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جزئیات تخلف انتخاباتى در اصفهان

اتحاد جدید کره جنوبى،  آمریکا و ژاپن علیه چینکمبود برنج نداریم تأسیس رصدخانه فرهنگى در استانتنها بناى مدّور ایران کجاست؟رئیس جمهور در رژه 29فروردین از چه جنگنده اى سخن گفت؟ بین المللاقتصاداستاناجتماعجهان نما

رئیس هیئت عالى نظارت بر انتخابات شورا تشریح کرد
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نبرد 3 + 3

صنایع چوبى 
از رهنان رخت مى بندد؟

غارى عجیب با 
5000کیلو استخوان 
در جرقویه کشف شد

«رفراندوم ترامپ»
در ایالت جورجیا

آیا با تغذیه مى توان فرزندانى 
قد بلندتر داشت؟

12

صحنه هاى هولناك 
از یک قتل شبانه

ماجراى جدید یارانه ها
 در آستانه انتخابات!

دستمزد پزشکان 1000 درصد 
افزایش یافته؟!

از بهبود فریبا ناراحتم 
و حالم خوب نیست
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یک نماینده مجلس درباره انتقادات به 
افزایش تعرفه  پزشکى گفت: مى خواهم 

بپرسم وقتى هزینه عمل جراحى 
آپاندیسیت در بخش دولتى فقط ده 

هزار تومان بود و بیمارستان ها سرویس 
نمى دادند و...

از «بیست» شروع شد و در 
«هیچ» به اوج رسید و در 
این میان البته یکى از 
متفاوت ترین
 نقش هایش را
 باز هم در ...

از بهبود فریبا نارا
و حالم خوب نی

«بیست» شروع از
«هیچ» به اوج رس
این میانالبته

متفاوت
 نقشه
ه  باز

 9

       

اصفهان به روایت عدد و رقماصفهان به روایت عدد و رقم
از خانه هاى خالى از سکنه تا جدیدترین آمار جمعیتى استاناز خانه هاى خالى از سکنه تا جدیدترین آمار جمعیتى استان
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با بزرگ ترین 
شبکه کامپیوتــرى 

آشنا شوید 

 در آستانه انتخابات
با بزر
شبکه کا
آشن

10
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آشنشنا شوید 

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464/ش مورخ 95/12/22 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد عملیات زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق 
مناقصه مى بایستى در ساعت ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخ 96/2/25 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.شهردارى در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

  آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر

اعتبارموضوع

عملیات اجراى جدول و کانیو و آسفالت در سطح شهر جهت مناسب سازى دفع 
000 /8/000/000آبهاى سطحى با اولویت محالت هشت بهشت، گلدیس و میالد

3/000/000/000عملیات اجرایى پیاده روسازى معابر سطح شهر

2/000/000/000عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر سطح شهر

چاپ اول

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

سپاهان بدترین نتیجه برانکو  را رقم زد

تحلیلى بر آرایش انتخاباتى ریاست جمهورى



0202جهان نماجهان نما 2919شنبه  2 اردیبهشت  ماه   1396 سال چهاردهم

عصر ایران:  انتخابات ریاست جمهورى، با اعالم 6 
نامزد احراز صالحیت شده، وارد مرحله نیمه نهایى شد 
تا در روز 29 اردیبهشــت، ایران آخرین رئیس جمهور 
قرن جارى خورشیدى را بشناسد و تا سال 1400، کلید 

ریاست جمهورى را به او بسپارد.
در این انتخابات، از دو جریان اصلى سیاســى کشــور، 
نمایندگانى هر چند نه تام و تمام، وجود دارند: مصطفى 
میر سلیم ، نماینده راست ســنتى در انتخابات ریاست 
جمهورى اســت. مؤتلفه اســالمى به عنوان یکى از 
قدیمى ترین و ریشه دارترین احزاب ایران شناخته مى 
شود. معروف ترین چهره این حزب،  مرحوم حبیب ا... 
عسگراوالدى بود که در آبان 1392 درگذشت و اینک 
با کاندیداتورى میرســلیم، بار دیگر این حزب در صدد 
مطرح کردن خود است. به بیان دیگر، میر سلیم چه رأى 
بیاورد (که شواهد خالف این است) و چه نیاورد، حضور 
کاندیدایى از مؤتلفه، به معناى احیاى سیاسى این حزب 
قدیمى است که بســیارى از نیروهاى اصیل مذهبى، 

همچنان بدان اعتماد دارند.
محمــد باقر قالیبــاف که ســومین نامــزدى خود در 
انتخابات ریاســت جمهورى را تجربه مى کند، نماینده 
راست میانه محسوب مى شــود. او رکورددار حضور در 
شهردارى تهران به عنوان شهردار است و پیش از اولین 
کاندیداتورى ناکامش در انتخابات ریاســت جمهورى 
1384، به عنوان یک چهره نظامى شناخته مى شد که 
در نیروى هوایى سپاه پاسداران انقالب اسالمى، نیروى 
انتظامى، تیپ امام رضا(ع) و لشــکر 5 نصر خراســان 
فرماندهى کرده اســت و سپس رئیس ســتاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز شد و نهایتًا به شهردارى تهران رسید.
سید ابراهیم رئیســى نیز جناح انقالبى جریان راست را 
در این انتخابات نمایندگى مى کند. او از ابتداى جوانى 
وارد دستگاه قضایى شد. با حکم آیت اهللا محمد یزدى 
دادستان تهران شد، سپس ریاست ســازمان بازرسى 
کل کشــور را بر عهده گرفت، به مدت یک دهه معاون 
اول قوه قضاییه شد و تا ســال 1394 که با حکم رهبر 
معظم انقالب، عهده دار تولیت آســتان قدس رضوى 
شد، دادستان کل کشــور بود و هم اینک نیز دادستان 
ویژه روحانیت است. جریان هاى انقالبى از او که داماد 
آیت اهللا علم الهدى، امام جمعه مشــهد است، حمایت 

مى کنند.
بدین ترتیب، طیف هاى مختلف جناح راســت، در این 
انتخابات نماینده دارند ولى از جناح مقابل نیز که همانند 
جناح راست، سه کاندیداى تأیید صالحیت شده است، 
اصالح طلبان میانه در انتخابات حضور دارند و سنتى ها 

و رادیکال ها، غائب صحنه اند.
حســن روحانى، رئیس جمهور کنونى ایران، کاندیداى 
اصلى این جریان اســت و معاونش اسحاق جهانگیرى 
نیز با هماهنگى او به میدان آمده است و آن طور که گفته 

اند قرار نیست تا پایان بماند. 
در این میان، مصطفى هاشــمى طبا نیز به عنوان یک 
چهره میانه روى اصالح طلب که البته در سپهر سیاسى 
ایران، سال هاســت حضور ندارد، تأیید صالحیت شده 

است. 
او در دولت هاى مرحوم اکبر هاشــمى رفســنجانى و 
اصالحات، رئیس سازمان تربیت بدنى بود و در انتخابات 
ریاست جمهورى سال 1380نیز یکى از کاندیداها بود 
که البته نفر آخر شد. او پیشتر درباره روحانى گفته بود: 

هرچه توفیق روحانى در دولت بیشتر شود براى جریان 
اعتدال بهتر خواهد بود.

با این حال معلوم نیست که هاشمى طبا تا آخر در صحنه 
خواهد ماند یا عالوه بر رأى نیاوردن خود - که بســیار 
محتمل اســت - از آراى روحانى خواهد کاست. از این 
رو، عده اى بر این باورند که هاشــمى طبا کاندیدا شده 
است تا جریان کارگزاران بتواند از روحانى سهم خواهى 
کند، تحلیلى که درستى یا نادرستى آن به زودى عیان 

خواهد شد.

با این اوصاف مى توان گفت که رقابت هاى انتخاباتى 
بیشتر حول و حوش ســه نام خواهد چرخید: روحانى، 
رئیسى و قالیباف ؛ چرا که جهانگیرى قطعاً و هاشمى طبا 
احتماًال بعد از مناظره ها انصراف خواهند داد. میر سلیم 
اگر انصراف ندهد ، تنها رأى جریان مذهبى و اصیل جناح 
راست سنتى را خواهد داشــت که هر چند براى احیاى 
مؤتلفه بسیار حائز اهمیت است ولى قطعًا براى رسیدن 

به پاستور ناکافى است.
روحانى، به عنوان رئیس جمهور مستقر و نماینده جریان 

اصالح و اعتدال، تا آخر مى ماند. 
رئیسى که گزینه نهایى ائتالف اکثر نیروهاى اصولگرا 
(جمنا) اســت، اگر کنار برود به معناى شکســت این 
جریان و پنیه شدن آن همه نشســت و برخاست هاى 

انتخاباتى است.
همچنین کنار رفتن رئیســى بدین معناست که جریان 
راست انقالبى براى اولین بار در انتخابات غائب است که 
پدیده اى نامطلوب و خطرناك براى آینده سیاسى این 

جریان به شمار مى رود.
محمد باقر قالیباف که پیش از این و بعد از اجماع جمنا بر 
روى رئیسى، طى بیانیه اى تصریح کرده بود که کاندیدا 
نمى شود، خواهد کوشید رئیســى را متقاعد کند که در 
قیاس با خودش، رأى کمترى دارد تا او به نفع قالیباف 

کنار برود. 
نظر ســنجى ها نیز تا کنون نشــان مى دهد قالیباف، 
شناخته شده تر و مقبول تر از رئیسى است ولى ائتالف 
اصولگرایان، رئیسى را برگزیده و از قالیباف انتطار دارد 
که آراى خود را به ســبد رئیســى هدایت کند و از گود 
رقابت ها خارج شود؛ امرى که براى قالیباف که دو بار در 
انتخابات ریاست جمهورى شکست خورده، بسیار سخت 

و گران خواهد آمد. 
برعکس اگر قالیباف بماند و رأى بیاورد خواهد توانست 
این ادعا را بکند که وامدار جریان اصولگرا نیســت چرا 
که آنها رئیسى را برگزیده بودند و قالیباف، شخصًا پا به 
میدان رقابت ها گذاشت. با چنین تصویرى، اینک سوت 
آغاز رقابت دمیده شده اســت و حال نوبت مردم ایران 
اســت که کدام چهره را راهى ریاست جمهورى کنند و 

اداره دولت را به او بسپارند:
حسن روحانى؛ شیخ دیپلمات

ابراهیم رئیسى؛ قاضى پرسابقه
محمد باقر قالیباف؛ سردار دکتر خلبان

اسحاق جهانگیرى؛ معاون بى ادعا
مصطفى میر سلیم؛ مهندس سنتى

مصطفى هاشمى طبا؛ قدیمى ناگهان پدیدار شده
29 اردیبهشت، بسیار نزدیک اســت، روزى که سنگ 
بناى حرکت ایران براى قرن آینده خورشــیدى خواهد 
بود و فرزندان ایران ســود و زیان انتخــاب این روز را 

خواهند برد.

 رئیس قوه قضائیه گفت: دشــمن در دشمنى خود ثابت 
قدم است و رسانه هاى بیگانه نیز بســیار افزون شده و 
دشمنان خارجى میلیاردها ســرمایه براى تخریب نظام 
جمهورى اسالمى ایران هزینه مى کنند. در انتخابات هم 
ممکن است هوس کنند ضربه اى به نظام وارد کنند لذا 
همه باید آماده باشیم؛ هم مسئولین و هم مردم که هیچ 
فضا و جایى براى این شیطنت هاى دشمن باقى نگذاریم.
آیت ا... آملى الریجانى تصریح کرد: در جریان فتنه 88 
همه مى دانیم که متأسفانه برخى رفتارهاى نامزدهاى 
انتخاباتى در داخل کشور و از آن مهمتر شیطنت دشمنان 
خارجى و طراحى هاى آنها داشت فتنه بزرگى را در کشور 

رقم مى زد.وى تأکید کرد: بعید مى دانیم آنها بخواهند 
این مسیر را دوباره تجربه کنند ولى در عین حال رؤساى 
دادگسترى ها و دادســتان ها آمادگى، توجه و احتیاط را 
نباید از دست بدهند و اگر در توهم، کسانى فکر مى کنند 
با فتنه گرى مى توانند برخى از دیدگاه هاى فاسدشان را 
علیه نظام پیش ببرند، رؤساى دادگسترى ها و دادستان ها 

وارد صحنه شوند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: رؤســاى دادگســترى ها و 
دادستان ها با همکارى نیروى انتظامى و امنیتى نگذارند 
عده اى،بخواهند آراء  مردم را تصاحب کرده یا فتنه گرى 

و اغتشاش کنند.

وزیر دفاع گفت: امروز تروریست هاى تکفیرى–وهابى 
با سالح ها و مهمات ساخت آمریکا در اقصى نقاط جهان 

به ویژه سوریه و عراق جنایت مى کنند.
ســردار حســین دهقان اظهار داشــت: به وزیــر دفاع 
آمریکا توصیه مى کنم ابتدا تاریــخ مجادله هاى نظامى 
دولت هاى پیشــین آمریکا در ویتنام، عراق، ســومالى، 
افغانستان و اخیراً در سوریه و یمن و جنایت هاى جنگى و 
ضد بشرى صورت گرفته را مطالعه کنند و علت تالش براى 
خالصى از باتالق هایى که نابخردانه، متکبرانه و سرمستانه 
براى خود ایجاد کرده اند را بررســى کنند، آنگاه به ریشه

 اتهام زنى هاى فعلى خود، پى خواهند برد.

وى افزود: ایشــان و ســران به اصطالح استراتژیست 
آمریــکا باید بدانند کــه دوره و عصر هفت تیرکشــى،

اتهام زنى، پرونده سازى و مداخله سازى از موضع حق 
به جانب گذشته است و این سخنان جابه جا کردن متهم 

با مدعى است.
وزیر دفــاع گفــت: بهتــر اســت ایشــان و رهبران

 آمریکا در پى حل مســائل داخلى آن کشــور باشــند. 
ســردار دهقان تصریح کــرد: ملت ها پیــام اظهارات 
مکارانــه و رذیالنه دشــمنان خود را خــوب دریافت
مى کنند به همین دلیل،  پاسخ ملت ها نیز با اقدامات آنها 

تناسب دارد.

رؤساى دادگسترى ها اجازه 
ندهند عده اى فتنه گرى کنند 

دوره هفت  تیرکشى
 گذشته است

توئیتر

نصرا... پژمانفر عضو شــوراى مرکزى جبهه پایدارى در 
گفتگو با انتخاب در واکنش نسبت به تبلیغات منفى برخى 
از طرفداران قالیباف علیه رئیسى اظهار داشت: در فضاى 
رقابت انتخاباتى این قبیل موضوعات وجود دارد و طبیعتًا 

افرادى که تصمیم نهایى را باید بگیرند نباید 
بر اساس این جوسازى ها تصمیم بگیرند 

چراکه به طور قطع واقعیت ها به غیر 
از تصویر این فضاهایى است که از 

طریق آن تبلیغات مى کنند.
وى در رابطه با استناد این افراد بر 
آراء بیشتر قالیباف نسبت به رئیسى 

در نظرسنجى هاى صورت گرفته 
افزود: شاید اگر یک ماه قبل مى گفتند 

که آقاى رئیسى تنها از 5 درصد اقبال مردمى 
برخوردار است به این دلیل بود که سایر آقایان نسبت به وى 
سابقه بیشترى در زمینه حضور در میدان رقابت انتخاباتى 
داشته اند البته بنده در این خصوص جمع بندى ندارم و این 
موضوع را نفى هم نمى کنم اما افــرادى که در دوره هاى 

انتخابات گذشته حضور داشته اند یک ظرفیتى همراه خود 
دارند با این حال به قول قدیمى هــا باید یک مقدار صبر و 
حوصله داشت چراکه هنوز تا زمانى که تمام جریان هاى 

اصولگرایى به یک نقطه مشترك برسند فرصت داریم.
رئیس کمیســیون فرهنگى مجلس دهم در 
ارزیابى میزان موفقیت قالیباف و رئیسى 
براى پیروزى در انتخابات پیش  رو 
تصریح کرد: من از نحوه عملکرد 
آقاى قالیباف واقعاً  اطالعى ندارم 
چراکه ارتباط زیادى با وى ندارم 
بنابراین نمى توانــم در این مورد 
اظهارنظر کنم اما اطالع دارم که 
آقاى رئیسى براى شانس نیامده بلکه 
به گمانم احساس وظیفه کرده که به میدان 
آمده است.پژمانفر خاطرنشان کرد: افرادى که علیه آقاى 
رئیســى تبلیغات منفى مى کنند که بــه توصیه ما گوش 
نمى دهند اما فکر مى کنم خوب است که افراد در دشمنى و 

تخریب یکدیگر هم انصاف داشته باشند.

برخى مقایســه مى کنند که آقاى عارف 
وقتى ســال 92 به نفع آقاى روحانى کنار 
رفت این مسئله در رأى آورى آقاى روحانى 
خیلى مؤثر واقع شــد همان تصمیم یک 
سبد رأیى را براى او به وجود آورد که وقتى 
در انتخابات مجلس شــوراى اســالمى 
سرلیست ائتالف امید قرار گرفت منتخب 
اول حوزه انتخابیه تهران، رى، اسالمشهر 
و شمیرانات شد. از همین استفاده مى کنند 
و حاال کناره گیرى آقــاى جلیلى را با آن

کناره گیرى مقایسه مى کنند.
این دسته معتقدند کناره گیرى جلیلى به 
نفع وحدت اصولگرایــان مى تواند چنین 
ظرفیت رأیى را بــراى او به وجود آورد اما 
من معتقدم خیر اینطور نمى شــود چون 
آقاى عارف وارد فضاى انتخابات شد و بین 
آقاى عارف و آقاى روحانى، آقاى عارف را 
مجبور به کناره گیرى کردند. آقاى عارف

اصــالح طلــب بــود. آقــاى روحانى 
اصولگرا بود، آقاى عــارف ایثار کرد و در 
آخرین لحظات با فشــار آقاى هاشــمى 
رفســنجانى و آقاى خاتمــى کنار رفت 
بعد همیشــه طلبکار بود اما آقاى جلیلى 
کــه نیامــد وارد فضاى انتخابات شــود 
اول باید ثبت نــام مى کــرد ببیند تأیید 
صالحیت مى شــود یا خیر. بعــد اگر به 
نفع آقاى رئیســى کنار مى رفت آن زمان

 مى گفتند آقاى جلیلى ایثار کرد. 
اما یادمان نرود که آقاى عارف وقتى کنار 
رفت که اصالح طلبان در هشــت سال 
ریاســت جمهورى آقاى احمدى نژاد در 
انزوا بودند ولى اصولگراها باز در انتخابات 
مجلس آینده نیز با همان لیست شکست 
خورده دوره قبل مى آینــد بنابراین فرق 
نمى کنــد جلیلى یــا کس دیگــرى در 
انتخابات مجلس آینده وارد صحنه شــود 
یعنى این مقایســه مع الفارق است. یک 
حرکت دسته جمعى شــامل شبکه هاى 
بى بى سى، من و تو، آقاى خاتمى و غیره 
باعث شدند مردم پاى صندوق هاى رأى 
حاضر شوند و به لیســتى رأى بدهند که 
فقط عارف و چند نامزد آن شــناخته شده 
بودند امــا بقیه نامزدها ناشــناس بودند. 
در انتخابات مجلس دهم هیــچ کدام از

اصالح طلبــان وارد نشــدند چــون از 
ردصالحیــت شــدن مــى ترســیدند 
امــا اصولگرایــان خیلــى مــى آیند و 
نمى گذارند آقاى جلیلى رأس فهرســت 
انتخاباتى جریــان اصولگــرا در تهران 
قرار بگیرد. شــاید آقــاى جلیلى یک نفر 
از لســیت 30  نفــره خود قــرار دهند اما

 نمى گذارند زیر نام او این حرکت انتخاباتى 
براى مجلس شکل بگیرد.

*فعال سیاسى اصولگرا و نماینده 
سابق اردستان در مجلس

وزیر امور خارجه آمریکا با انتقاد از رویکرد دولت ســابق 
آمریکا در قبال ایران گفت: دولت «دونالد ترامپ» قصد 
ندارد مشکل ایران را براى دولت بعد از خود به ارث بگذارد.
«رکس تیلرسون» ســاعاتى پس از اعتراف به پایبندى 
ایران به موافقتنامه برجام در سخنانى تند در یک نشست 
خبرى از بازبینى جامع سیاست دولت واشنگتن در قبال 

ایران از سوى دولت ترامپ خبر داد.
به گزارش عصر ایران به نقــل از روزنامه آمریکایى «یو 
اس اى تودى» تیلرسون در این نشست خبرى با تأکید 
دوباره بر پایبندى ایران به برجام مدعى شد ایران همچنان 
به رفتارهاى نگران کننده خود به رغم پایبندى به برجام 
ادامه مى دهد. او بــا ادعاى اینکه جمهورى اســالمى 
ایران همچنان از گروه هاى تروریســتى حمایت کرده و 
شــهروندان آمریکایى را به صورت خودسرانه بازداشت 
مى کند، از بازنگرى جامع سیاست دولت آمریکا در قبال 

ایران خبر داد.
تیلرسون مدعى شد: ایران کشور اول حامى تروریسم در 
جهان اســت و هم اکنون در بحران هایى دست دارد که 

منافع ایاالت متحده آمریکا را به چالش مى کشد.

او افزود: یک ایران مهار نشــده پتانســیل آن را دارد که 
راه کره شــمالى را برود و دنیا را هم با خود ببرد. آمریکا
نمى خواهد در چنین وضعى قــرار بگیرد که دوباره ثابت 
شود سیاســت صبر اســتراتژیک یک رویکرد شکست 

خورده است.
وزیر امــور خارجه آمریکا با وجودى کــه با نگارش یک 
نامه به «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از 
پایبندى ایران به توافق هســته اى (برجام) سخن گفته 
بود اما در این نشست خبرى با انتقاد از برجام این توافق 
را دادن نوعى«باج» از ســوى دولت «باراك اوباما» به 

ایران دانست.
تیلرسون مدعى شد: برجام نمونه دیگرى از باج دادن به 
قدرتى است که جاه طلبى هاى هسته اى دارد. براى مدت 
کوتاهى با این باج آنها را راضى مى کنیم و بعد مشکل بر 

دوش فرد دیگرى مى افتد. 
او با ادامه انتقادات خود از برجام گفت این توافقنامه تنها 
دستیابى ایران به بمب هســته اى را به تأ خیر انداخته در 
حالى که نتوانســته تهدیدهاى ایران را در عرصه هاى 

دیگر مهار کند.

در مراســم رژه 29 فروردیــن روز ارتــش و 
گرامیداشــت حماســه آفرینى هاى نیروى 
زمینى، حسن روحانى رئیس جمهور کشورمان 
گفت: هیچ عملیات بزرگى در هشــت سال

دفــاع مقــدس نمى یابید مگر آنکــه قبل از 
عملیات، پرواز RF-4  را در آن منطقه شــاهد 
بودیم و با این نــوع هواپیماها بود که طراحى 

عملیاتى و نظامى، تکمیل مى شد. 
امــا جنگنــده شناســایى RF-4 دقیقًا چه 

جنگنده اى است؟
جنگنده شناسایى RF-4 که نمونه شناسایى 
عکاســى جنگنده معروف F-4 فانتوم است 
در ســال 1349 وارد نیروى هوایى ایران شد. 
از مجموع سفارش 27 فروندى ایران تا پیش 
از پیروزى انقالب اســالمى 16 فروند از این 
هواپیما وارد چرخه عملیاتى نیروى هوایى شد.

نیروهاى ســطحى بــراى تحــرك و انجام 
عملیات همواره نیازمنــد اطالعات دقیق از 

مواضع آفندى و پدافندى دشــمن هستند به 
همین دلیل یکى از راه هاى کسب اطالعات 
عکس هــاى هوایى هســتند که توســط 
هواپیماهاى شناســایى باسرنشــین و بدون 

سرنشین جمع آورى مى شوند.
تصاویرى که در طــول دوران دفاع مقدس 
توســط جنگنده هاى RF-4 ثبت شــده اند 
به اذعان نیروهاى درگیر در ســطح همواره 
گره گشــاى عملیات هاى بزرگ هشت سال 

جنگ تحمیلى بوده است.
جنگنده RF-4 که پسوند «R» در ابتداى نام 
 «Reconnaissance» آن به معنــاى
یعنى شناســایى مى باشــد، با اســتفاده از 
دوربین هــا و لنزهاى متنوع که در قســمت 
دماغــه آن وجود دارد قابلیت عکســبردارى 
در شــرایط مختلف آب و هوایــى را دارد، در 
واقع فتوفانتوم با استفاده از  دوربین K-56 در 
ارتفاع پایین، دوربین K-55 در ارتفاع متوسط 

و دوربین K-72 در ارتفاع بــاال توانایى ثبت 
تصاویرى با وضوح باال را دارد.

RF-4 عالوه بر دوربین هاى از پیش گفته شده 

با استفاده از سنسورهاى مادون قرمز قادر به 
ثبت تصاویر حرارتى خواهد بود.

اما یکى از نکات جالــب و خاص در مورد این 
هواپیما این اســت که هیچ گونه سالحى با 
خود حمل نمى کند و براى دفاع از خود تنها به 
استفاده از تجهیزات جنگ الکترونیک متکى 
است تا جایى که شــعار خلبانان این هواپیما 
نیز «تنها، نترس، بى ســالح» است.هدف از 
 RF-4غیرمسلح بودن این هواپیما آن است که
براى انجام مأموریت خود باید در نهایت سرعت 
و دقت عمل عکسبردارى را به انجام برساند و 
از مهلکه دور شود و چون این امکان وجود دارد 
که در صورت ایجاد درگیرى هوایى، تصاویر 
ثبت شده از بین برود، هیچگونه سالحى روى 

این هواپیما تعبیه نشده است.

در طــول دوران دفــاع مقــدس تصاویــر
بى نظیرى مانند عکس کاخ ریاست جمهورى 
و ســاختمان مجلس عراق توسط تیزپروازان 
نیروى هوایى ارتش ثبت شــده است، یکى 
از خلبانان شــاخص ایــن هواپیما شــهید 
ســرتیپ خلبان فریدون ذوالفقارى اســت

 که بخــش اعظم عکس هــاى تاکتیکى از 
فعالیت هــاى نیروهــاى دشــمن بعثى در 
خوزستان از سوى این خلبان شجاع و شهید 

بوده است.
شــهید ذوالفقارى که خود فرماندهى گردان 
11 شناسایى را بر عهده داشت در تاریخ بیستم 
خرداد 1365 در حالى که دشــمن به شــدت 
از آســمان منطقه نبردهاى زمینى توســط 
موشــک هاى ســام-2 و هواپیماهاى میراژ 
F-1 دفاع مى کــرد، در یک عملیات ترکیبى 

با دشمن درگیر شد و در این درگیرى به درجه 
رفیع شهادت رسید.

تحلیلى بر آرایش انتخاباتى رقابت هاى ریاست جمهورى

نبرد 3+3 
سعید جلیلى، نمى تواند 
محمدرضا عارف شود

احمد بخشایش اردستانى*

رئیس جمهور در رژه 29فروردین
 از چه جنگنده اى سخن گفت؟

حمالت رکس تیلرسون به ایران: 
یک ایران مهار نشده ممکن است راه کره شمالى را برود!

عضو شوراى مرکزى جبهه پایدارى:

رئیسى براى شانس به میدان انتخابات نیامده است

کلید تبلیغات از روز جمعه
 زده مى شود

  تسنیم| تبلیغات نامزدهاى تأیید صالحیت 
شــده براى انتخابات ریاســت جمهورى از این هفته 
به طور رسمى آغاز خواهد شد. طبق برنامه اعالم شده 
وزارت کشــور در روز 6 تــا 7 اردیبهشــت، موظــف 
اســت اســامى نهایى نامزدهاى احراز صالحیت شده 
ریاســت جمهورى 96 را اعالم رســمى کند.در ادامه 
این روند نیز کاندیداهاى انتخابات ریاســت جمهورى 
طبق اعــالم قبلى مى تواننــد از 8 تا 27 اردیبهشــت

 96 به تبلیغ برنامه هاى خــود بپردازند اما این تبلیغات 
در روز 28 اردیبهشــت پایان خواهد یافــت و نهایتًا در 
روز 29 اردیبهشت سال 96 انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاست جمهورى اسالمى ایران در سراسر کشور برگزار 

مى شود.

شکایت از نماینده خمینى شهر
حسین فریدون برادر رئیس جمهور    تسنیم|
پس از اظهــارات ســیدجواد ابطحى نماینــده مردم 
خمینى شهر در مجلس شــوراى اسالمى درباره ارتباط 
فریدون با فردى به نام «شب دوست ماالمیرى» یکى از 
بزرگ ترین بدهکاران بانکى، از این نماینده مجلس به 

دادسرا شکایت کرده است. 

فضاى مجازى را دشمن 
کنترل مى کند

  تسنیم| آیــت ا... علم الهــدى نماینده ولى 
فقیه در اســتان خراســان رضوى با بیان اینکه مسائل 
فضاى مجازى از سوى دشــمنان در حال کنترل شدن 
است و از هر روشــى براى تأثیرگذارى بر افکار جوانان 
و تحصیلکردگان ایران اســتفاده مى کنند گفت: منتظر

 امام زمان(عج) بودن در این دوره بحرانى کسب قدرت 
و پول سخت است اما باید بدانیم حفظ خود از این گناه ها 

به دیدار جمال بقیه ا... (عج) مى ارزد.

اعتراض به شوراى نگهبان 
یعنى افساد فى االرض 

یکى از مراجع تقلید در درس خارج    فارس|
فقه گفت: اگر کســى در برابر تصمیم شوراى نگهبان 
اعتراض کند نه تنها گناه کرده بلکه مفسد فى االرض 

است.
آیت ا... نــورى همدانى با بیان اینکه شــوراى نگهبان 
براى تشخیص صالحیت افراد قانون معین کرده است، 
گفت: اگر کســى بخواهد در برابر آن چون و چرا بگوید 
و اعتراض کند گناه مرتکب شــده و امــام خمینى(ره) 
در چند بخش بیان کرده اند اگر کســى در برابر تصمیم 
شــوراى نگهبان اعتراض کند گناه کرده و نه تنها گناه 

بلکه مفسد فى االرض است.

خون مکیدن دانشگاه آزاد
  تسنیم| نماینــده مــردم شاهین شــهر 
در مجلس با بیــان اینکه پول هایى که دانشــگاه آزاد 
از دانشــجویان مى گیرد عمدتًا در مصــارف ناصحیح 
اســتفاده شــده، از والیتى خواســت تــا مقابل این 

سوء استفاده بیاستند.
حسینعلى حاجى دلیگانى ادامه داد: در دانشگاه آزاد برخى 
به صورت خانوادگى به اموال این مجموعه دست اندازى 
کرده بودند و تــالش مى کردند در اریکه تصمیم گیرى 

آنجا باقى بمانند.

2 جبهه  که در تأخیر ظهور 
نقش دارند!

  تابناك | حجت االسالم و المسلمین سعیدى 
نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران در همایش سراسرى 
روحانیون شاغل در ســپاه (میقات 15) گفت: امروز دو 
جبهه با تمام وجود در تأخیر ظهور نقش دارند که یکى 
جبهه بیرونى به رهبرى آمریکا و دیگرى جبهه لیبرال و 
سکوالر داخلى است؛ شناخت دشمنى آمریکا کار سختى 
نیست اما شناخت و موضعگیرى در برابر جبهه دیگر که 

پوششى از نفاق دارد بسیار دشوار مى باشد.
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یک نماینده مجلس درباره انتقادات به افزایش تعرفه  پزشکى 
گفت: مى خواهم بپرسم وقتى هزینه عمل جراحى آپاندیسیت 
در بخش دولتــى فقط ده هزار تومان بود و بیمارســتان ها 
سرویس نمى دادند و همین کار در بخش خصوصى 500 برابر 

بود؛ این ظلم فاحش را چگونه باید برطرف کرد.
محمدحســین قربانى ادعاى یکــى از نمایندگان مجلس 
مبنى بر افزایش 1000 درصدى دستمزد پزشکان را کذب 
محض دانست و اظهار داشت: متأسفانه در دو سال گذشته 
هجمه هاى بسیار غیرکارشناســى و ناعادالنه علیه طیف 
وســیعى از نخبگان، خواص و زحمتکشان جامعه پزشکى 
صورت مى گیرد که فکر مى کنم باید یک استراتژى و ایده اى 

پشت این قضیه باشد.قربانى گفت: اظهارات آقاى مصرى 
منطبق بر واقعیت نیست. ممکن اســت تعداد معدودى از 
پزشــکان در بخش خصوصى درآمدهاى باال داشته باشند 
ولى درآمد قاطبه پزشکان زحمتکش به ویژه در بخش دولتى 
به مراتب از یک مدیر درجه 3 و 4 کشــور کمتر است.عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نمى دانم آقایان 
این بحث ها را از کجا مى آورند و این مباحث غیر کارشناسى 
را به جامعه کارگرى وصل مى کنند.قربانى خاطرنشان کرد: 
آقایان اگر واقعاً طرفدار جامعه کارگرى هستند کمک کنند 
نُه بیست و هفتم حق بیمه کارگران مظلوم و زحمتکش خرج 

درمان کارگران شود و در جاهاى دیگر هزینه نشود.

مسئول گروه تربیت بدنى تألیف کتب درسى دوره ابتدایى 
و نظرى از چاپ کتب راهنماى معلــم در دوره یازدهم 
خبرداد و گفت: این کتاب ها هرساله در هر پایه به تألیف 

رسیده است.
طیبه ارشــاد با اشــاره به چاپ کتب راهنماى معلم در 
حوزه تربیت بدنى اظهار داشت: از سال 83 تا 85 اولین 
کتاب راهنماى معلــم در دوره ابتدایى چــاپ و توزیع 
شــد. همچنین در ســال 91 براى اولین بار با استقرار 
پایه ششــم در نظام آموزشــى این کتــاب راهنما به 

چاپ رسید.
وى ادامــه داد: از ســال 90 متناســب بــا اجرایــى 

شــدن برنامه هاى درســى ملــى، موفق به همســو 
کــردن کتــاب دوره ابتدایــى بــا چاپ هــاى زمینه 

شده ایم.
ارشاد با اشاره به اینکه در حوزه تربیت بدنى کتب درسى 
براى دانش آموزان وجود ندارد، افزود: ما براى یادگیرى 
آنها بســته، لوح و فیلم هاى آموزشى تربیت بدنى تولید 

کرده ایم تا بتوانند آموزش هاى الزم را فرابگیرند.
مسئول گروه تربیت بدنى تألیف کتب درسى دوره ابتدایى 
و نظرى، گفت: همچنین کتاب راهنمــاى معلم براى

 دانش آموزان پایه یازدهم که از مهرماه وارد مدرســه 
مى شوند به چاپ رسیده است.

ارائه فیلم هاى آموزشى 
تربیت بدنى

دستمزد پزشکان
 1000 درصد افزایش یافته؟!

کشف 13هزار آدامس فاسد
یک مسئول ســازمان غذا و دارو از کشف 13هزار و 

440 عدد آدامس تاریخ مصرف گذشته خبر داد. 
حســن براتى زاده با بیان این مطلب اظهار داشــت: 
این تعداد آدامــس از یک انبار متخلــف در یکى از 
شهرك هاى صنعتى بجنورد به موقع کشف و از توزیع 
و پخش آن در سطح شهر جلوگیرى شد. مدیر نظارت 
بر مواد غذایى، آرایشــى و بهداشتى خراسان شمالى 
تصریح کرد: این واحد متخلف به تعزیرات حکومتى 

معرفى و از ادامه فعالیت آن جلوگیرى شد.

ترك اعتیاد در گاودارى!
فرمانده انتظامى شهرســتان کرمانشاه گفت: کمپ 
غیرقانونى تــرك اعتیاد که در یــک گاودارى دایر 
شده بود، توسط عوامل انتظامى شناسایى و از ادامه 
فعالیت آن جلوگیرى شد. ســرهنگ رضا شیرزادى 
افزود: افرادى براى کسب سود و منفعت مالى اقدام به 
راه اندازى یک کمپ غیرقانونى در یک گاودارى واقع 

در جاده کرمانشاه به سمت سنندج کرده بودند.

فقط جسم دانش آموزان 
سر کالس است

مرضیه ُگرد رئیس ســازمان مــدارس غیردولتى و 
مشــارکت هاى مردمى گفت: باید این نگرش تغییر 
کند که صفــر تا صد تربیت دانش آمــوزان برعهده 
وزارت آموزش و پرورش است. معاون وزیر آموزش و 
پرورش تصریح کرد: امروزه دانش آموزان در کالس 
مى نشینند اما ذهن آنان با وجود شبکه هاى اجتماعى 
در بیرون است. معلم فقط آموزش دهنده نیست، دیگر 
آموزش رسمى جواب نمى دهد و ذهن معلم و شاگرد 

باید فعال و پویا باشد.

 ُدم روباه را فروخت!
فرمانــده یــگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
تهران گفت: فــرد متخلفى که ُدم یــک روباه ر ا در
 فضاى مجازى جهت فروش به قیمت چهار میلیون 
ریال با درج شــماره تلفن آگهى کرده بود توســط 
محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست استان تهران 

دستگیر شد.
نقى میرزاکریمى افزود: با دریافت گزارش، موضوع 
در دســتور کار کارشناســان یگان حفاظت محیط 
زیست اســتان تهران قرارگرفت وبه عنوان خریدار 
وارد معامله صورى شــده و درمحل تعیین شده فرد 
متخلف را دستگیر کرده و دم روباه کشف و بعد از واریز 
مبلغ هشــت میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به

 محیط زیست با تشکیل پرونده اى جهت سیر مراحل 
قانونى به مراجع قضائى معرفى شد.

مرگ 55 هزار تهرانى
مدیرعامل ســازمان بهشــت زهرا(س) با اشاره به

 مرگ و میر حدود 55 هزار نفر در سال 95 در تهران 
گفت: از این تعداد 981 نوزاد درگذشته اند. اکبر توکلى 
درباره اینکه کمترین علت فوت بیمارى میکروسفالى 
بوده که منجر به مرگ یک زن شده است، ادامه داد: 
میکروسفالى، یک اختالل ژنتیک مادرزادى است که 
در آن مغز رشد کافى نمى کند و منجر به بروز معلولیت 
گسترده و ناتوانى هاى فراوان مى شود. این در حالى 

است که بیشترین علت فوت ایست قلبى است.

شیرها صادر مى شوند
3 توله شیر در باغ وحش بابلسر به دنیا آمدند. رئیس اداره 
محیط زیست بابلسر گفت: شیرسه ساله نژاد آفریقایى 
نگهدارى شده در باغ وحش بابلسر صاحب دو توله ماده 
و یک توله نر شد. ناصر کیایى با اشاره به اینکه باغ وحش 
این شهرستان با جایگاه مناسب و نظارت محیط زیست 
شرایط نخستین زایمان این توله شیر را داشته افزود: در 
صورت فراهم شــدن امکان انتقال، این سه توله شیر، با 
مجوز سازمان حفاظت محیط زیست به خارج از کشور 
صادر مى شوند.باغ وحش بابلسر، اکنون صادر کننده 
شیر آفریقایى به کشورهاى آسیایى از جمله افغانستان 

و ترکیه است.

چرك نویس

بخشــنامه تعییــن ضریب حقــوق کارکنــان وزارت
 آموزش  و پرورش ابالغ شــده اســت که بر این اساس 
افزایش 10 درصدى حقوق فرهنگیان در سال 96 اعمال 

خواهد شد.
به گزارش تسنیم، بخشنامه تعیین ضریب حقوق کارکنان 
از سوى معاونت توســعه مدیریت و پشتیبانى آموزش و 
پرورش ابالغ شــد که بر این اساس ضریب حقوق سال 
96 و حداقل و حداکثر حقوق مزایاى مســتمر شاغالن 

مشخص شده است.

مطابق این بخشــنامه، ضریب حقوق سال 96 شاغلین 
مشــمول قانون مدیریت خدمات کشورى 1/695ریال 
است همچنین حداقل حقوق و مزایاى مستمر شاغالن 
موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشورى براى 
کارمندان دستگاه هاى اجرایى مشمول این قانون و سایر 
مشمولین ماده مذکور در سال 96 به میزان ده میلیون و 
350 هزار ریال و حداکثر حقوق این کارکنان هفت  برابر 
حقوق مذکور در این بند به میزان 72 میلیون و 450 هزار 

ریال خواهد بود.

وقوع سیل در آذربایجان قربانیانى داشت که مى شد قربانى 
این حادثه نشوند. بسیارى از آنها در شرایطى جان خود را از 
دست دادند که پیش از این بارها و بارها درباره آن هشدار 

داده شده است. 
معاون سازمان مدیریت بحران درباره اینکه گفته مى شود 
شمارى از جانباختگان حین تهیه عکس و فیلم دچار حادثه 
شــده اند، گفت: موضوعى که باید مورد توجه قرار بگیرد 
«فرهنگ ایمنى» است. تعدادى از قربانیان خانه شان در 
مسیر سیالب قرار داشت. موضوعى که بارها نسبت به آن 
هشدار داده شده است و باید این موضوع جدى گرفته شود. 

برخى دیگر نیز در حال عکاسى و تصویربردارى بودند.
مرتضى اکبرپور اظهار داشــت: متأســفانه در سال هاى 
اخیر با توسعه شبکه هاى اجتماعى و پیشرفت تکنولوژى 
دوربین هاى تلفن همراه با پدیده اى روبه رو شــده ایم به 
نام «شهروند خبرنگار»، این موضوع گرچه در بسیارى از 
مواقع مثبت است اما به هنگام بحران  و حوادث مى تواند 

خطرآفرین شــود. اینکه هر شــهروندى بخواهد تحت 
عنوان شهروند خبرنگار  در موقعیتى خطرناك قرار گرفته 
و اقدام به تصویربردارى کند مى تواند چنین پیامدهایى 

داشته باشد.
وى بــا تأکید بر لــزوم تدویــن پروتکل هایــى براى 
شــهروند خبرنگار،افزود: شــهروند خبرنــگاران باید 

ساماندهى شــود و در ســازمان مدیریت بحران به این 
موضوع خواهیــم پرداخت. چرا که فعالیت در شــرایط 
بحران نیازمنــد آموزش هایى اســت و افراد متخصص 
باید دراین شــرایط اقــدام بــه تهیه خبــر و گزارش 

کنند.
اکبرپور موضوع دیگر را نیز کنجکاوى اعالم کرد و گفت: 
در حال حاضر نمى توان گفت که این جانباختگان شهروند 
خبرنگار بودند یا خیر، اما آنچه مشــخص اســت اینکه 
تعدادى از این افراد در حال تصویربردارى از محل بودند و 

مى شد این اتفاق رخ ندهد.
معاون سازمان مدیریت بحران اضافه کرد: برخى دیگر 
نیز بدون توجه به اصول ایمنى وارد ســیالب شده بودند 
به عنوان مثال جوانى با دوچرخه قصد عبور از سیالب را 
داشت که این فرد به هشدارها نیز بى توجه بوده که این 
موارد نیز باید مورد بررسى قرار گرفته و شهروندان نیز باید 

به آن توجه داشته باشند.

بنایى با پنج برج نیم دایره (نماد پنج تن(ع))، یک هشتى 
(نمادى از امام هشتم(ع)) و یک صحن 12ضلعى (نماد 12 

امام(ع)) به عنوان تنها بناى مدّور ایران شناخته مى شود.
کامران امامى مدیر کاروانسراى «زین الدین» به گوشه اى 
از فعالیت هاى صورت گرفته بــراى مرمت و احیاى رباط 
زین الدین در مسیر «راه ادویه» پرداخت و اظهار داشت: 
«کاروانسراى زین الدین که از شاهکارهاى معمارى دوره 
صفویه محسوب مى شود یگانه بناى مدّور ایرانى است.»

وى با بیان اینکه این کاروانســرا در 60کیلومترى جاده 
یزد-کرمان قرار دارد، تصریح کرد: «کاروانســراى رباط 
زین الدین به دســتور زین الدین گنجعلى خان حکمران 

کرمان، ساخته شده است.»
مدیر کاروانسراى زین الدین، با بیان اینکه در سال 1380 
این بنا در طرح تبدیل به کاروانســرا مرمت شــد  و مورد 

استفاده گردشــگران خارجى قرار گرفت، تصریح کرد: 
«این کاروانسرا تنها بناى ایرانى است که سازمان جهانى 
یونسکو جایزه بهترین مرمت ابنیه تاریخى با بیش از 50 
سال عمر با حفظ کاربرى و به کمک مصالح اولیه را در سال 

2006 به آن اعطا کرده است.»

یک اســتاد دانشگاه مدعى شــد که وجود خاکریزهاى 
مصنوعى با فواصل معینى از یکدیگر و برج هاى سنگى 
ناشــناخته که روى آنها دو نوع آتش روشن مى شده از 
احتمال وجود تلگراف نورى در دوران هخامنشى حکایت 

مى کند.
مهدى محسنیان راد در نشســت راه ابریشم به مناسبت 
«روز جهانى بناهــا و محوطه هاى تاریخى» با اشــاره 
به نگاه «ســه کهکشــان ارتباطى» هربرت مارشــال 
مک لوهــان از منظر ارتباطات به تاریخ تمدن، شــامل 
کهکشان شــفاهى، گوتنبرگ و مارکنى، اظهار داشت: 
«مک لوهان معتقد بود هیچ نوع ارتباط با واسطه راه دور 
یا ارتباط رسانه اى نمى تواند همچون گفتگوى شفاهى 

و چهره به چهره، همه حس هاى انسان را به کار گیرد.»
محسنیان راد با اشاره به جرقه نخســت در تصور وجود 
کهکشان ارتباطى چهارم و دیدار مرحوم کاظم معتمدنژاد 
پدر علم ارتباطات ایران، با مک لوهان در بازگشــت از 
کنفرانس ارتباطات ســنتى در هاوایى اظهار داشت: «با 
اشــاره معتمدنژاد در این مالقات به کتاب «کهکشان 
گوتنبرِگ» مک لوهان و به شیوه تکثیر دستى به وسیله 
دیکته همزمان به تعــدادى وّراق در دوران آل بویه، او 

مى گوید من از ایران غفلت کرده ام.»
این جامعه شــناس افزود: «20 ســال بعــد، به توصیه 
معتمدنژاد، نــگارش کتابى درباره تاریــخ ارتباطات در 
ایران آغاز شــد و در ششمین ســال و درحالى که کتاب 
روبه  اتمام بود، بر اثر دســتیابى بــه اطالعاتى از دوره 
داریوش هخامنشــى و پس از آن «مانى» عنوان کتاب 
تبدیل شــد به «ایران در چهار کهکشان ارتباطى؛ سیر 

تاریخ ارتباطات از آغاز تا امروز».»
به گفته محسنیان راد، نخستین مواجهه با مطلبى درباره 
احتمال وجــود تلگراف نورى در دوران هخامنشــى در 
«سفرنامه ســاموئل گرین ویلربنجامین» با این محتوا 
مطرح شــد: «از دیدنى هاى دیگر فالت مرکزى ایران 
که توجه هر مسافرى را به خود جلب مى کند خاکریزهاى 
مصنوعى اســت که به فواصل معینى از یکدیگر صدها 
میل در سراسر دشــت ها و صخره ها ساخته شده است. 
ایرانى ها مى گویند این خاکریزها در زمان جمشید ساخته
 شده اســت، البته آنها هر بنایى را که درباره اش چیزى 
نمى دانند به عهد جمشید منتسب مى کنند اما بعضى از 
دانشمندان ایران عقیده دارند که از این خاکریزها استفاده 

ارتباطى و خبرى مانند تلگراف مى شده است.»
وى افزود: «حــدود یک قرن پــس از بنجامین، اولین 
منبع ایرانى که بــه تلگراف نورى عهد باســتان ایران 
اشاره کرده کتابى اســت که ســال 1343 کمیسیون 
ملى یونســکوى ایران در شــانزدهمین سال تأسیس 

خود به نام «ایرانشهر» منتشر کرده است. در این کتاب 
آمده اســت: «در بیابان هاى ایران تپه هاى مصنوعى با 
فاصله هاى مساوى دیده مى شود. نزدیک ترین این تپه ها 
به تهران تپه اى است واقع در راه رى به شمال ورامین. این 
فرضیه مطرح است که تپه هاى یادشده احتماًال باقیمانده 

برج هاى خبررسانى دوران هخامنشیان هستند.»»
محسنیان راد، در ادامه، به نظریات برخى باستان شناسان 
به چنین نظام ارتباطى اشــاره کرد و گفــت: «از معدود 
کسانى که تا قبل از انتشار کتاب «ایران در چهار کهکشان 
ارتباطى» بیش از همه درباره جزئیــات تلگراف نورى 
کار کرده اســت مرحوم محمدمهدى مظلوم زاده مورخ 
غیردانشگاهى است که حاصل مطالعاتش را به صورت 
مقاله مفصلى با عنوان «بقایــاى برج هاى آتش خبر در 

فارس» چاپ کرد.»
وى افــزود: «مظلــوم زاده  در ایــن مقاله گفته اســت
 برج هاى سنگى ناشــناخته اى از دوران هخامنشیان در 
استان فارس دیده مى شود که باالى آنها، به طور همزمان، 
دو نوع آتش در آتشدان هاى سنگى روشن مى شده است. 
شعله سفید از هیزم آغشته به پیه حیوانات و شعله قرمز از 
هیزم معمولى... (یکى نماینده پیام شاد و دیگرى ناشاد و 

به عبارتى مثبت و منفى)؛ مراقبان برج ها نوع آتش هاى 
رمزى را از دور تشخیص مى دادند و همان رنگ آتش را 

روشن مى کردند.»
این جامعه شناس، در ادامه، این پرسش را مطرح کرد که 
پس چگونه پیام هاى کوتاه اما بسیار متنوع مورد نیاز اداره 
امور سرزمین عظیم هخامنشیان منتقل مى شده است؟ 
و گفت: «تنها راه حل آن اســت که آن دو رنگ آتش را 
به صورت دو عالمت مشابه خط و نقطه (تلگراف مورس) 

و یا صفر و یک (مشابه کامپیوتر) فرض کنیم.»
محســنیان راد در ادامه افزود: ««شــارپ» مى گوید: 
«به احتمال قوى، نخســتین خط الفبایى واقعى جهان 
همان خط 36 حرفى میخى فارســى باســتان است و 
«والتر هینس» آلمانى در کتاب «راه هایى تازه در فارسى 
باســتان» مى نویســد: «خط میخى به فرمان داریوش 
اختراع و نخستین کتیبه که به این خط نوشته شده کتیبه 
بیستون بوده است؛ براى این خط، عالوه  بر 36 حرف و دو 
نشانه براى جدا کردن واژه ها، کوتاه نوشته هایى نیز ابداع 

شده بوده است.»
این استاد دانشگاه، در ادامه، این پرسش را مطرح کرد که 
آیا این کوتاه  نوشــته ها ابداعى براى سهولت در مخابره 

تلگراف نورى نبوده است؟
وى با تطبیق عالیم مورس و نحوه باز و بسته کردن روزنه 
مقابل مخزن آتش گفت: «بدیهى است مخابره کنندگان 
عالیم باید از طریق صرف زمان هاى توقف مشــخص 
براى هر بار باز و بســته شــدن تا مخابــره هر حرف و 
زمان هاى بیشتر براى مخابره هر کلمه مخابره کلمه ها را 

ممکن مى ساختند.»
این جامعه شناس اظهار داشت: «از آنجاکه در سرزمین 
وســیع و چند ملیتى ایــران در دوران داریوش، اقوامى 
با زبان هــاى گوناگون ســخن مى گفتند، این شــیوه 
مخابره کنندگان مستقر در باالى برج ها یا باالى تپه هاى 
دست ســاز در انتقال یک پیام از تخت جمشــید تا یکى 
از نقاط مرزى کشــور، با وجود رواج داشــتن زبان هاى 

مختلف، اختاللى ایجاد نمى کرد.»
به گفته وى، به نظر مى رسد که پس از فروپاشى امپراتورى 
هخامنشى و هرج  و مرج هاى مقطعى ایران، سازمان هاى 
خبررسانى مربوط به برج هاى دوران داریوش از هم پاشید 

و برج ها متروك شد.
محســنیان راد، با بیان اینکه دایره المعارف هاى غربى 
بدون هیچ اشاره اى به نظام ارتباطى دوران داریوش به 

وجود سامانه اى مشابه تلگراف در گذشته هاى دور اشاره 
کرده اند، گفــت: «بریتانیکا در مقدمــه مبحث تلگراف 
مى نویسد: «هزاران سال اســت که بشر در حال تجربه 
شــیوه هاى مخابره تلگراف بوده و نخستین ابزار چنین 

کارى همان برج هاى دیده بانى آتش است.»»
وى افزود: «دایره المعارف یادشــده در مثال از برج هاى 
دیده بانى آتش، بدون هیچ گونه اشــاره اى به ایران 500 
قبل  از میالد، از رویــدادى تاریخى مربوط به 19 آوریل 
1775 میالدى یــاد مى کند که چگونه 69 ســال قبل 
از اختراع «ســاموئل مورس» براى مخابره خبر حمله 

انگلستان به فرانسه از نور فانوس استفاده شده است.»
محسنیان راد تصریح کرد: «به همین ترتیب، کتاب هاى 
تاریخ ارتباطات نیز قدمت این موضوع را در ایران نادیده 

گرفتند.»

واقعیتى که سعى در نادیده انگاشتنش مى شود

هخامنشیان از تلگراف استفاده مى کردند
مهدى محسنیان راد: برج هاى سنگى ناشناخته اى دیده مى شود که باالى آنها، به طور همزمان، 2 نوع آتش روشن مى شده است

عبرت هاى سیل آذربایجان

زمان اجراى ضریب 
افزایش حقوق فرهنگیان

تنها بناى مدّور ایران کجاست؟ 

برخى از همراهان بیماران به دلیل شرایط خاص روحى 
و با این تصور که مأموران اورژانس و کادر بیمارســتانى 
در امدادرسانى به بیمارانشان تعلل مى کنند، متوسل به 
برخوردهاى خشونت آمیز شــده و همانطور که بارها در 
خبرها اعالم شده است، مأموران اورژانس و کادر درمان 
را مورد حمله و ضرب و شتم قرار مى دهند که حتى منجر 

به جراحت آنان نیز شده است.
حاال پیرحسین کولیوند سرپرست اورژانس کشور با بیان 
اینکه حفاظت از جان مأمــوران اورژانس و کادر درمان 
یک ضرورت است تصریح کرد: با هدف کاهش خشونت 

و حفظ امنیت کادر درمان تدویــن قانون تأمین امنیت 
نیروهاى ارائه دهنده خدمات درمانى با همکارى نیروى 
انتظامى و قوه قضائیه در دســتور کار قرار گرفته که در 

آینده نزدیک جزئیات آن مشخص خواهد شد.
وى اضافه کرد: در همین رابطه جلسه مشترکى با نیروى 
انتظامى و قوه قضائیــه برگزار کردیم تــا راهکارهاى 
مناســب را در زمان درگیرى همراهان بیمار با مأموران 
اورژانــس و کادر درمــان بررســى کنیم کــه پس از
 جمع بندى نتایج به دســت آمده، مفــاد آن در اختیار 

رسانه ها قرار خواهد گرفت.

امنیت کادر اورژانس بیشتر مى شود

,,
بدیهى است 
مخابره کنندگان 
عالیم باید از طریق 
صرف زمان هاى 
توقف مشخص براى 
هر بار باز و بسته 
شدن تا مخابره هر 
حرف و زمان هاى 
بیشتر براى مخابره 
هر کلمه مخابره 
کلمه ها را ممکن 
مى ساختند
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 نمایش 2 تئاتر 
شاد و موزیکال 

تئاترهاى «بزبز قندى و گرگ ناقال» و «پینوکیو» ویژه 
کودك و خانواده از 1 تا 15 اردیبهشت ماه اجرا مى شود.

به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان، تئاتر «بزبزقندى و گرگ ناقال» 
به کارگردانى امیرشـیخ جبلى و محمد معلمى و تئاتر 
«پینوکیو» به نویسندگى و کارگردانى امیر شیخ جبلى 

در نیمه اول اردیبهشت ماه به نمایش در مى آید.
تئاتـر «پینوکیـو» سـاعت 20و 30 دقیقـه و تئاتـر 
«بزبزقندى و گرگ ناقال» ساعت 18 در محل مجتمع 
فرهنگى استاد فرشچیان واقع در خیابان توحید میزبان 

شهروندان دوستدار تئاتر است.

 برگزارى نمایشگاه 
«دوباره اصفهان» 

نمایشـگاه «دوباره اصفهـان» ویژه هفته نکوداشـت 
اصفهان از 2 تا 4 اردیبهشـت ماه در کتابخانه مرکزى 

میزبان عموم شهروندان است.
رئیس کتابخانه مرکزى با بیـان این مطلب گفت: این 
نمایشگاه با محوریت نمایش آثار و محتواهاى مربوط 
به شهر اصفهان شامل سـفرنامه هاى توریست هاى 
سـفر کرده به این شـهر، مطبوعات قدیمى و محالت 

و ... برگزار مى شود.
سیدحمیدرضا میرپویا اظهار داشت: آلبوم تصاویر دوره 
قاجار اصفهان، نقاشى هاى اصفهان قدیم، کتاب هاى 
نفیسى در مورد شهر اصفهان، صنایع دستى اصفهان و... 
نیز از دیگر بخش هایى است که در این نمایشگاه مورد 

بازدید عالقه مندان قرار مى گیرد.
وى افزود: اسناد تاریخى قدیمى اصفهان در قالب 25 
تابلو و همچنین 25 عنوان کتاب در مورد شهر اصفهان 

در نمایشگاه «دوباره اصفهان» به نمایش در مى آید.
میرپویا خاطرنشـان کرد: عالقه مندان براى بازدید از 
این نمایشگاه و آشنایى با طرح هاى اجرایى کتابخانه 
مرکزى مى توانند از سـاعت 8و 30 دقیقه صبح تا 19 
عصر به طبقه همکف کتابخانه مرکزى واقع در خیابان 

باغ گلدسته مراجعه کنند.

احداث نیروگاه برق 
خورشیدى در سفید شهر

شـهردار سفیدشـهر با بیان اینکـه این شـهر از اماکن 
تاریخى بسـیارى همچـون زیارتگاه «بى بى سـکینه 
خاتون»، آب انبار تاریخى و قلعه هاى قدیمى برخوردار 
است اظهار داشت: سفیدشهر از جمله راه هاى دسترسى 
به کویر است و گردشـگران مى توانند براى استفاده از 

طبیعت زیبا و کویرنوردى از این شهر استفاده کنند.
حسـین غالمى نصرآبـادى بـه وضعیـت جغرافیایى 
سفیدشهر اشـاره کرد و گفت: این شـهر در منطقه اى 
کویرى قرار دارد و با برنامه ریزى هاى انجام شده قرار 
است اقدامات الزم براى جذب سرمایه گذارى و احداث 
نیروگاه برق خورشیدى در 40 هکتار از زمین هاى آن 

صورت گیرد.
وى در تشریح وضعیت فضاى سبز شهرى تصریح کرد: 
سرانه فضاى سبز سفیدشهر کمتر از 10 متر مربع است.
غالمى نصرآبادى اضافه کرد: در حال حاضر طرح هایى 
براى توسعه فضاى سبز شهر در دست اقدام است که در 
آن سعى شده با توجه به طبیعت بى آب شهر، از گیاهان 

سازگار با آب و هواى منطقه استفاده شود.

پیش بینى 5 مسیر گردشگرى 
براى شهروندان در این هفته

مدیر هماهنگـى معاونت هـاى فرهنگى شـهردارى 
اصفهان گفت: پنج مسیر گردشگرى براى شهروندان 
اصفهانى در هفته نکوداشت اصفهان پیش بینى شده 

است.
مهـدى سـلطان آقایى بـا اشـاره بـه اینکـه تورهاى 
گردشـگرى از سـوم تا دهم اردیبهشـت مـاه در نقاط 
مختلف شهر مستقر هستند، عنوان کرد: اتوبوس هاى 
گردشگرى در دو شیفت کارى صبح و بعداز ظهر فعالیت 

خود را آغاز مى کنند.
وى ادامـه داد: شـهروندان اصفهانى براى شـرکت در 
تورهاى گردشگرى مى توانند به فرهنگسراهاى منطقه 

خود مراجعه و یا با سامانه 137 تماس و ثبت نام کنند.

شــهردار اصفهان گفت: محور رصدخانــه فرهنگى- 
اجتماعى استان، شهردارى اصفهان است.

مهدى جمالى نژاد اظهار داشــت: یکى از وظایف اصلى 
مدیران و برنامه ریزان فرهنگى، طراحى مسیرهایى براى 
شناخت حوزه فرهنگى، برنامه ریزى و تصمیم گیرى در 
این زمینه است. وى با اشــاره به ماهیت سیال و پویاى 
فرهنگ، افزود: یقیناً رشد فرهنگى یک جامعه، یک استان 
و یک شهر زمانى امکانپذیر مى شود که به صورت پیوسته، 
تصویرى درست و واقع بینانه از وضعیت عناصر فرهنگى 
و اجتماعى جامعه داشته باشیم تا بتواند مبناى برنامه ریزى 

براى دستیابى به وضعیت مطلوب فرهنگى قرارگیرد.

وى تصریح کرد: تأســیس رصدخانه فرهنگى اســتان 
اصفهان را براى شناخت مســائل فرهنگى و اجتماعى و 
شناسایى وضعیت موجود مؤلفه ها و جریان هاى فرهنگى 
شهرها و روستاهاى استان در دستور کار قرار دادیم که بر 
این اساس شهردارى اصفهان محور این رصدخانه است 
و الزم است دستگاه هاى مختلف نیز همکارى الزم را با 

شهردارى اصفهان داشته باشند. 
شهردار اصفهان در ادامه  افزود: باتوجه به اینکه تشکیل 
رصدخانه فرهنگى- اجتماعى اســتان اصفهان، مصوبه 
استانى است و مراحل قانونى خود را طى کرده تأکید، بر 

این اساس این رصدخانه به صورت دائمى خواهد بود.

مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهــان گفت: تعداد 
پروازهاى انجام شده از فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 

اصفهان معادل 19 درصدى افزایش یافته است.
حسن امجدى با اشاره به اینکه در سال گذشته 23 هزار 
و 372 ســورتى پرواز از این فرودگاه انجام شــد، تعداد 
پروازهاى ســال 94 را 19 هزار و 570 ســورتى اعالم 

کرد.
وى از کسب رتبه سومى فرودگاه شهید بهشتى اصفهان 
بعد از فرودگاه هاى امام خمینى(ره) و مشــهد خبر داد و 
گفت: در سال گذشــته دو میلیون و 650 هزار مسافر از 
طریق فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان جابه 

جا شدند که نسبت به سال قبل از آن با رشد 18 درصدى 
همراه بود.

مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهان، مجموع تعداد 
پروازها و مسافران جابه جا شــده در پروازهاى داخلى 
فرودگاه اصفهان در ســال 1395 را 19 هزار و 74 پرواز 
و دومیلیون و 135 هزار و 871 نفر مســافر عنوان کرد 
و گفت: در این بخش نیز 21 درصد رشــد در نشست و 

برخاست ها و 20 درصد رشد در تعداد مسافران رخ داد.
وى گفت: تعداد مســافران خارجى اعزامى از فرودگاه 
شهید بهشــتى در این مدت به بیش از 520 هزار مسافر 

رسید .

تأسیس رصدخانه فرهنگى در 
استان

پروازهاى فرودگاه اصفهان
 19 درصد افزایش یافت

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
امسال با توجه به طرح جامع حمل و نقل شهرى اصفهان 
طرح پیاده مدارى در این حوزه در دســتور کار شهرد ارى 

اصفهان است.
علیرضا صلواتى با اشاره به اینکه تقویت ناوگان حمل و نقل 
عمومى و ارتقاى این ناوگان در حلقه دوم ترافیکى شــهر 
اصفهان و همچنین روان ســازى ترافیکى در حلقه سوم 
ترافیکى این شهر براى بهبود ترافیک در محدوده مرکزى 
شهر در دستور کار است، تصریح کرد: در این زمینه در گام 
نخست در سال جارى پیاده رو سازى چهارباغ  در دستور کار 
قرار گرفته اســت و از فروردین امسال باند شرقى چهارباغ 
حدفاصل خیابان خیابان شیخ بهایى تا میدان امام حسین (ع) 

بر روى تردد خودروها بسته شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
پیاده روسازى چهارباغ عباســى در قالب چهار فاز اجرایى 
مى شود، ابراز داشــت: فاز اول این پروژه در بازه زمانى دو 
ماهه انجام مى شــود و در نهایت این پروژه تا پاییز امسال 

بهره بردارى خواهد شد .
وى در خصــوص طرح هــاى ترافیکــى کمکــى براى 
پیاده روسازى چهارباغ نیز بیان داشت: بر این اساس خیابان 
شیخ بهایى حدفاصل چهارباغ تا شمس آبادى به صورت 
یکطرفه مى شود و از این رو با همکارى آموزش و پرورش 
تعدادى پارکینگ در خیابان شمس آبادى براى کاهش بار 

تردد در شمس آبادى و شیخ بهایى تعبیه شده است.
صلواتى با بیان اینکه خیابان آیت ا... خراســانى حدفاصل 
خیابان اســتاندارى تا باغ گلدســته نیز تا چند روز آینده به 
بهره بردارى مى رسد، اضافه مى کند: این خیابان و پارکینگ 
زیرسازى شده در این خیابان مى تواند بازوى کمکى خوبى 

براى ترافیک محدوده مرکزى شهر اصفهان باشد.
وى با اشاره به اضافه شدن یک مســیر عبورى به خیابان 
منوچهرى نیز بیان داشــت: با این طــرح امکان حرکت 
خودروها از خیابان مجمر تا خیابان فردوســى و در جهت 
شرق به غرب امکانپذیر مى شــود  و این خیابان دو طرفه 

عمل مى کند.

پیاده روها اولویت دار مى شوند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان از اجراى طرح پارکومتر 
از اول اردیبهشت ماه(دیروز) خبرداد.

علیرضا صلواتى اظهارداشت: طرح پارکومتر به منظور ساماندهى پارك 
حاشیه اى و جلوگیرى از پارك هاى دوبله اجرایى مى شود.

وى با اشاره به اینکه مجوز نصب پارکومتر در 14 خیابان اصلى شهر صادر 
شده است، افزود: سال گذشته پارکومتر به صورت آزمایشى و ارشادى در 

چهار خیابان نظر، توحید، شریعتى و شیخ صدوق نصب شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان ادامه داد: امسال در ده 
خیابان دیگر شهر از جمله شمس آبادى، طالقانى و شهید بهشتى نصب 

مى شود و از  اول اردیبهشت ماه(دیروز) اعمال قانون انجام مى شود.
صلواتى خاطرنشــان کرد: بر اســاس این طرح پارك حاشــیه اى در 
نیم ساعت اول رایگان خواهد بود اما بعد از نیم ساعت محاسبه مى شود.

وى عنــوان کرد: بــه منظــور تشــویق شــهروندان به اســتفاده از 
پارکینــگ هــاى عمومى، قیمــت پارك هــاى حاشــیه اى بیش از 

پارکینگ هاى عمومى است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با تأکید بر اینکه در طرح 
پارکومتر شهروندان تنها دو ساعت مى توانند از پارك حاشیه اى استفاده 
کنند، گفت: شهروندان بعد از دوســاعت باید از طریق دستگاه پارکومتر 
هزینه پارك را با استفاده از اصفهان کارت به صورت الکترونیکى پرداخت 
کنند در غیر اینصورت بعد از 24 ســاعت، جریمه توقف در محل ممنوع 

براى آنها صادر مى شود.

 با اجراى طرح پارکومتر از دیروز

پارك حاشیه اى در اصفهان ساماندهى مى شود

رئیس شبکه دامپزشکى نجف آباد گفت: از مغز سگ 
مشکوك به بیمارى هارى که اخیراً به یک کودك 

نجف آبادى حمله کرده بود، نمونه بردارى شد.
محمدمهدى حســن پور افزود: به دنبال حمله سه 
قالده سگ به پســر بچه اى هشت ســاله ساکن 
منطقه امیرآباد نجف آباد که سبب جدا شدن پوست 
سر او شده بود، کارشناس شبکه دامپزشکى به محل 
اعزام شدند. وى افزود: با توجه به احتمال هار بودن 
ســگ ها، پس از انجام معدوم ســازى آنها توسط 
مأموران شهردارى، کارشناسان شبکه دامپزشکى، 
به ضد عفونى کردن و دفن بهداشتى الشه ها اقدام 
و از مغز یکى از ســگ ها براى انجام آزمایش هاى 
تشخیصى و ارسال به مرکز تشخیص هارى انستیتو 

پاستور ایران، نمونه بردارى کردند. 
حسن پور خاطرنشــان کرد: اقدامات مقتضى براى 
واکسیناسیون ســگ هاى صاحبدار در حوالى این 
منطقه و به صورت همزمان قالده گذارى آنها براى 
تفکیک از سگ هاى ولگرد توسط اکیپ مایه کوب 

شبکه در حال انجام است.
وى تأکیــد کرد: هــارى یکى از خطرنــاك ترین
 بیمارى هاى ویروسى مشترك بین انسان و حیوان 
است و ساالنه تعداد زیادى از حیوانات اهلى و وحشى 
و حتى انسان ها در اثر این بیمارى در جهان مى میرند. 
رئیس شبکه دامپزشکى نجف آباد گفت: این شبکه 
براى مقابله با بیمارى هارى از سال 94 تاکنون اقدام 
به واکسیناسیون بیش از هزار و 500 قالده سگ در 

سطح این شهرستان کرده است.

نمونه بردارى از مغز 
سگ مهاجم

بیست و هفتمین ایده شــو با برنامه فرهنگ هنر و رسانه 
برگزار شد.

حامد مشکالنى گفت: بیست و هفتمین ایده شو فرهنگ 
هنر و رســانه با میزبانى دانشگاه فرهنگ و هنر وشهرك 

علمى تحقیقاتى اصفهان برگزار شد.
وى افزود: در این رویداد از 50 ایــده در زمینه فرهنگ و 
هنر 12 ایده به مرحله ارائه رسیدند که این ایده ها در زمان 

محدود و در حدود چهار ساعت ارائه شدند.
مدیر اجرایى برنامه ایده شــو در ادامه بیان داشت: نفرات 

برتر پــس از رأى حضار به مرحله تکمیل ایده رســیده و 
مورد پرسش داوران قرار گرفته که به سه نفر برتر جایزه 
تعلق گرفت.وى افزود: این افراد براى مراحل خالقیت و 
نوآورى مورد بررسى قرار مى گیرند و با میزبانى دانشگاه 
فرهنگ و هنر و شهرك علمى تحقیقاتى اصفهان به مرحله 

کارآفرینى و تولید درآمد مى رسند. 
وى اظهارداشت: کسب مهارت ایده پردازى در 200 دقیقه و 
ارائه هر ایده در سه دقیقه  بدین معنى است که هر فردى که 
ایده نوآورانه در حوزه فرهنگ و هنر داشته باشد مى تواند در 

ایده شو شرکت کرده و ایده خود را ارائه کند.
به گفته مدیر این جشنواره آثار مرتبط با چشم انداز شغلى 
که امتیازات الزم را کسب کند مورد حمایت هاى بلندمدت 
مرکز خالقیت و نوآورى جشنواره چشم انداز قرار خواهد 

گرفت.

ایده شو 
فرهنگ،هنر و رسانه 

برگزار شد

دبیر اجرایى انجمن خیریه بیماران نقص ایمنى اولیه حضرت 
صدیقه طاهره(س) گفت: هفته گرامیداشت بیماران نقص 
ایمنى اولیه در اصفهان از دوم اردیبهشــت (امروز) تا نهم 

اردیبهشت برگزار مى شود.
اصغر رفیعایى بیان داشت: راه اندازى غرفه در جاده سالمت و 
سیتى سنتر اصفهان به منظور افزایش آگاهى و انجام معاینه 
رایگان از شهروندان از جمله برنامه هاى این هفته است. 
وى افزود:  عیادت از بیماران و پرستارانى که از این بیماران 

نگهدارى مى کننــد یکى دیگر از برنامه هــاى این هفته 
است.

دبیر اجرایى انجمن خیریه بیماران نقص ایمنى اولیه حضرت 
صدیقه طاهره(س) همچنین کلنگزنى و احداث ساختمان 
ادارى انجمن خیریه بیماران نقص ایمنى اولیه در ارغوانیه 
را از دیگر برنامه هاى این هفته نام برد و گفت: با کمک یکى 
از خّیران و اهداى زمینى به متــراژ 560 متر مربع،  احداث 
کلینک درمانى، پژوهشگاه و دفتر انجمن را خواهیم داشت.

آغاز هفته گرامیداشت بیماران نقص ایمنى از امروز

رهنان منطقه اى از اصفهان که قطب توانمندى در صنایع 
چوبى و مبل ســازى بوده به طورى که حتى از شهر هاى 
دیگر کشــور نیز به رهنان ســفر کرده تا تولیدات چوبى 
باکیفیتى را که در این منطقه تولید مى شوند خریدارى کنند 
و حتى بعضى ها براى مشاهده چگونگى تولید مبل و دیگر 

صنایع چوبى به خیابان شریف رهنان مراجعه مى کنند.
شهرت خیابان شــریف بین مردم به عنوان قطب تولید و 
عرضه مستقیم صنایع چوبى کم نبوده ولى چیزى که شاید 
مردم کمتر متوجه آن شده باشــند این است که بعضى از 
مردم رهنان به دلیل وسع مالى کمى که دارند توانایى خرید 
یا حتى اجاره مغازه و کارگاه نداشــته و در منزل مسکونى 
خود به ساخت مبل مشغول بوده و حتى شنیده شده بعضى 
خانواده ها با تولید صنایع چوبى در اتاق هاى منزل خود امرار 

معاش مى کنند.
اما مدتى اســت اخبارى در خصوص انتقال صنایع چوبى 
از رهنان بین مردم شنیده شــده که صحت و جزئیات آن 
نامشخص است و تا کنون هیچ منبع رسمى توضیحى در 

این خصوص نداده است.
عضو انجمن صنفى صنایع چوبى اصفهان گفت: همانطور 
که همه مطلعند شهرك مبلمان که قرار است در خیابان 
امیرکبیر احداث شود به تصویب شــوراى شهر اصفهان 

رسیده است.
رســول جعفرى ادامه داد: چندین جلسه جانبى پیرامون 
احداث شهرك مبلمان اصفهان برگزار شده و در جلسه اى 
که  در محل مجمع صنفى رهنان برگزار شد بیشتر حاضران 

در جلسه مخالف انتقال مجموعه مبلمان رهنان بودند.
وى گفت: در حدود پنج ماه پیش نیز جلسه اى برگزار شد 
که انتقال «مجموعه هاى کارگاهى» صنایع چوب رهنان 
به شهرك مبلمان نتیجه این جلسه شد ولى تصمیم جدید 
شوراى شهر این است که تمام مجموعه مبلمان را موظف 

به انتقال کنند.
احمد رضا شــریفى از معتمدین صنایع چوب رهنان نیز با 
بیان اینکه طى دو سال چند استشــهاد در این خصوص 
نوشته شده، گفت: در گذشته عده اى در تالش بودند که 
شــهرك مبلى در منطقه امیر کبیر ساخته شود و بنابراین 
نامه هایى در این خصوص نوشته و مردم رهنان امضا کردند 
ولى متأسفانه مسئوالن به یکى از آنها هم اهمیت نداده و 
براى مردم توضیح ندادند که چرا مى خواهند شهرك مبل 

را در آن منطقه احداث کنند.
شریفى گفت: بى توجهى ها ادامه داشته تا اینکه براساس 
گفته ها در روز 28 اسفند این مصوبه در شوراى شهر امضا 
مى شــود و علت امضاى دقیقه نودى این طرح مى تواند 

کمبود وقت و شاید هم قراردادن دست مردم در حنا باشد.

شــریفى ادامه داد: در حدود 60 یا 70 درصد مردم رهنان 
درگیر نمایشگاه هاى مبل و امور وابســته به آن بوده که 
اگر تعدادى از نمایشگاه ها به هر دلیلى به منطقه امیر کبیر 

منتقل شوند دیگر نمایشگاه ها نیز از رهنان خواهند رفت.
شریفى متذکر شد: علت تعداد پایین افراد بیکار در رهنان، 

اشتغالى است که صنایع چوب در این منطقه ایجاد کرده و 
اگر افراد شاغل باشند بزهکارى ها کمتر مى شود.

شریفى از طرف مردم پیشنهاد ایجاد شهرك مبل و توسعه 
این صنعت را در خود رهنان داد و گفت: صنعت ریخته گرى 

و تراشکارى نیز در رهنان بود که آن را نابود کردند.

علیرضا نصر اصفهانى عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان  
هم در این باره گفت: بر اساس آنچه از طریق شوراى شهر 
مطلع بوده، این تصمیم براى حفظ و حراست صنعت مبل 
در اصفهان و به طور مشــخص تر رهنان است و در این 

خصوص جاى هیچ شکى نیست.
وى بــا ذکر مثالى در خصــوص بازار هــاى کوثر گفت: 
بعضى ها مى گفتند تأســیس این بازار هــا باعث ورود 
لطمه هایى به کاسبان کوچک مى شود ولى حقیقت این 
است که حتى عالوه بر بازار هاى کوثر، مراکزى مانند آنها 

نیز تأسیس شده که نمى توان جلوى آنها را گرفت.
این عضو شوراى شــهر اصفهان ادامه داد: مطرح کردن 
طرح شهرك مبل دقیقاً هم جهت دلواپسى هاى ما مبنى بر 
این بود که روزى با ایجاد مجموعه اى بدون کنترل توسط 
بخش خصوصى مبل ترك وارد اصفهان شده و دیگر نتوان 

با آن مقابله کرد.
به اعتقاد این عضو شــورا مردم با قدرت اختیار و انتخاب 
خود مبل ترك را به مبل تولید شــده توسط مردم رهنان 
ترجیح داده و مبل تــرك در رقابت با صنایع چوبى رهنان 

پیروز خواهد شد.
وى ادامه داد: همه در این زمینه اتفاق نظر داشته که این 
اتفاق هیچ مشکلى براى افراد شاغل در این عرصه ایجاد 
نخواهد کرد زیــرا آنها در کنار زندگى خــود به این حرفه 

مشغول هستند.
البته در میان این صحبت ها عضو دیگر شوراى شهر معتقد 
است احداث شهرك مبلمان اصفهان به طور مشخص به 
معناى انتقال صنایع از رهنان نبوده و البته صحبتى هایى 
در خصوص ارائه امتیازهایى به مردم رهنان در این زمینه 

انجام شده است.
غالم حسین صادقیان از مشــارکتى بودن این طرح بین 
شــهردارى و بخش خصوصى خبر داد و گفت: این پروژه 
مشــارکتى به منظور احداث صنایع چوب، مبل، معمارى 
داخلى ساختمان، لوازم خانگى، گردشگرى و صنایع دستى 
و ساماندهى مشاغل برنامه ریزى شده که مبل یکى از این 
شش مورد است.وى گفت: طرحى در شورا نوشته شده و 
توسط پنج نفر از اعضا امضا شد ه مبنى بر اینکه شهردارى 
بسته  تشویقى براى مردم در نظر گرفته تا 20 درصد هزینه 
توسط اشخاص به صورت نقدى و 80 درصد آن را به طور 

مثال با 60 قسط بدون بهره پرداخت شود.

طرحى براى ارتقاى صنایع چوب یا بیکار شدن چند هزار نفرى مردم

صنایع چوبى 
از رهنان رخت مى بندد؟
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اجراى طرح ویژه جمع آورى 
متکدیان و کودکان خیابانى

مدیر پیشگیري و رفع تخلفات شهري شهرداري اصفهان 
گفت: طرح ویژه جمع آوري متکدیان و کودکان خیابانی 

در مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان اجرا می شود.
مجتبـى کاظمـى اظهارداشـت: در این طـرح مدیریت 
پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى با بهره گیرى از گشت 
ویژه و نامحسوس سـتاد و ناظرین عالى و مأموران رفع 
تخلفات شهرى مناطق، با بررسى و نظارت در سطح شهر 
با هرگونه تخلفات شهرى به خصوص فعالیت متکدیان 

و کودکان خیابانى برخورد قاطع خواهد کرد.
وى افزود: حضور متکدیان و کودکان خیابانى در سطح 
شـهر عالوه بر اینکـه چهره شـهر را آلـوده و مخدوش 

مى سازد بستر ارتکاب جرم و جنایت را نیز مهیا می کند.

ضرورت ایجاد رشته هاى 
کاربردى در دانشگاه نطنز

رئیس هیئت مؤسس دانشـگاه آزاد اسالمى واحد نطنز 
خواستار ایجاد رشته هاى تولیدى، صنعتى و کاربردى در  

دانشگاه آزاد نطنز شد. 
حجت االسالم والمسلمین ضیاء انصارى اظهار داشت: 
متأسـفانه یکى از ضعف هاى سیسـتم آموزشى کمبود 
رشـته هاى تولیدى، صنعتـى و کاربردى اسـت و قطعًا 
با راه انـدازى این رشـته ها و آموزش تئـورى و عملى در 

دانشگاه ها زمینه اشتغال فراهم مى شود.
وى در نظر گرفتن ظرفیت بومى شهرستان را مهم قلمداد 
کرد و بیان داشت: شهرسـتان نطنز ازلحاظ گردشگرى 
و کاشـت گیاهان دارویـى داراى ظرفیت بسـیار خوبى 
است و چنانچه مسئوالن بخواهند رشـته هایى را ایجاد 
کنند مى توانند با در نظر گرفتن این شرایط اقدام به اخذ 

رشته کنند.

دخیل بودن 18 هزار نیرو در 
برگزارى  انتخابات در اصفهان

فرماندار اصفهان گفت: درصدد مقدمات اجراى برگزارى 
سه انتخابات بزرگ با همکارى نزدیک به 18 هزار نیرو 
هستیم که این تعداد در برگزارى انتخابات هاى پیش رو 

دخیل هستند. 
احمـد رضوانـى اظهار داشـت: بررسـى صالحیت هاى 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا در 14 شهر با 
حضور هزار و 250 نفر و استعالم از مراجع چهارگانه کار 
بسیار سنگینى بود که برخى از جلسات آن شاید نزدیک 

به ده ساعت طول مى کشید.

سرانه فضاى سبز گلپایگان 
افزایش مى یابد

شـهردار گلپایگان گفت: سـرانه فضاى سـبز گلپایگان 
امسال به 25 مترمربع افزایش مى یابد.

محمد امین جمالى با اشاره به اقدامات افزایش و توسعه 
فضاى سبز شـهرى پیگیرى این امر را از جمله اقدامات 
جدى شـهردارى برشـمرد و افزود: سـرانه فضاى سبز 
شهردارى گلپایگان در حال حاضر 24 متر مربع براى هر 
نفر است که تالش شـده در صورت تأمین منابع آب در 
سال 96 بتوانیم این رقم را به 25 مترمربع افزایش دهیم.

وى بودجه سـال جارى شـهردارى را 220 میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت: بودجه سال 95 شهردارى که بالغ بر 

210 میلیارد ریال بود محقق شد.

اتباع خارجى، مجرم نیستند
اسـتاندار اصفهان گفت: اتباع خارجى نباید در تنگنا قرار 
بگیرند و دستگاه هاى اجرایى ذیربط باید در فراهم آوردن 
حداقل امکانات براى آسایش آنها با دفتر اتباع همکارى 

داشته باشند.
رسـول زرگرپور اظهـار داشـت: وضعیـت اردوگاه قبلى 
براى نگهدارى از اتباع خارجى در اصفهان مناسب نبود 
و خوشـبختانه این اردوگاه آماده بهره بردارى است. وى 
بابیان اینکه مشـکالت ایـن اردوگاه باید رفـع و حداقل 
امکانات براى اتباع خارجى تأمین شود، افزود: نباید اتباع 
خارجى بدون مجوز را افراد مجرم ببینیم چراکه این افراد 
با توجه به مشکالت موجود در کشورهاى خود به ایران 
سـفرکرده اند و باید در رفتار بـا این افـراد، مراتب احترام 

رعایت شود .

خبر

معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
گفت: بر اساس آخرین آمار اعالم شده از سوى وزارت 
بهداشــت، 95 درصد از زنان و 82 درصــد از مردان 
باالى 30 ســال در اســتان اصفهان دچار بى تحرکى 

هستند.
رضا خدیــوى افزود: 2 درصــد زنــان و 27 درصد از 
مردان باالى 20 ســال در اســتان نیز سیگار مصرف 

مى کنند.
وى میزان چاقى مفــرط در میان زنان اســتان را 12 
درصــد و در میان مــردان را 10 درصــد اعالم کردو 
اظهــار داشــت: 11 درصــد از زنــان و 10 درصد از 

مردان اســتان مبتال به بیمارى دیابــت و 25 درصد 
از زنان و 22 درصــد از مردان مبتال بــه چربى خون

هستند.
وى همچنین میزان شــیوع فشــار خون باال در میان 
زنان باالى 30 ســال اســتان اصفهــان را 25 درصد 
و در میــان مــردان را 24 درصــد اعــالم و اضافه 
کرد: بــا توجه بــه میزان شــیوع این بیمــارى ها در 
بیــن مــردم، وزارت بهداشــت برنامــه غربالگرى 
و خطرســنجى افــراد بــاالى 30 ســال را در زمینه 
بیمارى هاى غیرواگیر در دســتور کار خــود قرار داده 

است.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: مرحله اول سمپاشى عمومى درختان شهر 
اصفهان از 23 فروردین ماه آغاز شده و تا 4 اردیبهشت ماه 

ادامه خواهد داشت.
احمد سلیمانى پور اظهار داشت: در این مرحله از سمپاشى 
درختان شهر اصفهان که به صورت شبانه اجرا مى شود، 
آفت هاى برگخوار، شته ها و پروانه هاى زنبور مانند که 
در شــرایط فعلى آب و هوا تکثیر پیدا مــى کنند، از بین 

مى روند.
وى ادامه داد: تاج پوشش برخى از درختان مثل اقاقى ها، 

بید و کاج ها نیز باید علیه شته ها سمپاشى شوند.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان افزود: مرحله بعدى مبــارزه با آفات درختان به 

مدت یک هفته در خردادماه  96 نیز اجرا مى شود.
وى با اشاره به اینکه در بهمن ماه سمپاشى پیش از بهار 
درختان شهر اصفهان اجرا شد، گفت: سمپاشى ها با روش 

مبارزه مکانیکى با آفات انجام مى شود.
سلیمانى پور خاطرنشــان کرد: 40 درصد کنترل آفات 
درختان با روش مبارزه بیولوژیکــى اتفاق مى افتد و دو 
سوم سمومى که در سمپاشى درختان استفاده مى شود، 
از ســموم گیاهى بیولوژیک اســت که خطر انسانى آن 

بسیار کم است.

سمپاشى درختان 
تا 4 اردیبهشت ادامه دارد

47درصد از اصفهانى ها 
چربى خون دارند

بخشدار جرقویه علیا گفت: غارى با 50 متر مساحت و 
پنج هزار کیلوگرم اســتخوان انواع حیوانات در منطقه 

جرقویه علیا کشف شد.
حسین بهزادفر در گفتگو با مهر با اشــاره به اینکه در 
روزهاى آغازین فروردین ماه ســال جارى تعدادى از 
اهالى روستاى «اسفند داران» در هنگام گشت و گذار در 
کوه هاى روستایشان متوجه وجود غارى در این منطقه 
مى شــوند، اظهار داشــت: پس از ورود به غار با حجم 

انبوهى از استخوان انواع حیوانات مواجه مى شوند.
وى با بیان اینکه پس از کشــف این غار توسط اهالى، 
مردم منطقه مقدارى از استخوان هاى موجود را با خود 
به منازلشان مى برند، اضافه کرد: با اعالم کشف این غار 
اقدامات الزم در خصوص حراست از این غار در دستور 

کار قرار گرفته است.
بخشدار جرقویه علیا با اشــاره به اینکه وسعت غار در 

تخمین اولیه حدود 50 متر برآورد شــده است، تصریح 
کرد: البته باید توجه داشته باشــیم که ورودى غار کم 
عرض و باید به صورت ســینه خیز وارد شوید و این در 
حالى است که بعد از گذر از 5 متر ورودى غار، اتاقکى 

با ارتفاع بیش از 3 متر وجــود دارد و ادامه غار نیز هنوز 
برآورد نشده است.

وى با بیان اینکه این غار در محــدوده 40 کیلومترى 
جاده ابر کوه یزد کشف شده است، ابراز داشت: با توجه 
به اعالم کشف این غار به میراث فرهنگى منتظر حضور 
کارشناسان میراث فرهنگى براى گمانه زنى تاریخى 

این منطقه هستیم.
بهزادفر با اشــاره به اینکه برخى از شاخ هاى حیوانات 
کشف شــده در این غار داراى 100 تا 120 سانتیمتر 
ارتفاع است، افزود: وزن استخوان هاى موجود در این 
غار پنج هزار کیلوگرم برآورد شــده است ضمن اینکه 
برخى اهالى ادعاى وجود جمجمه انســان در این غار 

را نیز دارند.
وى تصریح کرد: این استخوان ها متعلق به حیواناتى از 

جمله بزکوهى، گراز، اسب و... بوده است.

غارى عجیب با 5000 کیلو استخوان در جرقویه کشف شد

کنسرت محمد اصفهانى، 5 اردیبهشت ماه در تاالر کوثر 
برگزار مى شود.

نامــش محمد مهــدى واعظى اســت و معــروف به 
محمد اصفهانى. پــدرش دکتر محمدعلــى واعظى، 
اصفهانى االصل است و مدتى نیز در سال هاى پس از 
انقالب استاندار اصفهان بوده اســت. مادرش نیز خاله 
مرضیه وحید دستجردى وزیر اســبق بهداشت کشور 
است. او را اما به آوازش مى شناســند. دکتر اصفهانى، 
از اوایل کودکى قرائت قرآن کریم را نزد اســاتید وقت 
آموخت و از شــیوه هاى مختلف این فن بهره مند شد و 
همین امر باعث شد توسط حمید شاهنگیان براى تالوت 
آیات قرآن در روز 12 بهمن 57 در مراسم استقبال از امام 

خمینى (ره) انتخاب شود. وى سپس  موسیقى ایرانى را 
آموخت و با اجراى آثارى روى اشعار شعراى معاصر مانند 

فریدون مشیرى، پا به عرصه خوانندگى گذاشت.
اولیــن تجربــه کارى او خوانــدن تیتــراژ ســریال 
«آواى فاختــه» در ســال 1373 بــود و تا بــه امروز 
بیش از 15 تیتــراژ ســریال و فیلم ســینمایى را اجرا 
کرده اســت که از آن جمله مــى توان به ایــن نام ها
اشــاره کــرد: «ارمغــان تاریکــى، یه تیکــه زمین، 
والیــت عشــق، زیر هشــت، تــا ثریــا، معصومیت 
از دست رفته، پهلوانان نمى میرند، وفا، آخرین دعوت، 

اخراجى ها و بوسیدن روى ماه.»
عالقه مندان براى شــرکت در کنســرت این خواننده 
مى توانند با تهیه بلیت از سایت rasaconcert.com در 
تاریخ سوم تا 5 اردیبهشت ماه، ساعت 20و 30دقیقه، به 
تاالر کوثر واقع در سه راه حکیم نظامى، مجتمع فرهنگى 

ورزشى 22 بهمن مراجعه کنند.

آواز «اصفهانى» 
را در اصفهان 

بشنوید

تحول در 
سالمت اصفهان

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در استان 
اصفهان تاکنون 850 میلیارد تومــان در اجراى طرح 
تحول ســالمت در دو بخش درمان و بهداشت هزینه 

شده است.
غالمرضا اصغرى با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته در 
بخش درمان و بهداشت افزود: در بخش درمان از 450 
میلیارد تومانى که تخصیص یافته، 300 میلیارد تومان 
در بخش یارانه سالمت هزینه شده و در بخش بهداشت 
از 400 میلیارد تومان، 200 میلیارد تومان براى پزشک 
خانواده و بخش روســتایى و 200 میلیارد براى بخش 

شهرى هزینه شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در رابطه با مشکل 
کمبود تخت در بیمارستان هاى اصفهان تصریح کرد: در 
حال حاضر شاخص استاندار تخت بیمارستانى در استانى 
به جمعیت اصفهان 2/6 است و امروز شش هزار تخت 
بیمارستانى در بیمارستان هاى اصفهان قرار دارد که سه 
هزار تخت نیز تا چهار سال آینده به ظرفیت استان اضافه 
مى شود. وى تأکید کرد: پس از اجراى طرح تحول نظام 
سالمت اتفاقات شایسته اى در زمینه بهداشت و درمان 
در استان اصفهان اتفاق افتاد اما هنوز تا شاخص هاى 

بهداشتى و درمانى مشخص، فاصله داریم .

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: فیلم «امتحان نهایى» آخرین فیلمنامه زنده یاد عباس کیارستمى با 
بازى شهاب حسینى و لیال زارع در سینما فلسطین اصفهان به مدت دو هفته اکران مى شود.

مصطفى حسـینى با بیان اینکـه شـش فیلـم در دور دوم اکران هاى نـوروزى در سـینماهاى حوزه هنرى اسـتان 
اصفهان اکران مى شود، تصریح کرد: فیلم سینمایى «نهنگ عنبر2-سلکشـن رؤیا» و «برادرم خسرو»  نیز اواسط 

اردیبهشت ماه و پس از پایان اکران فیلم «آباجان» در سینماهاى حوزه هنرى استان اکران مى شود.
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان ادامه داد: فیلم هاى منتخب سى و پنجمین جشنواره بین المللى فیلم فجر 
شامل فیلم هاى «آبا جان» در سـالن عالى قاپو، «ماجراى نیمروز» در سـالن نقش جهان، «یک روز بخصوص» در 
سالن چهار سو و فیلم هاى «شاباش» و «سه بیگانه» در سالن شـیخ بهایى پردیس سینمایى چهارباغ به مدت یک 

ماه اکران شد.
وى با بیان اینکه فیلم «گشت 2» باالترین آمار جذب مخاطب را در اصفهان داشته گفت: بیشترین فروش نوروزى 
سینماهاى اصفهان مربوط به فیلم «گشت 2 » به کارگردانى سعید سهیلى بود که این اکران تا دو هفته دیگر ادامه دارد.

شـهردار نجف آباد گفـت: طى نوروز امسـال شـاهد ثبت 
رکورد 148 هزار نفر بازدید از جاذبه هاى گردشگرى و ویژه

برنامه هاى تـدارك دیده شـده بـراى این ایـام بودیم که 
بیشـترین سـهم در این میـان را پـارك اللـه، ارگ موزه 
شـیخ بهایى و خانه تاریخـى نوریان به ترتیب بـا 38هزار، 

26هزار و 19 هزار نفر بازدید به خود اختصاص دادند.
مسـعود منتتظرى با اعـالم این مطلـب افزود:  بـاغ گلها 

و بـاغ مـوزه که امسـال به 
لیسـت جاذبـه هاى شـهر 
اضافـه شـدند در کنـار 
خانـه تاریخـى مهرپـرور، 
مسجد تاریخى نصیر و ویژه 
برنامه هایى چون کارناوال 
شـادى و تورگردشگرى از 
دیگـر عالقه منـدى هاى 
گردشـگران و شـهروندان 
در ایـن ایـام محسـوب 

مى شدند.
شهردار با اشـاره به اسکان 

نوروزى بیـش از هـزار و270 نفـر در قالب290خانـوار در 
مجموعه باغ بانوان بیان داشت:  این میزان اسکان که با ارائه 
خدمات متنوع و فراهم کردن شـرکت در تور گردشـگرى 
همراه بود در مقایسـه با سال گذشته رشـدى 18درصدى 
را نشـان مى دهد که با توجه به سـیر صعودى آن بایستى 
اقدامـات ویـژه اى جهـت افزایـش ظرفیت اسـکان این 

مجموعه صورت گیرد.

اشاره به فراهم شدن ظرفیت اسـکان همزماِن 40خانواده 
در بـاغ بانوان، دیگـر مطلبى بود کـه منتظرى بـا بیان آن 
گفت: با توجه به امکانات و تسـهیالت بسیار خوب فراهم 
شـده در این مجموعه، بسیارى از گردشـگران سال هاى 
قبل ضمن دعوت از اقوام و آشـنایان خود بـراى چندمین 
بار این مجموعه را جهت اسـکان یک تا چند شب انتخاب 
کرده و حتى در برگشـت از سـفر نیز سـراغ همیـن نقطه 
شـهردار  آمدنـد.  مـى 
نجف آباد با اشـاره به اظهار 
رضایـت اکثـر مسـافران 
اسـکان داده شـده در بـاغ 
بانـوان از امکانـات فراهـم 
شـده، خاطـر نشـان کـرد:  
نزدیـک بـه 70 درصـد 
ایـن افـراد در برنامـه تـور 
گردشـگرى نیـز شـرکت 
مى کنند بـه طـورى که با 
توجه به مجموعه اقدامات 
طـى گرفتـه  صـورت 

سال هاى اخیر و فراهم شدن زیرساخت هاى متعدد در زمینه 
جذب گردشـگر، نجف آباد به تدریج از معبر گردشگران به 
مقصد اصلى آنها تبدیل مى شود. وى در پایان افزود: با توجه 
به شهرت بازار سنتى شـهر به انصاف و مردمدارى به نظر 
مى رسـد با برنامه ریزى بهتـر بتوان از ظرفیـت هاى این 
بخش جهت عرضه سوغات و صنایع دستى در کنار رونق 

هر چه بیشتر اقتصادى شهر استفاده کرد.

ثبت 148 هزار نفر بازدید از جاذبه هاى نجف آباد

اثر عباس کیارستمى روى پرده سینما فلسطین

معاون آمـار و اطالعات سـازمان برنامه و بودجه اسـتان اصفهان با اشـاره 
به اینکه در سرشـمارى نفوس و مسـکن 95 بیش از 242 هزار خانه خالى 
ازسکنه شناسـایى شـد، گفت: 140 هزار خانه درسرشـمارى 90 شناسایى 

شد.
محمدرضا لعلى در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه آمار اولیه سرشمارى سال 
95 اسـتان اصفهان در روزهاى پایانى سال گذشـته ارائه شده است، اظهار 
داشت: بر اساس اعالم مرکز آمار ایران جمعیت استان اصفهان پنج میلیون 

و 120 هزار و 850 نفر است.
وى با بیـان اینکـه دو میلیـون و 599 هـزار و 477 نفـر از جمعیت اسـتان 
اصفهان را مـردان تشـکیل مى دهند، ابراز داشـت: این در حالى اسـت که 

جمعیت زنان نیز دو میلیون و 521 هزار و 373 نفر برآورد شده است.
معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان اضافه کرد: 
تعداد مردان اسـتان اصفهان حـدود 78 هزار و صـد نفر بیشـتر از جمعیت 

زنان است.
وى در ادامه با اشاره به اینکه چهار میلیون و 507 هزار و 309 نفر از جمعیت 
اسـتان اصفهان شهرنشین هسـتند، افزود: این در حالى است که تنها 613 
هزار و 73 نفر از جمعیت استان اصفهان نیز در 833 منطقه روستایى زندگى 

مى کنند.
لعلـى، جمعیت غیر سـاکن اسـتان اصفهـان را نیـز 468 نفر اعـالم کرد و 
بیان داشـت: در این دسـته نیـز 237 نفـر مـرد و 231 نفر زن سرشـمارى 

شده اند.
وى با اشـاره به اینکه  شهرسـتان اصفهان با دو میلیون و 243 هزار و 249 
نفر جمعیـت باالترین آمـار جمعیتى را به خـود اختصاص داده اسـت، ابراز 
داشت: از این جمعیت یک میلیون و 133 هزار و 446 نفر مرد و یک میلیون 

و 109 هزار و 803 نفر زن هستند.
معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با بیان اینکه 

خور و بیابانک بـا 19 هزار  و 761 نفـر کمترین جمعیت اسـتان اصفهان را 
در خود جاى داده اسـت، ادامه داد: جمعیت مردان این شهرستان 9 هزار و 
997 نفر و جمعیت زنان نیز 9 هزار و 784 نفر برآورد شـده است. وى تعداد 
خانوار اسـتان اصفهان را نیز یک میلیون و 607 هـزار و 482 خانوار اعالم 

کرد.
لعلى همچنیـن با اشـاره به اینکه در سرشـمارى نفوس و مسـکن اسـتان 
اصفهان در  سـال 95 بیش از 242 هزار خانه خالى از سکنه شناسایى شده 
است، گفت: این در حالى است که در  سرشـمارى سال 90 استان اصفهان 

140 هزار منزل مسکونى خالى از سکنه شناسایى شده است.
 معاون آمار و اطالعات سـازمان برنامه و بودجه اسـتان اصفهان همچنین 
تعداد خانه هاى خالى از سکنه کل کشور را حدود دو میلیون و 500 هزار باب 
اعالم کرد و ابراز داشـت: حدود 9 درصد از خانه هاى خالى کشور در استان 

اصفهان وجود دارند.

از خانه هاى خالى ازسکنه تا 
جدیدترین آمارجمعیتى استان

اصفهان
به روایـت 
عدد و رقـم

رئیس هیئـت عالى نظـارت بـر انتخابات شـورا در 
اصفهان با اشـاره به اینکه اواخر هفته گذشته چهار 
مـورد تخلـف از سـوى کاندیداهاى شـورا گزارش 
شـد، گفت: سـه مورد از این تخلفات در شهرستان 

اصفهان رخ داد.
به گزارش مهر، حجت االسـالم والمسـلمین احمد 
سـالک کاشـانى اضافه کـرد: مسـئوالن  فعـال در 
هیئت  هاى نظارت استان باید مُر قانون را اجرا کنند.  
وى با تأکید بر اینکه  هیئت هاى نظارت مى توانند بر 
اساس قانون از چهار دستگاه اداره اطالعات، نیروى 
انتظامى، قوه قضائیه و ثبـت احوال، اطالعات مورد 
نیاز خود براى رد و یا تأیید صالحیت افراد را دریافت 
کنند، ابراز داشت: البته قانون تبصره دارد و مى توان 
در موارد ضرورى از سپاه و بسیج نیز استعالمات مورد 

نیاز را انجام داد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شـوراى اسالمى 
در ادامه با بیان اینکه در بررسى هاى صورت گرفته 
در سطح استان اصفهان معلوم شـد برخى تبلیغات 
زودهنگام خود را آغاز کرده اند، ادامه داد: این افراد با 
توزیع تقویم با عکس هاى خاص، برگزارى جلسات، 
سـور دادن و مواردى از این قبیـل اقداماتى را انجام 
داده انـد. وى در ادامه با تأکید بر اینکـه تنها برخورد 
با متخلفان در بخش انتخابات زودهنگام عدم تأیید 
صالحیت نیست، اضافه کرد: موارد دیگر برخورد نیز 

در قانون پیش بینى شده است.
حجت االسالم والمسلمین سـالک با بیان اینکه بر 
اسـاس ماده قانون 62 انتخابات هـر گونه تبلیغات 
زودهنگام خالف قانون است، ابراز داشت: هیئت هاى 
نظارت باید بر اساس قانون با این انتخابات برخورد 
کنند.وى با اشاره به اینکه در کمیسیون امنیت فضاى 
مجازى نیز تبلیغات زودهنگام در این فضا مورد بحث 
و بررسى قرار گرفته است، گفت: بر اساس مصوبات 
این کمیسیون چنانچه خارج از زمان تبلیغات قانونى 
تبلیغاتى در فضاى مجازى صورت گیرد مورد برخورد 

قرار خواهد گرفت.

جزئیات تخلف 
انتخاباتى در اصفهان 
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ویترین

سومین ایرباس 
این هفته وارد کشور مى شود

وزیرراه و شهرســازى با اشــاره بــه ورود دو فروند 
هواپیماى «ایربــاس» به ناوگان هوایى شــرکت 
هواپیمایى جمهورى اســالمى ایران گفت: سومین 
فروند هواپیماى ایرباس مدل A330 ســرى 200 
در ابتداى این هفته وارد کشــور مى شود.شــرکت 
هواپیمایى «ایران ایر» ازایــن هواپیما براى مقاصد 

دور استفاده خواهد کرد.
 A321 نخســتین فروند هواپیماى ایرباس با مدل
اواخر دى ماه سال گذشته و دومین فروند آن با مدل 
A330 شنبه دو هفته گذشته وارد ناوگان ایران ایر شد 
و هم اکنون پروازهاى خود در مســیرهاى داخلى را 

آغاز کرده اند.

دوران پسا فیلترینگ!
شرکت ایرانسل بعد از فیلترینگ تلگرام اقدام به ایجاد 
بسته هاى جدیدى با تبلیغاتى جالب از طریق ارسال 
پیامک به صاحبان ســیمکارت ایرانسل کرده است.
این اپراتور با ارسال پیامک به صاحبان سیمکارت هاى 
ایرانسل این بســته هاى ویژه را تبلیغ کرده است تا 
کاربران با مکالمه زیــاد بتوانند هزینه مکلمات خود 

را کاهش دهند.

فرصت به 
مشتریان بانک مسکن

مدیرکل روابط عمومى بانک مســکن گفت: تمام 
مشتریان بانک مسکن تا 15 اردیبهشت ماه فرصت 
دارند براى تکمیل اطالعات شخصى خود به شعب 

این بانک مراجعه کنند.
مســعود ایــزدى اظهار داشــت: اکنــون برخى از

 حساب هاى مشــتریان این بانک در شعب مربوطه 
مســدود شــده و مشــتریان باید براى رفع نواقص 
اطالعات حساب هاى بانکى به شعب دارنده حساب 

خود مراجعه کنند.
این مقام مســئول در بانک مســکن با بیان اینکه 
تمام مشــتریان بانک موظف هستند به شعب محل 
افتتاح حســاب خــود مراجعه کنند، اعــالم کرد: با 
تکمیل اطالعات بانکى و رفع اشــکال موجود، تمام 
حساب هاى مشــتریان از وضعیت مسدودى خارج 

مى شود.

تخفیف 50 درصدى سنگ آهن
در شرایطى که همچنان کشــمکش تعیین قیمت 
سنگ آهن میان مســئوالن معادن ســنگ آهن و 
فوالدکاران وجود دارد، رئیس دفتر بودجه و گزارشات 
چادرملــو از تخفیف 50 درصدى ســنگ آهن براى 

فوالدسازان خبر مى دهد.
هادى بشیرى راد اظهار داشت: قیمت سنگ آهن از 
سال ها پیش مورد مناقشــه معدنى ها و فوالدى ها 
بوده اما با پیگیرى هاى مکرر و با اعالم معاون معدنى 
وزیر صنعت مبنى بر اینکه دولت از قیمتگذارى کنار 
مى رود، اینک راه براى واقعى شدن قیمت این ماده 
معدنى استراتژیک هموار شده است و در حال حاضر 
سنگ آهن با 50 درصد تخفیف در اختیار فوالدسازان 

داخلى قرار مى گیرد.

الزامى شدن نصب کد رهگیرى 
براى پوشاك

دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران گفت: واردکنندگان 
مى توانند از این پس از طریق ثبت نشان تجارى (برند)، 
نسبت به واردات پوشاك اقدام کنند و اشخاص حقیقى 
دیگر، نمى توانند اقدام به واردات نمایند.محمدمهدى 
رئیس زاده اظهار داشت: واردکنندگان از 31 اردیبهشت 
تا 31 تیر مهلت دارند تا کد رهگیرى اخذ نمایند و از دو 
ماه بعد ثبت سفارش از طریق کد مربوطه انجام مى شود. 
دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران تصریح کرد: تولید 
کنندگان نیز باید شناسه داخلى اخذ کنند و آن را روى 
کاالهاى تولیدى خود نصب نمایند تا کاالى وارداتى از 
کاالى تولیدى مشخص شود؛ به این ترتیب، کاالیى 
که از مبادى رســمى و قانونى وارد و کاالى تولیدى 

مشخص خواهد شد.

معــاون امور دهیــارى هاى ســازمان شــهردارى ها و 
دهیارى هــاى وزارت کشــور گفت: هزار میلیــارد ریال 
تسهیالت براى توسعه اشتغال در روستاها به کار آفرینان 

روستایى اختصاص یافت.
ســعیدرضا جندقیان اظهار داشــت: این تســهیالت به
 استان هایى اختصاص مى یابد که طرح هاى اشتغالزایى 
و کارآفرینى آنها بررســى و آماده ارائه شــده باشــد. وى 
افزود: بــراى انجام طرح هــاى کارآفرینى در روســتاها 
حمایت هاى ویژه اى از جمله بسترسازى براى حضور بخش 
خصوصى و سرمایه گذاران، تســهیل در صدور مجوزها و 

افزایش همکارى بین دستگاه ها در نظر گرفته شده است. 

معــاون امور دهیــارى هاى ســازمان شــهردارى ها و
 دهیارى هاى وزارت کشــور در ادامه گفت: این حمایت 
در راســتاى توانمند سازى روســتاییان، توسعه اشتغال و 
جلوگیرى از افزایش مهاجرت هاى آنان به شهرها صورت 
مى گیرد. جندقیان با اشاره به شرایط آسان تخصیص وام 
به روستاییان افزود: در این زمینه از روستاییان وثیقه هاى 
خاص مانند وثیقه هاى ملکى خواسته نشده و فقط یک چک 
از آنها براى تضمین اخذ مى شود. وى اظهار داشت: حمایت 
تنها در پرداخت اعتبارات نیســت بلکه مهمترین بخش 
حمایت ها ارائه اندیشــه و فکر به روستاییان براى توسعه 

اشتغال و کارآفرینى است. 

معاون امور برق و انرژى وزارت نیرو از افزایش تولید برق 
خبر داد و گفت: امسال چهار هزار مگاوات نیروگاه جدید 

در کشورایجاد مى شود.
هوشنگ فالحتیان اظهار داشت: سال 95 یکسال موفق 
و کم نظیر براى صنعت برق بود و طى آن 20 هزار میلیارد 
تومان ســرمایه گذارى در این صنعــت صورت گرفت.

وى با اشــاره به رقم ســرمایه گذارى شــده در صنعت 
برق در 3/5 ســال دولت تدبیر و امید گفــت: نتایج این 
ســرمایه گذارى هاى عظیم در آینده بیشــتر ملموس و 

تحوالت جدى در بخش توزیع ایجاد خواهد بود.
فالحتیان عملکرد دولــت یازدهم در صنعــت برق را 

کم ســابقه خواند و افزود: دولت در این 3/5 ســال اخیر 
هفت هزار و 405 مگاوات نیروگاه جدید در کشــور وارد 
مدار کرده است. ضمن اینکه سال 96 نیز به تنهایى براى 
چهار هزارمگاوات برنامه ریزى شده است.وى ادامه داد: 
باتالش هاى دولت یازدهم با اجرایى شدن برنامه هاى 
امسال ظرفیت نیروگاه هاى کشورمان از 68 هزارمگاوات 

به 80 هزار مگاوات افزایش مى یابد. 
 F این مقام ارشد اجرایى از ایجاد اولین نیروگاه کالس
ایران در ســال 96 خبر داد و گفت: راندمان این نیروگاه 
مدرن 58 درصد است و تا پایان امســال وارد مدار برق 

سراسرى مى شود.

اختصاص تسهیالت به 
کار آفرینان روستایى

4000مگاوات نیروگاه
 ایجاد مى شود

هر چه به فصل کاشــت برنج نزدیک تر مى شــویم و 
موجودى محصول داخلى در بازار کمتر مى شود، قیمت 
آن نیز گران تر مى شود که به گفته مدیرکل دفتر غالت 
وزارت کشاورزى هم اکنون از نظر تولید داخلى و واردات 
کمبودى در بازار برنج مشاهده نمى شود و قیمت منطقى 

این محصول نهایتاً کیلویى ده تا 12 هزار تومان است.
کاوه خاکسار اظهارداشت: ساالنه سه میلیون تن برنج در 
کشور براى مصرف نیاز داریم که سال گذشته بیش از دو 
میلیون و 200 هزار تن آن در کشور تولید شد و در حدود 

800 هزار تن دیگر نیز از طریق واردات تأمین شد.
وى افزود: هم اکنون بازار برنج از محصول کیفى داخلى تا 
نمونه وارداتى با هیچ کمبودى مواجه نیست و با توجه به 
شرایط کنونى که در آستانه فصل کشت قرار داریم و به 

مرور موجودى بازار از برنج داخلى کمتر مى شود، قیمت ها 
نیز با توجه به تقاضا افزایش مى یابد.

خاکسار گفت: در این شرایط حداکثر قیمت منطقى براى 
هر کیلوگرم برنج ایرانى ده تا 12 هزار تومان است و امروز 
در حالى که در استان هاى شمالى و دیگر مناطق کشور بازار 
خالى از برنج داخلى نیست، بعضاً قیمت هاى غیر منطقى در 
بازار مشاهده مى شود که دســتگاه هاى نظارتى باید با آنها 
برخورد کند. مدیرکل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزى 
ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزى از سال هاى گذشته برنامه 
افزایش تولید کّمى و کیفى برنج را از طریق افزایش سطح 
زیر کشت مجدد برنج و افزایش عملکرد آن در دستور کار 
قرار داده است؛ به گونه اى که نقاط مختلفى را براى پایش 
عملکرد این محصول در دو استان شمالى در سال گذشته 
مدنظر قرار دادیم تا بتوانیم در سال هاى پیش رو تولید این 

محصول را با توجه به نیاز بازار افزایش دهیم.

قانــون هدفمنــدى یارانــه هــا و    تابناك |
پرداخت هاى نقدى آن در طول چند سال گذشته محل 
مناقشه دولت ها و منتقدان بوده است و هر از چندگاهى 
این انتقادات شکل جدى ترى پیدا مى کند. طرح افزایش 
یارانه دریافتى مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد و 
سازمان بهزیستى،  در مدت یک ماه مانده به انتخابات 
این تردید را ایجاد کرده که ممکن است این طرح شائبه 

انتخاباتى داشته است. 
در حالى که پرداخت یارانه یکسان و شمول همه طبقات 
درآمدى جامعه در آن، موضوع مورد انتقاد همه گروه ها 
اعم از دولتمردان فعلى و کارشناسان بوده است و بر مسئله 
افزایش رقم دریافتى طبقات کم درآمد جامعه اتفاق نظر 
وجود داشته است اما اجراى آن در مدت یک ماه مانده تا 
انتخابات ریاست جمهورى، این تردید را ایجاد کرده که 
ممکن است طرح افزایش یارانه دریافتى مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستى شائبه انتخاباتى 
داشته باشد. این در حالى است که نباید فراموش شود که 
هدف از پرداخت یارانــه در نظام هاى اقتصادى، تقویت 

اقشار ضعیف جامعه است. 
ماجراى جدید یارانه ها که چند روزى است با واکنش هاى 
متفاوتى روبه رو شده است، به این مسئله برمى گردد که 
دولت اعالم کرد به مددجویان بهزیستى و کمیته امداد 
عالوه بر پرداخت یارانه مرسوم (45 هزارتومان براى هر 
نفر)، از فروردین ماه سال جارى مبلغ مازادى نیز پرداخت 
خواهد شد. در همین راستا، محمدباقر نوبخت سخنگوى 
دولت اعالم کرد که در جلســه هیئت وزیران، سازمان 
برنامه و بودجه موظف شد در راستاى احکام تبصره 12 و 
14 قانون بودجه 96 نسبت به افزایش یارانه خانوارهاى 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى اقدام کند. بر این 
اساس به خانوارهاى تحت پوشــش یک نفره  95 هزار 
تومان، دو نفــره 189 هزار تومان، ســه نفره 253 هزار 
تومان، چهار نفره 337 هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 365 
هزار تومان عالوه بر یارانه نقدى ماهانه پرداخت خواهد 
شد. بر همین اساس، با تصمیم دولت از شنبه شب، یارانه 
نقدى به صورت متنوع توزیع مى شود، به نحوى که یارانه 
مستمرى بگیران مددجو به طور متوسط سه برابر مى شود. 
با این حساب، در حال حاضر حدود دو میلیون و 150 هزار 
خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستى قرار 
دارند و از این میان حدود 528 هزار خانوار تحت پوشش 
بهزیستى و سایرین تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند. 

هم اکنون براســاس این مصوبه جدید براى مثال یک 
خانواده تک نفره مبلغ 53 هزار تومــان از نهاد حمایتى 
(کمیته امداد یا سازمان بهزیســتى) و 95 هزار تومان از 
محل هدفمندى یارانه ها  دریافت مى کند که در نهایت 
دریافتى یک خانوار تک نفره با احتساب یارانه اش به 193 

هزار تومان مى رسد. 
به طور کلى مســئله یارانــه ها یکــى از پررنگ ترین 
مســائل اقتصاد ایران در طول چهار دهه گذشــته بوده 
اســت. یارانه هاى فراگیرى که در طــول دهه ها و بر 
مبناى نظر کارشناســان منجر به شکل گیرى انتظارت 
گسترده از سوى مردم، ایجاد فرهنگ نادرست مصرف،  
اتالف منابع عمومى و بســیارى از معضالت اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى کشور شده است. از همین رو مسئله 
هدفمندسازى یارانه ها از مباحث همیشگى اقتصاد ایران 
به خصوص در مجامع علمى در طول چند دهه گذشته 

بوده است. اما با آغاز اجراى طرح هدفمندسازى یارانه ها 
در سال 89 و در دولت دهم، مسئله رنگ و بوى جدیدى 
گرفت. هدفمندســازى یارانه ها و طرح فراگیر پرداخت 
یارانه نقدى که قرار بود بخشى از معضالت اقتصاد ایران 
را حل کند، خود به بخشى از مشکل تبدیل شد. واقعیت 
این است که یارانه ها در اقتصاد شکل مى گیرند تا رفاه 
اجتماعى را توسعه دهد و از آن مهمتر حامى بخش هاى 

آسیب پذیر جامعه باشد.
واقعیت این اســت که، افزایش مســتمرى مددجویان 
سازمان بهزیســتى و کمیته امداد امرى مثبت است که 
در راستاى تقویت اقشار آسیپ پذیر جامعه بوده است و
 مى تواند هدفمنــدى یارانه ها را به اهــداف ذاتى خود 
نزدیک تر کند. اما از این مســئله هم نباید عبور کرد که 
اجراى آن در یک ماه مانده تا انتخابات مى تواند شــائبه 
انتخاباتى بودن طرح را مطرح کند. شائبه اى که با واکنش 

وزیر اقتصاد و ســخنگوى دولت روبه رو بوده است و در 
این باره اظهار داشته اســت که همیشه براى گروه هاى 
کم درآمد جامعه طرفدار افزایش یارانــه بوده ایم. على 
طیب نیا در پاسخ به این سئوال که چرا چهار سال پیش 
چنین اقدامى انجام نشــد، گفت: همیشــه موافق این 
موضوع بودم؛ یک کار خوبى هم که مى شــود، شما آن 
را سیاسى جلوه مى دهید. وزیر امور اقتصادى در پاسخ به 
مطلب دیگر مبنى بر اینکه ما موافق حمایت از فقرا و اقشار 
کم درآمد هستیم اما توقع این بود در سال هاى اخیر چنین 
حمایتى عملیاتى مى شد، گفت: به هر حال این موضوع 
تصمیمى بوده که مجلس گرفته و اجرا مى شود و طبق 

قانون بودجه منابع آن پیش بینى شده است. 
از طرف دیگر محمدباقر نوبخت ســخنگوى دولت نیز 
در همین زمینه گفت: برخى رســانه ها تصور مى کنند 
که انجام اقدام مزبور از ســوى دولت مطابق با اهداف 

انتخاباتى اســت حال آنکه این یکى از اقداماتى بود که 
دولت قانوناً باید انجام مى داد.

واقعیت این اســت که همانقدر که افزایــش رقم یارانه 
کم درآمدها مى تواند یک اقدام درست و بهینه در راستاى 
حمایت از اقشار ضعیف جامعه قملداد شود، حذف یارانه 
دهک هاى باالى درآمدى کشــور نیز به همان میزان 
داراى اهمیت است و چه بســا اگر افزایش یارانه اقشار 
آسیپ پذیر با حذف یارانه پردآمدها از سوى دولت همراه 

مى شد، شائبه انتخاباتى بودن این طرح ایجاد نمى شد.

مشاور سازمان خصوصى ســازى از ثبت 500 هزار 
شماره حساب بانکى(شبا) براى دریافت سود سهام 
عدالت خبر داد و گفت: مردم تا شهریورماه فرصت 

دارند که شماره خود را اعالم کنند.
جعفر ســبحانى افزود: مردم براى دریافت شماره 
حســاب شــبا از بانک ها، عجله نکننــد چراکه 
تا شــهریورماه فرصت هســت؛ اگرچه اگر بانک 
خلوت بــود و مراجعــه و انجــام کار بــه راحتى 
انجام شــود، ثبت شــماره حســاب هر چه زودتر

 بهتر است.
بر اســاس برنامه ریزى هاى دولت، از امســال 49 
میلیــون نفر از مردم ایران، ســود ســهام عدالت 
مى گیرند که در این میــان البتــه دو میلیون نفر 
متوفى هستند که مراحل پیگیرى کارشان متعاقبًا

اعالم مى شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کاالى 
کشــباف و جوراب از توان ایران براى تولید جوراب 
براى 300 تا 400 میلیون نفــر خبر داد و گفت: اگر 
جلــوى واردات قاچاق در این بخش گرفته شــود 
صنف ما قادر است حداقل براى ده هزار نفر اشتغال 

ایجاد کند.
على اصغر بهبهانى اظهارداشت: توان تولید در صنف 
تولیدکنندگان کاالى کشباف جوراب به حدى است 
که حتى مى توان براى ده هزار نفر اشتغال ایجاد کرد 
اما رکود و فعالیت هاى قاچاق ضررهاى بسیارى به 

صنف ما وارد کرده است.
وى با بیان اینکه در میان رشته هاى مختلف نساجى 
بافت حلقوى تخصص اعضاى این صنف به شمار 
مى رود، اظهار داشت: اکنون با وجود کیفیت باالیى 
که کاالهاى ایرانى دارند، در موارد متعدد جنس هاى 
چینى ارزان وارد بازار شــده و به تولیدات ما لطمه 
وارد مى کنند و توان رقابــت را از تولیدکننده داخلى 

مى گیرند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کاالى 
کشباف جوراب ادامه داد: زمانى که بنکداران براى 
خرید از تولیدکنندگان داخلــى مراجعه مى کنند، با 
بهره گیرى از تخصص خود به کیفیت جنس توجه 
بسیار دارند اما زمانى که تاجرى براى تهیه اجناس 
راهى چین مى شــود، تنها به قیمت توجه مى کند و 
تالش دارد اجناســى با پایین ترین قیمت ممکن را 

خریدارى و وارد کند.
بهبهانى افزود: این اتفاق در شــرایطى رخ مى دهد 
که کیفیــت کاالهاى ایرانــى به مراتــب بهتر از 
کیفیت کاالهاى چینى بوده و شاید تنها 10 درصد 
از نمونه هاى چینى گران تر باشــند، حتى در برخى 
اقالمى مانند بافت هاى زمستانى قیمت نمونه هاى 

ایرانى گاه از کارهاى چینى هم ارزان تر است.

انتشار گزارش تحوالت اقتصادى ایران در 9 ماهه سال 95 چشم انداز بخش مسکن را 
براى فعاالن این بخش در سال جدید امیدوارکننده کرده ،زیرا نشان مى دهد که از شدت 

رکود این بخش تاحدودى کاسته شده است.
آنگونه که بانک مرکزى محاســبه کرده است، رشــد تولید ناخالص داخلى در بخش 
ساختمان در 9 ماهه 94 منفى 20/8درصد بود که این میزان براى کل پارسال به منفى 

17 درصد رسید.
این رشد منفى در فصل بهار 95 نیز تداوم یافت به شکلى که در این فصل این بخش رشد 
منفى 27/4 درصد را پشت سر گذاشت اما در فصل تابستان که فصل رونق ساخت و ساز 

و تحوالت این بخش به شمار مى رود، به منفى 2 درصد تقلیل یافت.
با این همه عملکرد بخش ساختمان در فصل ســوم به منفى 25/4 درصد  بازگشت و 
سبب شــد تا مجموع عملکرد این بخش در 9 ماهه امسال منفى باشد و به منفى 17/1 

درصد  برسد.
کارشناسان بانک مرکزى ریشــه هاى باقى ماندن بخش مسکن در شرایط رکودى را 
کاهش شدید عملکرد عمرانى دولت در سه سال گذشته مى دانند که به دلیل افت شدید 
قیمت جهانى نفت رخ داد و موجب شــد تا بودجه دولت در شرایط انقباضى قرار گیرد و 

دولتمردان نتوانند پروژه هاى عمرانى را به پیش ببرند.
در کنار تنگناهاى اعتبارى بودجه عمرانى دولت، ارزش سرمایه گذارى بخش خصوصى 
مناطق شهرى به قیمت هاى جارى طى 9 ماهه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 

14/3درصد کاهش یافته است.
با اعمال شــاخص هاى قیمت متناظــر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشــد ارزش افزوده 
ســاختمان بخش خصوصى به قیمت ثابت ســال 90 معادل منفى 19/1درصد برآورد 

مى شود.
در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتى، نرخ 

رشد بخش ساختمان به قیمت هاى ثابت منفى 17/1 درصد برآورد مى شود.

ماجراى جدید یارانه ها در آستانه انتخابات!

کمبود برنج نداریم

صنعت ساختمان از خواب زمستانى بیدار مى شود؟

ایران براى چند نفر 
جوراب تولید مى کند

اعالم 500هزار شماره 
شبا براى دریافت سود 

سهام عدالت

,,

واقعیت این است 
که، افزایش مستمرى 
مددجویان سازمان 
بهزیستى و کمیته امداد 
امرى مثبت است که در 
راستاى تقویت اقشار 
آسیپ پذیر جامعه 
بوده است و مى تواند 
هدفمندى یارانه ها را به 
اهداف ذاتى خود 
نزدیک تر کند. اما از این 
مسئله هم نباید عبور کرد 
که اجراى آن در یک ماه 
مانده تا انتخابات مى تواند 
شائبه انتخاباتى بودن طرح 
را مطرح کند
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■ امتیازات : 18 بازى و41 امتیاز در لیگ پنجم 
آزادگان(12 بازى دیگر یورگن گده مربى بود)

26 بازى و52 امتیاز در لیگ ششم آزادگان(4بازى 
آخر را حمید درخشان سرمربى بود)

■ عملکرد ویژه: ثبت 2 عنوان قهرمانى متوالى 
در لیگ برتر در حالى کــه از 60 بازى 2 دوره تنها

 44 بازى در خدمت پرسپولیس بود با این حال هر 
2 قهرمانى پرسپولیس با حضور او ثبت شد!

■ بهترین نتیجه : پیروزى 5-0 برابرشموشک 
نوشهر

■ بدترین نتیجه: شکست 2-1 برابر بهمن

■ امتیازات: 24بــازى و50 امتیاز (در6 بازى 
اول همایون بهــزادى هدایت پرســپولیس را 

عهده دار بود)
■ لقب: آقا بیوك

■عملکرد ویژه: 24 بازى بى شکست
■ بهتریــن نتیجــه: بــرد 2-0 برابــر 

استقالل
■ بدترین نتیجه: تســاوى با تیم ته جدولى 

برق

■ امتیازات: 39 امتیــاز در 14 بازى لیگ دوم 
منطقــه اى و52 امتیاز در 22 بــازى لیگ اول 

تخت جمشید
■ لقب: چرچیل  

■ عملکرد ویژه : ثبت تنها یــک باخت در 
2 دوره لیگ

■ بهترین نتیجــه : پیــروزى 8-0 برابر 
تاج نوشهر وبرد 6-0 برابر استقالل

■ بدترین نتیجــه : شکســت 1-0 برابر 
تاج مسجد سلیمان

 متعجب نیستم
 «زالتکو کرانچار» سـرمربى تیم فوتبال سپاهان در 
مورد قهرمانى پرسپولیس در لیگ برتر گفت: اصًال از 
قهرمانى پرسپولیس با «برانکو ایوانکوویچ» متعجب 
نیسـتم. برانکو مربـى و آموزگارى خوب اسـت که از 
طرف هیئت مدیره با مدیرعامل باشـگاه پرسپولیس 
براى رسـیدن بـه قهرمانـى همراهى شـد. باشـگاه 
پرسـپولیس به خوبى شـرایط و امکانـات را با جذب 
بازیکنان فراهم کرد و برانکو توانسـت این قهرمانى 

را براى پرسپولیس رقم زد.
 برانکـو توانسـت تاکتیک هـا و ایده هـاى خـود را به 
خوبى جا بیانـدازد و با جمـع آورى 62 امتیاز قهرمانى 
زودهنگامى براى پرسـپولیس کسـب کند و من نیز 
فقط مى توانم به او و گروه فنى باشـگاه پرسـپولیس 

تبریک بگویم.

سقوط سپاهان
تیم فوتبال امید سـپاهان با شکسـت برابـر فوالد به 
لیگ دسته اول سـقوط کرد. در چارچوب رقابت هاى 
هفته بیسـت و یکم لیگ برتر امید شش دیدار برگزار 
شد. گفتنى اسـت با نتایج به دست آمده ذوب آهن به 
رده سـوم صعود کرد و جایگاه یازدهمى سـپاهان نیز 

مسجل شد.

تمدید قرارداد با لى
همزمانى درخشش «لى اولیویرا» با بازگشت زالتکو 
کرانچار به سـپاهان باعث شـد تا این مربـى کروات 
خیلى زود رأى به ادامه همکارى با گلر برزیلى تیمش 

دهد.
سـپاهان از هم اکنون فعالیت نقل و انتقاالتى خود را 
کلید زده و مذاکره براى تمدید قرارداد بازیکنان مورد 

تأیید سرمربى تیم را در دستور کار قرار داده است.
اولین تمدیدى سپاهان اما بسـیارى را غافلگیر کرد. 
لى اولیویرا که قرار بود براى سـپاهان حکم «فرناندو 
دخسوس» در اسـتقالل خوزسـتان فصل گذشته را 
داشته باشـد به ویژه در مقطع ابتدایى فصل عملکرد 
ُپرنوسـانى داشـت و با اینکه از لیگ معتبر پرتغال به 
فوتبال ایران آمده بـود از جذبش به ایـن دلیل انتقاد 
مى شد که در تیم هاى گذشته خود معموًال نقش یک 

دروازه بان ذخیره را داشت.
درخشـش اولیویرا در هفته هـاى اخیر امـا خیلى زود 
زالتکو کرانچـار را مجاب بـه ادامه همـکارى با این 
سنگربان 29 ساله اهل سـائوپائولو نمود تا طبق نظر 
سرمربى کروات سپاهان تمدید قرارداد با او در اسرع 

وقت در دستور کار باشگاه اصفهانى قرار بگیرد.
 

رکورد ویژه بیرانوند
علیرضـا بیرانونـد بـه رکـوردى ویـژه در ترکیـب 
پرسـپولیس دسـت پیـدا کـرد. بیرانونـد بـا بسـته 
نگه داشـتن دروازه خود در دیدار بـا پدیده هفدهمین 
کلین شـیت فصل را به نام خـودش ثبت کـرد. البته 
مهدى رحمتى در لیگ دوازدهم موفق شد 21 کلین 
شیت به ثبت برساند و آمار او بهتر از بیرانوند است اما 
دروازه بان پرسپولیس از لحاظ میانگین گل خورده در 

هر بازى بهترین آمار را در تاریخ لیگ برتر دارد.

 کار بزرگ استقالل اهواز
به نظر مى رسـد رکوردى که اسـتقالل اهواز در این 
فصـل از رقابـت هـاى فوتبـال قهرمانى دسـته اول 
باشگاه هاى کشـور از خود به جا گذاشته یک رکورد 
بى نظیر و شاید کم نظیر در فوتبال باشد. رکوردى که 

بى شک مى تواند در گینس ثبت شود. 
  با گذشت 32 هفته از بازى هاى این فصل استقالل 
اهواز هنوز طعم شیرین پیروزى را نچشیده است.این 
تیم 11 تساوى و 21 باخت داشـته. به همراه 17 گل 

زده در کنار 63گل خورده!
استقالل اهواز هفته ها پیش به لیگ 2 سقوط کرد با 
این توضیح که فصل گذشته یکى از تیم هاى حاضر در 
لیگ برتر بود. البته این تیم پیش از حضور در لیگ برتر 
هم به لیگ 2 سـقوط کرده بود منتهى با خرید امتیاز 

تیم فوالد  نوین به لیگ برتر آمد!
استقالل اهواز در هفته پیش رو میزبان پارس جنوبى 

جم صدرنشین بازى هاست.

تایم اوت

در جشن قهرمانى تیم پرسپولیس علیرضا بیرانوند مدام 
بچه خود را به هوا پرتاب مى کرد. 

با توجه به قدرت دســت بیرانوند، علیرضا بچه خود را 
به گونه اى به هوا پرتاب مى کــرد که براى ثانیه هایى 
عادل فردوســى پور نگران بیرانوند و بچه اش شده بود 
و به دروازه بان پرسپولیس توصیه مى کرد که این کار 
را نکند! شاید علیرضا بچه اش را با توپ فوتبال اشتباه 
گرفته بود. خالصه هر چه که بود به خیر گذشت. با این 
حال گفته مى شود جراحت سطحى براى بچه بیرانوند 
پیش آمده بود البته نه بخاطر پرتاب کردن به هوا، گویى 

سرش به جایى اصابت کرده بود. 

علیرضا بیرانوند یکــى از خوب هاى پرســپولیس در 
این فصــل بود و نقشــش در قهرمانى بــى بدیل بود. 
پرســپولیس در ســال هاى اخیر که قهرمان نمى شد 
از دروازه بانــى خیلــى ضربه خــورده بــود. از میثاق 
معمار زاده گرفته تا دروازه بان شــهردارى یاســوج و 

سوشا مکانى. 
علیرضا بیرانوند خیال پرسپولیس را از بابت دروازه راحت 
کرده است، دستکم براى چند فصل متوالى. خوبى او این 
است که پرتوان و با انگیزه بازى مى کند و از همه مهمتر 
اهل بازى نمایشى نیست. پرسپولیس با این دروازه بان 

حاال حاالها مى تواند به قهرمانى فکر کند.

 یکى از اتفاقات عجیب جشــن قهرمانى پرسپولیس، 
صحنه اى بود که نگذاشــتند «بوژیدار رادوشویچ» با 
پرچم کرواســى شــادى کند. خیلى ها فکر مى کردند 
این اتفاق را مســئوالن نیروى انتظامــى رقم زده اند 
اما ماجرا این بوده که تصمیم را مســئوالن تلویزیون 
گرفتند و البته مسئوالن ارشد پرســپولیس هم با آنها 
همکارى کردند. مراسم جشن داشــته به صورت زنده 
روى آنتن مى رفته که مسئوالن پخش زنده مى بینند 
درحالى که هیچ خبرى از پرچم ایران در زمین نیســت، 
آن وسط یک پرچم کرواسى درحال چرخیدن است. با 
خودشان به این نتیجه مى رسند که این اتفاق صحیحى 

نیســت و تصمیم مى گیرنــد پرچم را از ایــن بازیکن 
بگیرند.

به گفته شــاهدان عینى دو نفر از مســئوالن حراست 
ورزشگاه و سازمان صدا و ســیما با هماهنگى طاهرى، 
مدیر قرمزها پرچم را از این بازیکن مى گیرند تا مشکل 
نبودن پرچم کشــورمان در یک جشن باشگاهى، حل 
شــود. درحالى که ده ها بار این اتفاق و این شــکل از 
شــادى در نقاط مختلف دنیا رخ داده و حتى بازیکنان 
ایرانى خودمان چنیــن رفتــارى را در قهرمانى هاى 
باشگاه هاى شان در لیگ هاى اروپایى داشتند و کسى 

پرچم کشورشان را از دستشان نگرفته است.

ماجراى 
 پرچم کرواسى  

بچه 
به جاى توپ!

  نگاهى به مربیان قهرمان پرسپولیس

■ برانکو در بین مربیان پرسپولیس که این تیم را به عنوان قهرمانى در
 تاریخ لیگ کشور رسانده اند نفر ششم است

سپاهان بدترین نتیجه برانکو  را 
10 قهرمانى پرسپولیس را در تاریخ لیگ ایران، رقم زد

آلن راجرز انگلیسى، بیوك وطنخواه، استانکو، 

ى پروین، افشــین قطبى و برانکو به دست 
عل

آورده اند.

آلن راجرز:
قهرمان لیگ دوم منطقه اى و لیگ اول 

تخت جمشید-1350و1352

استانکو پوکله پویچ:
قهرمان لیگ هاى پنجم وششم 

آزادگان-1374 و1375

عزت ا... وطنخواه:
قهرمان لیگ سوم تخت جمشید 

با پرسپولیس-1354

على پروین:
 قهرمان لیگ هاى 

هشتم و نهم آزادگان 
-1377و1378

و قهرمان لیگ اول 
حر فه اى-1380

برانکو:
قهرمان لیگ شانزدهم 

حرفه اى-1395

■ امتیازات:61 امتیاز در 27 بازى لیگ  هشتم آزادگان،
54 امتیاز در 26 بازى لیگ نهم آزادگان و
49 امتیاز در 26 بازى لیگ اول حرفه اى

■ لقب: سلطان
■ عملکرد ویژه: ثبت 14 برد متوالى در لیگ هشتم و انجام 33 بازى بدون 

شکست در سال ها 77 و78
 ■ بهترین نتیجه: برد 4-0 برابر پاس

■ بدترین نتیجه: باخت 3-0 برابر نفت آبادان

■ امتیازات:  65  امتیاز در 28بازى
■ لقب: پروفسور

■ عملکرد ویژه: ثبت رکورد بیش از 2 امتیاز میانگین و داشتن امتیاز بهترین 
مربى تاریخ لیگ برتر (از حیث میانگین)

■  بهترین نتیجه: برد 4-0 برابر پدیده در تهران
■ بدترین نتیجه: باخت 2-0 برابر نفت تهران و4-2 برابر سپاهان

افشین قطبى:
قهرمان لیگ هفتم 

حرفه اى با 
پرسپولیس-1386

■ امتیازات: 65 امتیاز در 34 بازى
■ لقب: امپراتور

■ عملکرد ویژه: پرسپولیس در 16 بازى ابتدایى لیگ شکست نخورد ودر 
کل مسابقات تنها 3 هفته از 34 هفته صدرنشین  نبود
■ بهترین نتیجه: پیروزى 5-0 برابر شیرین فراز

■ بدترین باخت: شکست 4-1 برابر استقالل اهواز

 در حالى که روزهاى اخیر حرف و حدیث هاى فراوانى مبنى بر جذب چهار بازیکن توسط پرسپولیسى ها 
به گوش مى رسید، خبر رسید دو بازیکن از نامزدهاى پیوستن به این تیم، کارشان را تمام شده مى بینند 

و مى توانند در لیگ هفدهم براى سرخپوشان به میدان بروند.
«گادوین منشــا»، یکى از دو بازیکن مورد نظر اســت؛ مهاجم نیجریه اى کــه در میانه هاى لیگ به 
پیکانى ها پیوست و در مدت زمان کوتاهى توانست خود را به عنوان یک مهاجم گلزن و فرصت طلب 
معرفى کند. او پس از مدتى پرسپولیسى ها را خواهان خود دید و شــایعات فراوانى مبنى بر پیوستن و 
یا عدم پیوســتن او به این تیم به گوش مى رسید تا اینکه باالخره باشــگاه پرسپولیس با این بازیکن و 
باشگاه پیکان توافق کرد و به این ترتیب، کنار نام یکى از بازیکنان حاضر در فهرست خرید خود، تیک

 زد.
 البته پیش از این اخبارى مبنى بر عدم پیوستن بازیکن خارجى به جمع پرسپولیسى ها به گوش مى رسید 
اما این اتفاق در حالى رخ مى دهد که سرخپوشــان بخواهند بازیکنى از خــارج از ایران وارد تیم کنند، 
گادوین منشا به دلیل اینکه پیش از این در لیگ ایران حضور داشت مشمول این قانون نمى شود. باشگاه 
سپاهان هم یکى از مشتریان منشا براى فصل جدید بود که البته توافق زودهنگام او با پرسپولیسى ها 

باعث شد این مهاجم از دست زردپوشان بپرد.
شجاع خلیل زاده نیز بازیکن دیگرى بود که در سال هاى اخیر بارها از پیوستن او به پرسپولیسى ها خبر 
به گوش مى رسید اما هر بار به دلیلى این اتفاق نمى افتاد تا در نهایت در لیگ هفدهم این بازیکن بتواند 
با پیراهن سرخ به میدان برود. شــجاع که پیش از لیگ فعلى تنها یک گام با پرسپولیسى شدن فاصله 
داشت، به دلیل ادامه قرارداد با سپاهانى ها عازم اصفهان شد اما اکنون و با پایان قرارداد خود با این تیم، 

با مدیران پرسپولیس توافق کرد تا در لیگ بعدى براى این تیم به میدان برود.

«منشا» قطعاً سرخپوش مى شود

گزینه زردها پرید!

پس از رضا عنایتى که استقالل روزگار خوشــى را با او گذراند نوبت به آرش آقاى گل رسید تا به مانند 
رضاى آقاى گل خداحافظى اش از فوتبال را رســماً ا عالم کند. وداعى که هواداران اســتقالل را به یاد 
روزهاى خوش با او مى اندازد. آن گل هاى بیشمارى که در لیگ ها و جام ها براى استقالل به ثمر رساند. 
آن گل هاى ارزشمندش در شهرآوردها و حتى گل هایى که با لباس تیم ملى به ثمر رساند. آرش برهانى 

در گلزنى ستاره اى بود که شاید آیندگان بیشتر بزرگى اش را درك کنند.
بازیکنى پرقیمت که موفق شد در لیگ ایران به گل هاى متعددى را  به ثمر برساند و دومین گلزن فوتبال 
ایران پس از رضا عنایتى لقب بگیرد. آرش با همه این بزرگى اما به واســطه کج ســلیقگى هاى برخى 
گزارشگران سیما بارها با واژه گل نزن خطاب داده شــد در حالى که ذات او با چنین برداشت نامأنوسى 
فرسنگ ها فاصله داشت و نه تنها به او این برچسب نمى چسبید بلکه همواره مهاجمى بود خطرناك که 

دل هر دروازه بانى را خالى مى کرد.
آرش برهانى خداحافظى رسمى خود را از فوتبال در حالى اعالم کرد که در آستانه 34 سالگى است.

 آرش برهانى 115 گل در لیگ هاى فوتبال گل زده است که البته 114 گل در لیگ ایران و یک گل در 
لیگ امارات بوده است.

لیگ قهرمانان آسیا در ادوار در مســابقات جام حذفى مختلف ایران 17 گل، در مســابقات 
فوتبال ملى،ده گل توسط مختلف 17 گل، در تیم هاى ملى پایه 12 گل و در مســابقات 

آرش برهانى ثبت شده است.
اســتقالل بوده که برهانى در تاریخ لیگ برتر یکى از مردان حماســه ســاز تیم 
براى تیــم فوتبال بیشــترین بازى و بیشــترین گل زده را در این مقطع زمانى 
لیگ شــده و یک باشگاهش به ثمر رسانده اســت. او با استقالل دو بار قهرمان 
تجربه کرده است. بار جام حذفــى را برده و با تیم پاس هــم قهرمانى در لیگ را 
صعود کرده و در آرش برهانى بــا تیم ملى فوتبال ایران به جــام جهانى 2006 
را هم بر تن کرده مرحله نهایى مسابقات جام جهانى 2006 پیراهن تیم ملى فوتبال 

است.
 

آرش هم خداحافظى کرد

ب ر ل ن یر ى م ج ب رر و ر ی ن هر ی
2 گل، در تیم هاى ملى پایه 12 گل و در مســابقات  فوتبال ملى،ده گل توسط 7مختلف 17

آرش برهانىثبت شده است.
اســتقالل بوده که برهانى در تاریخلیگ برتر یکى از مردان حماســه ســاز تیم
براى تیــم فوتبال بیشــترین بازى و بیشــترین گل زده را در این مقطع زمانى 
لیگ شــده و یک باشگاهش به ثمر رسانده اســت. او با استقالل دو بار قهرمان 
تجربه کرده است. بار جام حذفــى را برده و با تیم پاس هــم قهرمانى در لیگ را 
صعود کرده و در6آرشبرهانى بــا تیمملىفوتبالایران بهجــام جهانى2006

را هم بر تن کرده 6مرحله نهایى مسابقات جام جهانى 2006 پیراهن تیم ملى فوتبال 
است.

 گوچى
 بهترین گلزن 
27 سال اخیر

«اردویژه»

 رضا قوچان نژاد با به ثمر رساندن 18 گل تا پایان هفته سى ویکم فصل جارى لیگ برتر فوتبال هلند 
(اردویژه) در رده چهارم برترین گلزنان تاریخ این رقابت ها قرار گرفته است. 

رده بندى8 گلزن تاریخ اردویژه هلند به شرح زیر است:
آلفونس آلووز با 34 گل ز ده (فصل 2007 – 2006)،  باست دوست با 32 گل زده ( فصل 20012 – 2011)،  آلفرد 
فینبوخاسون با 29 گل زده ( فصل  2014 - 2013 )،  آلفرد فینبوخاسون با 24 گل زده ( فصل 2013 -2012)،  
رضا قوچان نژاد با 18 گل زده (فصل 2017 - 2016). ملى پوش ایرانى با توجه به دو رتبه متوالى سوم و چهارمى 
آلفرد فینوبوخاســون به طور اتوماتیک در رده چهارم گلزنان برتر اردویژه قرار مى گیــرد،  آنتونى لورنینگ با
 18 گل زده ( فصل 2000 – 1999)،  یان توماسون با 18 گل زده ( فصل 1997 – 1996)،  کالسن هونتالر با 

18 گل زده ( فصل 2006 – 2005).
ســه هفته تا پایان فصل جارى اردویژه هلند باقى مانده و رضا قوچان نژاد مى تواند رکورد خود را بهبود بخشد. 
همچنین قوچان نژاد با به ثمر رساندن 18 گل به بهترین گلزن 27 سال اخیر تیم هیرنوین در اردویژه هلند تبدیل 
شده است. بهترین گلزن هیرنوین پیش از این مارتن با شش گل زده در فصل (1991 - 1990) بود که گوچى 

این رکورد را شکست.
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از «بیست» شروع شــد و در «هیچ» به اوج رسید و در 
این میان البته یکى از متفــاوت ترین نقش هایش را باز 
هم در «اسب حیوان نجیبى است» کاهانى ایفا کرد. اما 
آنچه بیشتر موجب شــهرت مهران احمدى شد حضور 
قدرتمندش در تلویزیون با نقش هاى سخت بود چه در 
نقش شکیب در سریال «آواى باران» و چه در نقش بهبود 
در سریال «پایتخت» که این دومى اگرچه رضایت باالى 
مخاطب را همراه داشت اما براى او چندان راضى کننده 
نبود.  بخش هایى از گفتگو خبرآنالین با مهران احمدى 

بازیگر سینما و تلویزیون را بخوانید:
در کارنامه شما نقش هاى متفاوتى به 
چشم مى خورد و از این حیث مى توان 
گفت بازیگر خوش  شانسى هستید 
که نقش هاى مختلفى را بازى کردید. 
خودتان را خوش شانس مى دانید؟

من مجبورم ایــن کار را انجام دهم چون هنر دیگرى به 
جز بازیگرى ندارم. جــز اینکه بتوانم نقش هاى متفاوت 
بازى کنم. خیلى ها هنرهاى دیگرى دارند ولى من اگر 

این هنر را نداشته باشم به قول معروف ظرف سه سوت 
حذفم مى کنند. نقش فیلم «هیچ»، یا «اســب حیوان 
نجیبى است»، نقش فیلم «بیســت» یا فیلم «نفس»، 
«شیار 143» هیچ کدام از اینها آسان یا حتى کمى شبیه 
بهم نبودند. اما نقشــى که در فیلم «ماحى» بازى کردم 
یکى از کاراکترهاى متفاوتى بود که بازى کردنش برایم 
سخت بود و به همین دلیل هم پذیرفتم. ضمن اینکه من 
معتقدم انتخاب هاى من متفاوت بوده اند تا اینکه خودم را 

خوش شانس بدانم.

به هر حال پیشــنهادهاى متفاوتى 
داشتید که توانســتید از بین شان 
نقش هایى کــه دوســت دارید را 

انتخاب کنید؟
نه همیشه هم اینطور نبوده و بسیارى از پیشنهادها هم 
بوده اند که شــبیه نقش هاى قبلى ام بوده اند و من قبول 
نکردم. من اگر مى خواســتم همان روند را پیش بگیرم 
قاعدتا یکسرى نقش داشتم که همه شان شبیه هم بود. 

بنابراین همه نقش هایى که از من مى بینید انتخاب هاى 
من بوده و حتى برخى از ایــن انتخاب ها گاهى اوقات 
منجر به از دست دادن فرصت هایى چه از لحاظ مالى و 
چه روابطم با افراد شده ولى با این حال ترجیح دادم باز 
هم روى انتخاب هایم سختگیرى کنم و نقش متفاوت 

را بپذیرم.

در تلویزیون هم که بــا «پایتخت» 
اتفاق خوبى برایتــان افتاد و بهبود 

محبوب شد…
اتفاقا یکى از مصیبت هایى که براى من بعد از بازى در 
«پایتخت» به وجود آمد این بود که خیلى ها من را فقط با 
آن نقش مى شناختند و عده اى هم فکر مى کردند چون 
بهبود شــمالى بود من خودم هم شمالى هستم. من در 
«شــیار 143» نقش یک آدم کرمانــى را بازى کردم، 
در «بیســت» آقاى کاهانى همدانى بــازى کردم، در 
«نفس» نقش یک قمى را بازى کردم اما نمى دانم چرا 
تصورات همه به سمت شمالى بودن من مى رود. یکى از 

یلى  ال که من دیگر نمى خواهم در د
این سریال بازى کنم 
همین اســت، با 
بــازى در این 
ســریال روى 
پیشــانى من 
برچسبى  یک 
خورده که من از 

آن ناراحتم.

بخشى از این قضیه که مى گویید به 
خاطر فراگیر بودن رسانه تلویزیون 

است، مگر ایرادى دارد؟
من از بهبود فریبا ناراحتم و حالم خوب نیست، چون من 
کمدین نیستم. من بازیگرى ام که دوست دارم نقش هاى 
متفاوت بازى کنم اما این ســریال روى پیشــانى من 
برچسب زد. مردم ما اصوال دوست دارند بخندند و شاید 
به همین خاطر باشد که نقش بهبود چون در یک سریال 

طنز بود بیشتر در ذهن شان باقى مانده است.
پس پرونده این ســریال برایتان 

بسته شد؟
بله، قطعا بسته شده.

«ماحى» فیلم اول کارگردانش داود 
خیام بود. مشــکلى با کار کردن با 

کارگردان هاى فیلم اولى ندارید؟
من با خیلى از کارگردان هاى فیلم اولــى کار کردم، از 
رضا کاهانــى که اولین فیلمش را با هم شــروع کردیم 
تا آقاى درمیشــیان که من در اولین فیلمشان «بغض» 
بازى کردم. حتى خانم آبیار هم «شیار 143» اولین فیلم 
سى و پنج شان بود، «اشیا از آنچه در آیینه مى بینید…» 
فیلم ویدئویى بود که وارد سینما شد. داود خیام کارگردان 
فیلم «ماحى» هم از کارگردان هاى فیلم اولى بودند که 
من افتخار داشتم با ایشان همکارى کنم. به نظر من این 
نسل فیلمسازى جدید و جوان با دید بازتر و جدیدترى به 
سینما نگاه مى کنند. از طرف دیگر وقتى من به عنوان 
یک بازیگر مى خواهم سر کارى بروم و متنش را مى خوانم 
که کارگردان نوشته و خودش هم مى خواهد آن را بسازد، 
مى توانم از اندیشــه آن آدم متوجه موارد زیادى بشوم. 
ضمن اینکه من از آن دســته بازیگرانى هستم که همه 
کار در این ســینما انجام دادم، تــدارکات و تولید 
بودم، دستیار کارگردان و برنامه ریز هم بودم 
و حتى کارگردانى فیلم کوتاه هم کردم. 
البته این کــه مى گویم جزو افتخارات 
من نیست واز بد حادثه مجبور شدم 
این کارها را هــم انجام دهم. من 
بازیگرم و لیسانسم هم بازیگرى 
است. اما چون در زمینه بازیگرى 
دوست نداشتم هرجایى باشم 
تجربه هاى اینچنینى هم در 
کارنامه ام دیده مى شود که 
البته ناگفته نماند همه شان 
هم به دردم خــورده و در 
آینده هــم برایــم مفید 

خواهد بود.

تصوراتهمه به سمت شمالى بودن من مى رود. یکى ازقاعدتا یکسرى نقش داشتمکه همه شان شبیه هم بود.بازى کنم. خیلى ها هنرهاى دیگرى دارند ولى من اگر 
یلى  ال که من دیگر نمى خواهم در د

این سریال بازىکنم
همین اســت، با 
بــازى در این

ســریال روى 
پیشــانى من 
برچسبى یک

خورده که من از 
آن ناراحتم.

ض ب ن م ی ین او ر ن ن ی ی ر ى آ
3بازى کردم. حتى خانم آبیار هم «شیار 143» اولین فیلم
سى و پنج شان بود، «اشیا از آنچه در آیینه مى بینید…»
فیلم ویدئویى بود که وارد سینما شد. داود خیام کارگردان
فیلم «ماحى» هم از کارگردان هاى فیلم اولى بودند که
منافتخار داشتم با ایشان همکارى کنم. به نظر من این
نسل فیلمسازى جدید و جوان با دید بازتر و جدیدترى به
سینما نگاه مى کنند. از طرف دیگر وقتى من به عنوان
یکبازیگر مى خواهمسر کارىبروم و متنش را مى خوانم
که کارگردان نوشته و خودش هم مى خواهد آن را بسازد،
مى توانم از اندیشــه آن آدم متوجه موارد زیادى بشوم.
آن دســته بازیگرانىهستم که همه اینکه من از ضمن
دادم، تــدارکات و تولید کار در این ســینما انجام
بودم، دستیار کارگردان و برنامه ریزهم بودم
و حتى کارگردانى فیلم کوتاه هم کردم.
البته این کــه مى گویم جزو افتخارات
من نیست واز بد حادثه مجبور شدم
این کارها را هــم انجام دهم. من
بازیگرم و لیسانسم هم بازیگرى
است. اما چون در زمینه بازیگرى
هرجایى باشم دوست نداشتم
تجربه هاى اینچنینى هم در
کارنامه ام دیده مى شود که
البته ناگفته نماند همه شان
هم به دردم خــورده و در
آینده هــم برایــم مفید

خواهد بود.

مهران احمدى: 

از بهبود فریبا ناراحتم 
و حالم خوب نیست

فرزند زنده یاد عباس کیارستمى در پى اظهار نظر اخیر وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مبنى بر اینکه در پرونده 
کیارستمى نیز مانند پرونده کوى دانشگاه و کهریزك این 
سئوال مطرح است که نتیجه رسیدگى به این پرونده چه 
شد؟ در گفتگویى با ایســنا بیان کرد: صحبت هاى آقاى 
هاشــمى برایم تعجب برانگیز بود و فکر مى کنم پیش از 
انتخابات ریاست جمهورى طرح چنین مسئله اى دو هدف 
دارد. اول اینکه این پرونده هم به شکل آشناى پرونده هاى 
مشابه، مورد بهره بردارى سیاسى جناح ها قرار گرفته و بعد 
از یک سال سکوت، شــنیدن چنین اظهارنظر هایى چند 
هفته مانده به انتخابات چندان دلگرم کننده و جدى نیست.

او افزود: نکته دوم این اســت که به نظر مى رســد آقاى 
هاشمى (وزیر بهداشــت) به جاى اینکه خود را در مقام 
مسئول ببینند، ترجیح داده اســت که در مقام یک منتقد 

قرار گیرد، این در حالى است که در مراسمى که ایشان روز 
گذشته (28 فروردین ماه) اظهار نظر خود را مطرح کردند، 
در کنارشــان آقاى حریرچىـ  معاون وزارت بهداشت ـ  
ایستاده است. ایشان در بیشتر جلسات پزشکى قانونى و 
سازمان نظام پزشکى براى بررسى پرونده پدرم تشکیل 
شد، حضور داشتند و عضوى از کمیسیون هاى تخصصى 
بودند و نه تنها از جزئیات پرونده  مطلع هســتند، بلکه در 
مقام کارشــناس در پرونده اظهارنظــر کرده اند، اما حاال 
ترجیح داده شده که توپ به زمین دیگرى انداخته شود و 
مقامات وزارت بهداشت، از مسئولیت درباره بررسى پرونده 

شانه خالى کنند.
کیارستمى ادامه داد: در تمام ماه هایى که پرونده پزشکى 
پدرم پیگیرى مى شــد، هیچ اظهار نظرى یا اقدام جدى 
از طرف مقامات مســئول در حوزه هــاى فرهنگى هم 

نشــنیدیم و ندیدیم. اما حاال باز موسم انتخابات رسیده، 
بزرگداشــت هاى متعدد ترتیب داده شــده و حرف هاى 
مسئوالن هم تند و جسورانه شده است. به هرحال معتقدم 
هر صحبتى را که در این برهه زمانى درباره پرونده پزشکى 
عباس کیارستمى گفته شود، نباید جدى گرفت و درعین 
حال نباید اجازه داد از این پرونده بهره بردارى سیاســى

 شود.
این مستندســاز  گفت: مســئوالن وزارت بهداشت اگر 
نتوانســتند در حوزه ســازمان نظام پزشــکى پیگیرى 
دقیق ترى را انجام دهند، الاقل مى توانستند این کار را در 
پزشکى قانونى که فعالیت اش زیر نظر خود وزارتخانه است 
انجام دهند، اما پزشکى قانونى هم با این که ماه هاست با 
حضور نماینده وزارت بهداشت درحال بررسى این پرونده 

است، گزارش روشن و کاملى ارایه نکرده است.

واکنش فرزند کیارستمى به اظهارات وزیر بهداشت 

حسین فرح بخش تهیه کننده سینما گفتگویى در «همشهرى 24 » کرده و در بخش هایى از آن 
حرف هاى جالبى زده است .

به گزارش سینماسینما، فرح بخش در بخش هایى از این مصاحبه گفته است: وقتى نوبت به بازى 
در «تاراج» رســید. در این فیلم نگذاشتند آقاى هاشم پور از نام «جمشــید آریا» استفاده کند که 
مجبور شد آن را تغییر بدهد. در «تاراج» آقاى قادرى نقش اول را به ایشان دادند و بعد از این فیلم 
هم «عقاب ها»، «یوزپلنگ» و «تیغ» و «ابریشــم» را بازى کردند. در سال 1365 چون مدیران 
سینمایى آن زمان با حضور قهرمان در سینما مخالف بودند، به ایشان تهمت اخالقى زدند و از آن 
سال آقاى هاشم پور ممنوع کار شدند. این وضعیت تا سال 67 که آقاى عیارى «روز باشکوه» را 
ساختند و از آقاى هاشم پور دعوت کردند، ادامه داشت. در این فیلم آقاى هاشم پور با همان تیپ 
معمولى، نقش ساواکى را بازى کرد. سر طاس و بدون مویشــان را در سینما نمى توانستند نشان 
بدهند تا اینکه در ســال 1370 من و آقاى علیخانى تصمیم گرفتیم فیلم «قافله» را بسازیم. از او 
خواستیم که موهایش را بزند و سرش را کچل کند اما ایشــان حاضر نبود این کار را انجام بدهد، 
چون او را ترسانده بودند و دلش نمى خواست دوباره مشکلى برایش به وجود آید. در این فیلم آقاى

هاشم پور نقش افســر نیروى انتظامى را بازى مى کرد که از وســط فیلم باید بالباس مبدل وارد 
گروه هاى قاچاقچیان مى شــد تا بتواند آنها را به دام بیاندازد. از او خواســتیم براى بازى در این 

صحنه ها سرش را کچل کند که قبول نمى کرد و مى گفت این کار را نمى کنم. 
با هر ترفندى بود راضى اش کردیم. خودم موهایش رازدم و اتفاقًا از آن لحظه فیلم داریم که اشک 
مى ریخت وقتى موهایش را کوتاه مى کردیم. من براى این کار به آقاى هاشم پور امضا دادم که 
اگر براى زدن موهایش ممنوع کار شد تا آخر عمر خرج زندگى اش را از  پویا فیلم بگیرد. این نامه 
هنوز هم هست و براى ثبت در تاریخ مى خواهم آن را به موزه سینما بدهم تا در موزه نگهدارى شود. 
خوشبختانه این فیلم اکران شد و فیلم پرفروشــى هم شد، آقاى هاشم پور هم ممنوع کار نشدند، 

چون وزارت ارشاد نتوانست جلوى اکران فیلم را بگیرد. 
البته عکس هاى بدون موى آقاى هاشم پور را مهر نکردند تا ما نتوانیم از آنها استفاده کنیم اما با 

همه اینها فیلم به اکران درآمد.

آنچه در دهه 60 بر جمشید هاشم پور گذشت 

ممنوعیت بخاطر یک سر طاس

دانشگاه آزاد اسالمى واحد فریدن در نظر دارد یک دستگاه مینى بوس هیونداى کروز خود را با مشخصات ذیل 
از طریق مزایده عمومى به فروش برساند متقاضیان مى توانند با رعایت شرایط ذیل در این مزایده شرکت نمایند. 
1- مبلغ خرید اسناد مزایده 20/000/000 ریال مى باشــد که متقاضى مى بایست مبلغ فوق را به شماره حساب 
0105844225004 بانک ملى شعبه مرکزى داران به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد فریدن واریز و با در دست 

داشتن فیش واریزى به امور مالى دانشگاه جهت دریافت اسناد، و بازدید از خودرو مراجعه نماید. 
2- مهلت فروش اسناد شرکت در مزایده 10 روز از تاریخ انتشار آگهى در روزنامه مى باشد. 

3- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
4- پرداخت هزینه آگهى برعهد برنده مزایده مى باشد. 

5- پرداخت هزینه هاى مربوط به نقل و انتقال سند، تعویض پالك و کارشناسى برعهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فریدن

نوع خودروردیف
شماره 
انتظامى

سال 
ظرفیتتولید

تاریخ خاتمه 
بیمه شخص 

ثالث

تاریخ 
خاتمه بیمه 

بدنه
مینى بوس هیونداى 1

196/3/1696/6/23+ 998/13138718 ع 52کروز (سفید- روغنى)

تلفن تماس: 03157228270- 09132716581 (اکبرى نیا)
                    آدرس: اصفهان- فریدن- دانشگاه آزاد اسالمى واحد فریدن          کدپستى 95311- 85611 

دانشگاه آزاد اسالمى
واحد فریدن
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

گوشیتان را تبدیل به یک 
رایانه رومیزى کنید

سامســونگ ابزارى به نام DeX طراحى کرده که با 
استفاده از آن مى توان گوشى هاى گلکسى اس 8 و 
اس 8 پالس را به رایانه هاى رومیزى براى انجام امور 

شخصى و ادارى مبدل کرد.
همانطور که مى دانیدDeX یک ابزار قابل حمل ساده 
اســت که تنها 230 گرم وزن دارد و براى استفاده از 
آن تنها کافیست یکى از گوشى هاى یاد شده و یک 
نمایشگر با پشــتیبانى از HDMI را در اختیار داشته 

باشید.
همچنین این ابزار ارتبــاط بلوتوثى با صفحه کلید و 
موشــواره را ممکن مى کند. DeX داراى یک پورت 
Ethernet و دو پورت USB 2.0 است، لذا مى توان 

با سیم هم آن را به شبکه هاى خانگى، صفحه کلید و 
موشواره متصل کرد.

رایانــه اى که بــه این شــکل در دســترس قرار 
مى گیرد براى گشــت و گــذار در اینترنت، اجراى 
برنامــه هــاى ادارى ســاده ماننــد آفیــس، 
گوگل داکس و برخى برنامه هــاى اندرویدى مفید 

است.
سامســونگ DeX را همراه با کابل هاى HDMI  و 
USB-C عرضه مى کند و اســتاندارد مناســب در 

نمایشــگرها براى اســتفاده از آن 1920 در 1080
 اســت. قیمت نهایى این محصول در زمان عرضه 

اعالم خواهد شد.

قفل هوشمند و نوآورانه 
اپلیکیشن هاى اندروید

 App Lock – Quick AppLock Pro عنــوان 
اپلیکیشــنى براى قفل برنامه هــاى اندرویدى با 
شــیوه اى نوآورانــه مى باشــد که توســط تیم 
توسعه دهنده HDM Dev Team تولید و منتشر شده 
است. شــیوه کار این نرم افزار قدرتمند به این گونه 
است که با انتخاب اپلیکیشن محافظت شده، صفحه 
نمایش دســتگاه قفل شــده که همین امر موجب 
مى شود کســى به غیر از شما نتواند صفحه نمایش 
را باز کرده و به برنامه دسترســى داشته باشید. اگر 
توجه کرده باشــید در تمامى نرم افــزار هاى قفل 
اپلیکیشــن در هنگام انتخاب اپلیکیشن قفل شده، 
یک تأخیر وجود دارد که گاهى در میان همین تاخیر 
هر چند کوتاه مى تــوان یک لحظه محیط برنامه را 
مشاهده نمود. شاید در نظر بسیارى از کاربران این 
تاخیر مهم نباشد اما بهتر است بدانید که همین تاخیر 
به وجود آمده بسیار مهم بوده و حریم شخصى را به 
خطر مى اندازد. بهتر اســت بدانید که قابلیت هاى
App Lock – Quick AppLock Proتنهــا به قفل 

برنامه ها محدود نمى شــود زیرا قــادر خواهید بود 
بســیارى از عملکرد هاى دیوایس هوشمند را نظیر 
فعال کردن واى فاى، تماس هاى ورودى و خروجى 

و … را نیز قفل نمایید.

چگونگى پخش زنده در 
یوتیوب

  آى تى ایران | یوتیوب پخش زنده تصاویر 
را از ماه فوریه آغاز کرده اســت. البته آن زمان فقط 
کاربرانــى اجازه پخش زنده داشــتند که بیشــتر از

 10 هزار نفر آنها را دنبــال مى کردند. اما حاال گوگل 
تصمیم گرفته تا این عدد را کاهش دهد و از این پس 
همه کسانى که حداقل 1 هزار نفر دنبال کننده دارند 

مى توانند پخش زنده در یوتیوب داشته باشند.
با توجه به اینکه امروز فیســبوك و پریسکوپ این 
ســرویس را به ســادگى در اختیار همه قرار داده اند 
اما یوتیوب کمــاکان فکر مى کند کــه کاربران این 
اپلیکیشن را به رقبا ترجیح خواهند داد. احتماًال یکى از 
مهمترین دالیل آن استفاده از ویژگى سوپر چت است. 
ویژگى سوپر چت یوتیوب به کاربران امکان مى دهد 
تا مبلغى پول پرداخت کنند تا کامنت آنها براى مدت 

مشخصى در باالى همه کامنت باقى بماند. 

تجربه زندگى دیجیتال به بشر ثابت کرده که دیگر نمیتوان عمر گرانبها را براى کارهاى روزمره از جمله خرید کاالهاى 
مورد نیاز هدر داد، چرا که امروزه با چند کلیک از هر مکان و در هر زمان میتوان کاالى مورد نظر را به راحتى و در محیطى 

امن تهیه کرد.
فروشگاه آنالین مقداد ، ایجاد خریدى رضایت بخش در فضاى اینترنتى را رکن اصلى توسعه  فعالیت هاى خود قرار داده 

است و محلى مناسب براى اطالع رسانى و خرید محصوالت IT و لوازم جانبى است.
 تمامى ایرانیان مى توانند کاالهاى الکترونیک مورد نیاز خود از قبیل لپ تــاپ، موبایل، تبلت، قطعات کامپیوتر، انواع 
ساعت هاى هوشمند و کنسول بازى، ماشــین هاى ادارى، لوازم جانبى وهزاران قلم کاالى متنوع را به صورت آنالین 
خریدارى کنند و به آسانى تحویل بگیرند.مقداد آى تى با پیاده سازى روش هاى پرداخت و تحویل متنوع امکان خرید 

آنالین را در هر زمان و مکانى با شرایط ساده فراهم کرده است.
تمامى کاالها و خدمات این فروشگاه داراى مجوز هاى الزم از مراجع مربوطه مى باشند و فعالیت هاى این سایت تابع 
http://meghdadit.com :قوانین و مقررات جمهورى اسالمى ایران مى باشد.                                                  وب آدرس

 Defense Zone 3 Ultra HD بازى جدید و محبوب در ســبک بازى هاى اســتراتژى با اســم «منطقه دفاعى 3» از 
اســتودیوى ARTEM KOTOV براى اندروید است، داستان بازى همانند نســخه اصلى، در مورد شورش دشمنان به 
سرزمین هاى شماست که مى بایست با انواع ســالح ها و ابزارهاى مختلف در دســترس ان ها را یکى پس از دیگرى 
نابود کنید و ماموریت هاى چالش برانگیزى را پشــت ســر بگذارید! دشمنان در مسیرهاى مشــخص در حال حرکت 
هســتند که شــما باید با ســرعت و دقت باالى خود ابزارها را در کناره ها برافشانید و با شلیک به ســمت ان ها مانع از 
ورودشان به سرزمینتان شــوید! بازى نسبت به نســخه هاى پیشین پیشرفت چشمگیرى داشــته و در ان سالح هاى 
جدید، مناظر جدید و ویژگى هاى بیشــتر به چشــم میخورد! اگر از عالقه منــدان به بازى هاى اســتراتژیک اندروید 
هســتید که على رغم طراحى خوب داراى حجمى ناچیز باشــد و بتواند ســاعت ها شــما را ســرگرم کند بدون شک

 Defense Zone 3 گزینه مناسبى است.از ویژگى هاى بازى مى توان به مواردى چون شامل بودن هفت سطح مختلف، سه 
سطح دشوارى، هشت نوع برج براى استفاده، هشت توانایى خاص از حمالت هوایى تا بمب هسته اى، فصل هاى متنوع و 

انواع مختلفى از مناظر + پشتیبانى از بیش از 20 زبان زنده دنیا از جمله زبان شیرین فارسى اشاره کرد.

معرفى محصول

شــرکت ژاپنى شــارپ (Sharp) بــه طور رســمى از 
جدیدترین اسمارت فون رده باالى خود با نام اختصاصى 
”Aquos R“ رونمایــى کــرد. گوشــى هوشــمند نام 
برده شــده از تراشــه اســنپدراگون 835 کوالکام و رمى
 4 گیگابایتى بهره مى برد. شــارپ از جمله شــرکت هاى 
ژاپنى است که بیشــتر آن را به دلیل تولید و عرضه لوازم 
الکترونیکى و خانگى فعالیت مى شناســیم. این شرکت 
گاها از اسمارت فون هایى هم رونمایى مى کند. حال شاهد 
معرفى یکى از قدرتمندترین اسمارت فون هاى این شرکت 
هستیم. گوشى هوشــمند Aquos R ساعاتى پیش رسمًا 

توسط شارپ معرفى شد.
بدنه گوشى هوشــمند مذکور از مواد فلزى ساخته شده و 
کیفیت باالیــى دارد. صفحه نمایــش آن 5.3 اینچى و از 
نوع IGZO در نظر گرفته شده و وضوح تصویر 2560 در 
1440 پیکســل را ارائه مى کند. همچنین نمایشــگر این 
اســمارت فون با HDR 10 ســازگارى کامل دارد. دکمه 
هوم (Home) دستگاه که نقش اسکنر انگشت آن را هم 

ایفاء مى کند، مانند محصوالت پیشین سامسونگ در زیر 
نمایشگر آن تعبیه شده است. دکمه هاى پاور (Power) و 
افزایش/کاهش صدا (Volume) آن هم در لبه سمت راست 

دستگاه تعبیه شده اند.
گوشى هوشمند Sharp Aquos R از سیستم روى چیپ 
(SoC) قدرتمند اسنپدراگون 835 کوالکام بهره مند است 
که پردازنده مرکزى هشت هسته اى دارد و در حال حاضر 
پرچمدار سرى تراشه هاى کوالکام محسوب مى شود. رم 
دســتگاه ظرفیت 4 گیگابایتــى دارد و حافظه داخلى آن
 64 گیگابایت فضاى ذخیره ســازى اطالعات را در اختیار 

کاربر قرار مى دهد.
باترى که شرکت شــارپ براى پرچمدار جدیدش در نظر 
گرفته اســت، ظرفیــت 3160 میلى آمپر ســاعتى دارد. 
سیســتم عامل اندروید 7.1 نوقا به صورت پیش فرض در 
گوشى Aquos R نصب و راه اندازى شده است و دوربین 
اصلى گوشى از سنســورى 22.6 مگاپیکسلى با دیافراگم 
f/1.9 تشکیل مى شود. دوبین اصلى این گوشى از قابلیت 

فوکوس اتوماتیک با سرعت باال و لرزشــگیر اپتیکال یا 
همان قابلیت OIS هم بهره مى برد.

اما شرکت شارپ به دوربین سلفى گوشى مذکور هم توجه 
ویژه اى داشته است! دوربین سلفى Sharp Aquos R از 
سنسورى 16 مگاپیکسلى تشکیل شده است. دستگاه از 
استاندارد ضد آب و گرد و غبار IPX8 بهره مند بوده و در لبه 
 (USB Type C) زیرین خود پورت اتصال یو اس بى نوع سى
را ارائه مى نماید. ابعاد این گوشى 8.7 در 74 در 153 میلیمتر 
اســت و جاى تعجبى ندارد که دستگاه از تکنولوژى شارژ 
ســریع 3.0 کوالکام (Quick Charge 3.0) پشتیبانى به 
عمل آورد.نکته جالب توجه بعدى در مورد گوشى هوشمند 
Aquos R مربوط به بهره مندى آن از دســتیار هوشمند 

اختصاصى مى شود که شارپ آن را EMOP نامیده است. 
متأسفانه در حال حاضر هیچ اطالعات دقیقى در مورد قیمت 
این اسمارتفون منتشر نشده است، اما با توجه به مشخصات 
فنى آن مى توان پیش بینى که محصــول مورد نظر یک 

اسمارتفون گران قیمت خواهد بود.
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مقایسه اصالت کاال و 
خرید آنالین

بازى منطقه
 دفاعى 3 
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پیام هاى تلگرام را بدون 
خوردن تیک دوم بخوانید!

با فعالسازى ویژگى Popup Notifications در تلگرام 
هنگامى که یک یا چند پیام برایتان ارسال شود، صفحه 
گوشى شما روشن شده و پیام هاى ارسال شده براى شما 
در وسط صفحه نمایان خواهد شد. الزم به ذکر است که تا 
وقتى تلگرام را باز نکرده اید، تیک دوم که به معنى خوانده 
شدن پیام است براى فرد مقابل شما نخواهد خورد.مراحل 

زیر را دنبال کنید:
مرحله اول: ابتدا برنامه Telegram را اجرا کنید.
مرحله دوم: روى منوى همبرگرى ضربه بزنید.

مرحله سوم: اکنون به بخش Settings یا همان تنظیمات 
مراجعه نمایید.

 مرحله چهارم: پــس از ورود به تنظیمات تلگرام، بخش 
Notification and Sounds را انتخاب کنید.

 Popup Notification مرحله پنجم: اکنون روى گزینه
ضربه بزنید.

 مرحله ششم: حال با چهار گزینه رادیویى مواجه خواهید 
شد. این گزینه را به ترتیب شرح خواهیم داد:
No popup: بدون نمایش پاپ آپ پیام ها.

Only when screen on: فقط زمانى که صفحه نمایش 

روشن است و با گوشى کار مى کنید.
only when screen off: فقــط زمانى صفحه نمایش 

خاموش اســت، پیغام پاپ آپ پیام هاى تلگرام نمایش 
داده شود.

Always show popup: همیشــه پاپ آپ پیام هاى 

تلگرام نمایش داده شود.
با انتخاب یکى از گزینه هاى باال، بسته به شرایطى که انتخاب 

کرده اید، پاپ آپ پیام هاى تلگرام نمایش داده خواهد شد!

لرزش گیر تصویر در 
اپلیکیشن گوگل فوتو

  آى تى ایران | جدیدترین نسخه اپلیکیشن 
گوگل فوتو (Google Photos) به کاربران امکان 
لرزشگیرى ویدیوهاى ضبط شده را خواهد داد. براى 
استفاده از این ویژگى کافى است آخرین نسخه این 
برنامه را دانلود کرده و با ورود به قســمت ویرایش 
و انتخاب Stabilize در گوشــه ســمت چپ پایین 
صفحه، به راحتى ویدیوهاى خــود را لرزش گیرى 
کنید.استفاده از این ویژگى براى کسانى که از این 
اپلیکیشن اســتفاده مى کنند و به ضبط کلیپ هاى 

ویدیویى عادت دارند، بسیار خوشایند خواهد بود.
پس از انتخاب گزینه Stabilize، بایســتى منتظر 
بمانید تا لرزش گیرى ویدیو به اتمام برســد که این 
پروســه براى کلیپ هاى کوتاه چنــد ثانیه و براى 
کلیپ هاى طوالنى حدود یک دقیقه زمان مى برد. 
البته لرزشــگیرى با اســتفاده از این اپلیکیشــن با 
لرزشگیرى از طریق سخت افزارهاى مورد استفاده 
در اسمارت فون هاى جدید قابل مقایسه نیست، اما 
در کل پس از اســتفاده از این اپلیکیشــن، کاهش 

لرزش در ویدیوها را متوجه خواهید شد.

ترفند

کلیک

با بزرگ ترین 
شبکه کامپیوترى 
آشنا شوید 

 بــدون شــک گــوگل بزرگترین شــبکه 
کامپیوترى دنیــا را در اختیار دارد، شــبکه اى 

که شــامل مراکز داده هایى به وســعت یک انبار 
بزرگ هستند و در 15 نقطه در چهار قاره مختلف قرار 
گرفته اند. اما حدود 6 سال پیش زمانى که گوگل شیوه 
جدیدى از تشخیص صدا جهت به کارگیرى در سیستم 
عامل اندروید را اختراع کرد، مهندســین این شــرکت 
نگران این بودند که شبکه فعلى گوگل وسعت و فضاى 
الزم براى نگهدارى این حجم از داده ها را نداشته باشد. 
طبق تخمین مهندســین، اگر هر یک از دستگاه هاى 
اندرویدى فعلى از سیستم جدید تشخیص صدا تنها به 
مدت 3 دقیقه در روز استفاده مى کردند، شرکت گوگل 

بایستى تعداد مراکز داده خود را دو برابر مى کرد.
در آن زمان، گــوگل در مراحل ابتدایــى به کارگیرى 
سیستم تشــخیص صدا از طریق شبکه هاى عصبى و 
سیســتم هاى پیچیده ریاضى قرار داشت. در سال هاى 
اخیر این بخش از یادگیرى ماشــینى با رشــد سریعى 
همراه شــده و عالوه بر صدا، سیســتم هاى تشخیص 
چهره، ترجمه ماشینى و جستجوى اینترنتى نیز به دنیاى 
شبکه و کامپیوتر هوشمند وارد شده اند. پس از استفاده 
از این متد، خطاهاى گوگل با 25 درصد کاهش همراه 
بود اما به کارگیرى این سیستم به قدرت و فضاى بسیار 

بیشترى نیاز داشت.
گوگل به جاى دو برابر کردن مراکز داده، چیپ هایى با 
«نام تى پى یو» (Tenso Processing Unit) اختراع و 
تولید کرد که به طور تخصصى جهت راه اندازى و کنترل 
شبکه هاى عصبى ساخته شده بودند. یکى از مهندسین 
فعال در بخش تولید این چیپ در اینباره گفت: « یافتن 
یک راهکار جدید که از نظر مصرف انرژى به صرفه تر 
باشد کامًال منطقى به نظر مى رسید». در حقیقت قدرت 
پردازش این چیپ بین 30 تا 80 برابر پردازشــگرهاى 

معمولى است.
گوگل این پردازشــگر را ابتدا در ماه مى رونمایى کرد 
اما اطالعات خیلى محدودى درباره آن را به مخاطبین 
ارائه داد. حال تیم مهندسین تولید کننده این پردازشگر 
گزارش کاملى درباره این پروژه منتشر کرده اند و نحوه 
عملکرد چیپ و مشکالتى که این چیپ قادر است حل 
کند را در ایــن گزارش به طور کامــل توضیح داده اند. 

تنها بــراى پردازش گــوگل از این چیپ 
عصبى اســتفاده مى کند و در بخش شــبکه هاى 

زمانى که کاربر دستور صوتى را به گوشى اندرویدى خود 
مى فرستد، این چیپ ها نیز فعال مى شوند. با ساخت این 
چیپ، گوگل دیگر نیازى به ساخت 15 مرکز داده جدید 
ندارد و این مسئله موجب ذخیره زمان و هزینه زیادى 
براى گوگل گردیده است. همچنین ساخت این چیپ 
موجب تحــول در دنیاى پردازشــگرهاى کامپیوترى 

شده است.
همانطور که گوگل، فیســبوك، مایکروسافت و دیگر 
شرکت هاى بزرگ ســرویس هاى بیشترى با استفاده 
از شبکه هاى عصبى مى ســازند، نیاز به یک پردازشگر 
تخصصى براى آمــوزش و راه اندازى مدل هاى هوش 
مصنوعى نیز افزایــش پیدا مى کند. اکثر شــرکت ها 
مدل هاى خود را با استفاده از پردازشگرهاى گرافیکى 
انجام مى دهند. این پردازشگرها در اصل براى استفاده 
در بازى هاى کامپیوترى و دیگــر برنامه هاى بصرى 
ساخته شــده اند اما براى اســتفاده در قلب شبکه هاى 
عصبى هم مناسب به نظر مى رســند و به همین دلیل 
شرکت ها از این پردازشگرها اســتفاده مى کنند. البته 
بعضى از کمپانى ها مانند مایکروسافت و شرکت چینى 
بیدو(Baidu) از چیپ هاى جایگزین استفاده مى کنند، 

همانند چیپ تى پى یو شرکت گوگل.
اما تفاوت اینجاســت که گوگل این چیپ را انحصارا 
جهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره ورى سیســتم 
وســیع شــبکه هاى عصبى خود اختراع و تولید کرد. 
شرکت گوگل اکثر ســخت افزارهاى مورد استفاده در 
مراکز داده هاى خود را تولید مى کند که شامل سرورها 
و قطعات شــبکه مى شــود. حال گوگل تولید قطعات 

تجهیــزات را یک 
مرحله جلوتر برده و موفق 
به تولید پردازشگرهاى اختصاصى 
شده اســت و روز به روز از خرید قطعات و 
سخت افزار از دیگر شرکت ها بى نیازتر مى شود.

ایــن چیپ همچنیــن موجب ایجــاد تحول در 
بازار پردازشگرها شده اســت. گوگل، فیسبوك 
و مایکروســافت در گذشــته از بزرگ ترین خریداران 
پردازشگر به حســاب مى آمدند اما اختراع چیپ جدید 
گوگل، ایــن شــرکت را از رده  این خریــداران خارج 
کرده است، به همین دلیل شرکت اینتل که به عنوان 
بزرگ ترین شــرکت تولید کننده پردازشگرها شناخته 
شده است به دنبال تولید چیپ هاى جدید خواهد رفت تا 
از این طریق بتواند دوباره نبض بازار را در اختیار بگیرد.

متمرکز اما گسترده
Jouppi مدیر تیم مهندسین شــرکت گوگل در اواخر 

سال 2013 و به منظور ســاخت چیپى که امروز با نام 
تى پى یو شناخته شده است به شرکت گوگل آمد. او در 
گدشته در شرکت هایى از جمله اچ پى و DEC به عنوان 

محقق سخت افزارى فعالیت مى کرد. 
او مى گوید که شــرکت گــوگل قصد داشــت نوعى 
چیپ با نام FPGA که امروزه شــرکت مایکروسافت 
از آن اســتفاده مى کنــد را در شــبکه هاى عصبــى 
مراکــز داده خــود بــه کار بگیــرد. اســتفاده از آن 
چیپ هــا خیلى زمان مى برد و شــرکت مى توانســت 
از ایــن چیپ ها جهت انجــام وظایف مــورد نظر و با 
برنامه ریزى مجدد آنها ســتفاده کند اما نتایج آزمایش 
نشــان مى داد که این چیپ ها قادر به اجراى وظایف با 
سرعت و قدرت مورد نظر گوگل نبودند. او در ادامه گفت: 
«چیپ هایى که برنامه ریزى مجدد مى شوند هزینه هاى 
باالیى دارند و نتایج آزمایش نشــان مــى داد که این 
چیپ ها از نظر عملکرد هیچ تفاوتى با پردازشــگرهاى 

گرافیکى ندارند.»
در پایان شرکت تصمیم به ساخت چیپ هاى تخصصى 
گرفت، چیپــى که از ابتــدا براى انجــام یک هدف و 
وظیفه تخصصى طراحى شده باشــد. طبق اظهارات 
Jouppi، از آنجایــى که گــوگل این چیــپ را براى 

استفاده در شــبکه هاى عصبى ســاخته است، قدرت 
پــردازش این چیپ بیــن 15 تا 30 برابــر چیپ هایى 
اســت که براى مصارف مختلف مورد اســتفاده قرار

مى گیرند.
 ناگفته نماند که این چیپ براى اجراى تمامى وظایف 
مرتبط با شبکه هاى عصبى قابل استفاده است. از جمله 
این وظایف مى تــوان به شــبکه هاى عصبى پیچیده 
مورد استفاده در سیستم تشــخیص چهره و تشخیص 
دستورات صوتى اشاره کرد. استفاده از این چیپ براى 

استفاده در یک مدل محدود نخواهد بود.
گوگل از چیپ تى پى یو به مدت دو سال استفاده کرده 
است و از آن جهت تشــخیص چهره، ترجمه ماشینى 
و حتى در بــازى AlphaGo اســتفاده مى کند. در کل 
اســتفاده از این چیپ از آنجایى کــه باعث جلوگیرى 
از ساخت دیتا سنترهاى بیشتر شــده، راضى کننده به 

نظر مى رسد.

شارپ از جدیدترین اسمارت فون رده باالى خود رونمایى کرد
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 بــدون شــک گــوگل بزرگترین شــبکه 
کامپیوترى دنیــا را در اختیار دارد، شــبکه اى 

که شــامل مراکز داده هایى به وســعت یک انبار 
15 نقطه در چهار قاره مختلف قرار  5بزرگ هستند و در
6 سال پیش زمانى که گوگل شیوه 6گرفته اند. اما حدود
جدیدى از تشخیصصدا جهتبه کارگیرى در سیستم

عامل اندروید را اختراع کرد، مهندســین این شــرکت 
نگران این بودند که شبکه فعلى گوگل وسعت و فضاى 
الزم براى نگهدارى این حجم از داده ها را نداشته باشد. 
تنها بــراى پردازش گــوگل از این چیپ طبق تخمین مهندســین، اگر هر یک از دستگاه هاى 

تجهیــزات را یک 
مرحله جلوتر برده و موفق 
به تولید پردازشگرهاى اختصاصى 
شده اســت و روز به روز از خرید قطعات و 
سخت افزار از دیگر شرکت ها بى نیازتر مى شود.
ایــن چیپ همچنیــن موجبایجــاد تحول در
شده اســت. گوگل، فیسبوك بازار پردازشگرها

و مایکروســافت در گذشــته از بزرگ ترین خریداران 
پردازشگر به حســاب مى آمدند اما اختراع چیپ جدید 
گوگل، ایــن شــرکت را از رده  این خریــداران خارج 
کرده است، به همین دلیل شرکت اینتل که به عنوان 
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کره جنوبى، آمریکا و ژاپن به صورت یکصدا، مخالفت خود را با سیاســت هاى تالفى جویانه اقتصادى چین علیه 
کره جنوبى به دلیل تصمیم این کشــور براى استقرار سامانه موشکى پیشــرفته آمریکایى «تاد» در شبه جزیره، 

اعالم کردند.
این نخستین بار است که سه کشور دست در دســت یکدیگر و به شکلى واحد چین را هدف انتقادهاى جدى خود 

قرار داده اند.
وزارت خارجه چیــن در بیانیــه اى بار دیگــر تأکید کــرد که این کشــور همچنان با اســتقرار ســامانه ضد 
موشــکى «تاد» آمریکا کــه رادارهاى قــوى دارد و امنیت منطقــه چین را بــه مخاطره مى انــدازد، مخالف

 است.
همزمان مقام هاى دفاعى سه کشور در جریان مذاکرات اخیر خود در توکیو تأکید کرده اند که در قبال برنامه موشکى 

بالستیک و تسلیحات هسته اى کره شمالى نیز متحد هستند.
هر سه کشور در بیانیه منتشره پس از این نشست، بدون اشاره به نام پکن تصریح کردند که تحریم هاى اقتصادى 

کره جنوبى را اقدامى کامًال غلط مى دانند و با آن مخالف هستند.
از زمانى که کره جنوبى و آمریکا در ســال جارى میالدى اعالم کردند ســامانه «تاد» در زمین هاى گلف منطقه 
سئونگ جو در جنوب شرق پایتخت کره جنوبى آرایش داده مى شود و بخشى از این محموله نیز وارد این کشور شده 

است، چین تحریم هاى اقتصادى علیه کره جنوبى اعمال کرد اما رسمًا آن را تأیید نکرده است.
خبرگزارى «یونهاپ» از کره جنوبى در گزارشى با اشاره به بیانیه یاد شده به نقل از بانک  مرکزى این کشور اعالم 
کرد که این تحریم هاى سرسختانه رشد اقتصادى کره جنوبى را کاهش مى دهد و میزان خسارت وارده به اقتصاد 

آن بر اثر این تحریم ها بین 15 تا 20 میلیارد دالر برآورد شده است.
ایــن گــزارش ادامه مــى دهد کــه چین عــالوه بــر تحریــم شــرکت هــاى کــره اى، اجــازه فعالیت 
هاى فرهنگــى و هنرى نیز بــه کره اى ها در آن کشــور نمــى دهد و بســیارى از برنامه هاى مشــترك لغو

 شده است.
در بیانیه مشترك  کره جنوبى، آمریکا و ژاپن تأکید شده است که «تاد» یک سامانه موشکى دفاعى است که فقط 

براى مقابله با برنامه هاى موشکى کره شمالى مستقر خواهد شد.
ژاپن که در این بیانیه از کره جنوبى و آمریکا براى استقرار این سامانه موشــکى پشتیبانى کرده، در حال بررسى 

آرایش آن در خاك خود است.
در شرایطى که چین از احتمال تعویق در برنامه استقرار سامانه تاد خبر داده است، هر سه کشور گفته اند که عزم آنها 

براى استفاده از این سامانه راسخ است.
این بیانیه از کره شمالى خواسته است دســت به اقدامات تحریک آمیز نزند و تأکید کرده که سه کشور یاد شده در 
چارچوب شوراى امنیت سازمان ملل فشارها بر کره شــمالى را براى دست کشیدن از برنامه تسلیحات هسته اى 

افزایش خواهند داد.
این کشــورها همچنین در این نشست که نهمین بار اســت از ســال 2008 میالدى برگزار مى شود، بر تقویت 

همکارى هاى دفاعى در برابر کره شمالى تأکید کرده اند.

نامــزد راســت افراطــى در انتخابــات ریاســت 
جمهــورى 2017 فرانســه که بــه داشــتن مواضع 
ضد اروپایى معروف اســت، اتحادیه اروپا را مســبب 
مشــکالت اقتصــادى و اجتماعــى متعدد فرانســه

 دانست.
نامزد حزب راست افراطى جبهه ملى فرانسه در انتخابات 
ریاســت جمهورى 2017 این کشــور طى اظهاراتى 
اعالم کرد: «مــن مى خواهم رئیس جمهور فرانســه 
شــوم نه رئیس کمیســیون اروپا و معتقدم که اتحادیه 
اروپا مشکالت بسیارى براى کشــور ما و مردم آن در 
زمینه هاى اقتصادى و اجتماعى و نابودى مرزها به وجود 
آورده است اما نخســتین اقدام من به محض انتصاب 
به ریاست جمهورى فرانســه بازگرداندن مرزهاى ملى 

فرانسه به فرانسویان است.»
«مارین لوپــن» از جمله نامزدهاى انتخابات ریاســت 

جمهورى فرانســه اســت که برنامه هــا و طرح هاى 
ضداروپایى اش موجب انتقاد بســیارى از سیاستمداران 
از وى شــده اســت و آنها نســبت به پیروزى مارین 
لوپن در انتخابات ریاســت جمهورى آتى این کشــور

 هشدار داده اند.
وى چندى پیش اعالم کرد کــه در صورت پیروزى در 
این انتخابات همه پرسى مشابه همه پرسى ژوئن گذشته 
در انگلیس دربــاره عضویت فرانســه در اتحادیه اروپا

 برگزار خواهد کرد.
طبق نظرســنجى هاى اخیر صورت گرفته در فرانسه، 
مارین لوپن از صدرنشــینان نظرسنجى هاى انتخاباتى 
اخیر این کشــور اســت و یکى از دو نامزدى است که 

احتماالً  به دور دوم راه خواهد یافت.

نخست وزیر آلبانى در گفتگویى تهدید آمیز علیه اتحادیه 
اروپا اظهار داشت که درصدد راه اندازى اتحادیه اى در 

مقابله با اتحادیه اروپا هستند.
«ادى راما» نخست وزیر آلبانى در گفتگو با «پولیتیکو» 
با انتقاد از رویکرد اتحادیه اروپا در قبال موضوع عضویت 
«تیرانا» در این اتحادیه خاطر نشان کرد: براى مقابله با 
اتحادیه اروپا در صدد ایجــاد اتحادیه کوچکى با کوزوو 

هستیم. 
وى در ادامه سخنان خود افزود: تنها دلیلى که حاضر به 
ائتالف با کوزوو براى تشکیل اتحادیه هستیم رویارویى با 
اتحادیه اروپاست. اتحاد میان آلبانى و کوزوو مى تواند به 
امنیت و ثبات در منطقه بالکان کمک کرده و تا حد زیادى 

سبب شود تا اتحادیه اروپا دست از این منطقه بر دارد.
نخست وزیر آلبانى همچنین گفت: روند مذاکرات ما با 
اتحادیه اروپا بر سر پیوستن به این اتحادیه تا کنون به بن 
بست رسیده و این موضوع نه تنها خوشایند نبوده بلکه ما 

را نگران نیز مى کند.

یک نظرســنجى نشــان داد حمایت آلمانى ها از حزب 
اپوزیسیون سبزها به پایین ترین سطح خود در 15سال 

اخیر رسیده است.
نتایج این نظرســنجى که از ســوى مؤسسه «فورسا» 
انجام شد نشان مى دهد که شانس ائتالف چپگرا براى 
ربودن قــدرت از «آنگال مــرکل» صدراعظم آلمان در 

انتخابات ماه سپتامبر کاهش یافته است.
این نظرســنجى که براى مجله «اســترن» و شــبکه

 «آر تى ال» انجام شد نشان داد که حزب سبزها 6 درصد 
رأى دارند که این ضعیف ترین نتیجه کســب شــده از 
سوى این حزب با یک نظرسنجى از اوت 2002 تاکنون 

محسوب مى شود.
با این نتیجه سبزهاى مخالف دولت آلمان تنها یک درصد 
بیشتر از آستانه 5 درصدى مجاز به منظور ورود به پارلمان 

را کسب مى کنند.
یک نظرسنجى انجام شــده توسط شرکت نظرسنجى 
«اینسا» که اخیراً منتشر شد نیز نشان داد حزب سبزها با 
6 درصد رأى پشت سر حزب دموکرات هاى آزاد با 6/5 

درصد رأى قرار دارند.
حزب دموکرات هاى آزاد با این نتیجــه مى تواند بعد از 
شکستش در انتخابات ســال 2013 دوباره به پارلمان 

بازگردد.
برخى نظرسنجى هاى دیگر گمانه زنى کردند که ائتالف 
چپگراى «قرمز – قرمز – ســبز» متشکل از سوسیال 
دموکرات ها، حزب چپ افراطى لینکه و سبزهاى حامى 
محیط زیست ممکن است بعد از انتخابات 24 سپتامبر 

ظهور پیدا کنند.
نظرسنجى «فورسا» نشان داد که محافظه کاران وابسته 
به آنگال مرکل صدراعظم آلمان در مقایسه با هفته قبل 
تغییرى در آراء خود مشاهده نکرده و همان 36 درصد رأى 

را دارد و سوسیال دموکرات ها نیز همان 30 درصد رأى 
سابق را دارند.

حزب چپ افراطى لینکه با کسب یک درصد رأى بیشتر 
در این نظرسنجى 9 درصد رأى داشته است.

این حزب همچنین در نظرسنجى «اینسا» با نیم درصد 
رأى بیشتر همان 9 درصد رأى را دارند.

حزب مهاجر ستیز آلترناتیو براى آلمان (AfD) نیز در 
نظرسنجى «فورسا» 8 درصد و در نظرسنجى «اینسا» 

10 درصد رأى دارد.
در عین حال این نظرسنجى ها نشان داده حمایت مردم 
آلمان از «مارتین شولتز» کاندیداى سوسیال دموکرات ها 

براى رقابت با مرکل نیز کاهش یافته است.
نظرسنجى «فورسا» نشان داده حمایت از شولتز زیر 30 

درصد است.
29 درصد پاســخگویان نیز گفتند در صورت دادن رأى 
مســتقیم براى تعیین صدراعظم آلمان به شــولتز رأى 

مى دهند در حالى که 44 درصد به مرکل رأ ى مى دهند.

«هیالري کلینتون» پس از شکســت در انتخابات 
ریاست جمهوري از «باراك اوباما» رئیس جمهور 

سابق آن کشور عذرخواهی کرده است. 
روزنامه «واشنگتن پست» نوشت هیالري کلینتون 
وزیر امور خارجه اسبق آمریکا پس از شمارش آراء 
و شکست در انتخابات ریاست جمهوري با باراك 
اوباما رئیس جمهور ســابق آن کشور تماس تلفنی 

برقرار کرده و از وي عذرخواهی کرده است.
این روزنامه نوشت کلینتون پس از تماس تلفنی با 
رقیبش «دونالد ترامپ» و تبریک به وي به مناسبت 
پیروزي در انتخابات، با اوباما تمــاس گرفته و در 
گفتگو با وي گفته  اســت: جنــاب رئیس جمهور، 

من متأسفم.
به نوشته «واشنگتن پست»، رئیس جمهور سابق 
آمریکا از کلینتون خواســته است به شکست خود 
در انتخابات اعتراف کند. کاخ سفید نیز درخواست 
مشــابهی را از ســتاد تبلیغاتی کلینتــون مطرح 

کرده بود.
این روزنامه می افزاید: اوباما بر این باور بود که کار 
انتخابات یکسره شده است و در نتیجه هیچ دلیلی 

براي بازشماري آراء وجود ندارد.
یادآور می شــود کلینتون پیش از اعتراف رسمی 
به شکســت در انتخابــات ریاســت جمهوري، 
با بــاراك اوبامــا رئیــس جمهور وقــت تماس 

گرفته بود.

کره جنوبى طرحى را به مرحله اجرا گذاشــته است که در 
صورت موفقیت آمیز بودن آن مى تواند زمینه حذف سکه در 

مبادالت اقتصادى این کشور را فراهم سازد.
تارنماى بانک مرکزى کره جنوبــى که از چند روز پیش در 
خصوص اجراى این طرح اطالع رســانى مى کرد، یادآور 

شد اجراى طرح مزبور به صورت آزمایشى آغاز شده است.
این گزارش مى افزاید: این طرح همچنین به مشــتریان و 
خریداران امکان مى دهد به جــاى دریافت بقیه پول هاى 
خود به صورت سکه، از فروشــنده بخواهند این مبالغ را به
 کارت هاى ویژه اى که در همین رابطه طراحى شده واریز 
کند.«یونهاپ» به نقل از بانک مرکزى کره جنوبى اعالم کرد 
که مبالغ واریز شده به داخل این کارت ها توسط خریداران 
قابل برداشت است و آنان مى توانند از مبالغ داخل آن براى 

خریدهاى بعدى استفاده کنند.

بانک مرکزى کــره جنوبى مى گویــد، چنانچه این طرح
 موفقیت آمیز باشد شهروندان کره اى دیگر نیازى به حمل 
پول خرد و سکه نخواهند داشت و این مسئ له زمینه حذف آن 

در معامالت روزمره را فراهم مى سازد.
تارنماى بانک مرکزى کره جنوبى همچنین یکى دیگر از 
اهداف اجراى این طرح را آسایش و آرامش مردم هنگام خرید 
دانسته و یادآور شده است: حذف ســکه از مبادالت روزانه 
باعث کاهش قابل توجه هزینه هاى این بانک هم مى شود.
گفته شده که در حال حاضر این طرح آزمایشى با مشارکت 
چند فروشگاه بزرگ زنجیره اى کره جنوبى اجرایى شده که 
در صورت موفقیت آمیز بودن، به دیگر مراکز خرید و تجارى 

تعمیم داده خواهد شد.
بر اساس گزارش ها، کره جنوبى ســال گذشته حدود 47 
میلیون دالر را براى ضرب ســکه هاى جدید هزینه کرده 

است که بانک مرکزى این کشور مى گوید، اجراى این طرح 
و اقبال مردم از آن مى تواند هزینه تولید سکه را به طرز قابل 

توجهى کاهش  دهد.

انتخابات براى تعیین نماینده ایالــت جورجیا در مجلس 
نمایندگان آمریکا به دور دوم کشــیده شــد. رأى گیرى 
آتى در واقع رفراندومى درباره اقدامــات «دونالد ترامپ» 
جمهوریخواه و دموکرات ها پیش از انتخابات میان  دوره اى 

2018 خواهد بود.
به نوشته «شیکاگو تریبیون»، دور دوم انتخابات مجلس 
نمایندگان آمریکا براى حوزه انتخابیه ششم ایالت جورجیا 
بیســتم ژوئن (30 خرداد) میان «جان آساف» دموکرات و 

«کارن هندل» جمهوریخواه برگزار خواهد شد.
نماینده این حوزه پیش تر «تام پرایس» جمهوریخواه بود 
که استعفا کرد و دهم فوریه 2017 به عنوان وزیر بهداشت 
و خدمات انسانى در دولت ترامپ سوگند یاد کرد. انتخابات 
ویژه اى براى پر کردن کرسى خالى او در 18 آوریل 2017 
برگزار شــد اما نتیجه اى نداشــت و هیچکدام از نامزدها 
نتوانســتند 50 درصد رأى الزم را به دست آورند. دور دوم 
رأى گیرى میان دو نامزدى که بیشــترین آراء را به دست 

آوردند برگزار خواهد شد.
جمهوریخواهان معتقدند سناریوى دو – نامزدى، در ایالتى 
که از 1979 کنترل آن در دست جمهوریخواهان بوده است، 
به نفع آنها تمام مى شود. با این حال کمپین جان آساف 30 
ساله هم جان تازه اى گرفته است و گروه هاى حامى لیبرال 
معتقدند که پیروزى او در دور اول انتخابات با 6 / 48 درصد 
رأى یک موفقیت است. هندل 5 / 19 درصد رأى آورده بود.

به کمپین آساف جوان با شعار «ترامپ را خشمگین کنید» 
مقابل هندل جمهوریخواه، به چشــم یک رفراندوم درباره 
اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهورى آمریکا نگاه مى شود.

رأى گیرى براى انتخاب تمامى اعضاى مجلس نمایندگان 
و حدود یک سوم نمایندگان مجلس سناى آمریکا سال آینده 
برگزار خواهد شد اما در حال حاضر، حزب جمهوریخواه در 

هر دو مجلس داراى اکثریت است.
حزب دموکرات نتیجه رأى گیرى مرحله اول انتخابات در 
آتالنتا، مرکز ایالت جورجیا را نشانه اى بارز از نارضایى مردم 
از دونالد ترامپ قلمداد کرده است. البته با وجود اینکه طى 
دهه هاى اخیر، ساکنان این بخش مرفه از آتالنتا معموًال 
نامزد حزب جمهوریخواه را به کنگره فرســتاده اند اما در 
انتخابات اخیر ریاســت جمهورى، تعداد آراء ترامپ در این 
حوزه تنها یکدهم درصد بیــش از آراء هیالرى کلینتون از 
حزب دموکرات بود.جان آساف که فیلمساز است، توانسته 
بیش از هشت میلیون دالر براى تبلیغات انتخاباتى از حامیان 
محلى خود دریافت کند و از کمک تعداد زیادى داوطلب از 

داخل و بیرون این حوزه انتخابات برخوردار شود.
چندى پیش رأى گیرى بــراى انتخاب نماینــده یکى از 
حوزه هاى ایالت کانزاس در مجلس نمایندگان برگزار شد 
و نامزد حزب جمهوریخواه توانســت با اکثریت اندك آراء 

به پیروزى برســد. این حوزه انتخابیه نیز معموًال در اختیار 
حزب جمهوریخواه قرار داشت و انتصاب «مایک پامپئو» 
نماینده سابق این حوزه به سمت رئیس سازمان اطالعات 
مرکزى آمریکا (سیا) و اســتعفاى او از مجلس نمایندگان، 
باعث برگزارى انتخابات جدید شده بود.حتى در صورتى که 
جان آساف در مرحله دوم انتخابات پیروز شود و به مجلس 
نمایندگان راه یابد، حضور او بر توازن حزبى در کنگره تأثیرى 
نخواهد گذاشــت و حزب جمهوریخواه همچنان اکثریت

 قابل توجهى خواهد داشــت. در عین حــال، این پیروزى 
مى تواند هشدارى به دولت در مورد نتیجه انتخابات عمومى 
ســال آینده باشــد.در حالى که بعضى از جمهوریخواهان 
میانه رو از برخى از برنامه هاى مورد نظر دونالد ترامپ چندان 
راضى نیستند، در صورت تسلط دموکرات ها بر کنگره در 
ســال آینده قطعاً  رئیس جمهورى در اجراى بســیارى از 

برنامه هاى خود با دشوارى جدى مواجه خواهد شد.

«رفراندوم ترامپ» در ایالت جورجیا کاهش محبوبیت سبزهاى آلمان

اتحادیه اروپا مسبب مشکالت فرانسه استحذف سکه از مبادالت اقتصادى کره جنوبى

نخست وزیر بریتانیا  چند روز پیش در پیامى غیرمنتظره 
اعالم کرد: خواســتار برگزارى انتخابات سراســرى یا 
همان انتخابات پارلمانى زودتــر از موعد در کمتر از 2 

ماه دیگر است.
ترزا مى نخســت وزیر بریتانیا که در کمتر از یک سال 
گذشــته و از زمان روى کار آمدنش با چالش برگزیت 
(خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) درگیر اســت، در پیامى 
غیرمنتظره اعالم کرد خواســتار برگــزارى انتخابات 

سراسرى زودهنگام در این کشور است.
به طور معمول انتخابات سراســرى در بریتانیا هر پنج 
سال یکبار برگزارى مى شود اما در صورت کناره گیرى یا 
مرگ نخست وزیر، همچنین درخواست دولت، انتخابات 

زودتر از موعد در سراسر بریتانیا برگزار مى شود.
 انتخابات سراســرى بریتانیا، انتخاباتى است که براى 
تشــکیل مجلس عوام در انگلیس، اســکاتلند، ولز و 

ایرلندشمالى برگزار مى شود.
پیش از برگزارى انتخابات سراسرى یا همان انتخابات 
پارلمانى بریتانیا، باید همه کرســى هاى پارلمان خالى 
باشــند بنابراین چند هفته قبل از برگــزارى انتخابات، 
نخســت وزیر نزد ملکه بریتانیا مى رود تا درخواســت 

انحالل پارلمان را بدهد.
با تایید ملکه، پارلمان بریتانیا منحل مى شــود و بدین 
ترتیب رقابت هاى انتخاباتى آغاز مى شود. این رقابت ها 
نباید بیــش از 25 روز به طول انجامد امــا در مواردى 
استثنایى این امکان وجوددارد که رقابت هاى انتخاباتى 

بیش از 25 روز نیز طول بکشد.
هزاران نامزد احزاب سیاســى مختلف بریتانیا در 650 
حوزه انتخابى در انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالى 

به رقابت مى پردازند و هر حزب سیاسى اجازه دارد تنها 
یک نامزد در هر حوزه داشته باشد.

هر نامزدى که بیشترین راى را در حوزه انتخابى خود به 
دست آورد پیروز یک کرسى در پارلمان است و در نهایت 
حزبى که بیشترین کرســى ها و بیش از 326 کرسى از 
650 کرسى را به دست آورده، تشکیل کابینه مى دهد و 

رهبرش نخست وزیر بریتانیا خواهد شد.
اگر هیچ حزبى نتواند اکثریت مطلق مجلس عوام را به 
دست آورد، باید دولت ائتالفى تشکیل شود بدین ترتیب 
که دو حزب یا حتى در مواردى ســه حــزب با یکدیگر 
ائتالف کرده و وقتى جمع کرسى هاى آنان بیش از 326 

کرسى شد، تشکیل کابینه مى دهند.
در صورت موافقت با درخواســت ترزا مــى و برگزارى 
انتخابات سراســرى زودتر از موعــد در تاریخ 8 ژوئن 
2017، مردم بریتانیا پنجاه و ششمین انتخابات سراسرى 
از ســال 1802 میالدى تاکنون را در تاریخ این کشور 

تجربه مى کنند.

عذرخواهی کلینتون از 
اوباما بخاطر 

شکست در انتخابات

چگونگى برگزارى انتخابات سراسرى در بریتانیا

ایجاد اتحادیه کوچک در کوزوو  

اتحاد جدید اتحاد جدید 
کره جنوبى،  آمریکا و ژاپن علیه چینکره جنوبى،  آمریکا و ژاپن علیه چین
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چهل تکه

ســارق آمریکایى که پس از ورود به خانه اى در فلوریدا براى 
خود مرغ سرخ کرده و نوشــیدنى مى خورد توسط نیروهاى 

پلیس دستگیر شد.
صاحبخانه پس از ورود با دیدن این ســارق بى خیال و شکمو 
شــوکه شــده و بالفاصله با پلیس تماس گرفته ودرخواست 

کمک کرده است.
متهم «رونالد وسلى» 34 ساله از سارقان با سابقه بوده که در 
کمال خونسردى سرقت هایش را انجام داده است. وى شب 
حادثه پس از دزدیدن پول هاى صاحبخانه میز شام مفصلى 

براى خود فراهم کرده و یک شکم سیر غذا خورده است.

دزدى حرفه اى که 130 گوشى تلفن آیفون را به سرقت برده 
بود دستگیر شد؛ «ایسوس انااو» مرد 36 ساله نیویورکى در 
جشنواره موسیقى کالیفرنیا، از غفلت شرکت کنندگان استفاده 
کرد و این تعداد گوشى را به ســرقت برد. با افزایش شکایت 
شرکت کنندگان مبنى بر گم شدن گوشى هاى تلفن همراه، 
پلیس لس آنجلس موفق شد این دزد حرفه اى را با کوله پشتى 
پر از انواع آیفون در بین جمعیت شناسایى و دستگیر کند. پرونده 
قضائى با شمار زیادى شاکى در انتظار دزد تلفن هاى آیفون 
اســت. ظاهراً این دزد تلفن، تنها به سرقت تلفن هاى آیفون 

عالقه داشته و با مدل هاى دیگر کارى نداشته است.

یک کشــیش آرژانتینى بعد از اینکه اعالم شــد مجســمه 
مریــم مقــدس (س) در خانــه یکى از شــهروندان شــهر 
ســن خوزه خــون گریه کــرده اســت، تحقیقاتــى را راه 

انداخت.
تا به حــال صدهــا نفــر از کشــیش ها و چندیــن نفر از 
مردم عــادى از این مجســمه کوچک کــه در خانه یکى از 
شــهروندان اســتان ســالتاى آرژانتین قرار دارد و از گوشه 
چشــم هایش یک مایع قرمز رنگ پایین ریختــه که گفته 
مى شود، اشک خون است، دیدن کرده اند اما دلیلى براى این 

خون گریه کردن ارائه نشده است.

مجسمه مریم مقدس(س) گریه کرددزد عشق گوشى آیفون دزد شکمو دستگیر شد 030201

براى کشیدن مواد مخدر شیشه است قرار دارد با ضربات چاقو به سر و صورتش به قتل 
رسیده است.

همین کافى بود تا بازپرس خرازانى از شــعبه پنجم دادسراى شهررى همراه تیمى از 
مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران در صحنه جنایت حاضر شوند.

بررسى هاى ابتدایى تیم تشخیص هویت و پزشکى قانونى در محل جنایت نشان از آن 
داشت که زن جوان با 12 ضربه هولناك به گردن و سر به قتل رسیده است که عمق بعضى 

از این ضربات به 30 سانتیمتر مى رسد.
کارآگاهان در گام نخست به بررســى محل جنایت پرداختند و متوجه دوربین مداربسته اى 
در نزدیکى این آلونک متروکه شــدند و در بازبینى این فیلم، صحنه هولناك یک جنایت را 

مشاهده کردند.
در این فیلم پســر جوان پس از رفتن نگهبان کارخانه در اقدامى وحشیانه زن جوان را هدف 
ضربات چاقو قرار مى دهد که زن جوان براى فرار به سمت در آلونک قدیمى حرکت مى کند 
که پس از باز شــدن در روى زمین مى افتد و پســر جوان در حرکتى 
باورنکردنى شروع به زدن ضربات مرگبار چاقو به سمت صورت و گردن 

زن جوان مى کند.
در ادامه پسر جوان در حالى که زن جوان غرق خون روى زمین افتاده 
بود به آرامى وارد آلونک شده وپس از لحظاتى در زمان خارج شدن و فرار 
ضربه محکمى با چاقو به سر زن جوان مى زند و وقتى متوجه حضور مرد 

نگهبان مى شود به سرعت پا به فرار  مى گذارد.
جسد زن جوان با دستور بازپرس پرونده به پزشکى قانونى منتقل شد و 
با توجه به اینکه هیچ مدرك هویتى همراه این زن نبود عملیات انگشت 
نگارى از جسد وى صورت گرفت اما هیچ سرنخى از این زن که احتماًال 

افیونى و فرارى از خانه است به دست نیامد.
با گذشــت ده ماه از این جنایت هولناك در اتوبان فداییان اسالم هنوز 
هیچ ردى از عامل جنایت و زن جوان به دست نیامده است و تحقیقات 

فنى ادامه دارد.
بنا به این گزارش، بازپرس خرازانى از شعبه پنجم دادسراى شهررى با 
تقاضاى انتشار تصویر عامل جنایت و عکس چهره نگارى شده زن جوان 
خواست تا کسانى که اطالعى از مخفیگاه این قاتل فرارى و هویت زن 
جوان دارند به اداره 10 پلیس آگاهى تهران یا شــعبه پنجم دادسراى 

شهررى مراجعه کنند.

دوربین مداربسته یک کارخانه صحنه هاى هولناکى از یک جنایت شبانه در جنوب تهران را ثبت 
کرد و بازپرس پرونده براى شناسایى عامل جنایت و زن به قتل رسیده از مردم کمک خواست.

عقربه ها ساعت 10 و 30 دقیقه 11 خرداد ماه سال گذشــته را نشان مى داد که نگهبان یک 
کارخانه در خیابان فداییان اسالم، جنب پمپ بنزین در حال نگهبانى بود که دید یک زن و پسر 
جوان به سمت آلونک کوچکى که در جلوى کارخانه بود حرکت مى کنند و در ادامه پسر جوان 

به کمک زن تنها توانست در آلونک قدیمى را باز کنند و وارد آنجا شوند.
نگهبان کارخانه با دیدن این صحنه در حالى که چراغ قوه به دست داشت به سمت آلونک قدیمى 
رفت و پشت درهاى بسته از زن و پسر جوان که سرگرم کشیدن مواد بودند خواست تا آنجا را 

ترك کنند اما پسر جوان بى تفاوت به حرف هاى این نگهبان به کار خودش ادامه داد.
مرد جوان وقتى دید که این زن و پسر به حرف هاى او توجه نمى کنند آنها را تهدید کرد که ماجرا 

را به پلیس گزارش مى کند و براى زنگ زدن به پلیس به سمت کارخانه برگشت.
هنوز لحظاتى از رفتن نگهبان کارخانه نگذشته بود که ناگهان صداهایى به گوش رسید و نگهبان 

شوکه شده به آرامى به سمت آلونک متروکه بازگشت و با صحنه هولناکى روبه رو شد.
زن جوان غرق خون روى زمین افتاده بود و پسر جوان نیز قبل از رسیدن مرد نگهبان پا به فرار 

گذاشته بود که خیلى زود تیمى از مأموران پلیس در صحنه جرم حاضر شدند.
مأموران در بررسى هاى ابتدایى پى بردند که زن جوان در کنارش یک پایپ و فندك اتمى که 

دا دوربین

ا از
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صحنه هاى هولناك
براى کشیدن مواد مخدر شیشه است

رسیده است.
همین کافى بود تا بازپرس خرازانى
0مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهر
بررسى هاى ابتدایى تیم تشخیصه

از یک قتلاز یک قتل شبانه شبانه

عملیات جســتجو براى پیدا کردن جسد شهید پلیس در 
رودخانه بهمنشیر در حالى ادامه دارد که متهم تحت تعقیب 
پلیس دستگیر شد و ادعا مى کند که مأمور جوان شنا بلد 

نبود و من بى گناهم.
صبــح روز دوشــنبه مأمــوران کالنتــرى 18 آبادان 
براى دســتگیرى متهم تحــت تعقیب و ســابقه دار در 
منطقه 20 مترى ذوالفقارى وارد عمل شدند و زمانى که 

پاى در مخفیگاه وى گذاشتند این سارق حرفه اى با دیدن 
مأموران با استفاده از نیزارهاى اطراف خانه اش پا به فرار 

گذاشت.
مأمــوران در ادامه به تعقیب این ســارق حرفه اى رفتند 
و بــا اســتفاده از قانون بــه کارگیرى اســلحه اقدام به 
تیراندازى هوایى کردند که در این لحظه یکى از مأموران 
کالنترى 188 به نام «میثم میرزایى منش» به طرز مرموز 

به داخل رودخانه بهمنشیر سقوط کرد و سارق حرفه اى 
توانست در این لحظه از دست مأموران فرار کند.

در این لحظــه تیمى از مأموران امدادى و آتش نشــانى 
و غواصان بــراى نجات گروهبان میرزایــى منش وارد 

عمل شدند.
با گذشت ساعت ها جســتجو براى پیدا کردن این مأمور 
پلیس هیچ ردى از وى به دســت نیامد که در این راستا 
عزیزا... شهبازى فرماندار شهر آبادان با حضور در محل 
حادثه دستور داد تا همه ارگان هاى با هماهنگى هاى الزم 
براى پیدا کردن پیکر این شــهید جوان وارد عمل شوند. 
شهبازى گفت: همه نیروهاى ویژه باید براى پیدا کردن 
پیکر گروهبان میثم میرزایى منش که در حین خدمت به 

درجه شهادت رسیده است دست به کار شوند.
گفتنى اســت که این مأمور جوان که به تازگى در شهر 
کوهدشت استان لرستان به عنوان درجه دار در استخدام 
پلیس درآمد که پس از گذراندن شش ماه دوره آموزشى در 
کالنترى 188 آبادان مشغول به کار شده بود که به درجه 

شهادت رسیده است.
در حالى که جستجوها ادامه داشــت تیمى از مأموران به 
دستور ســرهنگ همت على ترکرانى جانشین فرمانده 

انتظامى آبادان براى دستگیرى سارق فرارى وارد عمل 
شدند تا اینکه صبح روز چهارشنبه هفته گذشته مأموران 

در گام نخست به سراغ خانواده وى رفتند.
خانواده سارق فرارى زمانى که متوجه شدند که پسرشان 
باعث شهادت مأمور جوان شده است مخفیگاه وى را در 
شهرك میثاق لو دادند و خیلى زود تیم هاى ویژه پلیس 

مخفیگاه این متهم را تحت نظر قرار دادند.
در این مرحله مأموران براى دســتگیرى «محسن» که 
معروف به «اوماریو» اســت وارد مخفیگاهش شدند که 
این متهم با دیدن مأموران با چاقویى که در دست داشت 
شــروع به خودزنى کرد تا راهى براى فــرار پیدا کند اما 
مأموران با تیزهوشى و عملیاتى غافلگیرانه این جوان را 

زمینگیر کردند.
درحالى که چند تن از شــاهدان ماجرا دیده اند که متهم 
فرارى و مأمور پلیس با هم درگیر شده بودند، محسن ادعا 

مى کند که مأمور جوان شنا بلد نبوده و من بى گناهم.
بنا به این گزارش، متهم براى تحقیقات بیشتر در اختیار 
مأموران پلیس استان خوزستان قرار گرفته است و عملیات 
جســتجو براى پیدا کردن جســد مأمور جوان همچنان 

ادامه دارد.

دستگیرى متهم فرارى در پرونده شهادت پلیس آبادان 

خالکوبى دزد 20 ســاله در صحنه جرم راز او را در نیشابور 
برمال کرد.

تالش پلیس شهرستان نیشابور منجر به دستگیرى اعضاى 
سه نفره باند سارقان خشن 20 ساله معروف به چرکى شد 

و تاکنون به 11 فقره زورگیرى و سرقت اعتراف کردند.
سرهنگ حســین بیات مختارى رئیس پلیس شهرستان 
نیشابور  در تشریح این خبرگفت: در پى شکایت فردى مبنى 
بر سرقت به عنف حدود یک کیلو گرم زعفران توسط دو 
جوان با یک موتورسیکلت در محدوده پنجراه موضوع به 

صورت وی ژه در دستور کار قرار گرفت. 
این مقام انتظامى خاطر نشان کرد: همزمان با بررسى این 
سرقت گزارش دیگرى مبنى بر سرقت خانه اى در محدوده 
شهرك بسیج به مرکز 110 اعالم که با اظهارات مالباخته 
مشخص شد یکى از سارقان داراى خالکوبى در ناحیه گردن 
است و همین سرنخ کافى بود تا راز دیگر سرقت هاى خشن 

نیز کشف شود. 
وى افزود: مأموران تجســس کالنترى 13 قدس پس از 
تجزیه و تحلیل سرقت ها و مراجعه به بانک مجرمان سابقه 
دار متوجه شدند یکى از متهمان فردى 20 ساله معروف به 

 « کى چر »
است که داراى ســوابق متعددى در 

زمینه نزاع، سرقت و شرارت است. 
سرهنگ مختارى خاطرنشان کرد: با شناسایى متهم اصلى، 
وى با هماهنگى مقام قضائــى در یک اقدام غافلگیرانه و 
ضربتى دستگیر شد و جهت تحقیقات بیشتر به کالنترى 

انتقال پیدا کرد. 
رئیس پلیس شهرســتان نیشــابور بیان کرد: متهم در 
تحقیقات فنى و پلیسى تاکنون به 11 فقره سرقت (چهار 
فقره سرقت خانه، شش مورد سرقت احشام و طیور، یک 
مورد سرقت زعفران) با کمک و همدستى دو نفر دیگر از 
دوستانش که همگى 20 سال سن داشتند اعتراف کرد که 
دیگر اعضاى باند نیز در عملیات هاى جداگانه دســتگیر 
شدند.  وى در پایان گفت: تحقیقات از متهمان براى کشف 
دیگر اقدام هاى مجرمانه آنان در حالى ادامه دارد که پرونده 

براى سیر مراحل قانونى به دادسرا اعزام شد.

خالکوبى دزد خشن
 باند مخوف را لو داد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در واحد 
ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى 
میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس 
از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى اســت در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شــماره  16004 1395603020260   مورخ  1395/09/20  اقاى حیدرقلى خانى سوالرى  به 
شناسنامه شماره 19  کدملی 1199523852  صادره شهرضا  فرزند باقر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 154,57  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
2- شــماره  13382 1395603020260   مورخ  1395/08/11 اقاى محمد ناطقى  به شناسنامه شماره  
4947  کدملی  1229362444  صادره خوانســار  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
231,48  مترمربع از پالك شماره  13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
3- شــماره  19967 1395603020260   مورخ  1395/11/16 اقاى محمدطیب اکرمى  به شناســنامه 
شماره 31  کدملی 2511430401  صادره الرستان  فرزند محمدعمر  نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 350,80  مترمربع از پالك شماره 371 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
4- راى شماره  19968 1395603020260   مورخ   11/16/ 1395 اقاى صفر بابائى سودانى  به شناسنامه 
شماره 1195  کدملی 1283294303  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 350,80  مترمربع از پالك شماره 371 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
5- راى شــماره  19969 13954603020260   مورخ  1395/11/16   اقاى حسین مانیان  به شناسنامه 
شماره 1115  کدملی 1283293498  صادره اصفهان  فرزند کاظم  نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 350,80  مترمربع از پالك شماره 371 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
6- راى شــماره  18923 1395603020260   مورخ  27 /1395/10  آقاي  صفرعلی سهرابی باردهء به 
شناسنامه شماره 39 کدملی 4622875241 صادره شهرکرد فرزند اله داد در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت    141,21 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلى جبارى باطانى
7- راى شــماره  18926 1395603020260 مورخ 1395/10/27  خانم ماه پري سهرابی به شناسنامه 
شماره 40 کدملی 4622963310 صادره شهرکرد فرزند جمعه در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت    141,21 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلى جبارى باطانى
8- راى شــماره   15942 1395603020260مورخ   1395/09/20 اقاى ابوالقاسم آقابابائى عمروآبادى 
به شناسنامه شــماره 23  کدملی 1199551317  صادره شهرضا  فرزند یوسف  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 95,45 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
9- راى شــماره  15944 1395603020260   مورخ   1395/09/20   خانم زهــرا ذهبى عمروآبادى به 
شناسنامه شماره 32  کدملی 1199576093  صادره شــهرضا  فرزند سیف اله  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 95,45 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
10- راى شماره  19957 1395603020260   مورخ   1395/11/16  خانم آرزو باقرى قهجاورستانى  به 
شناسنامه شماره 1494  کدملی 1291542851  صادره خوراســگان  فرزند مرتضى  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 150,90  مترمربع از پالك شــماره13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلى جبارى باطانى
11- راي شماره 17234 1395603020260  مورخ   1395/10/06   آقاي  علی حیدري دولت آبادي به 
شناسنامه شماره 399 کدملی 1286461871 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ  یک باب مغازه 
تجارى و زیرزمین   به مساحت 34,75  مترمربع پالك شماره  - فرعی از  14039-14048 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
12- راى شماره  20864 1395603020260   مورخ   1395/11/26    اقاى احمد واعظ دلیلى  به شناسنامه 
شماره 68972  کدملی 1281787132  صادره اصفهان  فرزند فضل اله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 247,38  مترمربع از پالك شماره 55 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
13- راى شماره  20857 1395603020260   مورخ   1395/11/26   خانم رقیه مومنى دهقى  به شناسنامه 
شماره 1536  کدملی 1284895157  صادره اصفهان  فرزند یداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
78,36  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج میرزاحسین صرامى
14- راى شــماره 21769 1395603020260   مورخ   12/05/ 1395   آقاي حسن شریفی به شناسنامه 
شــماره 44846 کدملی 1282372191 صادره اصفهان فرزند حمزه بصورت ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 111,15 مترمربع ازپالك شــماره 49 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
15- راى شــماره  22587 1395603020260   مورخ   07/26/ 1395  آقاي مســلم ملک محمدي به 
شناسنامه شــماره 4 کدملی 6299882271 صادره بروجن فرزند سهراب نســبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 188,25 مترمربع پالك شــماره448 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
 16- راى شــماره  00580 1396603020260   مورخ  01/21/ 1396   آقاى محمد حســین جزي به 
شناسنامه شماره 8856 کدملی 5110099170 صادره شاهین شهر فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 300,68 مترمربع پالك شماره1 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سلطانعلى شهسوارى 
17- راى شماره 21645  1395603020260   مورخ  12/04/ 1395  آقاي  اکبر قاضی زاده به شناسنامه 
شــماره 1962 کدملی 1286613949 صادره اصفهان فرزند علی نســبت به 6,56 حبه مشاع از 72 حبه 
ششــدانگ یک قطعه زمین محصور بامستحدثات آن به مســاحت 681,14 مترمربع پالك شماره 764 
و765 فرعی از99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که پــالك 765 فرعى قبل ازتفکیک درصفحه 
484 دفتر 126 امالك سابقه ثبت دارد که طبق سند 54000-62/9/26 دفتر 9 اصفهان به طاهره روحانى 
اصفهانى انتقال یافته وششدانگ پالك 764 فرعى درصفحه 481 دفتر 126 امالك بنام على قاضى زاده 

سابقه ثبت دارد
18- راى شماره  21647 139603020260   مورخ  12/04/ 1395    خانم زهرا قاضی زاده به شناسنامه 
شــماره 2040 کدملی 1286816459 صادره اصفهان فرزند علی نســبت به 6,56 حبه مشاع از 72 حبه 
ششــدانگ یک قطعه زمین محصور بامستحدثات آن به مســاحت 681,14 مترمربع پالك شماره 764 
و765 فرعی از99 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان که پــالك 765 فرعى قبل ازتفکیک درصفحه 
484 دفتر 126 امالك سابقه ثبت دارد که طبق سند 54000-62/9/26 دفتر 9 اصفهان به طاهره روحانى 
اصفهانى انتقال یافته وششدانگ پالك 764 فرعى درصفحه 481 دفتر 126 امالك بنام على قاضى زاده 

سابقه ثبت دارد
19- راى شــماره  21647 1395603020260   مورخ  12/04/ 1395   آقــاي  مرتضی قاضی زاده به 
شناسنامه شماره 52223 کدملی 1281619302 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 6,56 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور بامستحدثات آن به مساحت 681,14 مترمربع پالك شماره 
764 و765 فرعی از99 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان که پالك 765 فرعى قبل ازتفکیک درصفحه 
484 دفتر 126 امالك سابقه ثبت دارد که طبق سند 54000-62/9/26 دفتر 9 اصفهان به طاهره روحانى 
اصفهانى انتقال یافته وششدانگ پالك 764 فرعى درصفحه 481 دفتر 126 امالك بنام على قاضى زاده 

سابقه ثبت دارد
20- راى شماره 21648 1394603020260   مورخ  12/04/ 1395  آقاي  حسین قاضی زاده به شناسنامه 
شــماره 206 کدملی 1286493269 صادره اصفهان فرزند علی نســبت به 6,56 حبه مشاع از 72 حبه 
ششــدانگ یک قطعه زمین محصور بامستحدثات آن به مســاحت 681,14 مترمربع پالك شماره 764 
و765 فرعی از99 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان که پــالك 765 فرعى قبل ازتفکیک درصفحه 
484 دفتر 126 امالك سابقه ثبت دارد که طبق سند 54000-62/9/26 دفتر 9 اصفهان به طاهره روحانى 
اصفهانى انتقال یافته وششدانگ پالك 764 فرعى درصفحه 481 دفتر 126 امالك بنام على قاضى زاده 

سابقه ثبت دارد
21- راى شــماره 21649 1395603020260   مــورخ   12/04/ 1395    آقاي عبــاس قاضی زاده به 
شناسنامه شماره 647 کدملی 1286576024 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 6,56 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور بامستحدثات آن به مساحت 681,14 مترمربع پالك شماره 764 
و765 فرعی از99 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان که پــالك 765 فرعى قبل ازتفکیک درصفحه 
484 دفتر 126 امالك سابقه ثبت دارد که طبق سند 54000-62/9/26 دفتر 9 اصفهان به طاهره روحانى 
اصفهانى انتقال یافته وششدانگ پالك 764 فرعى درصفحه 481 دفتر 126 امالك بنام على قاضى زاده 

سابقه ثبت دارد
22- راى شماره 21644 1395603020260    مورخ   1395/12/04    آقاي  محمد حسن قاضی زاده به 
شناسنامه شماره 1111 کدملی 1286539595 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 39,20 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور بامستحدثات آن به مساحت 681,14 مترمربع پالك شماره 
764 و765 فرعی از99 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان که پالك 765 فرعى قبل ازتفکیک درصفحه 
484 دفتر 126 امالك سابقه ثبت دارد که طبق سند 54000-62/9/26 دفتر 9 اصفهان به طاهره روحانى 
اصفهانى انتقال یافته وششدانگ پالك 764 فرعى درصفحه 481 دفتر 126 امالك بنام على قاضى زاده 

سابقه ثبت دارد
23- راى شماره 20996 1395603020260  مورخ   1395/11/27  اقاى جهان بخش طیبى  به شناسنامه 
شماره 19  کدملی 1881990397  صادره شوشتر  فرزند اسداله  نســبت به  سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 170,97  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
24- راى شــماره  20997 1395603020260   مــورخ  1395/11/27 اقاى غالمرضا اســدى نژاد  به 
شناسنامه شماره 38  کدملی 1881990583  صادره شوشــتر  فرزند عبدالرضا  نسبت به  سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 170,97  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
25- راى شماره   21768 1395603020260   مورخ   1395/12/05 آقاي عبداله زارعی شمس آبادي به 
شناسنامه شماره 3 کدملی 1291223894 صادره اصفهان فرزند محمد بصورت ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 50,40 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
26- راى شماره 19800 1395603020260   مورخ  14 /1395/11  آقاي  غالمعلی عابد پور دهاقانی به 
شناسنامه شماره 14 کدملی 5129584163 صادره سمیرم سفلى فرزند محمد حسین بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 119,25 مترمربع از پالك شماره 34 فرعی از 14915 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
27- راى شماره  21661 1395603020260   مورخ   05 /1395/12  اقاى رسول حسومى به شناسنامه 
شماره 759 کدملی 1286830168  صادره اصفهان فرزند جعفر قلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 305,20  مترمربع از پالك شــماره از15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
28- راى شــماره 19110 1395603020260   مورخ   1395/10/30 اقاى حسن تیمورى عسگرانى  به 
شناسنامه شــماره 1381  کدملی 1285758951  صادره اصفهان  فرزند رحمت اله  نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه تجارى به مساحت 40  مترمربع از پالك شــماره 309 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى شهال سلیمانى بروجنى 
29- راي شماره  19044 13946030202600   مورخ  1395/10/29 آقاي یوسف حیدري به شناسنامه 

شماره 18 کدملی 1286772291 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششــدانگ  یک باب مغازه و فوقانى 
آن  به مساحت 40,52   مترمربع پالك شماره 126فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از سهم االرث مرحوم حسین حیدرى
30- راى شماره  20860 1395603020260   مورخ   1395/11/26   خانم صدیقه لرى دولت ابادى  به 
شناسنامه شماره 28  کدملی 6609520089  صادره دولت اباد  فرزند احمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 153,93  مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
31- راى شماره  21082 1395603020260   مورخ  1395/11/28 اقاى ابراهیم نیسیانى  به شناسنامه 
شــماره 2071  کدملی 5659021018  صادره کوهپایه  فرزند فرج اله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 102,50  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
32- راى شماره  17187 1395603020260  مورخ   1395/10/06   آقاي یداله ماهرانی زاد به شناسنامه 
شماره 3259 کدملی 1282994883 صادره اصفهان فرزند محمدحسین در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  242,45  مترمربع پالك شماره 121  فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 
طبق سیســتم جامع امالك و گواهى مورخ 1395/9/14 دفتر امالك مالک رسمى کیقانوش هایرپطیان 
بوده که بموجب نامه 255,314 مورخ 1381/02/09 اداره امور اراضى شهرستان اصفهان به آقاى محمد 
ماهرانى واگذار شده است سپس از طرف محمد بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود 

آن را تایید نموده اند
33- راى شــماره  08908 1395603020260   مورخ   10/29/ 1395  آقــاي امان اله پناهی کالموئی 
به شناســنامه شــماره 9 کدملی 4669559321 صادره لردگان فرزند گودرز در  ششدانگ  یک باب انبار 
به مساحت  530,08  مترمربع پالك شــماره   389 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سیف اله غیاثى
34- راى شماره 21160 1395603020260  مورخ  11/30/ 1395   خانم شهناز کمالی دولت آبادي به 
شناسنامه شماره 1048 کدملی 1286421837 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ  یک باب خانه  
باستثناء ثمنیه اعیانى به مساحت 58,35   مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
35- راى شماره  20965 1395603020260  مورخ 1395/11/27  خانم سیده راضیه قادرى  به شناسنامه 
شماره 4  کدملی 0901631973  صادره کاشمر فرزند سیدکریم  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 128,30  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
36- راى شماره  15991 1395603020260   مورخ   1395/09/20    اقاى محمدعلى بیگى حبیب آبادى  
به شناسنامه شماره 3  کدملی 1291678281  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 140  مترمربع از پالك شماره 49 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
37- راى شــماره 16937 1395603020260   مورخ   1395/10/04   خانم زهرا نریمان به شناسنامه 
شماره 2080 کدملی 1286668591 صادره اصفهان فرزند رجبعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  82,85  مترمربع پالك شماره 2  فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى جواد جابرى انصارى فرزند حاج حسن طبق 
سیســتم جامع امالك و گواهى 1395/8/11 دفتر امالك بوده  که پس از فوت وى در سهم منوچهر احد 
از ورثه جواد قرار گرفته اســت و پس از فوت منوچهر در ســهم فرزندش جواد جابرى انصارى به ش ش 
40069 قرار گرفته که مورد درخواست مع الواســطه بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از 

شهود آن را تایید نموده اند
38- راى شماره  16946 1395603020260   مورخ  1395/10/04   آقاى قاسم بقالی پور به شناسنامه 
شماره 285 کدملی 1286650641 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  82,85  مترمربع پالك شماره 2  فرعی از 14458 اصلی واقع دربخش 5 ثبت اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى جواد جابرى انصارى فرزند حاج حسن طبق 
سیســتم جامع امالك و گواهى 1395/8/11 دفتر امالك بوده  که پس از فوت وى در سهم منوچهر احد 
از ورثه جواد قرار گرفته اســت و پس از فوت منوچهر در ســهم فرزندش جواد جابرى انصارى به ش ش 
40069 قرار گرفته که مورد درخواست مع الواســطه بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از 

شهود آن را تایید نموده اند
39- راى شماره  20953 1395603020260   مورخ   1395/11/27   اقاى اکبر فرازنده راد  به شناسنامه 
شــماره 40  کدملی 1286458293  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 156,25  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى صدرى
40- راى شماره 20954 1395603020260   مورخ   11/27/ 1395   اقاى محمدصادق فرازنده راد  به 
شناسنامه شماره 1270630342  کدملی 1270630342  صادره اصفهان  فرزند اکبر  نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 156,25  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى صدرى
41- راى شــماره 21157 1395603020260   مورخ   11/28/ 1395   آقاي سید عماد جالل الدینی به 
شناسنامه شماره 8651 کدملی 0066759714 صادره تهران فرزند سید مهدي بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 137,40 مترمربع از پالك شماره 13802  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
42- راى شماره 20516 1395603020260   مورخ   11/20/ 1395    آقاي  اصغر یوسفی به شناسنامه 
شماره 1090 کدملی 1284566511 صادره اصفهان فرزند مصطفی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 234,32 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
43- راى شماره  22677 1395603020260   مورخ   12/19/ 1395   آقاي سلمان سعادت فر به شناسنامه 
شماره 61 کدملی 1129631321 صادره فریدونشــهر فرزند حسین بصورت ششدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 180,25 مترمربع از پالك شماره   309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  على کبیرى سامانى
44- راى شــماره  20939 1395603020260   مورخ  11/26/ 1395   آقاي رضا حاتمی قهســاره به 
شناسنامه شماره 1755 کدملی 1286727111 صادره اصفهان فرزند محمد بصورت چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254,50 مترمربع از پالك شماره 15025 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
45- راى شــماره  20940 1395603020260   مورخ  11/26/ 1395  خانم زهرا قاسمی به شناسنامه 
شماره 40 کدملی 1189849674 صادره اردستان فرزند حسین بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 254,50 مترمربع از پالك شــماره 15025 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
46- راى شماره  21088 1395603020260   مورخ   11/28/ 1395  اقاى على اکبر نریمانى زمان ابادى  
به شناسنامه شماره 810 کدملی 1286780217 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 124,92 مترمربع از پالك شماره 85 فرعى از14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى محمد على ماهرانى
47- راى شماره 21020 1395603020260   مورخ  27 /1395/11  اقاى علیرضا رحمتى  به شناسنامه 
شماره 1125  کدملی 1285633741  صادره اصفهان  فرزند فتح اله نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 179,50  مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى علیرضا صدیقیان
48- راى شــماره 20548 1395603020260   مورخ   21 /1395/11 آقاي ایــرج کیا نی هرچگانی به 
شناسنامه شماره 43 کدملی 4623053296 صادره شهرکرد فرزند محمد در ششدانگ  یک باب ساختمان  
به مساحت  134,15  مترمربع پالك شماره  445 فرعی از  14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
49- راى شــماره  20826 1395603020260   مورخ   26 /1395/11  خانم مژگان سیف  به شناسنامه 
شــماره 8805  کدملی 0061696315  صادره تهران  فرزند محمدحسین  نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 34,20  مترمربع از پالك شماره 4و5و6 فرعى از 15177 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
50- راى شــماره 20827 1395603020260   مورخ   26 /1395/11 خانم بهار کاظمى نجف ابادى  به 
شناسنامه شماره 1273434773  کدملی 1273434773  صادره اصفهان  فرزند عبدالرضا  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 34,20  مترمربع از پالك شماره 4و5و6 فرعى از 15177 

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
51- راى شماره   20571 1395603020260   مورخ   1395/11/21  خانم فاطمه پرونیان به شناسنامه 
شماره 73140 کدملی 1281830704 صادره اصفهان فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مســاحت  61,23  مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
52- راى شماره  20569 1395603020260   مورخ   1395/11/21    آقاي حسین باقري به شناسنامه 
شماره 1027 کدملی 1288116934 صادره اصفهان فرزند مرتضی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مســاحت  61,23  مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
53- راى شــماره  21118 1395603020260   مورخ   1395/11/28  خانم زبیــده رضائی آدریانی به 
شناسنامه شماره 33 کدملی 1141984121 صادره خمینى شــهر فرزند محمد علی در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  247,35  مترمربع پالك شماره  23 فرعی از  31 اصلی واقع در 

بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
54- راى شماره 21111 1395603020260   مورخ   1395/11/28 خانم اقدس جعفري نیا به شناسنامه 
شماره 1603 کدملی 1286921104 صادره اصفهان فرزند حســین در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب ساختمان  به مساحت  247,35  مترمربع پالك شماره  23 فرعی از  31 اصلی واقع در بخش 16  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
55- راى شــماره  21102 1395603020260   مورخ   1395/11/28 خانم صغراء جباري به شناسنامه 
شــماره 79 کدملی 1289909105 صادره اصفهان فرزند عبدالرحیم در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب ساختمان  به مساحت  247,35  مترمربع پالك شماره  23 فرعی از  31 اصلی واقع در بخش 16  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
56- راى شــماره 19991 1395603020260   مورخ 1395/11/16 خانم نرگس کریمى به شناسنامه 
شماره 421  کدملی 5649390738  صادره جرقویه  فرزند اکبر  نسبت به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 190,50  مترمربع از پالك شماره 15019 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
57- راى شماره  19992 1395603020260   مورخ 1395/11/16   اقاى محمدحسین کیانى به شناسنامه 
شــماره 2538  کدملی 1286878543  صادره اصفهان  فرزند عباس  نســبت به یک دانگ ونیم مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 190,50  مترمربع از پالك شماره 15019 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
58– راى شماره   19994 1395603020260   مورخ   1395/11/16  خانم زهرا کریمى حارث ابادى به 
شناسنامه شماره 4161  کدملی 1288343825  صادره اصفهان  فرزند غالمرضا  نسبت به یک دانگ ونیم 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 190,50  مترمربع از پالك شماره 15019 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
59- راى شــماره  19995 1395603020260   مورخ   1395/07/19   اقاى حسن کریمى به شناسنامه 
شــماره 447  کدملی 5649391017  صادره اصفهان  فرزند اکبرآقا  نســبت به یک دانگ ونیم مشــاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 190,50  مترمربع از پالك شماره 15019 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
60- راى شماره  19104 1395603020260   مورخ   1395/10/30  خانم زهرا پشوتن به شناسنامه شماره 
1311  کدملی 1285685881  صادره اصفهان  فرزند محمد  نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
109,25  مترمربع از پالك شماره 15189 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على سالم 
61- راى شــماره 14077 1395603020260   مورخ   1395/08/19  آقاي  رســول نصیري مقدم به 
شناسنامه شــماره 49653 کدملی 1281594555 صادره اصفهان فرزند حســن در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مســاحت  251,23  مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 15182 اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى کریم نیک سیر  
62- راى شــماره  14078 1395603020260   مورخ   1395/08/19 خانم زهرا فرخ پور به شناسنامه 
شماره 54760 کدملی 1281644587 صادره اصفهان فرزند باقر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  251,23  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى کریم نیک سیر  
63- راى شماره  21156 1395603020260   مورخ  1395/11/28  آقاي حسین برنجیان به شناسنامه 
شماره 901 کدملی 1290992371 صادره اصفهان فرزند مجید بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
64,05 مترمربع پالك شماره 74 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
64- راى شماره   20032 1395603020260   مورخ 1395/11/16 اقاى سیدمصطفى زارعى به شناسنامه 
شماره 941  کدملی 1283906961  صادره اصفهان  فرزند سیدحسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به 
مساحت 34,65  مترمربع از پالك شماره 77 فرعى از 15187 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زارعى خوابجانى
65- راى شــماره  19113 1395603020260   مورخ  1395/10/30 اقاى على زینل پور  به شناسنامه 
شماره 4012  کدملی 1287156045  صادره اصفهان  فرزند عبدالرضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 75,25  مترمربع از پالك شماره 1 فرعى از 15135 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى صاحب سلطان باالئى
66- راى شماره  20046 1395603020260   مورخ  1395/11/16  اقاى محمدرضا شاهرخ شهرکى به 
شناسنامه شماره 66  کدملی 4622386828  صادره شهرکرد  فرزند نوراله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 68,65  مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى منوچهرمعروف به محمدزارعى
67- راى شماره  15803 1395603020260   مورخ  1395/09/17 اقاى آقا جمال شیخان شمس ابادى  
به شناسنامه شــماره 896  کدملی 1283961296  صادره اصفهان  فرزند حســین  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 358  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى شهردارى اصفهان

68- راى شماره  12521 1395603020260   مورخ  1395/07/29  آقاي غالمعلی یزدانی علی آبادي به 
شناسنامه شماره 2 کدملی 5499790558 صادره نجف آباد  فرزند حبیب در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب ساختمان  به مساحت      72,28   مترمربع پالك شــماره   13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
69-  راى شــماره  12520 1395603020260   مورخ  1395/07/29  خانــم مینا عزیزي ملک آبادي 
به شناسنامه شماره 88 کدملی 4622520095 صادره  شــهرکرد فرزند صفرعلی در   سه دانگ مشاع از   
ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت  72,28   مترمربع پالك شماره   13900    اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
70- راى شــماره  21183 1395603020260   مورخ  1395/11/30 اقاى سیدرسول موسوى زاهد  به 
شناسنامه شماره 980  کدملی 1285434412  صادره اصفهان  فرزند سیدحبیب  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 200  مترمربع از پالك شماره 503 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
71- راى شماره  19108 1395603020260   مورخ  1395/10/30 اقاى قربانعلى ابراهیمى خوزانى  به 
شناسنامه شماره 37  کدملی 1141545780  صادره خمینى شهر  فرزند محمود  نسبت به پنج دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 135,40  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
72- راى شــماره  19109 1395603020260   مورخ  1395/10/30 خانم زهره حیدرپور  به شناسنامه 
شماره 275  کدملی 1285706511  صادره اصفهان  فرزند محمد  نسبت به یک دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 135,40  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
73- راى شماره  20019 1395603020260   مورخ  1395/11/16 آقاي  امیرهوشنگ کرمی به شناسنامه 
شــماره 125 کدملی 5759642863 صادره فریدن فرزند رضا در ششــدانگ  یک باب مغازه به مساحت  
42,65  مترمربع پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
74- راى شــماره  15490 1395603020260   مورخ  1395/09/20 اقاى بهنام مستاجران گورتانى به 
شناسنامه شماره 1130007588  کدملی 1130007588  صادره اصفهان  فرزند بهرام نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 356,50 مترمربع از پالك شماره 59 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
75- راى شماره  20851 1395603020260   مورخ  1395/11/26 اقاى مجید اسمعیلى  به شناسنامه 
شــماره 54  کدملی 5759661310 صادره فریدن  فرزند عزت اله  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 153,17  مترمربع از پالك شماره 16 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى نرگس جندقیان
76- راى شــماره  20852 1395603020260   مورخ  1395/11/26  خانم مهرى رضائى  به شناسنامه 
شــماره 49  کدملی 1290532737 صادره خمینى شــهر  فرزند غالمعلى  نســبت به سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 153,17  مترمربع از پالك شــماره 16 فرعى از 15177 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى نرگس جندقیان
77- راى شــماره  16551 1395603020260   مورخ  1395/09/29 اقاى محمد محرمى کمارعلیا به 
شناسنامه شماره 1849  کدملی 5059476340  صادره اهر  فرزند اللهویردى  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 142,20  مترمربع از پالك شماره 47 فرعى از 15179 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
-78 راى شــماره  18441 1395603020260   مورخ  1395/10/20 خانم زهرا امیرى  به شناســنامه 
شماره 1939  کدملی 1283568810  صادره اصفهان فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 341,80  مترمربع از پالك شماره 768 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
  -79 راى شماره  21004 1395603020260   مورخ  1395/11/27 اقاى حسن صدوقى پور  به شناسنامه 
شــماره 591  کدملی 0044520123  صادره تهران  فرزند حسین  نسبت به  سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 245,28  مترمربع از پالك شماره 469 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
-80 راى شــماره  21005 1395603020260   مورخ  1395/11/27 خانم زهره جهانبخش هرندى  به 
شناسنامه شماره 54363  کدملی 1280969962  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت به  سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 245,28  مترمربع از پالك شماره 469 فرعى از 14874 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
81- راى شماره  18971 1395603020260   مورخ  1395/10/28 اقاى ابراهیم هاشمى بنى  به شناسنامه 
شماره 35  کدملی 4622801779  صادره شهرکرد  فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
151,90  مترمربع از پالك شماره 32 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدصدیقى
82- راى شــماره  12000 1395603020260   مورخ  1395/07/18 خانــم مهرانگیز آقاپور حقیقی به 
شناسنامه شماره 600 کدملی 0047613114 صادره تهران فرزند رمضان در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب ساختمان  به مساحت  136,13  مترمربع پالك شماره 2  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
83- راى شماره  12001 1395603020260   مورخ  1395/07/18 آقاي مسعود حاجی محمدي حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 388 کدملی 4321985536 صادره قزوین فرزند رمضان در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  136,13  مترمربع پالك شماره 2  فرعی از 15177 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
84- راى شماره  22583 1395603020260   مورخ  1395/12/18 آقاي عبدالرسول شیران به شناسنامه 
شــماره 347 کدملی 1285035275 صادره اصفهان فرزند رضا نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه به 
استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 42,74 مترمربع پالك شماره6 فرعی از14039 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى احمدانصارى
85- راى شماره  20847 1395603020260   مورخ  1395/11/26 اقاى صادق امین احمدى  به شناسنامه 
شماره 1  کدملی 1249664039 صادره نائین  فرزند براتعلى  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه تجارى به 
مساحت 49,88  مترمربع که مقدار 9,38 مترمربع ان بصورت رواق میباشد از پالك شماره 13900 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
خانــم  1395 /10 /29 مــورخ      1395603020260  18429 شــماره   راى   -86
 ایران ســى منى  به شناســنامه شــماره 82  کدملی 1290158797  صــادره اصفهــان  فرزند کریم  
نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 318,85  مترمربع 
از پــالك شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان که خــود متقاضــى مالک 

رسمى مى باشد      
87- راى شــماره  18431 1395603020260   مورخ  1395/10/29  اقاى فرهاد حیدرى  به شناسنامه 
شماره 15014  کدملی 1292302844  صادره اصفهان  فرزند تقى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 318,85  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
88- راى شــماره  08253 1395603020260   مورخ  1395/05/04  آقــاي مرتضی ناظمی مقدم به 
شناسنامه شــماره 52 کدملی 5110536252 صادره برخوار  فرزند پرویز در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت      296,10   مترمربع پالك شماره     166 و 169    فرعی از 13900    اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
89- راى شماره  08252 1395603020260   مورخ  1395/05/04  آقاي عباس ناظمی مقدم به شناسنامه 
شماره 1662 کدملی 5110182574 صادره  شاهین شهر فرزند پرویز در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت      296,10   مترمربع پالك شماره     166 و 169    فرعی از 13900    اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
90- راى شماره  19588 1395603020260   مورخ  1395/11/12   آقاي علی مساح بوانی به شناسنامه 
شماره 1732 کدملی 1285866495 صادره اصفهان فرزند قربانعلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
60,93  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى صدرى
91- راى شــماره  20325 1395603020260   مورخ  1395/11/19    خانم فریبا حراجی به شناسنامه 
شماره 40732 کدملی 1282332570 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
110,10  مترمربع پالك شماره 10  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مرضیه بیگم نافعى
92- راى شــماره  20453 1395603020260   مورخ  1395/11/20 خانم لیال صالحی به شناســنامه 
شــماره 3668 کدملی 1289606641 صادره اصفهان فرزند تراب بصورت ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 155,85 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد      
93- راى شماره  22725 1395603020260   مورخ  1395/12/21 اقاى مرتضى حقیقى  به شناسنامه 
شماره 516  کدملی 1288012454  صادره اصفهان  فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 92,31  مترمربع از پالك شماره 13879 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
94- راى شماره  18343 1395603020260   مورخ  1395/10/20  آقاي جعفر نوري به شناسنامه شماره 
41 کدملی 1091872031 صادره نجف آباد فرزند محمدباقر در ششــدانگ  یک باب خانه  به مســاحت  
188,80  مترمربع پالك شماره 78  فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  حیدر آقا خسرویان چم پیرى
95- راى شماره  19645 1395603020260   مورخ  1395/11/11  آقاي  غالمرضا میرزائی به شناسنامه 
شــماره 3481 کدملی 4130847041 صادره بروجرد فرزند علی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 135,27 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد      
96- راى شماره  18781 1395603020260   مورخ  1395/10/25  آقاي   محمد مختاري به شناسنامه 
شماره 40 کدملی 5129772271 صادره سمیرم سفلى  فرزند جواد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 

121,90   مترمربع پالك شماره   -فرعی از 15180 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 
نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  مصطفى محسنى هماگرانى

98- راى شــماره  16439 1395603020260   مورخ  1395/09/25  خانم ایمان قانعی به شناســنامه 
شماره 55108 کدملی 4720702392 صادره کنسولى بغداد فرزند عبدالکریم در ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  230,42  مترمربع پالك شــماره 58  فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى فرشته سوالنژ شیروانى
99- راى شماره  21138 1395603020260   مورخ  1395/11/28 اقاى رضا یوسفى  به شناسنامه شماره 
16  کدملی 1291697098  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
95,65  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  رضا نیک نفس
100- راى شماره  20486 1395603020260   مورخ  1395/11/20 آقاي عبداله علی یاري هارونی به 
شناسنامه شماره 35 کدملی 4622098210 صادره شهرکرد فرزند خداکرم درششدانگ  یک باب ساختمان  
به مساحت  99,80  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
101- راى شــماره  20047 1395603020260   مــورخ  1395/11/16 خانم زهــرا صابرى جمالوئى 
به شناســنامه شــماره 176  کدملی 1140883666  صادره اصفهان  فرزند روزعلى  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 109,80  مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  اسماعیل شهبازى دستجرده
102- راى شماره  19980 1395603020260   مورخ  1395/11/16 اقاى محمدرضا مایلى به شناسنامه 
شماره 467  کدملی 1159537542  صادره فریدن  فرزند شکراله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
103,92  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 13929 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم  تاجماه شیرانى 
103- راى شــماره  18296 1395603020260   مورخ  10/20/ 1395 آقاي محمود حسن زاده محمد 
آبادي به شناسنامه شماره 18 کدملی 5649671176 صادره جرقویه فرزند محمد درششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 108,90   مترمربع پالك شماره 66  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسماعیل دهقانى  
104- راى شــماره  20848 1395603020260   مورخ  1395/11/26 اقاى ناصر کریمى  به شناسنامه 
شماره 1185  کدملی 0052788441 صادره تهران  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
207,47  مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
105- راى شماره  18963 1395603020260   مورخ  1395/10/28 اقاى یداله مختارى  به شناسنامه 
شماره 36  کدملی 5129759028  صادره سمیرم سفلى  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 412,25  مترمربع از پالك شــماره 116 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالرسول موذنى
106- راى شــماره  20044 1395603020260   مورخ  1395/11/16 اقاى علیرضا هاشم الحسینى به 
شناسنامه شماره 1213  کدملی 1284509494  صادره اصفهان  فرزند سیدتقى  نسبت به چهاردانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 206,91  مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
107- راى شــماره  20045 1395603020260   مورخ  1395/11/16 خانــم الدن صاحب جمعى به 
شناسنامه شــماره 603  کدملی 0047185546  صادره تهران  فرزند منوچهر  نسبت به دودانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 206,91  مترمربع از پالك شــماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
108- راى شــماره  20304 1395603020260   مورخ  1395/12/02 آقاي  محمد علی زارع بوانی به 
شناسنامه شماره 17 کدملی 1199489778 صادره شــهرضا فرزند امیدعلی بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 162 مترمربع از پالك شماره 60 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى شرکت گروه پزشکى یزدان
109- راى شــماره  20976 1395603020260   مورخ  1395/11/27 اقاى بابک طهماسبى جاروبى  
به شناسنامه شــماره 1  کدملی 4689831777  صادره اردل  فرزند حیدرقلى  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 148,20 مترمربع از پالك شــماره 45 فرعى از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مریم مارانى
110- راى شــماره  15878 1395603020260   مــورخ  1395/09/17 وراى اصالحــى شــماره 
139560302026023029 مورخ 1395/12/26 خانم فاطمه آرام به شناســنامه شــماره  65  کدملی  
4650402166  صادره بروجن  فرزند غالمرضا  نســبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 117,60  
مترمربع از پالك شماره 111 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى سیدمحمدطباطبائى
111- راى شماره  20479 1395603020260   مورخ  1395/11/20 آقاي عبداهللا رضائی خیرآبادي به 
شناسنامه شماره 20 کدملی 1092002901 صادره نجف آباد فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  149,50  مترمربع پالك شماره 24  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
112- راى شــماره  20473 1395603020260   مورخ  20 /1395/11 خانم لیال صالحی به شناسنامه 
شماره 60549 کدملی 1282435507 صادره اصفهان فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  149,50  مترمربع پالك شــماره 24  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
113- راى شــماره  20040 1395603020260   مورخ  16 /11/ 139 خانم مریم احمدى جوهرانى  به 
شناسنامه شــماره 5682  کدملی 1287327842  صادره اصفهان  فرزند اکبر  نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 31,50  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
114- راى شماره  21052 1395603020260   مورخ  27 /11/ 1395   خانم فاطمه قاسمی تودشکچوئی 
به شناسنامه شماره 8 کدملی 5659557384 صادره کوهپایه فرزند عبدالمحمود بصورت ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 185,57 مترمربع از پالك شماره 539 فرعی از99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى على روحانى اصفهانى
115- راى شماره  20829 139560302023500   مورخ  26 /11/  1395   اقاى اکبر بروجى  به شناسنامه 
شماره 84  کدملی 4172667732 صادره الیگودرز  فرزند عسگر نســبت به دودانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 158,34  مترمربع از پالك شماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
116- راى شماره  20830 1395603020260   مورخ  26 /11/ 1395  اقاى شاه پور بروجى  به شناسنامه 
شماره 4386  کدملی 4171571537 صادره الیگودرز  فرزند عسگر نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 158,34  مترمربع از پالك شماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
117- راى شــماره  20831 1395603020260   مورخ  26 /11/  1395 اقاى على بروجى  به شناسنامه 
شماره 5180  کدملی 4171580651 صادره الیگودرز  فرزند عسگر نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 158,34  مترمربع از پالك شماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد 
118- راى شــماره  139560302026020208   مورخ  17 /11/  1395 مالکیت شــهرداري  اصفهان 
به شناسنامه شماره کدملی 14000277232 در  ششدانگ  یک باب ســاختمان  به مساحت  3108,81  
مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 14764 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
119- راى شماره  20941 1395603020260   مورخ  26 /11/  1395 آقاي داود فرهادي نجف آبادي 
به شناسنامه شماره 487 کدملی 1091098093 صادره نجف آباد فرزند عباس بصورت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 273,12 مترمربع از پالك شماره 47 فرعی از14874 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
120- راى شــماره  20942 1395603020260   مورخ  26 /11/  1395  خانم لیال نیسانی به شناسنامه 
شــماره 746 کدملی 1291040943 صادره اصفهان فرزند عباس بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 273,12 مترمربع از پالك شماره 47 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
121- راى شماره  20859 1395603020260   مورخ  26 /11/  1395 خانم صدیقه جبروتیان نیسیانى  به 
شناسنامه شماره 1938  کدملی 1189227517  صادره اردستان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 151,06  مترمربع از پالك شــماره 86 فرعى از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا حاجیان ازادانى
122- راى شماره  07934 1395603020260   مورخ  31 /04/  1395 آقاي سید اکبر موسوي مورنانی به 
شناسنامه شماره 19 کدملی 1291258574 صادره اصفهان  فرزند سید حسن در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت    171,15     مترمربع پالك شماره    13945     اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید حسن موسوى مورنانى
123- راى شماره  12119 1395603020260   مورخ  05 /07/  1395 خانم مرضیه قنبري به شناسنامه 
شماره 493 کدملی 1818473208 صادره آبادان فرزند احمد در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  100 
مترمربع پالك شماره2   فرعی از 13929 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى کوکب شیرانى  موضوع اظهارنامه ثبتى
124- راى شــماره  20547 1395603020260   مورخ  21 /11/  1395 آقاي محمد ربیعی خوندابی به 
شناسنامه شماره 7277 کدملی 1287336817 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  98,55  مترمربع پالك شماره 77  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
125- راى شماره  21049 1395603020260   مورخ  27 /11/  1395 آقاي حمیدرضا یزدانی به شناسنامه 
شماره 2534 کدملی 1286704146 صادره اصفهان فرزند اســماعیل در  ششدانگ  یک باب مغازه  به 
مساحت   37,10 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
126- راى شماره  18777 1395603020260   مورخ  25 /10/  1395 آقاي  مصطفی میرزائی نسب به 
شناسنامه شماره 124 کدملی 1286376068 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب ساختمان  
به مساحت  203,5  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13964-13965 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
127- راى شماره  13328 1395603020260   مورخ  10 /08/  1395 آقاي  سیداکبر حسینی به شناسنامه 
شــماره 25 کدملی 1290112096 صادره اصفهان فرزند سیدحسن در  ششــدانگ  یک باب کارگاه به 
مساحت  194,58  مترمربع پالك شماره 8  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى على مصطفایى
128- راى شماره  20978 1395603020260   مورخ  27 /11/  1395 خانم عزت خانم هوشنگی طامه 
به شناسنامه شماره 4 کدملی 1291350561 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ یکباب مغازه و انبار 
متصله  به مساحت 191,78 مترمربع پالك شماره 126 فرعی از14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسن آقا هوشنگى
129- راى شــماره  11769 1395603020260   مورخ  11 /07/  1395 آقاي ســیدمهدي موسوي به 
شناسنامه شماره 29955 کدملی 1282227092 صادره اصفهان فرزند رحیم در ششدانگ  یک باب   مغازه 
به مساحت  15,60   مترمربع پالك شــماره 75   فرعی از  14039   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  رضا میرحسینى   
130- راى شماره  20855 1395603020260   مورخ  26 /11/  1395خانم زینب فاطمى پناه  به شناسنامه 
شماره 5022  کدملی 0386292396 صادره قم  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
165,08  مترمربع از پالك شماره 13964و13965 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
131- راى شماره  20865 1395603020260   مورخ  26 /11/  1395 اقاى طارق اصیل  به شناسنامه 
شماره 1277452369  کدملی 1277452369  صادره عراق  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 232  مترمربع از پالك شماره 269 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حاجیه خانم افشارى اسفیدواجانى
تاریخ انتشار نوبت  اول:  96/02/2     تاریخ انتشــار نوبت  دوم:  96/02/17   م الف:2454  ایروانى رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شمال  اصفهان/1/897



1414آگهىآگهى 2919 سال چهاردهمشنبه  2 اردیبهشت  ماه   1396

مزایده
شماره آگهى: 139603902141000003 شماره پرونده: 139504002141000053 آگهى مزایده 
اموال غیر منقول (اســناد رهنى)آگهى مزایده پرونده شــماره بایگانى: 9500165 تمامت ششدانگ 
ششدانگ پالك 406/31058 بخش 16 ثبت اصفهان در ص 410 دفتر 808  امالك به شماره ثبت 
183578 به شماره سریال 694963 ب 91 بنام داود ده رگه فرزند على به ش ش 4222 تهران به شماره 
ملى 0035790008 متولد 1336 صادر و تسلیم شده و پالك مذکور یک واحد آپارتمان که مجزى شده 
از پالك 5590 فرعى از اصلى مذکور قطعه 3 طبقه یک به مســاحت 138/22 مترمربع سمت شمالى 
مى باشد مورد ثبت طى سند رهنى شــماره 109890- 94/4/2 دفتر 104 شاهین شهر در رهن بانک 
صادرات شعبه شاهین شهر مى باشد و حدود و حقوق و مشخصات نیز طبق صورت جلسه تفکیکى و سند 
مالکیت و سیستم جامع بوده که بانضمام پارکینگ قطعه 6 به مساحت 11/15 مترمربع مى باشد. حدود 
آن عبارت است از: حدود شماال در سه قسمت به طولهاى 5/25 متر و 3/82 و 4/93  اول تا سوم دیوار و 
پنجره است اول تا سوم به فضاى معبر شرقا در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبى است به طول هاى 
0/84 متر و 0/04 متر و 10/64 متر اول دیواریست پیشرفتگى دوم و سوم دیواریست اول به فضاى معبر 
دوم و سوم به درز انقطاع جنوبا در پانزده قسمت که قسمتهاى نهم و سیزدهم آن شمالى قسمتهاى ششم 
و دوازدهم و چهاردهم آن شرقى است قسمتهاى دوم و چهارم و هشتم و دهم آن  غربى است به طولهاى 
3/21 متر و 53/. متر و 3/02 متر و 1/32 متر و 1/10 متر و 24/. متر و 1/45 متر و 1 متر و 0/03 متر و 
1/74 متر و 1/60 متر و 1/74 و 03/. متر و 39/. متر و 3/61 متر اول دیواریست مشترك دوم دیواریست 
سوم دیوار و پنجره است چهارم دیواریست پنجم درب و دیواریست ششم تا پانزدهم دیواریست اول به 
آپارتمان قطعه 4 دوم و سوم به نورگیر چهارم و تا پانزدهم به راه پله و آسانسور مشاعى غربا در سه قسمت 
که قسمت دوم آن جنوبى اســت به طول هاى 8/39 متر و 04/. متر 0/78 متر اول و دوم دیواریست 
سوم دیواریست پیشرفتگى اول و دوم به درز انقطاع سوم به فضاى معبر. پارکینگ به مساحت 11/15 
مترمربع به حدود اربعه شماال به طول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى شرقا به طول 2/23 متر خط 
فرضى به محوطه مشاعى جنوبا به طول ح 5 متر خط فرضى است به محوطه مشاعى به پارکینگ قطعه 
7 غربا به طول 2/23 متر خط فرضى است به محوطه مشاعى. آدرس ملک: شاهین شهر خیابان فردوسى 
فرعى ده شرقى پالك خ 4 مجتمع ایران زمین طبقه اول واحد سه مى باشد. طبق نظر کارشناس رسمى 
دادگسترى: ملک موردنظر به صورت یک واحد آپارتمان با موقعیت شمالى در طبقه اول یک مجتمع 
مسکونى 14 واحدى شش طبقه بنام ایران زمین مى باشد که با شماره سه مشخص گردیده است این 
مجتمع مسکونى داراى یک طبقه پارکینگ در زیرزمین طبقه همکف البى ورودى و دو واحد آپارتمان و 
چهار طبقه روى همکف هرکدام سه واحد آپارتمان مى باشد نماى بیرونى مشرف به گذر ده مترى تماما 
سنگ کار شده و جنس درب ورودى فلزى فرفورژه و شیشه و کف البى سرامیک و داراى آسانسور و 
سیستم آتش نشانى مى باشد آپارتمان مذکور داراى سه اتاق خواب با کف پوش پارکت و موکت دیوارها 
رنگ مولتى و کاغذ دیوارى ســقف کناف و رنگ کابینت آشپزخانه هاى کالس و بدنه و کف سرویس 
و حمام کاشى و سرامیک و داراى درب ورودى ضدســرقت چهارچوب و پنجره فلزى و درب و کمدها 
چوبى و آیفون تصویرى و داراى انشــعابات آب و فاضالب برق و گاز و تلفن و داراى سیستم گرمایش 
پکیج و شوفاژ و سیستم سرمایش کولر آبى مى باشــد، که به مبلغ 2/850/000/000 ریال (دو میلیارد 
و هشتصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابى شده است که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 1396/03/01 
واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شــهر واقع در شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ 2/850/000/000 ریال (دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال) شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1396/02/02 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از 
پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى 
است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 58  واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /1/398

مزایده
شماره آگهى: 139603902137000001 شماره پرونده: 139404001014000413 آگهى مزایده 
مال منقول به موجب پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9500037 له شرکت گلف اجنسى ایران و علیه 
شــرکت حمل و نقل راه و ریل کوثر و غیره تعداد 368 دستگاه بوژى متعلق به شرکت مدیون که قبًال 
توسط این اجرا بازداشت و توسط کارشناس رسمى دادگسترى هربوژى با مشخصات فنى، وزن کامل با 
دوچرخ 5000 کیلوگرم، طول کامل بوژى 300 سانتیمتر، عرض کامل بوژى 245 سانتیمتر، قطر چرخ 
957 میلى متر، نوع چرخ منوبلوك، تعداد کفش مورد نیاز هــر بوژى 4 عدد نوع کمپوزیت بار محورى 
مجاز هر محور 22/5 تن، فاصله ریل 1435 میلى متر، گردش بوژى در شعاع قدس 75 متر، سرعت در 
حالت بدون بار 120 کیلومتر در ساعت، سرعت در حالت با بار 100 کیلومتر در ساعت، فنر مورد استفاده 
32 عدد نوع مارپیچ (16 عدد فنر مادر و 16 عدد بچه فنر در هر بوژى) ساخت کشور چین میباشد که هر 
دستگاه بوژى به مبلغ دویســت و نود میلیون ریال جمعًا تعداد 368 عدد به مبلغ یکصد و شش میلیارد 
و هفتصد و بیست میلیون ریال ارزیابى گردیده است در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز 
دوشنبه مورخ 96/03/01 در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش 
میرسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل 
میگردد. مزایده از مبلغ کارشناسى یکصد و شــش میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادى و به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل 
جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر 25 جاده شهرضا- اصفهان شهرك صنعتى رازى، بلوار رازى، 
خیابان نهم انتهاى خ سمت راست کیلومتر 3 جاده خاکى شرکت واگن سازى کوثر بازدید به عمل آورند. 
این آگهى یکنوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 96/02/02 درج و منتشــر میشود. 

م الف: 57 واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا/1/657
مزایده

شماره مزایده: 139603902124000002 شــماره پرونده: 139404002129000103  به موجب 
پرونده اجرائى کالسه 9400123 شــش دانگ یک بابخانه پالك 308 فرعى از 1364 اصلى واقع در 
چرمهین بخش نه ثبت اصفهان به مســاحت 276/05 متر مربع محدود به حدود ذیل: شماًال به طول 
14/02 متردرب و دیواریست به کوچه، شرقًا به طول 19/89 متر درب و دیواریست به کوچه، جنوبًا به 
طول 13/95 متر دیوار به دیوار پالك 113 فرعى از 370 اصلى و غرباً به طول 19/63 متر دیوار به دیوار 
پالك 307 فرعى که حقوق ارتفاقى ندارد و در صفحه 433 دفتر 28 امالك به نام آقاى خداداد عزیزى 
چرمهینى فرزند کریم ثبت و سند مالکیت صادر و طبق ســند رهنى شماره 1393/12/21-22846 
دفترخانه 188 باغبادران در قبال مبلغ 650/000/000 (ششــصد و پنجاه میلیون) ریال در رهن بانک 
ملت باغبادران قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رســمى به مبلغ 1/150/000/000 (یک میلیارد و 
یکصد و پنجاه میلیون) ریال ارزیابى شــده و پالك فوق داراى 118/9 متر مربع اعیانى در یک طبقه 
احداث شده با قدمت حدوداً 18 سال، فاقد بیمه نامه و داراى انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش 
مأمور اجرا در تصرف مالک مى باشد، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 1396/02/20 در 
اداره ثبت اسناد و امالك لنجان واقع در زرین شهر خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. 
مزایده از مبلغ 1/150/000/000 (یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون) ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقداً به فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول مى گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از 
تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف73 ابراهیمى مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى شهرستان لنجان/1/742
ابالغ وقت رسیدگی

بدینوسیله به آقایان محمدصادق بهرامى فرزند قدرت اله و قدرت اله بهرامى فرزند رحیم مجهول المکان 
در پرونده کالسه 23/96 که به عنوان خواندگان به الزام به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو پراید به 
شماره شهربانى ایران944/53-35، ابالغ مى شود و در تاریخ 1396/3/3 ساعت 17:15 جهت رسیدگى 
و دفاع از خود در شوراى حل اختالف زیباشهر (مبارکه) حاضر شــوند و در صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه شورا به صورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود. م الف: 

96/54 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف/1/819
ابالغ وقت رسیدگى

آگهــى ابــالغ وقــت دادرســى شــماره: 1888/95 ش ح 5- 96/01/20 خواهــان اصغــر 
اسالمیان دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه و خســارت تاخیر درتادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشــى از دادرســى و حــق الوکاله وکیــل به طرفیت 
آقاى على مردان اله وردى به شــوراى حل اختالف شــعبه 5 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده 
که پس از ارجــاع به شــماره 1888/95 ثبــت گردیــده  و وقت دادرســى به تاریــخ 96/03/03 
ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده. لــذا چون خوانــده مجهول المــکان داراى آدرس و نشــانى 
معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى 
مدنى مراتــب یکبار در یکــى از روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهــى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت 
به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلســه تعیین شــده حضــور یابد. 
بدیهى اســت در صــورت عدم حضور شــورا به خواســته رســیدگى نمــوده و تصمیم شایســته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4043 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/852
اجراییه

شماره: 1059/95 ش ح 5- 96/01/19 به موجب راى شماره 1640 تاریخ 95/10/04 حوزه 5 شوراى 
حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها: 1.مهران یزدانى2.حمیدرضا یزدانى3.

فرشیدعظیمى4.حســین صافى شاه  به نشــانى: 1,2,3.مجهول المکان4. نجف آباد-خ شریعتى-خ 
بهمن-شــهیدان آقاکبیرى-پ4 محکوم اند بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ نودوپنج میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دومیلیون و یکصدوچهل هزار ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ 95/06/13 لغایت پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له: تعاونى 
اعتبار ثامن االئمه بوکالت مجتبى حقیقى به نشــانى: نجف آباد- خ امام-کوى ارشاد مقابل حسینیه 
ارشاد کوى موحدى دفتر وکالت اجرایى و پرداخت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى به مبلغ  
چهارصدوپنجاه هزار تومان مى باشند. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 4079 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد /1/804
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 774/95 شماره دادنامه: 1262-95/11/30 تاریخ رسیدگى: 95/11/25 مرجع رسیدگى: 
شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: حمید مهرابى نشانى: نجف آباد- خ قدس شرقى کوى 
سینا- پالك11 وکیل: محمد لطفى نشانى: نجف آباد-خیابان امام-بعد از چهارراه شهردارى- نبش 
کوى شهامت طبقه فوقانى. خوانده: ســیدمهدى طباطبائى نشانى: مجهول المکان خواسته: تقاضاى 
رســیدگى و صدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 98/000/000 ریال بااحتساب هزینه 
دادرســى و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله بدوا تقاضاى صدور قرارتامین خواسته با قید فوریت. 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 

نماید. ((راى قاضى شورا)) درخصوص دعوى خواهان آقاى حمیدمهرابى با وکالت آقاى محمد لطفى 
به طرفیت خوانده سیدمهدى طباطبائى مبنى بر تقاضاى رسیدگى و صدورحکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 98/000/000 ریال با احتساب هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله 
بدواً تقاضاى صدور قرارتامین خواسته با قید فوریت نظربه مســتندات تقدیمى خواهان که عبارتند از 
دادخواست تقدیمى و شهود معرفى شده و اظهارات شهود که درخصوص بدهى خوانده به خواهان ثبت 
ادعاى خواهان بیان شده و از توجه به اینکه خوانده على رغم نشرآگهى درجلسه حاضر نشده و الیحه 
اى نیز ارسال ننموده و دفاعى در ادعاى مذکور نداشته است، لذا شورا مستندا به مواد 198و 515و 519 
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ نودوهشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصدوهفتاد هزارریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست مورخ 95/7/11 لغایت وصول محکوم به 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز قابل واخواهى درهمین شعبه و ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظر در کلیه محاکم  شهرستان 
نجف آباد مى باشــد. م الف: 4045 شعبه دوم حقوقى حوزه قضائى شــوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/856
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1093/95 ، 136-95/12/23 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: علیرضاغیور نشانى: نجف آباد- خ شریعتى-روبروى 
مسجدالنبى-مغازه غیور وکیل خواهان: آقاى محمد لطفى نشــانى: نجف آباد- خ امام- نبش کوى 
شــهامت- طبقه فوقانى خوانده: محمد ایزدى نشــانى: مجهول المکان. موضوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شــماره 313391-95/02/05 جمعا به مبلغ 184/000/000 ریال. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى علیرضاغیور به وکالت آقاى لطفى به طرفیت محمدایزدى 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 نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوهشتادوچهار میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/855/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب  تسبیب و 
پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/02/05 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4044 شعبه 

دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/857
حصر وراثت

حسینعلى رجائى پور داراى شناسنامه شماره 475 به شــرح دادخواست به کالسه 43/96  از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کلثوم خلیلى بشناسنامه 6 در 
تاریخ 94/09/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1-پرى رجائى پور ش ش 23443، 2-طاهره رجائى پور ش ش  1056، 3- صدیقه رجائى پور ش 
ش 223، 4- طیبه گیوورى ش ش 1216، 5- محسن رجائى پور ش ش 115 ، 6- حسینعلى رجائى پور 
ش ش 475، 7-رضا رجائى پور ش ش 530 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4029 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/1/858 
حصر وراثت

على انصارى داراى شناسنامه شماره 728 به شرح دادخواست به کالسه 63/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى انصارى نجف آبادى بشناسنامه 
14958 در تاریخ 95/09/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-على انصارى ش ش 728، 2-مهدى انصارى ش ش 442، 3- رضا انصارى نجف آبادى ش 
ش 200، 4- محمدحسن انصارى نجف آبادى ش ش 657، 5- رضوان انصارى نجف آبادى ش ش 
1419، 6- راضیه انصارى نجف آبادى ش ش 2581 (فرزندان متوفى) 7-طیبه بهرامیان نجف آبادى 
ش ش 21804 (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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف: 4073 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/859

حصر وراثت
غالمرضا موحدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 863 به شرح دادخواست به کالسه 77/96  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه حمیدى نجف آبادى 
بشناسنامه 16094 در تاریخ 95/10/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-غالمرضا موحدى نجف آبادى ش ش 863 ، 2-زهرا موحدى نجف آبادى 
ش ش 30 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تش ــریفات 
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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف: 4084 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/860

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103730300719 شــماره پرونده: 9509983730302932 شماره بایگانى 
شعبه: 952955  ابالغ شونده حقیقى: سیدحبیب اله حسینى فرزند محمد به نشانى: اصفهان- رهنان-خ 
شهیدمطهرى به طرف کهندژ فلکه امام حسین ك 20 بعد از مسجد قمربنى هاشم پ36 تاریخ حضور: 
96/03/27 شــنبه ســاعت 9 محل حضور: نجف آباد. تاریخ حضور 96/03/27 ساعت 9 صبح علت 
حضور: درخصوص دعوى زهره پورپیرعلى بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى دراین شعبه 

حاضرشوید. م الف: 4081 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/1/861
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9510103730208800 شــماره پرونده: 9509983730201259 شماره بایگانى 
شعبه: 951268 تاریخ تنظیم: 95/12/24 خواهان: بیمارســتان شهید محمدمنتظرى دادخواستى به 
طرفیت خوانده اکبر حشمت به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع 
و به کالسه 951268 ح/2 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/03/16 و ساعت 8/30 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده اکبر حشمت و درخواست خواهان/شاکى و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3927 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/1/920  

اجراییه
شماره: 1685/95 ش ح 5 به موجب راى شماره 2027 تاریخ 95/12/03 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: احمد آذرى به نشــانى نجــف آباد-پلیس راه- خ 
تفتان- سنگبرى میالد 8519116671 محکوم است به پرداخت مبلغ دومیلیون و ششصدهزار تومان 
اصل خواسته و مبلغ صد هزار تومان هزینه دادرسى و خسارت تاخیر از 92/08/25 و 92/09/25 لغایت 
پرداخت درحق خواهان و هفتاد و پنج هزار تومان هزینه نشــرآگهى درحــق محکوم له اجرایى آقاى 
جهانگیر مرادى به نشانى: مجهول المکان و پرداخت نیم عشــر اصل خواسته به مبلغ صدوسى هزار 
تومان درحق صندوق دادگسترى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4099 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد  (امیرآباد)/1/921 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 1976/95 ش ح 5- 96/01/30 خواهان حمیدآذرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
و خسارت تاخیر درتادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى 
و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى ولى اله احبابى و نادر زارع تالى معروف به على زارع به شوراى حل 
اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1976/95 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/16 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک  نوبت درج خواهد شــد. م الف: 4098 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/922
اجراییه

شماره: 512/95 ش ح 3 به موجب راى شماره 669 تاریخ 95/09/16 حوزه 3 شوراى حل اختالف نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: رضا اشرفى زاده فرزند غالمرضا به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/750/000 
ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 
هریک از چکها 93/03/20 و 93/03/25 لغایت زمــان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم 
محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق حکوم له مهدى نوراله نجف آبادى با وکالت اسداله 
طالبى به نشانى: نجف آباد- بازار-نبش تقاطع مطهرى- قصابى نوراله و نیم عشر دولتى. ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و ا گر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 4096 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/1/923 
اجراییه

شماره: 818/95 ش ح 12 به موجب راى شماره 1028 تاریخ 95/08/08 حوزه ... شوراى حل اختالف 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: سعید قاسم زاده فرزند اسالم به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به 1.پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 2. خسارت تاخیرتادیه بند1 از 
تاریخ سررسید 94/11/01 لغایت اجراى حکم 3. نهصد  هزار ریال بابت هزینه دادرسى 4. حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانون وکالء درحق خواهان عباس رستمیان فرزند حسین به نشانى: نجف آباد- خ 
شریعتى شرقى باالتراز مسجدالنبى نمایشگاه اتومبیل ایران نژاد صادر و نیم عشر دولتى. 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 قسمت اجرا تسلیم کند  و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 4095 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/1/924 
اجراییه

شماره: 817/95 ش ح 12 به موجب راى شماره 1034 تاریخ 95/08/08 حوزه ... شوراى حل اختالف 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: اکبر دادخواه فرزند ابوالقاسم به نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 49/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 710/000 
ریال هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
88/07/20 لغایت اجراى حکم و نیم عشر دولتى مشخصات محکوم له: مهدى نوراله به نشانى نجف 
آباد- خ منتظرى مرکزى-بازار-تقاطع مطهرى- قصابى نوراله. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم  نماید. م الف: 4094 شعبه 12 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/1/925 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان شهاب الدین طالبى دادخواستى به خواســته الزام خوانده قاسم پوستى به طرفیت آقاى قاسم 
پوستى به شوراى حل اختالف شعبه ... شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
921/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/03/08 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4093 شعبه 12 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/926  
اجرائیه

شماره:9610423653300022 شــماره پرونده: 9409983653300977 شــماره بایگانى شعبه: 
941002 تاریــخ تنظیم: 1396/01/29 مشــخصات محکوم له/محکوم لهــم: محمدتقى صفارى 
قهدریجانى فرزند عباس نشــانى: اصفهان- فالورجان-قهدریجــان خ مدرس ك ش براتى ك 37 
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: مرجان منتظرى فرزند محمد نشانى: ویالشهر-خ معلم کوچه 
شهیدان دانش 116 پالك 5 منزل حاج حسن هارونى درب سبز رنگ. مشخصات نماینده یا قائم مقام 
قانونى محکوم له/محکوم علیه:  نام: تینا صادقى پور نجف آبادى نام پدر: یداله نشانى: اصفهان- نجف 
آباد-خ پانزده خرداد مرکزى نرسیده به چهارراه امام نوع رابطه: وکیل محکوم له: محمدتقى صفارى 
قهدریجانى محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 
9509973653301325 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال وجه چک 
شماره 05195639-1394/08/25بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسى برابر تعرفه قانونى 
(هزینه دادرسى 3/090/000 ریال) و همچنین خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى ازســوى بانک مرکزى برعهده اجراى احکام مى باشد درمقابل 
دریافت الشــه چک درحق محکوم له و پرداخت نیم عشر درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نح وه اجراى محکومیت 
مالى 1394) م الف: 4092 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان/1/927 

اجراییه
شماره: 426/95 ش ح 4- 95/11/25 به موجب راى شــماره 545 تاریخ 95/06/01 حوزه 4 شوراى 
حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها:1.محسن صالحى به نشانى: مجهول 
المکان2. سهراب صالحى به نشــانى: یزدانشــهر-خ اول غربى کوچه رجائى پ21 کدپ 49331-

85196 محکوم اند بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
30150000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها 94/09/01 و 94/10/05 لغایت 
اجراى حکم در حق محکوم له: حمید غدیریان بوکالت حسن منتظرى به نشانى: نجف آباد- منتظرى 
جنوبى-آلومینیوم سازى پردیس اجرایى و معادل نیم عشر در حق صندوق دادگسترى توسط محکوم 
علیه اجرایى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید  ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 4090 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/929
حصر وراثت

صغرى احمدى داراى شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه 75/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابوالقاسم صادقى شاهدانى بشناسنامه 
26 در تاریخ 96/01/20 اقامتــگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-اعظم صادقى شاهدانى ش ش 1495، 2-محمود صادقى شاهدانى ش ش 39 
، 3- محبوبه صادقى شاهدانى ش ش 19، 4- محمدجواد صادقى شاهدانى ش ش 857 ، 5- افسانه 
صادقى شاهدانى ش ش 199، 6- پروانه صادقى شاهدانى ش ش 5490022681 (فرزندان متوفى) 
7-صغرى احمدى ش ش 19 (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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 4086 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/1/930
 حصر وراثت

فرشاد اصالنى داراى شناسنامه شــماره 8981 به شرح دادخواست به کالســه 79/96  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اصالنى بشناسنامه 1 در 
تاریخ 95/12/04  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1-مهدى اصالنى ش ش 1483، 2-رحمت اله اصالنى ش ش 1024، 3- فرشــاد اصالنى ش 
ش 8981 ، 4- حشــمت اله اصالنى ش ش 90، 5- هادى اصالنى ش ش 3061 (فرزندان متوفى) 
6- طلعت سپیانى ش ش 6 (همســر 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 
ی ا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 4091 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/1/931
ابالغ رأى 

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 96/01/16 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم 
شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 
95/956 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده مهرداد خدرسرخ علیرغم 
ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و 
اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است. عرض دیگرى ندارم. شورا 
با بررسى محتویات پرونده و اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
درخصوص دعوى خواهان على لطفى بطرفیت خوانده مهرداد خدرســرخ به نشانى: مجهول المکان 
به خواسته مطالبه مبلغ 83/000/000 ریال بابت یک فقره چک 93/08/28 به شرح متن دادخواست 
به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 93/08/28 باتوجه به محتویات پرونده و 
اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت مورد ادعاى خواهان 
که به امضاى خوانده رســیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود 
لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده مهرداد خدرســرخ به پرداخت مبلغ 83/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/200/000 ریال هزینه دادرســى و پرداخت وپرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 93/08/28 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم 
محاســبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان على لطفى صادر و اعالم میگردد. راى 
صادره نسبت به خوانده مهرداد خدرسرخ غیابى ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان 
نجف آباد مى باشد. م الف: 4075 خوشنویس قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/932  
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 822/95 شماره دادنامه: 47-96/01/26 تاریخ رسیدگى: 96/01/23 مرجع رسیدگى: 
شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محمود صالحى نشانى: یزدانشهر-خ اول شرقى ك 
دکتر بهشتى. خواندگان: 1.حسن عاطفى نشــانى: نجف آباد-خ17شهریور ك ش عاطفى 2.مهرى 
طالب نجف آبادى نشــانى: مجهول المکان. خواسته: الزام به انتقال ســند. گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. ((راى قاضى شورا)) 
درخصوص دعوى محمود صالحى به طرفیت خواندگان حسن عاطفى و مهدى طالب نجف آبادى به 
خواسته صدورحکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند خط تلفن 09132315705 
باتوجه به اظهارات خواهان دردادخواست تقدیمى و قولنامه مورخه 85/02/02 که به امضاى خواهان 
و خوانده ردیف اول رسیده اســت و نیز با عنایت به اظهارات ایشان درصورتجلسه مورخه 95/07/26 
محرز مى گردد معامله تجارى صادق و جارى گردیده، لیکن بــه علت قصور خواهان (خریدار) نقل و 
انتقال محقق نگردیده اســت باتوجه به استعالم بعمل آمده و جوابیه شــرکت مخابرات 95/11/17 
شماره 1406 خط فوق الذکر در مالکیت خوانده ردیف دوم خانم مهرى طالب نجف آبادى مى باشد که 
مجهول المکان اعالم و نشرآگهى ابالغ وى به شورا وصول گردیده است. لذا با عنایت به احراز معامله 
بین طرفین و این که خوانده مالک رسمى خط بوده لذا به استناد مواد 198 قانون آیین دادرسى مدنى 
راى به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه هاى دادرســى طبــق تعرفه 2. خوانده ردیف 
دوم به حضور دردفترخانه اسنادرســمى و انتقال ســند خط را صادر و اعالم مــى نماید. راى صادره 
نســبت به خوانده ردیف اول حضورى و نســبت به ردیف دوم غیابى و مســتنداً بــه احقاق حقوق 
قانونى ظرف مهلت هاى مربوطه قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم  عمومى نجف آباد مى باشــد.

 م الف: 4085 گرامى قاضى شعبه 8 حوزه قضائى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 
شماره یک)/1/933

تحدید حدود عمومى
 پیرو آگهى نوبتى مورخه 95/11/1 و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود 

رقبات زیر واقع در بخش ثبتى دهاقان به شرح ذیل انجام مى گردد.
1- شماره هاى فرعى مجزى شده از 124- اصلى امالك بر آفتاب دهاقان

412- آقاى سید جعفر حجازى فرزند سید محمد و غیره تمامت ششدانگ یک 
درب باغ واقع در اراضى بر آفتاب دهاقان روز دوشنبه 1396/3/1

به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شــود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده 
قانونى آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
آنها با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالك که در موقع مقرر در محل حاضــر نبودند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
هاى معترضى ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست 
و اخذ و به این اداره تســلیم نماید. م الــف 96/12 اداره ثبت اســناد و امالك 

دهاقان/ 1/250
((آگهى تحدید عمومى مرحله  اول  سال 1396))

پیرو آگهی هاى نوبتی سه ماهه سوم ســال 1395 مربوط به قسمتی از امالك  
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان اینک تحدید حدود امالك مورد نظر به موجب 

ماده 14 قانون ثبت به شرح ذیل آگهى مى شود:
قطعه 1 نجف آباد

پالك 732-  طوبى شریفیانا فرزند حسن نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ  
یکبابخانه انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت که آگهى میگردد. 

قطعه 2 نجف آباد 
پالك 1331- علیرضا ملکى نجف آبادى فرزند محمد حسین و نفیسه غضنفرى 

نجف آبادى فرزند احمد بالسویه پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه .
قطعه 4 نجف آباد 

پالك 5/1035 – ابراهیم بهارلویى فرزند غالمحسین ششدانگ دو باب مغازه و 
فوقانى مسکونى آن به مساحت 48/27 متر مربع . 

پالك 270– علیرضا محمد زاده فرزند غالمرضا ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 802 متر مربع .

پالك 915/841– جهانبخش سلیمى منجزى فرزند علیدادششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 171/18 متر مربع  .

پالك 1025-على نسیمى فرزند محمد باقر ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 
142/45 متر مربع .

پالك 1026- سجاد هادیان نجف آبادى فرزند حسنعلى ششدانگ یکقطعه زمین 
بمساحت 114/65 متر مربع .

پالك 1027- ناصر هادیان نجف آبادى فرزند حســنعلى ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 115/26 متر مربع .

پالك 1028- محمد حقیقى فرزند مهدیقلى  ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 
115/88 متر مربع .

قطعه 5 نجف آباد 
پالك 573/10 – قربانعلى عطوفى نجف آبادى  فرزند رضا ششدانگ یکقطعه 

زمین  بمساحت 101/66 متر مربع .
پالك 1174/1 – فاطمه طالبى نجف آبادى فرزند غالمعلى  ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 123/95 متر مربع .
قطعه 6 نجف آباد 

پالك 1014/798- محمد حســین ســلیمانى  نجف آبــادى فرزند حیدرعلى  
ششدانگ یکقطعه زمین غیر محصور بمساحت 4499/75 متر مربع.

پالك 1014/827- مریم اطهرى فرزند ابراهیم  ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور   بمساحت 229/50 متر مربع.

پــالك 1014/831- على پیرمرادیــان نجف آبادى فرزند محمد  ششــدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 275 متر مربع.

شنبه 96/2/23
قطعه 7 نجف آباد

پالك 960/47- رضا عرب نجف آبادى  فرزند محمدعلى ششدانگ قسمتى از 
یکبابخانه بمساحت 24 مترمربع که با ششدانگ پالکهاى 960/5 و960/7 توام 

گردیده است.
پالك 2599- علیرضا شــریفى فرزند غالمعلى ششدانگ یکدرب باغ محصور  

بمساحت 1369 متر مربع .
پالك 2625- اکبر طاهرى فرزند اسداله ششدانگ یکدرب باغ مشجر و محصور 

بمساحت 2435/20 متر مربع . 
پالك 2628- حسین جعفرى فرزند عباس  ششدانگ یک قطعه زمین محصور   

بمساحت 1764/70 متر مربع مشروط به حفظ کاربرى باغات.
پالك 2632- زهرا یوسفى  نجف آبادى فرزند حسن  ششدانگ یک قطعه زمین 

مشجر غیر محصور  بمساحت 830/95 متر مربع.
قطعه 8 نجف آباد

پالك 698/7مجزى شــده از 698/3- اقدس فاضل نجف آبادى فرزند عبداله  
ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 257/25 متر مربع .

پالك 764/13- حمیدرضا جمشیدیان قلعه شاهى فرزند مجید ششدانگ یکباب 
کارگاه بمساحت 112/75 متر مربع .

قطعه 10 نجف آباد
پالك 209/1-209/2  عبداله - على - فرشــته فرزندان محمد على و طیبه - 
عزت  - علیرضا و یداله فرزندان قربانعلى شهرت همگى فالحیان که عبداله به 
نسبت 695/72 سهم و بقیه هرکدام 310 سهم مشاع از 2245/72 سهم ششدانگ 

یکقطعه زمین مزروعى محصور به مساحت 2245/72 متر مربع  .
پالك 1594/1– محمدرضامحمدى فرزند على  ششدانگ یک درب باغ  محصور  

و مشجر بمساحت 2043/65 متر مربع .  
پالك 1594/2– ناصرمحمدى نجف آبادى فرزند على  ششدانگ یک درب باغ  

محصور  و مشجر بمساحت 3430/86 متر مربع .
تحدید حدود پالکهاى مذکور در روزهاى فوق به ترتیب از ساعت 8 صبح به بعد 
در محل شروع و انجام خواهد شد.لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالك و مجاورین اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم 
رســانند.چنانچه که هر یک از صاحبان امالك و یا نماینده قانونى آنها  در موقع 
تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهارشده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در 
موعد مقرر حاضر نبودند مطابق ماده 20 ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 باید در مرجع ذى صالح 

قضایى اقامه دعوى و گواهى آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
یکشنبه :96/2/24

تاریخ انتشار :1396/02/02 م الف: 4078 زمانى رئیس   اداره ثبت اسناد و امالك 
نجف آباد/1/896
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زردچوبه پودرى است که از ریشه گیاه زردچوبه به دست 
مى آید. گیاه زردچوبه از خانواده زنجبیل است. زردچوبه 
ادویه اى طالیى رنگ اســت با طعم و عطرى عالى.
طعم آن تند و تلخ و گرم و عطر آن چیزى شبیه پرتقال 
و زنجبیل است. به همین خاطر در اکثر غذاها به عنوان 

ادویه از آن استفاده مى شود.
عالوه بر طعم و عطر، این ادویه براى ســالمتى بدن 
انسان بسیار مفید اســت اما خیلى از مردم این فواید را 
نمى دانند.در ادامه 6 مزیت باورنکردنى و شگفت انگیز 

از مصرف روزانه زردچوبه را خواهیم گفت.

خواص ضد التهابى
 (curcumin) ترکیبى در زردچوبه به نام کورکومین
وجود دارد که یک آنتى اکسیدان بسیار قوى محسوب 
مى شــود. این آنتى اکســیدان قابلیت مبارزه با انواع 
التهاب در بدن انســان را دارد. التهاب علت بســیارى

 از بیمارى ها نظیــر ورم مفصل، بیمارى هاى التهابى 
روده، پانکراتیت یا همان التهــاب پانکراس و یوئیت 

قدامى مزمن است.

حفاظت از مغز انسان
افزایــش  موجــب  کورکومیــن 

شــناخت در انسان مى شــود. منظور از 
 (functions) شناخت، عملکردهاى

روان شناختى فرد مى باشد.
شناخت به توصیف، اکتســاب، ذخیره سازى، 

تبدیــل و مورد مصــرف قــرار دادن دانش 
مى پردازد.عوامل مختلفى همچون ادراك، 
حافظه، زبان، اســتدالل و تصمیم گیرى از 

جمله فرایندهاى ذهنى هستند که در مراحل گوناگون 
شناخت دخالت دارند.

اختالل در شناخت منجر به بروز بیمارى هایى از قبیل 
آلزایمر و زوال عقل مى گردد. این بیمارى ها ناشى از 
پایین بودن ســطح نوتروفین هاى مشتق شده از مغز 

(BDNF) است.
کورکومیــن موجــود در زردچوبــه باعــث افزایش
ســطح این نوتروفین ها شــده و ســبب بــه تأخیر

 افتادن و حتى معکوس شــدن روند ایــن بیمارى ها 
مى شود.

علیه سرطان
فعالیــت کورکومین  علیه ســرطان خــون و لنفوم، 
سرطان دستگاه گوارش، سرطان دســتگاه تناسلى، 
سرطان پستان، سرطان تخمدان، سرطان سر و گردن 
سلول هاى سنگفرشى، سرطان ریه، سرطان پوست، 

سرطان مغز و اعصاب، و سارکوم نشان دهنده توانایى 
این آنتى اکســیدان در هدف قراردادن بســیارى از 

سرطان ها مى باشد.

بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کمک به 
هضم غذا

تنها مصــرف مقــدار کمــى از ایــن ادویــه مفید 
مى تواند به بهبود بیمارى هاى گوارشى مانند دیر هضم 
شــدن غذا، گازمعده، نفخ و التهاب دســتگاه گوارش 

کمک کند.
البته افرادى که دچار بیمارى هاى کیسه صفرا هستند 
از مصرف زردچوبه به علت تحریک زیاد باید خوددارى 

کنند.

سالمت قلب و عروق
کورکومین موجب کاهش کلسترول بد (LDL) حذف 
پالك هاى شرایین و جلوگیرى از لخته خون مى شود. 
مطالعات بر روى فوایــد دیگر کورکومین بر 

روى قلب انسان ادامه دارد.

کمک بــه درمان آرتریــت (ورم 
مفاصل)

کورکومیــن داراى خــواص ضد درد 
مفاصل نیز هست. در یک مطالعه بر
روى 45 نفر بیمار نشــان داده 
شــده که مصرف زردچوبه در 
این نوع بیمــاران باعث بهبود 
عالئــم آرتروز تا حــد زیادى 

شده است.

تغییــرات  غیرمعمولى در بدنتان وقتــى 
به عنوان هشدارى در رخ مى دهد، این مسئله را 

مشکل و بیمارى نظر بگیرید که نشان مى دهد 
پیگیرىشود در بدن شما وجود دارد که باید 

ناپدیــد و نادیده گرفتن این نشانه ها سبب 
شدنشان نمى شود.

بدن شما هواى شما را دارد. هرگاه سالمتى 
شما دچار مشکل شده باشد بدنتان سعى  مىکند 

پیام هایى براى خطرات ممکن که در زیر پوست شما 
وجود دارد را روى سطح پوست نشان دهد و به شما اخطار 

دهد.
براى شروع بر اساس یک نظرسنجى که توســط بنیاد خانواده 
«کایزر» انجام شد، زنان گزارش داده بودند که بخاطر مشغله زیاد 
یا امکان نداشتن گرفتن مرخصى از رفتن به دکتر سر باز مى زنند 
و در واقع گاهى اوقات چشم پوشى از اتفاقاتى که در جریان است 

بسیار ساده تر از پیگیرى آنهاست.
7 نشانه بیمارى که در صورت مشاهده باید به دکتر مراجعه 

نمایید:

1. تورم پا ها
آیا پاهاى شــما ورم کــرده به نظر 

مى رســد؟ به ایــن عارضه 
اِدم edema گفتــه 

مى شود و 
نشان  مىتواند 
از مشکل تیروئید داشته باشد 
(یا حتى مشکالت جدى تر در مورد قلب 

یا کلیه باشد). با دیدن این عالمت مراجعه به پزشکتان اهمیت پیدا 
 مى کند، چون اختالالت تیروئید را مى توان با طیف وســیعى از 

دارو ها و شروع ورزش هاى تخصصى منظم کنترل کرد.

2. بلند بودن انگشت حلقه
صبر کنید، آیا بدن شــما با اندازه طول انگشــتانتان مى تواند از 

سالمتیتان خبر دهد؟
احتمالش وجود دارد، بر اســاس مطالعه اى که در دانشــگاه 
ناتینگهام انجام شد اگر انگشت حلقه شما بلند تر از انگشت 
اشاره شما باشد مى تواند نشان دهد که در معرض 
خطر بیشــترى براى ابتال به آرتروز هستید، به 

خصوص در زانو.
نویسندگان این مطالعه علت دقیقى براى 
این موضــوع عنــوان نکرده اند. براى 
پیشگیرى از این عارضه به طور منظم 
ورزش کنید و وزنتــان را در محدوده 
ســالمت نگه دارید تا هر گونه زمینه 
بالقوه ابتال به بیمــارى را عقب برانید، 
اما هنوز هم بهتر است با پزشکتان مشورت 

کنید.

3. هوس خوردن یخ
به گفته «روهر» اگر همیشــه در فریزر به دنبال خمیر کوکى 
و ماســت یخ زده یا خود یخ هستید ممکن اســت به علت فقر آهن 
باشــد. چرا؟ افرادى که دچار فقر آهن هســتند اغلــب دچار پیکا 
(هرزه خوارى)  مى شوند. اختاللى که در آن افراد به دنبال خوردن مواد 
بدون ارزش غذایى   مى روند، بــه خصوص یخ (هر چند گاهى مردم 

به سراغ خوردن اقالم غیر غذایى مانند خاك یا کاغذ هم مى روند).
پزشک شما مى تواند بهترین درمان را برایتان در نظر بگیرد. اضافه 

کردن غذاهاى سرشار از آهن (گوشت قرمز، سبزیجات با برگ سبز، 
غالت غنى شــده با آهن) همراه با ویتامین C به رژیم غذاییتان  

مىتواند به جذب بهتر آهن در بدن کمک کند.

4. چین و چروك در قسمت هاى عجیب و غریب
درست است که زیبایى فقط با پوست تظاهر پیدا مىکند ولى گاهى 
اوقات تظاهرات پوســتى  مى تواند نشان دهنده اتفاقاتى باشد که 

داخل بدن رخ مى دهد.
در واقع بیشتر چین و چروك ها به احتمال 

زیاد فقط نشــانه اى از پیرى پوست 
هستند، اما یک مطالعه که در مجله 

پیرى شناســى منتشر شده 
دلیلى متفاوت براى آنها 

ارائه نموده اســت: 
فشار خون باال.

محققــان متوجه 
شــدند زنانــى 
که دچــار چین 
در  چــروك  و 
یــى  بخش ها

از بــدن مى شــوند 
معموًال در معرض نور 

آفتاب نیستند مثل بازو ها، 
احتمال ابتال به فشار خون باال در 

آنها بیشتر بوده و بهتر است با پزشک خود در 
مورد کاهش مصرف نوشابه ها و نمک مشورت کنند.

5. بوى بد دهان
شاید زمان استفاده از خوشبو کننده دهان تمام شده باشد. به گفته 

روهر بوى بد دهان مزمن مى تواند نشــانه اى 
از التهاب لثه باشــد؛ و اگر آن را درمان نکنید  
مىتوانــد منجر به بیمارى هــاى جدى ترى 
شود که باعث از دســت دادن دندان هایتان 
شود. ســعى کنید همیشه مســواك زده و نخ 
دندان بکشید و بهداشــت دهان و دندانتان را 

رعایت نمایید.

6. ادرار تیره
اگر رنگ ادرارتان تیره شود نشان دهنده این است 
که چیزى در بدنتان درست نیست. این احتمال 
وجود دارد که بدنتان دچار کم آبى شده باشد. 
در این صورت راه حل نوشیدن آب است!

اما رنــگ تیره ممکن اســت به علت 
وجود خون در ادرار باشد که نشان 
دهنده یک مشکل بالقوه در کلیه 
یا کبد است؛ که در این صورت 
باید با پزشکتان مشورت کنید، 
ولى اگــر مى خواهید ســالمت 
کلیه هایتــان را در حــال حاضر 
تضمین کنید بهتر اســت به اندازه 
کافى آب بنوشید و روى تغذیه سالم و 

ورزش منظم تمرکز کنید.

7. مدفوع سیاه
اگر رنگ مدفوعتان سیاه شــده است، مى تواند به علت خونریزى 
داخلى و اغلب به علت زخم معده و یا خوردن غذاهاى تند باشــد. 
در این مورد پیشنهاد  مى کنیم که اگر سیاه بودن مدفوع براى تان 

تکرار شد حتماً با پزشکتان مشورت کنید.

اشتباه رایجى که در این خصوص رخ مى دهد این است 
که افراد تصور مى کنند هر چه مواد مورد نیاز براى رشد 
را بیشتر در اختیار فرزندان شان قرار دهند موجبات بلند 
قدتر شدن آنها را فراهم مى آورند و با همین هدف شیر، 
لبنیات، گوشت و میوه جات بیشترى به آنها مى دهند. 

غافل از اینکه مصرف بیش از حد ایــن مواد، نه تنها 
افزایش قدى را در پى نخواهد داشــت، بلکه با ایجاد 
چاقى در آنها در وضعیت ترشــح هورمونى آنها تأثیر 

گذاشته و افزایش قد را مختل مى کند.
پس اگر به افزایش قد فرزندانتــان عالقه مندید باید 
از بروز چاقى در آنها پیشــگیرى یا بــراى درمان آن 

اقدام کنید.
داروها و روش هاى موجود در بازار که با هدف افزایش 
قد و عمدتا از مبــادى غیرقانونى مانند شــبکه هاى 
ماهواره اى یــا عطارى ها عرضه مى شــوند نیز هیچ 

تأثیرى در این خصوص ندارند.
 عمده این داروها ترکیبات مولتى ویتامینى است که به 
شرط رعایت یک الگوى صحیح غذایى، بدن نیازى 

به مصرف آنها ندارد.

اگر هر از چند گاهى چیز برگر مى خورید، بهتر اســت 
دیگر هرگز همبرگر و چیــز برگر نخورید! زیرا خوردن 
حتى یک چیزبرگر هم باعث اختالل در سوخت و ساز 

کبد مى گردد.
 کارشناسان حوزه بهداشت و سالمت هشدار داده اند که 
مصرف یک وعده بزرگ غذاى چرب، حساسیت بدن 
به انسولین را کاهش مى دهد. در نتیجه خوردن غذاى 
چرب به  طور فورى میزان هاى چربى مرتبط با بیمارى 

قلبى را باال مى برد.

بدن  ما در ابتدا مى تواند از این ضربه ناشــى از خوردن 
غذاى چرب بهبود یابد، امــا در صورتى که این کار به 
صورت عادتى منظم درآید، ممکن اســت آسیب هاى 

مزمن ایجاد کند.
پژوهشگران مرکز دیابت آلمان در دوسلدورف آلمان، با 
انجام آزمایش بر 14 مرد 20 تا 40 ساله سالم الغراندام، 
آنها را واداشــتند که یک دوز روغن پالم با طعم وانیل 

بخورند. 
مقدار چربى هاى اشباع  شده در این روغن پالم معادل 
چربى هاى اشباع شــده در یک چیزبرگر به همراه یک 

ظرف بزرگ سیب زمینى سرخ کرده بود.
آزمایش ها نشــان داد که روغن پالــم باعث افزایش 
فورى تجمع چربــى در کبد و افزایــش تولید قند در 
کبــد، در نهایــت کاهش حساســیت به انســولین  
مى گردد.این تغییرات ممکن اســت در دراز مدت به 

دیابت نوع 2 منجر شود.
کبد چرب نیز باعث بروز بیمارى هاى خطرناك بسیارى 

براى این عضو و دیگر اعضاى بدن مى گردد.

به گفته یک متخصص تغذیه، مکیدن 
پودر یا دانه هاى سماق براى تسکین 
افراد دچار گرمى، التهاب و عصبانیت 
هم مفید است و خوردن آن به بیماران 
دیابتى و کســانى توصیه مى شود که 
اوره، اســید اوریک و فشار خونشان 

باالست.
دکتر عین اله ولى زاده با اشاره به اینکه 
ســماق براى بیمــاران دیابتى ماده 
خوراکى مفیدى محســوب مى شود، 
افزود: یکــى از عوامل ایجاد عوارض 
مختلــف در دیابتى ها، ترکیب گلوکز 
با پروتئین  هاى بدن اســت که منجر 
به تغییر ساختار شــیمیایى و عملکرد 
نامطلوب این پروتئین ها مى شــود و 
طبق پژوهش هاى انجام شده، سماق 
مى تواند تــا 81 درصد از بــروز این 

عوارض پیشگیرى  کند.
وى تصریح کرد: ســماق با کاهش 
میزان اوره و اسید اوریک خون، به دفع 
مواد زائد بدن کمــک کرده و خون را 
تصفیه مى کند و برطرف کننده نقرس 

و رماتیسم است.
به گفته دکتر ولى زاده، این ماده غذایى 
به دلیل داشتن تانن فراوان، قابض و 
پاك کننده معــده و روده بوده و چون 
خاصیت ضدمیکروبى و آنتى بیوتیکى 
دارد تا حدودى پیشــگیرى کننده از 
اسهال هاى باکتریایى خونى است و 
اغلب آن را همراه با غذاهاى گوشتى 
همچون انــواع کباب هــا مصرف 
مى کنند تا با میکروب هاى بیماریزاى 

احتمالى موجود در گوشــت نیم پز یا 
مسموم مقابله کند.

این متخصص مرکز تحقیقات تغذیه 
دانشگاه علوم پزشــکى تبریز ضمن 
اشاره به اینکه سماق به دلیل دارا بودن 
اســیدهاى آلى و ترشى مطبوعى که 
دارد به هضم سریع غذاها و چربى ها 
نیز کمک کرده، تحریک کننده اشتها 
به شــمار مى رود، گفت: این چاشنى 
به دلیل طبع سردى که دارد برطرف 

کننده تب و حرارت بدن بوده و ادرارآور 
اســت، و در ضمن براى کاهش درد 
دندان مفید اســت و باعث تقویت لثه 

مى شود.
به گفته او در قدیم، برگ درخت سماق 
را دم کــرده و براى ســیاه کردن مو 
استفاده مى کردند. از چاى آن نیز براى 
کاهش تعریق استفاده مى شد. غرغره 
کردن دمکرده سماق همچنین براى 

التیام ورم گلو و دهان موثر است.
ولى زاده با اشاره به اینکه سماق داراى 
رنگ هاى مختلف است و انواع سبز 
و زرد آن بســیار ترش مزه، نارس و تا 
حدودى سمى هستند گفت: بهترین 
نوع ســماق کــه اغلــب در نواحى 
آذربایجان رشد مى  کند به رنگ قرمز 
و بنفش روشن است که ترشى مطلوب 
و خواص و مرغوبیــت زیاد دارد. البته 
باید توجه داشت که احتمال تقلبى و 
رنگى بودن ســماق هاى قرمز بیش 
از سایر سماق هاست و در هنگام خرید 

حتماً باید دقت بیشترى کرد.

 آدامس و آب نبات 2 خوردنى خوشمزه و محبوب در 
میان جامعه هســتند که طرفداران زیادى دارند.این 
2 خوردنى بصورت معمول براى ســرگرمى مصرف
مى شوند و بخاطر خوشــبو کردن دهان هم توسط 
برخى افراد مورد استفاده قرار مى گیرد.آدامس و آب 
نبات علىرغم اینکه براى دندان ها مضر هســتند،در 

برخى موارد براى روده هم ضرر دارند. 
نتایج مطالعــات جدید محققــان که در دانشــگاه 
بینگهامتون انجام شده اســت حاکى از آن است که 

مصرف آدامــس و آب نبات مانعى بــراى جذب مواد 
مغذى در روده اســت. نوعى افزودنى رایــج به نام 
نانوذرات اکســیدتیتانیوم در آب نبــات، آدامس و یا 
بعضى از نان ها وجود دارد که منجر به کاهش توانایى 
سلول هاى روده در جذب مواد مغذى مى شود. عالوه 
بر این، توانایى روده در برابــر عوامل بیمارى زا را هم 

تضعیف مىکند. 
این افزودنى هاى رایــج در مواد غذایــى به عنوان 
نانوذرات اکســیدتیتانیوم شــناخته مى شــوند. این 
 UV ذرات در کرم هاى ضدآفتاب به عنــوان فیلتر
اضافه مى شوند. نانوذرات اکســید تیتانیوم به عنوان 
رنگ هاى خوراکى در محصوالتى مانند شــکالت، 

خمیردندان وشیرینى استفاده مى شود.
 این مواد غذایى در حالى که کشنده نیستند، اما منجر 
به عوارض خاصى مىشــوند و عملکرد روده را تغییر 
مىدهند. براى جلوگیرى از مصــرف بیش از اندازه 
نانوذرات اکسید تیتانیوم باید از غذاهاى فرآورى شده 

از جمله آب نبات اجتناب کنیم.

آپاندیسیت مى تواند در هر سنى ایجاد شود ولى در بالغین 
جوان شایع تر است. به نظر مى رسد که آپاندیسیت خود 

به خود و بدون علت مساعد کننده  خاصى رخ مى دهد. 
آپاندیس که در قسمت پایین شکم قرار گرفته و به روده 
بزرگ متصل است، خود را با عالئمى مانند بى اشتهایى و 

درد دور ناف نشان مى دهد. 
شهرام آگاه، متخصص داخلى گفت: آپاندیس به صورت 
یک ضایعه کرمى شــکل در ناحیه راست و پایین شکم 
با اتصال به قســمت ابتدایى روده بزرگ یعنى سکون 

(روده کور) قرار مى گیرد. 
وى ادامه داد: با توجه به اینکه آپاندیس حاوى غدد لنفاوى 
فراوان است، برداشــتن آن در کم یا زیاد شدن بعضى از 
بیمارى هایى که با سیستم ایمنى ارتباط دارند، نقش دارند، 
اما  نکته مهمى که در خصوص آپاندیس مطرح است، این 
بوده که یکى از شایع ترین علل ایجاد شکم حاد جراحى 

است و نیاز به جراحى فورى را باعث مى شود. 
وى خاطرنشان کرد: معموال علت قطعى التهاب آپاندیس 
مشخص نیست اما مسدود شدن مجراى خروجى آن را 
به دلیل مدفوع، جســم خارجى و حتى بزرگ شدن غدد 
لنفاوى  آن در اثر التهــاب موثر مى دانند. معموًال عالئم 
آپاندیس به صورت بى اشــتهایى تهوع و استفراغ، درد 
در قسمت باالى شــکم، درد به دور ناف و در نهایت به 
قسمت راست تحتانى شــکم منتقل مى شود و دردناك 
بودن معاینه شکم به ویژه در قسمت ربع تحتانى راست 

شکم خود را نشان مى دهد. 
آگاه گفت: درد آپاندیس ممکن است با درد سایر اعضایى 
که در این قسمت تحتانى شکم وجود دارند، مانند روده 
کور، انتهاى روده باریــک و درد در بعضى از اندام هاى 
خانم ها اشتباه گرفته مى شود. بنابراین تشخیص درست 

آن براى جراحى صحیح ضرورى است. 
وى افزود: تشخیص التهاب آپاندیس که به آن آپاندیسیت 
گفته مى شــود، بالینى اســت اما در واقع آزمایش ها و 
سونوگرافى  یا سیتى اســکن مى توانند به این تشخیص 
کمک کنند. درمان آپاندیسیت جراحى بوده که معموال 
به صورت جراحى باز یا جراحى الپراســکوپى صورت 

مى گیرد. 
وى اذعان داشت: بهبودى بیمار بعد از برداشتن آپاندیس 
بسیار سریع اتفاق مى افتد. در صورتى که آپاندیسیت زود 
تشخیص داده نشود، ممکن است منجر به التهاب شدید 
و بعضا پارگى شود که مى تواند منجر به انتقال عفونت و 
التهاب داخل شکم شود که در این صورت مى تواند خطر 

جدى و حتى خطر مرگ را به همراه داشته باشد.

بدن شما بیمار است  این عالمت ها را دارید اگر 

 نشانه هاى آپاندیسیت
 را بشناسید

اتفاقات شگفت انگیز با مصرف زردچوبه    حتى یک بار هم چیز برگر نخورید!

عواقب مصرف آدامس و آب نبات براى روده

آیا با تغذیه مى توان فرزندانى قد بلندتر داشت؟

ب علت بســیارى
مارى هاى التهابى 
 پانکراس و یوئیت 
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م گیرى از 

سرطان پوست،  کورکومین موجب کاهش کلسلول هاى سنگفرشى، سرطان ریه،
پالك هاى شرایین و جلوگیر
مطالعات بر روى فو
روى قلب انسان اد
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دیابتى ها سماق بخورند 
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بدن شما هواى 
شما را دارد. 
هرگاه سالمتى شما 
دچار مشکل شده 
باشد بدنتان سعى  
مى کند پیام هایى 
براى خطرات ممکن 
که در زیر پوست 
شما وجود دارد را 
روى سطح پوست 
نشان دهد و به 
شما اخطار دهد
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سر ریز شدن سد اکباتان – همدان

مانور هوایى پایگاه هشتم شکارى - اصفهان 

مراسم عید پاك در کلیساى گریگور مقدس – تهران

رژه دریایى روز ارتش- بندرعباستولد سه توله شیر آفریقایى در باغ وحش- بابلسرحاشیه جشن قهرمانى تیم فوتبال پرسپولیس-تهران

سفر رئیس جمهور به مناطق سیل زده- عجب شیر

اردوى جهادى دانشجویان در مناطق محروم – هرمزگان

آیین بیل گردانى در شهرستان نیم ور – اراك




