرار کــرد و تحقیقات تکمیلى در این خصوص 

همچنان ادامه دارد و متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است. 

راضیه را نمى شناسم قتل مربى بدنسازى در جریان تصادف

فرجام قاتل نودژ پس از 16 روز فرار 

معاون اجتماعــى پلیس گیالن گفت: فیلــم برخورد با 
راننده متخلف و متوارى از دست مأموران در الهیجان 
متعلق به سال گذشته است و با خاطیان آن برخورد قاطع 

شده است.
ســرهنگ حمید رضا خیر خواهان اظهار داشــت: سال 
گذشته راننده متخلف یک دســتگاه خاور حین تردد با 
بار اضافه در شهر الهیجان از ســوى پلیس شناسایى 
شــده و مأموران براى اعمال قانون به این راننده ایست

 مى دهند. این راننــده خطاکار بدون توجه به ایســت 
پلیس اقــدام به فــرار نمــوده و حین تعقیــب و گریز 
با جــدول و یک درخــت برخــورد کــرده و متوقف 

مى شود. 
وى ادامه داد: راننده خــودرو هیچگونه مدرك هویتى و 
مدارك خودرو به همراه نداشته و در حین تردد در سطح 
شهر نیز بار اضافى خاور در حال ریختن روى زمین بوده 

است. 
معاون اجتماعــى پلیس گیالن با بیــان اینکه حرکات 
مأمــوران به هیــچ وجــه قابل دفــاع نبوده اســت، 
افــزود: در همان زمــان با انتشــار فیلــم بالفاصله با  
ســرباز و دو افســر پلیس خطاکار برخورد و این افراد 
به مراجع قضائى معرفى شــدند. پلیس بــه هیچ وجه 
رفتار صورت گرفتــه را تأیید نکرده و با ایــن افراد نیز 
برخوردهاى الزم انجام شــده اســت اما موضوع مهم 
دیگر تخلف این راننــده و فرار آن از دســت مأموران

 است. 
به گفته سرهنگ خیرخواهان تحقیقات براى شناسایى 
و برخورد با افرادى که اقدام به انتشار دوباره این فیلم در 

فضاى مجازى کرده اند، آغاز شده است.  

ســخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز جزئیات 
کشف یک کانتینر مشروبات الکلى که در پوشش یک 
محموله ترانزیتى قصد ورود به کشور را داشت، تشریح

 کرد.
قاســم خورشــیدى با اشــاره به کشــف مقدار قابل 
توجهــى مشــروبات الکلــى، در تشــریح جزئیــات 
این خبر اظهار داشــت: بــه دنبال تــالش مأموران 
گمرك بندر شــهید رجایى، پلیس هرمــزگان موفق 
بــه کشــف محمولــه بزرگــى از مشــروبات الکلى 

شد.
سخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اضافه کرد: 
قاچاقچیان این محموله که قصد ورود آن در پوشش یک 
محموله ترانزیتى داشتند توسط مأموران پلیس استان 

هرمزگان شناسایى و دستگیر شدند.
وى گفت: در بررسى به عمل آمده از این کانتینر، مأموران 
موفق شدند هزار و400 کارتن مشــروبات الکلى را در 
قالب34هزار و560 قوطى نیم لیترى مشروبات الکلى 

کشف و ضبط کنند.
به گفته خورشــیدى در حال حاضر بررسى این پرونده 

توسط مراجع قضائى ادامه دارد.

توضیحات پلیس گیالن در مورد
 انتشار فیلم ضرب و شتم راننده خاور

جزئیات کشف کانتینر 
مشروبات الکلى 

جانشــین سرپرست دادســراى عمومى و انقالب 
مشــهد در گفتگو با میزان اظهار داشت: حدود نیم 
کیلوگرم هروئین بســته بندى شده از معده مسافر 

پرواز زاهدان به مشهد کشف شد.
قاضى مهدى خدابخشى افزود: مأموران کنترل در 
گیت پروازهاى ورودى به مردى 30 ساله مشکوك 
شــده و او را به مقّر فرماندهى پلیــس در فرودگاه 

هدایت کردند.

وى تصریح کرد: حاالت رفتــارى عجیب این فرد 
باعث ظن مأموران نســبت به حمــل مواد مخدر 
توسط وى شد از این رو وى با دستور قضائى براى 
انجام آزمایش رادیولوژى به بیمارستان منتقل شد.

خدابخشى ادامه داد: پس از بررسى دقیق محتویات 
معده این فرد مشــخص شــد وى حدود 57 بسته 

کوچک هروئین را بلعیده بود.
جانشــین سرپرست دادســراى عمومى و انقالب 

مشهد بیان کرد: 470 گرم مواد مخدر از معده این 
فرد کشف و متهم براى بازجویى و تکمیل پرونده 

روانه زندان شد.
وى افزود: طبق گفته متهم قــرار بوده براى حمل 
این مواد و رساندن به مقصد 17 میلیون ریال به وى 
از طرف فردى در زاهدان پرداخت شود که در مرحله 
اول مبلغ ســه میلیون ریال به وى پرداخت شــده 

بود.

کشف 
 نیم کیلو  هروئین 
از معده 
مسافر هواپیما

جوان 22 ســاله اى که سه سال قبل در حمایت 
از برادرش پس از نزاع در زمین والیبال دســت 
به چاقو برده و جوان 26 ســاله اى را کشته بود 
سپیده دم روز یک شــنبه27فروردین1396 در 
زندان مرکزى مشهد به دار مجازات آویخته شد.

 این حادثه بیســتم اردیبهشت ســال 1393 در 
زمین خاکى بازى والیبال و در یکى از روستاهاى 
تربت حیدریه در حالى آغاز شــد کــه دو جوان 
هنگام بازى با یکدیگر به مشــاجره پرداختند اما 
مشاجره لفظى آنان به درگیرى فیزیکى کشید و در 
این میان یکى از آنها بینى طرف مقابل را شکست.

روز بعد از ایــن حادثه فرد مصــدوم به همراه 
برادرش از روســتا عازم تربت حیدریه شدند تا 
شکایتى را در دادسرا مطرح کنند اما در بین راه 
با ضارب و برادرش روبه رو شدند. این رویارویى 
ناگهانى بار دیگر موجــب درگیرى بین طرفین 
شد و این بار جوان 19 ســاله چاقویى را بیرون 
کشید و ضربه اى به گردن جوان 26 ساله وارد 
آورد. مجروح این حادثه به دلیل اصابت چاقو به 
شاهرگ گردن جان خود را از دست داد. اینگونه 
بود که پرونده اى جنایى شــکل گرفت و عامل 
قتل که توسط نیروهاى انتظامى دستگیر شده بود 
در شعبه سوم دادگاه کیفرى خراسان رضوى پاى 
میز محاکمه نشست. قضات دادگاه کیفرى نیز 
پس از برگزارى چند جلسه محاکمه که با حضور 
وکیل مدافع متهم برگزار شد اتهام وى را محرز 
دانستند و او را به قصاص نفس محکوم کردند. با 
تأیید رأى صادره در شعبه 28 دیوان عالى کشور، 
پرونده این جنایت به اجراى احکام دادســراى 
مشهد ارسال شد تا اینکه سپیده دم روز یک شنبه 
هفته جارى و پس از فراهم شدن مقدمات اجراى 
حکم، قاتل 22 ســاله که «مقداد» نام داشت با 
حضور قضات اجراى احکام پاى چوبه دار رفت و 

به مجازات رسید.

اعدام قاتل 22 ساله 
یک والیبالیست در 

زندان مشهد
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اجراییه
شــماره: 950841 ش/12- 1396/1/8 به موجب راي شــماره 1582 تاریخ 95/9/22 حوزه 12 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: عوض اله حسینى کنیکى به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشــتاد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال وجه دو فقره چک 
به شماره هاى 317607- 95/2/28 و 317608- 95/2/20 بانک ملى ایران بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 3/227/500 ریال به عنوان خسارت دادرســى و هزینه نشر آگهى و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ هاى (فوق) لغایت زمان وصول در حق خواهان: احمدرضا طاهریان با وکالت خانم شادى طاهریان به 
نشانى: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- نبش سعادت آباد شرقى- ساختمان وکال- ط دوم- واحد 6 صادر 
و اعالم مى گردد و هزینه نیم عشر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 884 شــعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/436
اجراییه

شــماره: 74/94 ش/35- 1395/9/21 به موجب راي شــماره 452 تاریخ 95/5/1 حوزه 35 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: مرتضى قضاوى به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار تومان بابت اصل خسارات و پرداخت صد و پنجاه 
هزار تومان بابت هزینه کارشناسى بانضمام مبلغ بیست و هشــت هزار تومان بابت هزینه دادرسى و کلیه 
خسارات وارده از تاریخ ثبت دادخواست 94/2/6 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له: محمد محمدى 
دستجاء به نشانى بران شمالى دهقان دستجار پالك 167 و نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 880 شعبه 35 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/440
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/96/133/26- 96/1/21 خانم نادعلى شیر جزى فرزند حیدر باســتناد دو برگ استشهادیه 
محلی به شماره 157765 مورخ 1395/11/19 دفتر خانه 226 شاهین شهر که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شــماره 484149/ د93  را که به میزان ششدانگ به شماره 
پالك ثبتى 301/79019  واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 98 دفتر948  
ذیل ثبت 211351 بنام ناد على شیرجزى فرزند حیدر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 
17154 مورخ 1394/06/31 دفترخانه408 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام 
داشته  و  نحوه گم شدن سرقت اعالم شده، چون درخواســت صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدور و به متقاضی تسلیم خواهد شد. به موجب نامه شماره 
95/020100/199 مورخ 1395/11/20 پلیس آگاهى شــاهین شهر مبنى بر سرقت پالك فوق) توضیحًا 
طى سند شماره  17156-1394/6/31 دفترخانه 408 شاهین شهر در رهن بانک مسکن مى باشد.  م الف: 

1818 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/1/572
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/136/26- 96/1/21 نادعلى شیرجزى و خانم صدیقه عرب بیگى جزى فرزندان حیدر و 
غالمرضا (بالسویه) باستناد دو برگ استشهادیه محلی به شماره 15766 مورخ 1395/11/19 دفترخانه 226 
شاهین شهر که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 069335 و 
069336/ الف 94 را که به میزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 301/25012 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحات 434 و 480 دفاتر 973 و 261 ذیل ثبت - بنام نادعلى شیرجزى 
و صدیقه عرب بیگى جزى فرزندان حیدر و غالمرضا (بالســویه) ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
اســناد قطعى 19536 و 110846 مورخ 1394/11/18 و 1371/11/03 دفترخانه 226 و 71 شاهین شهر 
و اصفهان به او انتقال یافته و معامله دیگري هم انجام داشــته  و نحوه گم شدن سر قت اعالم شده، چون 
درخواست صدور سند المثنی گردیده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب گواهى مى گردد 
که هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم 
صدور و به متقاضی تسلیم خواهد شد. به موجب نامه شماره 95/020100/199 مورخ 1395/11/20 پلیس 
آگاهى شاهین شــهر مبنى بر ســرقت پالك فوق) م الف: 1816 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر/1/574
حصر وراثت

محمد دهقانى دهنوى فرزند فیض اله و به شماره شناســنامه/ ملى117 و به شرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 96/12 این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که فیض اله دهقانى 
دهنوى فرزند قدمعلى به شماره شناسنامه / ملى 510 در تاریخ 96/1/09 با اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد دهقانى دهنوى  فرزند فیض اله به شماره 
شناسنامه / ملى 117 (فرزند متوفى) 2- جمال دهقانى دهنوى فرزند فیض اله به شماره شناسنامه/ ملى 78 
(فرزند متوفى) 3- مهناز دهقانى دهنوى فرزند فیض اله به شــماره شناسنامه/کد ملى 26 (فرزند متوفى) 
4- ایران خالو زاده مبارکه فرزند عزیز اله به شــماره شناسنامه / کد ملى 39 (همسر متوفى) و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 96/44  علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/1/577
حصر وراثت

سعید هادیان طالخونچه فرزند هوشــنگ داراي شماره شناسنامه 168 ملى بشــرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 1680/95  این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
هوشنگ هادیان طالخونچه فرزند باقر به شناسنامه شماره 109 در تاریخ 1394/7/26 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- سعید هادیان 
طالخونچه فرزند هوشنگ شماره شناسنامه یا کدملى 168 نسبت به متوفى (فرزند) 2- طاهره قاسمى فرزند 
رضا شماره شناسنامه 29 نسبت به متوفى (همسر) 3- ســهیال هادیان طالخونچه فرزند هوشنگ شماره 
شناسنامه یا کدملى 179 نســبت به متوفى (فرزند) 4- مرضیه هادیان طالخونچه فرزند هوشنگ شماره 
شناسنامه یا کدملى 21041 نســبت به متوفى (فرزند) 5- مریم هادیان طالخونچه فرزند هوشنگ شماره 
شناسنامه یا کدملى 517 نسبت به متوفى (فرزند) 6- نســرین هادیان طالخونچه فرزند هوشنگ شماره 
شناسنامه یا کدملى 5120021980 نسبت به متوفى (فرزند) 7- اعظم هادیان طالخونچه فرزند هوشنگ 
شماره شناسنامه یا کدملى 180 نسبت به متوفى (فرزند) 8- مهناز هادیان طالخونچه فرزند هوشنگ شماره 
شناسنامه یا کدملى 4475 نسبت به متوفى (فرزند) 9- محبوبه هادیان طالخونچه فرزند هوشنگ شماره 
شناسنامه یا کدملى 4476 نســبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 96/42 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/1/579
حصر وراثت

آقاي عبدالکریم مؤمن زاده داراى شماره شناسنامه 108 به شرح دادخواست به کالسه 23/96 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم شاهرخ آقا شاهى شناسنامه 
448 در تاریخ 95/12/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر و سه دختر که عبارتند از: 1- عبدالکریم مؤمن زاده به شماره شناسنامه 108 متولد 42/2/5 صادره از 
اردستان (فرزند متوفى) 2- اقدس مؤمن زاده به شماره شناسنامه 6641 متولد 31/2/15 صادره از اردستان 
(فرزند متوفى) 3- زهرا مؤمن زاده به شماره شناسنامه 7369 متولد 41/2/2 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 
4- ایران مؤمن زاده به شماره شناســنامه 139 متولد 34/3/10 صادره از اردستان (فرزند متوفى) و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 36 رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان /1/581
حصر وراثت

آقـــاي سعید شاه مرادى ورنامخواستى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـــاره 4405 بـه شـرح دادخواست به 
کالسه 19/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم 
دهقانى هارونى بشناســنامه 1090 در تاریخ 1395/10/25 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سعید شاه مرادى ورنامخواستى فرزند اسداله ش.ش 4405 ت.ت 
1349 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- عزت شاه مرادى فرزند اسد اله ش.ش 3949 ت.ت 1329 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 3- ناز بیگم شاه مرادى فرزند اســداله ش.ش 108 ت.ت 1331 صادره از لنجان 
(دختر متوفى)4- گوهر شاه مرادى فرزند اسداله ش.ش 3991 ت.ت 1333 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
5- رضوان شاه مرادى فرزند اســداله ش.ش 5208 ت.ت 1341 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 49 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/1/583
مزایده 

واحد اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 558/94 
جلسه اى در تاریخ 1396/2/23 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح به منظور وصول مبلغ 11/552/164 ریال 
بابت محکوم به و 500/000 ریال بابت نیم عشر و 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى پرونده جمعًا 
به مبلغ 13/552/164 ریال و به جهت فروش یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامى 48552  ایران 
629 مدل 1393 سیستم شــوکا رنگ قرمز ظرفیت 1 نفر نوع ســوخت بنزین تعداد چرخ 2 شماره موتور 
ncso21583 شماره تنه g 43865 1255وضعیت موتور مستعمل قابلیت شماره گذارى برابر دستورالعمل 
شماره گذارى راهور ناجا که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 15/000/000 ریال ارزیابى گردیده 
در محل اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل 
از موعد مزایده از موتورسیکلت موردنظر بازدید و ســپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که 10 ٪ قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در 
صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 48  اجراى احکام شوراهاى حل 

اختالف شهرستان لنجان/1/587
ابالغ  

شماره نامه: 9610113641900047 شــماره پرونده: 9509983641900765 شــماره بایگانى شعبه: 
950848  آگهى احضار متهم قاســم خدادادى نیا فرزند غالمعلى به این وسیله به جنابعالى ابالغ مى گردد 
آقاى علیرضا ایزدان فرزند مصطفى شکایتى علیه شما دایر بر ضرب و جرح عمدى و تخریب مطرح نموده 
که پس از ارجاع در شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 950848 ثبت و تحت 
رسیدگى است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ مجهول  المکان بودن شما با استناد ماده 115 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهى در  این شعبه حاضر 
شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شــکایت بطور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به 
موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 50 عباس زاده دادیار شــعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان لنجان (زرین شهر)/1/589
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002127000135/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500223 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802127000001 تاریــخ صدور: 1396/01/6 بدینوســیله به آقاي حمیــد محمد خانى فرزند 
غالمرضا به شماره شناســنامه 2 و شــماره ملى 1199599212 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضا نامه 
صدور اجرائیه ساکن: شــهرضا خیابان ولیعصر شــرقى کوچه شــهید کریمى پالك 7 که برابر گزارش 
مأمور اداره پســت در آدرس مذکور مورد شناســائى واقع نگردید ابالغ مى گردد؛ بر اساس قرارداد شماره 
1308/4000/10443200/1 مورخ 1392/12/01 تنظیمى در بانک پاسارگاد شعبه شهرضا آقاى اسد اله 
محمد خانى به تعهد شما و غیره مبلغ یکصد میلیون ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم 
پرداخت و بنا به درخواست بانک پاسارگاد شعبه شهرضا (بستانکار پرونده) اجرائیه به مبلغ هشتاد و هشت 

میلیون ریال بابت اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1395/10/14 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 
93151 ریال به آن اضافه مى گردد صادر و پرونده تحت شــماره بایگانى 9500223 در واحد اجراى اسناد 
رسمى شهرضا در جریان رسیدگى مى باشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 
1387 مراتب یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر مى گردد و 
ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهى عملیات اجرائى جر یان خواهد یافت. م الف: 45 واحد اجراي اسناد 

رسمی شهرستان شهرضا/1/604
ابالغ اخطاریه ماده 87 آئین نامه اجرا

شــماره پرونده: 139504002127000070/1 شــماره بایگانــی پرونده: 9500120 شــماره ابالغیه: 
139505102127001090 بدینوسیله به آقاى محمدصادق اربیع فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 237 
و شماره ملى 1199013161 متولد 1339/02/09 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه 
ساکن: شهرضا میدان شمسبگى اول کوچه قائمیه پالك 66 کدپســتى 8613836853 که برابر گزارش 
مامور اداره پست در آدرس مندرجه در اجرائیه مورد شناسائی واقع نگردیده است ابالغ میگردد؛ در موضوع 
پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9500120 له بانک پاسارگاد شعبه شهرضا و علیه شما و غیره بدینوسیله 
طبق ماده 87 آئین نامه اجراي به شما ابالغ میشــود که تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 1/4323 واقع در ابنیه بخش یک ثبتى شهرضا و تمامت مازاد ششدانگ پالك ثبتى شماره 32/992 
واقع در دست قمشه بخش یک ثبتى شهرضا ملکى شما در قبال طلب شما و حق االجرا بازداشت شده است 
لذا از هرگونه انتقال اعم از رسمى یا عادى خوددارى نمائید که از درجه اعتبار ساقط میباشد. این آگهى یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ بشما درج و منتشر میگردد. م الف: 46  واحد اجراي 

اسناد رسمی شهرضا/1/612
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 862 فرعى از 2 اصلى فضل آباد

رأى شــماره 139660302008000303-96/01/24- فتانه مصدقى فرزند غفار ششدانگ یکباب خانه 
دو طبقه مفروزى از پالك 862 فرعى از 2  اصلى فضل آباد به مســاحت 170 متر مربع .تاریخ انتشار نوبت 
اول: 96/01/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/02/13 م الف: 41 موســوى رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

شهرضا/1/613
مزایده

در پرونــده 950089 ح 4  اجرا و به موجب اجرائیــه 950434 مورخه 95/11/20 صادره از شــعبه چهارم 
دادگسترى شاهین شهر محکوم علیه ســید مجید توفیق بخش به پرداخت 1/000/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 33/845/000 ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له 
عباس رمضان پور محکوم گردیده اســت کــه محکوم له در قبال خواســته خود اقدام بــه توقیف اموال 
محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد 
220L-A +9 فوت مصرف انرژى Philver مزایده: ردیف: 1- توضیحات: 1 دســتگاه یخچال فریزر
-INSO:14577:1391 کــد 128910077 - مبلــغ (ریــال): 4/000/000 ،   2- 1 دســتگاه 
 -YAGHSARAN -ظرفیــت کل 202 لیتــر+ A  یخچــال یخســاران 22 فــوت مصــرف
024630- ظرفیــت انجمــاد 105 لیتــر- 6/500/000 ،  3- 1 دســتگاه فریــزر Snowa 17 قوت 
 3/500/000 -MODEL:FEN510CB/LT 1800 ×689 ×595 (درب و ســقف معیــوب)
،  4- 1 دســتگاه یخچــال فریــزر Everest 22 فــوت ER17  انــرژى B مصــرف انــرژى

 INSO14577: 1391   355L -188  – 7/500/000 ، 5- 1 دستگاه یخچال Midea 20 فوت 
350 لیتر مصرف +A(کمى معیوب)- 5/500/000،  6- 1 دستگاه یخچال کلور ایرانیان شرق 130 لیتر 22 
 Iran  Shargh سریال 00113640- 6/000/000 ، 7- 1 دستگاه یخچال فریزر -CLEVER فوت
22 فوت- 7/000/000 ، 8- 1 دستگاه یخچال فریزر Iran  Shargh 24 فوت- 8/500/000 ، 9- 1 
دســتگاه یخچال فریزر Lokran جواهران 22 فوت- بارکــد FO  4342 9322– حجم کل 430 
لیتر- حجم مفید 347 لیتر- 7/500/000 ، 10- 1 دستگاه یخچال Everest 20 فوت- 4/500/000 
، 11- 1 دســتگاه یخچال فریزر Olive 22 فوت- -505205 7/000/000 ، 12- 1 دستگاه یخچال 
فریزر Side By Side Sinjer ســریال HC- 670 WE 28 فــوت- 48/000/000 ، 13- 2 
دستگاه اجاق گاز فردار اورتین Avertin 5 شعله (بدنه سفید و استیل) Model: 300 سریال 940308- 
8/000/000 ، 14- 2 دســتگاه اجاق گاز فردار روزگاز Rose  Gaz 5 شــعله (بدنه ســفید و استیل)
لتــون ا فــردار  گاز  اجــاق  دســتگاه   1  -15  ،  15 /000 /000  – Model: 554 T  
 Elba  Gaz- Alton Prodused By  انرژى A سفیدرنگ– 4/000/000 ، 16-  1 دستگاه 
 Model :Fornobel d s d 5  شعلـه سـاخت ایران Hardstone   اجاق گاز فردار هاردستـون
 Bishel 5/000/000 ، 17- 1 دســتگاه اجــاق گاز فردار 2 درب بشــل –(SN901272701)
5 شــعله ســفیدرنگ- 6/000/000،  18- 1 دســتگاه اجاق گاز فردار رولکس Rolex ســفیدرنگ 
5 شعله شــرکت بهین تکســان Taksan ســریال 9302483- 4/000/000،  19- 1 دستگاه اجاق 
گاز فردار ایندوســت Indost صفحه اســتیل 831 بدنه ســفید 942012 و 5 شــعله- 4/000/000،  
20- 1 دســتگاه اجاق گاز فردار ســینگر گازSinjer  ســفیدرنگ 5 شــعله ســاخت ایــران 1395 
(ModelSg-star-wtdf) (SN951550031)- 5/000/000،  21- 2 دســتگاه ماشــین 
 SINGER 7KG DIMENSION: 600*430*850 لباسشــویى ســینجر 6 کیلوگرمى
WMS-60-X 2612WC- 15/000/000، 22- 2 دســتگاه ماشــین لباس شــویى الکتروتــک 
2 قلــو 26KG -850 ×500 ×960- ایــران- -XPB85-965 5/000/000،  23- 3 دســتگاه 
اون توســترمک -Electric  Oven-Model No: Mc- 828  28 لیتــر- ابعاد 360× 366× 
CANSON.FR 2000WPOW- 517-  3/000/000، 24- 1 دســتگاه جاروبرقى کانســون

  Vesta 2/500/000،  25- 3 دســتگاه جاروبرقــى ویســتا RE MODEL:FR-VC4100-
-Trbo2400 Max Fair- Model: Vcs- 52B1 7/000/000،  26- 4 دســتگاه جاروبرقــى 
اپکــس -APEX  TIGUAN 2000 1/200/000،  27- 1 دســتگاه جاروبرقــى آدمیــرال

 General  Admiral Vcg- 2260Bh-2200W- 2/500/000،  28- 11 دســتگاه 
هواپز با مــارك اســتیمر FOOD  STEAMER (بخارپــز)- 3 طبقــه- 7/000/000،  29- 9 
  ،9/000/000 -SERGIO  SEF-740 4.0 LITRE دســتگاه چاى ســاز با مــارك ســرجیو
30- 2 دســتگاه بخارى گازى ایران شــرق نیشــابور 24 هزار ســفید و خاکســترى- انرژى E- مدل 
250 بنیامیــن IRAN  SHARGH- 3/000/000،  31- 1 دســتگاه ظــرف شــویى 6 نفــره 
بــا مــارك کــروپ GORP  DTC- 60720 HSI- 3/500/000،  32- 2 دســتگاه یخچــال 
7 فوت اورســت EVERST- انــرژى LIT 108 -1395 -B- ســفید 082950310294 
-082950310296 - 7/500/000، 33- 3 دستگاه ســماور گازى با مارك آفتاب AFTAB- کد 
  ،3/000/000 MODELL 2008- -69126 ثبت AZADEGAN 2116- سماور گازسوز آزادگان
34- 3 دســتگاه اتوبخار هایگر -HEIGER HG- 2016 2/000/000،  35- 4 دســتگاه اتوبخار

 MOULINEX  IM1120E1 – اتوبخــار کف اســتیل- 2/500/000،  36- 1 دنســت قابلمه 
  TECHNO 17 پارچه- 2/500/000، 37- 2 دســت قابلمه چدن – MAC  MC- 0017 مــک
-TE-54 16 پارچه + TECHNO TE-53 9 پارچه- 3/500/000،  38- 1 دســت قابله ســرجیو

 2 -39 ،3/000/000 SNS- 1519- 0620111019- 19 پارچه -SERGIO MILANO 
  ،1/800/000 -NIC FLAVORLIFE  TURBO 1300W دســتگاه بخارپز با مارك نیک
40- 2 دستگاه چاى ساز ســونیا -SUNIA  MODEL:SU- 8829 1/800/000، 41- 1 دستگاه 
ماشین لباس شویى فریدولین 7 کیلوگرمى -FERIDOLIN SWT86 2 قلو- 2/500/000،  42- 3 
 3 -43  ،2/500/000 REMOTE  CONTROL- ICEN IE-F836- دســتگاه پنکه پایه دار
دستگاه غذاساز نیک NIC TRADING 250W- 3/000/000، 44- 1 دستگاه آبمیوه گیرى ویستا 
Vista FAIR 800W- نمایشــگر 5IN1- LCD- 1/500/000،  45- 2 دســتگاه چرخ گوشت 
ســونیا -SUNIYA  MODEL:SU-8117 5/000/0000،  46- 1 دســتگاه چرخ گوشت مک
 TELIP 2/400/000 ، 47- 1 دســتگاه چرخ گوشــت تلیپ MAC STYLER MC-3000- 
-G31 2/400/000، 48- 3 دســتگاه چــاى ســاز مک (2 دســتگاه رویــت و قیمت گذارى شــد)
بســتنى  دســتگاه   2  -49  ،2 /500 /000  -MAC  STYLER MC-307-1.4 L  
PANASONIC  MJ- ســاز (رویت نگردید)- 50- 2 دســتگاه آبمیــوه گیــرى پاناســونیک
-M176P 3 IN 1 2/800/000،  51- 1 دســتگاه دســتگاه لبــاس شــویى7 کیلوگرمى ســینجر

 SINGER 7 KG  WMS- 70- G 712- WC- 8/000/000 ، 52- 2 دســتگاه چرخ گوشت 
Vista FAIR 3000 MG- 300 H (در لیست اموال توقیفى رویت نگردید اما قیمت گذارى شد)- 
5/000/000- جمع کل: دویست و نود میلیون چهارصد هزار ریال- 290/400/000. با توجه به اینکه نظریه 
کارشناسى 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: 96/2/25 از ســاعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده: 
اجراى احکام شعبه چهارم دادگاه شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى این اجرا. مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و به کســى 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 به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده 
مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها 
از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شــوند. م الف: 89   اجراي احکام مدنى شعبه چهارم دادگاه 

عمومى حقوقی شاهین شهر/1/618
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759500030 شماره پرونده: 9509983759500710 شماره بایگانی شعبه: 
950720 خواهان: آقاى حمیدرضا مظاهرى فرزند على به نشــانى: اصفهان- شــاپور جدید امیرکبیر 
روبروى مجتمع تجارى خرسندى فروشگاه ولو ترابر، خوانده: آقاى مهدى حسینى سینى فرزند ابوالفضل 
به نشانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر گز روبروى کالنترى 13 ابتداى بلوار امام پ 
2 (مجهول المکان)، خواسته : مطالبه وجه چک، رأى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى حمیدرضا مظاهرى 
فرزند على به طرفیت آقاى مهدى حسینى سینى فرزند ابوالفضل به خواسته مطالبه مبلغ دویست و سى 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 966780 مورخ 95/6/15 عهده بانک ملت شعبه اردستان 
به انضمام خسارت دادرسى اعم از هزینه دادرســى و تاخیر تادیه از توجه به اوراق پرونده و کپى مصدق 
ضمائم پیوستى و از آنجا که وجود اصل مستند دعوى در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان نسبت به دریافت وجه آن را داشته اســت، و چون خوانده دلیل و مدرکى بر پرداخت 
دین و برائت ذمه خویش ارائه نداده و با وصف ابالغ اخطاریه و انتظار کافى در دادگاه حاضر نشده و ایراد یا 
دفاع موثرى در قبال خواسته خواهان و مستند وى بعمل نیاورده است. بنابراین دادگاه دعوى مطروحه را 
وارد و مستنداً بمواد 310  الى 313 قانون تجارت، قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادى 
از قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شش میلیون و 
نهصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان پرداخت آن براساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجرا محاسبه 
خواهد شد، محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه دادگاه و پس از اتمام مهلت ظرف همین مدت قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشــد. م الف: 90 طباطبایى رئیس شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و 

میمه/1/619 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواســت ضمائم به روح اهللا غفورى ورنو ســفادرانى خواهان عباس احمدى 
کتایونچه دادخواستى به خواسته تقاضاى الزام به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال در شوراى حل اختالف 
شهر گز به طرفیت شما تقدیم  که به کالسه 619/95 ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/3/20 ساعت 4/30 
بعدازظهر تعیین وقت گردیده است که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید 

واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 91 شوراى حل اختالف شهر گز/1/620

ابالغ راي
شماره پرونده: 1065/95 ش 4 ح شــماره دادنامه: 1218 تاریخ رســیدگى: 95/11/2 مرجع رسیدگى: 
شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: ایمان پور قباد کیان خ طالقانى شهید شیودى پ 
12 ط 4 واحد 8 خوانده: فرشاد سلحشورى دورانى فرزند: هیبت اله – مجهول المکان خواسته: تقاضاى 
صدور حکم مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بها استناد یک فقره چک به 
شماره 8/283191 مورخه 95/8/30 با احتساب خسارات و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى 
بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان ایمان پور قباد کیان خیابان طالقانى شهید شیرودى پالك 12 
طبقه 4 واحد 8 به طرفیت خوانده فر شاد سلحشورى دورانى فرزند هیبت اله مجهول المکان به خواسته 
تقاضاى صدور حکم مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بها اســتناد یک 
فقره چک به شماره 8/283191 مورخه 95/8/30 عهده بانک ملت با احتساب خسارات و هزینه دادرسى 
خواهان به استناد یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال را تقدیم 
نموده نظر به این که على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن (دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل 
چک برگشت شده از ناحیه بانک) و اینکه خوانده صادر کننده بوده و در جلسه شورا حاضر نشده اند و نسبت 
به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را به عمل نیاورده اند و دلیلى بر برائت خود به شــورا اقامه نکرده اند که 
همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید. شورا پس از بررسى پرونده و مستندات 
ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را 
بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-519-522 و 515 قانون آئین دادرسى مدنى و 
مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده 
استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارات دیرکرد 
حکم به محکومیت خوانده به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا 
احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را 
صادر و اعالم مى دارد رأى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 92 طباطبائى قاضى 

شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/621
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/24/26- 96/1/14 خانم سهیال مستوفى زاده شوشترى فرزند عبدالعلى باستناد دو برگ 
استشهادیه محلی به شماره 90017 مورخ 1395/11/19 دفترخانه 80 شاهین شهر که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 883065 را که به میزان ششدانگ به شماره 
پالك ثبتى 406/19462 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 227 دفتر 
472 ذیل ثبت 103658 بنام سهیال مستوفى زاده شوشترى فرزند عبدالعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب صورت مجلس تفکیکى 4/3681 مورخ 1383/03/17  اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر 
به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام داشــته  و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده، چون 
درخواست صدور سند المثنی گردیده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب گواهى مى گردد 
که هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم 
صدور و به متقاضی تسلیم خواهد شد. (طى اسناد شماره 197958 مورخ 1395/03/10 و 199443 مورخ 
1395/07/11 دفترخانه 33 شاهین شهر در رهن بانک مسکن میباشد) م الف: 94 صیادى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر/1/622
مزایده

شماره نامه: 9610113737200003 شــماره پرونده: 9509983730400510 شماره بایگانى شعبه: 
950273 شماره بایگانى شــعبه: 950273 تاریخ تنظیم: 1396/01/07 اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرســتان چادگان در نظر دارد در جهت اجراى مقررات قانون اجراى احکام مدنى و استیفاء محکوم  به 
موضوع محکومیت آقایان روز على و غالم گوروئى یک باب ساختمان مسکونى با پالك ثبتى 29580 به 
مساحت 430 متر مربع حدوداً دویست و پنجاه متر مربع عرصه و یکصد و هشتاد متر مربع اعیانى با مصالح 
آجر و سیمان و سنگ و داراى امتیازات چهارگانه واقع در روســتاى چهل چشمه متعلق به آقاى خسرو 
بنى حاتم و یک باب ساختمان مسکونى با پالك ثبتى 22909 به مساحت 998 متر مربع حدوداً 214 متر 
مربع عرصه و 718 متر مربع اعیانى با مصالح آجر و ســیمان و سنگ و داراى امتیازات چهارگانه و داراى 
انبارى و طویله متعلق به آقاى حبیب اهللا گوروئى واقع در روستاى کلیچه مى باشد را از طریق مزایده به 
فروش رساند لذا از کلیه کسانى که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت مى شود در تاریخ 1396/2/10 
لغایت 1396/2/16 با هنکارى پاسگاه اورگان و محکوم له آقاى منوچهر گشول از زمین مذکور بازدید و 
در جلسه مزایده حضورى که در روز یکشنبه تاریخ 96/2/17 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام مدنى 
دادگسترى تشکیل مى شود حاضر شــوند هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد 
بود و موظف است ده درصد قیمت پیشنهادى را در همان تاریخ به حساب سپرده دادگسترى واریز و مابقى 
را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه پرداخت نماید. قیمت این امالك بر اساس نظریه کارشناسى 
(ملک حبیب اهللا گوروئى 1312700000 ریال) و (ملک خسرو بنى حاتم مبلغ 1190000000 ریال) مى 

باشد. م الف: 116   اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان چادگان/1/625
حصر وراثت

محمد مرادى جوشــانى فرزند امامقلى شماره شناسنامه/ملى 9 بشــرح دادخواست مطروحه به کالسه 
41/96  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امامقلى مرادى 
جوشانى فرزند قدمعلى به شناسنامه شــماره 50 در تاریخ 1395/02/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جــدول ذیل: 1- محمد مرادى 
جوشانى فرزند امامقلى شماره شناسنامه یا کدملى 9 نسبت به متوفى (فرزند) 2- قربانعلى مرادى جوشانى 
فرزند امامقلى شماره شناسنامه یا کدملى 2 نسبت به متوفى (فرزند) 3- غالمعلى مرادى جوشانى فرزند 
امامقلى شماره شناسنامه یا کدملى 7 نسبت به متوفى (فرزند) 4- شعبانعلى مرادى جوشانى فرزند امامقلى 
شماره شناسنامه یا کدملى 170 نسبت به متوفى (فرزند) 5- فریدون مرادى جوشانى فرزند امامقلى شماره 
شناسنامه یا کدملى 15 نســبت به متوفى (فرزند) 6- رضاقلى مرادى فرزند امامقلى شماره شناسنامه یا 
کدملى 171 نسبت به متوفى (فرزند) 7- شوکت مرادى جوشانى فرزند امامقلى شماره شناسنامه یا کدملى 
8 نسبت به متوفى (فرزند) 8- پرى مرادى جوشانى فرزند امامقلى شماره شناسنامه یا کدملى 172 نسبت 
به متوفى (فرزند) 9- فرزانه مرادى جوشانى فرزند امامقلى شماره شناسنامه یا کدملى 3 نسبت به متوفى 
(فرزند) والغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 96/43 علیرضائى رئیس شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/626
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113640200030 شــماره پرونده: 9509983640200837 شماره بایگانی شعبه: 
950863 جناب آقاى حسن دادگر منفرد بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 ق 
آ د م بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى روح اله معظم فرزند على به طرفیت شما مبنى بر اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسى به کالسه بایگانى 950863 ح 2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 1396/03/06 
ساعت 9/30 و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 31 شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/1/631
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم زرین شــهر در نظر دارد در پرونده اجرایى به کالسه 940590 له خانم 
فاطمه مؤذنى با وکالت آقــاى مهدى لکهایى علیه جمال طالبى فر زند على اصغر جلســه مزایده اى به 
منظور فروش ششدانگ یک قطعه ملک زمین مسکونى واقع در چمگردان خیابان اباذر کوچه شهیدان 
رمضانى بن بست اول سمت چپ به منظور وصول مبلغ سهم ســه دانگ محکوم له بابت محکوم به در 
حق محکوم له و مبلغ یک میلیون ریال بابت نیم عشر اجرائى در حق صندوق دولت در مورخ 96/2/17 
ساعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. ملک مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى رسمى 
دادگسترى عبارت اســت از یک قطعه زمین به مســاحت حدود 400 متر مربع مى باشد و همچنین آثار 
مخروبه به جاى مانده بوده که ســه دانگ از قطعه زمین به مســاحت 150 متر مربع طى قباله عادى یا 
فروخته شده با مصالحه گردیده و ادعا در مورد مالکیت این قطعه زمین مطرح مى باشد. ارزش 150 متر 
مربع زمین در محل مورد نظر حدود 750/000/000 ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تومان که ســهم 
خانم فاطمه مؤذنى 375/000/000 ریال معادل سى و هفت میلیون و پانصد هزار تومان اعالم مى گردد. 
و قیمت پایه مزایده نسبت به زمین فوق طبق نظر کارشناسى رسمى دادگسترى از مبلغ 375/000/000 
ریال شــروع و هر کس باالترین قیمت خرید را پیشــنهاد و ده درصد مبلغ آن را فى المجلس پرداخت 
نماید، برند مزایده خواهد بود. طالبین خرید و شــرکت در مزایده ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده مى 
توانند از مال مورد مزایده واقع چمگردان بازدید و جهت شــرکت در مزایده در شعبه دوم اجرایى حقوقى 
دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. م الف:34 شــعبه دوم اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان 

زرین شهر/1/635
وقت اجراى قرار تحریر ترکه 

شماره: 3/96 - 96/1/21 بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواست محمدعلى امینى به طرفیت 
زهرا پورجمالى قرار تحریر ترکه مرحوم جمشید امینى طى شماره 3/96 در شوراى حل اختالف باغبادران 
صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 4 مورخه 96/3/3 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یــا نماینده قانونى 
آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کســان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در 
موعد مذکور در محل این شــورا واقع در باغبادران به آدرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند عدم حضور 
مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 37 هدایتى رئیس شــعبه 2 حقوقی شــوراي حل اختالف 

باغبادران/1/642
حصر وراثت

مهدى دوالبى تلک آبادى به شناسنامه شماره 697 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت ورثه 
درخواستى به شماره  23/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد دوالبى 
تلک آبادى به شناسنامه شماره 1 در تاریخ 95/6/18 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت 
وى عبارتنــد از: 1- عباس دوالبى تلک آبــادى فرزند محمد ش.ش 1180050908 نســبت (فرزند) 
2- مهدى دوالبى تلک آبادى فرزند محمد ش.ش 697 نسبت (فرزند) 3- ابوالقاسم دوالبى تلک آبادى 
فرزند محمد ش.ش 20 نسبت (فرزند) 4- حســین دوالبى تلک آبادى فرزند محمد ش.ش 64 نسبت 
(فرزند) 5- زهرا دوالبى تلک آبادى فرزند محمد ش.ش 17 نسبت (فرزند) 6- مهناز دوالبى تلک آبادى 
فرزند محمد ش.ش 759 نسبت (فرزند) 7- کبرى دوالبى تلک آبادى فرزند ش.ش 15 نسبت (همسر) 
8- علیرضا دوالبى فرزند محمد ش.ش 592 نسبت (فرزند). پس از تشریفات قانونى و انتشار سه نوبت 
آگهى در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه ســرى یا رســمى حسب 
گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شــماره سرانجام در تاریخ 96/1/31 در 
وقت فوق العاده شعبه اول شوراى حل اختالف زواره بتصدى امضاء کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه 
پرونده کار گواهى مى نماید که ورثه درگذشته منحصر به شخص یا اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث 
دیگرى ندارد و دارائى آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق مى گیرد. م الف: 33 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف بخش زواره/1/678
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامــه: 9910103749100271 شــماره پرونــده: 9509983749100024 شــماره 
بایگانی شــعبه: 960045 خواهان خانــم توران ترابى با وکالــت آقاى مهدى ناطقى دادخواســتی به 
طرفیت خوانــدگان آقایان بهــروز رنجبر فرزنــد محمدتقى و حمــدا... میرزایى فرزند ملک حســین 
به خواســته الزام به انتقال ســند خودرو تقدیــم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که 
جهت رســیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی شهرســتان دهاقان واقع در دهاقان ارجاع و به کالسه 
960045 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/03/01 و ســاعت 12 تعیین شــده اســت. به 
علــت مجهول المکان بودن خوانــدگان فوق الذکر و درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه هــاي عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطــالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 96/29 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

دهاقان /1/714

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9610103730300629 شــماره پرونده: 9509983730302945 شماره بایگانى 
شعبه: 952968 تاریخ تنظیم: 96/01/27 ابالغ شونده حقیقى: رشیدرخشانى تاریخ حضور: 96/03/27 
شنبه ساعت 08:30- محل حضور: نجف آباد. تاریخ حضور 96/03/27 ساعت 08:30 درخصوص دعوى 
شهرزاد چمانى بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى دراین شعبه حاضر شوید. توجه پس از 
دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایى به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذى 
در موارد محدود و استثناء انجام میشــود بنابراین ضرورى است نسبت به ثبتنام و مشاهده این ابالغیه و 
ابالغیه هاى آتى از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربرى(شناسه و 
رمز) دریافت ننموده اید جهت ثبتنام به یکى از دفاتر خدمات الکترونیک قضائى و در صورت عدم دسترسى 
ب ه دفتر خدمات قضائى به این واحد مراجعه نمایید. م الف: 4056 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

نجف آباد/1/738 
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610423730400012 شــماره پرونده: 9509983730400542 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950548 تاریخ تنظیم: 1396/01/06 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطــه به دادنامه 
غیابى 9509973730400974 محکوم علیه: احمد آجرلو نام پدر: غالمحســن نشانى: .. محکوم است 
به پرداخت 230000000 ریال بعنوان اصل خواســته -6215000 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر پرداخت از 95/07/18 لغایت زمان پرداخــت درحق محکوم لهم:  
1- محمدرضا صالحى نجف آبادى فرزند فتح اله 2- مهدى صالحى نجف آبادى فرزند فتح اله هر دو به 
نشانى: اصفهان- نجف آباد پلیس راه راه خ البرز 32 سنگبرى شمال نادرى با وکالت جعفر چرغان فرزند 
عبدالرزاق به نشانى: نجف آباد- خ امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل- طبقه 
2 واحد 2 و 11500000 ریال هزینه اجرادرحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هرنحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال بــراى پرداخت دیون کافى 
نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معر فى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 

م الف: 4058  شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/1/739
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 739/95 ش ح 3- 96/01/15 خواهان اسماعیل انتشــارى نجف آبادى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده امیر ادریسى پور به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 739/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/31 
ســاعت 4 عصر 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 شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت 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: 4067 شعبه 3 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/1/740
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 103/96/221/26- 96/1/27 چون تحدید حدود ششدانگ چهار قطعه زمین مزروعى پالکهاى 
شماره 649 و 678 و 685 و 700 فرعى از 440  اصلى واقع در صحراى فیروزآباد بخش 16 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده هاى ثبتی به نام شرکت توســعه صنعت و معدن تدبیر به شــماره ثبت 177441 ثبت 
شرکتهاى تهران به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در صبح روز سه شــنبه 1396/3/2 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 110 

صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر/1/745
فقدان سند مالکیت 

خانم سنمبر آقا بابائى دهقى فرزند حیدرعلى باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 15946-
95/10/07 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که سند مالکیت هفت سهم و ربع 
سهم مشاع از نه سهم ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 1949 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که در صفحه 191 دفتر 42 امالك ذیل ثبت 5129 بنام آقاى حسن آقا بابائى دهقى صادر 
و تسلیم شده و بعدا بموجب سندقطعى 4082-1340/12/14 دفترخانه 24 دهق به سنمبر نامبرده انتقال 
شده، مى باشد. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4027 ریحانى کفیل ثبت 

اسناد و امالك مهردشت/1/599 
 ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 03731500364 شــماره پرونده: 983731500056 شماره بایگانى شعبه: 960057 
تاریخ تنظیم: 96/01/28 خواهان خدیجه کمرانى دادخواستى به طرفیت خوانده نادره شریفى به خواسته 
مطالبه تقدیم عموم شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 960057 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
96/03/01 ساعت 8/30  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 نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضما ئم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شــده حضور یابد.. م الف: 4074 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

نجف آباد/1/727
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103731200621 شماره پرونده: 9209983631100326 شماره بایگانى شعبه: 
940033 تاریخ تنظیم: 96/01/26 در پرونده کالسه 940033 شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد 
آقاى محمد شفیع احمدى فرزند حیدر متهم اســت به کالهبردارى و جعل نظر به اینکه متهم در آدرس 
اعالمى شناخته نشده است لذا وفق ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسى کیفرى به متهم ابالغ مى گردد 
در جلسه مورخ 96/03/31 ساعت 8/30 صبح در شــعبه 103 دادگاه کیفرى نجف آباد حاضر شود. عدم 
حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 4036 شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد 

(103 جزایى سابق)/1/729
 ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى شماره: 41/96 ش ح 3- 96/01/21 خواهان آقاى جعفر حیدرى دادخواستى 
به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده آقاى ســعید زمانى قراقوشى به شوراى حل اختالف 
شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 41/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/03/07 ساعت 4/45 عصر 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 کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خو اهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. م الف: 4037 شعبه 3 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/1/730
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى شماره: 960102 ش ح 3-  96/01/19 خانم زینب داودوند فرزند خدامروت 
شغل خاندار ساکن نجف آباد-آزادگان دادخواستى بخواسته طالق بطرفیت مهدى شاه محمدى فرزند 
ناصر فعالمجهول المکان به این دادگاه تقدیم که به کالســه 960102ح3 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 9 صبح تعیین گردیده حاضرشــوند در غیر اینصورت دادگاه غیابا به دعوى رسیدگى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. خوانده ظرف 7 روز  نســبت به معرفى داور به شعبه مراجعه نماید. 

م الف: 4046 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/1/731

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760202255 شماره پرونده: 9509983761500101 
شماره بایگانى شعبه: 950270 شــاکى: خانم زهرا شهسوارزاده فرزند حسن به 
نشانى: اصفهان- خ بعثت- جنب اداره برق- کوچه فردوسى- کوچه نگین- پ 
19،  متهم: آقاى احســان هدایت رسا به نشانى: شاهین شــهر- خ فردوسى- 
روبروى بانک مسکن- پوشاك ســوغات کیش، اتهام : تخریب. راى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى احسان هدایت رسا فرزند امیرمسعود دائر بر تخریب عمدى 
خودروى خانم زهرا شهسوارزاده فرزند حسن  توجهاً به محتویات پرونده، گزارش 
ضابطین دادگسترى، مالحظه تصاویر مضبوط در پرونده و عدم حضور متهم در 
جلسه رسیدگى و عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه ایشان انتساب سنشان محرز و 
مسلم است مستنداً به ماده 677 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1375 متهم 
را به تحمل یک سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
م الف: 109 فتحى فرد دادرس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (102 جزایى سابق)/1/623
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه 
هاى زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهى میشــود و درصورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك  شــهرضا تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند وگواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرضا ارائه نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1-راى شــماره 139560302008003372 – 95/5/26– فاطمه عباس پور فرزند کهیار ششــدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 967/1 (که ب شماره 13403 تبدیل شده) فرعى از 2 اصلى فضل آباد به 

مساحت 101/14 مترمربع .
2-راى شماره 139560302008004506 – 95/7/18– مسعود طاوسى فرزند ابراهیم 23 حبه و پنجاه 
و سه – یکصد و سى و هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن 

مفروزى از پالك 3769 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 172/45 مترمربع .
3-راى شــماره 139560302008004507 – 95/7/18– فرزانه یزدى فرزند محمدحسن 48 حبه و 
هشتاد و چهار – یکصد و سى و هفتم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان احداثى 

بر روى آن مفروزى از پالك 3769 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 172/45 مترمربع .
4-راى شماره 139560302008004521 – 95/7/18– جمشــید مهدیان فرزند امیرقلى سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 7744 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

262/20 مترمربع .
5-راى شماره 139560302008004522 – 95/7/18– فردوس فردوسیان فرزند فضل اله سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 7744 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

262/20 مترمربع .
6-راى شماره 139560302008004595 – 95/7/25– خسرو بمانى فرزند سهراب ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 496 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مســاحت 113 مترمربع در ازاء 115 سهم 

مشاع از 14520 سهم ششدانگ پالك 496 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند.
7-راى شماره 139560302008004894 – 95/8/17– احمدرضا سالک فرزند ولى اله سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن مفروزى از پالك 64 فرعى از 21 اصلى 

رشکنه به مساحت ششدانگ 139 مترمربع .
8-راى شماره 139560302008004895 – 95/8/17– مهدیه عابدى فرزند حسن سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن مفروزى از پالك 64 فرعى از 21 اصلى 

رشکنه به مساحت ششدانگ 139 مترمربع .
9-راى شماره 139560302008004911 – 95/8/9– سهیال صفیان فرزند ناصر ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 170 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 181/90 مترمربع .
10-راى شــماره 139560302008004912 – 95/8/19– ســید علیرضا طباطبائیان فرزند خلیل 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 170 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 181/90 مترمربع .

11-راى شماره 139560302008004963 – 95/8/24– موسى حیدرى فرزند على ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 1718 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ135/22 مترمربع.

12-راى شماره 139560302008005268 – 95/9/15– محمود اکبرى فرزند یوسف على ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 103 فرعى از 171 اصلى مهدیه به مساحت 191/92 مترمربع .

13-راى شماره 139560302008005370 – 95/9/20– عیسى حیدرى فرزند على ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 516 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 241/7 مترمربع.

14-راى شماره 139560302008005611 – 95/10/2– سیدامیر حسین اسدى فرزند سید رضا دو 
دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1385 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 

ششدانگ 207/95 مترمربع .
15-راى شــماره 139560302008005612 – 95/10/2– شیرین منوچهرنیا فرزند اکبر چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1385 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 

207/95 مترمربع .
16-راى شماره 139560302008005614 – 95/10/2– علیرضا مومنى فرزند فضل اله چهار دانگ 

مشاع از ششدانگ :
الف) ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 2778 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 
19/41 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 2775 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است 
به انضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ راهرو اشتراکى در ازاء چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالك 2778 

فرعى از 2 اصلى فضل آباد انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى محمد آزادیپور.
ب) ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 2775 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 
12/02 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 2778 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است 
به انضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ راهرو اشتراکى در ازاء 2/2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 

2775 انتقال عادى از طرف محمد آزادیپور.
17-راى شــماره 139560302008005615 – 95/10/2– فهیمه ملکیان فرزند على اکبر دو دانگ 

مشاع از ششدانگ :
الف) ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 2778 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 
19/41 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 2775 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است به 
انضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ راهرو اشتراکى در ازاء دودانگ مشاع از ششدانگ پالك 2778 فرعى 

از 2 اصلى فضل آباد انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى محمد آزادیپور.
ب) ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 2775 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 
12/02 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 2778 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است 
به انضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ راهرو اشتراکى در ازاء 1/1 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 

2775 انتقال عادى از طرف محمد آزادیپور.
18-راى شماره 139560302008006314 – 95/10/23– داود شــهریارى فرزند گران ششدانگ 

یکباب مغازه مفروزى از پالك 383 الى 387 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 38/64 مترمربع .
19-راى شــماره 139560302008006317 – 95/10/23– امیررضا کفاش فرزند احمد 7/5 سهم 
مشاع  به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن و شیوا کفاش فرزند احمد3/75 سهم مشاع به استثناء بهاء 
ثمنیه عرصه و اعیان آن و شادى کفاش فرزند احمد 3/75 سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 
آن از 61 سهم ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1036 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 214 مترمربع .
20-راى شماره 139560302008006318 – 95/10/23– حبیبه مهترى فرزند امراله 64 سهم مشاع 
به انضمام بهاء ثمنیه 15 سهم آن از 61 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1036 فرعى از 2 

اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 214 مترمربع .
21-راى شــماره 139560302008006446 – 95/10/27– محمدرضا گیوى فرزند احمد سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1307 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

122/95 مترمربع .
22-راى شماره 139560302008006447 – 95/10/27– کبرى اسدى فرزند اکبر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1307 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 122/95 

مترمربع .
23-راى شماره 139560302008006561 – 95/11/1– ولى اله شجاعى فرزند على اکبر ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 201 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 177/13 مترمربع .
24-راى شــماره 139560302008006577 – 95/11/1– غالمرضا منصف فرزند ید اله ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 239 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 138/8 مترمربع .
25-راى شماره 139560302008006580 – 95/11/1– توران رضوان فرزند عباس ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 833 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 66/10 مترمربع .
26-راى شماره 139560302008006585 – 95/11/1– موســى موسوى فرزند ابراهیم ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 74 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 231 مترمربع .
27-راى شماره 139560302008006587 – 95/11/1– پریوش شفیعى فرزند محمدهادى ششدانگ:

الف) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 1102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 192/25 
مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك 1068/1 فرعى که به شــماره 5271 تبدیل شده است تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
ب) قسمتى از یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1068/1 فرعى که به  شماره 
5271 فرعى تبدیل شده است از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت 148/75 متر مربع که به انضمام قسمتى 

از پالك 1102 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
28-راى شــماره 139560302008006588 – 95/11/1– حسین سالمى فرزند حبیب اله ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 2054 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 234 مترمربع .
29-راى شماره 139560302008006594 – 95/11/1– منصور عسگرى فرزند حبیب اله دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 195 فرعى از 21 اصلى 

رشکنه به مساحت ششدانگ 167/52 مترمربع .
30-راى شماره 139560302008006595 – 95/11/1– سهیال کاظمزاد فرزند مصطفى چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 195 فرعى از 21 اصلى 

رشکنه به مساحت ششدانگ 167/52 مترمربع .
31-راى شماره 139560302008006604 – 95/11/1– افسانه الســادات کسائى فرزند سید على 

ششدانگ:
الف) تمامت 3/2 71 سهم مشاع از 76/5 199 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه مفروزى 
از پالك 102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 187/40 متر مربع که بانضمام قسمتى از پالك 101 

فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه طبقه را داده است.
ب) تمامت نسبت 3690/239  3 سهم مشاع از 12/50 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه 
مفروزى از پالك 101 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 27/10 متر مربع که به انضمام قسمتى از 

پالك 102 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه را داده است.
32-راى شماره 139560302008006605 – 95/11/1– پروانه على عابدى فرزند اکبر ششدانگ:

الف) تمامت 3/2 71 سهم مشاع از 76/5 199 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه مفروزى 
از پالك 102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 187/40 متر مربع که بانضمام قسمتى از پالك 101 

فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه طبقه را داده است.
ب) تمامت نسبت 3690/239  3 سهم مشاع از 12/50 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه 
مفروزى از پالك 101 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 27/10 متر مربع که به انضمام قسمتى از 

پالك 102 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه را داده است.
33-راى شماره 139560302008006606 – 95/11/1– کامران سبزوارى فرزند حبیب اله ششدانگ:

الف) تمامت 456/395 27 سهم مشاع از 76/5 199 ســهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه 
مفروزى از پالك 102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 187/40 متر مربع که بانضمام قسمتى از 

پالك 101 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه طبقه را داده است.
ب) تمامت نسبت 7380/1367  3 سهم مشاع از 12/50 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه 
مفروزى از پالك 101 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 27/10 متر مربع که به انضمام قسمتى از 

پالك 102 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه را داده است.
34-راى شــماره 139560302008006607 – 95/11/1– محمدرضا ســبزوارى فرزند حبیب اله 

ششدانگ:
الف) تمامت 456/395 27 سهم مشاع از 76/5 199 ســهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه 
مفروزى از پالك 102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 187/40 متر مربع که بانضمام قسمتى از 

پالك 101 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه طبقه را داده است.
ب) تمامت نسبت 7380/1367  3 سهم مشاع از 12/50 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه 
مفروزى از پالك 101 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 27/10 متر مربع که به انضمام قسمتى از 

پالك 102 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه را داده است.
35-راى شماره 139560302008006802 – 95/11/11– حسن بیغم فرزند رحیم 51حبه و هفده-

بیست و هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ:
الف) قســمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 101 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

107/50متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 102 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب) قســمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 
61/20 متر مربع کهبه انضمام قسمتى از پالك 101 فرعى جمعا تشکیل یکباب خانه را داده است در ازاء 
20 سهم و یک – نهم سهم مشاع از از 213 سهم  و یک – سوم سهم یکدانگ از 1280 سهم ششدانگ 

پالك 102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد انتقال عادى از طرف قدرت اله طالب پور.
36-راى شــماره 139560302008006810 – 95/11/11– رقیه بى غم فرزنــد ابراهیم 20حبه و 

هفده-بیست و هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ:
الف) قســمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 101 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

107/50متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 102 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب) قســمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 
61/20 متر مربع کهبه انضمام قسمتى از پالك 101 فرعى جمعا تشکیل یکباب خانه را داده است در ازاء 
20 سهم و یک – نهم سهم مشاع از از 213 سهم  و یک – سوم سهم یکدانگ از 1280 سهم ششدانگ 

پالك 102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد انتقال عادى از طرف قدرت اله طالب پور.
37-راى شماره 139560302008006813 – 95/11/11– فروغ السادات علوى فرزند حسن ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 112 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 208 مترمربع .
38-راى شماره 139560302008006838 – 95/11/11– زهرا بکیانى فرزند نصر اله ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 1033 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 197/10 مترمربع .
39-راى شماره 139560302008006840 – 95/11/11– سید ابوالفضل رضویان فرزند ولى اله سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1112,1 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 298/90 مترمربع .
40-راى شــماره 139560302008006841 – 95/11/11– مهدیه حیدرپور شهرضا فرزند کرمعلى 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1112,1 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 298/90 مترمربع .
41-راى شــماره 139560302008006846 – 95/11/11– سید محمد بحرینى فرزند خلیل اهللا سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2649 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 

ششدانگ 183 مترمربع .
42-راى شماره 139560302008006848 – 95/11/11– آســیه براهیمى فرزند رسول سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2649 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مســاحت 

ششدانگ 183 مترمربع .
43-راى شــماره 139560302008006854 – 95/11/12– على خیامى فرزند حجت اله ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 8 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 145 مترمربع .
44-راى شــماره 139560302008006866 – 95/11/12– حجت اله شمسى سوالرى فرزند یداله 

ششدانگ یک واحد مرغدارى مفروزى از پالك 42 اصلى قوام آباد به مساحت 7914 مترمربع .
45-راى شماره 139560302008006873 – 95/11/12– محبوبه جمالى فرزند عبدالخلیل ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 756 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 212/78 مترمربع .
46-راى شماره 139560302008006910 – 95/11/16– کیان حیدرى فرزند على اکبر ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1 فرعــى از 100 اصلى فیض آباد به مســاحت 202/96 مترمربع در ازاء 
202/96 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ پالك 1 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف فروغ 

السادات مدنى احدى از ورثه حسام مدنى .
47-راى شماره 139560302008006914 – 95/11/16– محسن رضائى فرزند کیامرث ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 160 مترمربع در ازاء 174 سهم 
مشاع از 84000 سهم ششدانگ پالك 1 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف احمدرضا مدنى احدى .
48-راى شــماره 139560302008006919 – 95/11/16– ضرغام امیدى فرزند هرمز ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 42 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 146/16 مترمربع
49-راى شــماره 139560302008006920 – 95/11/16– پروانه قادرى فرزند فتح اله ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 42 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 146/16 مترمربع .
50-راى شماره 139560302008006921 – 95/11/16– اکبر اسمعیلى شاهزاده على اکبرى فرزند 
کریم ششدانگ یکباب پارکینگ و زمین متصله مفروزى از پالك 68/1 اصلى میر آباد(که به 225 اصلى 

تبدیل شده است) به مساحت 49/85 مترمربع .
51-راى شماره 139560302008006922 – 95/11/16– نصیب اهللا جمالى فرزند قدرت اله ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1778 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 253/96 مترمربع .
52-راى شــماره 139560302008006923 – 95/11/16– زهــرا بیگم رضویــزاده فرزند ولى اله 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 1543 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 108/43 

مترمربع .
53-راى شماره 139560302008006959 – 95/11/17– سیده صغرى موسوى فرزند سید رحمت 
اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 10131 الیى 10134 و 3517 که به شماره 13594 تبدیل 

شده فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 151,70 مترمربع .
54-راى شماره 139560302008006980 – 95/11/19– ســید ابوالقاسم طیبى فرزند سید اسداله 
ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان  فوقانى و تحتانى مفروزى از پالك 1029 فرعى از 3 اصلى موغان 

به مساحت 61/61 مترمربع .
55-راى شماره 139560302008006990 – 95/11/19– سلیمه فرشیدفر فرزند حسین سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2030 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 209 مترمربع.
56-راى شــماره 139560302008006991 – 95/11/19– على قانع فرزند عبدالعلى ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2030 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 209 مترمربع.
57-راى شماره 139560302008006992 – 95/11/19– محمدرضا دشتبان فرزند احمد ششدانگ 

یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 60 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 105/30 مترمربع .
58-راى شماره 139560302008006993 – 95/11/19– لیال اباذرى فرزند مهدى سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن مفروزى از پالك 512و513 فرعى از 21 

اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 118/29 مترمربع .
59-راى شماره 139560302008006994 – 95/11/19– ثمین قنبرى به قیومیت مادرش لیال اباذرى 
فرزند محسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن مفروزى از 

پالك 512و513 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 118/29 مترمربع .
60-راى شماره 139560302008007032 – 95/11/20– مجتبى نجفى فرزند سیف اله ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1450 (که به شماره 14055 تبدیل شده)  و 7093 فرعى از 2 اصلى فضل 

آباد به مساحت 251/56 مترمربع .
61-راى شماره 139560302008007064 – 95/11/21– ســید محمد موسوى فرزند سید حسن 

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 98 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 158/15 مترمربع .
62-راى شماره 139560302008007067 – 95/11/21– فاطمه طغرائى فرزند محمدرضا ششدانگ 

یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 940 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 161/43 مترمربع .
63-راى شماره 139560302008007078 – 95/11/23– رویا صالحیان فرزند غالمرضا ششدانگ 

یکباب مغازه مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 31/02 مترمربع .
64-راى شــماره 139560302008007090 – 95/11/24– جواد لطفى مهیــارى فرزند نعمت اله 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك ش554 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 222/86 مترمربع .
65-راى شماره 139560302008007093 – 95/11/24– فاطمه طغرائى فرزند محمدرضا ششدانگ 
یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 3768 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 166/20 مترمربع .

66-راى شماره 139560302008007138 – 95/11/28– جالل قیام فرزند قلى ششدانگ یکدرب باغ 
مفروزى از پالك 505 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 50900 مترمربع.

67-راى شماره 139560302008007144 – 95/11/28– على عبدالى فرزند هدایت اله ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 10 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 117/8 مترمربع .

68-راى شــماره 139560302008007158 – 95/11/30– مرتضى ره پیما فرزند احمد ششدانگ 
یکباب خانه به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 64 فرعى از 21 اصلى رشــکنه به مساحت 

92/36 مترمربع .
69-راى شماره 139560302008007162 – 95/11/30– احسان باوفا فرزند محمد حسین سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 228 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت 

ششدانگ212/90 مترمربع.
70-راى شــماره 139560302008007163 – 95/11/30– زهره دهقان فرزند ولى اله ســه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 228 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت 

ششدانگ212/90 مترمربع.
71-راى شماره 139560302008007164 – 95/11/30– سعید بهارى فرزند محمد مهدى ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 14607 و 10000 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 92/80 مترمربع .

72-راى شماره 139560302008007194 – 95/12/3– رحمت اله صفاء فرزند نعمت اله 160 سهم و 
بیست و نه – سى و ششم سهم مشاع از 689 سهم ششدانگ یکباب خانه و سه باب مغازه متصله مفروزى 
از پالك 1471 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 675/70 مترمربع  در ازاء 14 حبه مشاع از 

72 حبه ششدانگ پالك 1471 فرعى انتقال عادى از طرف شهریار تهرانى.
73-راى شماره 139560302008007195 – 95/12/3– بهجت صفاء فرزند رحمت اله 176 سهم و 
هفت – یکصدوهشتم سهم مشاع از 689 سهم ششدانگ یکباب خانه و سه باب مغازه متصله مفروزى از 

پالك 1471 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 675/70 مترمربع.
74-راى شماره 139560302008007196 – 95/12/3– عشرت صفاء فرزند رحمت اله 176 سهم و 
هفت – یکصدوهشتم سهم مشاع از 689 سهم ششدانگ یکباب خانه و سه باب مغازه متصله مفروزى از 

پالك 1471 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 675/70 مترمربع.
75-راى شــماره 139560302008007197 – 95/12/3– جنت صفاء فرزند رحمت اله 176 سهم و 
هفت – یکصدوهشتم سهم مشاع از 689 سهم ششدانگ یکباب خانه و سه باب مغازه متصله مفروزى از 

پالك 1471 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 675/70 مترمربع.
76-راى شماره 139560302008007201 – 95/12/3– محمدحسین رجائى فرزند اسداله سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه با قدرالحصه از سه دانگ از ششــدانگ راهرو اشتراکى با پالك 2536 
فرعى از 1 اصلى ابنیه مفروزى از پالك 2158 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 252 مترمربع .
77-راى شماره 139560302008007202 – 95/12/3– افســر خانم رجائى فرزند عبدالحسین سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه با قدرالحصه از سه دانگ از ششدانگ راهرو اشتراکى با پالك 2536 
فرعى از 1 اصلى ابنیه مفروزى از پالك 2158 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 252 مترمربع .
78-راى شــماره 139560302008007205 – 95/12/5– قاســمعلى پورحاجى حاجى دولو فرزند 

خضر ششدانگ :
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 4588 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 126/77 

متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 4589 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب) قسمتى ازیک باب خانه مجزى شده از پالك 4589 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 79/26 متر 

مربع که به انضمام قسمتى از پالك 4588 فرعى تشکیل یک باب خانه را داده است.
79-راى شــماره 139560302008007206 – 95/12/5– صدیقه نادرى درشــورى فرزند الماس 
ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مســاحت 105 

مترمربع .
80-راى شــماره 139560302008007213 – 95/12/5– بهناز آقاســى شــهرضا فرزند عبدالعلى 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 78 فرعى که به شماره 2480 تبدیل شده از 23 اصلى سود آباد 

به مساحت 668/48 مترمربع .
81-راى شــماره 139560302008007214 – 95/12/5– امیررضا همت فرزند ابراهیم ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1068 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 161/15 مترمربع .
82-راى شماره 139560302008007221 – 95/12/5– شیرین فردوسیان شهرضا فرزند کیانوش 

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 379 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 175/80 مترمربع .

83-راى شــماره 139560302008007222 – 95/12/5– فردوس پایدار فرزند ابوالقاسم ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 147 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 181/02 مترمربع .

84-راى شــماره 139560302008007223 – 95/12/5– محمد شــایان فرزند مهدى چهار دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 208 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 

79/69 مترمربع .
85-راى شــماره 139560302008007224 – 95/12/5– مریم کبریتــى فرزند نعمت اله دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 208 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 

79/69 مترمربع .
86-راى شــماره 139560302008007226 – 95/12/5– فائزه نصر فرزنــد محمد کمال دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 100 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت ششدانگ 

212/86 مترمربع .
87-راى شــماره 139560302008007227 – 95/12/5– حامد حمیدیا فرزند محمد حسین چهار 
دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 100 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت 

ششدانگ 212/86 مترمربع .
88-راى شماره 139560302008007236 – 95/12/7– محمد موالپور فرزند على سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 2296 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 106/40 

مترمربع .
89-راى شــماره 139560302008007239 – 95/12/8– مریم صدرى فرزند محمد رضا سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 2296 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 

106/40 مترمربع .
90-راى شماره 139560302008007251 – 95/12/9– فاطمه براهیمى فرزند على اصغر ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1068 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 106/31 مترمربع .
91-راى شــماره 139560302008007255 – 95/12/9– زهرا حمیدیا فرزند حسین دودانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 172 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 

229/60 مترمربع.
92-راى شــماره 139560302008007256 – 95/12/9– علیرضا آقاسى شهرضا فرزند غالم چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 172 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 229/60 مترمربع.
93-راى شماره 139560302008007314 – 95/12/14– فردوس میربد فرزند ابوالقاسم ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزى از پالك 912و913و914 فرعى از 3 اصلى موغان به مســاحت 23/74 مترمربع 
در ازاء 0/53 سهم مشاع از 32/5 سهم ششدانگ پالك شماره 912و913و914 فرعى انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف وراث فضل اله سالمى .
94-راى شماره 139560302008007354 – 95/12/15– فرنگیس آقائى فرزند شکر اله ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 848 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 524/18 مترمربع که به میزان 
9/91 حبه مشــاع آن انتقال عادى از طرف ابراهیم و قربانعلى و معصومه و صغرى و فردوس و جنت و 

طاهره  شهرت همگى  خادم .
95-راى شماره 139560302008007391 – 95/12/16– مسلم عجمى فرزند رحمت اله سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 322 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت ششدانگ 
87/20 مترمربع در ازاء 43/5 ســهم مشاع از 510 سهم ششــدانگ پالك 322فرعى انتقال  عادى مع 

الواسطه بالسویه از طرف مریم سلیم و محمد مهدى رجایى و محمد على رجایى.
96-راى شــماره 139560302008007392 – 95/12/16– محبوبه الســادات میرباقرى دهاقانى  
فرزند سید غالمحسین سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 322 فرعى از 106 
اصلى ارش آباد به مساحت ششدانگ 87/20 مترمربع در ازاء 43/5 سهم مشاع از 510 سهم ششدانگ 
پالك 322فرعى انتقال  عادى مع الواسطه بالسویه از طرف مریم سلیم و محمد مهدى رجایى و محمد 

على رجایى.
97-راى شــماره 139560302008007397 – 95/12/16– حســین عجمى فرزند رحمت اله سه 
دانگ و نیم مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 322 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به 
مساحت ششدانگ 128/25 مترمربع در ازاء 74 سهم و دو – ســوم سهم مشاع از 510 سهم ششدانگ 
پالك 322فرعى انتقال  عادى مع الواسطه بالسویه از طرف مریم سلیم و محمد مهدى رجایى و محمد 

على رجایى.
98-راى شماره 139560302008007398 – 95/12/16– هاجر اباذرى فرزند رحمت اله دو دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 322 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت ششدانگ 
128/25 مترمربع در ازاء 53 سهم و یک – سوم سهم مشــاع از 510 سهم ششدانگ پالك 322فرعى 

انتقال  عادى مع الواسطه بالسویه از طرف مریم سلیم و محمد مهدى رجایى و محمد على رجایى.
99-راى شماره 139560302008007504 – 95/12/19– سید مرتضى مهدوى شهرضا فرزند میرزا 
على اکبر ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 465 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 

253/67 مترمربع .
100-راى شماره 139560302008007515 – 95/12/19– احمد خیامى فرزند حجت اله ششدانگ 

یکباب خانه خانه دوطبقه:
الف) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 6 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 201 متر مربع 

که بانضمام قسمتى از پالك 7 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 7 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 15 مترمربع که 

بانضمام قسمتى از پالك 6 فرعى جمعا تشکیل یک با خانه را داده است.
101-راى شــماره 139560302008007574 – 95/12/22– محمدرضا کشــورى شهرضا فرزند 
عطاءاله ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 707 فرعى از 3 اصلى موغان به مســاحت 

121/98 مترمربع .
102-راى شماره 139560302008007633 – 95/12/25– ابراهیم آقا بزرگى شهرضا فرزند عباس 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1466و1469و36 فرعى از 50 اصلى اله آباد 
به مساحت ششدانگ 338/60 مترمربع در ازء تمامت 147 دویستم سهم مشاع از 17 سهم و 1147، سه 
هزار و سیصدم سهم ششدانگ و تمامت 653 یکهزار و چهارصد و سى ام سهم مشاع از 17 سهم و 1147، 

سه هزار و سیصدم ششدانگ انتقال عادى از طرف مهدى مدنى. .
103-راى شماره 139560302008007637 – 95/12/25– اکرم الملوك دشتى فرزند عبدالرسول 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1466و1469و36 فرعى از 50 اصلى اله آباد 
به مساحت ششدانگ 338/60 مترمربع در ازء تمامت 147 دویستم سهم مشاع از 17 سهم و 1147، سه 
هزار و سیصدم سهم ششدانگ و تمامت 653 یکهزار و چهارصد و سى ام سهم مشاع از 17 سهم و 1147، 

سه هزار و سیصدم ششدانگ انتقال عادى از طرف مهدى مدنى. 
104-راى شماره 139560302008007651 – 95/12/25– منوچهر مردانى فرزند اسحق ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 8853 الى 8863 و 1694 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 281/08 

مترمربع .
بندب)

1-راى شماره 139560302008004606 –95/7/26 – غالمحسن اسالمى فرزند غالمعلى بیست 
ونه حبه و بیست و هفت-چهل و نهم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 
30و1617 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت ششدانگ 128/07 مترمربع که در آگهى اولیه نوع ملک 
از قلم افتاده است که تجدید آگهى مى گردد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 96/01/30  تاریخ انتشارنوبت دوم: 

96/02/13م الف»54   سیداسداله موسوى   رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا/1/681
مزایده مرحله دوم

شماره نامه: 9610113730600062 شــماره پرونده: 9409983644200460 شماره بایگانى شعبه: 
950470 تاریخ تنظیم: 96/01/27 در پرونده کالسه 950470 اجرایى و به موجب دادنامه صادره از شعبه 
دوم عمومى سمیرم محکوم علیه اجرایى آقاى احمد قاســمى فرزند حسنعلى محکوم اس ت به پرداخت 
406/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له بهرام سلطانى که 
درجلسه مزایده محاسبه مى گردد و مبلغ 20300000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناسان رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى علیرضا ذوالفقارى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یکباب مغازه تجارى 
واقع در ویالشــهر بلوار آزادگان بعد از چارك کبیرزاده نمایشــگاه اتومبیل نریمانى برخیابان کدپستى 
85818-15583 داراى ســند ششدانگ بشماره چاپى 456666 و شــماره ملک 1001/5 بشماره ثبت 
100828 دفتر 414 صفحه 471 بخش 11 ثبت اصفهان داراى 118/2 متر مربع عرصه و داراى مشترکات 
آب و برق و تلفن مى باشــد که به مبلغ 3/600/000/000 ریال ارزیابى گردیده. باتوجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1396/02/17 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده 
شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظــر بازدید به عمل آورد. م الف: 4049  

اجراى احکام شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/1/732
 حصر وراثت

حسنعلى آقاکبیرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 619 به شرح دادخواست به کالسه 68/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره جابرى نجف آبادى 
بشناسنامه 126 در تاریخ 95/08/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1- عزت آقاکبیرى نجف آبادى ش ش 893 ، 2- حسنعلى آقاکبیرى نجف آبادى ش 
ش 619 ، 3-زهرا آقاکبیرى نجف آبادى ش ش 104،  4- محسن آقا کبیرى نجف آبادى ش ش 204، 5- 
ناصر آقاکبیرى ش ش 776 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 4052 شعبه 14 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/735
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9609973730100016 تاریخ تنظیم: 96/01/14 شماره پرونده: 9509983730101012 
شماره بایگانى شعبه: 951025 خواهان: روح اله سلحشــورى فرزند نصراله به نشانى اصفهان-نجف 
آباد-یزدانشهر-خ ســى مترى منتظرى شــرقى پ50 خوانده:خانم آزاده نجفى پور نجف آبادى فرزند 
احمد به نشانى : اصفهان- نجف آباد-خ  منتظرى شمالى. خواســته ها: 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه 
خسارات دادرسى. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص 
دادخواســت تقدیمى آقاى روح اله سلحشــورى بطرفیت خوانده خانم آزاده نجفى پــور نجف آبادى 
بخواســته مطالبه مبلغ 210/000/000 ریال وجه چــک شــماره 111617-95/06/21 عهده بانک 
ملى شعبه خ سعدى و به انضمام خسارات دادرســى از توجه به اظهارات خواهان و ارائه تصویر مصدق 
چک فوق الذکر و گواهى عدم پرداخــت آن به تاریخ 95/06/21 و نظربه اینکــه خوانده علیرغم ابالغ 
دردادگاه حاضرنشــده و دفاعى بعمل نیاورده دادگاه بــا احراز مدیونیت خوانده مســتندا به مواد 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دویســت و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 6/075/000 ریال بابت هزینه 
دادرســى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/06/21 تا زمان وصول براساس نرخ شاخص تورم درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى وظرف بیســت روزپس ازابــالغ قابل اعتراض در 
این دادگاه و بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشــد. م الف: 4053 میرفتاح دادرس شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

نجف آباد/1/736
حصر وراثت

امیرحسین نیک روش داراى شناسنامه شماره 1940424631 به شرح دادخواست به کالسه 69/96  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد نیک روش بشناسنامه 
4 در تاریخ 96/01/13  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- امیرحسین نیک روش ش ش 1940424631، 2- حمیدرضا نیک روش ش ش 1940599857، 
3-فیروزه نیک روش ش ش 5270035642 ، 4- فرزانه نیک روش ش ش 1850130779 (فرزندان 
متوفى) 5- مهرانگیز سروى دریمى ش ش 93 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4055 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
(مجتمع شماره یک) /1/737

مزایده
شــماره آگهى: 139603902141000004 شــماره پرونــده: 9100400200400904 آگهى مزایده 
پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9300762 ششــدانگ عرصه و اعیان ششدانگ پالك 516/40/113 
و 303/4 به مســاحت 10000/90 مترمربع واقع در بخش 16 ثبت اصفهان در ص 76 دفتر 574 ذیل 
ثبت 133284 به شماره چاپى 671750 بنام شــرکت تولیدى و صنعتى الماس موتور اسپادان سهامى 
خاص به شماره ثبت 19253  اصفهان سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد به حدود شماًال دیواریست 
به دیوار پالك 117 فرعى به طول 109/90 متر شرقا اول دیوار است به دیوار پالك 116 فرعى به طول 
10/65 متر دوم دیواریســت به دیوار پالك 115 فرعى به طول 30 متر سوم دیواریست به دیوار پالك 
14 فرعى به طول 50/25 متر جنوبا دیواریست به دیوار پالك 109 فرعى به طول 101/90 متر دوم به 
دیوار پالك 112 فرعى به طول 8 متر غربا در و دیواریســت به خیابان 20 متر به طول 91 متر و تا مورخ 
93/8/15 ســابقه دیگرى در دفتر امالك مشهود نیست. که طبق نظر کارشــناس رسمى دادگسترى 
عرصه و اعیان به شرح زیر مى باشد: الف: کلیات شامل عرصه فوق الذکر و مطابق پرونده ثبتى مى باشد 
ب- اعیانى هاى موجود مشتمل بر 7 ســوله یک طرفه با دهانه حدود 6-5  متر و دو طرفه با دهانه هاى 
حدود 18 متر و ارتفاع 4 تا حدود 10 متر بوده که در محاذات دیوار شــرقى ســایت احداث گردیده است 
و همچنین ساختمان ادارى در قسمت جنوب و ســاختمانهاى نگهبانى و سرویس بهداشتى و اتاقهاى 
کارگرى و پارکینگ مسقف در قسمت غربى سایت ساخته شده که مشخصات کلى هر یک به شرح ذیل 
مى باشد: 1) سوله ها 1-1) نیم سوله هاى 1 و 7 یکطرفه در قســمت هاى شمال شرقى و جنوب شرقى 
واقع شده و داخل آنها نیم طبقه با مشخصات سازه فلزى سبک با اســکلت فلزى از قوطى و تیر آهن و 
پوشش سقف از قوطى و ورق آجدار احداث شده و به عنوان انبار موتور مى باشد. 1-2) سوله هاى شماره 
2 و 6 دو طرفه داخل آنها داراى بالکن با مشــخصات اســکلت فلزى و ســقف طاق ضربى با نرده هاى 
فلزى و به عنوان خط تولید و بهره بردارى مى باشــد. 1-3) ســوله هاى شــماره 3 و 5 دو طرفه داراى 
قفسه بندى با مشــخصات اجرایى از پروفیل قوطى و ورق آجدار و تورى فلزى و به عنوان انبار قطعات 
مى باشد. 1-4) سوله شماره 4 یک طرفه جهت انبار شاســى همچنین در داخل قسمت شرقى سوله 2 و 
3 ساختمان هاى سرویس بهداشتى و موتورخانه با مشــخصات دیوارها آجرى با نماى آجرنما و سقف از 
تیرآهن و آجر کف سرویس ها از ســرامیک و بدنه از کاشى مى باشد ســوله ها داراى سازه از ورق فلزى 
رنگ آمیزى شده و سقفها با پوشــش کامل از تیر ورق z و ورق گالوانیزه تورى و پشم شیشه روکشدار 
کف سالن از موزاییک و دیوارها از آجرنما با دربهاى مرتبط و ورودى از پروفیل آهن و ورق رنگ آمیزى 
شده مى باشد. 2- براســاس اندازه گیرى هاى به عمل آمده مساحت ساخت و ســازهاى انجام شده به 
شرح ذیل مى باشد: - مســاحت کل ســوله هاى یک طرفه و دو طرفه حدود 6800 مترمربع - مساحت 
کل بالکنها و سازه هاى ســبک حدود 1093 مترمربع – قفســه هاى انبار قطعات حدود 2687 مترمربع 
مساحت سرویس بهداشــتى و موتورخانه حدود 126 مترمربع 3- ساختمان ادارى به صورت نیمه تمام 
واقع در قسمت جنوبى سایت در سه طبقه با ابعاد تقریبى 15*15 در طبقه همکف و 17*17 در دو طبقه 
روى همکف با مشــخصات ذیل: اسکلت ساختمان فلزى با ســقف هاى تیرآهن و طاق ضربى دیوارها 
آجرى با پوشش گچ بدون نقاشــى پله ها از ســنگ گوهره با نرده هاى فلزى دربهاى داخلى طبقه اول 
از نوع چوبى و طبقه دوم فاقد درب ســرویس بهداشتى و آبدارخانه با کف ســرامیک و بدنه ها از کاشى 
نماى شــمالى و غربى با فریم از پروفیل فلزى و شیشــه هاى رفلکس آبى- نماى جنوبى و شــرقى با 
آجرنما- کانال هاى کولر بدون نصب دریچه ها بام قیروگونى و آسفالت است. 4- ساختمان نگهبانى در 
قسمت غربى سایت و در محل ورودى به کارخانه با مشخصات ذیل: داراى حدود 70 مترمربع، مساحت 
دیوارهاى خارجى آجرنما با پنجره هاى پروفیلى و شیشه کف از سنگ سقف به صورت شیبدار از تیرآهن 
و طاق ضربى- بدنه تا  ارتفاع یک متر از سنگ و الباقى گچ- داراى ساختمان آبدارخانه با کف از سرامیک 
و بدنه ها کاشى مى باشد. 5- سایر ســاختمانها در بدنه غربى سایت مشتمل بر اطاق کارگرى با مساحت 
بالغ بر 148 مترمربع با دیوارهاى آجرنما و ســقف از ورق کرکره گالوانیزه و پارکینگ مسقف با مساحت 
حدود 50 مترمربع با اسکلت فلزى از قوطى و ســقف کرکره اى فلزى مى باشد. 6- دیوار محوطه با آجر 
دو طرف نما 35 سانتى به طول 140 متر طول و با ارتفاع 2/80 متر و نرده فلزى روى دیوار از میلگرد به 
مساحت کل حدود 252 مترمربع 7- روســازى محوطه کارخانه با آسفالت اجراشده و از کیفیت مطلوب 
برخوردار نمى باشد ولى زیرســازى محوطه نسبتًا قابل قبول اســت، در محوطه رمپ تخلیه و بارگیرى 
با مســاحتى بالغ بر حدود 120 مترمربع اجرا شده قدمت ساخت و ساز انجام شــده بالغ بر 8 سال برآورد 
مى شود و کیفیت سوله ها مطلوب مى باشــد. نتیجه کارشناسى: با توجه به موارد فوق موقعیت محل نوع 
کاربرى متراژ، نوع کیفیت ساخت، قدمت بنا، شرایط روز بازار و ســایر عوامل موثر در قضیه ارزش کل 
ملک یاد شده شامل عرصه و اعیان جمعاً به مبلغ 48/650/000/000 ریال معادل چهار میلیارد و هشتصد 
و شصت و پنج میلیون تومان تعیین و اعالم میگردد. و مشخصات ماشین آالت و تأسیسات مورد ارزیابى 
بشرح ذیل مى باشــد: الف: در محل کارخانه تعداد زیادى از قطعات یدکى موتورسیکلت و چندین عدد 
موتورسیکلت و مقدارى انواع آهن آالت موجود بود که در این ارزیابى منظور نگردیده است. ب: شرکمت 
از بابت بهاى برق تا تاریخ تنظیم گزارش مبلغ 96/000/000 ریال بدهى دارد. تأسیســات و تجهیزات 
موجود مشتمل بر: 1- تأسیسات هواى فشرده: شامل یک دستگاه الکتروموتور کمپرسور هواى فشرده 
مارك هواسان ساخت سال 1381 با ظرفیت هوادهى 10/3 مترمکعب در دقیقه بانضمام رطوبت گیر و 
متعلقات مربوطه و لوله کشیهاى هوارسانى به خط مونتاژ و سایر نقاط مصرف. 2- تأسیسات الکتریکى: 
شامل اشــتراك برق به شــماره 7/8745594/7 به قدرت 100 کیلووات و کابل کشى مربوطه از خارج 
کارخانه تا تابلوى اصلى کارخانه و تابلــوى خازن و تابلوهاى توزیع اصلى ســالنها و تابلوهاى فرعى و 
سینى هاى منصوبه نگهدارنده کابلها و کلیه کابل کشــى هاى انجام شده در مقاطع و متراژهاى مختلف 
به نقاط مصرف و سیستم پیجینگ و ارتینگ و چراغهاى روشنایى سقفى و الك پشتى و پروژکتورهاى 
محوطه 3- تاسیسات حرارتى شــامل: سه دســتگاه هیترهاى حرارتى مجهز به مشعل گازوئیل سوز و 
متعلقات 4- تاسیسات آبرسانى شامل: مخزن فلزى زمینى ذخیره آب به گنجایش حدود سه هزار لیتر با 
لوله کشى هاى آبرسانى به نقاط مصرف و جعبه هاى اطفاى حریق و لوله کشیهاى مربوطه 5- تجهیزات 
خطوط مونتاژ موتورسیکلت شامل: دو خط نوار نقاله (کانوایر) مونتاژ موتورسیکلت از نوع چرخ زنجیرى و 
دور متغیر و ناقص و صفحات فلزى منصوبه در سالنهاى با حدود 40 متر طول بانضمام پایه هاى دروازه اى 
فلزى نگهدارنده ابزارآالت بدون ابزار بادى) 6- سایر تجهیزات شامل: دو دستگاه باالبر کاال به بالکن ها 
 -om یک دستگاه جک پرس دروازه اى مجهز به جک هیدرولیک یک دستگاه الستیک چرخ زنى مارك
یک دســتگاه دریل برقى پایه دار رومیزى- یک دســتگاه ســنگ ســنباده دیوارى- یک دســتگاه 
نقطه جــوش المثنى. لــذا از اقالم مورد وثیقه و موجود در محل به شــرح فهرســت ذیــل احصاء و با 
توجه به نوع و عمر و میــزان اســتهالك و کار آنى و رعایت کلیــه عوامل موثر در موضــوع جمعًا به 
مبلــغ 4/350/000/000 ریال وضعیــت موجود برآورد و اعــالم نظر مى گردد. بموجب اســناد رهنى 
89455- 82/6/2 و 91945- 83/11/19 و 91946- 83/11/19 و 93473- 84/12/17 دفتــر 
80 تهران بابت بدهى شــرکت الماس موتور اســپادان ســهام خاص نزد بانک صادرات در رهن است 
و فاقد بیمه مى باشد از ســاعت 9 الى 12 روز سه شــنبه مورخ 96/02/26 در واحد اجراى اسناد رسمى 
شاهین شــهر واقع در خیابان مدرس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شــهر به مزایده گذارده مى شود، 
مزایده از مبلغ پایه براى عرصه و اعیان 48/650/000/000 ریال (چهل و هشــت میلیارد و ششــصد 
و پنجاه میلیون ریال) و براى ماشــین آالت و تاسیســات از مبلغ 4/350/000/000 ریال (چهار میلیارد 
و سیصد و پنجاه میلیون ریال) شروع و به هرکس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هــاى مالیاتى و عوارض 
شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختــى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبــت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان روز چهارشــنبه مورخ 1396/01/30 درج و منتشــر مى گردد و در صــورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. م الف: 93  واحد اجراى اســناد رســمى شهرســتان شاهین شهر و 

میمه/1/743
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرســى و دادخواســت ضمائم به فردین احمدى دســتگردى خواهــان عباس قصابى 
دادخواســتى به خواســته تقاضاى مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت چک در شوراى حل اختالف 
شهر گز به طرفیت شــما تقدیم که به کالسه 652/95 ثبت و براى روز شــنبه مورخ 96/2/30 ساعت 
3/00 بعدازظهر تعیین وقت گردیده اســت که بــا توجه به ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا 
حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 107 شــعبه 6 حقوقی شوراى حل اختالف شهر 

گز /1/744

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973760100048 شماره پرونده: 9309983761800630 
شماره بایگانى شعبه: 940943 شاکى: خانم ســودابه انارلوئى فرزند محمود به 
نشانى: شاهین شهر خ میالد خ ابرار- فرعى 2 غربى پ 28 واحد یک، متهم: آقاى 
مجید سیاوشى فرد به نشانى: شاهین شهر خ فردوسى فرعى 12 شرقى مجتمع 
ماهان واحد 3- فعــًال مجهول المکان، اتهام : فروش مــال غیر. راى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى مجید سیاوشى فرد، فرزند رضا دایر بر خیانت در امانت نسبت 
به پنجاه میلیون تومان وجه نقد موضوع شــکایت خانم سودابه انارلویى، دادگاه 
با توجه به مجموع محتویات پرونده، شرح شــکایت بى شائبه شاکى و اظهارات 
او در جلسه دادرســى این دادگاه بدین مضمون که در دى ماه سال 1392 مبلغ 
فوق را جهت خریدارى خودرو در حضور شــهود در اختیار متهم قرار دادم که به 
بهانه هاى مختلف از خرید خودرو طفره رفت و وجه نقد نیز کماکان نزد او مى باشد 
و از استرداد آن نیز اســتنکاف مى نماید و با توجه به مؤداى اظهارات گواهان که 
موید ادعاى شاکى مى باشــد (مندرج در صفحه 5 و 56 پرونده) و النهایه توجهًا 
به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى در هیچ یک از مراحل دادرسى 
حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده، وقوع بزه انتســابى را محرز دانسته، 
مستنداً به ماده 674 قانون تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده حکم به محکومیت 
نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید و در خصوص 
اتهام دیگر نامبرده دایر بر فروش مال غیر (یک دستگاه خودروى پراید) موضوع 
شکایت خانم سودابه انارلوئى با توجه به محتویات پرونده نظر به اظهارات شاکى 
مبنى بر اینکه با حضور در دفترخانه نسبت به انتقال قطعى خودرو در حق خریدار 
اقدام نموده که به نوعى معامله فضولى را تنفیذ نموده لذا دادگاه وقوع بزه انتسابى 
را محرز ندانسته و با استحضار از اصل برائت مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسى 
کیفرى رأى بر برائت متهم صادر و اعــالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف 
بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 
120 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 جزایى 

سابق)/1/752



سالمتسالمت 15152917 سال چهاردهمچهارشنبه  30 فروردین  ماه   1396

آیا شما هم جزو کسانى هســتید که از آب و نمک 
براى شستشــوى دهان و دندان هایشــان استفاده 
مى کنند؟ نظر دندانپزشکان در این باره چیست؟ آ یا 
آب و نمک مى تواند یک دهان شــویه خوب براى 

دندان هایمان باشد.
دندان پزشــک عمومى در خصوص شستشــوى 
دهان بــا آب نمک گفت: شستشــوى دهان با آب 
نمک باعث قوى تر شــدن مقاومت لثه ها در برابر 
میکروب ها شده و از حساسیت دندان ها نسبت به آب 

سرد و گرم مى کاهد.
عبدالجــواد رحیم پــور در خصــوص روش هاى 
درمانى زخم هاى دهان گفت: زخم هاى دهانى به

صورت هــاى مختلف بوجــود مى آینــد که براى 
پیشــگیرى و درمان این زخم هاى دهانى توصیه 
مى شود افراد از دهان شویه هاى مناسب و آب نمک 

استفاده کنند.
ایــن دندانپزشــک عمومــى گفت: بهتر اســت 
دهان شــویه ها با توجه به توضیحات روى قوطى 
استفاده شود و بیماران با توصیه پزشک اقدام به تهیه 
دهان شویه ها کنند. اثرات استفاده از دهان شویه ها 
معموًال تا دوازده ساعت پس از مصرف در دهان باقى 
مى ماند و نیازى نیست در زمان هاى نزدیک به هم 

از آنها استفاده شود.
عضو هیئت  مدیــره انجمن دندانپزشــکان ایران 
تصریح کرد: اســتفاده از آب نمک به دلیل این که 
شــرایط را براى رشــد میکــروب هــا و فعالیت

ویروس ها نامناسب مى کند براى شستشوى دهان 
مناسب است، افراد مى توانند یک قاشق چاى خورى 
نمک تسویه شده را یک لیوان آب ولرم جوشیده حل 

کنند و دهان خود را با آن شستشو دهند.
رحیم پور گفت: همچنین اگر اســتفاده از آب نمک 
براى افراد ناخوشــایند اســت مى تواننــد با تهیه
سرم هاى آماده فیزیولوژى دهان خود را ضد عفونى 

کنند.
وى ادامه داد: شست وشوى دهان با آب نمک باعث 
قوى تر شــدن لثه در برابر میکروب ها شــده و از 
حساسیت دندان ها نسبت به آب سرد و گرم مى کاهد. 
همچنین این موضوع باعث پیشــگیرى از ابتال به 

سرماخوردگى خواهد شد.
رحیــم پور افــزود: بــه افــرادى که بــه مصرف 
دهان شــویه ها حساســیت دارند و واکنش نشان 
مى دهند توصیه مى شــود براى ضد عفونى کردن و 

زخم هاى دهانى از آب نمک استفاده کنند.
وى در خصوص مواد غذایى کــه باعث عود کردن 
زخم هاى دهانى مى شوند توضیح داد: مصرف مواد 
غذایى تند مثل فلفل و ترشى  ها باعث تحریک و عود 
کردن زخم هاى دهانى خصوصًا آفت دهان مى شود.

همایون مژدهى آذر متخصص پوست و مو با بیان اینکه 
مثلث خطرناك صورت شامل قســمت هایى از بینى، 
فاصله   بینى تا لب باالیى و گوشه هاى لب است، گفت: 
این ناحیه از صورت قســمتى به نام سینوس کاورنوس 
را پوشش مى دهد که ترکاندن جوش هاى این نواحى 
مى تواند منجر به مرگ، فلج صورت و مننژ (سیستمى از 
چند غشا یا الیه بوده که سیستم عصبى مرکزى را در بر 
مى گیرد) شــود و در واقع این نواحى به مثلث خطرناك 

صورت معروف هستند.
وى افزود: به عبارت دیگر این قسمت یک حفره در پایه  
مغز است که خون بدون اکســیژن را از مغز به قلب باز 
مى گرداند و رگ هاى صورت که مسئول گردش خون 
در این ناحیه هستند، به قسمت پشتى مغز دسترسى دارند 
و اگر در اثر ترکاندن جوش یا ایجاد زخم، این ناحیه دچار 
عفونت شود، مستقیما وارد مغز شده و مى تواند نابینایى 

یا مرگ شود.
این متخصص پوست و مو در پاســخ به این سئوال که 
کندن جوش چگونــه باعث عفونت مى شــود، اظهار 
داشت: زمانى که جوش را فشار مى دهید، پوست آن دچار 
پارگى مى شود و باکترى هاى موجود روى دست در اثر 
تماس مى توانند به راحتى وارد زخم باز شده و منجر به 

عفونت شوند.
وى تاکید کرد: جوش هاى این ناحیه از صورت را به هیچ 
عنوان فشار ندهید و اگر به دنبال راه حلى براى درمان 
آنها هســتید یا اگر به طور اتفاقى جوش هاى این ناحیه 
دچار آسیب شدند حتمًا به پزشــک متخصص مراجعه 
کنیــد. مژدهى آذر یادآور شــد: کندن مــوى بینى نیز 
مى تواند باعث عفونت کردن ریشه  مو شود، زیرا بینى 
حاوى باکترى هاى خطرناکى است که البه الى موهاى 
آن وجود دارنــد و این عفونت از طریــق همین رگ ها 
مى تواند وارد مغز شــود، بنابرایــن بهترین روش براى 
اصالح موى بینى، کوتاه کردن آنها با استفاده از قیچى 

مخصوص است.

یکى از محبوب ترین میوه هاى جالیزى به دلیل طعم و 
خواص درمانى فوق العاده خیار است، اما کشت صنعتى 
این میوه باعث شده تا خوردن آن با پوست از نظر پزشکى 

مردود اعالم شود.
دنیاى صنعتى امروز و نیاز به عرضه انواع خوراکى ها و 
میوه ها به طور روزانه باعث شده تا بسیارى از کشاورزان 
در کشورهاى مختلف دنیا از انواع سموم شیمیایى براى 
جلوگیرى از آفت زدگى میوه ها و محصوالت کشاورزى 

خود استفاده کنند که یکى از آنها خیار است.
خیار به صورت بوته اى کشــت مى شود و در بسیارى از 
مواقع از انواع آفت کش ها بــراى از بین بردن آفت ها و 
انگل ها در آن استفاده مى شود و گاهى این مواد شیمیایى 

درون پوست میوه نفوذ مى کند.
 گفتنى است؛ با شســتن خیار این آفت ها به طور کامل 
از روى پوســت حذف نمى شــوند و بــه همین دلیل 
متخصصان توصیه مى کنند افراد هنگام مصرف پوست 

خیار را بگیرند.
 مشکل دیگر استفاده از نوعى واکس و موم برروى خیار 
است که براى حفظ رطوبت، جلوگیرى از آفت زدگى و 
ایجاد رنگ سبز درخشان ایجاد مى شود و معموًال از مواد 
شیمیایى، موم عسل یا مشتقات نفت به وجود مى آید و 
ماده اى مصنوعى است که مى تواند در اثر خورده شدن 

در بدن تأثیرات منفى بگذارد.
پوست خیار حاوى ویتامین و فیبر فراوانى بوده و براى 
سالمت بدن بسیار مفید اســت، اما کارشناسان به افراد 
توصیه مى کنند در صورتى که تمایل به مصرف خیار با 
پوســت آن را دارند حتمًا از میوه هاى ارگانیک استفاده 
کنند و مطمئن شوند که در رشد و کشت آن از آفت ُکش 

و انواع مواد شیمایى و واکس استفاده نشده است.
مواد شیمیایى موجود درپوست خیار مى تواند در برخى 
افراد باعث آلرژى هاى شدید غذایى شود به همین دلیل 
توصیه مى شــود افراد به ویژه اگر سابقه آلرژى غذایى 

دارند حتمًا خیار را بدون پوست مصرف کنند.

اشــتباهاتى که در هنگام اســتحمام انجام مى دهید 
مى تواند مشکالت بهداشتى خاصى را برایتان بوجود 

آورد.
به گزارش جام جــم آنالین به نقــل از دیلى میل، از 
شستن صورت زیر دوش تا استفاده کردن از لیف ممکن 
است مشــکالتى را به همراه داشته باشد که مى تواند 

سالمتى هر فردى را با مشکل مواجه کند.

1.شستن صورت در حمام:
شایع ترین اشتباهى که در هنگام حمام کردن مرتکب 
آن مى شویم شستن صورت در حمام است که به مرور 
زمان صورت را دچار چین و چروك هاى شدید مى کند. 
به گفته یک متخصص پوست، شستن صورت با آب 
داغ و فشار زیاد یکى از عمده اشتباهات افراد در حمام 

است. آب داغ باعث شکنندگى مویرگ هاى گونه شده 
و کم کم پوســت به سمت ویرانى کشــیده مى شود 
عالوه بر آن روغن هاى طبیعى که در پوست وجود دارد 
خشک شده و چین و چروك زودتر از زمان مقرر پدید 
مى آید. بهترین گزینه براى شستشوى پوست صورت 

آب ولرم است.

2.استفاده از لیف:
اشــتباه رایج دیگر در هنگام شستشوى بدن استفاده 
از لیف است. کشــیدن لیف به ســطح پوست باعث 
انتشار ســلول هاى مرده در ســطح پوست مى شود 
که حــال زمینه مناســبى بــراى پیدایــش و تکثیر 
باکترى ها فراهــم مى گردد که خطرات بهداشــتى 

نگران کننده اى را به دنبال دارد.

3.استحمام با آب سخت:
شســتن بدن حین اســتحمام با آب ســخت سبب 
مى شــود قشــرى از نمک هــاى نامحلــول روى 
پوســت و موهاى بدن رســوب کند کــه همین امر 
ســبب مســدود شــدن روزنه ها و خارش و سوزش 
پوســت مى گردد. همچنیــن موها را رنــگ پریده 
کرده و شــانه کردن و برس کشــیدن موها دشــوار 
مى شود. این رسوبات رشــد باکترى ها را نیز تسهیل

 مى کند.
براى کاهــش ســختى آب مى توانیــد از فیلترهاى

تصفیه کننده آب خانگى اســتفاده کنیــد که داراى 
سختى گیر باشند. ســختى گیرها با تبادل 
یون هاى کلســیم 
و منیزیــم بــا 

یونهاى سدیم و پتاسیم غلظت امالح سخت را کاهش
 مى دهند.

4.ایستادن در کف آب و صابون: 
شــاید فکــر کنیــد اگــر روى حجمــى از کف آب 
و صابون بایســتید پاهایتان تمیز مى شــود اما تاثیر 
آن تقریبًا برعکس است. اســتفاده مشترك از دوش 
(یا حمام مشــترك) مى تواند به ایجــاد قارچ منتهى 
شــود. قارچ هایى که به طور نامحســوس در حمام 
رشــد مى کنند کرم هــا را دوســت دارنــد. بنابراین 
ایســتادن در حجــم آب و کف بــا توجه بــه اینکه 
قارچ ها در رطوبت رشــد مى کننــد کار عاقالنه اى

 نیست.بهتر است براى شستشــوى پایتان از محلول 
روغنى درخت چاى استفاده کنید. حتما پس از خروج از 

حمام به دقت الى انگشتان پاى تان را تمیز و خشک 
کنید.

5.استفاده از تیغ مرطوب
این را بدانیــد اگر تیغ و ژیلــت مصرفى تان را در یک 
محیط مرطوب مانند حمام که بدون هواى مناســب 
و خشــک اســت قرار داده اید در هر بار استفاده از آن 
پوســت تان دچار آلودگى مى شــود. هنگامى که از 
تیغ هــاى مانده در حمــام اســتفاده مى کنید پس از 
استحمام پوستتان دچار ســوزش و خارش مى شود. 
به گفته کارشناســان تیغ ها و ژیلت هــاى مصرفى را 
باید هفته اى یک بار در محلول ســرکه و آب قرار داد 
و با مســواك آ نها را تمیز کرد تا پوست دچار آلودگى

 نشود.

5 اشتباهى که 
در هنگام استحمام 
انجام مى دهید

                                                                   در خوردن پاستیل حد اعتدال را رعایت کنید

کســى  کمتر 
اســت کــه در 

کودکــى  دوران 
و یا حتى بزرگســالى 

خوراکــى  پاســتیل هاى 
نبرده باشد، رنگارنگ را نخورده و از طعم آن لذت 

اما این تنقالت مضراتى دارند که باید در خوردن آن ها 
حد اعتدال را رعایت کرد.

ماده اصلى پاستیل که نوعى از آب نبات هاى نرم است 
و به اشکال و رنگ هاى مختلف وجود دارد، از ژالتین 

تشکیل شده است.
 این نوع ژالتین از منابع حیوانى بدست مى آید و حاوى 
باقیمانده استخوان، غضروف و حتى مى تواند از پوست 
حیوان نیز تولید شود، به همین دلیل کارشناسان توصیه 

مى کنند افراد تنها از برندهــاى معتبر جهانى اقدام به 
خرید پاستیل کنند، زیرا امکان تقلب و استفاده از مواد 

آلوده و فاسد در این صنعت وجود دارد.
بسیارى از ورزشــکاران پس از انجام فعالیت ورزشى 
براى بدست آوردن مواد پروتئینى مورد نیاز بدن خود 
پاستیل مى خورند، در صورتى که در این خوراکى مقدار 
کمى پروتئین وجود دارد و به دلیل مواد تشکیل دهنده 

آن مقدار چربى نزدیک به صفر درصد است.
اما بنا بر تحقیقات، کارخانه هاى صنعتى از شربت ذرت و 

شکر براى طعم دار کردن این خوراکى استفاده 
مى کنند که مى تواند باعث چاقى و اضافه وزن 
به تدریج در افراد شود، به همین دلیل توصیه 
مى شود افراد داراى اضافه وزن به میزان کم از 

این خوراکى استفاده کنند.
مصرف پاســتیل دردوران نوجوانــى به میزان 
مجاز مى تواند به دریافت عناصرى مانند کلسیم، 
پروتئین و ویتامین C کمک و میل به خوردن مواد 
غذایى بیش از حد را در وى کنترل کند و به این ترتیب 

از چاق شدن نوجوان جلوگیرى مى شود.
البته گروهى از شــرکت هاى تولید کننده پاستیل در 
دنیا انواع بدون قند و کم شیرین این محصول را روانه 
بازار ها کرده اند، اما به دلیل وجود مواد شــیرین کننده 
صنعتى بســیارى از مصرف کنندگان با مشــکالت 
گوارشــى از جملــه، دل درد و دل پیچــه، اســهال، 
نفخ شــکم و حتى بروز بیش فعالى در کودکان مواجه 

شده اند.
کارشناسان براى جلوگیرى از بروز عوارض ناخواسته 
استفاده از پاستیل توصیه مى کنند افراد به میزان کم از 
این خوراکى اســتفاده کنند و پس از مصرف مسواك 

بزنند، با وجود دارا بودن انواع ویتامین ها و مواد معدنى 
افزودنى به ترکیب پاســتیل، مصــرف آن جایگزین 
خوراکى هاى اصلى نیســت و افراد باید رژیم غذایى را 

سالم را رعایت کنند.
اضافــه کــردن زایلیتول، شــکر چوب بــه ترکیب 
پاســتیل هاى صنعتى مى تواند ماننــد آدامس نوعى 

محافظت از دندان ها ایجاد کند.
از جمله بیمارى هایى که زیاده روى در مصرف پاستیل 
و ســایر خوراکى هاى صنعتى در افراد مى تواند ایجاد 
کند بیمارى هاى قلبى، چاقى، دیابت نوع 2، کبد چرب، 

پرخورى و انواع سرطان است.
همچنین برخى شــرکت هاى تولید کننده پاســتیل 
در دنیــا از رنگ هــاى غیر مجاز بــراى رنگ آمیزى 
پاســتیل هاى خود اســتفاده مى کنند که مى تواند در 
بدن به سم تبدیل شود و فرد را به انواع بیمارى ها دچار

 کند.
کارشناســان به افرادى کــه تمایل دارند از پاســتیل 
اســتفاده کرده و از مزایــاى ســالمتى آن بهره مند 
شــوند، توصیه مى کند نــوع خانگى آن را درســت

 کنند.

تأثیرات مثبت آب و نمک 
بر دهان

ترکاندن جوش کدام ناحیه 
از صورت خطرناك است؟ 

میوه اى که هرگز نباید آن 
را با پوست خورد

انجیر میوه اى فصلى و بومى یونان و افغانســتان است و به 
خانواده ى توت تعلق دارد. این میوه یک دهانه یا چشم دارد، 
که به رشد آن توسط افزایش ارتباط با محیط زیست کمک 

مى کند. 
انجیر در رنگ هاى مختلف در دسترس است: زرد، بنفش، 
قرمز، سیاه، و سبز. داراى پوست صاف و گوشت آبدار همراه با 

دانه هاى کوچک ترد است.
این نوشتار را بخوانید تا بیش تر با مزایاى این میوه  خوشمزه و 
آبدار براى مو و پوست و سالمتى آشنا شوید.مزایایى که انجیر 

براى سالمتى دارد:

1. سالمت قلب:
انجیر منبع بسیار خوبى از پتاسیم است، یک ماده ى معدنى 
که به کنترل سطح فشار خون کمک مى کند. فیبر محلول، 
پکتین، موجود در این میوه آزادانه در بدن حرکت مى کند و از 

کلسترول جلوگیرى مى کند.
 ثابت شده است که برگ انجیر سطح ترى گلیسیرید را در بدن 
کاهش مى دهد، و از حمله  قلبى و ســکته  مغزى جلوگیرى 
مى کند. انجیر خشــک حاوى فنول، اسیدهاى چرب امگا 
3 و امگا 6 اســت که خطر ابتال به بیمارى عروق کرونر را 

کاهش مى دهند.

2. کاهش وزن:
انجیر منبع خوبى از فیبر غذایى، است اما 

کالرى کمى دارد. غذاهاى پر فیبر شما را سیر 
نگه مى دارند، و در عین حال فشار گرسنگى را 
کاهش مى دهند. این میوه به عنوان یک ملین 

طبیعى عمل مى کند، و به این ترتیب به فرآیند ى 
از بین بردن مواد زاند از روده ها کمک مى کند. هر چه میزان 

سم پایین تر باشد، کاهش وزن تان راحت تر صورت خواهد گرفت.

3. بهبود سالمتى دستگاه گوارش:
چنان چه گفته شد، حضور فیبر در انجیر باعث مى شود که 
به عنوان یک ملین طبیعى عمل کند. بنابراین، انجیر براى 
کسانى که از یبوســت رنج مى برند مفید است. همچنین 
معروف اســت که این میوه، جنبــش روده  تحریک پذیر را 

درمان مى کند. 
پروبیوتیک هاى داخل آن باکترى هاى خوب موجود در روده 

را حمایت مى کنند، و گوارش را بهبود مى دهند.

4. دشمن سرطان:
معروف است که برگ انجیر جلوى رشد سلول هاى سرطانى 

را مى گیرد. آنتى اکسیدان هاى موجود در انجیر، رادیکال هاى 
آزاد و دیگر مواد سرطان زا را در بدن از بین مى برند و به این 

شکل از سرطان جلوگیرى مى کنند.
 همچنین گفته مى شود که این میوه جلوى سرطان پستان را 

پس از یائسگى مى گیرد.

5. جلوگیرى از دژنراسیون ماکوال:
معروف است که خوردن ســه عدد انجیر یا بیش تر در روز 
خطر ابتال به دژنراسیون ماکوالى وابسته به سن را کاهش 
مى دهد. این میوه حاوى مقادیر باالیى از آنتى اکسیدان ها، 
کاروتنوئیدها و ویتامین هاى آ، ث و اى است که باعث بهبود 

قدرت بینایى مى شوند.

5. خواص ضد دیابتى:
برگ انجیر این توانایى را دارد که مقدار انســولین مورد نیاز 
بیماران دیابتى را کاهش دهد. پتاســیم موجود در انجیر به 
تنظیم مقدار قند جذب شده بعد از وعده هاى غذایى کمک 

مى کند.

 6. مفید براى داشتن استخوان هاى قوى تر:
انجیر منبع خوبى از کلسیم اســت و این عنصر براى تراکم 
استخوان ضرورى اســت. عالوه بر این، پتاسیم موجود در 
انجیر با کاهش ناگهانى کلسیِم ناشى از برنامه  غذایى حاوى 
نمک باال مقابله مى کند، و به این ترتیب از نازك شدن سریع 

استخوا ن ها جلوگیرى مى کند.

وزن:
فیبر غذایى، است اما 

فیبر شما را سیر ذاهاى پر
ن حال فشار گرسنگى را 

ن میوه به عنوان یک ملین 
د، و به این ترتیب به فرآیند ى 

د از روده ها کمک مى کند. هر چه میزان 
هشوزنتانراحتترصورتخواهدگرفت.

ب و نمک 
ن استفاده 
یست؟ آ یا 
وب براى 

تشــوى 
هان با آب 
ا د ها

که به مرور 
د مى کند. 
رت با آب 
د در حمام 

انتشار ســلول هاى مرده در ســطح پوست مى شود 
که حــال زمینه مناســبى بــراى پیدایــش و تکثیر 
باکترى ها فراهــم مى گردد که خطرات بهداشــتى 

نگران کننده اى را به دنبال دارد.

تصفیه کننده آب خانگى اســتفاده کنیــد که داراى 
سختى گیر باشند. ســختى گیرها با تبادل 
یون هاى کلســیم 
و منیزیــم بــا 

ایســتادن در حجـ
قارچ ها در رطوبت
 نیست.بهتر است

روغنى درخت چاى

                                                                                      در خوردن

کســى  کمتر 
اســت کــه در 

کودکــى  دوران 
و یا حتى بزرگســالى 

خوراکــى  پاســتیل هاى 
نبرده باشد، رنگارنگ را نخورده و از طعم آن لذت 

آنها خوردن در باید که دارند تنقالتمضرات این اما
مى کنند افراد تنها از برندهــاى معتبر جهانى اقدام به 
مواد از استفاده تقلبو امکان زیرا کنند، ل پاست خرید

شکر براى
مى کنندک
به تدریج
مى شود افر
این خوراکى
پاسـ مصرف
مجاز مى توان
پروتئین و ویتام
غذایى بیش از حد
از چاق شدن نوجوا
البته گروهى از شـ
دنیا انواع بدون قند
ام اند، کرده بازارها

نمک 

درمان عارضه هاى مختلف بدن

با انجیــر
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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  astana
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

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجــاره یکباب مغازه از موقوفه مســجد امــام هادى (ع) واقع در مســکن
 مهر- خیابان اردیبهشــت فرعى 16 جنب مسجد به مدت یکســال با مبلغ پیشنهادى 
اجاره ماهیانه 20/000/000 ریال مهلت زمان ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
1396/02/11 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمائید. 
م الف: 129

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

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          منبع: میزان

@
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b

جشنواره گل در مشهد


