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آگهى مناقصه عمومى آگهى مناقصه عمومى 

جواد جمالى- شهردار زرین شهر    جواد جمالى- شهردار زرین شهر    

نوبت دوم

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

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

فرش اصفهان چگونه بر دیوار سازمان ملل نشست

اعتراض گرجستان به سفر الوروف به منطقه آبخازیااگر این نشانه ها را دارید مشکوك به بیمارى ام  اس هستیدسود وام نوسازى 12 درصد شدچرا سفر به ایران گران است؟چرا بزرگان اصولگرا ساکتند؟ بین المللسالمتاقتصاداجتماعجهان نما

روایت وزیر امور خارجه از جهانى شدن  شعر «بنى آدم...» سعدى
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میانگین سن اعتیاد 
در اصفهان

 25/5سال است

اوضاع پاییزى بازار خودرو 
در نخستین ماه بهار

دستور بررسى
 تعلیق تحریم هاى ایران

قتل بخاطر
 دوستى با یک دختر

پدیده اى به نام
 همزاد دیجیتالى

9

«ناخدا خورشید»
 دوباره جان گرفت

آغاز اولین زنجیره تولید شیر
در کشور از اصفهان

پرداخت 10میلیارد تومان تسهیالت 
به بنگاه هاى تولیدى

شوراى نگهبان به کسى توصیه
 انصراف مى کند؟
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رئیس اتاق اصناف ایران پرداخت ده 
میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه هاى 

تولیدى صنفى را از برنامه هاى اصناف در 
دو ماه آینده اعالم کرد و گفت: وجود دو 
هزار دستورالعمل براى ایجاد شغل، مانع 

توسعه است.

عضو حقوقدان شوراى نگهبان با تأکید بر این نکته 
که شوراى نگهبان در مورد داوطلبان هنوز هیچ 
تصمیمى نگرفته است اظهار داشت: قبًال 
جلسات مقدماتى داشتیم ولى امروز(دیروز)

روزى است که وارد 
بحث مى شویم؛ ...

شوراى نگهبان به کسى
 انصراف م

عضو حقوقدان شوراى نگهبان با تأک
شکهشوراى نگهبان در مورد داوطل
اظتصمیمى نگرفته است اظه
جلسات مقدماتى داشتیم ولى
روزى
بحث
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  اطمینان دارم 
هواداران زیادى 
به قم 
مى آیند
«زالتکو کرانچار» سرمربى 
تیم فوتبال

 فوالد مبارکه سپاهان در 
گفتگویى اختصاصى با

 روزنامه نصف جهان در 
رابطه با دیدار با صباى

 قم و مسائل دیگر 
مربوط به تیم متبوعش 
گرد و غبار این روزهاى اصفهان از کجا مى آید؟گرد و غبار این روزهاى اصفهان از کجا مى آید؟سخن گفت.

پاسخ محیط زیست استان به سئوال شهروندانپاسخ محیط زیست استان به سئوال شهروندان
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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
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وزیر کشــور گفت: کمیته بررســى تخلفات انتخاباتى به 
منظور بررسى تبلیغات و فعالیت هاى انتخاباتى در وزارت 
کشور تشکیل شــد. عبدالرضا رحمانى فضلى در گفتگو با 
ایســنا، با بیان اینکه ما در وزارت کشور همانند دوره هاى 
قبل انتخابات، کمیته بررسى تخلفات انتخاباتى را تشکیل 
دادیم اظهار داشت: این کمیته مخصوص بررسى تبلیغات 
و فعالیت هاى نامزدهاى انتخابات، حامیان آنها و احزاب و 

گروه هاى سیاسى در رسانه هاى مکتوب و مجازى است.
وى در پاســخ به این پرســش که آیا تخلفى هم تاکنون 
گزارش شده است تصریح کرد: بله گزارش هاى متعددى از 
سوى نامزدها و ستادهاى آنها به ما رسیده است و دوستان 

ما هم در حال بررسى این گزارش ها هستند.
وزیر کشور در پایان افزود: اگر در بررسى هاى خود به این 
نتیجه برســیم که تخلفى از قانون انجام شده است، حتمًا 
گزارش آن را به کمیته بررســى تخلفات انتخاباتى در قوه 
قضائیه ارجاع مى دهیم.  پیش از این نیز سخنگوى شوراى 
نگهبان از وزارت کشــور خواســته بود که کمیته بررسى 
تخلفات انتخاباتى را تشکیل دهد. کدخدایى در این زمینه 
گفته بــود:  گزارش هاى متعددى در خصــوص تبلیغات 
زودهنگام و تخریب نامزدهاى احتمالى به شوراى نگهبان 
ارسال شده است. شوراى نگهبان این موارد را در بررسى 

صالحیت ها مد نظر قرار خواهد داد.

عضو حقوقدان شوراى نگهبان با تأکید بر این نکته که 
شوراى نگهبان در مورد داوطلبان هنوز هیچ تصمیمى 
نگرفته است اظهار داشت: قبًال جلسات مقدماتى داشتیم 
ولى امروز(دیروز)روزى است که وارد بحث مى شویم؛ ما 

باید در جلسات رسمى تصمیم گیرى کنیم.
نجات ا... ابراهیمیان در پاســخ به این ســئوال که آیا 
شــوراى نگهبان قبل از اعالم عمومى بــه داوطلبان 
شــاخصى کــه صالحیتشــان در ایــن شــورا احراز 
نمى شود خبر مى دهد تا خود آنها پیش از اعالم عمومى، 
از انتخابات ریاســت جمهورى انصــراف دهند یا خیر، 
مى گوید: در مورد اینکه شــوراى نگهبان خبر بدهد یا 

ندهد، قبول بشود یا رد بشود، بررسى هاى مقدماتى را 
انجام داده ایم ولى هنوز هیچ تصمیم قانونى ادارى قابل 

ابالغى را نگرفته ایم. 
او همچنین در پاسخ به این سئوال که اگر شوراى نگهبان 
بخواهد صالحیت تک به تک این هــزار و636 نفر را 
بررسى کند وقت زیادى از این شورا گرفته خواهد شد؛ 
آیا شــوراى نگهبان در مهلت پیش بینى شده مى تواند 
نتایج بررسى صالحیت ها را اعالم کند؟ مى گوید: قطعًا 
آدمى که سواد ندارد و براى انتخابات ریاست جمهورى 
ثبت نام کرده، وقت زیادى از شــوراى نگهبان نخواهد 

گرفت.

تشکیل کمیته بررسى تخلفات 
انتخاباتى در وزارت کشور

شوراى نگهبان به کسى 
توصیه انصراف مى کند؟

بازتاب روز ارتش در 
رسانه هاى عراق

رژه یگان هـاى نمونه ارتـش جمهورى    ایرنا|
اسـالمى ایـران در تهران به مناسـبت سـالروز ارتش، 
روز سـه شـنبه در رسـانه هـاى عراقـى بازتـاب هاى

گسترده اى داشته است. برخى رسـانه هاى عراقى به 
بازتاب برگزارى رژه بزرگ نیروهاى نمونه ارتش ایران 
اهتمام داده و از آن به عنوان قـدرت نظامى جمهورى 
اسالمى ایران یاد کرده اند در حالى که برخى رسانه ها 
به سـخنان رئیس جمهورى توجه ویژه نشان داده اند. 
براسـاس این گزارش، حضور فرماندهان ارشد نظامى 
در این مراسـم و رژه منظم و عرضه تسلیحات نظامى 
ساخت داخل در این مراسـم مورد توجه ویژه خبرى در 

عراق قرار گرفته است.

آخرالزمان در اکتبر آینده 
فرا خواهد رسید!

  جام جم آنالین | با استناد به گفته محققان، 
2 اکتبر سال 2017 میالدى فاجعه وحشتناکى در انتظار 
زمینیان خواهد بود. تعدادى از رسانه ها با استناد به گفته 
محققان گزارش دادند که در پاییز آینده شـهاب سنگ 
بزرگى ممکن اسـت با زمین تصـادم کند کـه عواقب 

خطرناکى دربرخواهد داشت.
اولین خبرهـا در بـاره تصادم با این شـهاب سـنگ در 
سال 2015 میالدى گزارش شـد، هر چند در آن زمان 
منابـع اولیه این خبر قابـل اطمینان نبودنـد و بعضى از 
متخصصان برخورد بدبینانه اى نسبت به این خبر نشان 
دادند. با وجود این، سـنگ آسـمانى کـه از آن صحبت 
مى شود واقعى اسـت و قطر آن مطابق با ارزیابى هاى 

گوناگون از 12 تا 40 متر است.

امضاى نخستین توافقنامه 
ایمنى هسته اى ایران و اروپا

  ایسنا| کمیسیون اروپا روز سه شـنبه با انتشار 
اطالعیه اى که روى وبسایت اتحادیه اروپا قرار گرفته 
است، اعالم کرد که این نهاد اروپایى در چارچوب برنامه 
جامع اقدام مشترك (برجام) براى اولین بار توافقى براى 
همکارى با ایران در زمینه ایمنى هسـته اى امضا کرده 
اسـت. کمیسـیون اروپا در اطالعیه خود آورده اسـت: 
هدف از این پروژه 2/5 میلیون یورویى ارتقاى ظرفیت 
و توانایى هاى ایران در زمینه ایمنى هسته اى است که 
از طریق فراهم کردن امکان مطالعه براى مرکز ایمنى 
هسـته اى آنگونه که در برجام تعیین شده است، انجام 

خواهد شد.

مسافران نمازخوان 
از پرواز جا ماندند!

  تابناك | صبح روز سه شنبه هواپیماى «تفتان 
ایر» درحالى که قراربود سـاعت 4و30دقیقه به تهران 
حرکت کند سـاعت 4و 48 دقیقه پرواز کرد. سه دقیقه 
قبل از حرکت وقتى مسافران متوجه شدند تا رسیدن به 
تهران نمازشان قضا خواهد شد، درپاى پلکان هواپیما 
به نماز ایسـتادند کـه با اصرار وشـتاب خلبـان، پلکان 
ازهواپیما جدا شـد و هواپیما پرواز کرد که بـا این اقدام 

25 نفر ازمسافران زاهدان- تهران از پرواز جا ماندند.

تکذیب خبر شهادت 
امام جمعه آمل درسوریه

رئیـس دفتـر    خبرگزارى صدا و سیما |
امام جمعـه شهرسـتان آمل، خبـر مربوط به شـهادت 
حجت االسالم والمسلمین سـیدجلیل مرتضوى امام 
جمعه این شهرستان در سوریه را به شدت تکذیب کرد. 
حجت االسـالم والمسـلمین محمـد اسـحاق جورى 
گفت: خبر منتشر شده در فضاى مجازى از پایه واساس 
کذب اسـت و امام جمعـه آمل تـا دقایقى قبـل هم به 
مناسبت بازگشت از سـوریه در دفترکاریشـان میزبان 
مدیران ادارات ومردم این شهرستان بودند. وى افزود: 
حجت االسـالم مرتضـوى امـام جمعه آمل بـه مدت 
ده روز بـراى تبلیغـات مدافعـان حرم اهل بیـت(ع) در 
کشورسـوریه حضـور داشـت وروز یک شـنبه به آمل

 بازگشت.

توئیتر

پایگاه اطالع رســانى انتخاب گفتگوى بسیار مفصلى 
با محمد هاشــمى برادر آیت ا...هاشــمى رفسنجانى 
انجام داده که بخش هایــى از آن، که عمدتًا مربوط به 

آیت ا... هاشمى رفسنجانى است از نظرتان مى گذرد. 
در مصاحبه هایتان به خاطرات آقاى 
هاشمى اشاره کرده بودید. آیا این 
خاطرات در زمان فعلى قابلیت انتشار 

دارد ؟
بعضى از خاطرات ایشــان شــاید در زمان خاصى باید 
منتشر شود و براى هر زمانى مناسب انتشار نباشد. یعنى 

اینگونه نیست که همه خاطراتشان منتشر شود.
ظاهراً یک دفترچه جدایى داشته اند 
که خاطرات سّرى و محرمانه خود را 

آنجا مى نوشتند.
این یک مسئله طبیعى است. خاطرات آقاى هاشمى و 
آنچه مى نوشتند درحقیقت برنامه روزانه شان بود. اینکه 
روزانه چه مالقات هایى داشتند و چه صحبت هایى با 
چه کسانى مى کردند و چه تصمیماتى مى گرفتند. یک 
فشــرده و خالصه اى از برنامه روزانه شان بود. در این 
برنامه روزانه و نوع مالقات هایى که انجام مى شد، افراد 
متفاوتى بودند و موضوعات و مشورت ها متفاوت بود که 
بعضى از این موضوعات و مشورت ها جنبه محرمانه و 

سّرى دارد بنابراین باید به اقتضاى زمان خودش به آنها 
پرداخته شود. خاطرات آقاى هاشمى انشاءنویسى نبود 
که بنشینند چیزى بنویسند بلکه نتیجه عملکرد روزانه 
خودشان از صبح تا شب که مى گذشت را در یک دفترچه 
یا جایى یادداشت مى کردند که مثًال امروز این اتفاقات 
افتاد و با این اشخاص مالقات کردم و این موضوعات 
مطرح شد. مانند یک نظام ادارى که یک مرجع ادارى 
ممکن است 50 نامه در روز دریافت کند و ده نامه عادى، 

سه نامه محرمانه و دو نامه هم سّرى باشد.
پس به زودى منتشر نمى شود؟

ان شاءا... انتشار ادامه دارد اما اقتضایى است.
آقاى هاشمى جلســاتى در همین 
دفترشان داشــتند که معروف بود 
به انجمن اســالمى مجمــع. براى 
انتخابــات 96 هم گویا جلســاتى 
همینجا داشــته اند و طبق آنچه از 
صحبت هاى برخى شــخصیت ها 
مى توان فهمید گویا در جماران هم 
جلساتى داشتند. آیا شما در جریان 

این جلسات بودید؟
من طبعًا در جریان بخشــى از جلســات بوده ام. یعنى 
جلســات را مى دانم ولى چون در همه جلسات حضور 

نداشتم به محتواى جلسات اشراف ندارم.
مى گویند در همین جلساتى که این 
اواخر تشکیل مى شد، آقاى هاشمى 
دنبال نامزد پوششى بودند. گویا با 
آقایان خاتمى، روحانى و عارف هم 

صحبت کرده بودند. 
ایشان در یک جلسه اى از پنج نفر نام بردند که این افراد 
به عنوان نامزد در عرصه انتخابات حضور داشته باشند. 
یکى از این پنج نفر، من بودم. آقاى ناطق نورى، دکتر 
عارف، آقاى جهانگیرى، آقاى دکتر ظریف و من. البته 
کاندیداى پوششــى به این معنا بود کــه یک نفر بلکه 
بیشــتر از یک نفر در صحنه حضور داشــته باشد و اگر 
حوادثى اتفاق افتاد این جریان اصالحات و اعتدال بدون 
نامزد نباشد. حاال اینکه یک، دو یا سه نفر در صحنه در 
کنار هم باشند، خیلى تأکید نداشتند بلکه مى گفتند که 

بیشتر از یک نفر و پنج اسم را هم اعالم مى کردند.
با حوادثى که آقاى هاشــمى به آن 
اشــاره کرده بودند، مى توان این 
اســتنباط را کرد که آقاى هاشمى 
نگران عــدم تأیید آقــاى روحانى 

بودند؟
یکى از مــواردش این بود. دیگرى بحــث رقابت ها و 

حمله اى بود که در جریان مناظره ها به ایشان خواهد 
شد. با تجربه اى که از گذشــته وجود داشت که شکل 
مناظره ها چگونه است، ایشان پیش بینى مى کرد که 
این باشد. بحث دیگرى هم که از اول رسانه ها مطرح 

مى کردند، احتمال عدم تأیید صالحیت ایشان بود.
آیا اتفاقى که براى آقاى هاشمى در 
سال 92 رخ داد، باعث شده بود که 
چنین نگرانى در مورد آقاى روحانى 

داشته باشند؟
فقط آن نبود چون ایشان آنطور که گفته مى شود، ظاهراً 
اطالعاتى هم داشــته اند و برخى از اشخاص به ایشان 
اطالعاتى داده بودند که تعــداد موافقین و مخالفین در 
شوراى نگهبان چگونه اســت؛ یعنى این بحث ها بوده 

است.
در فضاى مجازى و محافل سیاسى 
اینطور مطرح شده که آقاى هاشمى 
روز درگذشتشان جلسه اى داشتند 
که در آنجا در مورد آقاى روحانى تند 

صحبت کرده اند.
نه، در آن جلسه نســبت به آقاى روحانى تند صحبت 
نکردند. اصًال بحثى در مورد نقد آقاى روحانى یا کسى 
نبود بلکه ضرورت انجام کارهایى که دولت باید انجام 

دهد مطرح شــد. یکى دوبار هم به نظرم گفتند آقایان 
توجه داشته باشند که من این حرف ها را مى زنم که باید 
چه کارهاى مهمى انجام شود. یعنى خوِد این نوع ادبیات 
هم کمى تأمل برانگیز اســت. بعد از آنکه به تأکیدات 
ایشان فکر مى کنم و شهادت مى طلبید که آقایان شاهد 
باشــید که من دارم این حرف ها را مى زنم! آدمى را به 

تفکر وامى دارد که شاید از چیزى اطالع داشتند.
شما همراه خانواده آقاى هاشمى در 
دیدار با رهبــر معظم انقالب حضور 

داشتید؟
بله.

راجع بــه ایــن جلســه توضیح 
مى فرمایید.

این جلسه با آقا بســیار عاطفى و مهربانانه بود. آقا که 
تشــریف آوردند در ابتدا راجع به آقاى هاشمى صحبت 
کردند و بعد هم فرمودند که ما مدتهاســت در دیدار با 
آقاى هاشمى در ابتداى جلسات راجع به وضع شرایط 
زندگى و عمرمان با هم مى گفتیم که باالخره ســنى 
از ما گذشته و آقاى هاشــمى مى گفته که پنج سال از 
ایشان بزرگ تر است و مثًال اینگونه هستم اما رهبرى 
مى فرمودند که نه، شما سالم هستید. آقا نصایحى هم 
فرمودند و تأکید کردند کســى که از دنیا مى رود، دیگر 
دستش از دنیا کوتاه است بنابر این وراث یا بازماندگان 
و مردم باید براى ایشــان هدیه اى بفرستند. حتى یک 
صلوات یا یک ســوره قرآن یا نماز. بیشــتر جنبه هاى 
اخالقى و رفتــارى را تأکید مى فرمودنــد. بعد از این 
قسمت هم که تمام شد، از ایشان تشکر کردیم و با هر 
یک از اعضاى خانواده که مى شــناختند، گفتگوهاى 

دونفره داشتند.
فقط آقایان بودند؟

بله، خانم ها نبودند.
آقاى مهدى هاشمى هم بودند؟

بله، آقا مهــدى هم بود. حتى به آقــا مهدى گفتند که 
من عقد شما را در همین اتاق بستم و مادربزرگتان هم 
حضور داشتند. یادشان بود. عقد ازدواج آقامهدى خدمت 

آقا بوده است.
راجع به وضعیت آقاى مهدى هاشمى 

در آن جلسه بحث شد؟
خیر.

در جلسه جداگانه اى بحث شد؟
نمى دانم. آقا محسن ممکن اســت، ولى در آن جل سه 

اصًال راجع به مسائل سیاسى و کارى بحثى نشد.
رهبر انقالب، نصیحتى به فرزندان 

آقاى هاشمى نکردند؟
فقط فرمودند وقتى دســت حاج آقا از اینجا کوتاه است 
باید براى ایشان هدیه بفرستید. گفتند که من هر شب 
دعایشان مى کنم. همیشه دعایشــان مى کنم. گفتند 
که من یادشان هســتم. گفتند که وقتى خبر را شنیدند 
خیلى ســنگین بود و اعضاى دفتر نگران بودند. از این 

فرمایشات اینگونه داشتند.

در آســتانه انتخابات هاى مجالس و دولت هاى گذشته، 
هرچه بزرگان اصولگرا بر طبل وحدت کوبیدند، برخى نو 
اصولگرایان، راه تفرقه را پیش گرفته و بى توجهى کردند.

در انتخابات ریاست جمهورى ســال 84 بود که حجت 
االســالم والمســلمین ناطق نورى در رأس شــوراى 
هماهنگى نیروهاى انقالب، بر اساس مکانیزم طراحى 
شده در این شورا، نامزد نهایى را على الریجانى معرفى 
کرد و بنا بر میثــاق نامه اى که تنظیم شــده بود، دیگر 
نامزدها بایــد از عرصه کناره گیرى مــى کردند. اما هر 
یک ساز خودشــان را زدند. احمدى نژاد که میثاق نامه را 
نپذیرفته بود، در صحنه مانــد. والیتى به احترام نامزدى 
آیت ا... هاشمى رفســنجانى کنار رفت. محسن رضایى 
یک شب مانده به انتخابات انصراف داد. قالیباف هم تا آخر 
ماند و به رأى این شــورا وقعى ننهاد. اتفاقى که بار دیگر 
در سال 92 رخ داد با این تفاوت که این بار شیخوخیت بر 
عهده آیت ا... مهدوى کنى و رقابت میان قالیباف و حداد 
عادل و والیتى بود. برخالف اخبــارى دال بر هم پیمان 
شدن این سه تن براى باقى ماندن یک نفر در عرصه، حداد 

عادل پس از مناظره هاى انتخاباتى کنار کشید و عالوه بر 
قالیباف و والیتى، محسن رضایى و سعید جلیلى هم در 
عرصه رقابت ماندند تا همچنان از این اردوگاه دود سفید 

وحدت بر نخیزد.
ریش سفیدى بزرگان اصولگرا در انتخابات هاى مجالس 
هشتم، نهم و دهم نیز مورد بى توجهى قرار گرفت و هربار 
به جاى یک لیســت واحد، این جریان با چند لیست وارد 
عرصه رقابت هاى انتخاباتى شد. نتیجه این بى توجهى ها 
این بود که حجت االسالم والمسلمین ناطق نورى، نه تنها 
از حضور در مجامع آنان سرباز زده که عطاى سیاست را 
هم به لقایش بخشید و به جز معدود مواردى، در تمام این 
سال ها سکوت اختیار کرد. ســکته قلبى آیت ا... مهدوى 
کنى هم به گفته حجت االســالم والمســلمین حسین 
ابراهیمى بى ارتباط با رنجــش او از اصولگرایان نبود که 

نصایحش در انتخابات 92 را نادیده گرفتند.
شاید از همین رو اســت که این روزها آیت ا... موحدى 
کرمانى دیگر نقش خلف خود را در این جریان نپذیرفته 
و صرفًا در حد یک سخنرانى در مجمع «جمنا» و نصایح 

پدرانه بدون ورود به مصادیــق؛ اصولگرایان را همراهى 
مى کند.

برخى از دیگر بزرگان اصولگرا نیز در همین حد در عرصه 
حضور دارند. از جمله على الریجانى که نه تنها به عنوان 
نامزد وارد این عرصه نشد، بلکه نقشى هم در جبهه مردمى 
نیروهاى انقــالب ملقب به «جمنا» بــر عهده نگرفت. 
مشى اى که محمدرضا باهنر نیز در پیش گرفته است،  او 
حتى به درخواست هاى جبهه پیروان براى اعالم حضور و 
نامزدى نیز پاسخ منفى داد. کما اینکه در انتخابات مجلس 
دهم هم دیگر نامزد نشــد. على اکبر والیتى هم که در 
مناظره هاى انتخابات 92 بیشــترین حمایت را از مواضع 
حســن روحانى در قبال نامزدهاى رقیبى چون جلیلى و 

قالیباف داشت، این روزها در سکوت به سر مى برد.
چهره  هایى از این دست نصایحشان به گوش آنان که با 
تندروى زمینه کج روى و انحراف در جریان اصولگرایى را 
پایه گذارى کردند، فرو نمى رود. از این رو هر چه بگویند در 
این فضا تعبیر به چندگانگى و تشتت بیشتر مى شود. شاید 

ُمهر سکوتى که آنان بر لب زده اند، به همین علت است.

چرا بزرگان اصولگرا ساکتند؟

«رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا گفته است که ایران 
تاکنون به تعهدات خود براساس برجام عمل کرده است. این 
نخستین بار از زمان آغاز به کار دولت جدید آمریکاست که 
یک مقام  ارشد آن کشور رسماً پایبندى ایران به تعهداتش 

در برجام را مورد تأیید قرار داده است.
به گفته وزارت خارجه آمریکا، وزیــر خارجه در نامه اى به 
«پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان، او را از این ارزیابى 
آگاه کرده که ایران تا روز 18 آوریل (سه شنبه، 29 فروردین) 
به تعهدات خود براساس برجام عمل کرده است. وزیر خارجه 
آمریکا در عین حال گفته اســت که کنگره را از نظر دولت 
در این مورد آگاه خواهد کرد که آیا رفع تحریم هاى ایران 
براساس توافق اتمى (برجام) در راستاى تأمین امنیت ملى 

آمریکا بوده است.
او در بیانیه اى نوشت: «پرزیدنت "دونالد جى.ترامپ" شوراى 
امنیت ملى را مسئول هدایت چند ســازمان براى بررسى 
برنامه جامع اقدام مشــترك (برجام) و ارزیابى این مسئله 
کرده که آیا تعلیق تحریم هاى ایران در پى امضاى برجام، 

براى تأمین منافع امنیت ملى آمریکا حیاتى است یا نه.»
براساس بیانیه وزارت خارجه، تیلرسون همچنین با تکرار 
ادعاهاى بى اساس خود «نگرانى  آمریکا درباره نقش ایران 
به عنوان حامى دولتى تروریسم» را مطرح کرده است. در 
این بیانیه آمده است: «ایران همچنان از دولت هاى اصلى 

حامى تروریسم است که به شیوه هاى متعدد صورت 
مى گیرد». کاخ سفید حدوداً یک ماه پیش - روز 

16 مارس - بر لزوم «اجراى سفت و سخت» 
توافق جامع اتمى میــان ایران و قدرت هاى 
جهانى تأکید کرده بود. پیــش از آن، آقاى 
ترامپ بارهــا برجام را یکــى از «بدترین 
توافقات بین المللى» توصیف کرده بود. 
چند روز پس از آن - در روز 21 مارس - 
یک مقام ارشد کاخ سفید گفت که دولت 

ترامپ فعًال به توافق هسته اى پایبند است و قصد دارد آن را 
در مورد ایران به طور سفت و سخت به اجرا بگذارد.

«کریستفر فورد» مدیر ارشد امور سالح هاى کشتار جمعى 
و منع گسترش تسلیحات هســته اى شوراى امنیت ملى 
آمریکا در آن زمان گفت که روند بازبینى در سیاست آمریکا 
در قبال ایران و توافق هســته اى همچنان ادامه دارد اما تا 
زمانى که تصمیم تازه اى اتخاذ نشده آمریکا خود را به برجام 

متعهد مى داند.
فورد گفت: «ما اطمینان حاصــل خواهیم کرد که ایاالت 
متحده اکیداً به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کند. ما 

همچنین سخت تالش خواهیم کرد که ایران 
نیز همین کار را انجام بدهد.»

دستور بررسى تعلیق تحریم هاى ایران

ظر دولت از را که کنگره
رفع تحریم هاى ایران  یا
ستاىتأمین امنیت ملى

ونالد جى.ترامپ" شوراى 
دســازمان براى بررسى 
جام) و ارزیابى این مسئله 
ران درپى امضاى برجام،

کا حیاتى است یا نه.»
رسون همچنین با تکرار
آمریکا درباره نقش ایران

» را مطرح کرده است. در 
چنان از دولت هاى اصلى 

هاى متعدد صورت 
 ماه پیش - روز 

ت و سخت» 
 قدرت هاى
 آن، آقاى
«بدترین 
رده بود. 
ارس -
 دولت 

د تعهداتشدر چارچوب برجامعمل ب یدا ا د
همچنین سخت تالش خواهیم کرد که ایران 

نیزهمین کار را انجام بدهد.»

«آقا» گفتند
 هر شب 

براى آقاى هاشمى 
دعا مى کنند 

جزئیات دیدار
 خانواده هاشمى رفسنجانى با مقام معظم رهبرى
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مدیرکل دفتر حمل ونقل عمومى و ترافیک شــهرى 
سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور از تجهیز 
تاکســى ها به کارتخوان در ســال 96 خبــر داد. امیر 
جعفرپور اظهار داشــت: در ســال 95 در طرح نوسازى 
در کل کشور 46 هزار دستگاه تاکسى فرسوده نوسازى 

شدند.
وى در خصوص نرخ خرد کرایه تاکسى ها افزود: معموًال 
نرخ کرایه هاى تاکسى خرد است و امکان پرداخت غیر 
نقدى هم وجود ندارد، به همین منظور تصمیم داریم در 
تاکسى ها کارتخوان نصب کنیم و این اتفاق به صورت 
پایلوت در سه شهر مشهد، قزوین و شیراز و مختصرى 

هم در تهران انجام و پس از جمع بندى وارد فاز اجرایى 
خواهد شد.

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومى و ترافیک شــهرى 
سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور گفت: کار 
مطالعاتى براى توســعه ناوگان حمل و نقل عمومى در 
شــهرهاى زیر 200 هزار نفر جمعیت انجام شده و در 
نظر داریم که در این شهرها مشــکالت حملى و نقلى 

را برطرف کنیم.
وى در پایان بیــان کرد: با ورود کارتخــوان به ناوگان 
تاکسیرانى امکان استفاده از کارت هاى اعتبارى مترو و 

اتوبوس ها نیز فراهم مى شود.

نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه قرآن 
تمام راه هاى اهانت به دیگران همچون مسخره کردن، 
غیبت کردن، تهمت زدن و تحقیر کردن را بســته است، 
گفت: نباید بخاطر دنیا شخصیت دیگران را تخریب کرد و 
بدتر از آن دروغ گفت و تالش کرد با دروغ، خیانت و فریب 

افکار عمومى، به پست و مقام دست یافت.
حجت االسالم والمسلمین ســید على قاضى عسکر با 
اشاره به اینکه متأسفانه اینگونه مسائل درحوزه حج نیز 
مشاهده مى شود، به مطرح کردن اخبار کذب درشبکه هاى 
مجازى درباره انصراف زائران یزدى و تبریزى از حج تمتع 
و انتشــار حرف هاى دروغ از زبان فردى که خود را سفیر 

ایران در عربستان مى نامد، پرداخت.وى افزود: در حالى که 
هنوز ثبت نامى صورت نگرفته، خبر انصراف زائران یزدى 
و تبریزى را در شــبکه  هاى مجازى پخش مى کنند و یا 
اظهارات فردى را به عنوان سفیر اسبق جمهورى اسالمى 
ایران در عربستان پخش مى کنند که وى هرگز سفیر نبوده 
و هم اکنون نیز از کشــور فرارى است. نماینده ولى فقیه 
در امور حج و زیارت گفت: متأسفانه به دروغ منتشر کردند 
که روى میز مذاکره با وزیرحج عربستان پرچم جمهورى 
اسالمى ایران نبوده درحالى که تصاویر این نشست که در 
آن پرچم ایران روى میز مذاکرات وجود دارد قبًال منتشر 

شده است.

انتقاد نماینده ولى فقیه در 
امور حج از دروغگویى

تجهیز تاکسى ها 
به کارتخوان

جداسازى ورود و خروج 
مردان و زنان

فریبـا محمدیـان معاونـت ورزش بانـوان از تـالش 
وزارت ورزش براى حضور خانواده ها در ورزشـگاه ها 
گفـت و افـزود: اعتقاد مـن بر ایـن اسـت زمانى که 
ورزشگاه ها ساخته مى شوند باید منابع مادى که براى 
ساخت هزینه مى شـود قابلیتى داشـته باشد که هم 

زنان و هم مردان بتوانند از آن استفاده کنند.
او تصریـح کرد: ما در یـک فضـاى اجتماعى زندگى 
مـى کنیـم کـه قوانیـن نانوشـته اى بـر جمـع هـا و

اجتماع هاى مختلف حاکم اسـت که بـه دلیل بحث 
ارزشى قابل احترام هستند و همه اعضاى جامعه ملزم 
به احترام به آنها هستند. در مناسب سازى ورزشگاه ها

نیز مـا بـه دنبال حفـظ موازین شـرعى، شـأنیت زن 
مسلمان و شأنیت خانواده ها هستیم. جداسازى ورود 
و خروج مردان و زنان براى ایجاد حس امنیت هم به 
لحاظ ساختارى و هم رفتارى باید ایجاد شود، امکانات 
رفاهى و تسهیالتى یک ورزشگاه براى تماشاگران و 
ذینفعان نیز باید در نظر گرفته شـود و بخش مردان و 

زنان باید از یکدیگر منفک شود.

سوء تغذیه کودکان در ایران
معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور گفت: 
بر اساس گزارشات میدانى، آمار خرید و فروش نوزاد 

در کالنشهرها کاهش پیدا کرده است. 
حبیب ا... مسـعودى فرید گفت: برنامه هاى جدیدى 
در راسـتاى سـمزدایى نـوزادان تـازه متولد شـده در 
بیمارستان ها در دستور کار قرار گرفته و این برنامه ها 

با همکارى وزارت بهداشت انجام خواهد شد.
وى افزود: طى سـال گذشـته تفاهنامـه اى در حوزه 
درمان وزارت بهداشت و سـازمان بهزیستى به امضا 
رسـید و طى آن اقدامات خوبى به منظور سـمزدایى 

نوزادان تازه متولد شده در دستور کار قرار گرفت.
مسعودى فرید ادامه داد: در حال حاضر تعامل خوبى 
بین وزارت بهداشـت، قوه قضائیه و نیـروى انتظامى 
وجود دارد و همین همکارى توانسـته میزان خرید و 

فروش نوزاد در شهرها را کاهش بدهد. 

رنج مسئولین، بیکارى مردم 
غالمرضا مصباحى مقدم با اشاره به وجود دو راهکار 
براى افزایش میزان اشتغال در کشور گفت: دولت باید 
بسترى را از نظر سیاستگذارى فراهم کند و منابعى را 
که در اختیار بانک و صندوق هاى توسعه ملى است، 
در اختیار بنگاه هاى اقتصادى قرار دهد تا آنها بتوانند 

جذب نیرو داشته باشند.
وى افزود: جهت دادن آموزش عالى کشـور به سمت 
نیازهاى جامعه نیـز یکى از موارد مهمى اسـت که با 

رعایت آن، یقیناً نرخ بیکارى کاهش پیدا مى کند.
مصباحى مقدم  گفت: جواب ما بـه این مراجعات این 
اسـت که ما جایى را نمى شناسـیم که شـما را به آن 
معرفى کنیم مگر اینکه خود شـما جایى را بشناسـید 
که جذب نیـرو داشـته و نیازمند معرفى باشـد؛ در آن 
صورت ما دست به کار مى شویم و آن مراجعه کننده 
را معرفى مـى کنیم؛ این شـرایطى که پیـش آمده و 
امروز در جامعه شـاهد آن هسـتیم بسـیار مـا را رنج

 مى دهد.

افزایش زنان آلوده
 به مواد مخدر 

اسـتاد دانشـگاه پردیـس تهـران گفـت: متولیـان
امـور فرهنگى بایـد شـرایطى را فراهـم کننـد تا در 
چارچـوب فرهنـگ اسـالمى برنامه هاى نشـاط آور 
براى عموم مردم اجرا شود تا به این وسیله افراد جامعه 
به ویژه نوجوانان و جوانان اوقات فراغت مناسـبى را 

بگذرانند.
سـونیا قاسـمى افزود: آموزش مهارت شـاد بودن به 
صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در ارتقاى بهداشت 
روانى مؤثر اسـت و سـبب جلوگیرى از مصرف مواد 
مخـدر صنعتـى و شـیمیایى میـان قشـر نوجـوان و 
جوان کشـور مى شـود. وى ادامـه داد: در حال حاضر 
روى آوردن زنان به مصرف مواد مخدر که با کشیدن 
سیگار و قلیان آغاز مى شـود به یک نگرانى و دغدغه 
تبدیل شـده و در سـال هاى اخیر گرایش دختران به 

استفاده از این مواد افزایش یافته است .

چرك نویس وزیر امور خارجه کشورمان در مطلبى در اینستاگرام خود 
به تشریح روایت چگونگى نصب فرش ایرانى که در آن 
شعر معروف سعدى به عنوان «بنى آدم» با نخ طال نوشته 
شده است بر دیوار سازمان ملل پرداخت. به گزارش جام 

جم آنالین، محمد جواد ظریف در این مطلب نوشت:
اول اردیبهشت، روز بزرگداشت سعدى گرامى باد.

شاید ماجراى نصب فرش نفیس مزّین به شعر معروف 
«بنى آدم» شــیخ اجل در ســازمان ملل متحد براى 

دوستان جالب باشد.
همه ما از کودکى در کتاب هــا خوانده بودیم که باالى 
درب ورودى ســازمان ملل متحد این شــعر معروف 
سعدى را نوشته اند. در سال 1361 که براى اولین بار به 
نیویورك و سازمان ملل متحد رفتم، همه ساختمان را 
گشتم اما شعر ســعدى را پیدا نکردم. بعدها که در سال 
1367 براى مذاکرات قطعنامــه 598 به ژنو رفتم، مقر 
اروپایى ملل متحد را نیز جســتجو کردم و آن را نیافتم. 
از دوستان و افراد با سابقه تر نیز پرسیدم ولى کسى این 

شعر را ندیده بود.
در دوران سفارت در سازمان ملل متحد در سال 1383 
مطلع شــدم که جناب آقاى محمد صیرفیان که یکى 
از معروف ترین تجار فرش اصفهان اســت، یک فرش 
نفیس 5 متر در 5 متر بافته است که در وسط این فرش 
شعر سعدى با نخ طال نوشته شــده است. ایشان اظهار 
تمایل کردنــد که این فرش را به ســازمان ملل متحد 
هدیه بدهند به شــرطى که آن را در یک محل مناسب 

نصب کنند.
با توجه به ابعاد این فرش هر دیــوارى براى نصب آن 
مناســب نبود و فقط چند دیوار در کل مقر ملل متحد 
وجود داشت که مى شد این فرش را روى آن نصب کرد. 
یکى دیوارى بود که فرش بزرگ شش در چهارى که در 
زمان مرحوم دکتر مصدق به سازمان ملل متحد هدیه 
شده بود روى آن نصب بود و دیگرى دیوار بزرگ «سالن 
مذاکرات نمایندگان» بود که فرشى از دیوار چین وسط 

آن دیوار نصب شده بود.
با توجه به تعدد هدایا و محدودیت جا براى نصب فرش 
مزین به شعر ســعدى، ناگزیر شدم در حد دبیرکل ملل 
متحد وارد مذاکره شــوم تا این فرش را به عنوان نماد 

گفتگوى تمدن ها در مکان مناسبى نصب کند.
الزم به یادآورى است که سال 2001 به پیشنهاد جناب 
آقاى خاتمى ســال گفتگوى تمدن ها در سازمان ملل 

متحد اعالم شده بود.

در پیگیرى هاى بعدى پیشــنهاد کردند که با توجه به 
تعدد هدایا و محدودیت مکان نصــب، فرش مزین به 
شعر ســعدى را به جاى فرش اهدایى از سوى مرحوم 
مصدق نصب کنیم که نپذیرفتیم. با فاصله کمى خبردار 
شدیم که مى خواهند فرش چین را براى شستشو پایین 

بیاورند. در آن دیوار جاى دو فرش بود اما فرش چین در 
وسط آن دیوار قرار داشت. از این رو با پیگیرى زیاد یکى 
از همکاران خوبم در نمایندگى، توانستیم فرش مزّین به 
شعر سعدى را همانطور که در عکس مى بینید در کنار 

فرش دیوار چین نصب کنیم.

در تابلوى کنار فرش نیز ترجمه زیبایى از شــعر سعدى 
را به انگلیسى تهیه کردیم تا بینندگان عالوه بر زیبایى 
هنر ایرانى، با مفاهیم بلند انســانى فرهنگ ایرانى نیز 

آشناتر شوند.
باالخره شعر سعدى به سازمان ملل متحد رفت.

روایت وزیر امور خارجه از جهانى شدن شعر «بنى آدم...» سعدى

فرش اصفهان 
چگونه بر دیوار سازمان ملل نشست

عصرایران/مژگان افروزى *  
چند سال پیش مســتندى در مورد باران هاى 
مالزى مى دیدم. این مستند در مورد خسارات 
بسیار باران در مالزى و تدبیر دولت در خصوص 
این مشــکل بود. دولت، گروهى ازمهندسان 
را اســتخدام و آنها را مأمور کــرد تا براى این 
مشکل فکرى کنند. در نهایت مهندسان ایده 
جالبى ارائه کردند. براساس این طرح تصمیم 
بر این شد تا یکى از تونل هاى شهر به کمک 
مهندسان بیاید. طبق این طرح، مسیرهایى در 
تونل سه طبقه که یکى از مسیرهاى مرکزى 
تردد خودروها بود حفر شد. به خاطر ندارم که 
ساخت این مسیرها چقدر طول کشید ولى به 
یاد دارم که طرح در زمان مقرر به بهره بردارى 
رسید! در واقع این مســیرها راه هاى انحرافى 
بودند که به رودخانه شهر ختم مى شدند و در 
زمان بارندگى هاى سیل آسا، تونل لبریز از آب 
شده و حجم سیل به رودخانه هدایت مى شد. 
در تمام طبقات دوربین هاى مداربسته ضدآب 
نصب شده و تا قبل از پر شدن ظرفیت هر طبقه، 
خودروهــا همچنان مى توانســتند از طبقات 
باقیمانده تونل تردد کنــدد. بعد از اولین باران 
سیل آسا، ایده مهندســین با موفقیت به روى 

شهر لبخند زد.
هربار که حادثه اى در ایران رخ مى دهد یاد آن 
مستند مى افتم. در آن مستند دو اصل در کنار 
یکدیگر باعث مقابله با باران هاى موسمى شد:
اول: دولت به عنوان نهاد مسؤل نقش خود را 
درست و به موقع به انجام رسانده و با نظارت 

دقیق بدون تأخیر از پروژه بهره بردارى کرد.
دوم: مردم در تمام مدت ســاخت مســیرها، 
نهایت همــکارى را با دولــت و کارفرمایان 
داشتند. بعد از بهره بردارى و در زمان بارندگى، 
مردم به هشدارها احترام گذاشــته و بعد از پر 
شــدن ظرفیت تونل، براى تردد از مسیرهاى 

جایگزین استفاده مى کردند.
آنچه مســلم اســت اینکه حوادث طبیعى در 
تمام دنیا با خســارت و تلفات همراه است ولى 
مسئولین بیشتر کشورها خود را در قبال جان 
افراد متعهد مى دانند و با مفهوم پیشــگیرى 
آشنا بوده و در اجراى قوانین شهرسازى کوتاه 

نمى آیند.
مردم هم به هشــدارها اعتماد کــرده و براى 
تماشاى سیل و آتش سوزى و ترافیک و سلفى 
گرفتن دور هم جمع نمى شــوند تــا به تعداد 
تلفات اضافه کنند. اینکه چرا نه دولت به مردم 
احترام مى گذارد و نه مردم به خودشــان خود 

بحث مفصلى است.
در سرزمینى که یکى از مهمترین رویدادهایش 
(ثبت نام انتخابات ریاست جمهورى) از سوى 
قریب به هزار و 600 نفر به شوخى گرفته مى 
شود و برخى از مســئولین و اهالى رسانه هم 
به جاى درك شأن و شــخصیت خود و مردم، 
با این گروه کثیر همبازى مى شــوند، طبیعى 
است که در حاشیه رودخانه ها جواز پایان کار 
ساخت و ساز صادر مى شود تا بعد از بارندگى 
ســاختمان در رود فرو ریخته و حاصل زندگى 

چند خانواده را با خود ببرد.
مردمى که به مسئولین بى اعتمادند، مسئولینى 
که مردم را قابل فهم کافى نمى دانند و خود را 
مدبران بى نقص دیده و هیچ نقدى را تحمل 
نکرده و بعد ازهر حادثه انگشت اتهام را به سوى 
یکدیگر مــى گیرنــد در رخ دادن این فجایع، 

همداستان هستند.
*روزنامه نگار

2 واکنش 
متفاوت به سیل 
در مالزى و ایران

عضو جامعه تورگردانان ایران تبلیغات ارزان بودن ســفر 
به ایران را نادرســت عنوان کرد و گفت: تورهاى سفر به 
ایران نسبت به مقاصد گردشگرى دیگر کشورهاى دنیا 

گران تر است.
به گزارش تسنیم، همیشــه در ذهن خیلى ها این تصور 
ایجاد شده که سفر به ایران ارزان است و حتى خیلى ها نیز 
به آمارهاى جهانى گردشگرى اشاره مى کنند که مقصد 
ایران را به عنوان یکى از ارزان ترین مقاصد گردشگرى 
دنیا معرفى مى کنند، درحالى که کارشناسان و راهنمایان 
گردشگرى خالف این موضوع را مطرح مى کنند و دلیل 
آمارهاى جهانى درباره سفر ارزان به ایران را نیز اطالعات 
نادرست نهادهاى مرتبط با ســفر در کشور خودمان ذکر 
مى کنند که اینگونه اشتباه و به هر دلیلى آمار نادرست به 

سازمان هاى جهانى گردشگرى ارائه مى کنند.
در این رابطه محمود بنکدارنیــا عضو جامعه تورگردانان 
ایران بــا انتقــاد از اینکه چــرا اطالعات نادرســت به 
ســازمان هاى گردشــگرى جهان دربــاره ارزان بودن 
گردشگرى ایران ارائه مى شود، گفت: به هیچ وجه سفر به 
ایران ارزان نیست، البته هیچکس نیز از سفر گردشگران 
خارجى به ایران ناراحت نیست ولى واقعیت این است که 
سفر به ایران گران اســت و تا زمانى که علت این گرانى 
مشخص و برطرف نشود حجم سفر گردشگر خارجى نیز 
به ایران در همین مقدار آمارها باقى مى ماند و چرا نباید از 

پتانسیل  خوب گردشگرى کشورمان بهتر استفاده کنیم.

وى در توضیح بیشــتر عنوان کرد: مثًال همین االن تور 
ایران و کشور مصر را از مبدأ آلمان در نظر بگیرید، مشاهده 
مى شود قیمت تور ایران دو برابر قیمت تور مصر است، در 

حالى که خدمات و زمان تور مصر بسیار بیشتر نیز هست.
عضو جامعه تورگردانان ایران گفت: سفر به ایران گران 
است و با تبلیغات ارزان نمى توان گردشگرى را درست کرد، 
باید هزینه هاى اقامت، حمل و نقل و... در ایران کاهش 
یابد. بنکدارنیا بیان داشت: البته ناگفته نماند اگر فکرى هم 
براى اقامت و زیرساخت هاى گردشگرى در کشور نکنیم 
آمدن زیاد گردشــگر به ایران به ضد خود تبدیل مى شود 

زیرا نباید گردشگر ناراضى از ایران بر گردد، مثًال نهادهاى 
دولتى و خصوصى همایش ها و کنفرانس هاى خود را در 
فصل سفر که بهار و پاییز است، برگزار نکنند زیرا ظرفیت 
هتل ها پر مى شود و یا حداقل در تهران برگزار نکنند و در 
شهرهایى مانند مشهد برگزار کنند که بیشترین هتل ها در 

این شهر است و بیشتر مواقع نیز نیمى از آن خالى است.
وى خاطرنشان کرد: مثًال در اروپا مهمترین نمایشگاه هاى 
بین المللى خود را در فصل زمســتان برگزار مى کنند تا 
در فصل بهار، پاییز و تابســتان براى گردشگران واقعى؛ 

ظرفیت براى اقامت و هتل وجود داشته باشد.

چرا سفر به ایران گران است؟

معاونت فرهنگى دانشجویى وزارت بهداشت گفت: آمار 
خودکشى دانشجویان در محیط هاى دانشگاهى به صفر 
رسیده است و متأسفانه فقط یک دانشجو سال گذشته در 

خارج از محیط دانشگاه خودکشى موفق داشت.
محمد رضا داودآبادى فراهانى با اشاره به وضعیت سالمت 
روانى دانشجویان گفت: آمار سال 93 از هشت خودکشى 
موفق و حدود 60 خودکشى ناموفق حکایت داشت و در آن 
موقعیت زمانى وضعیت بسیار نگران کننده بود. پس از آن 
با اقداماتى نظیر آموزش دو هزار نفر از دانشجویان تحت 
عنوان همیاران سالمت و کمک گرفتن از آنها براى نظارت 
بر وضعیت روانى دانشجویان به نتایج خوبى دست یافتیم. 

وى ادامه داد: براى شــناخت و نزدیک شدن به وضعیت 
روحى و روانى دانشجویان از تست هاى جدیدى استفاده 
کردیم. باتوجه به انجام این تست ها متوجه شدیم که 20 
درصد دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه و خوابگاه هاى 

دانشجویى مشکالت روحى و روانى دارند.
معاونت فرهنگى دانشــجویى وزارت بهداشت در مورد 
کاهش یا افزایش افسردگى و همچنین آمار خودکشى ها 
در خوابگاه هاى دانشجویى گفت: متأسفانه در خصوص 
افســردگى شــاهد کاهش نبودیم، زیــرا 70 درصد از 
دانشجویان کشــور براى ادامه تحصیل از محل زندگى 
خود مهاجرت مى کنند و عواملى چــون دورى از خانواده، 

فشــار تحصیل (به خصوص در دانشــجویان پزشکى)، 
وضعیت اقتصادى و فضاى دانشگاه موجب افسردگى در 

دانشجویان مى شود.
فراهانى به آمار خودکشــى ها در سال گذشــته اشاره و 
خاطرنشان کرد: در سال 93،  هشت مورد خودکشى موفق 
داشتیم ولى خوشبختانه در سال گذشته این آمار به صفر 
رسید است، البته در سال گذشــته متأسفانه یک دانشجو 

خودکشى موفق داشت که در خارج از محیط دانشگاه بود.
معاونت فرهنگى دانشجویى وزارت بهداشت گفت: یکى 
دیگر از علل افسردگى دانشجویان خوابگاهى به وضعیت 

ساختمان هاى خوابگاه ها باز مى گردد.

آمار خودکشى دانشجویان کاهش یافته است 

جانشین ســازمان وظیفه عمومى ناجا، گفت: متقاضیان 
طرح جریمه مشموالن غایب سال 95، تا 15 اردیبهشت 
ماه سال جارى فرصت دارند با پرداخت مبلغ تعیین شده، 

وضعیت خدمتى خود را مشخص کنند.
سردار ابراهیم کریمى از ایجاد فرصت دوباره براى ثبت 
نام کنندگان طرح جریمه مشموالن غایب سال 95 خبر 
داد و افزود: متقاضیان طرح جریمه مشموالن غایب که 
درخواست خود را در سال 95 ثبت کرده و تاکنون موفق به 
پرداخت مبلغ جریمه نشده اند، فقط تا 15 اردیبهشت ماه 
سال جارى مهلت دارند تا مبلغ تعیین شده را پرداخت کنند.

وى افزود: این دســته از مشــموالن در صورتى که در 
فرصت تعیین شــده وضعیت خدمتى خود را مشخص 
نکنند، با شروع ثبت نام این طرح در سال 96، باید دوباره 
درخواســت خود را از طریق دفاتر خدمــات الکترونیک 
انتظامى (پلیس+10) ثبت کرده و به ازاى هرسال غیبت 
مازاد بر هشت سال، شامل 10 درصد افزایش مبلغ جریمه 

مى شوند.
این مقام مسئول گفت: مشموالن غایب در صورت نیاز به 
اطالعات بیشتر مى توانند از طریق پایگاه اطالع رسانى 
سازمان به نشــانى www.vazifeh.police.ir ، سامانه 
تلفن گویا به شماره 096480 و یا سامانه پیامک به شماره 
110206010 از آخرین اخبار مربــوط به تعیین تکلیف 

مشموالن غایب اطالع حاصل کنند.

آخرین فرصت ثبت نام 
طرح جریمه سربازى
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خبر

راه اندازى سامانه 
غیرحضورى آبفاش

مدیر امور آبفاى شهرى اردستان از راه اندازى سامانه 
خدمات غیرحضورى 1522 در ا ین شهرســتان خبر 

داد. 
شریعتمدارى در تشریح عملکرد سال گذشته آبفاى 
شهرى اردستان گفت: اصالح و توسعه 7/5 کیلومتر 
شبکه آبرسانى، ساخت 10 مورد حوضچه و تعویض 
شیرآالت فروش، نصب 239  انشعاب آب، فروش و 
نصب 61  انشــعاب فاضالب، رفع هزار و174 مورد 
اتفاقات اصلى فرعى و انشعاب از فعالیت هاى انجام 
شده توســط این امور در سال گذشــته است. وى 
همچنین تعویض 522 مــورد کنتور، 25/5 کیلومتر 
شستشوى شــبکه فاضالب، محوطه سازى سایت 
مخازن با اعتبار 200 میلیون ریال، ساخت هفت مورد 
ایستگاه برداشت آب شیرین، تعمیر و تعویض هفت 
دستگاه الکتروپمپ و راه اندازى سیستم 122 حوادث 
را از دیگر فعالیت هاى انجام شده توسط آبفاى شهرى 

اردستان اعالم کرد. 

 اجراي حضوري استندآپ 
برنامه اجراي حضوري شــرکت کنندگان استندآپ 
کمدي راه یافته به مرحله دوم از 3 تا 9 اردیبهشت ماه 

در کتابخانه مرکزي برگزار می شود.  
مدیر ویژه برنامه هاى شهرى با بیان این مطلب گفت: 
رضا ساکى، امیر کربالیى زاده، دکتر اسماعیل امینى و 
الیکا عبدالرزاقى از جمله داوران جشنواره «پایه خنده» 

بودند که آثار ارسالى را بررسى کردند. 
 ابراهیم حسینى اظهار داشــت: پس از بررسی آثار از 
سوي داوران از بین 23 شهرستان ارائه دهنده اثر بعد 
از اصفهان، مشهد و شیراز بیشترین آمار شرکت کننده 

را به خود اختصاص دادند.
وى ادامه داد: همچنین یکم اردیبهشــت ماه نیز با 
حضور رضا ساکی داور جشنواره یک کارگاه آموزشی 
با محوریت استندآپ کمدي ویژه شرکت کنندگان 
مرحله دوم در محل هنرســراي خورشــید برگزار 

خواهد شد.
حسینى خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره 
18 و 19 خردادماه با حضور 20 نفر از راه یافتگان به 
مرحله نهایی برگزار خواهد شد که مکان و زمان دقیق 
آن متعاقبًا از سوي مدیریت ویژه برنامه هاي شهري 
ســازمان فرهنگی- تفریحی شــهرداري اصفهان 

اعالم می شود.

موسیقی براى آخر هفته
2گروه موسیقی «آبرون» و «نفیر ارغنون»،امروز و 

فردا به اجراي برنامه می پردازند.
هنرسراي خورشــید ســازمان فرهنگی- تفریحی 
شــهرداري اصفهان امروز 31 فروردیــن ماه در دو 
ســانس 18و 21 میزبان گروه «آبرون» و فردا یکم 
اردیبهشت ماه ســاعت 20و 30 دقیقه میزبان گروه 

«نفیر ارغنون» است.
برنامه هاي موســیقی در روز پنج شنبه و جمعه آخر 
هفته جاري در هنرسراي خورشــید واقع در خیابان 
کاوه، پل شــهید چمران، جنب شــهرداري منطقه 
7 برگزار می شــود که عالقه مندان براي کســب 
اطالعات بیشتر می توانند با شــماره 34593560 

تماس حاصل کنند.

بزرگداشت روز شیخ بهایی 
برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی- تفریحی 
شــهرداري اصفهان، همزمان با روز بزرگداشــت 
شــیخ بهایى، بزرگداشتى به مناســبت مقام معمار 
از ســوي انجمن علمى دانشــگاه هنــر اصفهان 
با همــکارى مرکز اصفهــان شناســى و خانه ملل 
ســازمان فرهنگی- تفریحی شــهرداري اصفهان 

برگزار می شود.
برنامه بزرگداشــت مقام معمار و روز شــیخ بهایی، 
ســوم اردیبهشت ماه ســال جاري ســاعت 17 در 
محل دانشــکده معمارى و شهرسازى دانشگاه هنر 
اصفهان(توحیدخانه) برگزار می شود که شرکت در 
این برنامه براي کلیه عالقه مندان آزاد و رایگان است.

مدیرعامل سازمان فاوا شــهرداري اصفهان گفت: توسعه 
شــبکه فیبر نورى پیش نیازى براى رسیدن به شهردارى 

الکترونیک است.
وحیــد حیدریان ادامــه داد: نصب دوربین هــاي نظارت 
تصویري و ثبت تخلفات، مدیریت و کنترل ناوگان حمل 
و نقل عمومی و ترافیک وابسته به ایجاد شبکه فیبر نوري 
است و هرچه این شبکه گسترده تر باشد نقاط بیشتري از 

شهر به سیستم هاي هوشمند مجهز خواهند شد.
این مقام مسئول شهري عنوان کرد: ارائه خدمات سریع و 
24 ساعته به شهروندان نیازمند ارتباط کلیه ساختمان هاي 
شــهرداري با یکدیگر و نیز ارتباط با مرکز داده شهرداري 

اســت که این امکان از طریق شــبکه فیبــر اختصاصی 
شهرداري اصفهان میسر شده است.

وي ادامه داد: شهرداري اصفهان در سال هاي گذشته اقدام 
به ایجاد و توسعه شبکه فیبرنوري در سطح شهر براى ارتباط 
ساختمان ها و مراکز شهرداري کرد که این عملیات هر سال 
بر اساس برنامه هاي مصوب سازمان و شهرداري توسعه

 می یابد و در حال حاضر به بیش از 230 کیلومتر رســیده 
است.حیدریان با اعالم اینکه این شبکه نیازمند بسترسازي، 
تجهیزات و پشتیبانی  24ساعته است، گفت: در این زمینه 
نگهداري مستمر و پیوسته حوضچه هاي حاوي داکت هاي 

فیبر نوري نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.

شــهردار فوالدشــهر گفت: احداث باغ بانوان از جمله
 برنامه هاي مهم در دستور کار شــهرداري فوالدشهر 
است چراکه به دالیل شرعى و عرفى اجتماع،پارك هاى 
عمومى قادر به پاســخگویى نیاز هاى بانوان در محیط 
عمومى شهرى نیستند و آنها نیاز به تفریح و گردشگرى 
و ایجاد مکان هاى مناســب براى گذران اوقات فراغت 
در کنار دیگر زنان به صورت آزاد و فارغ از دغدغه هاى 

پوششى دارند.
عباس مرادى اظهارداشــت: از ایــن رو ضرورت ایجاد 
فضاهاى شــهرى، از این جهت حائز اهمیت است که 
این فضاها براى پیشــگیرى از درماندگى، افســردگى،

 گوشــه گیرى و خشونت بســیار مؤثر و حتى ضرورى 
هستند؛ و فضاهاى شهرى مى توانند موقعیتى براى رشد 
خالقیت به وجود آورده و محیطى تفریحى و سازنده در 
یک مجموعه شــهرى باشــند.وى اضافه کرد: احداث 
باغ بانوان، احترام به حقوق شهروندانى است که حضور 
در فضاهاى ورزشى و پارك هاى عمومى را مانع از تفریح 
سالم خود مى بینند، از این رو ایجاد این مکان هاى ورزشى 
و تفریحى مى تواند براى بانوان که از امکانات کمترى در 
جامعه برخوردارند ایجاد روحیه و نشاط کرده و به آنان در 
تربیت فرزندان ســالم و در نهایت ساختن جامعه سالم

 کمک کند.

ایجاد 230 کیلومتر 
شبکه فیبرنورى در شهر

احداث باغ بانوان در فوالد شهر 
یک ضرورت اساسى است

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان گفت: شمشین 
نمایشگاه گل و گیاه ، گیاهان دارویى و ماهى هاى زینتى در نمایشگاه بین المللى استان 

اصفهان برگزار مى شود.
اصغر کشاورز راد اظهار داشت: ششمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویى و ماهى هاى 
زینتى با حضور تولید کنندگان استان هاى شمالى، تهران ، قم و کرمانشاه برگزار مى شود.
وى افزود: نمایشگاه گل و گیاه ، گیاهان دارویى و ماهى هاى زینتى در زمینى به مساحت 

هزار و 400 متر مربع برپا مى شود.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان ادامه داد: 
در این نمایشگاه شاخه هاى بریده، گل هاى باغ و باغچه و انواع خاك، کود، سم و بذر 

وجود دارد.
کشاورز راد با اشاره به اینکه این نمایشــگاه از 14 تا 18 اردیبهشت ماه در پل تاریخى 
شهرســتان در محل دائمى نمایشگاه بین المللى دایر مى شــود، گفت: عالقه مندان 

مى توانند از ساعت 9 صبح تا 12 و 16 تا 22 از این نمایشگاه بازدید کنند.

فرماندار کاشان با اشــاره به بحران آب در دشت کاشان گفت: طرح آبیارى تجمیعى در 
این شهرســتان یکى از اقدامات مناسب براى مدیریت و اســتفاده بهینه آب در بخش 

کشاورزى بوده است.
حمیدرضــا مؤمنیــان تصریــح کــرد: اســتفاده از پســاب فاضــالب شــهرى 
کاشــان در بخــش کشــاورزى از اقداماتــى اســت کــه نیازمنــد توجــه و 
حمایــت بیشــتر مســئوالن بــراى مدیریــت و مصــرف آب در شهرســتان

 است.
وى اظهارداشت: براى ساخت و سازهاى اصولى، مصرف بهینه و جلوگیرى از حوادث، 
از جمله غرق شدن افراد در استخرهاى ذخیره آب کشاورزى، مدیریت و نظارت ویژه اى 

باید صورت گیرد.
مؤمنیــان بــا تأکیــد بــر اهمیــت اراضــى کشــاورزى در شهرســتان کاشــان 
گفــت: زمین هــاى کشــاورزى ســرمایه هاى یــک شهرســتان  هســتند و 
بایــد بــا کنتــرل و نظــارت بیشــتر و افزایــش بهــره ورى بــه صــورت بهینه 
از اراضــى و آب  از تغییر کاربــرى این اراضى از ســوى افراد مختلــف جلوگیرى به

 عمل آید.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان 
پیرامون صادرات فرش دستباف اصفهان اظهار داشت: 
به دلیل مســائلى همچون تحریم ها  و رکود موجود در 
بازار، بسیارى از متقاضیان فرش دستباف ایرانى به سراغ 
کشــورهایى چون نپال، هند و چین رفته اند و به همین 
دلیل بحث اقتصادى فرش دستباف هم دچار رکود شده و 

صادرات این هنر ارزشمند به صفر رسیده است.
سعید عصاچى با بیان اینکه براى صادارت فرش دستباف 
مشکل قانونى نداریم و شــرایط صادرات اکنون درست 
شده اســت، افزود: تحریم و نبود سیستم بانکى مناسب 
و تغییر سلیقه مشــترى اروپایى و آمریکایى سبب شده 
بخش عمده اى از بازار فرش دستباف را در اروپا و آمریکا 

از دست بدهیم.
وى با بیان اینکه 18/5 درصدى تولیدات فرش دستباف 
اصفهان در بازارهاى آمریکا صورت مى گرفت، ادامه داد: 
در طول سه سال گذشته بافندگان ما از سلیقه مشترى 

اروپایىـ  آمریکایى عقب افتادند و فرش دستباف اولویت 
خود را از دست داده است. 

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان  
خاطرنشان کرد: فرش دســتباف یک کاالى لوکس و 
ارزشمند است که متأسفانه به دلیل رکود اقتصادى هم 
در داخل کشور و هم در کشورهاى اروپایى و آمریکایى، 
اکنون اولویت خود را از دســت داده که براى بازگشت 
این اولویت به ســبد خرید مشــتریان نیازمنــد تبلیغ و 

فرهنگسازى بین المللى هستیم.
عصاچى دلیل دیگر عدم استقبال مشتریان فرش دستباف 
از فرش ایرانى و اصفهانى را عدم ثبات قیمت دالر دانست 
و گفت: در اروپا و آمریکا قیمت یک فرش در چند سال 
ثابت بوده و بهاى یک مترمربع ثابت بوده و تغییر قیمت 
فرش براى مشترى اروپایى قابل درك نبوده این در حالى 
است که به دلیل تورم ریالى که در داخل کشور وجود دارد 
و به تبع آن دستمزد و مواد اولیه و هزینه هاى تولید فرش 

که تغییر پیدا مى کند اما  قیمت دالر ثابت بوده و در هنگام 
صادرات مجبوریم بهاى فرش را به قیمت دالر بگیریم 

که از نرخ مد نظر خریدار باالتر مى شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان 
بیان کرد: در زمینه صادرات فرش دستباف اصفهان آمار 

روشنى وجود ندارد.

ساسان اکبرزاده

پانزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعــت دام، طیور 
و دامپزشــکى، ژنتیک و اصالح نــژاد دام که با حضور 
مسئوالن کشورى و اســتانى افتتاح شــد، تا فردا اول 
اردیبهشت ماه از ساعت 16 تا 22 پذیراى عالقه مندان 
در محل دایمى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 

در پل شهرستان مى باشد. 
مدیر عامل شــرکت بین المللى نمایشگاه هاى استان 
اصفهان در زمینــه برگزارى این نمایشــگاه گفت: در 
این نمایشگاه 142 مشارکت کننده برتر در چهار سالن 
نمایشــگاهى حضور دارند و نمایندگان اســتان هاى 
اصفهان، تهران، یزد، مرکزى، گلستان، خراسان رضوى، 
لرســتان، البرز و مازنــدران در این نمایشــگاه به ارائه 
دستاوردها و خدمات جدید خود در زمینه هاى دامپرورى، 
تأسیسات، تجهیزات، ماشین آالت صنعتى دام و طیور، 
داروهاى دامپزشکى و البراتوارها و تجهیزات دامپزشکى، 
خوراك، افزودنى ها و مکمل هاى خوراکى دام و طیور، 

ژنتیک و اصالح نژاد دام و طیور مى پردازند. 
رســول محققیان افزود:شش شرکت از کشــور آلمان در

پاویون نمایشــگاهى این کشــور نیــز در زمینــه تولید 
دستگاه هاى بسته بندى علوفه، تولید پالك هاى شناسایى 
دام، صادرات و واردات دام زنده، تولید خوراك دام و عرضه 
تجهیزات نگهدارى دام و یک شــرکت از کشــور ترکیه 
در زمینه تولید واکســن و ســرم هاى دامپزشکى به ارائه 

محصوالت و تکنولوژى هاى خود مى پردازند. 
وى گفت: این نمایشگاه باید در بهمن ماه سال گذشته 
برگزار مى شــد اما به دلیل شــیوع بیمارى آنفلوآنزاى

 فوق حاد پرندگان برگزار نشد.
مدیر عامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان اظهار داشت: از 142 مشــارکت کننده، 134 
شرکت ایرانى و هشت شــرکت از آلمان هستند، این در 
حالى اســت که روز 31 فروردین ماه (امروز) ساعت 10 

تا 13 براى بازدید متخصصان، پیش بینى شده است. 
قائم مقام نظام صنفى کشاورزى و منابع طبیعى کشور 
نیز گفت: امروز در این نمایشــگاه،با خانواده کشاورزان 
که بار تولید کشور را به دوش داشته و مظلومانه فعالیت 

مى کنند گرد هم آمده ایم. 
سید موسى رهنمایى اظهار داشت: باید روى ساماندهى 

تولید و توزیع نظارت داشــت و قرار نیست در این میان 
واسطه حذف شود بلکه باید از دالل بازى جلوگیرى شود. 

■■■  
قائم مقام دبیر کل خانه کشــاورزى ایــران هم اظهار 
امیدوارى کرد نمایشگاه برکات خوبى به ارمغان داشته 

باشد و بتواند نیازها را مرتفع سازد. 
عنایت بیابانى عملکرد دولت یازدهم در بخش کشاورزى 
را بسیار موفق دانســت و گفت: باید بپذیریم که دولت 
یازدهــم، کمبودهــاى دو دولت گذشــته را در بخش 
کشــاورزى برطرف کرده و کارنامه بسیار خوبى از خود 

به جا گذاشته است. 
■■■  

میر کل دفتر پرورش و اصالح دام کشور هم گفت: استان 
اصفهان در بخش هاى مختلف تولید شیر، گوشت سفید، 

مرغ و ... مقام اول را در ســطح کشور داشته و براى ما از 
استان هاى پر اهمیت به شمار مى رود. 

محمدرضا مال صالحى افزود: این نمایشگاه ها، فضاى 
مناسبى براى انتقال تکنولوژى و تبادل اطالعات است و 
باید به مباحث فنى و تکنیکى پرداخت تا جایگاه بخش 

کشاورزى حفظ شود. 
وى با تأکید بر ارتقاى سطح کیفى، افزایش بهره ورى و 
افزایش ســرانه دام ها گفت: امروز بر اساس یک برنامه 
حساب شده در شبکه هاى اجتماعى افرادى به عمدعلیه 
مصرف فرآورده هاى دامى به خصوص مواد لبنى تبلیغ 
سوء ومنفى مى کنند تا نتوانیم به سرانه هاى استاندارد 

برسیم. 
وى ادامه داد: امروز مصرف سرانه شیر در کشور با آنچه 
توصیه مى شــود 60 کیلوگرم فاصله دارد. این در حالى 

است که ظرفیت تولید ســرانه شیر در کشور سالیانه 11 
میلیون ُتن بوده، که 9/5 میلیون ُتن تولید مى شود. 

مال صالحى گفت: اولین زنجیره تولید شــیر در کشور از 
سوى تشکل هاى استان اصفهان آغاز شده، که یکى از 

کارهاى شاخص به شمار مى رود. 
■■■  

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان هم به خبرنگاران گفت: استان اصفهان 
همواره از استان هاى پیشرو در تولید مواد پروتئینى بوده 
و میزان تولیدات پروتئینى همچون شیر، مرغ، تخم مرغ، 
و ... در مجموع یک میلیون و 450 ُتن در سال است که 

بیشترین میزان در کشور به شمار مى رود.
امیر حسین افیونى با بیان اینکه سیاست ما توسعه کیفى 
و افزایش بهره ورى در واحد هاى تولیدى است ،گفت: 

علیرغم خشکسالى، سوء مدیریت در عرصه آب بخش 
کشاورزى و ... تولیدات پروتئینى ما افزایش یافته و در دو 
سه سال اخیر هم در گوشت مرغ و شیر خشک صادر کننده 
بودیم در حالى که در گذشته وارد کننده به شمار مى رفتیم. 
وى در خصوص قیمت مرغ و تخم مرغ در استان اصفهان 
هم گفت: امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ در اســتان بین 
شــش هزار و500 تا هفت هزار و500 تومان در نوسان 
اســت و تخم مرغ درب مرغدارى هر کیلوگرم سه هزار 
و400 تومان مى باشــد و اگر در بازار و مغــازه به بیش 
از شــش هزار تومان براى هر کیلو رســیده و به فروش

 مى رسد این وظیفه تعزیرات و سازمان تنظیم بازار است 
که از گرانفروشى جلوگیرى کنند و ما متولى آن نیستیم. 

■■■  
معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان هم 
گفت: 400 کانون بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
در کشور شناسایى شد که 150 کانون در استان اصفهان 
بود که عمدتًا واحدهاى روســتایى را در بر مى گرفت و 
56 درصد کانون هاى روستایى و 44 درصد کانون هاى 

صنعتى است. 
محمد کشتکار اظهار داشت: امروز و در سال 96، بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در اســتان اصفهان کامًال 
کنترل شده و هیچ موردى از این بیمارى در سطح استان 

مشاهده نشده است. 
■■■  

همچنین نصف جهان با شــرکت کننــدگان آلمانى در 
نمایشگاه هم گفتگو کرد. اســتوان پیکر کشاورز منطقه 
شمال غرب آلمان اظهار داشــت: بین دو کشور ایران و 
آلمان در صنعت دام و طیور تفاوت و البته نقاط مشترکى 
وجود دارد و هیئت هاى آلمانى و ایرانى مى توانند با تعامل 
و بهره گیرى از فناورى هاى نویــن و تجربیات خود، به 
کشور هاى یکدیگر سفر کرده و تجربیات را انتقال دهند. 

الرس هاف نماینده انجمن کشاورزى آلمان هم گفت: 
اســتان اصفهان در صنعت دام و طیور بسیار قوى بوده و 
امیدواریم با اصفهان در آینده، همکارى مطلوب داشــته 

باشیم. 
پروفســور مایکل هس استاد دانشــگاه وین هم گفت: 
انجمن کشاورزى آلمان با برگزارى هفت کنفرانس علمى 
طى برگزارى این نمایشگاه سعى در افزایش بار علمى در 
زمینه دام و طیور دارد، که پیش بینى مى شود بیش از 120 

نفر در این کنفرانس ها شرکت کنند. 

در افتتاحیه نمایشگاه صنعت دام عنوان شد

آغاز اولین زنجیره تولید شیر در کشور از اصفهان

مدیر کل نوســازى مدارس اســتان اصفهان گفت: در 
حدود 60 مدرسه در شــهر اصفهان تخریبى هستند و 
استاندار اصفهان دستور تخلیه این مدارس و جابه جایى

 دانش آموزان را داد و با مهلت ده روزه در حدود 40 مدرسه 
تخلیه شدند و بقیه تا پایان سال تحصیلى مهلت دارند.

محمد حسین سجاد با اشــاره به تجهیز مدارس استان 
به سیستم گرمایشــى عنوان کرد: در سال 92 در حدود 
28 درصد از مدارس به سیســتم گرمایشــى استاندارد 
مجهز شــدند و امکاناتى براى این مدارس  پیش بینى 
شده بود و از سال 92  تاکنون توانستیم 63 درصد مدارس 
را تجهیز نماییم. وى ادامه داد:زمستان سال 95 قریب به  
63 درصد مدارس داراى شوفاژ و سیستم هاى استاندارد 

و مطمئن بودند.
وى تأکید کرد: با توجه به اینکــه این قانون یک قانون 
دایمى اســت به نظر مى رســد تا زمانى که هدف کلى 
آن محول نشــود این منابع اعتبارى ادامه خواهد داشت 
و آمارها حاکى از آن اســت که حــدود 26 هزار کالس 

استاندارد سازى شده  و ده هزار کالس باقى مانده است.
مدیر کل نوسازى مدارس استان اصفهان تصریح کرد: 
تقریبًا اســتاندارد کردن هر کالس هزینه اى در حدود

 ده میلیارد تومان نیازمند است.
وى اظهارداشت: موضوع دیگر ایستایى ساختمان ها و 
ایمنى بناهاســت و پنج هزار کالس تخریبى در استان 
موجود است و  این کالس ها در مقابل حوادث پیش بینى 
نشده مقاوم نیستند و احتمال تخریب دارند که باید براى 

بازسازى اقدام کنیم.
ســجاد در ادامه بیــان کــرد: نزدیک به شــش هزار 
و 200 کالس نیازمند مقاوم ســازى هســتند و  حدود 
11 هــزار و 200 کالس نیازمند بازســازى و تخریب

 مى باشند.
مدیر کل نوسازى مدارس اســتان اصفهان با اشاره به 
تعداد کالس هاى تخریبى اســتان گفت: چهار هزار و 
942 کالس تخریبى در استان وجود دارد و تعداد چهار 
هزار و 317 پروژه آموزشى و پرورشى با 25 هزار و 761 
باب کالس به آموزش و پرورش استان اصفهان تحویل 

داده شده است. 
وى افزود: 27 درصد پــروژه هاى تحویل داده شــده 
و 30/5 درصــد کالس هاى تحویل شــده، توســط 
خیرین مدرســه ســاز و بــا مشــارکت آنهــا احداث

 شده است.

اروپاییان پایشان را بر فرش غیر اصفهانى دراز مى کنند دستور تخلیه 60 مدرسه در شهر اصفهان

برگزارى نمایشگاه گل و گیاه در 
نمایشگاه دائمى اصفهان

دشت کاشان با بحران آب مواجه است
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بهره بردارى از تصفیه خانه 
فاضالب شهرك صنعتى راوند 
تصفیه خانه فاضالب شهرك صنعتى راوند کاشان 
با حضور معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت و 
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرك هاى 

صنعتى ایران به بهره بردارى رسید.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشان در آیین 
بهره بردارى از ایــن تصفیه خانه گفــت: ظرفیت 
این تصفیه خانه 360 مترمکعب آب در شــبانه روز

 است.
مهدى واصفى زمان آغاز طرح را سال 93 بیان کرد و 
افزود: براى اجراى این واحد، 8 کیلومتر لوله گذارى 

شده است.
وى اعتبار هزینه شــده براى اجــراى تصفیه خانه 
شهرك صنعتى راوند کاشان را 55 میلیارد ریال ذکر 
کرد و یادآور شد: این بودجه از محل اعتبارهاى ملى 

تأمین شده است.

آغاز مرمت 500 بنا
مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان از آغاز طرح 
بزرگ مرمت 500 بنا و مجموعه تاریخى در استان 

اصفهان خبر داد.
فریدون اللهیارى افزود: با توجه به برنامه ریزى هاى 
به عمل آمده کارشناســان حوزه میــراث فرهنگى 
استان از اسفندماه سال گذشــته طرح هاى مرمتى 
ســال 1396 اســتان را آماده نموده اند و عملیات 
اجرایى این طــرح هاى عظیم در 24 شهرســتان 
اســتان با اختصاص اعتبارى بالغ بــر 360 میلیارد 

ریال آغاز  شد.
وى تأکید کرد: بخشــى از این اعتبار در راســتاى 
مرمت در حوزه هاى پایگاه هاى جهانى و ملى استان 
شامل پایگاه هاى جهانى مســجد جامع اصفهان، 
میدان امام(ره)، کاخ چهلســتون و باغ فین کاشان 
و همچنین در پایگاه هاى ملى روســتاهاى ابیانه، 
قهى و پایگاه هاى ملى شــهرهاى نیاســر، نوش 
آباد و کاشــان (محوطه باستانى ســیلک) اجرایى

 خواهد شد.

آغاز توزیع تخم نوغان در 
استان اصفهان

توزیع تخم نوغان، بین نوغانداران در استان اصفهان 
آغاز شد. مسئول طیور صنعتى و کرم ابریشم سازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: تا اردیبهشت 
امســال 300 جعبه تخم نوغان بین نوغانداران این 
شهرستان و اســتان هاى چهار محال وبختیارى ، 
خوزســتان، یزد، فارس و کرمان توزیع مى شود که 
به ازاى هر جعبه در حدود 30 تا 35 کیلوگرم پیله تر 

به دست مى آید.
محمد حســن انصارى پور درآمد حاصل از پرورش 
هر جعبه تخم کرك ابریشــم را حدود هفت میلیون 
ریال بیان کــرد و افزود: نوغانداران مــى توانند در 
فضایى20 متــرى به صــورت طبقاتى، تــا چهار 
جعبه کرم ابریشــم را پرورش دهند و پیله ابریشم 
تولید شــده را به کارخانجات صنعتى ابریشم کشى 
ارســال کنند تا در فرآیندى نخ از آن اســتحصال

 شود.

کاهش دماى هوا در این روزها
رئیس مرکز پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان گفــت: روند افزایش دماى هــوا دو درجه 
سانتى گراد است و با نزدیک شدن به آخر هفته،این 

افزایش دما جبران مى شود.
حســن خدابخش درباره پیش بینــى وضعیت آب  و 
هواى استان اصفهان اظهار داشت: موج ناپایدارى 
از غرب کشور به ســمت اصفهان در حرکت است 
که در روزهاى آتى حالت ناپایدارى را براى اســتان 

ایجاد مى کند.
وى افزود: تأثیرات این موج در ســطح اســتان به 
خصوص در قســمت غرب به صــورت وزش باد و 
بارش هاى پراکنده اى در شــمال و شــرق استان 
تا آخر هفتــه همزمــان با خــروج آن از اســتان

 خواهد بود.

خبر

معاون پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان با اشاره به اهمیت 
انجام مشــاوره و غربالگرى ژنتیک پیش از ازدواج، اظهار 
داشت: انجام آزمایش هاي ژنتیک اجبارى نیست اما توصیه 

می شود مصاحبه اولیه ژنتیک پیش از ازدواج انجام شود.
مجتبى ناجى با اشاره به اینکه در مشاوره هاي اولیه ضریب 
خطر بروز معلولیت در افرادي که قصد ازدواج دارند بررسی 
می شود،  تصریح کرد: افراد در مشاوره هاي ژنتیک به دو گروه 
پرخطر و یا خطر متوسط تقسیم بندى مى شوند زیرا براى بروز 
معلولیت و بیمارى ژنتیکى یا با خطر متوسط یا باال مواجه 
هســتیم و هیچ دو نفري در گروه کم خطر یا بى خطر قرار 
نمی گیرند. وى با بیان اینکه زوجین بعد از انجام مصاحبه 

اولیه به صورت اختیارى و نه اجبارى مى توانند براى مشاوره 
ژنتیک مراجعه کنند، افزود: در مشاوره هاي اولیه، افرادي که 
ازدواج آنها به لحاظ بروز معلولیت فرزند پرخطر محسوب 

می شود باید مشاوره ژنتیک انجام دهند.
ناجى ادامه داد: آزمایش ژنتیک براى تمام افرادى که قصد 
ازدواج دارند الزامى نیست و نباید با مشاوره ژنتیک اشتباه 
گرفته شود. برخى آزمایشــگاه ها براى بازاریابى خودشان 
به تمام زوجین توصیه مى کنند کــه باید آزمایش ژنتیک 
انجام دهند در صورتى که ضرورتى ندارد و تنها مرجعى که 
مى تواند تشخیص دهد که ضرورت انجام آزمایش ژنتیک 

الزم است، مشاوره ژنتیک است.

مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان با اشاره به 
پیشرفت 35 درصدى پروژه بزرگ آزادراه شرق اصفهان 
در استان فارس گفت: در استان اصفهان نیز با اخذ مصوبه 
دولت و با مشارکت بخش خصوصى امید است از شهریور 

ماه سال جارى عملیات اجرایى آن آغاز شود.
حجت ا... غالمى در خصوص پروژه آزادراه اصفهان به 
شیراز گفت: پروژه آزادراه اصفهان – شیراز از سه راهى 
مبارکه تا پل ایزدخواست به طول 120 کیلومتر و با اعتبار 
برآورد شده به میزان 900 میلیارد تومان و با مشارکت 70 

درصدى بخش خصوصى احداث خواهد شد.
وى با اشاره به مراحل احداث پروژه آزادراه شرق اصفهان 

که از آزادراه نطنز آغاز و به سه راهى مبارکه ختم مى شود، 
بیان داشت: این پروژه به طول 93 کیلومتر در سه قطعه 
در حال ساخت اســت که قطعه یک و 2 آن با مشارکت 
بخش خصوصى و با قرارداد 330 میلیارد تومان در حال 
اجراســت و قطعه سوم نیز تا ســه راهى مبارکه تا پایان 

فروردین ماه(امروز) عملیات اجرایى آن شروع مى شود.
وى افزود: در ادامه احداث پروژه آزادراه شرق اصفهان که 
از کریدورهاى شمال به جنوب کشور محسوب مى شود 
پروژه آزادراهى اصفهان به شیراز در حوزه استان اصفهان 
آغاز خواهد شــد که این پروژه از سه راهى مبارکه تا پل 

ایزدخواست به طول 120 کیلومتر احداث خواهد شد.

آغاز عملیات آزادراه 
شرق اصفهان از شهریور

مراقب توصیه هاي بى دلیل 
آزمایشگاه ها باشید

اجراى کنسرت احسان خواجه امیرى در تاالر رودکى تا 
اول اردیبهشت ماه(فردا) تمدید شد.

احســان خواجه امیرى که تا کنون هشــت آلبوم با نام 
هاى: «من و بابــا» 1380، «براى اولیــن بار» 1384، 
«سالم آخر» 1386، «فصل تازه» 1387، «یه خاطره از 
فردا»1389، «عاشقانه ها» 1391، «پاییز»، «تنهایى» 
1393 و «سى ســالگى» 1395 را روانه موسیقى کشور 
کرده است براى اجراى کنسرت خود امروز به اصفهان 

سفر مى کند.
جالب است بدانید زادگاه پدر احسان خواجه امیرى، ایرج، 
که یکى از سرشــناس ترین خوانندگان موسیقى اصیل 

ایرانى است، شهر خالد آباد نطنز اصفهان است.
عالقه مندان براى شرکت در کنســرت خواجه امیرى 
melliconcert. مى توانند با تهیه بلیت از ســایت

com، روز 31 فروردین(امروز)  در دو ســانس 17و 30 
دقیقه و 20و 30 دقیقه و اول اردیبهشــت(فردا) ساعت 

17و 30 دقیقه به تاالر رودکى مراجعه کنند.

در چند روزگذشته دوســتداران میراث فرهنگى با انتشار 
تصاویرى از وضع آشفته مسجد امام(ره) نسبت به برپایى 
غرفه هاى فروش کاشى در این محل و آشفتگى ظاهرى بنا 

انتقاداتى مطرح کردند.
مدیرکل سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى وگردشگرى 
استان با اشاره به اینکه ماه  هاست کارگاهى براى مرمت و 
بازسازى گنبد مســجد امام(ره) اصفهان برپا شده، افزود: 
با توجه به حساســیت مرمت این اثر جهانى، کار به کندى 

پیش مى رود.
اللهیارى با بیان اینکه پیمانکارمرمت این مسجد، با قراردادى 
با میراث فرهنگى این کارگاه را براى مرمت گنبد برپا کرده، 
گفت: پیمانکار با اطالع میراث فرهنگى، نمایشگاهى از هنر 
کاشى ها و کارگاه آموزشى مراحل ساخت و تراشیدن کاشى 
را برپا کرده که درآن همه مراحل کاشــى کارى هاى گنبد 

مسجد و مراحل مرمت را اســتادکاران به نمایش گذاشته 
شده اند.وى افزود: با توجه به طوالنى بودن زمان مرمت و 
نیاز به مرمت دائم این بناى تاریخى مرمتگران در بخشى 
از کارگاه مرمت بخشــى کاشى هاى معرق و هفت رنگ و 
نحوه چگونگى تولید و نصــب آنها را در معرض دید عموم 

قرار داده اند.

تکذیب فروش کاشى هاى مسجد امام(ره)

تمدید اجراى کنسرت احسان خواجه امیرى در اصفهان

ذبح 400 هزار دام در 
کشتارگاه نجف آباد

شــهردار نجف آباد اظهار داشت: طى سال هاى 
94 و 95 در مجمــوع بیــش از400 هزار رأس 
دام در  کشــتارگاه شــهر ذبح شــده اند که این 
میزان در سال 95 نســبت به مدت زمان مشابه 
ســال قبل از آن به دلیل مشــکالت اقتصادى 
و کاهــش تقاضــا، رشــد منفــى 20درصدى

 داشته است.
مسعود منتظرى با اشاره به ذبح نزدیک به 180 
هزار دام طى ســال گذشــته بیان داشت: از این 
تعداد 171هزار رأس به صورت دام سبک شامل 
گوســفند و بز بوده، بیش از شش هزار و هفتصد 
رأس گاو و شتر ذبح شــده و بیش از هزار و500 

شترمرغ نیز جزو همین آمار محسوب مى شوند.
وى اضافه کرد: به دلیل شرایط خاص بازار، آمار 
کشتار در ماه هاى مختلف از 28 تا 7درصد رشد 
منفى نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل داشته 
و مجموعًا نیز ذبح دام سبک، سنگین و شترمرغ 

رشد منفى 20، 14 و 21درصد داشته اند.

ساسان اکبرزاده

ششمین جشنواره استانى نوجوان سالم و طرح همیاران 
پیشگیرى (طرح مشــارکت اجتماعى دانش آموزان در 
پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى) با معرفى نفرات 

برگزیده در بخشهاى مختلف به کار خود پایان داد. 
در مراســم اختتامیه این جشــنواره کــه در تاالر ادب 
و با حضــور جمعى از مســئوالن، فرهنگیــان، اولیاو 
دانش آموزان، به همت معاونت تربیت بدنى و سالمت 
آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شده بود معاون 
تربیت بدنى و سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان 
به عنوان میزبان با خیرمقــدم گفت: آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان با توجه به تفاهمنامه اى که با شوراى 
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان دارد هشت طرح 
کشورى و چهار طرح استانى را به اجرا مى گذارد که یکى 
از آنها، برگزارى جشنواره نوجوان سالم است که مى تواند 

موجب پیشگیرى از آسیب ها در مدارس گردد. 
عبدالرضا رئیسى، گسترش نهضت فرهنگى پیشگیرى 
از اعتیاد، شناســایى قابلیت دانش آموزان در پیشگیرى 
از آسیب ها، معرفى دســتاوردهاى دانش آموزان، اولیاو 
فرهنگیان، معرفى الگوهاى موفــق در مدارس و... را 
از اهداف برگزارى جشــنواره نوجوان سالم برشمرد و 
افزود: ما به سه محور پیشگیرى از گرایش به دخانیات، 
سوء مصرف مواد مخدر و پیشگیرى از خشونت در این 

جشنواره پرداختیم. 
وى ادامه داد: به ششــمین جشــنواره نوجوان سالم از 
نواحى و مناطــق 14 گانه آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان در شــرکت هاى فرهنگى و هنرى، 16 هزار و 
824  اثر از سراسر استان ارســال شد که پس از داورى 
آثار، در نهایت در این مراســم از 263 دانش آموز، اولیاو 
همکاران فرهنگى تجلیل شــد. البته این جشــنواره 
امسال در دو بخش خالقیت دانش آموزى در رشته  هاى 
ایده پردازى، مقاله، عکس، روزنامه دیوارى، فیلم و... و 
در بخش ابتکارات مدرســه اى در محورهاى الگوهاى 
موفق پیشگیرى، محصوالت کمک آموزشى، فرهنگ 

پیشگیرى و... برگزار شد. 
رئیســى در زمینه طرح همیاران پیشگیرى هم گفت: 
طرح همیاران پیشگیرى نیز در دو ناحیه 3 و 4 مدارس 
اصفهان که همکارى و کمک بســیار خوبى داشتند به 

اجرا درآمد. 

■■■
دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
نیز در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره نوجوان سالم 
گفت: سه دهه است که نرخ رشد اعتیاد در کشور از نرخ 
رشد جمعیت پیشــى گرفته و براساس برآوردها، روزانه 
300 جوان در کشــور وارد چرخه اعتیاد شده و هر سه 
ساعت یک جوان در اثر استفاده از مواد مخدر در کشور، 

جان خود را از دست مى دهد. 
مصطفى هادى زاده، میانگین سن اعتیاد در کشور را 24 
سال و در استان اصفهان 25/5 سال بیان کرد و گفت: 
براساس برآوردها، امروز ورود دختران جوان به اعتیاد، 
دو و نیم برابر پسران شده است. این در حالى است که 50 
درصد دختران ندانسته وارد این چرخه شده و شاید 30 

درصد به اجبار وارد چرخه اعتیاد مى شوند. 
وى افزود: در سال گذشته کشفیات مواد مخدر در کشور 

705 تن بود که ســهم اســتان اصفهان با کسب رتبه 
چهارم کشــور در این زمینه، 40 تن بوده است و امروز 
25 درصد معتادین کشــور، مواد مخدر صنعتى استفاده 
مى کنند. البته کمتر از یک درصد حجم کشفیات، مواد 

مخدر صنعتى است. 
دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان با بیان اینکه روى آوردن به مواد مخدر، درمان 
قطعى ندارد گفت: رشد فزاینده عرضه انواع مواد مخدر، 
محرك و توهــم زا، داروهاى محرك و رشــد فزاینده 
تقاضا، باعث شده، شیب آسیب بیشتر متوجه دختران که 

پیوند عاطفى بیشترى دارند باشد. 
وى از جوانان، به ویژه دختران خواست تا با این آسیب ها 

آشنا شده و با آن مقابله کنند. 
■■■

معاون دفتر مراقبت در برابر آسیب هاى اجتماعى وزارت 

آموزش و پرورش هم که میهمان ویژه این جشنواره بود 
گفت: براساس سند بنیادین آموزش و پرورش، نوجوانى 
که عالوه بر کســب علم و دانش و معرفت به ســاحت 
دین و اخــالق، اقتصاد، زندگى، امــور بدنى و هنرى و 
زیباشــناختى اهتمام ورزد نوجوان سالم است و وزارت 
آموزش و پرورش به همه ســاحت هاى دانش آموزان 
به ویژه پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى که متأسفانه 
امروز در جامعه کم و بیش با آن مواجه هستیم توجه دارد. 
حامد صبورى گفت: آمــوزش با رویکرد رشــد مدار، 
توانمندسازى والدین و همکاران فرهنگى، فعالیت هاى 
ترویجــى جامعه محــور و... از اهداف برگــزارى این 
جشــنواره بــوده اســت و وزارت آمــوزش و پرورش 
امروز بیش از 15 عنوان برنامه در حوزه پیشــگیرى از 

آسیب هاى اجتماعى را در کشور در حال اجرا دارد. 
وى افــزود: در راســتاى راه اندازى نهضــت فرهنگى 

پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى، اینگونه جشنواره ها 
در کشور برنامه ریزى شــد و جشنواره نوجوان سالم نیز 

یکى از آنهاست. 
صبورى از روند رو به رشد این جشنواره طى سال هاى 
برگزارى آن خبر داد و گفت: در دوره نخست، سه هزار 
اثر در جشنواره نوجوان سالم شرکت کرده بودند که این 
میزان در ایستگاه ششم، به بیش از یکصد هزار اثر رسیده 

و این نهضت جایگاه خود را بازیافته است. 
وى گفــت: در ســال جــارى در حوزه پیشــگیرى از 
آسیب هاى اجتماعى، ما طرح نماد را اجرایى مى کنیم که 
به وسیله وزارتخانه ها و سازمان ها به صورت یک ائتالف 
یکپارچه شکل گرفته و همه دســتگاه ها با موضوعات 
مختلف مداخله و مسائل را پیگیرى مى کنند. همچنین 
براساس تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش با وزارت 
کشور، قرار شد 100 در صد دانش آموزان مقاطع ششم 
تا نهم متوســطه در دوره هاى پیشگیرى از آسیب هاى 

اجتماعى در کشور شرکت کنند. 
صبورى فرهنگسازى را مســئله اساسى براى پیشبرد 
برنامه هاى پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى دانست 
و خطاب به دانش آمــوزان گفت: از امروز مســئولیت 
شــما که برترین ها هستید دوصدچندان شــده و باید 
فرهنگ پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى را ترویج 
کنیــد و همــکاران فرهنگــى و والدین نیــز وظیفه 
دارند پیــام جشــنواره را ترویج و این چراغ را روشــن 

نگه دارند. 
■■■

مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان هم نگرانى والدین 
نسبت به فرزندانشان را صحیح خواند و گفت: سالمت، 
مثلثى است که داراى سه ضلع سالمت جسمى، روانى 
و اجتماعى بوده و باید به جوانــان در این مقطع زمانى، 
نگاه ویژه داشت تا جوانان هویت و کرامت داشته باشند. 
ســعید صادقى افزود: مدارس، بهترین مــکان براى 
آموزش ســرمایه هاى اجتماعى به نوجوانان و جوانان 
اســت و با نوجوانان ســالم باید گفتگو و این الگوها را 

نشان داد. 
وى اظهــار امیــدوارى کــرد روزى برســد کــه هر 
نوجوان ســالم در اســتان بــه ســرپنجه ادب و آداب 
اجتماعــى و مدیریــت امــور ســالمت اجتماعــى

 بدرخشد. 

میانگین سن اعتیاد در اصفهان 25/5سال است

رئیس اداره امور آزمایشگاه هاى اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: کانون هاى انسان ساز در شرق 

اصفهان منشأ گرد  و  غبار در این کالنشهر است.
بابک صادقیان در گفتگو با تسنیم افزود: علت وجود غبارى 
که هفته گذشته در شهر اصفهان دیده  شد، بادهاى بهارى 
بود که با افزایش سرعت آن فرسایش خاك  را هم بیشتر 

کرد.
رئیس اداره امور آزمایشگاه هاى اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با بیان اینکه منشأ ایجاد ریزگردها از 
کانون هاى طبیعى است و وجود واحد هاى تولیدى و معدنى 
در شرق اصفهان هم سبب تشدید ورود ریزگردها به این 
شهر مى شود، افزود: ریزگردها گاهى از برخى کشورهاى 
همسایه از جمله عراق و سوریه با وزش بادها به استان و 

شهر اصفهان سرایت مى کند.
وى خاطرنشان کرد: دشت سگزى در شرق اصفهان یکى از 
کانون هاى مؤثر در این زمینه است اما وجود کوره هاى آجر، 
گچ و دیگر فعالیت هاى صنعتى سبب افزایش ریزگردها در 

شهر اصفهان شده است.
صادقیان همچنین گفت: با توجه به شرایط نیمه خشک 
اقلیم اصفهان و کاهش بارندگى در ســال هاى مستمر 

که سبب ورود به دوره خشکسالى شده، مناطق مختلفى 
در اصفهان به کانون هاى فعال در این حوزه تبدیل است.

وى یکى از دالیــل غبار موجود در هــواى اصفهان را از 
دست دادن رطوبت در آب و هواى این شهر دانست و افزود: 
در صورت نبود رطوبت در آب و هواى اصفهان شــرایط 
براى بروز و ظهور ریزگردها فراهم مى شود که در ماه هاى 
نخست فصل بهار به دلیل وزش باد هاى شدید بیشتر قابل 

مشاهده شده است.
رئیس اداره امور آزمایشگاه هاى اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان اظهار داشت: در چند سال گذشته 
دولت برنامه هاى مختلفى براى رفع مشکل ریزگردها در 
نظر گرفته و به استان ها ابالغ کرده که از آن جمله مى  توان 
به موضوع تدوین برنامه جامع مدیریت گرد و غبار و تولید 
ذرات معلق در سال 93 اشاره کرد که در منشأهاى طبیعى و 
انسان ساز تکمیل و به دستگاه هاى مربوط ابالغ شده است.

وى با اشــاره به اینکه تالش براى بهبود هواى اســتان 
اصفهان به طور جدى وجود دارد، گفت: در این برنامه که 
براى هر سازمان به صورت جداگانه توضیح داده شده است 
به صورت دوره اى جلساتى درباره عملکرد سازمان هاى 

مربوط برگزار مى شود.

گرد و غباراین روزهاى اصفهان از کجا مى آید؟ 

در مراسم افتتاحیه جشنواره استانى نوجوان سالم عنوان شد
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ویترین

 تخفیف 50 درصدى به 
سرمایه گذاران شهرك هاى صنعتى

معـاون وزیر صنعت، معـدن و تجـارت گفت: دولت 
در حال برنامه ریزى اسـت تا 50 درصـد تخفیف در 
پرداختى هـاى سـرمایه گذاران بـه دولت بـه عنوان 
مشوق براى سرمایه گذارى در شهرك هاى صنعتى 

در نظر گرفته شود.
علـى یزدانـى اظهارداشـت: دولـت مشـوق هاى 
خوبـى را براى شـهرك هاى صنعتـى در نظر گرفته 
اسـت که در چند روز آینـده به صورت رسـمى طى 
جلسـه اى در وزارتخانـه به اسـتان ها ابـالغ خواهد 
شـد تا چرخ صنعـت روان تر بـه گردش خـود ادامه 

دهد.
وى ادامه داد: در حال حاضر در حدود 88 هزار واحد 
صنعتى در کشـور داراى پروانه و مجوز بهره بردارى 
است که تعداد 80 هزار واحد کوچک، چهار هزار واحد 

متوسط و بقیه واحدهاى بزرگ هستند.
مدیرعامل صنایـع کوچک و شـهرك هاى صنعتى 
ایران تعداد شهرك هاى صنعتى غیردولتى مجوزدار 

کشور را 65 مورد عنوان کرد.
یزدانى اضافه کرد: پیشنهاد مى شود در شهرك هاى 
صنعتى هر سرمایه گذار با برنامه زمانبندى و اشتغال 

از صفر تا 75 درصد تخفیف بگیرد.

واردات 609 هزار تن موز 
در سال قبل

براساس آمارهاى گمرك، در 12 ماه سال 95،بیش 
از 608 هزار تن موز به کشور وارد شد.

 براساس گزارش تجارت خارجى در سال 95، در این 
مدت 468 میلیون و 735 هـزار و 337 دالر به وزن 

608 هزار و 837 تن موز وارد کشور شده است.
سال 94 نیز واردات موز به کشور بالغ بر 515 میلیون 
و 941 هـزار و 876 دالر ارزش داشـت؛ بنابراین به 
لحاظ تغییرات ارزشى سال گذشته با منفى 9 درصد 
کاهش روبـه رو بوده اسـت. معادل ریالـى موزهاى 
وارداتى 1734 میلیارد و 320 میلیون تومان اسـت. 
موز نهمین کاالى عمده وارداتى به کشور محسوب 

مى شود.
همچنین براساس آمارهاى گمرك، در 12 ماه سال 
گذشـته، 83 هزار و 648 تن بـه ارزش 342 میلیون 
و 406 هزار و 11 دالر گوشـت منجمد گاو به کشور 
وارد شده که به نسبت سال 94 با حجمى بالغ بر 92 
هـزار و 96 تـن و ارزش 389 میلیـون و 553 هزار و 
953 دالر به لحـاظ ارزش منفـى 12 درصد کاهش 

داشته است.
ایـن حجـم از واردات معـادل 1266 میلیـارد و 
902میلیـون و 240 هـزار تومان برآورد مى شـود و 
نیز گوشت منجمد گاو نیز در رتبه سیزدهم بیشترین 

واردات به کشور قرار دارد.

روغن و محصوالت شوینده 
ایران پرطرفدارتر شد

روغـن و محصـوالت شـوینده ایـران از جملـه 
محصوالت پتروشیمى هستند که طبق آخرین آمار 
در بازارهاى جهانى پرطرفدارتر شدند؛ به طورى که 
ارزش صـادرات روغن 50 درصـد و ارزش صادرات 

محصوالت شوینده 4 درصد رشد داشته اند.
ارزش صـادرات روغـن در سـال 1395 بـه میـزان 
دو هـزار و 26 میلیـون دالر و بـه وزن چهـار هزار و 
539هزار تـن بوده که نسـبت بـه مدت مشـابه 50 
درصد از نظر ارزشى و در حدود 1/5برابر از نظر وزنى 

رشد داشته است.
با ثبات قیمت نفت خام، عرضه مازاد روغن هاى پایه 
و اضافه شـدن ظرفیت هـاى جدیـد خاورمیانه و نیز 
فقدان تقاضاى بازارهاى کلیدى نظیر چین به دلیل 
رشد ضعیف اقتصادى شاهد رقابت تولیدکنندگان در 
شرایط سخت بازار بودیم که این امر مانع از افزایش 
قیمـت قابل مالحظه در شـرایط سـخت صـادرات 

روغن است.
 همچنین میزان صادرات محصوالت شوینده از نظر 
ارزشى معادل 196 میلیون دالر و از نظر وزنى معادل 
264 هزار تن اسـت که نسـبت به مدت مشابه سال 
قبل 4 درصد به لحاظ ارزشـى رشد داشـته و از نظر 

وزنى تغییر نداشته است.

رئیس اتاق اصناف ایــران پرداخــت ده میلیارد تومان 
تسهیالت به بنگاه هاى تولیدى صنفى را از برنامه هاى 
اصناف در دو ماه آینده اعالم کرد و گفت: وجود دو هزار 

دستورالعمل براى ایجاد شغل، مانع توسعه است.
على فاضلى با انتقاد از تدوین دو هزار دستورالعمل براى 
اشتغالزایى گفت: چنین رویه اى در دنیا وجود ندارد چراکه 
این قوانین ســبب ایجاد اختالل درفضاى کسب و کار 

مى شود.
وى با اشاره به ضرورت اصالح قوانین ایجاد شغل ادامه 
داد: باید مجلس شوراى اســالمى براى تصحیح قانون 

نظام صنفى توجه بیشترى داشته باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشــاره به رشــد چشمگیر 
تکنولوژى در فضاى کسب و کار گفت: در پنج سال آینده 
استارتاپ ها، تهدیدى براى بنگاه هاى کوچک هستند که 
باید با آگاهى رســانى و آموزش به صاحبان این بنگاه ها 
و تصویب قوانین تقویت کننده بنــگاه ها، مانع از ایجاد 

اختالف در فعالیت این مراکز شویم.
فاضلى با اشاره به شکل گیرى کارگروه هاى خاص بین 
اصناف و مجلس شوراى اســالمى افزود: در شش ماه 
نخست امسال اصالح قوانین در جهت تقویت تولید ملى 
و ایجاد اشتغال پایدار از اولویت هاى اتاق اصناف با شکل 

گیرى کارگروه هاى ویژه اصناف و مجلس بوده است.

مدیرعامل بورس انرژى از الزام خرید برق از بورس انرژى 
براى مشتریان با مصرف باالى 5 مگاوات از ابتداى سال 

جارى خبر داد.
على حسینى گفت:  اگر مجتمع هاى مسکونى وجود دارند 
که سرجمع اشتراك آنها باالى 5 مگاوات است مشمول 
این مصوبه دولت هستند و اگر مصرف کننده صنعتى باشد 
و باالى این رقم مصرف کند از ابتداى امسال باید خرید 

برق را از طریق بورس انرژى انجام دهد.
وى تصریــح کــرد: از ابتداى امســال تمــام صورت 
حســاب هایى که براى مشــترکان صنعتى و خانگى با 
مصرف باالى 5 مگاوات به صورت على الحساب صادر 

شده تا بتوان با مکانیزم بورس انرژى با آنها تسویه کرد.
وى تصریح کرد: یکى از محدودیت کنونى بورس انرژى 
نقل و انتقاالت ارز است و امیدواریم که این محدودیت از 

سوى دستگاه هاى سیاستگذار حل شود.
وى شــفافیت و خرید و فروش غیرانحصارى در بورس 
انرژى را از جمله دســتور کارهاى اصلــى این بورس 
دانست و گفت: تجارى وجود دارند که مى خواهند خرید 
انحصارى از بورس داشته باشــند و حتى حاضرند تمام 
معامالت خود را از بورس انرژى انجام دهند اما مکانیزم 
بورس انرژى شفافیت است و قطعًا اجازه چنین کارى را 

نمى دهد.

پرداخت 10میلیارد تومان 
تسهیالت به بنگاه هاى تولیدى  

مصرف کنندگان بزرگ امسال 
از بورس انرژى، برق مى خرند

بــازار خــودرو در روزهــاى پایانــى نخســتین ماه 
ســال با رکــود همراه اســت کــه کاهــش قیمت 
برخــى خودروهــا را در بــازار بــه همــراه داشــته 
اســت، این افت قیمــت در مورد خودروهــاى داخلى 
تــا 700 هــزار تومــان و در مــورد خارجى هــا تــا 

17 میلیون تومان نیز رسیده است.
بر این اســاس، قیمت پژو 206 صندوق دار مدل V8 با 
200 هزار تومــان کاهش به 38 میلیــون و 200 هزار 
تومان رسیده است. همچنین قیمت پژو 206 تیپ 5 با 
افت صد هزار تومان در بازار به 37 میلیون و 900 هزار 

تومان رسیده است.
این روزها پژو 405 مدل GLX خاکسترى در بازار افت 
700 هزار تومانى را تجربه کرده و با قیمت 29 میلیون 
و 700 هزار تومان به مشتریان عرضه مى شود. در این 
شرایط، قیمت پژو 405 مدل GLX رنگ نقره اى بدون 
تغییر بوده و خریداران مى توانند این خودرو را با قیمت

 30 میلیون و صد هزار تومان از بازار خریدارى کنند.
در مورد پژو پارس ســال نیز باید به کاهش 300 هزار 
تومانى قیمت این خودرو در بازار اشاره کرد که در حال 
حاضر با قیمت 37 میلیون تومان خرید و فروش مى شود. 
پژو پارس LX نیز بدون تغییر قیمت در بازار 41 میلیون 

و 700 هزار تومان معامله مى شود.
قیمت ســمند LX نیز بدون تغییر بوده و در حال حاضر

 31 میلیــون و 800 هــزار تومان به مشــتریان عرضه 
مى شود. اما ســمند EF7 افت قیمت 500 هزار تومانى
 را شاهد بوده و قیمت آن به 31/5 میلیون تومان رسیده 

است. 
پژو 206 تیپ 2 بــا کاهش قیمت 500 هــزار تومانى 
این روزها به قیمت 33/5میلیــون تومان در بازار خرید 
و فروش مى شــود. در مورد دنا هم باید به کاهش 300 
هزار تومانى قیمت این خودرو و عرضه آن با قیمت 43/5 

میلیون تومان اشاره کرد.
 قیمت تیبا در بازار، زیر قیمت کارخانه

بررسى بازار محصوالت سایپا نیز نشان مى دهد قیمت 
برخى محصوالت این شرکت در بازار زیر قیمت کارخانه 
است که مى توان به قیمت تیبا 2 (هاچ بک) اشاره کرد، 
به طورى که قیمت این محصول در بازار 27/5 میلیون 

تومان و در کارخانه 28 میلیون تومان است.
در عین حال تیبا صندوق دار در بازار 25 میلیون و 300 
هزار تومان اســت ولى از ســوى کارخانه به قیمت 24 

میلیون و 700 هزار تومان عرضه مى شود.
قیمت پراید در بازار تغییرى نداشته و سایپا 111 همچنان 
با قیمــت 22 میلیون تومان و ســایپا 131 با قیمت 21 

میلیون و 250 هزار تومان خرید و فروش مى شود.
قیمت سراتو با آپشن جدید ســایپا در بازار 101 میلیون 
تومان و مدل قبلى آن 92 میلیون تومان است که تغییرى 
را تجربه نکرده اســت. در اینجا باید به افت دو میلیون 
تومانى قیمت سراتو وارداتى نیز اشاره کنیم که هم اکنون 

139 میلیون تومان در بازار معامله مى شود. 

قیمت ساندرو دنده اتوماتیک در بازار 53 میلیون تومان 
و نوع دنده اى این خودرو 46 میلیون و 700 هزار تومان 
است و ساندرو استپ وى نیز با قیمت 62 میلیون تومان 

در بازار عرضه مى شود.

 کاهش 17 میلیونى قیمت لکسوس
در بررســى بازار خودروهاى وارداتى نیز باید به کاهش 

قیمت برخى خودروها اشاره کنیم. 
بر این اســاس، قیمت توســان با کاهش 1/5 میلیون 
تومانى به 186/5 میلیون تومان رســیده و ســوناتا نیز 
شــش میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده و در 
حال حاضر به قیمت 166 میلیون تومان به مشــتریان 

عرضه مى شود.
قیمت لکســوس مدل NX300 در بازار با کاهش 17 
میلیون تومانى نسبت به اسفند سال گذشته همراه بوده 
و در حال حاضر با قیمت 343 میلیــون تومان خرید و 

فروش مى شود.
قیمت مزدا 3 نیز در بازار چهــار میلیون تومان کاهش 
داشــته و هم اکنون با قیمت 119 میلیون تومان معامله 

مى شود.

ماهیگیرى چینى ها از بازار گل آلود خودرو 
در این وضعیت، شرکت هاى عرضه کننده خودروهاى 
چینى نیز از خأل بــازار خودروهاى 50 تــا 80 میلیون 
تومانى بیشترین استفاده را کرده و خودروهاى چینى را 
که اغلب کیفیت مناسبى ندارند با شرایط فروش جذاب 

براى مشتریان عرضه مى کنند.
این در حالى است که فعاالن بازار معتقدند دستگاه هاى 
نظارتــى باید بر رونــد فعالیت این شــرکت ها نظارت 
بیشترى داشته باشند و حقوق مشــتریان در خرید این 

خودروها رعایت و حفظ شود.

معاون وزیر راه و شهرســازى اعالم کرد: بــا توجه به 
مشکالتى که درخصوص دریافت یارانه نوسازى وجود 
داشت، در ســال جارى از منابع در اختیار بانک مسکن 
تسهیالت نوسازى و بهسازى با سود 12 درصد پرداخت 

خواهد شد.
محمد ســعید ایزدى گفت: در مورد دریافت تسهیالت 
نوسازى و بهسازى مشکلى نداشتیم بلکه بیشتر بحث 

یارانه سود بود.
وى افزود: از آنجاکه مصوبه گذشته دولت در مورد اعطاى 
تسهیالت نوسازى به مالکان و متقاضیان با مشکالتى 
در مورد یارانه روبه رو شد، براى سال 1396 مدل جدیدى 
را پیشــنهاد کردیم که خوشــبختانه در قانون بودجه 
هم آمده هزار میلیــارد تومان از منابــع در اختیار بانک 
مسکن براى اعطاى تسهیالت با سود 12 درصد پرداخت 

شود. 
بانک مسکن هم این رقم را به چهار هزار میلیارد تومان 
افزایش خواهد داد و تســهیالت را در اختیار متقاضیان 

قرار مى دهد.  

ریزش قیمت 700 هزار تومانى داخلى ها و 17 میلیونى خارجى ها

اوضاع پاییزى بازار خودرو در نخستین ماه بهار

صندوق بین المللى پول در جدیدترین گزارش چشــم انداز اقتصادى جهان اعالم کرد 
رشد اقتصادى ایران در سال 2017 به 3/3 درصد کاهش و نرخ بیکارى به 12/6 درصد 

افزایش خواهد یافت.
این نهاد بین المللى در این گزارش، رشد اقتصادى ایران در سال 2016، نخستین سال 

اجراى توافق هسته اى را 6/6 درصد برآورد کرد.
این درحالى است که صندوق بین المللى پول در گزارش پیشین خود میزان رشد اقتصادى 
ایران در سال 2016 را 4 درصد اعالم کرده بود. اما این گزارش رشد اقتصادى ایران براى 

سال جارى میالدى (2017) را 3/3 درصد پیش بینى کرده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکارى ایران در سال 2016 برابر با 12/5درصد بوده است که 
نسبت به سال 2015 بدتر شده است. البته این نهاد بین المللى در گزارش پیشین خود نرخ 
بیکارى ایران در سال 2016 را 10/8 درصد اعالم کرده بود.بر اساس برآورد هاى صندوق 
بین المللى پول، نرخ تورم ایران از 12 درصد در ســال 2015 به 8/9 درصد کاهش یافته 

است و در سال 2017 به 11/2 درصد افزایش مى یابد.
همچنین تراز حساب جارى ایران نیز از 2/4درصد تولید ناخالص ملى در سال 2015 به 
6/2درصد تولید ناخالص ملى در سال 2016 رسیده است و در سال 2017 به 5/2 درصد 

کاهش خواهد یافت.

  رشد اقتصادى و 
نرخ بیکارى ایران 
امسال بدتر مى شود

سود وام نوسازى
 12 درصد شد

عضو شوراى ملى زیتون با بیان اینکه مصرف روغن 
قاچاق براى انسان خطرناك است، از مردم خواست 

از خریدن روغن زیتون هاى قاچاق خوددارى کنند.
نادر جاللــت با بیــان اینکه روغن زیتــون درجه  
بندى هــاى مختلــف از جملــه فرابکــر، بکــر، 
معمولى، المپانــت، تصفیه شــده و پومیس دارد، 
اظهارداشــت: فرابکــر بهتریــن نــوع روغــن 
زیتون اســت امــا در ایــران متأســفانه گاهى ما 
شــاهد هســتیم روغن پومیس به جــاى بکر یا
فرابکر و بــا قیمت هاى باال به مصــرف کنندگان 

عرضه مى شود.  
وى با اشاره به اینکه قیمت هرلیتر روغن فرابکر در 
حدود 40 هزار تومان اســت، افزود: با این حال هر 
روغنى که به این قیمت به فروش برسد، حتماً فرابکر 
نیست و مردم باید روش تشخیص روغن زیتون سالم 
و خالص را بلد باشند تا به راحتى متوجه شوند کدام 

روغن خالص و کدام پومیس است؟
این عضو شــوراى ملى زیتون با بیان اینکه قیمت 
روغن پومیس در دنیا حدود یک دالر اســت، گفت: 
این روغن قابل خوردن نیست، دستگاه هاى مربوطه 
نیز جلوى واردات آن  را گرفته اند بــا این حال این 
محصول به شکل قاچاق وارد کشور  و لیترى بین 20 

تا 25 هزار تومان فروخته مى شود.  
جاللت بــا اشــاره به خطــرات روغــن پومیس

 بــراى مصــرف کننــدگان از جمله ســرطان زا 
بودن آن از مردم خواســت از خــوردن روغن هایى
 که به شکل قاچاق وارد شــور مى شوند، خوددارى 

کنند.  
وى همچنین روش تشــخیص روغن زیتون اصل 
را مورد اشاره قرار داد و گفت:یک قاشق غذا خورى 
روغن زیتون را در دهــان مى ریزیم، آن را در دهان 
مى چرخانیم و با هوا قورتــش مى دهیم، اگر روغن 
سالم باشد، چند لحظه بعد احساس تلخى، تندى و 
تیزى گلو را مى سوزاند و سپس این تلخى و تندى از 

بین رفته و طعم آن بسیار مطلوب مى شود.
عضو شوراى ملى زیتون اضافه کرد: همه روغن ها 
چرب هستند و در دهان ماسیده مى شوند اما روغن 
زیتون چرب نیست و حس ماســیدگى را در دهان 

ایجاد نمى کند.

هشدار درباره مصرف 
روغن زیتون  قاچاق 

روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهانروابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه زیر را از طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان دعوت 
مى شود براى دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معامالت اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان و ادارات شهرستان و 
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شماره 
مقدارتقریبىموضوع پروژهمزایده

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده قیمت کل(ریال)قیمت پایه کارشناسى (ریال)(متر مربع)
(ریال)

96/1/ز
اجاره سه ساله یک قطعه زمین 
با کاربرى تاالر پذیرایى واقع در 

شهرستان نایین
2000

2/160/000 سال اول
7/210/000730/000 2/400/000 سال دوم

2/650/000 سال سوم

96/2/ز
واگذارى چهار قطعه زمین با 

کاربرى مسکونى واقع در سایت 
مسکن مهر شهرستان شهرضا

2/650/0003/111/895/000311/189/500 هر متر مربع1174/30

1/056/755/500 2/650/0002/555/660/000255/566/000 هر متر مربع964/4
2/450/0002/450/000/000245/000/000 هر متر مربع1000
2/450/0002/450/000/000245/000/000 هر متر مربع1000

96/3/ز
اجاره یک قطعه زمین با انتقاع 

انبار خوراك دام شهرستان خور 
و بیابانک   

100010/000/00030/000/0003/000/000

96/4/ز
واگذارى یک قطعه زمین با انتقاع 
احداث پمپ بنزین شهرستان 

کاشان(روستاى جوشقان)
3000210/000630/000/00063/000/000

96/5/ز
اجاره موقت سه ساله یک 

قطعه زمین با انتقاع گلخانه اى 
شهرستان خمینى شهر

3369
8/085/000 سال اول

28/298/0002/850/000 9/433/000 سال دوم
10/780/000 سال سوم

اصالح آگهى مزایده عمومى یک مرحله اى شماره اصالح آگهى مزایده عمومى یک مرحله اى شماره 11//9696/ز الى /ز الى 33//9696/ز/ز
و آگهى مزایده عمومى یک مرحله اى شماره و آگهى مزایده عمومى یک مرحله اى شماره 44//9696/ز  و  /ز  و  55//9696/ز/ز

م الف: 36283 

مهلت تحویل پیشنهادها روز شنبه مورخ 1396/02/16
گشایش پیشنهادها ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1396/02/17

نشانى: اصفهان-خیابان سعادت آباد            تلفن: 031-36681068
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تایم اوت

با توجه به محرومیت کاپیتان سوم ذوب آهن از بازى با 
ماشین سازى به احتمال فراوان کاپیتان اول این تیم پس 

از دو نیمکت نشینى پیاپى به ترکیب اصلى برمى گردد.
اعتراض مهدى رجــب زاده به تعویض بــا محمدرضا 
عباسى در 20 دقیقه پایانى دیدار با صنعت نفت آبادان 
از هفته بیست و ششم لیگ برتر براى کاپیتان باتجربه 
ذوب آهن به قیمت نیمکت نشینى در دو بازى اخیر این 

تیم تمام شد.
پس از این اتفاق، مجتبى حسینى ترجیح داد تا در دیدار 
برابر بنیادکار از هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا و بازى با 
پیکان از هفته بیست و هفتم لیگ برتر رجب زاده را روى 

نیمکت بنشاند. نیمکت نشــینى کاپیتان اول ذوب آهن 
بازگشت کاپیتان سوم این تیم به ترکیب را در پى داشت. 
مرتضى تبریزى از این فرصــت نهایت بهره را برد و در 
هر دو مسابقه یکى از دو گل تیمش را به ثمر رساند تا از 
این طریق ادامه حضور خود در ترکیب اصلى ذوب آهن 

را تضمین کرده باشد.
از بخت بد اما تبریزى در بازى با پیکان 3  اخطاره شد و 
دیدار این هفته برابر ماشین سازى را از دست داد. با این 
اوصاف و با توجه به غیبت تبریزى، رجب زاده به احتمال 
زیاد به ترکیب اصلى ذوب آهــن برمى گردد و در دیدار 

برابر نماینده تبریز به میدان مى رود.

جدیدترین منتقد «کارلوس کى روش» مشخص شد 
که خوشبختانه ارتباطى با فوتبال ایران ندارد. او «روبن 
گونسالس» است که از ســال 2001 تا 2006 بازیکن 
رئال بــود و تنها چهار بار بــراى مادریدى ها به میدان 
رفت. روبن در مصاحبــه با برنامــه «ال چیرینگیتو» 
به خاطره تلخــش از کارلــوس کــى روش در رئال 
مادرید اشــاره کرد و گفــت: «مقابل ســویا من قصد 
دفع توپ را داشــتم ولى تــوپ به "الگــرا" برخورد 
کــرد و وارد دروازه شــد. 23 دقیقه از بازى گذشــته 
بود که دیدم تابلــوى تعویض باال رفتــه و من باید از 
زمین خارج شــوم. از کى روش بى نهایــت عصبانى 

بــودم و زمانــى کــه روى نیمکت نشســتم، بغضم 
ترکید.» 

ایــن بازیکــن 35 ســاله در پایــان گفــت:  «من 
مى توانســتم در رئال مثل یک ستاره کهکشانى باشم 
ولى کى روش کارى کرد که از رئال جدا شوم. آن اتفاق 
مى توانســت روى ادامه فوتبالم تأثیــر منفى بگذارد؛ 
ولى خدا را شــکر که اینچنین نشــد. اما آن روز اشک 
ریختم؛ چون رؤیاهایم در رئال را بر بادرفته مى دیدم. 
کى روش کار من در رئال را تمام کــرد و دیگر به من 
فرصت نداد. ارتباط بین ما به صفر رســیده بود و هرگز 

هم با یکدیگر حرف نزدیم.»

منتقد جدید کى روش 
از اروپا آمد

کاپیتان 
به جاى کاپیتان؟

ر فوتبال، امروز (پنج شــنبه) با برگزارى هفت دیدار به صورت همزمان پیگیرى مى شود. در این هفته تالش 
هفته بیست وهشتم لیگ برت

ن زردها و سبزپوشان شهرمان باشیم. 
دو تیم اصفهانى براى کسب رتبه چهارم  ادامه خواهد داشت تا همچنان شاهد مبارزه اى جانانه بی

ذوب آهن اصفهان - ماشین سازى تبریز

ر سختى برابر تیم سقوط کرده ماشین سازى ندارد. شاگردان مجتبى حسینى پس از هشت هفته ناکامى براى کسب 
روى کاغذ، ذوب آهن کا

پیروزى در لیگ، هفته گذشته خوبى را سپرى کردند. آنها در لیگ قهرمانان آسیا 3 امتیاز حیاتى کسب کرده و سپس پیکان را در زمین حریف 

 با دیگر تیم اصفهانى یعنى سپاهان است. هر دو تیم 39 امتیازى 
شکست دادند. رقابت اصلى ذوب آهن براى کسب رده چهارمى و سهمیه آسیا

د کاظمى دارند، به نظر نمى رسد ذوبى ها مشکلى براى 
 با توجه به شرایطى که شاگردان فرها

هستند و با تفاضل گل پشت سر هم قرار دارند.

د از بازیکنان جوان استفاده کرده و حریف اصفهانى خود را غافلگیر کند.
اشته باشند، مگر اینکه کاظمى بخواه

پیروزى د

ذوب  آهن با 39 امتیاز در جایگاه چهارم و ماشین سازى 16 امتیازى هم در انتهاى جدول قرار دارد.

صباى قم - سپاهان اصفهان

شاگردان صمد مرفاوى سه بازى سخت تا پایان فصل دارند. آنها با سپاهان، نفت تهران و استقالل خوزستان مصاف خواهند داشت. سپاهان 

گ و یکى از نمایندگان ایران در آسیاست. صبایى ها که 
و نفت براى کسب سهمیه مى جنگند و استقالل خوزستان هم قهرمان فصل گذشته لی

هند دید، بتوانند از سد سپاهان گذشته 
ا با سه گل بدرقه کردند، امیدوارند با حضور تماشاگرانى که این بازى را هم مجانى خوا

تراکتورسازى ر

. سپاهان اما با آمدن کرانچار شرایط 
 باشند که امکان سقوط نداشته باشند

و همچنان در رده اى

دیگرى را سپرى مى کند. سپاهانى ها در هفته هاى اخیر خوب کار کرده و باعث شده اند که 

هواداران اصفهانى دوباره از بازى هاى خانگى تیم شان استقبال کنند. آنها که در نیم فصل 

اول جزو تیم هاى میانه جدول بودند، امروز در رقابت تنگاتنگ با ذوب آهن براى کسب 
سهمیه آسیا مى جنگند. 

فاضل گل در رده پنجم قرار دارد و خوب مى داند که 
ســپاهان با 39 امتیاز و بخاطر ت

همشهرى آنها بازى آسانى برابر ماشین سازى دارد، پس چاره دیگرى غیر از 

پیروزى ندارد. صباى قم هم با 25 امتیاز در رده چهاردهم است.

وار  اصفهان-قم
رگزار مى شود مسیر ناهم

ل، امروز ب
رتر فوتبا

تم لیگ ب
ست وهش

هفته بی

,, سپاهانى ها در هفته هاى اخیر خوب کار 
کرده و باعث شده اند که هواداران اصفهانى دوباره از 
بازى هاى خانگى تیم شان استقبال کنند. 
آنها که در نیم فصل اول جزو تیم هاى میانه 
جدول بودند، امروز در رقابت تنگاتنگ با ذوب آهن براى 
کسب سهمیه آسیا مى جنگند

زالتکو کرانچار در گفتگو با نصف جهان:

  اطمینان دارم هواداران زیادى به قم مى آیند
ســرمربى  کرانچــار»  «زالتکــو  جهــان   نصــف 
تیــم فوتبــال فــوالد مبارکــه ســپاهان در گفتگویــى

 اختصاصى بــا روزنامه نصف جهان
در رابطــه بــا دیــدار بــا صباى
قــم و مســائل دیگــر مربوط 
بــه تیــم متبوعــش ســخن 
گفــت. ایــن گفتگــو را با هم 

مى خوانیم:

آقاى کرانچار! دیدار حساسى با صبا دارید. صبا در 
آستانه سقوط است و قطعاً حریف سرسختى براى 

شما خواهد بود.
قطعاً همینطور است. آنها در دیدار با استقالل تهران هم مى توانستند که 
بازنده نباشند اما در دقایق پایانى بازى را واگذار کردند. تیم صبا چند بازیکن 
خوب و شاخص دارد که در روند این تیم تأثیرات خوبى گذاشته اند و  در 
کل صبا را تیمى مى بینم که جایگاهش اینجاى جدول رقابت ها نیست. 
بى شک کار ما در قم بسیار مشکل است. هم ما براى اینکه  امیدمان را از 
کسب رتبه چهارم از دست ندهیم، نیاز شدیدى به 3 امتیاز این دیدار داریم 
و هم صبا براى اینکه به زندگى خود در لیگ برتر  ادامه دهد مصمم است 
تا هر طور شده پیروز این میدان باشد. امیدوارم در پایان مسابقه همه ما 

سپاهانى ها بابت نتیجه لبخند بزنیم و خوشحال باشیم.
از موقعى که شما به ســپاهان آمده اید، بار دیگر 
هواداران اســتقبال خیلى خوبى را از دیدارهاى 
تیمشــان به عمل آورده اند و به نوعى با سپاهان 

آشتى کرده اند. نظرتان در این باره چیست؟
به هر حال یکى از پایه هاى بزرگ موفقیت ســپاهان در طول عمرش، 
هواداران با تعصب و وفادار آن بوده و باشگاه سپاهان باید به داشتن چنین 
هوادارانى افتخار کند. به خود مى بالم که پس از حضورم در سپاهان روند 
تیم به سمت و سویى رفته که هواداران  این تیم از شکل  بازى و البته نتیجه 
گیرى سپاهان احساس رضایت کنند و حضور خوبى در ورزشگاه  و البته 
تمرینات ما داشته باشند. در دیدار اخیر برابر گسترش دیدید که  هواداران 
سپاهان در طول 90 دقیقه چه تشویق هاى ویژه اى را در استادیوم پیاده 
کردند و واقعاً بال پیروزى ما در دیدار اخیر بودند. درســت است که بازى 
ما این هفته با صبا در قم اســت، ولى من اطمینــان دارم که هواداران 
زیادى از اصفهان به این شهر مى آیند و ما را تشویق مى کنند. هواداران 
سپاهان واقعاً تیمشان را از صمیم قلب دوست دارند و طاقت ندارند که تیم 

محبوبشان در ورزشگاهى تنها بماند. از طریق روزنامه شما به آنها اعالم 
مى کنم که عصر پنج شنبه(امروز) دوست دارم که آنها را روى سکوهاى 
ورزشگاه قم ببینم و بار دیگر افتخار کنم که در باشگاهى فعالیت مى نمایم 
که چنین دوستداران وفادارى دارد. امیدوارم نتیجه گیرى ما در پایان بازى 
به گونه اى باشد که آنها شادمان قم را به مقصد اصفهان ترك کنند و پاسخ 

حمایت هاى خود را به خوبى بگیرند.
ظاهراً قرارداد باشگاه سپاهان با «لى اولیویرا» گلر 
برزیلى تیمتان براى یک فصل دیگر تمدید شد. او 
بارها نیز مورد تمجید شما قرار گرفته و این تمدید 

قرارداد نیز تا حدودى قابل پیش بینى بود.
بله، همینطور است. اولیویرا در دیدارهایى که من هدایت سپاهان را بر عهده 
داشتم بازى هاى درخشانى را از خود بر جاى گذاشت و در سه دیدار اخیر 
یکى از دالیل نتیجه گیرى ما بود که من او را ستایش مى کنم و به باشگاه 
هم اعالم کردم که قرارداد او را براى یک فصل دیگر تمدید کنند. اطمینان 

داشته باشید که در ادامه نمایش هاى بهترى هم از «لى» خواهید دید.
چقدر امیدوار هستید که سپاهان بتواند سهمیه 

آسیایى کسب کند؟
به هر حال هدفمان کسب سهمیه اســت اما همه چیز دست ما نیست و 
همه ما به این موضوع واقفیم. از ســویى باید همه تالش خود را انجام 
دهیم که سه دیدار باقیمانده را با پیروزى پشت سر بگذاریم و تا حدودى 
هم منتظر لغزش ذوب آهن باشیم که با تفاضل گل در یک رتبه باالتر از ما 
ایستاده است و از سویى دیگر اگر تراکتورسازى بتواند قهرمان جام حذفى 
شود، ایســتادن بر رتبه چهارم مى تواند معنا و مفهوم آسیایى و سالم به 
لیگ قهرمانان را پیدا کند. در غیــر اینصورت همه زحماتى که منجر به 
رسیدن به این جایگاه شــده به هدر مى رود. به هر تقدیر ما تمرکزمان 

را  روى این مسئله مى گذاریم که سه بازى پایانى لیگ را ببریم و 
امیدوارم این اتفاق هم بیافتد.

تمایل به ماندن
در حالى که به روزهاى پایانى لیگ شانزدهم نزدیک 
مى شـویم از حاال رقابت تیم هاى بـزرگ براى فصل 
بعد شـروع شـده و مدعیان قهرمانى از حاال اسبشان 
را زین مى کنند. پرسـپولیس، اسـتقالل، سـپاهان و 
تراکتور تیم هایى هستند که شایعات نقل و انتقاالت 

در حوالى شان بیشتر از گذشته خودنمایى مى کند.
در این بین سـتاره اى که میان اسـتقالل و سـپاهان 
سـرگردان مانده و هنـوز تکلیف مشـخصى نـدارد، 
«سـرور جباروف» ازبک اسـت که بعد از محرومیت 
نقل و انتقاالتى اسـتقالل به اصفهان و سپاهان کوچ 
کرد و اتفاقاً با درخشش و بازى هاى چشم نواز توانسته 
قلب هواداران و البته نظر «زالتکو کرانچار» را به خود 
جلب کند. حاال استقالل اصرار دارد که در پایان فصل 
جباروف طبق قرارداد به تهران بازگردد و از آن طرف 
سـپاهانى ها قصد دارند با مذاکـرات پیچیده جباروف 
را به ماندن در اصفهان راضى کننـد. اتفاقى که گویا 
خود جبـاروف هـم چنـدان بى تمایـل بـه انجام آن 
نیست. ستاره ازبکستانى کامًال از کرانچار و اهداف و 
برنامه هایش رضایت دارد و احتماًال وسوسه قهرمانى 

با سپاهان مى تواند او را در اصفهان ماندگار کند. 

کنعانى زادگان به جاى شجاع؟
مسئوالن باشگاه سپاهان اصفهان براى تمدید قرارداد 
با شـجاع خلیل زاده تالش بسـیار زیادى مى کنند اما 
اینطور که مشـخص اسـت کار شـجاع خلیـل زاده با 
پرسپولیس تمام شـده و به محض پایان رقابت هاى 
لیگ او از سـپاهان جدا مى شـود تا در لیـگ هفدهم 
در کنار سید جالل حسـینى مدافع میانى پرسپولیس 
باشـد. اما از اصفهـان خبر مى رسـد سـپاهانى ها اگر 
نتوانند شجاع خلیل زاده را در اصفهان نگه دارند روى 
گزینه هاى دیگر خودشـان فکر خواهند کرد و در این 
میان نام محمد حسـین کنعانى زادگان مدافع میانى 
استقالل که گفته شـده مد نظر منصوریان قرار ندارد 

دیده مى شود. 

سومین کروات قهرمان
بـا قهرمـان کـردن پرسـپولیس در لیگ شـانزدهم، 
«برانکو ایوانکوویچ» تبدیل به سومین مربى کرواتى 
شد که در لیگ برتر ایران قهرمان شده است. پیش از 
او «مالدن فرانچیچ» در لیگ چهارم فوالد خوزستان 
را قهرمان کرده بود و چند سال بعد «زالتکو کرانچار» 
با سپاهان در لیگ یازدهم قهرمان شد. به این ترتیب 
همه مربیان خارجى که در لیگ برتـر ایران قهرمان 
شده اند کروات هسـتند و هیچ مربى دیگرى با ملیتى 

غیر از کرواسى هنوز در ایران قهرمان نشده است.
 

حسینى 
دنبال جایگزین حسینى

با محرومیت یک جلسـه اى سـتاره دیدارهـاى اخیر 
ذوب آهـن خرید زمسـتانى باشـگاه اصفهانـى موقتًا 
شانس حضور در ترکیب اصلى این تیم را پیدا مى کند.

سیدمحمدرضا حسینى که در سه بازى اخیر ذوب آهن 
در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا سه پاس گل داده 
یکـى از دو بازیکـن محروم تیـم اصفهانـى در هفته 
بیست و هشتم لیگ برتر است و مجتبى حسینى باید 

به فکر جایگزینى براى او باشد.
یکى از محتمل ترین گزینه هاى جایگزینى حسـینى 
«ربیع عطایا» است زیرا از یک طرف ُپست تخصصى 
این هافبک 27 ساله لبنانى با ستاره محروم ذوب آهن 
یکى اسـت و از طرف دیگـر او در معـدود دفعاتى که 
براى تیـم اصفهانى به میدان رفتـه عملکرد خوبى از 

خود به نمایش گذاشته است.
عطایا آخرین بار در بازى با صنعت نفت آبادان از هفته 
بیست و ششم لیگ برتر به عنوان بازیکن جایگزین به 
میدان آمد که اتفاقًا در آن مسابقه جاى حسینى را در 
ترکیب گرفت. نام این بازیکن لبنانى تا به امروز تنها 
در دیدار با صبا از هفته بیسـتم لیگ برتـر در ترکیب 

اصلى تیم اصفهانى قرار گرفته است.
غیبـت حسـینى در بـازى بـا ماشین سـازى بهترین 
فرصـت بـراى بـازى کـردن عطایاسـت. بایـد دید 
مجتبى حسینى در این مسابقه از تنها خرید زمستانى 
ذوب آهن در ترکیب اصلى این تیم استفاده مى کند یا 

خیر.

ســرمربى  کرانچــار»  «زالتکــو  جهــان  نصــف 
تیــم فوتبــال فــوالد مبارکــه ســپاهان در گفتگویــى

 اختصاصى بــا روزنامه نصف جهان
در رابطــه بــا دیــدار بــا صباى
قــم و مســائل دیگــر مربوط 
بــه تیــم متبوعــش ســخن

گفــت. ایــن گفتگــو را با هم 
مى خوانیم:

آقاى کرانچار! دیدار حساسى با صبا دارید. صبا در 
آستانه سقوط است و قطعاً حریف سرسختى براى 
ر ب ر ب ىب ر ر چ ر ى

شما خواهد بود.
قطعاً همینطور است. آنها در دیدار با استقالل تهران هم مى توانستند که 
بازنده نباشند اما در دقایقپایانى بازىرا واگذار کردند. تیم صبا چند بازیکن

خوب و شاخص دارد که در روند این تیم تأثیرات خوبى گذاشته اند و  در 
کل صبا را تیمى مى بینم که جایگاهش اینجاى جدول رقابت ها نیست. 
بى شک کار ما در قم بسیار مشکل است. هم ما براى اینکه  امیدمان را از 
3کسب رتبه چهارم از دست ندهیم، نیاز شدیدى به 3 امتیاز این دیدار داریم 
و هم صبا براى اینکه به زندگى خود در لیگ برتر  ادامه دهد مصمم است 
تا هر طور شده پیروز این میدان باشد. امیدوارم در پایان مسابقه همه ما 

سپاهانى ها بابت نتیجه لبخند بزنیم و خوشحال باشیم.
از موقعى که شما به ســپاهان آمده اید، بار دیگر 
هواداران اســتقبال خیلى خوبى را از دیدارهاى 
تیمشــان به عمل آورده اند و به نوعى با سپاهان 

آشتى کرده اند. نظرتان در این باره چیست؟
به هر حال یکى از پایه هاى بزرگ موفقیت ســپاهان در طول عمرش، 
هواداران با تعصب و وفادار آن بوده و باشگاه سپاهان باید به داشتن چنین 
هوادارانى افتخار کند. به خود مى بالم که پس از حضورم در سپاهان روند 
تیم به سمت و سویى رفته که هواداران  این تیم از شکل  بازى و البته نتیجه 
گیرى سپاهان احساس رضایت کنند و حضور خوبى در ورزشگاه  و البته 
تمرینات ما داشته باشند. در دیدار اخیر برابر گسترش دیدید که  هواداران

0سپاهان در طول 90 دقیقه چه تشویق هاى ویژه اى را در استادیوم پیاده 
کردند و واقعاً بال پیروزى ما در دیدار اخیر بودند. درســت است که بازى 
قم اســت، ولى من اطمینــان دارمکه هواداران ما این هفته با صبا در

زیادى از اصفهان به این شهر مى آیند و ما را تشویق مى کنند. هواداران 
سپاهان واقعاً تیمشان را از صمیم قلب دوست دارند و طاقت ندارند که تیم 

بماند. از طریق روز محبوبشان در ورزشگاهى تنها
مى کنم که عصر پنج شنبه(امروز) دوست دارم که
ورزشگاه قم ببینم و بار دیگر افتخار کنم که در باشگ
که چنین دوستداران وفادارى دارد. امیدوارمنتیجهگ
به گونه اى باشد که آنها شادمان قم را به مقصد اصف

حمایت هاى خود را به خوبى بگیرند.
ظاهراً قرارداد باشگاه سپاهان با

ر ى و و

برزیلى تیمتان براى یک فصل د
بارها نیز مورد تمجید شما قرار گ
قرارداد نیز تا حدودى قابل پیش
بله، همینطور است. اولیویرا در دیدارهایى که من هد
داشتم بازى هاى درخشانى را از خود بر جاى گذاش

یکى از دالیل نتیجه گیرى ما بود که من او را ستایش
هم اعالم کردم که قرارداد او را براى یک فصل دیگر
داشته باشید که در ادامه نمایش هاى بهترى هم از
چقدر امیدوار هستید که سپاه

آسیایىکسب کند؟
به هر حال هدفمان کسب سهمیه اســت اما همه
همه ما به این موضوع واقفیم. از ســویى باید هم
با پیروزى پشت سر دهیم که سه دیدار باقیمانده را
هم منتظر لغزش ذوب آهن باشیم که با تفاضل گل
ایستاده است و از سویى دیگر اگر تراکتورسازى بتو
شود، ایســتادنبر رتبه چهارم مى تواند معنا و مفه
لیگ قهرمانان را پیدا کند. در غیــر اینصورت همه
رسیدن به این جایگاه شــده به هدر مى رود. به ه
را  روى این مسئله مىگذاریم که سه بازى پایانى

امیدوارم این اتفاق هم بیافتد.

در شرایطى که برخى مسئوالن استقالل از مذاکره خود 
براى تمدید قرارداد کاوه رضایى با این باشگاه خبر داده اند 
و حتى برخى از اینکه او با این پیشنهادات موافقت کرده 
گفته اند، مدیر برنامه هاى کاوه رضایى مسئله دیگرى را 
عنوان مى کند. او در این باره مى گوید: ما هیچ مذاکره اى 
براى فصل آینده با مسئوالن باشگاه نداشتیم و همه چیز را 

به پایان فصل موکول کردیم. 
در شرایطى که از ابتداى فصل کاوه رضایى به عنوان یکى 
از گرانقیمت ترین بازیکنان فصل مطرح شــده، به گفته 
مدیربرنامه هاى او، این بازیکن به جز پیش پرداختى که 
ابتداى فصل دریافت کرده، فقط 150 میلیون در طول هفت 
ماه اخیر گرفته است. این رقم با توجه به اینکه مبلغ قرارداد 
کاوه رضایى با استقالل بیش از یک میلیاردى که در سایت 
سازمان لیگ ثبت شده، عنوان مى شد نشان مى دهد که 
این بازیکن بخش عمده اى از قراردادش را دریافت نکرده 

است و از شرایط مالى باشگاه نیز اصًال راضى نیست.
با اینکه بارها شــایعه شــده کاوه رضایى به دلیل دعوت 
نشدن به تیم ملى از شرایطش در استقالل ناراضى است و 
منصوریان به او در ابتداى فصل وعده داده که با کى روش 
هماهنگ است و شرایط حضورش در تیم ملى را فراهم 
مى کند ولى چنین اتفاقى هیچ وقت در طول این فصل رخ 
نداد. مدیربرنامه هاى رضایى در این باره مى گوید: «اصًال 
چنین مســئله اى در میان نیست.» باید دید مسئوالن 
باشگاه اســتقالل چه زمانى کار خود را براى تمدید 
قرارداد بازیکنان به ویــژه چند نفرى که تأثیرگذارى 

بیشترى در تیمشان داشتند، آغاز مى کنند.
گفته شده باشگاه سپاهان اصفهان یکى از مشتریان 
کاوه رضایى است و صحبت هاى غیر مستقیمى نیز 
با مدیر برنامه هاى او براى حضور او در جمع زردها 

براى فصل آتى مطرح شده است.

کار سخت استقالل براى حفظ رضایى

کاوه در رادار سپاهان

ست. هر دو تیم39 امتیازى  ن پ 9ى
د کاظمى دارند، به نظر نمى رسد ذوبى ها مشکلى براى 

به شرایطى که شاگردان فرها وج ب

د از بازیکنان جوان استفاده کرده و حریف اصفهانى خود را غافلگیر کند.
اشته باشند، مگر اینکه کاظمى بخواه

پیروزى د

6 امتیاز در جایگاه چهارم و ماشین سازى 16 امتیازى هم در انتهاى جدول قرار دارد.
9ذوب  آهن با 39

صباى قم - سپاهاناص
شاگردان

و نفت براى
تراکتورساز
و همچنان
دیگرى را س
هواداران اص
ول جزو تیم
م سهمیه آسیا
9ــپاهان با
مشهرى آنه
وزى ندارد.

م

کرده

جدول بو

زالتکو کرانچار در گفتگو با نصف جهان:

ن آ ق ا ز ا ا ا ا نا اط
سخت استقالل براى حفظ رضایى

سپاهان رادار در ه

باى قم - سپاهان اصفهان

 صمد مرفاوى سه بازى سخت تا پایان فصل دارند. آنها با سپاهان، نفت تهران و استقالل خوزستان مصاف خواهند داشت. سپاهان 

گ و یکى از نمایندگان ایران در آسیاست. صبایى ها که 
ى کسب سهمیه مى جنگند و استقالل خوزستان هم قهرمان فصل گذشته لی

هند دید، بتوانند از سد سپاهان گذشته 
ا با سه گل بدرقه کردند، امیدوارند با حضور تماشاگرانى که این بازى را هم مجانى خوا

زى ر

. سپاهان اما با آمدن کرانچار شرایط 
 باشند که امکان سقوط نداشته باشند

 در رده اى

سپرى مى کند. سپاهانى ها در هفته هاى اخیر خوب کار کرده و باعث شده اند که 

صفهانى دوباره از بازى هاى خانگى تیم شان استقبال کنند. آنها که در نیم فصل 

م هاى میانه جدول بودند، امروز در رقابت تنگاتنگ با ذوب آهن براى کسب 
 مى جنگند. 

فاضل گل در رده پنجم قرار دارد و خوب مى داند که 
399 امتیاز و بخاطر ت

ها بازى آسانى برابر ماشین سازى دارد، پس چاره دیگرى غیر از 

5 صباى قم هم با 25 امتیاز در رده چهاردهم است.

سپاهانى ها در هفته هاى اخیر خوب کار 
و باعث شده اند که هواداران اصفهانى دوباره از 
بازى هاى خانگى تیم شان استقبال کنند. 
آنها که در نیم فصل اول جزو تیم هاى میانه 
ودند، امروز در رقابت تنگاتنگ با ذوب آهن براى 
کسب سهمیه آسیا مى جنگند

ا ف ن ا گفتگ ا ان ک زالتک ضا فظ ا تقالل
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همزمان با سى و پنجمین جشنواره  جهانى فیلم فجر قرار است 
بزرگداشتى سه روزه براى فیلم ساز سرشناس سینماى ایران و 
جهان، عباس کیارستمى، در خانه  پدرى اش ایران برپا شود. از 
سوى رضا میرکریمى دبیر جشنواره، مسئولیت برنامه ریزى و 
اجراى این بخش به سیف ا ...صمدیان، هنرمند عرصه  سینما، 

تجسمى و به قولى «یار غار» کیارستمى سپرده شده است.
پــس از 14 تیر مــاه 1395 و درگذشــت ناگهانى عباس 
کیارستمى، جشنواره هاى مختلف جهانى براى این کارگردان 
سرشناس ایرانى بزرگداشت برپا کردند و حاال 10 ماه پس 
از درگذشت خالق «خانه دوست کجاست»، ایران سرزمین 
مادرى اش میزبان بزرگداشــتى با عنوان «خانه دوســت 

اینجاست» مى شود.
ســیف ا... صمدیان که جزئیات این برنامه  ســه روزه را در 
گفتگو با ایسنا اعالم مى کرد، در ابتدا گفت: سى وپنجمین 
جشنواره جهانى فیلم فجر تصمیم گرفت در پاسخ و قدردانى 
از صدها بزرگداشــت جهانى از هنرمندى که در کشاکش 
سیاســت بازى ها و بدخلقى هاى رســانه اى جهان، براى

 تک تک مردم ایران احترام و منزلت فرهنگى به ارمغان آورده 
بود، بزرگداشتى با حضور چهره هاى معتبر سینمایى جهان در 

خانه خود «دوست» برگزار کند.
از این رو، در کنار برپایى نمایشگاهى از آثار منتخب هنرمندان 
عکاس، گرافیست و کارتونیست درباره عباس کیارستمى و 

روزهاى وداع ملى با او، در سه روز متوالى (دوم، سوم و چهارم 
اردیبهشت ماه 1396) و طى نشســت ها و میزگردهایى، 
ابعاد مختلف زندگى، آثار هنرى و جایگاه جهانى او توسط 
کارشناسان سینمایى و فرهنگى ایرانى و خارجى مورد بحث 

و ارزیابى قرار خواهد گرفت.
این هنرمند در پاســخ به اینکه محور این ســه روز برنامه 
بزرگداشت کیارستمى در جشنواره جهانى فجر فقط سینماى 
این هنرمند اســت یا عکس ها، ویدیوآرت و چیدمان را هم 
شامل مى شــود؟ گفت: محور خود آقاى کیارستمى است! 
تازه اگــر بتوانیم محور خودمان را به لحــاظ ورود با دنیاى 
گسترده و خاص ایشــان تنظیم کنیم، چون ادعاى اینکه 
قادریم بزرگداشــت الیقى براى چنین پدیده اى در دنیاى 
هنر برگــزار کنیم، کار ســاده اى نیســت.صمدیان ادامه 
داد: در این 10 مــاه که از رفتن او مى گــذرد، بیش از 200 
بزرگداشت در جشــنواره ها و مراکز دانشگاهى و فرهنگى 
جهان براى کیارســتمى برگزار شده اســت و در ایران هم 
از چند ماه قبل با پیشــنهاد رضا میرکریمى، دبیر جشنواره  
جهانى فجر داشــتیم، تصمیم گرفتیم با توجه به بضاعت  
فکرى و اجرایى مان ولى در سطح بین المللى و گسترده به 
خاطر حضور و تاثیر جهانى عباس کیارستمى در عرصه هنر 
بزرگداشتى در شان او  همزمان با جشنواره  جهانى فیلم فجر

 برگزار کنیم.

بعد از «گاو» اثر جاودانه مهرجویى؛

«ناخدا خورشید» دوباره جان گرفت
نسخه اصالح  شده فیلم «ناخدا خورشید»، که به سفارش 
فیلمخانه ملى ایران در «اســتودیو روشنا» انجام شده 
است در حالى به زودى رونمایى مى شود که ناصر تقوایى 
همواره نسبت به کیفیت و نحوه بازپخش نمایش فیلمش 

انتقاد داشته است.
به گزارش ایســنا، نسخه بازسازى شــده فیلم «ناخدا 
خورشید» قرار است دوم اردیبهشت ماه در سى وپنجمین 

جشنواره جهانى فیلم فجر به نمایش گذاشته شود.
سال گذشته نسخه اى از فیلم «گاو» داریوش مهرجویى 
که به همت فیلمخانه ملى ایران بازسازى شده بود در این 
جشــنواره به نمایش درآمد و امسال یکى از آثار ماندگار 

ناصر تقوایى اصالح و براى نمایش آماده شده است.
ناصر تقوایى «ناخدا خورشید» را در سال 1365 با اقتباس 
از داستان مشهور «داشتن و نداشــتن» نوشته ارنست 
همینگوى و بــا نقش آفرینى داریــوش ارجمند، على 

نصیریان و سعید پورصمیمى ساخته است.
در پنجمین جشــنواره فیلم فجر ارجمند و پورصمیمى 
براى بازى در این فیلم برنده لوح زرین بازیگر نقش اول 

و دوم شدند.
 همچنین این فیلم در چهل ویکمین جشنواره فیلم لوکارنو 
در ســوییس (1367) برنده پلنگ برنز به عنوان بهترین 
فیلم و جایزه نقدى به مبلغ ســه هزار فرانک و جایزه اى 

به عنوان نماد شهر لوکارنو شد.
تقوایى چند سال قبل پس از نمایش «ناخدا خورشید» 
در تلویزیون با انتقاد از نحوه پخش آن گفته بود: آخرین 
نسخه اى که از «ناخدا خورشــید» در تلویزیون دیدم، 
37 دقیقه کوتاه تر از آن چیزى بود که من ســاختم! اگر 
این فیلم را با تمام صحنه هایش دوســت ندارند،  نخرند 
و نمایش ندهند نه اینکه هربار پنج تا 10 دقیقه از آن را 

بیرون بیاورند بدون اینکه چرایش مشخص باشد.
کارگردان «ناخدا خورشــید» همچنین درباره ساخت 

این فیلم اظهار کرده اســت: پــس از آنکه از مجموعه  
«کوچک جنگلى» جدا شــدم یک گروهى از تیم  من 
هم از سوى گروه جدید رانده شــد. آن زمان داریوش 
ارجمند را براى نقش میرزا و سعید پورصمیمى و فتحعلى 
اویسى را براى نقش هاى دیگر انتخاب کرده بودم که 
آن ها را از آن مجموعه بیــرون کردند که نکند چون با 
من بوده اند، وسط کار قال شان بگذارند. من این گروه را 
جمع کردم و با آن ها «ناخدا خورشید» را ساختم، حتى 
جالب است بگویم ما مجبور شــدیم بیش از 50 درصد 
از بازى هاى فتحعلى اویســى روى دریــا را با کمک 
بدل بگیریم چــون او کارمند تلویزیون بــود و هر روز 
تماس مى گرفتند که اگر بــه تهران برنگردى اخراجت 
مى کنیم. چنان جنگ اعصابى براى اویســى به وجود 
آورده بودنــد که او از گفتن یک ســالم جلوى دوربین 

عاجز بود.
تقوایى درباره مکان ساخت «ناخدا خورشید» هم گفته 
است: متاسفانه بســیارى از مناطق ایران مدام در حال 
دگرگونى هســتند و به صورت مداوم هویت خود را از 
دست مى دهند. در هر جاى ایران که من تاکنون فیلم 
ساخته ام پس از مدتى، نابود شده است. نمى دانم این از 
بداقبالى من است یا رسم زمانه. «نفرین» را در جزیره  
«مینو» ساختم اما آنجا از بین رفت. «ناخدا خورشید» 
را در بندر«ُکنگ» ساختیم که یکى از معتبرترین بنادر 
ایرانى بود اما آخرین تصاویرى که از آنجا در تلویزیون 
دیدم، شبیه جایى مانند ســاوه بود و هیچ هویتى از قبل 
نداشت. «رهایى» را در گناوه ساختم و دیگر آنچه شما 
از گناوه به یاد دارید، دیده نمى شــود. «اى ایران» را در 
ماسوله ساختم اما بار آخر که به آنجا رفتم تصمیم گرفتم 
دیگر پا به ماسوله نگذارم چون همه شهر در حال تبدیل 

شدن به سیمان بود.

بزرگداشت عباس کیارستمى در خانه  پدرى

سال گذشته نسخه اى از فیلم «گاو» داریوش مهرجویى که به 
همت فیلمخانه ملى ایران بازسازى شده بود در این جشنواره به 
نمایش درآمد و امسال یکى از آثار ماندگار ناصر تقوایى اصالح 

و براى نمایش آماده شده است
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

اطالعات جدید از پردازنده هاى 
6 هسته اى Cannon Lake-S اینتل

اینتل در نظر دارد طى ماه هــاى پیش رو دو پلتفرم 
جدید متشــکل از پردازنده هاى رده بــاال مبتنى بر 
چیــپ ســت X299 و پردازنــده هــاى معمولى
 Coffee Lake را عرضــه کنــد. اینتــل بــراى
 پردازنده هــاى Cannon Lake از ســوکت فعلى
 LGA 1151 بهره مى گیرد اما چیپ ست هاى جدید 

سرى 300 به خدمت گرفته مى شوند.
انتظار مى رود چیپ ست پرچمدار سرى 300 اینتل 
 AMD نام داشته باشــد که به طرز نمادین با Z370

X370 هم نام خواهد بود و به رقابت با این پلتفرم مى 

پردازد. طبق شــایعات با چیپ ست هاى سرى 300 
اینتل پردازنده هــاى Cannon Lake-S را عرضه 
مى کند و براى اولین بار به پردازنده هاى 6 هسته اى 
با Thread12 براى مصرف کنندگان خانگى روى 
مى آورد. افزایش هســته هاى پردازشى در پاسخ به 
 AMD عرضه پردازنده هاى 8 هســته اى از سوى

است.
انتظار مى رود پردازنده ها و چیپ ســت هاى جدید 
اینتل براى کاربران خانگى اواسط تابستان پیش رو 

معرفى شوند.

اپلیکیشن مدیریت اندروید از 
طریق اینترنت 

حتما براى شما هم پیش آمده اســت که بخواهید 
اسمارت فون و یا تبلت اندرویدى را از طریق رایانه 
شخصیتان مدیریت کنید! امروز قصد معرفى یکى از 
بهترین، قدرتمندترین و کامل ترین نرم افزارهاى 
مدیریت اندرویــد از طریق اتصــال اینترنت با نام 
AirDroid را داریم. با داشــتن ایــن برنامه برروى 

موبایل خود مى توانید به آســانى و در سریع ترین 
زمان ممکــن از طریق اتصال اینترنــت مدیریتى 
کلى برروى اندرویدفون خود داشته باشید! با اینکه 
امکانات بى شــمارى در این اپلیکیشن نهفته شده 
اســت؛ کامًال درون مرورگر اجرا شــده و بر خالف 
نرم افزارهاى مشــابه مدیریت اندروید، احتیاج به 

نصب برنامه هاى اضافى بر روى رایانه ندارد!
ازاین پس بدون نیاز به کابل USB و تنها از طریق 
اتصال نت قــادر خواهید بود بر روى گوشــى خود 
مدیریت کنید؛ پس از برقرارى اتصال این امکان را 
خواهید داشت تا پیامک ها، موسیقى ها، فیلم ها و 
اپلیکیشن هاى موجود در گوشى اندرویدى خود را 
در محیطى بسیار ساده و کاربرپسند کنترل نمایید! 
کار با برنامه بسیار آسان است به گونه اى که پس از 
نصب و اجراى برنامه با دو گزینه روبرو خواهید شد 
که به آسانى مى توانید به شــبکه متصل شوید و از 
طریق مرورگر و آدرس web.airdroid.com برروى
 بخــش هایــى همچــون مســیجینگ، گالرى، 
برنامه هــا و بازى هــا، مخاطبین، تقویــم و غیره 

دسترسى داشته باشید!

اینستاگرام 
رکورد خود را شکست

اینســتاگرام اعالم کرد     آى تى ایران |
که قابلیت «Stories» این برنامه، رکورد 200 میلیون 
کاربر فعال را شکســت که این رقم در مــاه ژانویه 150 
میلیون نفر بوده اســت. برنامه اینســتاگرام اولین بار در 
ماه آگوســت، قابلیت Stories را معرفى کرد و کاربران 
تاکنون به قدرى از این قابلیت استقبال کردند که شرکت 
مادر اینستاگرام - فیس بوك - در صدد است تا به روى 
توسعه و رونق این قابلیت تمرکز بیشترى داشته باشد.به 
تازگى، فیس بوك براى جذب بیشتر کاربران به اینستاگرام، 
قابلیت هاى جدیدى نیز براى این برنامه معرفى کرده است. 
فیس بوك ابزار استیکر سازى جدیدى براى اینستاگرام 
به همراه قابلیتى تحت عنوان«Pinning» معرفى کرده 
است وهمچنین چند نمونه استیکرهاى مختص مکان نیز 
براى شهرهایى همچون شیکاگو، لندن، مادرید و توکیو 

عرضه شده است.

کافه گردش با هدف راحت تر کردن برنامه ریزى سفر و انتخاب و خرید خدمات مربوط به سفر در سال 1394 آغار به کار 
کرد. کافه گردش در نخستین قدم ها امکان جستجو، انتخاب و خرید بلیط پروازهاى داخلى و خارجى، معرفى تورهاى 
مسافرتى و اطالع رسانى در خصوص جاذبه هاى گردشگرى ایران و جهان را ارائه کرده است و در قدم هاى پیش رو خدمات 
متنوع ترى ارائه خواهد کرد. در کافه گردش بلیط پروازهاى داخلى و خارجى در دسترس شماست. شما مى توانید به راحتى 
و تنها با چند کلیک، پرواز مورد نظر خود را از میان طیف وسیعى از پروازهاى سیستمى و چارترى انتخاب کنید. همچنین 
امکان استرداد آنالین بلیط نیز وجود دارد. شما مى توانید تورهاى مسافرتى متنوعى را در کافه گردش مشاهده کنید و بعد از 
مقایسه، مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید. در کافه گردش شما مى توانید کاملترین راهنماهاى گردشگرى را مطالعه کنید؛ 
با جاذبه هاى متنوع آشنا شوید و اخبار روز گردشگرى را بخوانید. همچنین اطالعات جامعى از رستوران ها، کافى شاپ ها، 
هتل ها و آژانس هاى مسافرتى داشته باشید. تیم پشتیبانى کافه گردش در 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته، آماده  

پاسخگویى به سواالت شما هستند.
https://cafegardesh.com :وب آدرس

 King of Bikes  پادشاه دوچرخه بازى جدید و فوق العاده زیبا با طراحى عالى در سبک بازى هاى رسینگ و دوچرخه 
سوارى از Timuz Games براى اندروید است که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشر شده است. سبک و سیاق 
بازى King of Bikes بارها در دیگر عناوین مشابه موبایلى دیده شده و اســتودیوهاى مختلف، چنین عناوینى را به 
دفعات متعدد با محوریت انواع اتومبیل ها، دوچرخه، اسکوتر و… تولید کرده اند که از محبوب ترین آن ها مى توان به 
سرى بازى هاى trial xtreme اشاره کرد! بازى موبایل King Of Bikes نیز همین مسیر را با موتورهاى پرشى تکرار 
کرده است به طورى که با یک عنوان جمع و جور و آرکید روبرو هســتیم و اصلى ترین هدف عناوین آرکید در اکثر 
مواقع، کسب امتیاز، رکورد و لذت بردن از بازى است ؛ این عنوان نیز از قائده مستثنى نبوده و پیرو همین اصول حرکت 
مى کند زیرا اگر نگاهى به تصاویر بازى بیندازید، متوجه این موضوع خواهید شــد که روان بودن گیم پلى، موسیقى 
مهیج و محیطى متنوع نسبت به دیگر بازى هاى این سبک، این کسب امتیاز و رکورد زدن را همراه با هیجانات الزم 

به مخاطب خود القا خواهد کرد! 

معرفى محصول

اکثر افراد مودم ها (روترهــا) را روى میز قرار مى دهند یا 
سعى مى کنند آن را در جایى پنهان کنند تا ظاهر ناپسندش 
در معرض دید نباشد. بهترین مکان براى قرار دادن مودم 
وسط اتاق بدون هیچ مانعى است تا سیگنال هاى بى سیم 
آزادانه ارسال شــوند. انجام چنین کارى معموًال عملى 
نیست و باید راه  حل دیگرى براى کاهش قدرت سیگنال 
 Ericson AB.و همچنین طراحى ظاهرى ارائه شــود
یکى از سازندگان سوئدى تجهیزات شبکه تخمین زده 
است که تا سال 2022 حدود 29 میلیارد دستگاه متصل 
به اینترنت خواهیم داشت که این رقم جدا از کامپیوترها و 
تلفن هاى همراه است. افزایش دستگاه ها تداخل امواج را 
بیشتر مى کند و کیفیت سرویس را کاهش مى دهد. در باند 
فرکانسى که واى فاى در آن کار مى کند، محدودیت هاى 
بزرگى وجود دارد و این منابع ارزش فراوانى دارند؛ بنابراین، 
توجه به این مسئله اهمیتى دوچندان دارد. شرکت هاى 
بسیارى در فکر حل این مشکالت هستند و سعى در ارائه 

محصوالتى با کیفیت و متفاوت از گذشته دارند. فلسفه 
طراحى جدید، عبارتى با عنوان «واى فاى در سراسر خانه» 
را به وجود آورده اســت. نام دیگر این مفهوم و فناورى 
«ِمش واى فاى» است. طبق این مفهوم تمام خانه نیاز به 
امواج قوى براى اتصال دستگاه هاى مختلف دارد، نقطه 
کورى نباید وجود داشته باشد و دسترسى به اینترنت بدون 

قطعى یا کاهش کیفیت باشد.
Linksys یکى از شــرکت هاى پیشــگام در این زمینه 

است و دستگاهى به نام Velop را طراحى کرده که شبیه 
به یک اسپیکر کوچک اســت و آنتن آن داخلى است. با 
قرار دادن تعدادى از این محصوالت بر اســاس وسعت 
منزل بیشــترین بازدهى در اتصال به واى فاى به دست 
مى آید. مهم نیست چقدر حرکت داشــته یا در داخل یا 
خارج از منزل باشــید، این دستگاه با طراحى منحصر به 
فردش کیفیت سرویس مناسبى براى شما فراهم مى کند. 
محصول شرکت Plume دستگاه هاى کوچک و زیبایى 

هستند که به پریز برق متصل مى شــوند و مى توان در 
هر اتاق یکى از آنها را قــرار داد. تداخل امواج حاصل از 
 Plume  .این دستگاه ها، با این کار بسیار کمتر مى شود
بر دستگاه ها و داده هاى ارسالى آنها نظارت و حتى بین 
اطالعات اولویت بندى هم مى کند. بــراى مثال، یک 
ویدیو کنفرانس اولویت بیشــترى نســبت به گشت و 
گذار در اینترنت دارد.مورد دیگرى که کمتر به آن توجه 
مى شود، این است که اکثر مودم ها از لحاظ فنى نمى توانند 
هم زمان اطالعات را دریافت و ارسال کنند. فرض کنید 
مى خواهید هم زمان عکسى را آپلود کنید و فیلمى را نیز

 در شبکه هاى اجتماعى ببینید. 
مودم در کسرى از ثانیه و به صورت متناوب وظیفه خود 
را در ارسال عکس و دریافت فیلم تغییر مى دهد. شرکت 
Ubiquiti این مشــکل را با طراحى نوعى از آنتن هاى 

پیشرفته حل کرده است که مى توانید هم زمان اطالعات 
را دریافت و ارسال کنید. 
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کافه گردش جامع ترین 
وبسایت گردشگرى

بازى جالب
 «پادشاه دوچرخه» 
اندروید 

 
چگونه اتوماسیون بر خالقیت 

تأثیر مى گذارد؟
«اتودراو»، یکى از آزمایش هاى هوش   ایتنا|
مصنوعى گوگل اســت که مى تواند حدس بزند که 
کاربر قصد کشیدن چه چیزى را دارد و سپس به او 
پیشــنهاد دهد که از بین تصاویرى که پیش از این 
کشیده شده، یکى را انتخاب کند. در این برنامه، به 
کاربر گفته مى شود: «نمى توانید آنچه دوست دارید 
را نقاشى کنید؟ اشــکالى ندارد!» و این جمله ایده 

حاکم بر اتودراو است.
اتودراو یک ابزار فوق العاده سرگرم کننده و به شدت 
اعتیادآور اســت، لیکن آنچه که مشخص است این 
است که این ابزار، بیشتر از آنکه خالقیت و توانایى 
شما در خلق آثار هنرى را افزایش دهد، نمایشى از 

قابلیت هاى هوش مصنوعى است.
در اتودراو فرقى نمى کند که کلمــه دلفین را تایپ 
کنید یا اینکه یک دلفین بکشید، در هر صورت شکل 
پیشنهادى دلفین به شــما ارائه مى شود. گزارش ها 
نشان مى دهد که تا سال 2020، پنج میلیون شغل در 
اثر اتوماسیون از میان برود و جاى خود را به مشاغلى 

در زمینه آى.تى و علوم داده بدهد.

با دوچرخه بدون زنجیر
 الغر شوید 

یکى از بزرگ ترین مشــکالت دوچرخه زنجیر آن 
است. فرض کنید برنامه ریزى کردید براى کاهش 
وزن خود هر روز مسافتى را طى کنید، به شدت در 
حــال رکاب زدنید که ناگهان زنجیــر دوچرخه تان 
پاره مى شود. ناراحت و عصبانى دوچرخه را به خانه 
مى برید، رژیم غذایى را فراموش کرده و به یخچال 

پناه مى برید!
شرکت CHAINLESS تمام مشکالت را حل کرده 
و دوچرخه اى بدون زنجیر ساخت. چرخ دنده هاى 
این دوچرخه بدون زجنیر از جنس تنگســتن بوده و 
به روغن کارى نیازى ندارنــد. همچنین،  در بدنه از 
آلیاژ منیزیوم استفاده شده که مقاومت بسیار باالیى 

را دارا است.
در سیســتم ترمز ایــن دوچرخه بــدون زنجیر دو 
دیســک ترمز در چرخ جلو و عقب  قرار داده شــده 
که با اندکى فشار بر دسته ترمز دوچرخه مى ایستد. 
ویژگــى جالب و متمایــز این دوچرخه نســبت به

 دوچرخه هاى ســنتى امکان چرخش چرخ عقب 
است. در دوچرخه هاى ســنتى به دلیل اتصال چرخ 
عقب به زنجیر امکان تحرك چرخ عقب وجود ندارد 
ولى در دوچرخه بــدون زنجیر هــر دو چرخ قابلید 
چرخش را دارند که تجربــه اى متفاوتى از دوچرخه 

سوارى است.
این دو چرخه در ســه اندازه 20 اینــچ، 24 اینچ و 
26 اینچ و بــا قیمــت 799 دالر به بــازار عرضه 

شده است. 

کلیک

فناورانه پدیده اى به نام همزاد دیجیتالى
رامین مشکاه

 بر اساس یک باور قدیمى هر شخص همزادى دارد که در یک 
دنیاى موازى همزمان با وى زندگى مى کند و رشدى همگام 
با او دارد. این موضوع دست مایه  ساخت شمارى از فیلم ها و 

داستان هاى تخیلى شده است.
تا اوایل قــرن 21، تنهــا راه به دســت آوردن اطالعات از 
فرآیندهاى صنعتى، حضور در محیط و تعامل مســتقیم با 
تجهیزات خط تولید بود. اما امروزه با گسترش توان محاسباتى 
و دامنه ارتباطات، این محدودیت برداشته شده است؛ به طورى 
که مى توان بدون حضور فیزیکى و از راه دور به تمام اطالعات 
مربوط به خط تولید دسترسى یافت. این توانمندى مدیریتى با 
بهره گیرى از همزادهاى دیجیتالى به اوج خود مى رسد. همزاد 
دیجیتالى کپى دیجیتالى از یک محصول فیزیکى است که 
همزمان با طراحى اولیه محصول ایجاد شده و توسعه مى یابد. 
در واقع همزاد دیجیتالى بازتاب دهنده وضعیت فعلى شــىء 

مورد نظر است.
یک همزاد دیجیتالى با دو هدف خلق مى شــود: هدف اول 
این اســت که هر گونه تغییر، اصالح و توسعه قبل از ساخت 
محصول اصلى بر روى همزاد دیجیتالى آن تســت شود تا 
هزینه هاى عملیاتى تولید کاهش یابد. براى نمونه یک مدل 
ســه بعدى خودرو که با نرم افزار CAD طراحى شده است، 
مى تواند براى تست هاى مختلف نظیر مقاومت هوا استفاده 
شود. البته پیش از این نیز شبیه سازى و تست طرح اولیه یک 
محصول در صنعت متداول بوده است؛ پس سئوال این است 
که چه چیزى یک همزاد دیجیتالى را متمایز وکارآمدتر از یک 
مدل کامپیوترى مى سازد؟ پاسخ به این سوال در هدف دوم 
از ساخت همزاد دیجیتالى خالصه مى شود؛ با اینکه با تعبیه 
حسگرهایى در محصول ساخته شده، وضعیت فعلى آن به طور 
لحظه اى در همزادش بازتاب دهد. براى مثال حســگرهاى 
دما که در بخش هاى مختلف یک دستگاه مکانیکى نصب 

شــده اند، اطالعاتى را از دماى دســتگاه در حال کار فراهم 
مى سازند که عیناً در همزاد دیجیتالى قابل مشاهده است. در 
نتیجه عیب یابى آن دستگاه ساده تر و سریع تر انجام مى شود 
و در پى آن هزینه هاى خرابى تجهیزات کاهش خواهد یافت.

همزاد دیجیتالى کپى دیجیتالــى از یک محصول فیزیکى 
اســت که همزمان با طراحى اولیه محصول ایجاد شــده و 

توسعه مى یابد.
مزرعه بادى دیجیتالِى شرکت جنرال الکتریک را به عنوان 
یک نمونه پیاده سازى شده از همزادهاى دیجیتالى در صنعت 
مى توان نام برد. این سیستم یک مجموعه سخت افزارى و 
نرم افزارى براى بهبود بخشیدن به عملکرد توربین هاى بادى 
است که بدین منظور اطالعات لحظه اى را از عملکرد توربین ها 
از جمله شدت باد و جهت آن، توان تولیدى و راندمان هر توربین 
جمع آورى مى کند. اطالعات مذکور براى پیش بینى وضعیت 
وزش باد در روزهاى بعدى مورد استفاده قرار مى گیرد. از طرفى 
با هر تغییرى که در همزاد دیجیتالى یک توربین صورت گیرد 
(مثًال تغییر در جهت پره ها) همان تغییر به توربین واقعى منتقل 
مى شود (شکل یک). بنابراین مى توان تنظیمات موردنظر را از 

این طریق بر روى تجهیزات اعمال نمود.
ســازمان فضایى آمریکا (ناســا) نیز براى طراحى و ساخت 
تجهیزات فضانوردى به طراحى همزاد دیجیتالى روى آورده 
است. ناســا اعتقاد دارد که تجهیزات فضانوردى روز به روز 
سبک تر مى شــوند، در حالى که انتظار مى رود بار بیشترى 
حمل کنند. این روند مستلزم به کار بردن مواد جدید در بدنه 
فضاپیماست که تاثیر این مواد در مقاومت حرارتى و مکانیکى 
محصول باید دقیقًا ارزیابى شود. از طرفى شرایط بحرانى از 
جمله دما و فشار بسیار زیاد را نمى توان در آزمایشگاه فراهم 
ساخت، لذا شبیه سازى کامپیوترى مورد نیاز است. افزون بر 
این، وضعیت لحظه اى هر فضاپیمــا در حین ماموریت باید 
در دسترس باشد تا بتوان به عملکرد آن اشراف داشت. با این 

تفاسیر یک همزاد دیجیتالى براى هر فضاپیما باید طراحى 
شود که این همزاد حتى قبل از ساخت نمونه اصلى خلق شده 
و تا پایان مأموریت فضاپیما، روى حافظه کامپیوتر به زندگى 

خود ادامه مى دهد!
بهره مند شدن از مزایاى همزاد دیجیتالى کار آسانى نیست. 

اگر بخواهیم همزاد دیجیتالــى را براى ارزیابى کاالیى 
که قرار است تولید شود استفاده کنیم، الزم است 

مدل سازى دقیقى از شــرایط واقعى ایجاد 
نموده تا رفتار همزاد دیجیتالى با آن چه که 

در واقعیت رخ خواهد داد، سازگار باشد. 
از طرفى اگر هدف مــا گردآورى 
اطالعــات لحظــه اى از یک 
سیستم باشد، حسگرها را باید 
هوشمندانه درون آن جاسازى 
کرد و با مکانیزم هاى شبکه اى 
مناسب، اطالعات ثبت شده را 
با کیفیت سرویس باال به مرکز 
کنترل فرســتاد. فرض کنید 

یک نقطه از سیســتم فیزیکى 
(فضاپیما، توربین بادى یا هر وسیله 

دیگر) در حال آتش ســوزى باشد و 
حسگرها افزایش دما را حس نکنند یا 

اطالعات آنها ســریعاً دریافت نشود، آنگاه 
مى توان گفت همزاد دیجیتالى سودمندى خود 

را از دست داده است. در همین راستا، پارادایم اینترنت 
اشیاء براى پیاده سازى مقرون به صرفه  همزادهاى دیجیتالى 
اهمیت شایانى دارد، چراکه با فراهم ســازى بسترى براى 
اتصال اشیاء مختلف به شــبکه، دامنه ارتباطات را وسعت 

مى بخشد.
پارادایم اینترنت اشــیاء براى پیاده ســازى مقرون به صرفه  

همزادهاى دیجیتالــى اهمیــت شــایانى دارد، چراکه با 
فراهم سازى بســترى براى اتصال اشیاء مختلف به شبکه، 

دامنه ارتباطات را وسعت مى بخشد.

توماس کایزر، از مدیران ارشد شرکت SAP، چهار گام را براى 
طراحى یک همزاد دیجیتالى پیشنهاد داده است. 
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رسانه هاى روســى از جمله تلویزیون این کشور 
که پیش از این بــا توجه به احتمــال بهبود روابط 
مسکو-واشــنگتن به تعریف و تمجید از «دونالد 
ترامپ» مى پرداختنــد اکنون رویکرد خود را تغییر 

داده اند.
رسانه هاى روسى دیگر از ترامپ تعریف نمى کنند 
بلکه «ترامپ هراسى» را تبلیغ مى کنند به طورى 
که شبکه تلویزیونى دولتى روســیه در برنامه اى 
اعالم کرد: ترامپ ترسناك تر از رهبر کره شمالى 

است.
حمله موشکى اخیر آمریکا به سوریه که از متحدان 
نزدیک روســیه اســت و همچنین اقدام آمریکا 
در پرتاب «مــادر همه بمب ها» در افغانســتان و 
همچنین اظهــارات تند مقامــات آمریکایى علیه 
کره شمالى موجب شــده تا امیدهاى کرملین در 
مورد «مداخله کمتــر آمریکا در امــور خارجى» 
در مقایســه بــا دولــت قبلــى آمریــکا، از بین 

برود.
ادامه این روند از ســوى آمریکا بدون شک موجب 
رویارویى مجدد واشنگتن و مسکو خواهد شد و به 
نظر مى رسد که تغییر رویکرد رسانه هاى روسى و 
ترویج ترامپ هراسى از سوى آنها در همین راستا 

انجام شده باشد.

رئیس جمهور  آمریکا حکم «محصول آمریکایى بخرید و 
آمریکایى استخدام کنید» را امضا مى کند و برنامه روادید 

موقت را براى متخصصان خارجى تغییر مى دهد.
دو مســئول دولت آمریکا در گفتگو با رســانه ها اعالم 
کردند حکم «محصول آمریکایــى بخرید و آمریکایى 
استخدام کنید» همچنین اقدامات دولت را تسهیل خرید 

محصوالت ملى در قراردادهاى فدرال اصالح مى کند.
امضــاى این حکم قرار اســت بــه مناســبت بازدید 
«دونالد ترامــپ» از یک کارخانه تولیــد ابزار در ایالت 

«ویسکانسن» انجام شود.
تحقق وعده «اول آمریکا» که متــن آن مجموعى از 
دستورات دولت ترامپ را در این خصوص نشان مى دهد، 

به تصویب قانون مهمى در کنگره منجر نشده است.
یک مقام آمریکایى خاطرنشان کرد: «در این حکم دولت 

آمریکا اجراى دقیق تمام قوانین مربوط به ورود کارگران 
خارجى را به آمریکا خواســتار مى شود تا دستمزدها در 
آمریکا و نیز نرخ اشــتغال در میان آمریکایى ها افزایش 

یابد.»
در این حکم همچنین از وزرات هاى کار،  دادگســترى 
و امنیت داخلى آمریکا خواســته مى شود براى حمایت 
از اشــتغال آمریکایى ها، تدابیر خود را بــراى مقابله با 
«تقلب و  سوء استفاده» در نظام مهاجرتى تشدید کنند. 
همچنین این وزارتخانه ها باید اصالحاتى در مورد برنامه 

روادید متخصصان ماهر خارجى ارائه کنند.
این نوع روادید براى خارجى ها در رشته هاى «خاص»، 
نیازمند مــدرك آموزش عالى اســت و به صورت ویژه 
دانشمندان، مهندســان و برنامه نویسان رایانه را شامل 

مى شود.

وزارت امور خارجه گرجســتان، ســفر وزیر امور 
خارجه روسیه به «آبخازیا» را نقض حاکمیت این 

کشور دانست.
در بیانیه رســمى وزارت امور خارجه گرجســتان 
از روســیه خواسته شــده تا ضمن توقف اقدامات 
«تحریک آمیز» در منطقه، به تمامیت ارضى کشور 

مستقل گرجستان احترام بگذارد.
ســفر  گرجســتان  خارجــه  امــور  وزارت 
«ســرگئى الوروف» وزیر خارجه روســیه را به 
«سوخومى» و افتتاح نمایندگى دپیلماتیک روسیه 
در آبخازیا را نقض اصل احترام به تمامیت ارضى 
گرجستان و موازین حقوقى بین المللى براى حق 
حاکمیت در مرزهاى بین المللى شــناخته شــده 
دانست و از روسیه خواست به توافقنامه آتش بس 
12 اوت 2008 میالدى و تعهدات بین المللى خود 

پایبند باشد.
قرار است سرگى الوروف در ســفرى دو روزه به 
ســوخومى پایتخت جمهورى خودخوانده آبخازیا 
ضمن دیدار و گفتگو با رئیس جمهور،رئیس مجلس 
و وزیر امــور خارجه این منطقه،ســاختمان جدید 

سفارتخانه روسیه را افتتاح نماید.
آبخازیا سرزمینى در گرجســتان در غرب قفقاز و 
کرانه شرقى دریاى سیاه است که حدود 110هزار 
نفر جمعیت دارد که بیشــتر آنها تابعیت روســى 

گرفته اند.
روسیه در سال 2008 میالدى با حمایت از جدایى 
طلبان آن در جنگ با دولت گرجستان این منطقه را 
از گرجستان جدا کرد و به عنوان کشورى مستقل 
به رسمیت شناخت که با مخالفت هاى بین المللى 

روبه رو شد.

روزنامه «گاردیــن» در مقاله اى با اشــاره به نتایج 
همه پرســى اخیر تغییــرات قانون اساســى ترکیه 
نوشت که در سایه سیاست هاى دو قطبى اردوغان، 

ترکیه جدیدى ظهور کرد.
روزنامــه «گاردیــن» در مقله اى به قلــم «یافوز 
بیدر» از نویســندگان و تحلیلگران ترکیه با عنوان 
«جمهورى ترکیه بیمار بود و بعد از همه پرسى ُمرد»، 

نوشــت: بازى تمام شــد. تحوالت غیر منتظره اى 
در کار نبود. نتایج نزدیک همه پرســى این واقعیت 
را نشان داد که ملت ما دچار تقســیم و دو دستگى 
شــد. این امر در نتیجه سیاســت هاى قطب بندى 

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور کشور بود.
یافوز بیدر در این مقابله درخصوص درخواســت ها 
براى بازشــمارى صندوق هاى رأى خوشبین نبود 

و گفت کــه آنها دچار یأس و ســرخوردگى خواهند 
شد.

این نویسنده نوشت: ترکیه اى که مى شناختیم تمام 
شد و به تاریخ پیوست.

وى افزود: کشور ســکوالرى که «مصطفى کمال 
آتاتورك» بنیان نهاد؛ به دست حزب عدالت و توسعه 

به ریاست اردوغان تمام شد.

رئیس جمهورى پاراگوئه صــرف نظر از نتیجه رأى 
گیرى کنگره اعــالم کرد، به منظــور حفظ ثبات 
کشورش براى انتخابات سال 2018 نامزد نخواهد 

شد.
«هوراسیو کارتز» رئیس جمهور پاراگوئه در نامه اى 
به اســقف اعظم آسونســیون گفت: «این تصمیم 
من براى کناره گیرى از نامزد شــدن در انتخابات 
ریاســت جمهورى ســال آتــى، از درخواســت 
"پاپ فرانسیس"براى صلح و مذاکره در پاراگوئه الهام 

گرفته شده است.»
پس از آنکه ســناى پاراگوئه به صورت محرمانه به 
نفع مصوبه جدیدى که به کارتز اجازه مى دهد مجدداً 
براى انتخابــات نامزد شــود رأى داد، معترضان در 
تاریخ 31 مارس ساختمان کنگره را به آتش کشیدند 
و پس از آن پلیس به دفتر یکى از احزاب اپوزیسیون 
سیاسى هجوم برده و در این بین یک معترض کشته 
شد. این در حالى است که مجلس عوام پاراگوئه هنوز 
درخصوص این مصوبه جدید رأى  صادر نکرده است.

کارتز در این نامه گفت: «امیدوارم این کناره گیرى 
به مذاکراتى عمیق تر با هدف تقویت این جمهورى 
منجر شود.»  قانون اساسى فعلى پاراگوئه که بعد از 
دوران دیکتاتورى «ژنرال آلفردو ستروسنر» تدوین 
شده، دوران زمامدارى رهبر کشور را به یک دوره پنج 
ساله محدود مى کند. بسیارى از شهروندان این کشور 
6/8میلیون نفرى به شدت با هرگونه نشانه از تالش 

براى ماندن در رأس قدرت مخالف هستند.
«سناتور لیلیان ســامانیگو» از حزب کلورادو کارتز 
گفت: «متحدان رئیس جمهور همچنان به دنبال تأیید 
این مصوبه جدید در مجلس عوام هستند اگرچه براى 
اجراى این مســئله برگزارى یک رفراندوم مردمى 

الزم است.»
این در حالى اســت که «پدرو آلیانــا» رئیس حزب 
کلورادو گفت: بعید است که مجلس عوام به نفع این 
مصوبه جدید رأى دهد. وى افزود: «اگر کارتز یکى از 
نامزدهاى انتخابات سال آتى نباشد مى توانم به شما 
اطمینان دهم که شانس تصویب این مصوبه جدید 

در مجلس عوام بسیار کم و عمًال غیرممکن است.»
تغییر قانون اساسى بدون نامزدى کارتز در انتخابات 
تنها به نفــع «فرناندو لوگو» رئیس جمهور ســابق 
چپگراى پاراگوئه تمام مى شــود که در سال 2012 

توسط کنگره استیضاح شد.

رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین در تماس تلفنى 
چهارجانبه با یکدیگر درباره آخریــن وضعیت اوکراین 

گفتگو و تبادل نظر کردند.
«آنــگال مرکل»صدر اعظم آلمان، «فرانســوا اوالند» 
رئیــس جمهورى فرانســه، «پترو پورشــنکو» رئیس 
جمهورى اوکراین و «والدیمیر پوتین» رئیس جمهورى 
روســیه در گفتگوى تلفنى چهارجانبــه درباره آخرین 

تحوالت اوکراین گفتگو کردند.
رهبران این چهار کشور عالوه بر روند اجراى توافقنامه 
مینسک درباره مسائل مهم امنیتى در رابطه با حل اوضاع 

کنونى اوکراین بحث و تبادل نظر کردند.  
گفتگوکنندگان ضمن استقبال از برقرارى آتش بس در 
آستانه عید پاك بر لزوم تداوم آن تأکید و پافشارى کردند.

گفتنى است توافقنامه 12 ماده اى مینسک در ماه فوریه 
سال 2015 در نشست چهارجانبه سران روسیه، فرانسه، 

آلمان و اوکراین در پایتخت بالروس امضا شد.
برقرارى آتش بس و آغاز مذاکــرات میان طرف هاى 
مناقشه در شــرق اوکراین و کى یف از جمله مفاد این 

توافقنامه است.

مردم امارات متحده عربى طى ســه ســال گذشته شاهد 
حضور نیافتن و غیبت طوالنى مدت «شیخ خلیفه بن زاید 
آل نهیان» امیر امارات در میان جمع و مناسبت هاى سیاسى 
و خبرى هســتند که باعث واکنش شــدید شهروندان در 
فضاى مجازى شــده و حتى در رسانه هاى این کشور هم 
بحث هایى درباره عدم اطالع رسانى در مورد علت ناپدید 

شدن امیر امارات مطرح شده است.
شبکه هاى اجتماعى دالیلى براى غیبت و ناپدید شدن شیخ 
خلیفه دارند که بیمارى امیر امارات و کودتاى سیاه علیه وى 
توسط «شیخ محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبى و برادر شیخ 

خلیفه از جمله علت هاى اصلى این غیبت عنوان شده اند.
جشن هاى چهل و پنجمین سالروز استقالل امارات متحده 
عربى در حالى برگزار شد که امیر امارات متحده عربى در این 
جشن ها حضور نداشت. این در حالى است که جشن هاى روز 
ملى امارات در تمامى شیخ نشینان با حضور حکام این شیخ 
نشینان برگزار و جشن ملى در ابوظبى پایتخت امارات نیز با 

حضور تمامى حکام امارات برگزار شد.
غیبت امیر امارات باعث شده که شــهروندان اماراتى در 
فضاى مجازى سئواالتى از مســئوالن بپرسند که «امیر 

امارات کجاست؟»
رسانه هاى امارات نیز فقط به انتشار تصاویر قدیمى شیخ 
خلیفه بن زاید آل نهیان در روز ملى امارات در دوم دسامبر 

2015 و انتشار پیام تبریک امیر به حکام اکتفا کردند.
این در حالى است که در اردیبهشت ماه سال گذشته فعاالن 

اماراتى شبکه هاى اجتماعى فاش کردند که حاکم امارات 
به دستور برادرش محمد بن زاید ولیعهد ابوظبى، در اقامت 
اجبارى به سر مى برد و رسانه هاى اماراتى درباره سرنوشت 

وى، مردم را فریب مى دهند.
کمپین فعاالن اینترنتى هوادار شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان 
حاکم امارات که سه سال است در غیبتى مبهم به سر مى برد، 
زیر عنوان « خلیفه کجاست» فاش کردند که وى با وجود 
داشتن شرایط جسمى ناپایدار، به دستور برادرش محمد بن 
زاید ولیعهد ابوظبى، در داخل کشــور در اقامت اجبارى به 
ســر مى برد. این کمپین با ایجاد هشتگ « #این_خلیفه» 
(خلیفه کجاست) در توئیتر، تأکید کرده که رسانه هاى دولتى 
امارات همواره درباره سرنوشت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان 

دروغ مى گویند و مردم را گمراه مى کنند.
در ابتداى ســال 2016 میالدى فعاالن اماراتى در شبکه 
توئیتر از حکومت ابوظبى خواســتار روشن شدن وضعیت 
شیخ خلیفه، توضیح درباره علت غیبت او و اطالع رسانى 

از وضعیت سالمتى او شدند که پاسخى به آنها داده نشد.
مخالفان دولت امارات پیش تر تهدید کرده بودند که به زودى 
رازهاى پشت پرده غیبت دو ساله (در آن زمان) شیخ خلیفه بن 

زاید آل نهیان حاکم امارات را فاش خواهند کرد.
خلیفه بن زاید آل نهیان 69 ســاله رئیس امارات و حاکم 
ابوظبى، فرزند «زاید بن ســلطان آل نهیان» است که در 
سال 2004 و پس از درگذشت پدرش رئیس امارات و حاکم 

ابوظبى شد.

امیر امارات همچنان ناپدید است!

خلیفه کجاست؟ 

محصول آمریکایى بخرید و
 آمریکایى استخدام کنید

تماس مهم

گاردین: با سیاست اردوغان، ترکیه اى جدید ظهور کرد

رئیس جمهور پاراگوئه 
براى انتخابات 2018 

نامزد نمى شود

اعتراض گرجستان 
به سفر الوروف 
به منطقه آبخازیا

پایان دوستى با ترامپ 
در رسانه هاى روسیه 

در ســایه تنش بین آمریکا و کره شــمالى، معاون وزیر 
امور خارجه کره شــمالى تهدید کرد کــه پیونگ یانگ 
«هــر هفته» یــک فروند موشــک آزمایــش خواهد

کرد.
«هان ســونگ ریــول» معــاون وزیر امــور خارجه 
کره شــمالى در گفتگو بــا خبرنگار شــبکه تلویزیونى 
«بى.بى.ســى» در پیونگ یانگ تصریح کرد: «ما هر 
هفته، هر ماه و هر ســال آزمایش هاى موشکى انجام 

خواهیم داد».
این مســئول کره گفت: چنانچه واشنگتن «گزینه هاى 

نظامى» را در دســتور کار خود قرار دهد، «جنگى همه 
جانبه و فراگیر» روى خواهد داد.

«مایک بنس» معــاون رئیس جمهــور آمریکا که هم 
اکنون در کره جنوبى به ســرمى برد، گفته اســت که 
«دوران بردبارى راهبردى» آمریکا در برابر کره شمالى 

تمام شده است.
به گزارش رســانه هاى کره جنوبى، واشنگتن و سئول 
طى روزهاى گذشته تمرین هاى نظامى مشترك خود 
را براى تضمین آمادگى جهت مقابله با کره شمالى آغاز 

کردند.

آزمایش هفتگى 
موشکى در کره شمالى 

«چارلی فالنگان» وزیر خارجه ایرلند با اشاره به اینکه 
درخواست براي دریافت گذرنامه هاي ایرلندي از سوي 
شهروندان بریتانیایی به دوســوم افزایش یافته است، 
یکی از دالیل این رونــد را برگزیت (خروج انگلیس از 

اتحادیه اروپا) دانست.
وزیر خارجــه ایرلند با ابــراز نگرانی دربــاره خروج 
قریب الوقــوع بریتانیا از اتحادیه اروپــا گفت: «اینکه 
بر گزیــت عاملــی دررونــد افزایش درخواســت ها 
(براي دریافت گذرنامه ایرلندي) باشــد معقول به نظر

 می رسد.»
وي یادآور شــد: «اینکه فرض کنیم شــمار زیادي از 
ایرلندي تبارهــا اکنون با توجه به تغییــر روابط میان 
ایرلند و بریتانیا بخواهند همچنان شــهروند اتحادیه 

اروپا باشند، سنجیده به نظر می رسد.»
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه ایرلند اعالم کرده 
است در سه ماهه اول ســال 2017 میالدي 51 هزار و 
79 نفر از شــهروندان بریتانیا و ایرلند شمالی متقاضی 
دریافت گذرنامه این کشــور بوده اند. این رقم در دوره 
زمانی مشابه در سال گذشته 30 هزار و 303 نفر بوده 

است.
این وزارتخانه همچنین گفت که این کشور در همین 
دوره 250 هزار درخواســت براي دریافت گذرنامه از 

سراسر دنیا دریافت کرده است.
فالنــگان همچنین یادآور شــد: «به شــدت از تأثیر 
خروج انگلیس از اتحادیــه اروپا بر اقتصــاد ایرلند و 
همچنین تحت تأثیر قرار گرفتــن پیمان جمعه نیک 

نگرانم.»
توافق صلح موســوم به «پیمان جمعه نیک» به بیش 

از 30 سال خشونت در ایرلندشمالی پایان داد. مطابق 
با پیمان «جمعه نیک» یک میلیون و 800 هزار نفر از 
ساکنان ایرلند شمالی حق دریافت شهروندي ایرلندي 

و اتحادیه اروپا را دارند.
وزیر خارجه ایرلند گفــت: «از اینکــه بریتانیا به طور 
رســمی از اتحادیه اروپــا خارج می شــود ناراحتم اما 
البته به خواســت و اراده اکثریت مردم انگلیس احترام 

می گذارم.»
فالنگان همچنین یادآور شــد که کمتــر از چهار روز 
قبل از برگزاري همه پرســی بر گزیت در اواخر ژوئن، 
درخواســت ها براي دریافت گذرنامه ایرلندي به دلیل 

«احساس نگرانی» افزایش یافت.
ایــن در حالی بود که درخواســت انگلیســی ها براي 
دریافت گذرنامه ایرلندي ســه ماه پــس از برگزاري 

این همه پرسی به 83 درصد افزایش یافت.
به گزارش گاردین، وزارت خارجه ایرلند براي پوشش 
دادن ســیل درخواســت ها براي دریافــت گذرنامه، 
کارکنان بیشــتري اســتخدام کرده و بخش خدمات 

آنالین خود را نیز در این زمینه فعال کرده است.

ایرلندي ها مى خواهند اروپایى بمانند!

مؤسس جنبش خالســتان و رئیس «مؤسسه 
جهانى مسلمانان و سیک ها» با سردادن زنده باد پاکستان، 

نخست وزیر هند را هیتلر دوم اعالم کرد.
«ممنون سهنگ» مؤسس «جنبش خالستان» تأکید کرد که مسلمانان، 
سیک ها و مسیحیان زیادى در شبه قاره هند کشته مى شوند و متأسفانه تمام 
احزاب داخلى هند از «بى جى پى» گرفته تا حزب کنگره و دیگر احزاب فقط از هندو 

مذهب ها طرفدارى مى کنند.
وى تصریح کرد: کار به جایى رســیده اســت که کشتار «ســیک ها» در هند به امرى 

ظلم، پاکستان باید از ما در مواضع عادى تبدیل شــده اســت و براى مبارزه با این 
سیاســى حمایت کند تا بتوانیم کشور مستقل 

خالستان را راه اندازى کنیم.
سیک ها در صدد تأسیس کشورى جدید 

به نام خالستان هستند و مى گویند که 
نمى توانند با هندوها زندگى کنند. آنها 
اگر چه در سال 1947 با تحریک هند، 
مسلمانان بسیارى را کشتند ولى از 

ســال 1984 جنبش آزادى 
خالستان و کشمیر با 

یکدیگر دســت
اتحــاد   

داده اند.

نخست وزیر هند، هیتلر دوم است! 

ساله محدود
6/66میلیون 8
براى ماندن
«سناتور لیلی
گفت: «متح
این مصوبهج
اجراى اینم
الزم است.»
این در حالى
کلورادو گفت
مصوبه جدی
نامزدهاى ان
اطمینان ده
در مجلس ع
تغییر قانون
تنها به نفــع
چپگراى پار
توسط کنگر

ن ب رز ب ى وبر ب عى و ر ز نب پ م
سیاســى حمایت کند تا بتوانیم کشور مستقل 

خالستان را راه اندازى کنیم.
سیک ها در صدد تأسیس کشورى جدید
به نام خالستان هستند و مى گویند که 
نمى توانند با هندوها زندگى کنند. آنها 
7اگر چه در سال 1947 با تحریک هند، 
مسلمانان بسیارى را کشتند ولى از 

4ســال 1984 جنبش آزادى 
خالستان و کشمیر با
یکدیگر دســت
اتحــاد  

داده اند.



1212حوادثحوادث 2918 سال چهاردهمپنج شنبه  31  فروردین  ماه   1396

چهل تکه

کودك دو ســاله که به همراه مادرش براى تفریح به پارك 
ولیعصر«شهربابک» رفته بود بر اثر رها شدن االکلنگ فلزى 

و برخورد آن با سرش جان خود را از دست داد.
زین الدینى مدیر بیمارستان شهربابک ضمن تأیید این خبر 
گفت :«پس از ایــن اتفاق بالفاصله کودك به بیمارســتان 
منتقل  و پــس از اقدامات اولیه بیمارســتانى و تشــخیص 
ضربه مغزى کودك براى درمان به رفســنجان اعزام شــد 
اما تالش ها بــراى نجات وى بــى نتیجه مانــد و کودك

 فوت شد.»
ایــن در حالــى اســت که نصــب وســایل بــازى فلزى 
در پارك هــا و مهدهاى کودك چند ســالى اســت ممنوع

 شده است.

یکى از غم انگیز ترین ازدواج هاى جهان در لبنان برگزار شد. در این 
مراسم ازدواج، دختر هشت ساله به نام «خلود» که سال هاست مبتال به 

سرطان است با دوست بیمارش «کریم» 12 ساله ازدواج کرد.
این مراسم در حقیقت بزرگ ترین آرزوى خلود بود او همیشه به دوستان 
و خانواده اش مى گفت دوست دارد قبل از مرگش لباس سفید عروسى 
به تن کند. این مراسم در یکى از ســالن هاى بزرگ و مجلل بیروت 
برگزار شد و خانواده این عروس و داماد با اشک و آرزوى شفا براى این 

دو کودك جشن با شکوهى برپا کردند.
لباس عروس توسط طراح مدل لباس معروف «زهیر مراد» دوخته شده 
و یکى از طراحان چهره مشهور، کار آرایش این دو کودك را انجام داده 
بود. خلود و کریم براى نخستین بار یکدیگر را در بیمارستان کودکان 

سرطانى دیدند و از همان ابتدا با هم صمیمى شدند.

پلیس شهر «کلیولند» در ایالت اوهایوى آمریکا در جستجوى قاتلى 
است که ویدئویى از خود در زمان به قتل رساندن مردى مسن در 
فیسبوك منتشر کرده است، این کاربر قاتل که «استیو استفان» 
نام دارد در این ویدئو ادعا مى کند تاکنون 13 نفر را به قتل رسانده 
با وجود این، برابر گزارش پلیس تا حاال شواهدى مبنى بر درستى 

سخنان او درباره ُکشتن 13 نفر پیدا نشده است.
رئیس پلیس بخش کلیولند با تأیید شناسایى مقتول 74 ساله که تنها 
مقتول این پرونده است مى گوید: «در حال حاضر ما تنها از وجود 
یک قربانى اطالع داریم و تاکنون قربانى دیگرى که با پرونده استیو 

مرتبط باشد نیافتیم.»
قاتل در ویدئو تأکید کرده که تا زمان دستگیرى همچنان به قتل 

شهروندان ادامه خواهد داد.

مرگ کودك 2 ساله 
در بازى با االکلنگ

ازدواج دختر 8 ساله با 
پسر 12 ساله

پیام قاتل فیسبوکى 030201

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: فردى با اغفال دختر 
نوجوان 14 ساله و به دســت آوردن عکس هاى وى به 
دنبال اخاذى و سوء اســتفاده از این دختر بود که توسط 

پلیس فتا شناسایى و دستگیر شد.
ســرهنگ محمدمهدى کاکوان اظهار داشــت: فردى 
با مراجعه بــه این پلیس ضمــن ارائه شــکایت خود، 
اذعان داشــت  فردى با اغفال دختر 14 ساله ام با گرفتن 
عکس هاى شــخصى وى، اقدام به تهیــه تصاویرى 
مســتهجن از وى کرده و ضمن تحــت تأثیرقراردادن 
زندگى ام ، کار را به جایى رسانده که حتى دخترم حاضر به 
همکارى براى پرداخت مبلغ 400  میلیون ریال از حساب 

بنده به فرد شیاد شده است.
وى ادامه داد: با توجه به اینکه بــراى پیگیرى موضوع 
نیاز به حضور دخترشــاکى ضرورى بوده پس از کسب 
مجوزهاى قضائى با انجــام اقدامات روانشناســانه و 
اعتمادسازى الزم، دختر شاکى یقین کرد که همکارى 

وى با پلیس مشکل ساز نبوده و به نفع وى خواهد بود.
سرهنگ کاکوان افزود: پس از تحقیقات کامل و جامع 
از وى روشن شــد متهم فردى 26 ساله است که سرباز 
یکى از بیمارستان هاى شهر تهران بوده و با اغفال دختر 
و تهیه تصاویرى از وى درحال سوء استفاده و اخاذى از 
این دختر است و تاکنون مبلغ 400 میلیون ریال وجه نقد و 

طال از وى اخاذى کرده و مجدداً درخواست هاى دیگرى 
از وى دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: به دلیل حساسیت 
موضوع، اکیپ مجربى از این پلیس براى دستگیرى متهم 
اعزام و با دستگیرى، ادله جرم الکترونیکى وى کشف و 
ضبط شد و با اعتراف نامبرده مشخص شد متهم با افراد 

دیگرى نیز چنین ارتباط و اقدامى را انجام داده است.
سرهنگ کاکوان افزود: این فرد انگیزه خود را از ارتکاب 
به چنین اعمالى کســب مال اعالم کرد که درنهایت با 

صدور قرار قانونى الزم متهم به زندان اوین اعزام شد.
فرمانده انتظامى اســتان یزد از دستگیرى فردى که به 
بهانه تجارت پســته 40 میلیارد ریال از شــهروندان در 

چندین شهرستان کالهبردارى کرده بود خبر داد.
ســردار ایرج کاکاوند گفت: با توجه به شکایت تعدادى 
از شــهروندان در «خاتم» مبنى بر اینکه فردى به بهانه 
تجارت و خرید پسته مبالغ هنگفتى را از آنها کالهبردارى 
کرده است، بررسى موضوع در دستور کار مأموران پلیس 

قرار گرفت.
وى ضمن اشاره به تالش شــبانه روزى مأموران پلیس 
ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهــى خاتم پس از انجام 
تحقیقات الزم متوجه شــدند متهم پس از خرید 50 ُتن 

پسته از محل متوارى شده است.

این مقام مســئول گفت: مأموران پلیــس با تحقیقات 
گســترده، ردپایى از متهم را در این شهرستان به دست 
آورده و پس از اخذ مجوز قضائى در یک عملیات ضربتى و 
غافلگیرانه وى را دستگیر و براى انجام بازجویى به اداره 
پلیس منتقل کردند. سردار کاکاوند اظهار داشت: متهم در 
بازجویى هاى پلیسى به خرید 50 ُتن پسته و کالهبردارى 
به این مبلغ از 12 کشاورز در شهرستان هاى خاتم، انار، 

سیرجان و شهربابک اعتراف کرد.
وى با بیان اینکه تحقیقات بیشــتر پلیس در خصوص 
شناســایى مالباختگان ایــن پرونده ادامــه دارد افزود: 
متهم بــراى ســیر مراحل قانونــى تحویــل مراجع 

قضائى شد.

یک معلم در روستایى از توابع شهرستان «اللى» در زمان 
حضور در مدرسه مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

گودرز ترکى زاده فرماندار اللى شامگاه دوشنبه ضرب و 
شتم یکى از معلمان این شهرستان را تأیید کرد و افزود: 
«این درگیرى بر اثر اختالفــات خانوادگى اتفاق افتاده 

است.»
وى جزئیات بیشــتر از این حادثه را به رئیس آموزش و 
پرورش شهرستان اللى ارجاع داد اما با وجود تماس هاى 
مکرر با رئیس آموزش و پرورش شهرســتان اللى وى 

حاضر به پاسخگویى نشد.

بر اساس این گزارش خبر ضرب و شــتم یک معلم در 
روســتاى «جمال آباد» شهرستان اللى اخیراً در فضاى 

مجازى منتشر شده است.
گفته مى شــود صبح روز دوشــنبه 12 نفر که ســر و 
صورت خود را کامًال پوشــانده بودند، با چوب و چماق 
به یک مدرسه ابتدایى در این روســتا حمله ور شدند و 
پس از بســتن در مدرســه، یکى از معلمان را به شدت 
مورد ضرب و شــتم قرار داده که باعــث ایجاد رعب و 
وحشــت در میان دانش آموزان ابتدایى این مدرســه

 شد.

اولین جلسه دادگاه رسیدگى به پرونده «الینا فروتن» که قرار بود ساعت 11 ظهر روز یک شنبه 27 
فروردین ماه سال جارى در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 گرگان برگزار شود، به دلیل عدم حضور 

دو پزشک متهم برگزار نشد.
«حســین فروتن» پدر الینا با بیان اینکه از اردیبهشت ماه سال گذشــته که دخترم بر اثر اشتباه 
پزشکى از دنیا رفت هر روز پیگیر احیاى حق خودمان هســتیم، افزود: «در این مدت کسى با ما 
همکارى نکرد و تنها دادستان عمومى و انقالب مرکز اســتان با ما همکارى و همدردى کرد. از 
دستگاه قضائى مى خواهیم با جدیت پرونده دخترم را پیگیرى کنند و تصور کنند این اتفاق براى 

فرزند خودشان افتاده است.»
پدر الینا با تأکید بر اینکه باید به این موضوع رســیدگى شــود تا کودکان دیگرى به دلیل قصور 
پزشکى جان خود را از دست ندهند، تصریح کرد: «بعد از اتفاقى که براى دخترم افتاد، زمانى که 
دیدند من پیگیر کارها هستم، بیمارســتانى که این اتفاق رخ داد را مجهز به دوربین مدار بسته و 

تجهیزات نو کردند.»
وى در خصوص وضعیت روحى همسرش بعد از این اتفاق گفت: «از روز حادثه تا چند روز پیش 
زبانش بند آمده بود و در این مدت هر هفته همسرم را نزد دکتر مى برم. عکس دخترم را در تمامى 
دیوارهاى خانه چسبانده و دائمًا بى قرارى مى کند. خودم نیز به دلیل آنکه پیگیر کارهاى دخترم 

بودم، از کارى که در منطقه سعادت آباد تهران داشتم، اخراج شدم.»
الینا فروتن دختر شــش ســاله گرگانى که 13 اردیبهشت ســال 95 براى عمل جراحى لوزه به 
بیمارســتان طالقانى گرگان مراجعه کرده بود، بعد از انجام عمل جراحى بــه کما رفت و بعد از 
گذشت چند ماه، در تاریخ 23 مرداد ماه 95 دار فانى را وداع گفت. بعد از این ماجرا تیم ویژه وزارت 
بهداشت براى بررسى دقیق این موضوع به بیمارســتان طالقانى گرگان اعزام شدند. بر اساس 
نظریه کارشناسى هیئت بدوى نظام پزشکى در پرونده الینا، جراح تبرئه و دیگر عوامل کادر درمانى 

مقصر شناخته شدند.

مأموران اداره دهم آگاهى، فــردى که از اراذل و اوباش 
منطقه «مرتضى گرد» است را به اتهام قتل عمد دستگیر 

کردند.
در ساعت 10مورخه 29 اسفندماه 1395 وقوع یک فقره 
درگیرى منجر به قتل درمنطقــه مرتضى گرد، خیابان 
حســینى به کالنترى 171 مصطفى خمینى در تهران 

اعالم شد. 
با حضور مأموران در محل و انجام بررســى هاى اولیه 
مشخص شد، جوانى 22 ساله به نام «على» بر اثر اصابت 
ضربه جسم تیز (چاقو) به ناحیه گردن فوت کرده و پدرش 
نیز از ناحیه کتف دست راســت مورد اصابت چند ضربه 

چاقو قرار گرفته است. 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع قتل عمد و به دستور 
بازپرس شعبه ششم دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده 
جهت رسیدگى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت. 
پدر مقتول که جهت انجام اقدامات درمانى به بیمارستان  
منتقل شــده بود، پس از پایان درمان و با حضور در اداره 
دهم آگاهى در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «با شنیدن 
صداى درگیرى از خانه بیرون آمدم ، دیدم که پسرم با سه 
جوان دیگر درگیر شده؛ قصد پایان درگیرى آنها را داشتم 
که ناگهان یک نفر از آن سه نفر با چاقو ضربه اى به سمت 
پسرم پرتاب کرد که چاقو به گردنش خورد، در ادامه آنها 

مرا نیز با چاقو مجروح کرده و از محل متوارى شدند.» 
کارآگاهان اداره دهم آگاهى بــا حضور در محل جنایت 
به تحقیق از همسایگان و شاهدان جنایت پرداخته و در 
همان تحقیقات اولیه از چندین شاهد درگیرى اطالع پیدا 
کردند که چندتن از اراذل و اوباش منطقه مرتضى گرد با 
یک موتورســیکلت به در منزل مقتول آمده، در ادامه با 
مقتول درگیر شده و یک نفر از آنها به نام «مهدى . ق» 
(19 ساله) با ضربه چاقو اقدام به کشتن مقتول کرده است. 

با شناسایى «مهدى . ق» به عنوان عامل اصلى جنایت، 
کارآگاهان با بررسى سوابق وى اطالع پیدا کردند که او از 
اراذل و اوباش منطقه مرتضى گرد است که بارها به اتهام 

نزاع و درگیرى دستگیر و روانه زندان شده است. 
با شناســایى «مهدى . ق» به عنوان عامــل جنایت، 
دســتگیرى وى در دســتورکار  کارآگاهان اداره دهم

 قرار گرفت وکارآگاهان اطالع پیدا کردند که مهدى پس 
از ارتکاب جنایت از محل سکونتش در منطقه مرتضى 

گرد و در ادامه از تهران متوارى شده است. 
تحقیقات جهت شناسایى مخفیگاه مهدى همچنان در 
دستور کار کارآگاهان قرار داشــت تا نهایتًا آنها با انجام 
اقدامات پلیســى اطالع پیدا کردند که مهدى به تازگى 
به تهران مراجعه کرده اســت، بالفاصله با بهره گیرى 
از اطالعات به دســت آمده از محل هــاى تردد مهدى 
در منطقه مرتضى گرد، کنترل نامحسوس از این مراکز 
در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت تا سرانجام وى در 
ساعت 18 مورخه 28فروردین سال جارى دستگیر و به 

اداره دهم پلیس آگاهى منتقل شد. 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبــارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: 
«متهم در تحقیقات اولیه منکر هرگونه ارتکاب جنایت 
شده و انگیزه خود در مشــارکت در نزاع و درگیرى را به 
واسطه حمایت از یکى از دوستانش در زمان درگیرى با 
مقتول عنوان داشته و اعالم کرده که یکى از دوستانش به 
واسطه آشنایى مقتول با یک دختر جوان، از مدتى پیش با 
او درگیرى پیدا کرده و روز حادثه به طرفدارى از دوستش، 

به محل سکونت مقتول مراجعه داشته است.» 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم در ادامه عنوان داشت: 
«متهم در شرایطى منکر ارتکاب جنایت است که تمامى 
شــاهدان صحنه جنایت وى را صراحتًا به عنوان عامل 

جنایت مورد شناسایى قرار دادند.»   
معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، 
در پایان گفت: «با توجه به شــواهد، دالیل و قرائن به
 دست آمده در  طول رسیدگى به پرونده، قرار بازداشت 
موقت از ســوى بازپــرس صادر و متهــم جهت انجام 
تحقیقات تکمیلى در اختیــار اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.»

قاتل 19ساله، جوان 22 ساله را کشت

قتل بخاطر دوستى با یک دختر

اولین دادگاه رسیدگى 
به پرونده الینا کوچولو 

برگزار نشد

تجارت نامشروع پستهکالهبردارى سرباز از دختر 14 ساله حمله 12 چماقدار به یک معلم در خوزستان

«نازیال» و «خسرو»، زمانى که بخاطر رمز گوشى تلفن 
همراه با یکدیگر دعوا کردند، درگیرى شان آنقدر ادامه 
پیدا کرد که در نهایت این زوج براى جدایى راهى دادگاه 

خانواده شدند.
زن جــوان در این باره به قاضــى دادگاه خانواده گفت: 
«شوهرم خیلى مرموز اســت. او کارى مى کند که من 
به او شــک کنم. هرچه مى گویم براى گوشى ات رمز 
نگذار یا آن را به من هم بگو فایده اى ندارد. براى تمام 
برنامه  هاى گوشى اش رمز گذاشته است. نه گالرى اش را 
مى توانم ببینم و نه پیام هایش را مى توانم بخوانم. جالب 
اینجاست که از صبح تا شــب هم سرش تو گوشى اش 
است و مشخص اســت که دارد با کسى چت مى کند. با 
این حال راضى نمى شود که رمز گوشى اش را بدانم. او 
با این کارش باعث مى شود که من بیشتر شک کنم. اگر 
روابط پنهان ندارد چرا اجازه نمى دهد من گوشــى اش 

را ببینم.»
در این لحظه شوهر این زن نیز به قاضى گفت: «آقاى 
قاضى تا زمانى که ایــن زن مى خواهد از همه کارهاى 
من سر در بیاورد من همه چیز را از او پنهان مى کنم. اگر 
من اجازه بدهم که به راحتى گوشى ام را چک کند، این 
مى شــود کار هر روزش؛ مى خواهد هر دقیقه گوشى ام 
را باز کند و همه چیز را بخوانــد. من هیچ رابطه پنهانى 
ندارم، ولى نازیال هم باید ایــن را یاد بگیرد که هرکس 
براى خودش حریم شخصى دارد و نباید هر دقیقه طرف 
مقابلت را چک کنى. تا زمانى که او به من شک دارد من 

هم اجازه نمى دهم گوشى ام را ببیند.»
در پایان نیز قاضى ســعى کرد ایــن زوج را از جدایى 
منصرف کند و رسیدگى به این پرونده را به جلسه آینده 

موکول کرد.

زن جوانى که از طبقه دوم ســاختمان به روى پشت بام 
مغازه سقوط کرده بود، روانه بیمارستان شد.

ســاعت 1و 22 دقیقه بامداد روز سه شنبه حادثه سقوط 
زن جوان به روى پشت بام یک مغازه در منطقه خانى آباد، 
شهرك شــریعتى، خیابان نیکوبین در تهران به سامانه 
125 اعالم شد که به سرعت آتش نشانان ایستگاه 96 و 

گروه امداد و نجات شماره 6 به محل حادثه اعزام شدند.
احمدعلى زارع تیمورى افســر آماده منطقه 7 عملیات 
سازمان آتش نشــانى تهران درباره جزئیات این حادثه 
اظهار داشت: زنى 35ســاله به علت نامعلومى از طبقه 
دوم ساختمانى چهار طبقه به پایین سقوط کرده و روى 

پشت بام یک مغازه افتاد بود.
وى ادامه داد: هنگام حضور در پشــت بام مغازه، عالوه 
بر زن مصدوم، مرد 31 ساله اى نیز در این مکان حضور 
داشت که ظاهراً براثر فشار عصبى، دچار تشنج شده بود و 

حال مساعدى نداشت.
افسر آماده منطقه 7 عملیات سازمان آتش نشانى تهران 
تصریح کرد: آتش نشانان و نجاتگران با همکارى عوامل 
اورژانس پس از آتل بندى پاى راســت زن مصدوم، به 
ترتیب مصدومان را با استفاده از ابزار مخصوص نجات 
از پشت بام مغازه به پایین منتقل کرده وتحویل عوامل 

اورژانس دادند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ تحقیقات الزم درخصوص 
علت بروز این حادثه هم اکنون توســط کارشناســان 

آتش نشانى و نیروى انتظامى در حال انجام است.

سقوط زن جوان 
به روى پشت بام مغازه

شوهرم براى گوشى اش 
رمز گذاشته است
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مزایده
اجراى احکام شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد در ارتباط پرونده اجرایى کالسه 
950222ج/3 محکوم لهم امیر دقاغیان اصفهانى فرزند ابراهیم- زهرا هنردوست فرزند حسین- 
افسانه دقاغیان اصفهانى فرزند ابراهیم- هادى دقاغیان فرزند ابراهیم- محسن دقاغیان اصفهانى 
فرزند ابراهیم- حیدر دقاغیان اصفهانى فرزند ابراهیم به وکالت آقایان محمدرضا یوسفیان و سعید 
شمس بطرفیت محکوم علیهم على و مریم دقاغیان اصفهانى فرزند حیدر على مبنى بر دستور 
فروش ملک مشاع- پالك ثبتى به شماره 5802 فرعى از شماره 15191 اصلى مفروز و مجزى 
در بخش 5 اصفهان به مساحت حدود 349/3 متر مربع به استثناى غیر اعیانى با کاربرى تجارى 
مسکونى که به صورت دو پالك شرقى غربى شامل زیرزمین دو واحد تجارى به مساحت حدود 
261/9 متر مربع- طبقه همکف دو واحد تجارى به مســاحت حدود 261/9 متر مربع طبقه اول 
5 واحد و طبقه دوم شامل یک واحد با کاربرى مسکونى در مجموع حدود 560 متر مربع اعیانى 
مى باشد به آدرس اصفهان- خیابان بزرگمهر- نرسیده به خیابان کسرى- فروشگاه لوازم خانگى 
LG و مبل مهماندوست، کد پستى: 8154995467  که طبق نظریه هیأت 3 نفره کارشناسان 
رسمى دادگسترى به مبلغ 64/080/000/000 ریال ارزیابى و مصون از اعتراض مانده است. را 
از طریق مزایده به فروش برساند علیهذا قیمت مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و به کسانى که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و به فروش رســیده و واگذار مى گردد ضمنًا مبلغ ٪10 از قیمت 
مزایده به صورت وجه نقد بصورت فى المجلس به عنوان سپرده دریافت و در صندوق دادگسترى 
ســپرده مى گردد و مابقى وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه از خریدار اخذ خواهد شد، در 
صورتى که برنده مزایده ما بــه تفاوت بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد ســپرده او به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد، از کســانى که مایل به شرکت در جلسه مزایده مى باشند 
دعوت مى شود در روز پنج شنبه 96/2/28 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام حقوقى شعبه 3  
اصفهان حضور بهم رسانند، متقاضیان مى توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجراى احکام حضور 
یافته، از خصوصیات و مشخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناسى مطلع گردند. م الف: 915   

اجراى احکام شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/1/283
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره: 33/96ش2ح نظر به اینکه خواهان امراهللا روح اللهى دادخواســتی مبنى بر مطالبه به 
طرفیت خوانده محسن بیاتى در این مرجع به شماره کالسه 33/96 ش2ح مطرح  نموده اند و وقت 
رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 1396/3/23 ساعت 6/30 بعدازظهر در نظر گرفته 
شده اســت علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسی 
مدنی تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت 
دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف 80 شعبه دوم حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/568
دعوت به افراز 

شماره: 103/96/177/26- 96/1/23 احترامًا نظر به اینکه خواهان خانم زهرا متقى  زاده جزى 
فرزند اصغر دادخواستى مبنى بر افراز مقدار 2 سهم مشاع از دو هزار سهم ششدانگ پالك 301/43 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان قطعه 526 به آدرس پشــت بند حافظ شمالى نموده که از سوى 
هیات امنا حافظ شمالى براى نامبرده گان قطعاتى منظور نموده که به علت معلوم نمودن اقامتگاه 
سایر شرکاء درخواست افراز از طریق آگهى را نموده است، لذا باستناد ماده 9 آئین نامه قانون افراز 
و فروش امالك مشاع بشرح لیســت ذیل اعالم میدارد: خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر 
گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز 
وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباســعلى آقابابایى جــزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم 
آقاجانى جزى، عباســعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى 
جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على 
ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محســن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى 
خوزستانى، کشــور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، 
علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریســى امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا تقیان 
جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى جمشــیدیان، 
حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان جزى، 
حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیــان جزى، امراله  حکیمیان جزى، 
صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله حکیمیان جــزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان 
جزى، عزت حاتم پــور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشــمى ورنوســفادانى، کامبیز 
حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت پور، غالمحســین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى 
خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین آقاجانى، 
محمدحســین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على 
رحمانى، حسین رسولى، رضا قلى اورنگ، حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، 
عباس زمانیان، سیدعلى ســجادى، زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارســانى، عزیزاله شریفیان 
جزى، صغرى شــریفیان جزى، آرارات مغیاســکانیان میالگرى، بهنام مهران، خسرو مهران، 
اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موســوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، 
زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جــزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه 
نقاشى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا 
یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شــرکت گاز استات 
اصفهان، شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول 
متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، 
مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى 
جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، 
نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله  على بیگى بنى، شاهرخ على جانى 
على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حســین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى 
غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله  غفاریان جزى، محمد غفاریان 
جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى فروتن جزى، على 
فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى جزى، 
مصطفى شیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى 
شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، 
ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، 
فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جــزى، معصومه صالح جزى، مریم 
صالح جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب 
صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى، 
محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، سعید عرفانى، شــهردارى شاهین شهر، محمد 
عسکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت عرفانى- محمدجعفر مصطفوى- نادعلى مسیبى- سعید 
تقیان- و همچنین افرادى که مدارك مالکیت خود را به اداره ادرائه ننموده اند و در پالك مزبور 
ذینفع هستند اعالم میدارد که افراز سهم خواهان از ششدانگ پالك 301/43 واقع در پشت بند 
حافظ شمالى بخش 16 ثبت اصفهان در تاریخ 96/2/18 راس ساعت 10 صبح صورت مى پذیرد 
لذا در محل حضور بهم رســانید و متذکر مى گردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه 
به شماره 7/2454 مورخ 61/06/07 که اعالم میدارد عدم حضور شرکاء و مالکین مشاعى مانع 
از انجام عملیات افرازى نخواهد بود، این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه مفاد اســناد رسمى الزم 
االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شــرکا و مالکین مشاعى، محجور (صغیر، 
مجنون غیر رشــید) و یا غایب مفقود االثر وجود دارد به اســتناد ماده 133 قانون امور حسبى و 
طبق راى وحئدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشور مراتب 
مزبور، توســط نمایندگان به واحد ثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیــم مبنى بر رد افراز به 
شایستگى محل وقوع ملک صادر شود این آگهى صرفًا در یک نوبت منتشر مى گردد. م الف: 81 

صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/1/569
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610463759100001 شــماره پرونده: 9609983759100046 شماره 
بایگانى شعبه: 960050   آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده :1- امین کاظمى 
2- عبدالرسول امید خدا دادخواستى به خواسته  صدور مجوز جهت ازدواج به طرفیت 1- پگاه امید 
خدا به این شعبه تقدیم که به کالسه 960050ح1 ثبت، و براى روز مورخ 96/3/02 ساعت 9/00 
صبح تعیین وقت دادرسى گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده عبدالرسول امید 
خدا به درخواست خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 79 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/1/570
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9610103759200300 شماره پرونده: 9509983759201517 شماره بایگانی 
شعبه: 951548 تاریخ حضور: 1396/04/25 ساعت حضور: 12/30 در خصوص دعوى صادق 
عبدالهى صفى آبادى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 

م الف: 45 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/1/571
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610463759100002 شــماره پرونده: 9509983759101510 شماره 
بایگانی شعبه: 951523 تاریخ تنظیم: 1396/01/23 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و 
ضمائم به خوانده: فرشاد پرویز دادخواستى به خواسته تقاضاى صدور حکم طالق به لحاظ عسر و 
حرج به طرفیت سهیال غالم حسینى نصرت آبادى به این شعبه تقدیم که به کالسه 951523ح1 
ثبت، و براى روز مورخ 96/3/02 ساعت 9/30 صبح تعیین وقت دادرسى گردیده است. با توجه به 
مجهل المکان بودن خوانده فرشاد پرویز به درخواست خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
نامبرده ابالغ مى گردد. جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه 
عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید 
واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 78 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین 

شهر/1/573
ابالغ راي

شــماره پرونده: 734/95 شــماره دادنامه:96/15 تاریخ: 95/12/25 خواهان: آقاى على آهن 
جان به نشانى: شاهین شــهر، خیابان صیاد شــیرازى- فرعى 11 پالك 44 خوانده: آقاى امیر 
نعمت زاده به نشــانى مجهول المکان ، موضوع: الزام به فک پالك خودروى ســمند به شماره 
شهربانى 172/14ج52 انضمام هزینه دادرســى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى 
به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در 
خصوص دادخواست آقاى على آهن جان به طرفیت آقاى امیر نعمت زاده به خواسته الزام خوانده 
به فک پالك خودروى سمند به شماره شهربانى172/14ج52  به انضمام هزینه دادرسى و مطلق 
خسارات بدین شرح که خواهان خودرو مذکور را به خوانده فروخته است و با عنایت به خوانده نسبت 

به فک پالك امتناع نموده و با پالك خودرو متعلق به خواهان در تردد است. نظر به اینکه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن در شورا حاضر نگردیده و مستندات ارائه شده و استعالم صورت 
گرفته از پلیس راهور مورخه 95/10/9 بر اشتغال خوانده بر عدم انجام تعهد بر فک پالك سمند به 
شماره شهربانى  172/14ج52 متعلق به خواهان داللت دارد شورا با عنایت به اظهارات خواهان 
و بررسى پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 198 آیین دادرسى مدنى 
و ماده 219، 220، 221 قانون مدنى رأى بر محکومیت خوانده به فک پالك به شماره انتظامى 
ایران 172/14ج 52 صادر مى نماید. و به استناد مواد 519، 520 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 962/500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر 
مى نماید. حکم صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى دادگســترى شــاهین شهر مى باشد. 
م الــف: 74 اســالمیان قاضى شــعبه هشــت حقوقی شــوراي حــل اختالف شهرســتان 

شاهین شهر/1/575
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- رضا اســدى 2- وراث مرحوم محمــد غیاثى: الهه 
مجهولى- سنگین طال اثاثگر، آریانا غیاثى و سیاه بخش غیاثى خواهان آقاى سید مهدى حسینى 
سیاه بومى دادخواستى با موضوع الزام به انتقال سند به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین 
شهر تقدیم نموده که به کالسه 20/96 ش9ح ثبت و براى روز شــنبه مورخ 96/3/6 ساعت 5 
عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان 
و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 63  شعبه نهم حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/576
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9610103759200448  شماره پرونده: 9509983759201607 شماره بایگانی 
شعبه: 951640 تاریخ حضور: 1396/05/08 ســاعت حضور: 12/30 در خصوص دعوى ایمان 
محمدى به طرفیت اصغر ذکاوتمند در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 

م الف: 76  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/1/582
اجراییه

شماره: 613/95 ش 9 ح- 96/1/16 به موجب راي غیابى شماره 846 تاریخ 95/11/23 حوزه 
9 شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه ها: کوروش 
بهداروندى به نشــانی مجهول المکان و حدیث مــرادى محکوم اند به تضامنــى به پرداخت 
مبلغ 61/000/000 ریال و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک هــا 95/6/1 و 95/8/1 تا زمان 
وصول و مبلغ 1/573/500 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان: متین میرنجم الدین به 
نشانى:اصفهان، خیابان کاوه ، سه راه ملک شــهر، کوچه امیر المومنین –پالك 4، پرداخت نیم 
عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیهماست.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 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 قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. محکوم 
علیهما تا 30 روز پس از ابالغ اجرائیه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوى اعسار 
را نیز اقامه نمایند تا باز داشت نشوند. م الف: 64  اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقى شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/584 
مزایده

در پرونده 950149 و به موجب نیابت 950229 مورخ 95/12/3 صادره از شــعبه اجراى احکام 
دادگسترى خمینى شــهر محکوم علیه رحیم نوربخش به پرداخت 117/759/000 ریال بابت 
اصل خواسته در حق محکوم له احمدرضا چوبداران و مبلغ 5/889/000 ریال بابت هزینه اجراء 
محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که 
به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 
1- اسکلت و شاسى 4 پایه و راه پله ها به وزن تقریبى بالغ بر 15 تن از نوع آهن قراضه سنگین از 
قرار هر کیلو مبلغ 7/600 ریال ارزش قیمت پایه مزایده به شرط باسکول و پس از توزین حدوداً 
مبلغ 114/000/000 ریال برآورد مى گردد. 2- الکتروموتور اصلى دستگاه، مستعمل و سالم با 
تان 100 اسب بخار، فاقد پالك مشــخصه ولیکن احتماًال ساخت کشور چین ارزش قیمت پایه 
مزایده مبلغ 50/000/000 ریال برآورد مى گردد. 3- تعداد 2 عددگیر بکس مستعمل با توان هاى 
2 اســب بخار ارزش قیمت پایه مزایده هر کدام از گیربکسها مبلغ 3/000/000 ریال و مجموعًا 
6/000/000 ریال بــرآورد مى گردد. 4- تعداد 2 عدد الکتروموتور با توانهاى 3 و 4 اســب بخار 
(موتورهاى حرکت رفت و برگشت، حرکت باال و پایین) همگى مستعمل سالم ساخت چین ارزش 
قیمت پایه مزایده الکتروموتورها مجموعًا مبلغ 4/500/000 ریال برآورد مى گردد. 5- تابلو برق 
دســتگاه قله بُر مجهز به اینورتر مارك اِنکام سرى ENC 1000 » 1000» بهمراه کلید تغذیه 
250 آمپرى و سایر متعلقات الکتریکى پانل، به انضمام حدود 50 متر کابل مدار قدرت و فرمان 
ارزش قیمت پایه مزایده تابلو برق دستگاه مبلغ 36/500/000 ریال برآورد مى گردد. جمع بندى 
گزارش: با در نظر گرفتن و لحاظ نمودن کلیه هزینه هاى دمونتاژ بارگیرى و حمل و نقل، شرایط 
مزایده فروش، شــرایط روز بازار و ... ارزش قیمت پایه مزایده جهت 5 ردیف فوق مجموعًا مبلغ 
211/000/000 ریال برآورد مى گردد. 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: 1396/2/20 ســاعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه 
دوم حقوقى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى 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 کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. 
کسانى که مایل به شرکت در مزایده 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 

شوند. م الف: 69 اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر /1/585
حصر وراثت

مینا صالحى به شناسنامه شماره 264 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه ، درخواستى به شماره 13/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
على فیضیاب به شناسنامه شماره 20 در تاریخ 91/4/12 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- مینا صالحى فرزند ولى اهللا به شــماره شناســنامه/ ملى: 264 (زوجه) 2- غزال 
فیضیاب فرزند على به شماره شناسنامه/ملى: 5100046171 (فرزند متوفى) 3- مارال فیضیاب 
فرزند على به شــماره شناســنامه/ملى: 1271600722 (فرزند متوفى) و الغیر. اینکه با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد گردید . م الف: 72 شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /1/586
قرار تأمین خواسته

کالسه پرونده: 444/95 شماره دادنامه: 366- 95/10/29 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى 
حل اختالف تیران خواهان: محمد عرب  پور احمد به نشانى: شهرك صنعتى رضوانشهر سنگبرى 
ســروش با وکالت جعفر چرغان، خواندگان: ذبیح اله دانشور و فرزداد دانشــور هر دو به نشانى: 
مجهول المکان، خواسته: صدور قرار تأمین خواسته، گردشکار: با بررسى محتویات پرونده در وقت 
فوق العاده و انیکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست درخواست تأمین خواسته نیز نموده است، با 
توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور قرار مى نماید. قرار تأمین خواســته: در خصوص درخواست محمد عرب  پور به 
طرفیت ذبیح اله دانشور و فرزداد دانشور به خواسته صدور قرار تأمین خواسته با توجه به محتویات 
پرونده و نظریه مشورتى شورا به شرح صورتجلسه مورخ 95/10/29 و مالحظه مستند درخواست 
خواهان که عبارت است از یک فقره چک شماره 876309 عهده بانک ایران زمین شعبه مسکن 
کرمانشاه به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال که در مهلت مقرر قانونى/ برابر مقررات قانون تجارت/

واخواست گردیده، درخواســت وى وارد تشخیص و مســتنداً به ماده 11 نقانون شوراهاى حل 
اختالف مصوب 87/2/29 مجلس شوراى اسالمى، بند ج ماده 108 و مواد 115 و 116  از قانون 
آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تأمین و توقیف معادل مبلغ چهل 
و پنج میلیون ریال از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره ظرف مدت ده 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض مى باشد. م الف: 4004 شعبه چهارم حوزه قضائى دادسراى عمومى 

و انقالب تیران و کرون/1/590
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد. تاریخ 95/12/23 کالسه پرونده 1211/95 شماره: 
1375- 95/12/25  مرجع رسیدگى شعبه دوم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: بانک 
مهراقتصاد نشــانى: اصفهان-پل آذر- ابتداى خ توحیدپ3 وکیل خواهــان: خانم امیرنیرومند 
نشانى: نجف آباد- خ پانزده خرداد مرکزى-بن بست گلریزپ53 خواندگان: 1.میالد مددى قلى 
پور 2.سعید رفیعى نشانى: هردو مجهول المکان. موضوع: مطالبه وجه بخشى ازیک فقره چک 
به شــماره 518341-95/07/27 جمعا به مبلغ یکصدوهفده میلیون ریال. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مرضیه امیرنیرومند به وکالت ازبانک مهراقتصاد به 
طرفیت 1.میالد مددى قلى پور 2.سعید رفیعى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 757/500 به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 95/07/27 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 
م الف: 3995 شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف  آباد (مجتمع شماره 

یک)/1/591

حصر وراثت
رسول عظیما نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 337 به شــرح دادخواست به کالسه 58/96  
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلى 
عظیما نجف آبادى بشناســنامه 42 در تاریخ 95/03/09 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد عظیما نجف آبادى ش ش 4، 2- رسول 
عظیما نجف آبادى ش ش 337،  3- محسن عظیما نجف آبادى ش ش 1253، 4- مهدى عظیما 
نجف آبادى ش ش 465، 5- احمد عظیما نجف آبادى ش ش 4208، 6- زهره عظیما نجف آبادى 
ش ش 466، 7- رضوان عظیما نجف آبادى ش ش 5349 ، 8- زهرا عظیما نجف آبادى ش ش 
562  (فرزندان متوفى) 9- حمیده آیتى نجف آبادى ش ش 876 (همسر متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4008 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهر ستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/593
حصر وراثت

مهرداد نجفى پور داراى شناسنامه شماره 1080166807 به شرح دادخواست به کالسه 59/96  
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پریسا سادات 
موسوى بشناسنامه 1080409051 در تاریخ 96/01/10  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهرداد نجفى پــور ش ملى 1080166807 
(همسر متوفى) 2- سیداسماعیل موسوى ش ش 398 (پدر متوفى) 3-مریم متفکران نجف آبادى 
ش ش 512 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صا در 
خواهد شد. م الف: 4009 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/1/594
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 1015/95 شــماره دادنامه: 5-96/01/07 تاریخ رســیدگى: 95/12/14مرجع 
رسیدگى: شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد-یزدانشهر خواهان: مسلم عیدى 
وندى ف غالمعباس نشانى: یزدانشهر-خ 8غربى پ119 کدپ8519667371 خوانده: هادى 
داودى فرزند گشتاسب نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه به استناد چک. با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دادخواست مسلم عیدى وندى به وکالت خانم تینا صادق پور به طرفیت آقاى هادى 
داودى به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال به استناد 1 فقره چک بشماره 349428 به 
عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى، و خسارت تاخیر در تادیه) 
(و حق الوکاله) بدین توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته است چک موصوف 
به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. و خوانده با وصف ابالغ واقعى/
قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدانکرده و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشته و دلیلى هم 
بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر 
اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواســته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مستندا به تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شــاخص بانک مرکزى از تاریخ چک 
مذکور تا زمان وصول آن که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسى یک میلیون و هشتصدوشصت و پنج هزار ریال (وحق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه) درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیس ــت 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و ظرف بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 4013  قلى زاده قاضى شعبه 

چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/595
ابالغ وقت رسیدگى

تاریخ: 96/01/21 پیوســت:310/95 ش ح 11 خواهان مسعود توکلى با وکالت تینا صادقى پور 
دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خواندگان 1.مهناز درباالیى2.هوشنگ 
درباالیى3.محمدمالخواجه نورى4.خدامنده پورآزاد به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 310/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/03/03 ساعت 8/30 تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خواندگان اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده  و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4010 شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/596
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مسعود توکلى با وکالت تینا صادقى پور دادخواســتى به خواسته الزام خوانده مطالبه به 
طرفیت خواندگان 1.الهام شــهریارى2.زهرا نعمتى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 320/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/03/03 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خواندگان اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4011 شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/597 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 95/1014 شماره دادنامه: مرجع رسیدگى: خواهان: مسلم عیدى وندى نشانى: 
یزدانشهر-خ 8 غربى پ119 8519667371 با وکالت خانم صادق پور خوانده: حجت اله فریدون 
نژاد نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه به استناد چک. با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست 
مســلم عیدى وندى به وکالت خانم تینا صادق پور به طرفیت آقاى حجــت اله فریدون نژاد به 
خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال به استناد 1 فقره چک بشماره 1566/897055/48-
94/11/27 به عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى، و خسارت 
تاخیر در تادیه) (و حق الوکاله) بدین توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته است 
چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. و خوانده با وصف 
ابالغ واقعى/قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدانکرده و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشته 
و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول 
حاکم بر اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواســته ثابت تشخیص داده و مستندا به 
ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مستندا به تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ 
94/11/27 چک مذکور تا زمان وصول آن که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 
قانون آیین دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسى (وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه) 
درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
دراین شعبه و ظ رف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 4012 قلى زاده قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/598 
حصر وراثت

محترم شاه مرادى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 181 به شرح دادخواست به کالسه 13/96 
ش ح 10  از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابوطالب محمدى ملک آبادى بشناســنامه 11 در تاریخ 85/01/21  اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدحسین شاه مرادى ش ش 
704، 2- محترم شــاه مرادى نجف آبادى ش ش 181، 3- محمدعلى شاهمرادى نجف آبادى 
ش ش 203، 4-زهرا امیرپــور نجف آبادى ش ش 2، 5- ســکینه امیرپور نجف آبادى ش ش 
13851، 6- جواهر امیرپور نجف آبادى ش ش 787، 7- عباسقلى امیرى جالل آبادى ش ش 
233، 8-على محمد امیرى جالل آبــادى ش ش 73، 9- جعفرقلى امیرى جالل آبادى ش ش 
17، 10- فتحعلى صفرى جالل آبادى ش ش 8 ، 11- صدیقه صفرى جالل آبادى ش ش 11، 
12- یداله صفرى جالل آبادى ش ش 5 ، 13- ربابه صفرى جالل آبادى ش ش 21، 14- مهدى 
صفرى جالل آبادى ش ش 2، 15- عباس صفرى جالل آبادى ش ش 22، 16- طیبه شاه مرادى 
نجف آبادى ش ش 652، 17- محمدباقر شــاه مــرادى ش ش 1771 (خواهر زادگان متوفى) 
18- محترم عرب نجف آبادى ش ش 21034  (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4026 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/600
 اجراییه

شماره: 783/95 ش ح 2- 96/01/24 به موجب راى شماره 1083 تاریخ 95/10/20 حوزه دوم 
حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ردیف اول افشین آیتى 
پور به نشانى: نجف آباد-خ قدس شرقى- کوچه شهید حسین امینى-پ7 کدپ8517647636  
محکوم است به پرداخت مبلغ پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و محکوم علیه 
ردیف دوم على کاظمى مهیارى به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمى و انتقال سند اتومبیل پژو 405 مدل 82 بشماره انتظامى 43-338م26 درحق محکوم 
له اشرف بیگم عظیمى یانچشمه به نشانى: ویالشهر-خ منتظرى شرقى جنب ترانس برق اجرایى 
و همچنین محکوم علیه هــا محکوم به پرداخت مبلغ 500/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى 
مى باشند. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد ، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4025 شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/601 

حصر وراثت
جمال ایمانیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به کالسه 55/96   از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلى ایمانیان 
نجف آبادى بشناسنامه 216 در تاریخ 96/01/14 اقامتگاه دائمى خود ب درود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جمال ایمانیان ش ش 88 ، 2- راضیه ایمانیان نجف آبادى 
ش ش 1366، 3-کمال ایمانیان نجف آبــادى ش ش 28269، 4-مرضیه ایمانیان نجف آبادى 
ش ش 4108، 5- زهرا ایمانیان نجف آبــادى ش ش 5365 (فرزندان متوفى) 6- فاطمه عرب 
نجف آبادى ش ش 928، 7- طاهره منتظرى ش ش 239 (همســران 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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4024 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/602
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 38/96 ش ح 3- 96/01/23 خواهان پرویز خدادادى نجف آبادى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه به طرفیت خواندگان 1.مســعود مظفرى پور2.على رضایى به شوراى حل 
اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 38/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/03 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خواندگان اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت د رج خواهد شد. 
م الف: 4021 شــعبه 3 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان  نجف آباد (مجتمع شــماره 

یک)/1/603
اجراییه

شــماره: 404/94 ش ح 6- 95/06/13 به موجب راى شماره 22/95 تاریخ 95/01/28 حوزه 6 
حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: مصطفى رمضانى 
ف صفى اله به نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و هفتصدو پنجاه هزار ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه وکال و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ چک 94/05/05 لغایت اجراى کامل 
دادنامه در حق خواهان جهانگیر یبلویى ف حیدر به نشانى صالح آباد- خ یزدانمهر بن بست نیلوفر 
پ25 (با وکالت خانم صدیقه جهانگیرى) و پرداخت مبلغ دومیلیون و پانصد هزار ریال بعنوان نیم 
عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى مى باشد.. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف : 4020 شــعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره یک) 

 1/605/
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. تاریخ 95/11/18 کالســه پرونده 1229/95 مرجع 
رسیدگى شعبه دوازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مسعود توکلى نشانى: نجف 
آباد-خ 17 شــهریور- جنب بیمارســتان شــهید منتظرى پ56 کدپ85164474711 وکیل 
خواهان: خانم تینا صادقى پور نشانى: نجف آباد- خ پانزده خرداد مرکزى-نرسیده به چهارراه جنب 
بیمه ایران خوانده: مژگان ســجادى-دانیال کیوان خواه-زیبا کوچکى نشانى: مجهول المکان. 
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 795876-92/08/25 جمعا به مبلغ 11/000/000 
ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مسعود توکلى با وکالت 
خانم صادقى پور به طرفیت مژگان سجادى-دانیال کیوان خواه-زیبا کوچکى به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 500/000 به عنوان هزینه دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 92/08/25 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در هم ین شورا و پس از انقضاء 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد. م الف: 4019 گرامى قاضى شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/606

احضار
شماره ابالغیه: 9610103760200426 شماره پرونده: 9609983760200028 
شماره بایگانی شعبه: 960077 تاریخ حضور: 1396/03/01 ساعت حضور: 12 در 
خصوص دعوى امیر آب میخک قشقائى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى و استماع شهادت شهود در این شعبه حاضر شوید. م الف: 103 شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/1/764

ابالغ راي
شماره دادنامه :9609973623500065 شماره پرونده: 9309983624000419 
شماره بایگانى شعبه :940456 شــاکى: آقاى عبدالحمید پورنیا فرزند حیدر به 
نشانى شهرستان اردستان میدان نماز خ کبودان جنب نانوایى احرارى متهم : آقاى 
حمیدرضا منصورى مهر به نشانى مجهول المکان راى دادگاه: در خصوص اتهام 
آقاى حمیدرضا منصورى مهر فرزند على آقا متوارى دایر بر کالهبردارى به مبلغ 
5/900/111 ریال موضوع شکوائیه تقدیمى آقاى عبدالحمید پورنیا فرزند حیدر با 
عنایت به شکوائیه تقدیمى شاکى خصوصى بدین شرح که اعالم داشته شخصى 
با ارسال پیامک مراتب برنده شدن درقرعه کشــى همراه اول را به شاکى اعالم 
داشته و بیان کرده جهت دریافت جایزه خویش به تهران مراجعه و یا با ارسال کد 
ملى خود و رفتن به پاى عابر بانک مراحل انتقال وجه به حســاب بانکى ایشان 
انجام شود که پس از مراجعه به عابر بانک با اغفال شاکى اقدام به انتقال وجه به 
حساب بانک ملت متهم شده اســت با لحاظ پرینت واصله حساب بانکى شاکى 
و با توجه به پاسخ اســتعالمات واصله در خصوص شماره تماس و شماره حساب 
هاى مربوطه به لحاظ عدم حضور متهم در دادسرا و جلسات این دادگاه و بالنتیجه 
عدم ارائه دفاع موثرى از سوى ایشان در دفاع از اتهام انتسابى این دادگاه با لحاظ 
قرار جلب به دادرسى و کیفر خواست واصله دادسراى عمومى و انقالب اردستان 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، بزه انتسابى محرز و مسلم با در نظر 
گرفتن اعالم رضایت قطعى و منجز شاکى خصوصى مورخ 1395/3/13 مستنداً 
به اصول سى و ششم و یکصد و شصت و ششم قانون اساسى و مواد 2و 12 و 13 
و 18 و 19 و 160 و 162 و 176 و 211 و 212 از قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392 مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 378 و 379 و 380 و 406 و 407 و 426 
و 431 از قانون آئین دادرسى کیفرى و ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء اختالس کالهبردارى حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس 
تعریزى و پرداخت 5/900/111 ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت صادر و 
اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل 
اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش در 
محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف: 40 بدریان رئیس شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اردستان/1/688

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103760300202 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983760301331 شماره بایگانی شعبه: 952594 شاکى آقاى سیدسهیل 
نورى فرزند ســید نجم الدین به طرفیت متهم على پانهیرى که جهت رسیدگى 
به شــعبه 103 دادگاه کیفرى ارجاع گردیده و به کالسه 952594 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگى آن 96/03/01 و ساعت 9 صبح تعیین شــده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ابالغ ها را دریافت و در 
وقت مقرر جهت رسسیدگی حاضر گردد. م الف: 61 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر و میمه /1/588
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مزایده
اجراى احکام شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد در ارتباط پرونده اجرایى کالسه 
950222ج/3 محکوم لهم امیر دقاغیان اصفهانى فرزند ابراهیم- زهرا هنردوست فرزند حسین- 
افسانه دقاغیان اصفهانى فرزند ابراهیم- هادى دقاغیان فرزند ابراهیم- محسن دقاغیان اصفهانى 
فرزند ابراهیم- حیدر دقاغیان اصفهانى فرزند ابراهیم به وکالت آقایان محمدرضا یوسفیان و سعید 
شمس بطرفیت محکوم علیهم على و مریم دقاغیان اصفهانى فرزند حیدر على مبنى بر دستور 
فروش ملک مشاع- پالك ثبتى به شماره 5802 فرعى از شماره 15191 اصلى مفروز و مجزى 
در بخش 5 اصفهان به مساحت حدود 349/3 متر مربع به استثناى غیر اعیانى با کاربرى تجارى 
مسکونى که به صورت دو پالك شرقى غربى شامل زیرزمین دو واحد تجارى به مساحت حدود 
261/9 متر مربع- طبقه همکف دو واحد تجارى به مســاحت حدود 261/9 متر مربع طبقه اول 
5 واحد و طبقه دوم شامل یک واحد با کاربرى مسکونى در مجموع حدود 560 متر مربع اعیانى 
مى باشد به آدرس اصفهان- خیابان بزرگمهر- نرسیده به خیابان کسرى- فروشگاه لوازم خانگى 
LG و مبل مهماندوست، کد پستى: 8154995467  که طبق نظریه هیأت 3 نفره کارشناسان 
رسمى دادگسترى به مبلغ 64/080/000/000 ریال ارزیابى و مصون از اعتراض مانده است. را 
از طریق مزایده به فروش برساند علیهذا قیمت مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و به کسانى که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و به فروش رســیده و واگذار مى گردد ضمنًا مبلغ ٪10 از قیمت 
مزایده به صورت وجه نقد بصورت فى المجلس به عنوان سپرده دریافت و در صندوق دادگسترى 
ســپرده مى گردد و مابقى وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه از خریدار اخذ خواهد شد، در 
صورتى که برنده مزایده ما بــه تفاوت بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد ســپرده او به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد، از کســانى که مایل به شرکت در جلسه مزایده مى باشند 
دعوت مى شود در روز پنج شنبه 96/2/28 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام حقوقى شعبه 3  
اصفهان حضور بهم رسانند، متقاضیان مى توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجراى احکام حضور 
یافته، از خصوصیات و مشخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناسى مطلع گردند. م الف: 915   

اجراى احکام شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/1/283
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره: 33/96ش2ح نظر به اینکه خواهان امراهللا روح اللهى دادخواســتی مبنى بر مطالبه به 
طرفیت خوانده محسن بیاتى در این مرجع به شماره کالسه 33/96 ش2ح مطرح  نموده اند و وقت 
رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 1396/3/23 ساعت 6/30 بعدازظهر در نظر گرفته 
شده اســت علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسی 
مدنی تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت 
دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف 80 شعبه دوم حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/568
دعوت به افراز 

شماره: 103/96/177/26- 96/1/23 احترامًا نظر به اینکه خواهان خانم زهرا متقى  زاده جزى 
فرزند اصغر دادخواستى مبنى بر افراز مقدار 2 سهم مشاع از دو هزار سهم ششدانگ پالك 301/43 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان قطعه 526 به آدرس پشــت بند حافظ شمالى نموده که از سوى 
هیات امنا حافظ شمالى براى نامبرده گان قطعاتى منظور نموده که به علت معلوم نمودن اقامتگاه 
سایر شرکاء درخواست افراز از طریق آگهى را نموده است، لذا باستناد ماده 9 آئین نامه قانون افراز 
و فروش امالك مشاع بشرح لیســت ذیل اعالم میدارد: خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر 
گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز 
وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباســعلى آقابابایى جــزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم 
آقاجانى جزى، عباســعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى 
جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على 
ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محســن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى 
خوزستانى، کشــور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، 
علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریســى امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا تقیان 
جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى جمشــیدیان، 
حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان جزى، 
حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیــان جزى، امراله  حکیمیان جزى، 
صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله حکیمیان جــزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان 
جزى، عزت حاتم پــور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشــمى ورنوســفادانى، کامبیز 
حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت پور، غالمحســین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى 
خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین آقاجانى، 
محمدحســین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على 
رحمانى، حسین رسولى، رضا قلى اورنگ، حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، 
عباس زمانیان، سیدعلى ســجادى، زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارســانى، عزیزاله شریفیان 
جزى، صغرى شــریفیان جزى، آرارات مغیاســکانیان میالگرى، بهنام مهران، خسرو مهران، 
اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موســوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، 
زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جــزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه 
نقاشى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا 
یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شــرکت گاز استات 
اصفهان، شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول 
متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، 
مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى 
جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، 
نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله  على بیگى بنى، شاهرخ على جانى 
على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حســین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى 
غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله  غفاریان جزى، محمد غفاریان 
جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى فروتن جزى، على 
فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى جزى، 
مصطفى شیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى 
شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، 
ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، 
فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جــزى، معصومه صالح جزى، مریم 
صالح جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب 
صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى، 
محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، سعید عرفانى، شــهردارى شاهین شهر، محمد 
عسکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت عرفانى- محمدجعفر مصطفوى- نادعلى مسیبى- سعید 
تقیان- و همچنین افرادى که مدارك مالکیت خود را به اداره ادرائه ننموده اند و در پالك مزبور 
ذینفع هستند اعالم میدارد که افراز سهم خواهان از ششدانگ پالك 301/43 واقع در پشت بند 
حافظ شمالى بخش 16 ثبت اصفهان در تاریخ 96/2/18 راس ساعت 10 صبح صورت مى پذیرد 
لذا در محل حضور بهم رســانید و متذکر مى گردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه 
به شماره 7/2454 مورخ 61/06/07 که اعالم میدارد عدم حضور شرکاء و مالکین مشاعى مانع 
از انجام عملیات افرازى نخواهد بود، این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه مفاد اســناد رسمى الزم 
االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شــرکا و مالکین مشاعى، محجور (صغیر، 
مجنون غیر رشــید) و یا غایب مفقود االثر وجود دارد به اســتناد ماده 133 قانون امور حسبى و 
طبق راى وحئدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشور مراتب 
مزبور، توســط نمایندگان به واحد ثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیــم مبنى بر رد افراز به 
شایستگى محل وقوع ملک صادر شود این آگهى صرفًا در یک نوبت منتشر مى گردد. م الف: 81 

صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/1/569
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610463759100001 شــماره پرونده: 9609983759100046 شماره 
بایگانى شعبه: 960050   آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده :1- امین کاظمى 
2- عبدالرسول امید خدا دادخواستى به خواسته  صدور مجوز جهت ازدواج به طرفیت 1- پگاه امید 
خدا به این شعبه تقدیم که به کالسه 960050ح1 ثبت، و براى روز مورخ 96/3/02 ساعت 9/00 
صبح تعیین وقت دادرسى گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده عبدالرسول امید 
خدا به درخواست خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 79 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/1/570
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9610103759200300 شماره پرونده: 9509983759201517 شماره بایگانی 
شعبه: 951548 تاریخ حضور: 1396/04/25 ساعت حضور: 12/30 در خصوص دعوى صادق 
عبدالهى صفى آبادى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 

م الف: 45 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/1/571
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610463759100002 شــماره پرونده: 9509983759101510 شماره 
بایگانی شعبه: 951523 تاریخ تنظیم: 1396/01/23 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و 
ضمائم به خوانده: فرشاد پرویز دادخواستى به خواسته تقاضاى صدور حکم طالق به لحاظ عسر و 
حرج به طرفیت سهیال غالم حسینى نصرت آبادى به این شعبه تقدیم که به کالسه 951523ح1 
ثبت، و براى روز مورخ 96/3/02 ساعت 9/30 صبح تعیین وقت دادرسى گردیده است. با توجه به 
مجهل المکان بودن خوانده فرشاد پرویز به درخواست خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
نامبرده ابالغ مى گردد. جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه 
عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید 
واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 78 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین 

شهر/1/573
ابالغ راي

شــماره پرونده: 734/95 شــماره دادنامه:96/15 تاریخ: 95/12/25 خواهان: آقاى على آهن 
جان به نشانى: شاهین شــهر، خیابان صیاد شــیرازى- فرعى 11 پالك 44 خوانده: آقاى امیر 
نعمت زاده به نشــانى مجهول المکان ، موضوع: الزام به فک پالك خودروى ســمند به شماره 
شهربانى 172/14ج52 انضمام هزینه دادرســى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى 
به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در 
خصوص دادخواست آقاى على آهن جان به طرفیت آقاى امیر نعمت زاده به خواسته الزام خوانده 
به فک پالك خودروى سمند به شماره شهربانى172/14ج52  به انضمام هزینه دادرسى و مطلق 
خسارات بدین شرح که خواهان خودرو مذکور را به خوانده فروخته است و با عنایت به خوانده نسبت 

به فک پالك امتناع نموده و با پالك خودرو متعلق به خواهان در تردد است. نظر به اینکه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن در شورا حاضر نگردیده و مستندات ارائه شده و استعالم صورت 
گرفته از پلیس راهور مورخه 95/10/9 بر اشتغال خوانده بر عدم انجام تعهد بر فک پالك سمند به 
شماره شهربانى  172/14ج52 متعلق به خواهان داللت دارد شورا با عنایت به اظهارات خواهان 
و بررسى پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 198 آیین دادرسى مدنى 
و ماده 219، 220، 221 قانون مدنى رأى بر محکومیت خوانده به فک پالك به شماره انتظامى 
ایران 172/14ج 52 صادر مى نماید. و به استناد مواد 519، 520 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 962/500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر 
مى نماید. حکم صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى دادگســترى شــاهین شهر مى باشد. 
م الــف: 74 اســالمیان قاضى شــعبه هشــت حقوقی شــوراي حــل اختالف شهرســتان 

شاهین شهر/1/575
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- رضا اســدى 2- وراث مرحوم محمــد غیاثى: الهه 
مجهولى- سنگین طال اثاثگر، آریانا غیاثى و سیاه بخش غیاثى خواهان آقاى سید مهدى حسینى 
سیاه بومى دادخواستى با موضوع الزام به انتقال سند به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین 
شهر تقدیم نموده که به کالسه 20/96 ش9ح ثبت و براى روز شــنبه مورخ 96/3/6 ساعت 5 
عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان 
و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 63  شعبه نهم حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/576
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9610103759200448  شماره پرونده: 9509983759201607 شماره بایگانی 
شعبه: 951640 تاریخ حضور: 1396/05/08 ســاعت حضور: 12/30 در خصوص دعوى ایمان 
محمدى به طرفیت اصغر ذکاوتمند در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 

م الف: 76  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/1/582
اجراییه

شماره: 613/95 ش 9 ح- 96/1/16 به موجب راي غیابى شماره 846 تاریخ 95/11/23 حوزه 
9 شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه ها: کوروش 
بهداروندى به نشــانی مجهول المکان و حدیث مــرادى محکوم اند به تضامنــى به پرداخت 
مبلغ 61/000/000 ریال و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک هــا 95/6/1 و 95/8/1 تا زمان 
وصول و مبلغ 1/573/500 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان: متین میرنجم الدین به 
نشانى:اصفهان، خیابان کاوه ، سه راه ملک شــهر، کوچه امیر المومنین –پالك 4، پرداخت نیم 
عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیهماست.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 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 قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. محکوم 
علیهما تا 30 روز پس از ابالغ اجرائیه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوى اعسار 
را نیز اقامه نمایند تا باز داشت نشوند. م الف: 64  اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقى شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/584 
مزایده

در پرونده 950149 و به موجب نیابت 950229 مورخ 95/12/3 صادره از شــعبه اجراى احکام 
دادگسترى خمینى شــهر محکوم علیه رحیم نوربخش به پرداخت 117/759/000 ریال بابت 
اصل خواسته در حق محکوم له احمدرضا چوبداران و مبلغ 5/889/000 ریال بابت هزینه اجراء 
محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که 
به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 
1- اسکلت و شاسى 4 پایه و راه پله ها به وزن تقریبى بالغ بر 15 تن از نوع آهن قراضه سنگین از 
قرار هر کیلو مبلغ 7/600 ریال ارزش قیمت پایه مزایده به شرط باسکول و پس از توزین حدوداً 
مبلغ 114/000/000 ریال برآورد مى گردد. 2- الکتروموتور اصلى دستگاه، مستعمل و سالم با 
تان 100 اسب بخار، فاقد پالك مشــخصه ولیکن احتماًال ساخت کشور چین ارزش قیمت پایه 
مزایده مبلغ 50/000/000 ریال برآورد مى گردد. 3- تعداد 2 عددگیر بکس مستعمل با توان هاى 
2 اســب بخار ارزش قیمت پایه مزایده هر کدام از گیربکسها مبلغ 3/000/000 ریال و مجموعًا 
6/000/000 ریال بــرآورد مى گردد. 4- تعداد 2 عدد الکتروموتور با توانهاى 3 و 4 اســب بخار 
(موتورهاى حرکت رفت و برگشت، حرکت باال و پایین) همگى مستعمل سالم ساخت چین ارزش 
قیمت پایه مزایده الکتروموتورها مجموعًا مبلغ 4/500/000 ریال برآورد مى گردد. 5- تابلو برق 
دســتگاه قله بُر مجهز به اینورتر مارك اِنکام سرى ENC 1000 » 1000» بهمراه کلید تغذیه 
250 آمپرى و سایر متعلقات الکتریکى پانل، به انضمام حدود 50 متر کابل مدار قدرت و فرمان 
ارزش قیمت پایه مزایده تابلو برق دستگاه مبلغ 36/500/000 ریال برآورد مى گردد. جمع بندى 
گزارش: با در نظر گرفتن و لحاظ نمودن کلیه هزینه هاى دمونتاژ بارگیرى و حمل و نقل، شرایط 
مزایده فروش، شــرایط روز بازار و ... ارزش قیمت پایه مزایده جهت 5 ردیف فوق مجموعًا مبلغ 
211/000/000 ریال برآورد مى گردد. 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: 1396/2/20 ســاعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه 
دوم حقوقى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى 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 کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. 
کسانى که مایل به شرکت در مزایده 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 

شوند. م الف: 69 اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر /1/585
حصر وراثت

مینا صالحى به شناسنامه شماره 264 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه ، درخواستى به شماره 13/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
على فیضیاب به شناسنامه شماره 20 در تاریخ 91/4/12 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- مینا صالحى فرزند ولى اهللا به شــماره شناســنامه/ ملى: 264 (زوجه) 2- غزال 
فیضیاب فرزند على به شماره شناسنامه/ملى: 5100046171 (فرزند متوفى) 3- مارال فیضیاب 
فرزند على به شــماره شناســنامه/ملى: 1271600722 (فرزند متوفى) و الغیر. اینکه با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد گردید . م الف: 72 شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /1/586
قرار تأمین خواسته

کالسه پرونده: 444/95 شماره دادنامه: 366- 95/10/29 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى 
حل اختالف تیران خواهان: محمد عرب  پور احمد به نشانى: شهرك صنعتى رضوانشهر سنگبرى 
ســروش با وکالت جعفر چرغان، خواندگان: ذبیح اله دانشور و فرزداد دانشــور هر دو به نشانى: 
مجهول المکان، خواسته: صدور قرار تأمین خواسته، گردشکار: با بررسى محتویات پرونده در وقت 
فوق العاده و انیکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست درخواست تأمین خواسته نیز نموده است، با 
توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور قرار مى نماید. قرار تأمین خواســته: در خصوص درخواست محمد عرب  پور به 
طرفیت ذبیح اله دانشور و فرزداد دانشور به خواسته صدور قرار تأمین خواسته با توجه به محتویات 
پرونده و نظریه مشورتى شورا به شرح صورتجلسه مورخ 95/10/29 و مالحظه مستند درخواست 
خواهان که عبارت است از یک فقره چک شماره 876309 عهده بانک ایران زمین شعبه مسکن 
کرمانشاه به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال که در مهلت مقرر قانونى/ برابر مقررات قانون تجارت/

واخواست گردیده، درخواســت وى وارد تشخیص و مســتنداً به ماده 11 نقانون شوراهاى حل 
اختالف مصوب 87/2/29 مجلس شوراى اسالمى، بند ج ماده 108 و مواد 115 و 116  از قانون 
آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تأمین و توقیف معادل مبلغ چهل 
و پنج میلیون ریال از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره ظرف مدت ده 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض مى باشد. م الف: 4004 شعبه چهارم حوزه قضائى دادسراى عمومى 

و انقالب تیران و کرون/1/590
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد. تاریخ 95/12/23 کالسه پرونده 1211/95 شماره: 
1375- 95/12/25  مرجع رسیدگى شعبه دوم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: بانک 
مهراقتصاد نشــانى: اصفهان-پل آذر- ابتداى خ توحیدپ3 وکیل خواهــان: خانم امیرنیرومند 
نشانى: نجف آباد- خ پانزده خرداد مرکزى-بن بست گلریزپ53 خواندگان: 1.میالد مددى قلى 
پور 2.سعید رفیعى نشانى: هردو مجهول المکان. موضوع: مطالبه وجه بخشى ازیک فقره چک 
به شــماره 518341-95/07/27 جمعا به مبلغ یکصدوهفده میلیون ریال. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مرضیه امیرنیرومند به وکالت ازبانک مهراقتصاد به 
طرفیت 1.میالد مددى قلى پور 2.سعید رفیعى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 757/500 به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 95/07/27 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 
م الف: 3995 شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف  آباد (مجتمع شماره 

یک)/1/591

حصر وراثت
رسول عظیما نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 337 به شــرح دادخواست به کالسه 58/96  
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلى 
عظیما نجف آبادى بشناســنامه 42 در تاریخ 95/03/09 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد عظیما نجف آبادى ش ش 4، 2- رسول 
عظیما نجف آبادى ش ش 337،  3- محسن عظیما نجف آبادى ش ش 1253، 4- مهدى عظیما 
نجف آبادى ش ش 465، 5- احمد عظیما نجف آبادى ش ش 4208، 6- زهره عظیما نجف آبادى 
ش ش 466، 7- رضوان عظیما نجف آبادى ش ش 5349 ، 8- زهرا عظیما نجف آبادى ش ش 
562  (فرزندان متوفى) 9- حمیده آیتى نجف آبادى ش ش 876 (همسر متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4008 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهر ستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/593
حصر وراثت

مهرداد نجفى پور داراى شناسنامه شماره 1080166807 به شرح دادخواست به کالسه 59/96  
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پریسا سادات 
موسوى بشناسنامه 1080409051 در تاریخ 96/01/10  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهرداد نجفى پــور ش ملى 1080166807 
(همسر متوفى) 2- سیداسماعیل موسوى ش ش 398 (پدر متوفى) 3-مریم متفکران نجف آبادى 
ش ش 512 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صا در 
خواهد شد. م الف: 4009 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/1/594
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 1015/95 شــماره دادنامه: 5-96/01/07 تاریخ رســیدگى: 95/12/14مرجع 
رسیدگى: شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد-یزدانشهر خواهان: مسلم عیدى 
وندى ف غالمعباس نشانى: یزدانشهر-خ 8غربى پ119 کدپ8519667371 خوانده: هادى 
داودى فرزند گشتاسب نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه به استناد چک. با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دادخواست مسلم عیدى وندى به وکالت خانم تینا صادق پور به طرفیت آقاى هادى 
داودى به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال به استناد 1 فقره چک بشماره 349428 به 
عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى، و خسارت تاخیر در تادیه) 
(و حق الوکاله) بدین توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته است چک موصوف 
به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. و خوانده با وصف ابالغ واقعى/
قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدانکرده و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشته و دلیلى هم 
بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر 
اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواســته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مستندا به تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شــاخص بانک مرکزى از تاریخ چک 
مذکور تا زمان وصول آن که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسى یک میلیون و هشتصدوشصت و پنج هزار ریال (وحق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه) درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیس ــت 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و ظرف بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 4013  قلى زاده قاضى شعبه 

چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/595
ابالغ وقت رسیدگى

تاریخ: 96/01/21 پیوســت:310/95 ش ح 11 خواهان مسعود توکلى با وکالت تینا صادقى پور 
دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خواندگان 1.مهناز درباالیى2.هوشنگ 
درباالیى3.محمدمالخواجه نورى4.خدامنده پورآزاد به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 310/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/03/03 ساعت 8/30 تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خواندگان اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده  و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4010 شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/596
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مسعود توکلى با وکالت تینا صادقى پور دادخواســتى به خواسته الزام خوانده مطالبه به 
طرفیت خواندگان 1.الهام شــهریارى2.زهرا نعمتى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 320/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/03/03 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خواندگان اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4011 شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/597 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 95/1014 شماره دادنامه: مرجع رسیدگى: خواهان: مسلم عیدى وندى نشانى: 
یزدانشهر-خ 8 غربى پ119 8519667371 با وکالت خانم صادق پور خوانده: حجت اله فریدون 
نژاد نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه به استناد چک. با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست 
مســلم عیدى وندى به وکالت خانم تینا صادق پور به طرفیت آقاى حجــت اله فریدون نژاد به 
خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال به استناد 1 فقره چک بشماره 1566/897055/48-
94/11/27 به عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى، و خسارت 
تاخیر در تادیه) (و حق الوکاله) بدین توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته است 
چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. و خوانده با وصف 
ابالغ واقعى/قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدانکرده و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشته 
و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول 
حاکم بر اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواســته ثابت تشخیص داده و مستندا به 
ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مستندا به تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ 
94/11/27 چک مذکور تا زمان وصول آن که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 
قانون آیین دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسى (وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه) 
درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
دراین شعبه و ظ رف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 4012 قلى زاده قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/598 
حصر وراثت

محترم شاه مرادى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 181 به شرح دادخواست به کالسه 13/96 
ش ح 10  از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابوطالب محمدى ملک آبادى بشناســنامه 11 در تاریخ 85/01/21  اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدحسین شاه مرادى ش ش 
704، 2- محترم شــاه مرادى نجف آبادى ش ش 181، 3- محمدعلى شاهمرادى نجف آبادى 
ش ش 203، 4-زهرا امیرپــور نجف آبادى ش ش 2، 5- ســکینه امیرپور نجف آبادى ش ش 
13851، 6- جواهر امیرپور نجف آبادى ش ش 787، 7- عباسقلى امیرى جالل آبادى ش ش 
233، 8-على محمد امیرى جالل آبــادى ش ش 73، 9- جعفرقلى امیرى جالل آبادى ش ش 
17، 10- فتحعلى صفرى جالل آبادى ش ش 8 ، 11- صدیقه صفرى جالل آبادى ش ش 11، 
12- یداله صفرى جالل آبادى ش ش 5 ، 13- ربابه صفرى جالل آبادى ش ش 21، 14- مهدى 
صفرى جالل آبادى ش ش 2، 15- عباس صفرى جالل آبادى ش ش 22، 16- طیبه شاه مرادى 
نجف آبادى ش ش 652، 17- محمدباقر شــاه مــرادى ش ش 1771 (خواهر زادگان متوفى) 
18- محترم عرب نجف آبادى ش ش 21034  (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4026 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/600
 اجراییه

شماره: 783/95 ش ح 2- 96/01/24 به موجب راى شماره 1083 تاریخ 95/10/20 حوزه دوم 
حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ردیف اول افشین آیتى 
پور به نشانى: نجف آباد-خ قدس شرقى- کوچه شهید حسین امینى-پ7 کدپ8517647636  
محکوم است به پرداخت مبلغ پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و محکوم علیه 
ردیف دوم على کاظمى مهیارى به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمى و انتقال سند اتومبیل پژو 405 مدل 82 بشماره انتظامى 43-338م26 درحق محکوم 
له اشرف بیگم عظیمى یانچشمه به نشانى: ویالشهر-خ منتظرى شرقى جنب ترانس برق اجرایى 
و همچنین محکوم علیه هــا محکوم به پرداخت مبلغ 500/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى 
مى باشند. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد ، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4025 شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/601 

حصر وراثت
جمال ایمانیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به کالسه 55/96   از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلى ایمانیان 
نجف آبادى بشناسنامه 216 در تاریخ 96/01/14 اقامتگاه دائمى خود ب درود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جمال ایمانیان ش ش 88 ، 2- راضیه ایمانیان نجف آبادى 
ش ش 1366، 3-کمال ایمانیان نجف آبــادى ش ش 28269، 4-مرضیه ایمانیان نجف آبادى 
ش ش 4108، 5- زهرا ایمانیان نجف آبــادى ش ش 5365 (فرزندان متوفى) 6- فاطمه عرب 
نجف آبادى ش ش 928، 7- طاهره منتظرى ش ش 239 (همســران 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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4024 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/602
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 38/96 ش ح 3- 96/01/23 خواهان پرویز خدادادى نجف آبادى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه به طرفیت خواندگان 1.مســعود مظفرى پور2.على رضایى به شوراى حل 
اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 38/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/03 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خواندگان اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت د رج خواهد شد. 
م الف: 4021 شــعبه 3 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان  نجف آباد (مجتمع شــماره 

یک)/1/603
اجراییه

شــماره: 404/94 ش ح 6- 95/06/13 به موجب راى شماره 22/95 تاریخ 95/01/28 حوزه 6 
حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: مصطفى رمضانى 
ف صفى اله به نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و هفتصدو پنجاه هزار ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه وکال و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ چک 94/05/05 لغایت اجراى کامل 
دادنامه در حق خواهان جهانگیر یبلویى ف حیدر به نشانى صالح آباد- خ یزدانمهر بن بست نیلوفر 
پ25 (با وکالت خانم صدیقه جهانگیرى) و پرداخت مبلغ دومیلیون و پانصد هزار ریال بعنوان نیم 
عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى مى باشد.. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف : 4020 شــعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره یک) 

 1/605/
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. تاریخ 95/11/18 کالســه پرونده 1229/95 مرجع 
رسیدگى شعبه دوازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مسعود توکلى نشانى: نجف 
آباد-خ 17 شــهریور- جنب بیمارســتان شــهید منتظرى پ56 کدپ85164474711 وکیل 
خواهان: خانم تینا صادقى پور نشانى: نجف آباد- خ پانزده خرداد مرکزى-نرسیده به چهارراه جنب 
بیمه ایران خوانده: مژگان ســجادى-دانیال کیوان خواه-زیبا کوچکى نشانى: مجهول المکان. 
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 795876-92/08/25 جمعا به مبلغ 11/000/000 
ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مسعود توکلى با وکالت 
خانم صادقى پور به طرفیت مژگان سجادى-دانیال کیوان خواه-زیبا کوچکى به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 500/000 به عنوان هزینه دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 92/08/25 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در هم ین شورا و پس از انقضاء 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد. م الف: 4019 گرامى قاضى شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/606

احضار
شماره ابالغیه: 9610103760200426 شماره پرونده: 9609983760200028 
شماره بایگانی شعبه: 960077 تاریخ حضور: 1396/03/01 ساعت حضور: 12 در 
خصوص دعوى امیر آب میخک قشقائى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى و استماع شهادت شهود در این شعبه حاضر شوید. م الف: 103 شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/1/764

ابالغ راي
شماره دادنامه :9609973623500065 شماره پرونده: 9309983624000419 
شماره بایگانى شعبه :940456 شــاکى: آقاى عبدالحمید پورنیا فرزند حیدر به 
نشانى شهرستان اردستان میدان نماز خ کبودان جنب نانوایى احرارى متهم : آقاى 
حمیدرضا منصورى مهر به نشانى مجهول المکان راى دادگاه: در خصوص اتهام 
آقاى حمیدرضا منصورى مهر فرزند على آقا متوارى دایر بر کالهبردارى به مبلغ 
5/900/111 ریال موضوع شکوائیه تقدیمى آقاى عبدالحمید پورنیا فرزند حیدر با 
عنایت به شکوائیه تقدیمى شاکى خصوصى بدین شرح که اعالم داشته شخصى 
با ارسال پیامک مراتب برنده شدن درقرعه کشــى همراه اول را به شاکى اعالم 
داشته و بیان کرده جهت دریافت جایزه خویش به تهران مراجعه و یا با ارسال کد 
ملى خود و رفتن به پاى عابر بانک مراحل انتقال وجه به حســاب بانکى ایشان 
انجام شود که پس از مراجعه به عابر بانک با اغفال شاکى اقدام به انتقال وجه به 
حساب بانک ملت متهم شده اســت با لحاظ پرینت واصله حساب بانکى شاکى 
و با توجه به پاسخ اســتعالمات واصله در خصوص شماره تماس و شماره حساب 
هاى مربوطه به لحاظ عدم حضور متهم در دادسرا و جلسات این دادگاه و بالنتیجه 
عدم ارائه دفاع موثرى از سوى ایشان در دفاع از اتهام انتسابى این دادگاه با لحاظ 
قرار جلب به دادرسى و کیفر خواست واصله دادسراى عمومى و انقالب اردستان 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، بزه انتسابى محرز و مسلم با در نظر 
گرفتن اعالم رضایت قطعى و منجز شاکى خصوصى مورخ 1395/3/13 مستنداً 
به اصول سى و ششم و یکصد و شصت و ششم قانون اساسى و مواد 2و 12 و 13 
و 18 و 19 و 160 و 162 و 176 و 211 و 212 از قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392 مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 378 و 379 و 380 و 406 و 407 و 426 
و 431 از قانون آئین دادرسى کیفرى و ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء اختالس کالهبردارى حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس 
تعریزى و پرداخت 5/900/111 ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت صادر و 
اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل 
اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش در 
محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف: 40 بدریان رئیس شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اردستان/1/688

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103760300202 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983760301331 شماره بایگانی شعبه: 952594 شاکى آقاى سیدسهیل 
نورى فرزند ســید نجم الدین به طرفیت متهم على پانهیرى که جهت رسیدگى 
به شــعبه 103 دادگاه کیفرى ارجاع گردیده و به کالسه 952594 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگى آن 96/03/01 و ساعت 9 صبح تعیین شــده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ابالغ ها را دریافت و در 
وقت مقرر جهت رسسیدگی حاضر گردد. م الف: 61 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر و میمه /1/588
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مهدى نصیبى  عضو هیئت مدیره انجمن سالمت دهان 
و دندان پزشــکى اجتماعى اظهار داشت: مصرف مواد 
قندى علت اصلى پوسیدگى دندان محسوب مى شود، اما 
از آنجایى که این مواد نسبت به سایر مواد مغذى  ارزان 
و بیشتر در دسترس هســتند، بنابراین نمى توانیم آنها را 
به طور کلى از برنامه  غذایى افراد حذف کنیم همچنین 

ریزه خوارى نیز در ایجاد پوسیدگى دندان نقش دارد.
وى ادامه داد: افراد باید در مصرف مواد غذایى که حاوى 
قند و شکر هســتند احتیاط کنند و هر بار پس از مصرف 
مواد قندى حتما دندان خود را مسواك کنند و تا جایى که 

امکان داشته باشــد دفعات و مقدار مصرف مواد قندى 
کاهش یابد.

عضو هیأت مدیره انجمن سالمت دهان و دندان پزشکى 
اجتماعى با بیان اینکه مادران نقش بســزایى در تغذیه 
خانواده ایفا مى کنند، تأکید کرد: مادران باید فرزندانشان  
را از دوران کودکى به سوى مصرف بیشتر میوه تشویق 
کنند زیرا مصرف میوه پس از مصرف کردن شــیرینى 
سبب پاك شــدن مواد قندى از روى دندان ها مى شود 
و PH محیط دهان را قلیایى مى کند که این امر مانع از 

پوسیدگى دندان خواهد شد.

نصیبى یادآور شد: اسید ترشح شده حاصل از تجزیه مواد 
قندى توسط میکروارگانیســم ها در محیط دهان سبب 
پوسیدگى دندان خواهد شد، بنابراین اگر محیط دهان را 
از PH اسیدى به سمت قلیایى سوق دهیم از پوسیدگى تا 

حد زیادى جلوگیرى مى شود.

تعداد زیــادى از ما 
اغلــب روزهــاى 
هفته یا مــاه را با 
ســردرد ســپرى
 مى کنیم. در اینجا 
به برخــى عوامل 
بروز ســردرد که 
ممکن اســت براى 
شما غیرمنتظره و غافل 
 گیرانه باشند اشاره شده است؛ 
عواملى که پرهیز از آنها، خود راهى 

براى عبور از سردردهاى مزمن است:
رخوت روزهاى تعطیل: استراحت اضافى در روزهاى تعطیل منجر به به هم 
خوردن ریتم شبانه روزى بدن مى شــود. بر هم زدن ریتم ساعت بدن باعث بروز 
سردرد و حتى میگرن مى  شود. اگر شــما هم دچار سردردهاى ناخوشایند هستید، 

بهتر است تنبلى نکنید و قید چند ساعت خواب اضافه در روزهاى تعطیل را بزنید.
اســتفاده بیش از حد از موبایل: تلفن همراه که هنــگام صحبت کردن یا 
کارکردن با آن براى ارسال پیامک، ایمیل و یا گشت و گذار دراینترنت از آن استفاده 
مى  کنید، عالوه بر اینکه مى  تواند منجر به بروز درد در گردن شود، احتماال از عوامل 
اصلى بروز سردردهاى شماست. ساعات استفاده از موبایل ت را کاهش دهید و به 

هنگام تماس  هاى تلفنى ترجیحا از هندزفرى و حتى حالت اسپیکر استفاده کنید.
نوع صندلى: به گفته کارشناسان در صورتى که اندازه و اسکلت  بندى کلى صندلى 
با سایز کلى بدن شما متناسب نباشد، ممکن است باعث ایجاد درد در کمر و سایر 
بخش  هاى بدن بدن و خصوصًا بروز سردردهاى ناخوشایند شود. چنانچه صندلى 
نامناسبى دارید، بهتر اســت آن را تعویض کنید و یا حداقل با استفاده از بالشتکى 
مناســب که در بخش میانى صندلى و قوس کمر خود قرار مــى  دهید، تا حدودى 

مانع بروز درد شوید.
مصرف بیش از حد قهوه: در صورتى که با مصرف میزان مشخصى قهوه دچار 

سردرد مى  شوید، شاید بد نباشد مقدار آن را کم کرده و نتیجه را مشاهده نمایید.
کامپیوتر: یک صفحه نورانى که چشم ساعت  ها به آن خیره باشد به هر شکل از 
عوامل اصلى بروز درد در چشم  ها و همینطور سردرد به حساب مى  آید. بد نیست به 
منظور کاهش بروز سردرد، ساعات استفاده از کامپیوتر را کاهش دهید. در غیر این 
 صورت حداقل کارى که از دستتان بر مى  آید، استراحت  هاى چند دقیقه  اى در میانه 
کار است. در این فاصله سعى کنید حتى اگر از پشت میزتان برنمى  خیزید، براى چند 

ثانیه به جسمى در فاصله 5 تا 10مترى نگاه کنید.
محتویات داخل کیف: اگر دچار سردرد هستید، کیف خود را بر روى ترازو قرار 
دهید. اگر وزن کیف  تان به همراه کلیه چیزهایى که به هنگام خروج از خانه حمل 
مى  کنید بیش از پنج کیلوگرم است، شک نکنید که یکى از عوامل اصلى دردهاى 
کمر و گردن و البته ســردردهاى خود را پیدا کرده  اید. ســعى کنید با حذف موارد 

غیرضرورى از کیف  تان، آن را سبک  تر کنید.

سید امیر حجازى دانشیار دانشگاه علوم پزشکى 
قم و عضــو هیئت علمى دانشــگاه در خصوص 
بیمارى ام اس بیان کــرد: براى بروز این بیمارى 
نیاز به وجود زمینه ژنتیکى اســت و فاکتور هاى 
محیطى متعددى باید بر بدن فرد اثر کند تا سیستم 
ایمنى بدن به اشــتباه علیه رشــته هاى میانى 
(روکش هاى روى رشته هاى عصبى انسان) 
در سیستم هاى عصبى مرکزى وارد عمل 

شود.
وى ادامه داد: وظیفه رشته هاى میانى 
این است که سرعت جریان عصبى 
را در شــخص چند صد تا چندین 
هزار برابر افزایــش مى دهند. از 
بین رفتن این رشــته ها ســبب 
اختالالت حرکتــى و ناتوانى در 

شخص مى شود.

عوامل محیطى موثر در 
بروز ام اس

وى اظهار داشــت: از مهم ترین 
فاکتور هاى محیطى مــى توان به 
استرس (فشارهاى سنگین روحى یا فیزیکى)، 
کمبود ویتامین 3D به دلیل در معرض 
تماس نور خورشید قرار نگرفتن به 
مدت کافى، تروما و عفونت هاى 

ویروسى اشاره کرد.

شــایع تریــن 
نشانه ها

ایــن دانشــیار دانشــگاه 
در  قــم  پزشــکى  علــوم 
خصوص عالئــم بیمــارى ام 

اس عنوان کرد: نشــانه هاى حســى (احساس 
سوزن سوزن شــدن در دســت یا پاها، گزگز یا 
خواب رفتگى اندام ها) از شــایع ترین و نخستین 
عالمت هایى است که در مبتالیان به ام اس بروز 

پیدا مى کند.
وى در خصوص شایع ترین نشانه هاى این بیمارى 
اضافه کرد: هنگامى که فــرد در معرض گرماى 
شــدید مانند ســونا یا حمام بخار قرار مى گیرد، 
این نشانه ها شــدت پیدا مى کند. به طور معمول 
50 درصد از افراد در شــروع بیمارى ام اس دچار 
نشانه هاى حسى هستند و طى پیشرفت بیمارى 
تقریبًا تمام مبتالیان به ام اس این نشــانه ها را 

تجربه مى کنند.
حجازى با بیان اینکه خواب رفتگى دســت و پا 
در تمامى موارد به منزله ابتــال به بیمارى ام اس 
نیســت، تأکید کرد: عوامل دیگرى مانند سندرم 
کارپال تونل، کمبود آهن، چربى خون باال و کمبود 
ویتامین نیز سبب خواب رفتن دست و پا مى شوند.
وى افزود: مبتالیــان بــه ام اس هنگامى که از 
خواب بر مى خیزند احســاس مــى کنند که یک 
غبار جلوى چشمانشــان را فراگرفته است که به 
این عارضــه اپتیک نورایتیس اطالق مى شــود 
که در این مشــکل یکى از اعصاب چشم انسان 
دچار التهاب شده و در نتیجه بینایى فرد با اختالل 

مواجه مى شود.
حجازى بیان کرد: 25 درصد از افراد در شــروع 
بیمارى ام اس دچار درگیرى ســر عصب اپتیک 
هستند که با پیشــرفت این بیمارى این میزان به 

حدود 50 درصد افزایش پیدا مى کند.
این عضو هیئت علمى دانشگاه یادآور شد: احساس 
ضعف در اندام ها مانند دســت یا پا به خصوص 
پس از راه رفتن طوالنى مدت یا ورزش ســنگین 
از عالمت هاى شایعى اســت که در مبتالیان به 

ام اس بــروز پیــدا مــى کند کــه این نشــانه 
به ویژه پــس از حمــام یــا ســوناى داغ یا در 
معرض هــواى گرم قــرار گرفتن شــدت پیدا 
مى کنــد. همچنیــن در زنــان در دوران عادت 
ماهانــه احســاس ضعــف در اندام ها تشــدید 

مى شود.
حجازى اظهار داشت: از دیگر نشــانه هایى که 
مبتالیان به ام اس از آن رنج مى برند مى توان به 
عالمت هاى مخچه اى مانند اختالل در تعادل و 
صحبت کردن، لرزش دست، سرگیجه هاى شدید 
و مزمن، ناتوانى در گرفتن اشیاء و حرکات ناموزون 
چشمى اشاره کرد که البته شــیوع این عالئم از 

میزان پایینى برخوردار است.
وى با بیان این که عالمت هاى ســاقه مغزى از 
دیگر نشانه هاى بیمارى ام  اس محسوب شده و 
به صورت سرگیجه، دوبینى و به ندرت اختالل در 
بلع ظاهر مى شوند، عنوان کرد: از دیگر نشانه هاى 
 (INO) مبتالیان به ام اس مــى توان به عارضه
(فلج اعصاب حرکتى چشم ، اغلب عصب 6) اشاره 
کرد که در این اختالل وقتى فرد به سمت راست 
نگاه مى کند چشم چپش به داخل نمى آید و چشم 
راســتش حرکت جبرانــى دارد. بنابراین اگر این 
حالت دوطرفه باشد به خصوص در زنان جوان ما 

مشکوك به بیمارى ام اس مى شویم.
این دانشیار دانشگاه علوم پزشکى قم تصریح کرد: 
فلج عصب زوج 7 صورت، جارى شدن آب بزاق 
دهان، تغییر مزه غذاها، احساس درد یا گرفتگى 
صورت، درد هاى خنجــرى در صورت، اندام ها و 
عالمت هاى شناختى از دیگر نشانه هاى بیمارى 

ام اس به شمار مى آیند.
حجازى افزود: حدود 40 تا 70 درصد مبتالیان به 
ام اس با پیشرفت این بیمارى دچار عالمت هاى 
شناختى ، کاهش حجم موثر سلول هاى مغزى، 

اختالل حافظه، اضطــراب، نگرانى و اختالالت 
اسفنکتر مى شوند.

وى عنــوان کــرد: شــایع ترین ســن بیمارى
ام اس بین سنین 20 تا 40 سالگى بوده و بیش از

70 درصد از بیماران در این سنین قرار دارند. افراد 
جوان که بدون علت خاصــى دچار عالئم بالینى 
نظیر ضعف دست و پا، اختالالت حرکتى، کاهش 
بینایى، دوبینى، ســرگیجه و از دست دادن تعادل 
مى شــوند حتمًا باید به متخصص نورولوژیست 
 (MRI) مراجعه کنند تا آزمایش هاى مربوطه و

براى آنها صورت گیرد.
 

روش هاى کنتــرل عالئم بیمارى
 ام اس

حجازى توصیه کرد : هنوز درمــان قطعى براى 
بیمارى ام اس وجود ندارد بــه دلیل این که یک 
علت واحد در پیدایش ایــن عارضه نقش ندارد و 
چندین دســته علل در بروز آن دخالت مى کنند 
ولى با اســتفاده از روش هایى نظیر گفتگو با فرد 
بیمار، پرهیز از خســتگى، اضطــراب وکار زیاد، 
دورى از گرما و ســایر روش هاى کمک درمانى 
افراد دچار این عارضه مى توانند به زندگى عادى 

خود ادامه دهند.
وى یــادآور شــد: متأســفانه اکنون کشــور ما 
در زمــره کشــورهاى بــا شــیوع بــاال از نظر 
بیمــارى ام اس قرار گرفته اســت. این در حالى 
است که در ســال هاى گذشــته ما جزء نواحى 
با شــیوع متوســط بــوده ایــم. همچنین طبق 
بررسى هاى صورت گرفته اگر افراد زمینه ژنتیکى 
ابتال به بیمارى ام اس را داشته باشند ولى به میزان 
کافى در معرض نور خورشــید قرار گرفته و دچار 
کمبود ویتامینD3  نباشند در تمام طول عمرشان 

عالئم این عارضه را تجربه نمى کنند.

اگر این نشانه ها را دارید
 مشکوك به

 بیمارى ام  اس هستید

تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه هرتفوردشایر 
به کشف یک رابطه غیرمنتظره بین چرت زدن و 

شادى منتهى شده است.
براى انجام این تحقیقــات از بیش از 1000 نفر 
خواسته شد تا در مورد ســاعات شادى و خواب و 

چرتهاى خود محققان را باخبر کنند.
آنها به سه گروه دســته بندى شدند؛ گروهى که 
اصال چرت نمى زنند،  گروهى کــه کوتاه چرت 
مى زنند مثال به مدت 30 دقیقه یا کمتر و گروهى 
که زمان بیشــترى را به چــرت زدن اختصاص 

مى هند.
نتایج این تحقیقات جالب حاکــى از این بود که 
بیش از دو سوم از افرادى که کوتاه چرت مى زنند، 
شــادى بعد از آن را تجربه کردند و این در حالى 
است که در مقایسه با آنها افرادى که بیشتر چرت 
زدند یا اصال چرت نزدند به میزان  اندکى شادى 

را تجربه کرده اند.
به گفته روانشناس «ریچارد وایزمن»، تحقیقات 
قبلى نشــان داده اســت که چرت زدن کمتر از 
30 دقیقه شما را بیشــتر متمرکز، مولد و خالق 
مى کند و این یافته هاى جدید نشان مى دهد که  
شما همچنی ن مى توانید فقط با یک چرت کوتاه 

شادتر باشید.

از حرکات ورزشــى مفید میتوان به طناب زدن 
اشــاره کرد که براى بــدن اثــرات مثبتى به جا 
مى گذارد. هنگامى که طنــاب میزنیم عضالت 
بدن مان هر کــدام به نحو خــود در حال انجام 
وظیفه مى باشــند و در حال فعالیت هستند.این 
فعالیت بدن را سرحال نگه میدارد و باعث میشود 
که عضالت بدن همواره در فعالیت باشند و تنبل 

نشوند.
بســیارى از افرادى که برنامه اى براى افزایش 
آمادگى جسمانى و تناسب اندام خود دارند، طناب 
زدن را در این برنامه قــرار مى دهند. طناب زدن 
حرکت ورزشى است که ضربان قلب را افزایش 
مى دهد و براى افراد با هر نوع آمادگى جسمانى 
مناسب اســت.دالیل مختلفى براى طناب زدن 

وجود دارد که عبارتند از :

افزایش ضربان قلب
طناب زدن بــا افزایش ضربان قلــب منجر به 
کاهش چربى هاى بدن و قدرتمند شدن عضالت 
مى شود. طناب زدن یکى از موثرترین فرم هاى 
حرکت قلبى – عروقى اســت و تنها با پنج  دقیقه 
طناب زدن مى تواند به انــدازه نیم مایل دویدن 

کالرى بسوزاند.

طناب زدن براى افراد با آمادگى هاى 
جسمانى مختلف مناسب است

افراد با هر نوع آمادگى جسمانى مى توانند از طناب 
زدن فایــده ببرند. تنها کافى اســت که با روزى 
پنج  دقیقه طناب زدن شــروع کنید و کم کم این 
زمان را افزایش دهید. در حال  حاضر طناب هاى 
هوشــمندى نیز در بازار وجود دارنــد که تعداد

طناب زدن را مى شمارند.

طناب زدن فواید متعددى دارد
طناب زدن بر روى قسمت هاى مختلف بدن کار 
مى کند. ضمنا روش هاى مختلــف طناب زدن 
وجود دارد که هر کدام از آنها تمرکز این فعالیت 
را بــر روى قســمت 
خاصى از بدن قرار 

مى دهند. 

چه خوابى شادمانمان مى کند؟

 به 3 دلیل 
حتماً طناب بزنید

مواد قندى

ن پزشکى 
ى در تغذیه 
رزندانشان 
وه تشویق

شــیرینى 
ها مى شود 
مر مانع از 

نصیب
قندى
پوسی
PH ازH

حد ز

ى ر ر ور و م چ ر ر روز
ش بروز سردرد، ساعات استفاده از کامپیوتر را کاهش دهید. در غیر این 

ل کارى که از دستتان
ینفاصله سعى کنید
0 تا 10مت 5ى در فاصله 5
داخل کیف: اگر دچا
ن کیف  تان به همراه
ش از پنج کیلوگرم است
و البته ســردردهاى

ز کیف  تان، آن را سبک

وجود دارد که هر کدام از آنها تمرکز این فعالیت 
ا

بىیادآور شد: اسید ترشح شده حاصل از تجزیه مواد
ى توسط میکروارگانیســم ها در محیط دهان سبب 
یدگى دندان خواهد شد، بنابراین اگر محیط دهان را 
P اسیدى به سمت قلیایى سوق دهیم از پوسیدگى تا 

یادى جلوگیرى مى شود.

نبر مى  آید، استراحت  هاى چند دقیقه  اى در میانه 
خیزید، براىچند  حتىاگر از پشت میزتان برنمى 

مترى نگاه کنید.
چار سردرد هستید، کیف خود را بر روى ترازو قرار

ه کلیه چیزهایى که به هنگام خروج از خانه حمل 
اصلى دردهاى  از عوامل ت، شک نکنید که یکى
 خود را پیدا کرده  اید. ســعى کنید با حذف موارد 

کتر کنید.

را بــر روى قســمت 
از بدن قرار خاصى

مى دهند.

درمان فشار خون باال
 با آب نارنج

نارنج یکى از میوه هایى است که تقریبا هیچ کس خوردن آن همراه با کباب را از دست نمى دهد! این 
میوه داراى طبع سرد و خشک است و منبع غنى ویتامین C به شمار مى آید.اما نکته مهم و جالب این 

است که بدانید خوردن آب نارنج یکى از موثرترین درمان ها براى فشار خون باالست.
 C هانیه ناصرى اظهار کرد: نارنج یک میوه داراى طبع سرد و خشــک است و منبع غنى ویتامین

است. مصرف آب نارنج مى تواند ویتامین C مورد نیاز بدن را تامین و  سیستم ایمنى را تقویت کند.
به گفته این کارشناس طب سنتى، همچنین مصرف آب نارنج  روند درمان سرماخوردگى را با کمک 

مصرف مواد غذایى حاوى ویتامین C تسریع مى کند.
ناصرى با بیان اینکه آب نارنج یک ضدعفونى کننده قوى محسوب مى شود، مصرف آن را براى افرادى 
که گلودرد دارند، مناسب دانست و معتقد است: افرادى که دچار تورم گلو و حلق شده اند، مى توانند آب 

نارنج را براى بهبود وضعیت خود قرقره کنند.
این کارشناس ارشد طب ســنتى در ادامه با اشــاره به خواص نارنج براى کنترل فشار خون اظهار 
کرد:مصرف نصف لیوان آب نارنج همراه با یک قاشق عسل و خوردن آن بعد از غذا براى افرادى که 

فشار خون باال دارند، بسیار مفید است.
ناصرى همچنین از آب نارنج به عنوان یک هضم کننده طبیعى غذا یاد کرد و افزود: مى توان آب نارنج 
را به عنوان چاشنى ساالد و جایگزین ســس ها مصرف کرد. مصرف نارنج به همراه غذا مى تواند به 

رفع ترشى معده کمک  کند.

قاتل دندان ها را بشناسید 

 عادت هایى که باعث سر درد مى شوند

سید امیر حجازى دانشیار دانشگاه علوم پزشکى 
قم و عضــو هیئت علمى دانشــگاه در خصوص 
بیمارى اماس بیانکــرد: براىبروز این بیمارى

هاى  زمینه ژنتیکى اســت و فاکتور نیاز به وجود
محیطى متعددى باید بر بدن فرد اثر کند تا سیستم 
ایمنى بدن به اشــتباه علیه رشــته هاى میانى 
(روکش هاى روى رشته هاى عصبى انسان) 
در سیستم هاى عصبى مرکزى وارد عمل 

شود.
وى ادامه داد: وظیفه رشته هاى میانى 
این است که سرعت جریان عصبى 
را در شــخص چند صد تا چندین 
هزار برابر افزایــشمى دهند. از

بین رفتن این رشــته ها ســبب 
اختالالت حرکتــى و ناتوانى در 

شخص مى شود.

عوامل محیطى موثر در 
بروز ام اس

وى اظهار داشــت: از مهم ترین 
توان به  فاکتور هاى محیطى مــى
یا فیزیکى)، (فشارهاى سنگین روحى استرس

Dکمبود ویتامین 3D به دلیل در معرض 
تماس نور خورشید قرار نگرفتن به 
مدتکافى، تروما و عفونت هاى 

ویروسى اشاره کرد.

شــایع تریــن 
نشانه ها

ایــن دانشــیار دانشــگاه 
در قــم  پزشــکى  علــوم

خصوص عالئــم بیمــارى ام 

اس عنوان کرد:
سوزن سوزن شـ
خوابرفتگى اند

عالمت هایىاست
پیدا مى کند.

وى در خصوصش
اضافه کرد: هنگا
شــدید مانند سـ
این نشانه ها شــ
50 درصد از افراد
نشانه هاى حسى
تقریبًا تمام مبتال
تجربهمى کنند.
ا حجازى با بیان
در تمامى موارد ب
نیســت، تأکید ک
کارپال تونل، کمب
ویتامین نیز سبب
وى افزود: مبتالی
خواب بر مى خیز
غبار جلوى چشم
این عارضــه اپتی
که در این مشــک
دچار التهاب شده
مواجه مى شود.
حجازى بیان کر
بیمارى ام اس دچ
هستند که با پیشـ
ا 50 درصد 0حدود
این عضو هیئت ع
ضعف در اندام ه
پس از راه رفتن ط
از عالمت هاى ش



1616دریچهدریچه 2918 سال چهاردهمپنج شنبه  31  فروردین  ماه   1396

@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

در جنوب شهر همدان روستایى به نام  ورکانه با قدمت 400 سال قرار گرفته است.این روستا به خاطر بافت سنگى بنا هاى آن که یاد آور دوران رنسانس 
در اروپا است مورد توجه گردشگران قرار گرفته و در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده است. اما تخریب بافت سنتى و جایگزین شدن آن با ساختمان هاى 

نوساز و البته متفاوت با بافت سنگى روستا، در حال صدمه زدن به چهره تاریخى و گردشگرى ورکانه است  . 
روستاى ورکانه - همدان
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