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1800 نفر رد صالحیت شدنـد

ادامه حضور روسیه در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا غلبه کفش هاى کالسیک اصفهان بر محصوالت چینىصدور آسان ویزا در 10 فرودگاه کشور با سکوت از کنار توهین ها عبور کنید  بین المللاستاناجتماع

نتایج اولیه تأیید صالحیت داوطلبان انتخابات شوراها در استان اصفهان اعالم شد

 8794 نفر براى تصاحب3861 کرسى شوراها در سراسر استان رقابت مى کنند
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شاید از این خدمات موبایل 
خبر نداشته باشید

سامانه بارشى جدید 
امروز مهمان کشور مى شود

واقعیت بسته شدن 
حساب هاى ایرانیان
 در بانک هاى انگلیس

چرا به وزن ایده آل 
نمى رسیم؟

مراسم «قسامه»، مرد ورامینى 
را از کور شدن نجات داد

9

سایه شاکى خصوصى 
روى سر فیلمسازان!

تخلیه 40 مدرسه در 10 روز

درد کشیدن ایرانى ها 
در 12 سال پایانى عمر

برخورد قاطع با فساد
در بخش هاى 
دولتى یا خصوصى

3

وزیر بهداشت گفت: نزدیک به 50 
درصد مردم اضافه وزن، کبد چرب، 
دیابت و فشار خون باال دارند. سید 
حسن قاضى زاده هاشمى با اشاره 
به اهمیت توجه مردم به سالمت 

خود...

دادستان کل کشور برخورد قاطع با مفاسد 
را بُعد دیگر حمایت از سرمایه گذارى سالم 
دانست و گفت: قطعاً قوه قضائیه با فساد 
اقتصادى چه در بخش خصوصى و چه 
دولتى برخورد قاطع خواهد کرد.

برخ

د
دادستان کل
بُعددیگرح بُعرا
گدانست و

اقتصادى
دو

2

در سپــاهان
جایى براى وریا 

نیست
در چند روز اخیر رسانه ها گزارش هایى را منتشر کرده اند 

که خبر از  عدم تمایل آبى ها براى تمدید قرارداد با  غفورى 
دارد.اینطور که به نظر مى رسد وریا غفورى جایى در 

فهرست استقالل براى فصل آینده نخواهد داشت. مدافع 
ملى پوش  آبى ها   بخاطر یک اتفاق در لیست

 خروج تیمش قرار گرفته است.  

شوراى حل اختالف، کرایه اتوبوس را تعیین مى کندشوراى حل اختالف، کرایه اتوبوس را تعیین مى کند
با پافشارى شوراى شهر و فرماندارى اصفهان بر نظر خود؛ با پافشارى شوراى شهر و فرماندارى اصفهان بر نظر خود؛ 
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سالروز شهادت هفتمین اختر تابناك امامت امام موسى بن جعفر(ع) را تسلیت مى گوییم

دستور استاندار براى تعیین تکلیف  60 مدرسه غیر ایمن در اصفهان

مهاجرت 
اپراتورهاى 
بزرگ به «کالد» 

آگهى فراخوان عمومى آگهى فراخوان عمومى 
انتخاب سرمایه گذار انتخاب سرمایه گذار 

(نوبت اول)(نوبت اول)

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر حسین امیرى- شهردار شاهین شهر 

مساحت عرصه آدرس محل پروژهنام پروژهردیف
(مترمربع)

مساحت اعیانى 
(مترمربع)

مدت زمان 
اجراى پروژه

آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

نوع 
مشارکت

1
مجموعه 

پارکینگ تفریحى 
و ورزشى

خانه کارگر  خیابان ملک 
الشعراى بهار ضلع شمالى 

مجتمع تجارى نور
حدود 1033 
مترمربع

حدود 5165 
طراحى و زمین و مجوز 18 ماه مترمربع

ساخت 
مشارکت 
مدنى

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 95/25406/د مورخه 95/7/3 هیأت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد احداث مجموعه 
پارکینگ تفریحى و ورزشى واقع در خانه کارگر- خیابان ملک الشعراى بهار- ضلع شمالى مجتمع تجارى نور را از طریق سرمایه گذارى 

و ساخت به روش مشارکت مدنى اقدام نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك پروژه را از دفتر طرح، برنامه و سرمایه گذارى شهردارى شاهین شهر واقع در میدان فاطمیه 

ساختمان نگارستان طبقه دوم به شماره تماس 45233567- 031 دریافت نمایند. 
متقاضیان مى بایست پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخه 96/2/14 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 

شاهین شهر تسلیم نمایند. 
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است. 

چاپ دوم

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

جهان نما



0202جهان نماجهان نما 2920یک شنبه  3 اردیبهشت  ماه   1396 سال چهاردهم

به دنبال انتشــار خبرهایى برگرفته از گزارش روزنامه 
«گاردین» با عناوینى همچون «حســاب هاى بانکى 
ایرانى ها در انگلیس بسته شد»، موجى از تعجب و ابهام 
براى ایرانى هاى مقیم انگلیس به وجود آمد و آنها از طرح 
اینگونه مطالب جعلى و ایجاد سوء ظن به ایرانیان، ابراز 

نگرانى کردند.
شمارى از ایرانیان مقیم انگلیس جمعه شب در گفتگو با 
ایرنا، با ابراز نگرانى از انتشار چنین مطالبى از سوى برخى 
رسانه هاى داخلى ایران، بسته شدن حساب هاى بانکى 

را رد کرده و از فعال بودن این حساب ها خبر دادند.
روزنامه «گاردین» روز جمعه با اســتناد بــه خبرى از 
سوى «رخساره وحید» مســئول میز ایران در شرکت 
حقوقى «بلک اســتون» در انگلیس، گزارش داد که از 
مجموع جمعیت ایرانیان ســاکن در انگلیس طى یک 
دوره طوالنى، بیش از 60نفر با مشکل بسته شدن حساب 

مواجه شده اند و به این شرکت مراجعه کرده اند.
به گفته مسئول میز ایران این شرکت حقوقى، بسته شدن 
حساب هاى ایرانى ها مسبوق به سابقه بوده و به بیش از 
ده سال گذشته برمى گردد و بسیارى از آنها با مراجعه به 
رویه هاى حقوقى و قضائى علیــه بانک ها، ضمن قانع 
کردن بانک ها به تغییر تصمیم خود، به علت مشکالت به 

وجود آمده غرامت سنگین نیز دریافت کرده اند.
رخساره وحید همچنین عنوان کرد: «شرکت بلک استون 
در بیشــتر موارد حقوقى یاد شده توانســته است تأمین 
غرامت کند و اغلب، این نتیجه در اثر حل و فصل موضوع 
در دادگاه بوده و تنها در یک مورد تاکنون موفقیت آمیز 
نبوده است. بیشتر این حل و فصل ها در نتیجه یک توافق 

پشت پرده است که ما قادر به علنى کردن آن نیستیم.»
وى اضافه کــرد: «ازجملــه این مــوارد حقوقى، یک 
دانشجوى ایرانى در منچستر در جوالى 2016 میالدى 
توانست از بانک سلطنتى اسکاتلند (آر بى اس) غرامت 
بگیرد. موکل ما موفق به دریافت 31 هزار و 200 پوند از 
این بانک در جوالى سال 2016 میالدى شد که این مبلغ 
شامل 15 هزار پوند غرامت براى جبران خسارت عاطفى 

و 16 هزار و 200 پوند براى هزینه هاى دعاوى بود.»
تصریح شرکت حقوقى یاد شــده در خصوص دریافت 
غرامت از بانک هاى انگلیسى توسط موکالن ایرانى شان 
و تعداد شکایات صورت گرفته، مؤید آن است که این گونه 
اقدامات ســازمان  یافته نبوده و بیشتر موردى است و در 
صورت بروز اینگونه موارد بــه هر دلیل، قابل پیگیرى از 
سوى دستگاه قضائى انگلیس بوده و بسیارى از شاکیان 

نیز تاکنون توانسته اند غرامت دریافت کنند.
در این میان، بانک هایى که به بستن موارد خیلى خاصى 
از حســاب افراد اقدام کرده اند نیز اصرار داشــته اند که 
تصمیمشان براى بستن حساب افراد به ملیت افراد مربوط 
نمى شود بلکه به عملکرد حساب و همچنین وجود ابهام 

در نقل و انتقال پول در حساب ها مربوط مى شود.

براساس توضیحات مقامات مسئول بانکى، قوانین جدید 
ضد پولشویى و ضدتأمین مالى تروریسم در بانک هاى 
اروپایى و انگلیســى ایجاب مى کند که اگر در یک دوره  
مشــخص، فردى نقــل وانتقال هــاى غیرمتعارف در 
حساب هاى بانکى خود داشته باشد و یا اگر در حساب خود 
به جاى نقل وانتقال هاى بین بانکى، پول نقد را از مقاصد 
نامعلوم از بیرون به حساب خود وارد کند، بانک هاى یاد 
شده اینگونه حساب ها را با قدرى شــک و تردید مورد 

بررسى هاى خاص قرار مى دهند.
مسئول میز ایران در شرکت بلک استون در این خصوص 
نیز به صراحت گفته است: «حســاب  ایرانى ها اغلب در 
زمانى بسته مى شود که آنها پولى را از ایران که معموًال 
به صورت نقدى است و یا از طریق دالل (صراف) دریافت 
مى کنند. به رغم برچیدن شدن تحریم ها، بانک هاى مهم 
اروپایى هنوز انتقال پول ایرانى هــا را انجام نمى دهند، 
بنابرایــن ایرانیان عادى همانند دانشــجویان، به ناچار 
پولشان را به صورت نقدى یا از طریق صرافى ها مى گیرند 

که این مسئله سبب سوءظن بانک ها مى شود.»
در این میان ســخنگوى بانک «آر بى اس» گفته است: 
«ما نمى توانیم اظهارنظرى در مورد مشترى هاى خاص 
بکنیم یا تصمیم گرفته شده در ارتباط با حساب هاى افراد 
را انجام دهیم. با توجه بــه الزامات حقوقى و نظارتى که 
داریم، ما حساب  بانکى مشــترى مان را به دلیل مسائل 

نژادى نمى بندیم و قویًا هر گونه ادعایى را در این مورد، 
رد مى کنیم.»

بانک «لویدز» انگلیس نیز پیش تر در بیانیه اى در همین 
ارتباط اعالم کرده بود: «اگرچه ما نمى توانیم در خصوص 
موارد خاص به  طور مفصل اظهار نظر کنیم، ولى تأکید 
بر این نکته مهم اســت که گروه بانکى لویدز حساب ها 
را به دلیل مسائل قومى مســدود نمى کند. در واقع، ما از 
مشتریان خود نمى خواهیم که این اطالعات را براى ما 
فاش کنند. روند مسدود کردن حساب از طرف ما مستلزم 
بررسى دقیق اطالعات مربوطه و اطالع دادن به مشترى 

پیش از مسدود کردن حساب است.»
بانک «اچ اس بى ســى» نیز یکى دیگر از بانک هاى 
انگلیســى اســت که پیش تر در همین ارتبــاط تأکید 
داشته اســت که «نژاد و دین در مســدود شدن حساب 
برخى مشتریان تأثیرى نداشــته و مسدود کردن برخى

حســاب ها تنها به این دلیل اســت که در سال 2012 
مقامات آمریکایى این بانک را در حدود دو میلیارد دالر 
جریمه کرده اند، بنابراین این بانک تصمیم گرفته کنترل 
خود را روى حساب برخى مشتریان خود افزایش بدهد».

به گفته یــک منبع آگاه به مســائل بانکــى، اقدامات 
بانک هاى انگلیسى «مرتبط با وضع یا لغو تحریم هاى 
هسته اى ایران نیســت و به دنبال تحریم ها هم وضع 

نشده اند که با لغو تحریم ها برداشته شوند». 

وى عنوان کرد: «این محدودیت ها ربطى به اجرا یا عدم 
اجراى برجام هم ندارد. آنها نوعًا براى حفاظت در برابر 

امکان نقض مقررات بانکى، مى باشند.»

دادستان کل کشــور برخورد قاطع با مفاسد را بُعد دیگر 
حمایت از سرمایه گذارى سالم دانست و گفت: قطعًا قوه 
قضائیه با فســاد اقتصادى چه در بخش خصوصى و چه 

دولتى برخورد قاطع خواهد کرد.
حجت االسالم و المسلمین منتظرى اظهار داشت: طبق 
گزارش هــاى واصله در اســتان هاى صنعتى که زمینه 
اقتصاد مقاومتى بیشتر وجود داشته، گام هاى خوبى براى 
تأمین فضاى امن برداشته شده و الزم است که در سال 

جارى نیز تالش ها بیشتر شود.
وى برخورد قاطــع با مفاســد را بُعد دیگــر حمایت از 
سرمایه گذارى سالم دانســت و تصریح کرد:  قطعًا قوه 

قضائیه با فســاد اقتصادى چه در بخش خصوصى و چه 
دولتى برخورد قاطع خواهد کرد.

دادستان کل کشور از مردم خواســت که در این زمینه 
حضور بیشتر و فعال ترى داشته و هرجا فسادى را مشاهده 

کردند به دستگاه قضائى گزارش دهند.
حجت االسالم و المســلمین منتظرى همچنین اظهار 
داشت: از مسئوالن و مدیران دلسوز که در دستگاه هاى 
مختلف مشغول به کار هســتند، نیز انتظار داریم هرجا 
مالحظه کردند مانعى بر سرکار است که این گره گشایى 
به دست قوه قضائیه صورت خواهد گرفت، به ما منتقل 

کنند.

از میان داوطلبین حذف شده انتخابات ریاست جمهورى، 
احراز صالحیت نشدن دستکم هزار و600 نفر بدیهى بود 
چون با هر متر و معیارى رجل سیاسى و مذهبى شناخته 
نمى شدند. کاندیداهاى نهایى که از فیلتر شوراى نگهبان 
رد شده اند، سه به سـه بین اصولگراها و اصالح طلب ها 
تقسـیم شـده اند اما در بین چهره هاى شـناخته شده که 
احتمال رجل سیاسـى شناخته شدنشـان مطرح مى شد، 
تعداد اصولگراها بیشتر است. دستکم 13چهره اصولگرا 
از گردونه رقابت ها حذف شده  اند(محمد على پورمختار، 
موسى الرضا ثروتى، مسـعود زریبافان، حسن سبحانى، 
حسـن نـوروزى، محسـن غرویـان، علیرضـا زاکانـى، 

حمیدرضـا حاجى بابایى، حسـن بیـادى، محمد مهدى 
زاهـدى، علیرضـا منـادى سـپیدان، صـادق خلیلیان و 
عـوض حیدرپور). مسـتقل ها در رتبه دوم قـرار دارند به 
طورى که دسـتکم هفـت چهره که به صورت مسـتقل 
وارد عرصه شـده بودند، دیگر امیدى به 29اردیبهشـت 
ندارند(قاسـم شـعله سـعدى، حمیدرضا بقایى، محمود 
احمدى نژاد، سید احمد کاشـانى، محمد غرضى، هاشم 
بطحایى و مهدى کلهر). از میان حذف شـده ها دستکم 
پنج چهره اصالح طلب حضور دارند(مصطفى کواکبیان، 
اعظم طالقانى، محمد هاشـمى ، عبدالحسین مقتدایى و 

محسن رهامى).

برخورد قاطع با فساد در 
بخش هاى دولتى یا خصوصى

25نامزد نامدار 
که به پاستور نمى رسند

روحانى به 
فرمانده ارشد سپاه چه گفت؟

   خبر آنالین | روزنامه ایران نوشـت: سـردار 
نجـات جانشـین سـازمان اطالعـات سـپاه ظهـر 
پنج شـنبه گذشـته در مشـهد گفت: در صحبتى که 
با حجت االسالم روحانى داشـتیم، تأکید کردیم که 
راه اندازى صوت تلگرام سبب مى شود ما هیچ موردى 
را نتوانیم کنترل کنیم اما رئیس جمهورى در پاسـخ 
گفتند چرا با هر تکنولوژى که از غرب وارد مى شود، 

مخالفت مى کنید؟

فشار فیلترینگى
  آفتاب نیوز | علـى جنتـى وزیـر اسـبق 
فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشـاره به ایستادگى هاى 
دولت بیان کرد: هم اینک فشـار زیادى بـراى فیلتر 
کردن شـبکه هاى مجازى تلگرام و اینسـتاگرام، بر 
دولت وجود دارد و با اینکه به قـول آقاى علوى فقط 
5/2 درصد آن اشکال دارد، مى خواهند 97 درصد بقیه 

را هم بخاطر آن ببندند.

کشف 30 برنامه بمب گذارى 
وزیر اطالعات گفت: در حالى که مردم    ایرنا |
بیشتر کشورهاى جهان به ویژه کشورهاى منطقه با 
بحران بمب گذارى، تـرور و ناامنى مواجه هسـتند، 
ملت در جمهورى اسالمى ایران داراى امنیت پایدار 
هستند. حجت االسالم والمسلمین محمود علوى با 
تأکید بر اینکه امروز امنیت پایدار در کشور وجود دارد، 
گفت: پارسال 30 برنامه بمب گذارى در کشور توسط 
سـربازان گمنام امام زمان (عج) کشـف و خنثى شد 
که فقط چهار مورد آن براى مردم اطالع رسانى شد.

احمدى نژاد 
ممنوع التصویر است؟

عبدالرضـا رحمانـى فضلـى وزیر    تسنیم|
کشـور در جمع خبرنـگاران دربـاره شـایعات مطرح 
شـده مبنى بر مصوبه ممنوع التصویرى احمدى نژاد 
گفت: شـوراى امنیت کشـور هیچ مصوبه اى درباره 
ممنوع التصویـرى محمـود احمدى نـژاد نداشـته 
اسـت. وى تأکیـد کـرد: اخبـار منتشرشـده مبنى بر 
ممنوع التصویرى رئیس جمهورى سابق کذب است.

برکنارى 
مشاور ایرانى ترامپ

 انتخاب| نشریه «پالیتیکو» روز جمعه از تغییر 
سمت یکى دیگر از کارکنان عالیرتبه وزارت خارجه 
آمریکا به دلیل متهم شـدن به «عدم وفـادارى» به 

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور خبر داد. 
ایـن نشـریه کـه پیش تـر نوشـته بـود رسـانه هاى 
نومحافظـه کار و دسـت راسـتى آمریـکا بـراى کنار 
زدن مقامـات بازمانـده از دولـت سـابق این کشـور 
بـه ترامـپ فشـار آورده انـد، نوشـته اسـت کـه 
«سـحر نوروز زاده» که از جوالى سـال گذشـته به 
عنوان عضو تیـم سیاسـتگذارى وزیر خارجـه آمریکا 
منصوب شده بود، از این پست کنار گذاشته شده است. 

احتمال کناره گیرى رئیسى 
به نفع میرسلیم؟!

اسـدا... بادامچیان نایب رئیس شـوراى   ایلنا|
مرکزى حزب مؤتلفه گفت: جبهه مردمى از رئیسـى 
حمایت مى کنـد،  پـس وضعیت «جمنا» مشـخص 
اسـت؛ در حال حاضـر با توجه بـه حضـور قالیباف و 
رئیسى در عرصه انتخابات از این دو کاندیدا حمایت 
خواهد کرد و مؤتلفه هم از میرسلیم حمایت مى کند. 
همینطور پیش مى رویم تا در مناظرات نظر عمومى 
مردم مشخص شود و بر اسـاس بررسى ها به نتیجه 

نهایى برسیم.
بادامچیان دربـاره اینکه آیا ممکن اسـت میرسـلیم 
به نفـع رئیسـى کناره گیـرى کنـد، تأکید کـرد: این 
احتمـال هم وجود دارد که رئیسـى به نفع میرسـلیم 

کناره گیرى کند.

توئیتر

رئیس جمهور آمریکا اخیراً ادعا کرده که ایران طبق 
«روح برجام» عمل نکرده است. آقاى دکتر ظریف 
در واکنش به این ادعا در یک پیام توئیترى به زبان 
انگلیسى پاسخ داده اند که «ببینیم آیا آمریکا حاضر 
اســت به متن برجام قائل بماند، چه برسد به روح 
آن»؛ و سپس اضافه کرده اند «تا به حال (آمریکا) با 

هر دو مقابله کرده است». 
اما در بســیارى از ترجمه هاى فارسى قسمت دوم 
پیام ایشان برخى ســایت ها از قول دکتر ظریف 
اینطور نوشــته اند که آمریکا متن و روح برجام را 
 Defy نقض» کرده است. به عبارت دیگر، فعل»
را -که معنى مقابله، رویارویى یا به چالش کشیدن 
مى دهد- به اشتباه «نقض» ترجمه کرده اند. برخى 
رسانه ها حتى از قول وزیر امور خارجه تیتر زده اند 
که «آمریکا متن و روح برجام را نقض کرده است!»
طبیعتاً، پیام دکتر ظریف با ترجمه اى که از آن شده، 
دستکم از نظر مفهوم و تأثیر حقوقى،تفاوت هاى 

بسیار دارد. 
در نظر داشته باشیم که دکتر ظریف یک حقوقدان 
هســتند که با بار حقوقى و تأثیر دقیق کلمات به 
خوبى آشناست و اگر  قصد داشتند از «نقض متن 
و روح» برجام صحبت کننــد، حتمًا به جاى فعل 

Defy از فعل Breach استفاده مى کردند. 
البته شاید عده اى براى بهره بردارى سیاسى تأ کید 
داشته باشــند که حتمًا از «نقض برجام» صحبت 
کنند تا از آن به «اعتراف ظریف به نقض برجام» 
برسند و ســپس بر خروج از برجام اصرار کنند. اما 
الزم است کسانى که صادقانه در ترجمه متن اشتباه 
کرده اند، از انتشار نسخه غلط پیام جلوگیرى کنند.
*حقوقدان بین الملل

ترجمه صحیح
 پیام دکتر ظریف

رضا نصرى*

برخى از اعضاى خانواده و دفتر آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام، به منظور 
قدردانى و تشــکر از ابراز همدردى و صدور پیام تسلیِت 

آیت ا... مظاهرى با وى دیدار و گفتگو کردند.
به گــزارش انتخاب، آیــت ا... مظاهــرى در این دیدار 
خاطرنشان کرد: ضایعه اسفناك رحلت آیت ا... هاشمى، 
نه تنها براى خانواده و بســتگان ایشان، بلکه براى نظام 
مقدس جمهورى اسالمى خســارتى است که هیچگاه 

فراموش و جبران نخواهد شد.
او با یادآورى سابقه بیش از 60 ســال دوستى و ارتباط با 
مرحوم آیت ا... هاشمى رفســنجانى تأکید کرد: سیاست 
آقاى هاشمى و فکر و روش و منش ایشان مورد پسند و 
تأیید حضرت امام خمینى(ره) بود و ایثار و فداکارى ایشان 

براى پیروزى و تقویت انقالب، انصافاً مثالزدنى است.
او روحیه صبورانه و استقامت آیت ا... هاشمى رفسنجانى را 
یکى دیگر از ویژگى هاى ممتاز وى برشمرده و با یادآورى 
برخى مصائب و شکنجه هاى زندان هاى رژیم ستم شاهى 
به این سیاستمدار مبارز  افزود: اگر چه تحمل شکنجه ها و 
مشکالت زندان هاى طاغوت براى آقاى هاشمى سخت 
بود، اما تحمل تهمت ها و نسبت هاى نارواى برخى افراد 

جاهل یا مغرض، در این اواخر، براى آقاى هاشــمى به 
مراتب ســخت تر و جانگدازتر بود ولى ایشــان با صبر و 
استقامت و سعه صدر ستودنى، هم شکنجه هاى طاغوت و 
هم نامالیمات دوران اخیر را به خوبى و با سربلندى پشت 
سر گذاشت و این موانع بزرگ، هیچگاه نتوانست خللى 

در ایمان و روحیه مصّمم او براى پیشبرد اهداف متعالى 
اسالم و انقالب وارد سازد.

این مرجع تقلید مراســم پرشکوه تشــییع جنازه آیت ا... 
هاشــمى را یکى از صحنه هــاى دلبســتگى ملت به 
خدمتگزاران حقیقى اسالم و انقالب اسالمى و یک اجر 

دنیوى براى زحمات و خدمات و صبر و استقامت مرحوم 
آقاى هاشمى رفســنجانى توصیف کرده و گفت: هم از 
مردم بزرگوار و هم از یادگار امام راحل(ره) حجت  االسالم 
والمسلمین آقاى حاج سید حسن خمینى نیز به سبب توجه 
و اهتمام براى دفن آن یار دیرین و مرید واقعى امام راحل 
عظیم القدر(ره) در کنار مراد خود باید قدردانى و تشکر کنیم.

آیت ا... مظاهرى همچنین با یادآورى اهمیت خطبه هاى 
نماز جمعه آیت ا... هاشمى رفسنجانى که هم از نظر علمى 
و هم از حیث سیاسى و اجتماعى، کامًال غنى و پر محتوا 
بود، این خطبه ها را از اسناد مهم انقالب اسالمى و جریانات 
انقالب مانند دفاع مقدس، دانسته و بر ضرورت تنظیم و 

نشر آنها تأکید کرد.
این مرجع تقلید در ادامه، با بیان توصیه دیگرى به فرزندان 
و بستگان آیت ا... هاشمى، تأکید کرد: در مقابل افراد جاهل 
یا مغرضى که حتى اکنون و پس از رحلت آیت ا...  هاشمى 
نیز قصد دارند با کارهاى خالف ادب و اخالق، نظیر توهین 
و غیبت و تهمت و شایعه، به شخصیت ممتاز آن بزرگوار 
ضربه وارد نمایند و با بهانه گیرى، به تفرقه افکنى و ایجاد 
اختالف بپردازند، روش آن مرحوم را در پیش بگیرید و با 

سکوت و تدبیر از کنار نامالیمات عبور کنید.

چهارشــنبه 30 فروردین و همزمان با ایام گرامیداشت 
روز ارتش، وابستگان نظامى30 کشور جهان در دانشگاه 
افســرى امام على (ع) ارتش جمهورى اسالمى ایران، 
حضور یافتند و ضمن دیدار و انجام گفتگو با امیر کیومرث 
حیدرى فرمانده نیروى زمینى ارتش، از نزدیک آمادگى و 
مهارت باالى یگان هاى مختلف نزاجا را مشاهده کردند.

یکى از جذاب ترین بخش هاى حضور وابستگان نظامى 
در دانشــگاه افســرى امام على (ع) مربوط به قسمتى 
بود که برخى از اعضاى یگان رهایى گروگان تیپ 65 
نیروهاى ویژه راهبردى نیروى زمینى ارتش، آمادگى 
و تمرکز باالى خود را در تیراندازى در شــرایط سخت، 

به رخ کشیدند.
تیراندازى هاى دقیق و حســاس اعضاى این تیپ، با 
تشویق وابستگان نظامى 30 کشور جهان همراه شد. 
پس از پایان این بخش، وابســتگان نظامى کشورهاى 
مختلف در چند نوبت با اعضــا و فرمانده یگان رهایى 
گروگان تیپ 65 نیروهاى ویژه راهبردى نیروى زمینى 

ارتش عکس یادگارى گرفتند.
در همین راســتا، ســرهنگ محمد ابراهیمى فرمانده 
یگان رهایى گروگان تیپ 65 نیروهاى ویژه راهبردى 
نیروى زمینى ارتش در گفتگو با میزان، اظهار داشــت: 
ما در تمرینات آنقدر سختى و رنج تحمل مى کنیم که 
به پیروزى خودمان در صحنــه ها و میدان هاى واقعى 
اطمینان داریم. وى ادامه داد: یگان ما، یگانى جوان است 
و سن اعضاى تیپ ما از 18 سال شروع مى شود و بعضًا 

برخى از بازنشستگان باتجربه نیز در آن حضور دارند.
فرمانده یــگان رهایى گــروگان تیــپ 65 نیروهاى 
ویژه راهبــردى نیروى زمینى ارتش بــا بیان اینکه در 
رزمایش هاى مختلف که برگزار شده، ما نشان داده ایم 
که چه کاره هستیم، گفت: تیپ ما در سال 95 در بیش از 
ده رزمایش بزرگ شرکت کرد؛ کارهایى که یگان رهایى 
گروگان تیپ 65 نیروهاى ویژه راهبردى نیروى زمینى 
ارتش انجام مى دهد، نسبت به فعالیت هاى یک تیپ 

نیروى مخصوص «وسیع تر» و «راهبردى تر»  است.
سرهنگ ابراهیمى با بیان اینکه مى توان از بچه هاى 
تیپ ما در هر جایى که نیاز باشد اســتفاده کرد، افزود: 
دالوران یگان رهایى گــروگان تیپ 65 نیروهاى ویژه 
راهبردى نزاجا، توانایى انجام هر کارى را دارند و امورى 
که انجام آن براى یک نیروى عادى سخت است را به 

راحتى مى توانند انجام دهند.

واقعیت بسته شدن حساب هاى ایرانیان
 در بانک هاى انگلیس

این بار پاى برجام وسط نیست

,,

 بانک هایى که به بستن 
موارد خیلى خاصى از حساب 
افراد اقدام کرده اند 
نیز اصرار داشته اند که 
تصمیمشان براى بستن 
حساب افراد به ملیت افراد 
مربوط نمى شود بلکه به 
عملکرد حساب و همچنین 
وجود ابهام در نقل و انتقال 
پول در حساب ها مربوط 
مى شود

همه آنچه باید درباره 
«یگان رهایى گروگان
 تیپ 65» ارتش بدانید

توصیه آیت ا... مظاهرى به خانواده آیت ا... هاشمى رفسنجانى:

 با سکوت از کنار توهین ها عبور کنید 
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رئیس مرکز توسعه پیشگیرى سازمان بهزیستى کشور 
در رابطه با بیمارى هایى که مانــع از عدم پذیرش افراد 
معتاد در مراکز ترك اعتیاد مى شود، توضیحاتى را ارائه

 کرد.
مجید رضازاده گفت: افرادى که به صورت خودمعرف به 
مراکز ترك اعتیاد سازمان بهزیستى مراجعه مى کنند، 
پذیرش شده و در این رابطه مشــکلى وجود ندارد. وى 
با بیان اینکه ابتالى معتادان به برخى بیمارى ها سبب 
ممانعت کمپ ها از پذیرش آنها مى شود، تصریح کرد: 
در صورتى که یک فرد معتاد به بیمارى قلبى، تنفسى و یا 
تشنج مبتال باشد پذیرش نشده زیرا حضور این افراد در 

مراکز ترك اعتیاد براى خود فرد معتاد خطرناك است.
رضازاده در خصوص روند درمانى معتادان داراى بیمارى 
قلبى، تنفسى و یا تشــنج،  خاطرنشــان کرد: این افراد 
از طریق مراجع رســمى از جمله نیــروى انتظامى به 
بیمارستان هاى مد نظر ارجاع داده شده و مراحل درمان 

خود را طى مى کنند.
رئیس مرکز توسعه پیشگیرى سازمان بهزیستى کشور 
با اشاره به نوع درمان اعتیاد افراد مبتال به بیمارى ایدز، 
اظهار داشــت: افرادى که مبتال به ایدز باشند پذیرش 
شده و به مراکز وزارت بهداشت براى درمان ارجاع داده 

مى شوند. 

وزیر بهداشــت گفت: نزدیک به 50 درصد مردم اضافه 
وزن، کبد چرب، دیابت و فشار خون باال دارند.

به گزارش میزان، سید حسن قاضى زاده هاشمى با اشاره 
به اهمیت توجه مردم به ســالمت خود، اظهار داشت : 
باید به پیشگیرى اهمیت زیادى داد و مردم نباید اینگونه 
فکر کنند که ابتال به بیمــارى فقط براى دیگران اتفاق 
مى افتد و باید توجه داشــت افرادى که به پیشــگیرى 
اهمیت مى دهنــد کمتــر و دیرتر به بیمــارى مبتال 

مى شوند. 
وى با بیان اینکه طول عمر ایرانیــان به طور میانگین 
هفتاد وشش هفتاد وهفت ســال است، گفت: متأسفانه 

ایرانیان  ده تا 12 ســال پایانى عمر خــود را همراه با 
دردهاى اســتخوانى، کمر درد، زانــو درد و به نوعى با 

معلولیت سپرى مى کنند.
وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه براى داشتن طول عمر 
بیشتر و زندگى سالم تر نیاز به تحرك فیزیکى و ورزش 
است، افزود: نزدیک به 50 درصد مردم اضافه وزن، کبد 
چرب، دیابت و فشــار خون باال دارند که درمان اصلى 

همه اینها پیاده روى و ورزش است.
هاشمى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اندازه گیرى قند 
خون و فشــار خون خود، گفت: معموًال سالى یکبار قند 

خون  خود را اندازه گیرى مى کنم.

درد کشیدن ایرانى ها 
در 12 سال پایانى عمر

معتادان مبتال به ایدز 
پذیرش مى شوند

تجرد افراد و افزایش سالمندى 
معاون مرکز آمار ایران از افزایش خانوارهاى تک نفره 
به دلیل باالرفتن تعداد افراد مجرد در کشـور خبر داد و 
گفت: طى 30 سال آینده جمعیت سـالمند ایران رو به 

افزایش بوده و به بحران تبدیل مى شود.
علیرضا زاهدیـان اظهار داشـت: نرخ رشـد جمعیت از 
29/1درصد سرشـمارى سـال 90 بـه 24/1درصد در 

سرشمارى سال 95 رسید.
معاون طرح هاى آمارى و آمارهاى ثبتى مرکز آمار ایران 
افزود: در این میان، نسبت جنسى از 102 به 103 رسید 
و تعداد خانوارهاى کشور نیز از 21 میلیون و 185 هزار 

و 647 به 24 میلیون و 196 هزار و 35 رسیده است.
معاون مرکز آمار ایران گفت: هرم سنى جمعیت نشان 
مى دهد متولدین سال هاى 1360 تا 1365 به سن 30 
تا 35 سالگى رسـیده اند و اکثراً ازدواج کرده اند؛ در عین 
حال، افزایش خانوارهاى تک نفره هم به دلیل افزایش 
افراد مجرد اسـت که به تنهایى زندگـى مى کنند و هم 
به دلیل افزایش سـالمندانى اسـت که همسـران خود 
را از دسـت داده انـد و در هر دو گروه سـهم زنـان رو به 

افزایش است.

کارهاى ویژه براى زنان 
یک فعال حوزه زنان با طرح این پرسـش که آیا حضور 
زنان در اسـتادیوم هـا از مطالبـات عموم زنان اسـت؟ 
گفت: قطعاً اینگونه نیست. دولت ها زمانى که در زمینه 
موضوعات جدى تر حرفى براى گفتن ندارند به مسائل 
جزئى مى پردازند. زمانى مسئله حجاب بزرگ مى شود و 

زمانى دیگر حضور زنان در استادیوم ها.
به گفته منیره نوبخت، اعتیاد زنان و زنانى که مسـکن 
مشخصى در جامعه ندارند و مجبور هستند در فضاهایى 
نامناسب شب را به صبح برسـانند، از مسائل اجتماعى 
بسـیار مهمى اسـت که دولت موظف به رسـیدگى به 
آنهاست. در حقیقت باید آسیب هاى اجتماعى دامنگیر 
زنان در جامعه، علل وقوع آن، سهم دولت و مردم در این 

امور و راه حل رفع این آسیب ها مشخص شود.

عدم موفقیت 
در مداراى اجتماعى 

رئیس انجمن مددکارى اجتماعى ایران با اشاره به اینکه 
مهمترین و اساسـى ترین بخش منشـور شهروندى بر 

مدارا استوار است، گفت: 
ممکن است کسـى از نظر قومیت و ویژگى هاى دیگر 
مثل من و شما نباشـد اما ما نسـبت به یکدیگر حقوق 
متقابل داریم و این موضوع باید به رسمیت شناخته و در 

جامعه نهادینه شود.
سیدحسن موسـوى چلک افزود: مداراى اجتماعى را با 
بخشنامه و زور نمى توان محقق کرد، چراکه ما سال ها با 
اعتیاد به شکل انتظامى و امنیتى برخورد کردیم و حتى 
مجازات اعدام هم براى قاچاقچیان اجرا شد اما با وجود 
این اکنون شاهد کاهش سن اعتیاد، ورود زنان به حوزه 
اعتیاد و رفتن به سـمت اعتیاد مواد شیمیایى خطرناك 

هستیم.

ورود یک روحانى 
مشاور وزیر کشـور رفع آسـیب هاى اجتماعى را با کار 
جمعى ممکن دانسـت و گفت: همه ما در آسـیب هاى 
اجتماعى مسئولیت داریم و باید منسجم تر از گذشته به 

تکالیف خود عمل کنیم.
بهمن مشـکینى اظهار داشـت: از موضوعـات مهم در 
ایران، مهاجرت و حاشیه نشینى است؛ افرادى به دلیل 
نداشتن مسـکن و شـغل درورودى هاى شـهر ساکن 
شـده اند و 11 میلیـون نفـر در ایـران اینگونـه زندگى 
مى کنند. وى در این باره ادامه داد: در بافت فرسوده نیز 
هشت میلیون نفر زندگى مى کنند و جمعاً 19 میلیون نفر 

وضعیت زندگى شایسته اى ندارند.
مشـاور وزیـر کشـور افـزود: کـف روزى حـالل آنان 
دستفروشى اسـت که از آن هم جلوگیرى مى شود. در 
این مناطق حکومت، شهردارى، مسجد و روحانى وجود 

ندارد و نرخ بیکارى آنان باالست.
مشـاور وزیر کشـور افزود: بنـده معتقد هسـتم زندگى 
یک روحانى در منطقه اى موجب کاهش آسـیب هاى 
اجتماعى در آن منطقه مى شود. روحانى باید شب ها در 
کوچه ها پیاده روى کند و هرکجا که احسـاس کند کار 

خالفى صورت مى گیرد ورود کند.

چرك نویس ایران درحال حاضر 14 فرودگاه بین المللى دارد که در 
ده فرودگاه آن ویزاى بــدو ورود (On Arrival) صادر 
مى شود، اما بى اطالعى بیشتر گردشگران از این موضوع 
آنها را گاه تا مرز ســرگردانى رســانده و سفرشان را در 
همان آغاز با مخاطراتى همــراه مى کند؛ بعضى حتى 

پیش از ورود به کشورمان مجبور به بازگشت شده اند.
به گزارش ایسنا، اواخر ســال پیش بود که رسانه ملى 
خبرى منتشر کرد درباره «دیپورت گردشگران خارجى 
از فرودگاه اهواز» کــه بماند واژه «دیپــورت» براى 
گردشــگرانى که براســاس اطالعات نادرست به این 
فرودگاه آمده بودند تا ویزا بگیرند اشتباه انتخاب شده بود 
و معاون وزارت خارجه هم دیپورت شدن آنها را تکذیب 
کرد اما معاون گردشــگرى همان موقع توضیح داد که 
«بخاطر برقرارى برخى خطوط هوایى بین المللى به این 
فرودگاه ها از جمله اهواز، گردشگران متصورند مى توانند 

ویزاى بدو ورود هم از آن مبادى دریافت کنند.»
در واقع فرودگاه اهواز با آنکــه مقصد چند خط هوایى 
بین المللى اســت و نمایندگــى وزارت خارجه هم در 
شهر مستقر است و با هماهنگى قبلى، کار مسافران و 
گردشگران خارجى را راه مى اندازد اما در فهرست حال 
حاضِر مبادى صادرکننده ویزاى on Arrival نیست و 
خدمات کنسولى در این فرودگاه ارائه نمى شود، درحالى 
که بیشتر گردشــگران بى اطالع از این موضوع، مسیر 
نادرســتى را براى ورود به ایران انتخاب مى کنند و به 

ناچار مجبور به بازگشت و یا تغییر برنامه سفر مى شوند.
آنطور که وزارت خارجه کشــور اعالم کرده، اتباع 180 
کشــور دنیا مى توانند ویزاى فرودگاهى دریافت کنند. 
این ویزا در ده فرودگاه بین المللى تهران، مشهد، کیش، 
شــیراز، اصفهان، بندرعباس، تبریــز، الر و کرمان و 
همینطور مرز دریایى بندر شهید رجایى صادر مى شود که 
30 روز اعتبار دارد و براى 60 روز دیگر قابل تمدید است.
و اما اتباع کشورهاى کلمبیا، سومالى ، آمریکا، انگلیس ، 
کانادا، بنگالدش ، اردن ، افغانســتان  و پاکستان  امکان 
دریافت ویــزاى Arrival on در مبادى ورودى ایران را 
ندارند ولى راه سفر به روى هیچیک از آنها بسته نشده و 
مى توانند با مراجعه به نمایندگى کنسولى ایران در کشور 

مبدأ، براى دریافت ویزا اقدام کنند.
گرفتن ویــزاى فرودگاهى که از مهمتریــن امتیازات 
کشــورها براى از بین بــردن مرزها و دسترســى آزاد 

شهروندان جهان است، گاه چندان آسان به نظر نمى آید، 
چرا که با فرارســیدن فصل ســفر گردشگران خارجى 
به ایران صــف گرفتن ویزا، طوالنــى و معطلى ها گاه 
بیش از حد انتظار مى شود، هرچند که قشقاوى معاون 
امور کنســولى وزارت خارجه کشــورمان قبًال گفته؛ 
«ویزاى فرودگاهى ایران در کمتــر از دو دقیقه صادر 

مى شود» و سرعت عمل برخى از نمایندگان کنسولى 
در فرودگاه پرترددى مثل امام خمینى (ره) حتى به زیر 
یک دقیقه رسیده (البته در ساعات کم تردد)، اما به هر 
حال محدودیت هایى که محیط هاى فرودگاهى براى 
بخش هاى کنسولى قائل شــده اند و گذر از گیت هاى 
مختلف بیمه، بانــک و... این زمــان را در حالت هاى 

غیرمعمول افزایش داده است که وزارت خارجه هم بارها 
به مســافرانى که در زمان پیک به ایران سفر مى کنند 
توصیه کرده بخشى از مراحل دریافت ویزا را در کشور 
مبدأ انجام دهند و یا با آگاهى نسبت به این شرایط، این 

نوع ویزا را انتخاب کنند.
در هر حال گســترش طــرح ویــزاى on arrival در 

فرودگاه هــاى بین المللــى و به دنبــال آن راه اندازى 
ویزاى الکترونیک کــه هنوز در آغاز راه اســت، بنا به 
اظهارات گردشــگران خارجى و تورگردان ها، سفر به 
ایران را آسان تر کرده است؛ رؤیایى که شاید تا یک دهه 
قبل با توجه به روابط سیاســى و تنش هاى منطقه اى، 
دست نیافتنى به نظر مى آمد، هرچند که دامنه آن ناباورى 
هنوز ادامه دارد و همین حاال هم اصلى ترین ســئوال 
گردشگران براى ســفر به ایران پس از امنیت، درباره 
چگونگى دریافت ویزا و مدت زمان معطلى آن اســت. 
خیلى ها هنوز نمى دانند به راحتى مى توانند ویزاى ایران 

را «در بدو ورود»  با 90 روز اعتبار دریافت کنند. 

صدور آسان ویزا در 10 فرودگاه کشور

به ایران خوش آمدید
«On Arrival»با,,

گرفتن ویزاى 
فرودگاهى که از 
مهمترین امتیازات 
کشورها براى از بین 
بردن مرزها و دسترسى 
آزاد شهروندان جهان 
است، گاه چندان آسان 
به نظر نمى آید، چرا که 
با فرارسیدن فصل 
سفر گردشگران خارجى 
به ایران صف گرفتن 
ویزا، طوالنى و معطلى ها 
گاه بیش از حد انتظار 
مى شود

اتحادیه جهانى حفاظــت از طبیعــت و منابع طبیعى 
IUCN)؛ پلنــگ ایرانــى را در خطــر انقــراض  )

(endangered) طبقه بندى کرده است.
پلنگ ایرانى یکى از بــزرگ ترین زیرگونه هاى پلنگ 
بومى در غرب آسیاســت و در فهرســت جانوران «در 
معرض خطر انقــراض» IUCN قــرار دارد. اعضاى 
ایــن زیرگونه عمدتًا در ایــران به ســر مى برند اما در 
ترکمنستان، قفقاز، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، 
بخشى از ترکیه، افغانستان و شاید کردستان عراق نیز 

حضور دارند.
پلنگ ایرانــى پس از انقــراض ببر مازندران و شــیر 
ایرانى؛ بزرگ ترین گربه ســان کشور به شمار مى رود. 
کمبود طعمه در اثر شکار غیرمجاز و بى رویه، تخریب 
زیســتگاه هاى طبیعى پلنگ به دلیل توســعه ناپایدار 
فعالیت هاى انسانى، کشته شدن پلنگ ها توسط افراد 
محلى و شــکارچیان متخلف و نبود برنامه ریزى جامع 
براى حفاظت از باقیمانده پلنگ هاى ایران، متأســفانه 
نسل این گربه ســان زیبا و ارزشمند کشور را در آستانه 

انقراض قرار داده است.
کاهش طعمه بر اثر شکار انسان ها، گسترش زیربنایى، 
مزاحمت هاى انسانى و از میان رفتن زیستگاه از جمله 
عواملى  است که منجر به تکه تکه شدن زیستگاه هاى 

حیوان شده  است. 
وقتى زیســتگاه ها از ســوى انســان و یــا عوامل و 
فعالیت هاى انســانى تغییر و تخریب مى شود گونه ها 
براى نجات خود به مناطق با ریســک باال مى روند که 
مى توان به تــراژدى پلنگ هاى مهاجم و گرســنه به 
روستاهاى مناطق نزدیک به زیستگاه و مرگ اکثریت 

آنها اشاره کرد.
شکار مستقیم این حیوان ممکن است به عنوان شکار 
افتخارى، براى فروش پوست (به ویژه در افغانستان)، 
تیراندازى براى حفاظت از حیوانــات خانگى (به ویژه 
در ایران و ترکمنستان) و کشــتن به محض مشاهده 
(بیشتر در قفقاز و شرق ترکیه) صورت گیرد. این موارد 
شایع نیست اما با توجه به جمعیت کوچک این حیوان 
تأثیر قابل توجهى بر ادامه حیات گروه هاى کوچک این 
حیوان دارد.  به منظور جلوگیرى از شکار پلنگ ایرانى؛ 
در خردادماه 1394 جریمه شکار و صید پلنگ ایرانى از 

پنج میلیون تومان به 80 میلیون تومان افزایش یافت.

درباره پلنگ مازندران

شکارچى که
 در حال شکارشدن است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: اگر روند فروش خاك در جزیره هرمز ادامه داشته باشد تا چند سال آینده این جزیره هم به یک ناکجاآباد تبدیل خواهد شد که خیلى ارزش خاصى 
ندارد. معصومه ابتکار در گفتگو با ایلنا در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه شما پیش از این موضوع قاچاق خاك در جزیره هرمز را تأیید کرده بودید اما دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با قاچاق کاال در 
استان هرمزگان این موضوع را تکذیب کرده است، نظر شما در این مورد چیست؟ گفت: بحث من این است که هرمز یک جزیره ارزشمند است و جاذبه هاى زیست محیطى و طبیعى فوق العاده اى 
دارد. حیف است که این جزیره به موضوع فروش خاك دچار شود. او افزود: بحث من بیشتر در مورد فروش خاك بود نه قاچاق خاك. این مسئله که خاك هرمز به فروش مى رسد، انکارناپذیر است. 

صحبت من این بود که این مسئله باید تحت نظارت و با ضوابط و دقت انجام شود. این جزیره یک مکان فوق العاده و زیباست، آن هم به لحاظ خاك هاى رنگینى که دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: ما به عنوان نگاه زیست محیطى با تأکید بر اینکه باید ذخایر ایران را حفظ کنیم، معتقدیم راه هاى بهترى براى درآمدزایى در جزیره هرمز وجود دارد. 

اگر روند فروش خاك در این جزیره ادامه داشته باشد تا چند سال آینده این جزیره هم به یک ناکجاآباد تبدیل خواهد شد که خیلى ارزش خاصى ندارد.
ابتکار در پاسخ به این سئوال که آیا براى جلوگیرى از فروش خاك جزیره هرمز اقدامى صورت گرفته است؟ گفت: ما در چارچوب قوانین و اختیارات خود مکاتبات و پیگیرى هایى را انجام داده ایم و 

خودمان تذکرات الزم را داده ایم. تذکرات به مراجع مختلف از جمله معاونت معدن وزارت صنعت و همین طور منابع طبیعى استان ارائه شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
فروش خاك در جزیره هرمز انکارناپذیر است

مدیرکل پیش بینى و هشدار سازمان هواشناسى 
کشور گفت: سامانه بارشــى جدید با بارش هاى
پراکنــده بــاران از عصر یــک شــنبه(امروز) 
بخش هایى از غرب و شمال غرب را دچار بارش 

باران، رعد و برق و وزش باد شدید خواهد کرد.
به گفته احد  وظیفه، پیش بینى مى شود که در روز 
یک شنبه برخى نقاط شرق و جنوب شرق کشور 
به ویژه منطقه زابل در سیســتان و بلوچستان با 
وزش باد شدید و گاهى همراه با گرد و خاك مواجه 

شود که کاهش دید را به دنبال دارد.
وى افزود: در بیشتر مناطق کشور به جز مناطقى 
از جنوب شرق کشور افزایش دما رخ خواهد داد و 

هوا گرم تر مى شود.

سامانه بارشى جدید 
امروز مهمان کشور 

مى شود

مدیر پایگاه میراث فرهنگى «هورامان» با اشاره به آماده 
کردن پرونده ثبت جهانى هورامان در یونسکو به برخى 
موانع و چالش ها در این زمینــه از جمله تغییر معمارى 
پلکانى به خطى بر اثر بى توجهى ســازمان راهدارى 
در ارائه مجوز براى ساخت و ســاز در حریم جاده انتقاد 

کرد.
بخش بزرگى از هورامان در اســتان کرمانشاه و بخش 
کوچک ترى در حلبچه در خاك عراق واقع اســت. از 
مناطق مهم شــهرى آن نیز مى توان به پاوه، نوسود، 
نودشه، بیاره و حلبچه اشاره کرد، که البته در شهرهایى 
نظیر مریوان، کامیاران، ســنندج، کرمانشاه، جوانرود و 
تهران نیز از طریق مهاجرت مردم هورامى زبان ساکن 
شده اند. کهن ترین آثار سکونت انســان در بررسى ها 
و کاوش هــاى باستان شناســى در اطراف روســتاى 
هجیج، ناو و اســپریز یافت شــده و مربوط به دوران 
پارینه سنگى اســت که طبق گزارش باستان شناسان 
بیش از 40 هزار ســال تا حدود 12 هزار ســال قدمت 

دارند.
پویا طالب نیا در نشســت بررســى وضعیــت منطقه 
هورامان در جمــع خبرنگاران اعزامى به کردســتان 
اظهار داشــت: منطقه هورامــان به عنــوان یکى از 
قدیمى ترین یکجانشینى در تاریخ بشریت است و هم 
اکنون با توجه به ثبت ملى چند اثر در این منطقه به دنبال 
ثبت ملى هورمان در یونسکو هستیم و در حال تکمیل 

پرونده آن هســتیم که البته با مشــکالتى نیز مواجه 
هستیم.

وى ادامه داد: به هر حال ساخت خانه هاى با معمارى 
پلکانى و از جنس سنگ نســبت به مصالح دیگر بسیار 
گران تر است به طورى که ساخت یک چنین خانه اى 
با سنگ مبلغى برابر با 50 هزار تومان هزینه مى برد ولى 
با آجر مبلغى برابر با پنج هزار تومان، بنابراین باید در این 
زمینه افراد ساکن این مناطق از نظر مالى مورد حمایت 
قرار گیرند تا انگیزه خود براى ساخت خانه هاى سنگى 

را از دست ندهند.
طالب نیا همچنین به مشکل ساخت خانه هاى خطى 
برخالف ســاختار خانه هاى پلکانى گریزى زد، گفت: 
ســاختار معمارى خانه هاى مناطق هورامان که در بر 
گرفته از بیش از 60 تا 70 روستاست و حتى تا مناطقى 
از عراق نیز گسترش دارد، پلکانى است، یعنى اگر سه 
طبقه بنا وجود داشته باشد بناى سوم 120 متر، بناى دوم 
100 متر و بناى اول باید 80 متر مســاحت داشته باشد 
ولى هم اکنون شاهد ساخت انواع خانه ها با مصالح آجر 
و به صورت خطى هستیم به طورى که در حریم جاده 
خانه هاى زیادى در حال ســاخت است و به نوعى این 
خانه ها در این امتداد، روستاها را به هم وصل مى کنند 
که این کار دقیقاً با فلســفه معمارى پلکانى هورا مان 
اشکال دارد و مى تواند چالشى براى عدم ثبت جهانى 

هورامان در یونسکو شود.

قدیمى ترین روستاى تاریخى جهان 
از پلکان مى افتد؟! 
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برگزارى نمایشگاه 
صنایع دستى گروه هنرمندان 
نمایشـگاه گـروه هنرمنـدان «نصـف جهـان» در 
رشـته هـاى مختلـف صنایـع دسـتى، با مشـارکت 
هنرمنـدان جـوان در ایـن رشـته هـا در محـل 
گالـرى «نقـش خانـه هنرهـاى سـنتى» برگـزار 

مى گردد.
به گزارش روابط عمومـى اداره کل میراث فرهنگى 
و صنایع دستى اسـتان اصفهان، جعفر جعفر صالحى 
سرپرسـت معاونت صنایع دستى اسـتان اصفهان از 
برگزارى نمایشگاه صنایع دستى و هنرهاى سنتى با 
همکارى و مشارکت گروه هنرمندان «نصف جهان» 
با هـدف ایجاد تعامـل و فراهم نمودن زمینه توسـعه 
این هنرهـاى اصیـل و مانـدگار بین جوانـان عالقه 

مند خبر داد.
الزم بـه ذکـر اسـت نمایشـگاه صنایع دسـتى گروه 
هنرمندان«نصف جهان»  از سـاعت 11 صبح دیروز 
در محل  نقش خانه هنرهاى سنتى (میدان امام(ره)، 
ابتداى بازار مسـجد شـیخ لطف ا...) افتتاح و تا تاریخ 
نهم اردیبهشت ماه همه روزه از ساعت 10 تا 21 آماده 

بازدید عالقه مندان خواهد بود.

اصفهان پیشرو در پیشگیري 
از آسیب هاي اجتماعی 

معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان، رونق تولید در واحدهاي اقتصادي را 
در نتیجه زحمـات و تالش هاي نیـروي انتظامی در 

سطح کشور عنوان کرد.
احمد رضا پرنـده اظهار داشـت: در سـال گذشـته با 
همـکاري معاونـت اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی 
اسـتان توانسـتیم تعـداد بسـیاري از کارگـران 
محیـط هـاي کارگـري در اسـتان را تحت پوشـش 
آموزش هاي پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی قرار 

دهیم .
وي افزود: در نظر سنجی هاي به عمل آمده مشخص 
شد که کارشناسـان انتظامی در ارائه مسائل آموزشی 
بـه کارکنان واحدهـاي تولیـدي و اقتصـادي موفق 

عمل کردند.
وي بـا بیـان اینکـه اداره تعـاون اسـتان در زمینـه 
پیشـگیري از آسـیب هـاي اجتماعـی در واحدهاي 
اقتصادي در سطح کشور پیشـرو است اظهار داشت: 
سـال 95 در 220 واحـد اقتصادي کالس آموزشـی 
برگـزار شـد کـه بخـش عمـده اي از مدرسـان این 
کالس هـا کارشناسـان انتظامـی بودنـد و بـدون 
هیچگونه چشـم داشـتی نهایت همـکاري را با ما به 
عمل آوردند کـه کمـال تشـکر و قدردانـی را از این 

عزیزان داریم.

افزایش 25 برابرى 
گلستان ها در نوش آباد

مجـرى طـرح کشـت گل محمـدى در نـوش آبـاد 
گفـت: بازدهى بـاالى کشـت گل، باعث شـد که با 
گذشـت فقط هفت سـال از آغـاز طرح کشـت گل، 
گلسـتان هاى این شـهر از دو جریب بـه 50 جریب 
توسـعه پیدا کنـد کـه افزایـش 25 برابرى را شـاهد 

هستیم.
محمود سـاجدى افزود: دوره کشـت آزمایشى براى 
کشـت گل در منطقه کویرى نوش آباد به سـر آمده 
اسـت و حـاال نوبـت مسـئوالن جهـاد کشـاورزى 
اسـت کـه بـه طـور واقعـى از کشـاورزان حمایـت 

کنند.
به گفتـه وى، بحران آب بزرگ تریـن تهدید زندگى 
در منطقه کویرى است بنابراین مدیران اجرایى براى 
ایجاد اشـتغال و جلوگیرى از مهاجرت شـهروندان، 
باید کشـت جایگزین را ترویج کنند  که کاشـت گل 
محمدى با توجه به زمان برداشت، کیفیت محصول 
و سـازگارى آب و هوا،جایگزیـن مناسـب در ایـن 

منطقه است.
وى اظهار داشـت: گنـدم، هندوانـه و خربـزه و خیار 
از جمله محصـوالت نوش آباد و مناطـق اطراف آن 
است که براى تولید یک کیلو گندم 1300 لیتر آب و 
براى هندوانه و خیار نیز به ترتیـب 500 و  200 لیتر 
آب مورد نیاز اسـت کـه منجر به تشـدید بحران آب 

مى شود.

 استاندار اصفهان گفت: بر اساس برنامه آمایش سرزمین، 
اولویت اول استان اصفهان در ده سال آینده توسعه علم 

و فناورى و توسعه گردشگرى و میراث فرهنگى است.
رسول زرگرپور در دیدار وزیر آموزش، دانشگاه و تحقیقات 
ایتالیا با بیان اینکه براى رسیدن به این هدف، به دنبال 
تقویت روابط بین دو کشــور هســتیم، افزود: بر همین 
اساس از همکارى مشــترك با کشــور ایتالیا استقبال 
مى کنیم. استاندار اصفهان مبادالت فرهنگى را بهترین 
راه تحکیم روابط و پایه ریزى روابط اقتصادى، سیاسى 

بین دو طرف دانست.
وى خاطرنشــان کرد: اســتان اصفهان آمــاده تعمیق 

مناسبات و مبادالت علمى، فرهنگى، فناورى و همچنین 
گردشگرى و میراثى با کشور ایتالیاست.

«والریا فدلى» وزیر آموزش، دانشگاه و تحقیقات ایتالیا نیز 
در این دیدار به بازدید خود و هیئت همراهش از شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان اشاره کرد و گفت: کهن شهر 
اصفهان ظرفیت هاى عظیم در زمینه هاى علم و فناورى، 

فرهنگ و هنر و ظرافت و زیبایى دارد.
وزیر آموزش، دانشگاه و تحقیقات ایتالیا ادامه داد: بازدید 
از این شهرك، ما را با فعالیت هاى بسیارى آشنا کرد که 
مى توان در آن زمینه ها با اصفهان همکارى مشــترك 

داشت.

معاون امور پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: تعداد کودکان کار در اصفهان زیاد نیست و بیشتر 

آنان غیربومى هستند.
مرضیه فرشاد با اشاره به اینکه در فصول بهار و تابستان 
شاهد تعداد بیشترى از این کودکان در خیابان ها هستیم، 
اظهار داشت: بیشتر این کودکان از اتباع خارجى هستندو 

تعدادى هم از استان هاى دیگر به اصفهان مى آیند.
وى با بیان اینکه بــه این تعداد اندك کــودکان کار در 
اصفهان باید بیشتر توجه کرد تا شاهد افزایش تعداد آنان 
و گسترش آسیب هاى اجتماعى ناشى از کار در خیابان ها 
نباشیم، افزود: جمع آورى و ساماندهى کودکان خیابانى و 

انتقال آنان به مرکز ساماندهى کودکان خیابانى برعهده 
شهردارى است.

وى با اشــاره به اینکه مرکز کودکان خیابانى بهزیستى 
کودکان زیر 18 ســال را پذیرش و در اقامتى 20 روزه 
خدمات مددکارى ، روانشناسى و حمایت هاى اجتماعى 
به آنان ارائه مى کند، گفت: پارســال حدود 349 کودك 
خیابانى به این مرکز مراجعه کردنــد که پس از ارزیابى 
مددکارى، چنانچه سرپرست آنان واجد شرایط نگهدارى 
نباشند، براساس دســتور قضائى حکم عدم صالحیت 
گرفته و به مراکز خانه هاى کودك و نوجوان بهزیستى 

منتقل مى شوند.

توسعه علم و فناورى و 
گردشگرى، اولویت اول اصفهان

بیشتر کودکان کار در اصفهان 
بومى نیستند

رئیس صنف کفاشــان اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر 500 کارگاه، هشــت کارخانه و بیــش از هزار 
فروشــگاه کفش در اصفهان وجود دارد اما حتى یکى 
از این واحدها نیز نتوانسته در طرح پرداخت تسهیالت 

دولت به بنگاه هاى کوچک و متوسط، وام دریافت کند.
اکبر زاهدى در رابطه با وضعیت تولید کفش در اصفهان 
اظهار داشت: مشــکالت حوزه تولید کفش در اصفهان 
که در گذشته سرآمد کفش ایران بوده در سه حوزه قابل  

تعریف است.
به گزارش فــارس، روى افزود: بانک هــا، بیمه و اداره 
مالیات، ســه مشــکل عمده تولیدکنندگان کفش در 
اصفهان هســتند و با فشــارهایى که به تولید آورده اند 

تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده اند.
رئیس صنف کفاشان استان اصفهان همچنین تصریح 
کرد: در برخى اقالم کفش و پاپوش، به دلیل باال بودن 
قیمت تمام شده قادر به رقابت با اجناس قاچاق نیستیم 
و تعرفه گذارى نامناســب نیز در این امر مزید بر علت 

شده است.
به گفته زاهدى، هزینه هاى زیادى از ســوى دولت به  
عناوین  مختلف از تولیدکنندگان اخذ مى شــود که این 

هزینه ها، همگى عرصه را براى رقابت تنگ مى کند.
وى تأکید کــرد: راه  حل خروج صنعــت کفش از این 
مشکالت، تمرکز بر صادرات اســت که آن نیز نیاز به 
تأمین زیرســاخت ها و شرایط مناســب از سوى دولت 
دارد و با فشارهاى فعلى به تولیدکننده نمى توان قدرت 
صادراتــى آن را افزایش داد و امید بــه کاهش قیمت 

تمام شده کفش داشت.
رئیس صنف کفاشان استان اصفهان با اشاره به واردات 
کفش از ترکیه به تبریز ابراز داشــت: دولت ترکیه براى 
تولیدکنندگان کفش خود یارانه صادراتى در نظر گرفته 
و این امر موجب افزایش قدرت رقابت آنها و رســوخ به 

بازارهاى ایران مى شود.
این فعال صنعت کفش همچنین اعالم داشت: بانک ها 
در پرداخت وام هیچ همکارى با تولیدکنندگان کوچک و 
متوسط نمى کنند و با نرخ هاى فعلى، دریافت وام صرفه 

اقتصادى ندارد.
وى تصریح کرد: پیش تر قرار بود شرکت شهرك هاى 
صنعتى از محل صندوق مهر امام رضا(ع) تســهیالتى 
در اختیــار این صنــف قرار دهــد که آن نیــز محقق 

نشد.

رئیس صنف کفاشان اســتان اصفهان با اشاره به سایر 
مشــکالت صنف کفــش اصفهان خاطرنشــان کرد: 
آموزش، مسئله بســیار مهمى در توسعه صنعتى است 
و با تالش هایى که صورت گرفت هنرســتان دهخدا 
به هنرستان کفاشى تبدیل شــد و امر آموزش در آن با 

جدیت دنبال مى شود.
زاهــدى در رابطه با موضوع قاچاق نیز اذعان داشــت: 
قاچاق و واردات در حوزه کفش کالســیک با شکست 
روبه رو شده و کیفیت کار کفاشان اصفهانى، چینى ها را 

از بازار کالسیک بیرون رانده است.
وى در ادامه گفت: اما در حوزه کفش هاى ورزشى حجم 
قاچاق و واردات باالســت و باوجــود تالش هاى زیاد 
بازرسى اصناف و شناسایى انبارهاى اجناس قاچاق، ورود 
جنس قاچاق به بازار اصفهان، تولیدکنندگان را با مشکل 

مواجه کرده است.
رئیس صنف کفاشان استان اصفهان در مورد صادرات 
کفش اصفهــان نیز اذعان داشــت: تالش هایى براى 
صادرات صورت گرفته و کفش هاى کالسیک اصفهان 
به کشورهاى شمالى نظیر روسیه، آذربایجان و نخجوان 

صادر شده است.

غلبه کفش هاى کالسیک اصفهان
 بر محصوالت چینى

علیرغم مشکالت موجود محقق شده است

2000 کارگر پلى  اکریل براى دریافت بیمه بیکارى
 به صف شدند

پیش بینى3246 شعبه اخذ رأى در
 استان اصفهان

1800 نفر رد صالحیت شدند

پس از انتشار نامه شرکت پلى اکریل اصفهان در مورد لزوم معرفى کارگران و نیروى کار شرکت به بیمه بیکارى 
به مدت شش ماه و تا زمان راه اندازى خط تولید شــرکت، بیش از دو هزار نفر از کارکنان آمادگى خود را براى 

استفاده از این بیمه اعالم کردند.
نامه اى که ابتداى سال جارى، محسن رجایى مدیرعامل شــرکت خطاب به کارکنان نوشته شده بود؛ شامل 
مواردى همچون تعهد شرکت به به استخدام دوباره استفاده کنندگان از بیمه بیکارى از اول مهر ماه سال جارى 

و تعهد شرکت به پرداخت عیدى، پاداش و مابه التفاوت حقوق فعلى و مقررى بیمه بیکارى بود.
شرکت پلى اکریل طى سال هاى اخیر با مشکل تأمین مواد اولیه، نقدینگى و فرسودگى خطوط تولید مواجه شده 
و بحرانى شدن این مشکالت در اواسط سال جارى، منجر به استقرار هیئت اجرایى از سوى دولت در این کارخانه 

و تزریق یک قسط 20 میلیاردى به حساب شرکت شد.
با این حال و ضمن گذشت هفت ماه از استقرار هیئت اجرایى، هنوز تولیدى در شرکت رخ نداده و بدهى شرکت 

به کارکنان نیز چند ماه قبل، عددى در حدود 50 میلیارد تومان گزارش شد.
بر اساس این گزارش در دفعات قبل ادعا شده بود شرکت براى تأمین ماده اولیه خود نیازمند سه ماه فرصت بوده 
و از این رو تصمیم به تعطیلى موقت خطوط تولید خود و معرفى سه ماهه کارگران به بیمه بیکارى گرفته است 
اما در حال حاضر، تصمیم جدید نشان مى دهد این بازه زمانى دو برابر شده و بر اساس مستندات موجود، تا شش 

ماه آینده خبرى از تولید در پلى اکریل نیست.

رئیس کمیته اطالع رسانى ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: سه هزار و 246 شعبه اخذ رأى در استان اصفهان 
پیش بینى شده است.

احمدرضا ضیایى با اشاره به اینکه هیئت هاى نظارت شهرستان هاى استان اصفهان نظر خود در خصوص تأیید 
صالحیت کاندیداهاى پنجمین دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستا را به هیئت نظارت استان اعالم 
کردند، اظهار داشت: هیئت نظارت استان اصفهان نیز پس از یک روز بررسى نظر هیئت هاى نظارت شهرستان 

را به کاندیداها اعالم مى کند.
وى با بیان اینکه کاندیداهایى که نســبت به 
رأى هیئت هاى اجرایى و نظارت شهرستان ها 
در خصوص رد صالحیت خود اعتراض دارند 
مى توانند در بازه زمانى سه روزه شکایت خود 
را به هیئت نظارت استان اصفهان اعالم کنند، 
تصریح کرد: زمان اعتراض کاندیداها از سوم 
اردیبهشت(امروز) تا ششم اردیبهشت اعالم 

شده است.
رئیس کمیته اطالع رسانى ســتاد انتخابات 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه انتخابات  
ریاســت جمهورى و پنجمین دوره شوراى 
اسالمى شهر و روستا در 24 شهرستان، 50 بخش، 107 شهر و 131 دهستان در سطح استان اصفهان برگزار 
مى شود، افزود: انتخابات میان دوره اى دهمین دوره مجلس شــوراى اسالمى نیز تنها در شهرستان اصفهان 

برگزار مى شود.
وى با اشاره به اینکه سه هزار و 246 شعبه اخذ رأى در اســتان اصفهان پیش بینى شده است، ابراز داشت: در 
حوزه شهرى دو هزار و 145 شــعبه، در سطح روستاها یکهزار و 59 شــعبه و در بخش عشایرى نیز 42 شعبه 

پیش بینى شده است.
رئیس کمیته اطالع رسانى ستاد انتخابات استان اصفهان تأکید کرد: 70 هزار نیروى اجرایى و 15 هزار نیروى 

امنیتى در برگزارى سه انتخابات در 29 اردیبهشت ماه در استان اصفهان فعالیت خواهند داشت.

رئیس کمیته اطالع رســانى ســتاد انتخابات اســتان اصفهان گفت: هشــت هزار و 794 نفر در هیئت هاى 
اجرایى و شــوراهاى نظــارت تأیید صالحیــت شــده اند و مابقى رد صالحیــت یا عدم احــراز صالحیت 

شده اند.
احمدرضا ضیایى در گفتگو با فارس با اشــاره به اعالم اســامى داوطلبان تأیید صالحیت شــده شــوراهاى 
اسالمى شهر و روستا، اظهار داشــت: تعداد کل داوطلبان انتخابات شوراهاى شــهر و روستا ده هزار و 989 
نفر و تعداد کل کرسى هاى شوراهاى شهر و روســتا سه هزار و 861 نفر هســت. وى افزود: تعداد داوطلبان 
شــوراهاى شــهر چهار هزار و 504 نفر و تعداد کرسى هاى شــوراهاى شهر اســتان اصفهان 571 کرسى

 است.
رئیس کمیته اطالع رسانى ستاد انتخابات استان اصفهان بیان کرد: تعداد داوطلبان شوراهاى روستا شش هزار 

و 485 نفر و تعداد کرسى هاى روستایى سه هزار و 290 نفر است.
ضیایى ادامه داد: از تعداد کل داوطلبان شهر و روستا 363 نفر انصراف داده اند که 215 نفر در شوراهاى شهر و 

148 نفر در شوراهاى روستا هستند.
وى تأکید کرد: از ده هزار و 626 نفر باقیمانده هشت هزار و 794 نفر در هیئت هاى اجرایى و شوراهاى نظارت 

تأیید صالحیت شده اند و هزار و832 نفر مابقى رد صالحیت یا عدم احراز صالحیت شده اند.
رئیس کمیته اطالع رسانى ستاد انتخابات اســتان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: کسانى که صالحیتشان 
تأیید نشده اســت از تاریخ سوم تا ششم اردیبهشــت فرصت دارند اعتراض خود را به شــوراى نظارت استان 
اعالم کنند و در تاریخ 17 اردیبهشــت اســامى نهایى انتخابات شــوراهاى شــهر و روســتا اعالم خواهد 

شد.

مدیر جهاد کشاورزى شهرســتان آران و بیدگل گفت: 
همزمان با آخرین روزهاى نخســتین ماه از فصل بهار 
برداشــت گل محمدى از باغ هاى شهرستان کویرى

 آران و بیدگل آغاز شد.
حسین فتاحى اظهار داشــت: برداشت گل محمدى هر 
ســاله به دلیل شــرایط خاص کویر و گرماى هوا یک 
ماه زودتر از باغ هاى گل محمــدى دیگر مکان هاى 

کاشت گل آغاز مى شود.
وى با اشــاره به افزایش 25 درصدى سطح زیر کشت 
گل محمدى در آران و بیدگل اظهار داشــت: کاشــت 
گل محمدى بــه دلیل شــرایط خــاص آب و هوایى 
آران و بیــدگل از حدود چهار ســال قبــل جایگزین 
محصوالت با نیاز آبى باال مانند صیفى جات شده است.

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان آران و بیدگل با اشاره 
به ویژگى خاص گل هاى محمدى کویر آران و بیدگل 
در دارا بودن حجم گل باال و اســانس مناســب تأکید 
کرد:پیش بینى مى شــود امســال از 30 هکتار سطح 
زیر کشــت گل محمدى بیش از صد تــن گالب ناب 

گرفته شود.
فتاحى افزود: برداشت گل محمدى تا پایان اردیبهشت 

ماه در آران و بیدگل ادامه دارد.

مدیـر منطقه یـک شـهردارى اصفهان گفت: در سـال 
جارى 55 پروژه عمرانى – خدماتـى در این منطقه اجرا 

مى شود.
حمیدعصارزادگان با اشاره به پروژه هاى سال جارى ادامه 
داد: در سال جارى پیاده رو هاى خیابان هاى چهارباغ باال، 
ضلع جنوبى خیابان مسـجد سـید و پیاده روسازى رفیوژ 
وسـط خیابان چهارباغ حدفاصل چهارراه تختى تا میدان 

امام حسین (ع) ساماندهى مى شوند.
عصارزادگان با بیان اینکه در سال جارى آسفالت تراشى 
و درزگیرى معابر سـطح منطقه اجرا مى شود، ادامه داد: 
همچنین امسال آسـفالت معابر فرعى، روکش و ترمیم 

آسفالت معابر اصلى نیز انجام مى شود.
وى خاطرنشـان کرد: مناسب سـازى ورودى ساختمان 
ادارى، تقاطع خیابان صائب به خیابان آیت ا... بهشـتى 
و کلیه تقاطع ها، معابر و پیاده رو هاى سـطح منطقه در 
سال جارى براى آرامش معلوالن، جانبازان و سالمندان 

انجام مى شود.
مدیـر منطقـه یـک شـهردارى اصفهـان بـا اشـاره به 
دیگـر پروژه هـاى منطقـه افزود: بـراى ارتقاى سـرانه 
ورزش منطقـه نیـز زمیـن ورزشـى در خیابـان جامـى 
حدفاصـل خیابـان بیدآبادى تـا چهارباغ پاییـن احداث 

مى شود.

مدیرنظارت و بازرسى اصناف اســتان از کشف 20 هزار 
قطعه انواع صنایع دستى قاچاق به ارزش 12 میلیارد ریال 

در اصفهان خبر داد.
جواد محمدى فشارکى با اشاره به اینکه در بازرسی انجام 
شــده از یک واحد صنفی تخلیه بار در اصفهان، تعداد ده 
دستگاه ویدئو پرژکتور خارجی قاچاق کشف و ضبط شد، 
اظهار داشت: ارزش این دستگاه ها 200 میلیون ریال بود 
که بعد از جمع آوري و جهت انجام ســیر مراحل قانونی، 

تحویل مراجع ذیصالح داده شد.
وى همچنین به کشف 20 هزار قطعه انواع صنایع دستى 
قاچاق در اصفهان اشاره کرد و گفت: در فروردین امسال در 
بازرسی به عمل آمده توسط بازرسان مدیریت بازرسی و 
نظارت اصناف اســتان، با همراهی پلیس آگاهی از یک 
واحد مســکونی در اصفهان، تعداد 20 هــزار قطعه انواع 
صنایع دســتی خارجی قاچاق، به ارزش 12 میلیارد ریال 
کشف، ضبط و براى ســیر مراحل قانونی، تحویل مراجع 

ذیصالح شد.
مدیرنظارت و بازرســى اصناف اســتان اصفهان افزود: 
همچنین در این تاریخ در بازرســى از یــک واحد صنفی 
تخلیه بــار در اصفهان، تعداد 400 عدد ادوات موســیقی 
خارجی قاچاق، به ارزش 520 میلیون ریال کشف و ضبط 

شد.

برداشت گل محمدى در 
کویر مرکزى ایران آغاز شد

ارتقاى کیفیت زندگى 
در منطقه یک

کشف 20 هزار قطعه 
نتایج اولیه تأیید صالحیت داوطلبان انتخابات شوراها در استان اصفهان اعالم شدصنایع دستى قاچاق 
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چه کسى سخنگوى رسمى 
اصولگرایان اصفهان شد؟

دبیر مجمع اصولگرایان اســتان اصفهان سخنگوى 
این مجمع را معرفى کرد.

کانال رســمى این مجمع در تلگرام از مشــخص 
شدن سخنگوى رسمى این مجمع خبر داد و گفت: 
طبق شرح وظایف تعیین شده در مجمع سخنگویى 
مجمع بر عهده دبیر بوده است که مى تواند بر اساس 

صالحدید بر عهده شخص دیگرى گذاشته شود.
علیرضا باطنى بابیان اینکــه محمدرضا فالح عضو 
شوراى هماهنگى مجمع اصولگرایان اصفهان براى 
این مسئولیت انتخاب شده اســت، تأکید کرد: اخبار 
رســمى مجمع اصولگرایان از این بــه بعد از طریق 

سخنگو اطالع رسانى خواهد شد. 

رئیس مجلس ملى پاکستان 
امروز  به اصفهان مى آید

رئیس مجلس ملى پاکستان عصر یک شنبه(امروز) 
براى انجام سفرى سیاحتى، به اصفهان سفر مى کند.

سـردار «ایاز صادق» در مدت اقامـت یک روزه خود 
در اصفهان، ضمـن مالقات با اسـتاندار اصفهان، در 

ضیافت شام وى حضور خواهد یافت.
وى عصـر دوشـنبه اصفهـان را بـراى سـفر زیارتى 
به مشـهد مقدس ترك خواهد کرد و دوشـنبه شـب 
همزمان با شـب عید مبعث، به زیـارت حرم حضرت 
ثامن الحجج(ع) خواهـد رفت. وى در مـدت اقامت 
یـک روزه در مشـهد مقـدس، با اسـتاندار خراسـان 

رضوى مالقات خواهد کرد.
رئیـس مجلـس ملـى پاکسـتان عصر سـه شـنبه، 
مشهدمقدس را به مقصد کشورش ترك خواهد کرد.
 سـردار ایاز صادق رئیس مجلس ملى پاکسـتان و از 
اعضاى ارشـد حزب حاکم این کشـور (مسـلم لیگ 
نواز) روز جمعه (اول اردیبهشت) براى انجام سفرى 
پنج روزه و در راستاى گسـترش بیش از پیش روابط 
دوجانبـه در رأس یک هیئـت پارلمانـى وارد تهران

 شد.

افتتاح برخى مراکز درمانى 
در اصفهان 

تعـدادى از مراکـز بهداشـتى و درمانـى اسـتان 
اصفهان، این هفته افتتاح مى شـود. رئیس دانشگاه 
علوم پزشـکى اسـتان اصفهان افـزود: بیمارسـتان 
نور حضرت علـى اصغـر(ع)، مرکز آزمون دانشـگاه 
علوم پزشـکى و تعدادى از مراکز بهداشتى و درمانى 
اسـتان، این هفته با حضور سـید حسـن قاضى زاده 

هاشمى به بهره بردارى مى رسد. 
وى همچنین از افتتاح مرحله اول شـهرك سالمت 
اصفهان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: افتتاح این 
مرکز، خدمت نوینى به شـهروندان در حوزه سالمت 

محسوب مى شود.
اصغرى با بیـان اینکه دولت به حوزه سـالمت مردم 
توجه جدى دارد، افزود: تالش  بسیارى براى ارتقاى 
سطح خدمات حوزه سالمت در استان و کشور صورت 
گرفته و دولت به بخش عظیمى از نیازهاى مردم در 

این حوزه توجه کرده است.

  اکران و نقد و بررسى 
«آباجان» در حضور کارگردان 
کارگـردان و بازیگران فیلم «آباجـان» براى اکران و 
نقد و بررسى این فیلم، یک شنبه سوم اردیبهشت ماه 

(امروز)به دانشگاه اصفهان مى آیند.
«آباجـان» فیلمـى بـه کارگردانـى، نویسـندگى و 
تهیه کنندگـى هاتـف علیمردانـى، محصـول سـال 
1395 است که داستان آن در دهه 60، در شهر زنجان 
مى گـذرد و زندگى اجتماعـى مردم در آن سـال ها را 

روایت مى کند.
فاطمه معتمد آریا، سعید آقاخانى، حمیدرضا آذرنگ، 
شبنم مقدمى، محمود نظرعلیان، محمدرضا غفارى، 
فریبا متخصص، حورى امیرى و ملیسا ذاکرى در این 
فیلم ایفاى نقش مى کنند و اکران و نقد و بررسى آن 
امروز با حضـور هاتف علیمردانى کارگردان و سـعید 
آقاخانى و شبنم مقدمى بازیگران این فیلم، در دانشگاه 

اصفهان برگزار مى شود.

خبر

مدیرعامل شرکت  آبفار اســتان اصفهان گفت: دستگاه 
حذف نیترات در مجتمع هاى آبرسانى روستاییان استان 

نصب مى شود.
محمد حسین قرائتى اظهارداشت: با توجه به خشکسالى ها 
در یک سیاست کلى آبرسانى به روستاها باید پایدار و در 

قالب یک  مجتمع صورت گیرد.
وى تصریح کرد: بــا همکارى دهیاران و شــوراها باید  
آزادسازى خط انتقال، مخازن و مرحله اجراى شبکه داخل 

روستاها براى اجراى پروژه انجام شود.
وى گفت: این پروژه در دو فاز و با صرف اعتبار 30 میلیارد 
تومان به بهره بردارى مى رسد که در فاز اول اجراى خط 

انتقال، ساخت مخازن و ایستگاه پمپاژ با هزینه  14 میلیارد 
تومان و در فاز دوم اجراى شبکه هاى داخلى روستاهاى 

شهرستان با اعتبار 16 میلیارد تومان اجرا خواهد شد.
قرائتى با اشاره به اینکه با اجراى طرح آبرسانى پایدار 21 
هزار نفر جمعیت روستایى از آب شرب روستایى بهره مند 
مى شوند، بیان داشت: هدف اجراى این پروژه جلوگیرى 
از منابع زیر زمینى و پایدار بودن آبرسانى به روستاهاست.

مدیرعامل شرکت آبفار اســتان اصفهان بیان کرد: سال 
گذشته با اجراى طرح آبرسانى پایدار دستگاه حذف نیترات 
در مجتمع هاى آبرسانى روستایى استان نصب شد و در 11 

روستاى دیگر استان نیز تا اوایل تابستان نصب مى شود.

شهردار اصفهان از اجراى 37 عنوان برنامه در قالب چند 
صد برنامه مختلف در هفته نکوداشت اصفهان خبر داد 
و گفت: افتتاح اولین خانه ورزش پیشکسوتان در همین 

ایام انجام مى شود.
مهــدى جمالى نژاد اظهارداشــت: طبــق قولى که به 
شــهروندان اصفهان داده بودیم، در سال جدید نه تنها 
سرعت اجرا و افتتاح  پروژه هاى عمرانى و فرهنگى کم 

نمى شود بلکه شتاب بیشترى مى گیرد.
وى یادآور شد: پروژه هاى شهرى به صورت دو شیفته و 

سه شیفته در حال پیشرفت هستند.
جمالى نژاد اظهارداشت: در این هفته عالوه بر مناسبت 

عید مبعث حضرت رســول اکرم (ص)، هفته نکوداشت 
اصفهان را خواهیم داشــت که برنامه هاى متنوعى در 
حوزه هاى فرهنگى براى آن در نظر گرفته ایم و هفته اى 

شاد را براى شهروندان کلید خواهیم زد.
وى با بیان اینکه تأســیس رصدخانه فرهنگى اصفهان 
براى همسان سازى 25 دســتگاهى که در حوزه هاى 
فرهنگى فعال هســتند، از جمله اقدامات شــهردارى 
اصفهان است، از افتتاح اولین خانه ورزش پیشکسوتان 
در هفته نکوداشــت اصفهان خبرداد و گفت: در کنار آن 
بزرگ ترین و اولین ورزشــگاه مخصوص جانبازان در 

استان اصفهان و دومین در کشور افتتاح شد.

اجراى 37 برنامه در 
هفته اصفهان 

نیترات از آب شرب 
روستاییان حذف مى شود

نوزدهمین جشــنواره خّیرین مدرسه ساز استان 
اصفهان در اولین روز دومیــن ماه فصل بهار در 
تاالر ادب، با تجلیل استاندار و جمعى از مسئوالن، 
از خّیریــن و مدیران مدارس خّیرســاز و مجامع 

شهرستان هاى استان اصفهان برگزار شد.
استاندار اصفهان در نوزدهمین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز استان اصفهان گفت: بسیار خوشحالم 
که در ایــن روز زیبــاى بهارى کــه آب هم در 
زاینده رود جریان داشته و مردم از آن لذت مى برند 

در خدمت خیرین مدرسه ساز استان هستم.
رسول زرگرپور افزود: تأمین مدارس ایمن وظیفه 
حاکمیتى است، اما باید قبول کرد که امروز دولت با 
کمبود منابع و امکانات براى تجهیز مدارس مواجه 
بوده و خیرین، دست در دست دولت، بخشى از این 

وظایف را انجام مى دهند.

وى با بیان اینکه استان اصفهان در سال گذشته، 
در بخش خیرین ورزشیار مقام اول را در کشور به 
دست آورد گفت: ما در سطح استان اصفهان بیش 
از 600 خّیر در مجموعه هــاى مختلف خیرین 
مدرسه ساز، خوابگاه ساز، بیمارســتان ساز و ... 
داریم که کمک مى کنند و باید از آنان تجلیل شود. 
اســتاندار اصفهان در عین حــال تصریح کرد: 
باید این واقعیت را قبول کــرد که علیرغم همه 
محدودیت ها و مشکالت، اســتان اصفهان در 
خدمات روبنایــى و زیربنایى، نســبت به دیگر 
استان هاى کشور، از وضعیت بهترى بهره مند بود 
ولى در شــأن مردم فهیم اصفهان آن است که از 

بهترین امکانات و شرایط استفاده کنند.
زرگرپور اظهار داشت: ایمنى در آموزش و پرورش، 
در دو بخش ایستایى و استاندارد بودن سازه است و 
ایمنى به معنى وجود تجهیزات ایمنى است که در 

این راستا 60 مدرسه از نظر ایمنى مشکل داشت 
که دســتور دادم ظرف مدت معینى، این مدارس 
تخلیه شــود که تا امروز 40 مدرسه ظرف مدت

10 روز تخلیه شده است. وى مردم اصفهان را در 
همه امور «دست و پاخیر» دانست و گفت: بسیارى 
از خیرین اســتان اصفهان، حتى حاضر به بیان 
کمک ها و اقدامات خود در زمینه هاى مختلف به 

خانواده هایشان هم نیستند. 
■■■ 

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان 
نیز از اینکه خیریــن با بذل مــال و همت خود، 
تا کنون بخشــى از نیازهاى آموزشــى استان را 
برطرف کردند تشــکر کــرد و گفــت: خیرین 
مدرسه ساز استان همواره دغدغه تعلیم و تربیت 
فرزندان این مرز و بوم را داشــته و به نسل هاى 
آینده و رشد و شکوفایى استعدادهاى آنان تفکر 

کرده اند و گام هــاى مثبتى هم برداشــته اند. 
زهره میردامادیان با بیان اینکه استان اصفهان به 
ظاهر استانى برخوردار جلوه مى کند گفت: وقتى 
از شهر اصفهان خارج مى شوى از برخوردار بودن 

خبرى نیست.
وى ادامــه داد: ما امــروز به مدارس اســتاندارد 
نیاز داریم و این خیرین هســتند که دســت ما را 
گرفتــه انــد و بــا گذشــت و ایثــار، نیازهاى 

دانش آموزان را تا حدودى برطرف ساخته اند. 
■■■ 

مدیر کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان هم به عنوان میزبان این جشــنواره از 
حمایت هاى استاندار و دیگر مسئوالن و خیرین 
در دســتیابى به اهداف مورد نظــر قدردانى کرد 
و گفت:  اعتقاد دارم مجمع خیرین مدرســه ساز 
استان اصفهان از موفق ترین مجامع خیرین بوده 

و در روند فعالیت ها، رشد داشته است. 
محمد حسین سجاد افزود: سال گذشته خیرین 
براى مدرسه سازى در استان اصفهان 44 میلیارد 
تومان کمک کردند که امید است این رقم در سال 

جارى به 60 میلیارد تومان افزایش یابد.
وى ادامه داد: باید اعتماد خیرین را بیش از گذشته 
جلب کنیم تا اعتبار بین ما و خیرین مستحکم تر 
شود که این رابطه عاطفى دوطرفه اى خواهد بود 

که امروز این امر وجود دارد. 
مدیر کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهــان همچنین به نصف جهــان گفت: کل 
جمعیت دانش آموزان اســتان اصفهان در سال 
تحصیلى جارى، 782 هــزار و 745 نفر بوده که 
84/4 درصــد دانش آموزان در مــدارس دولتى 
و 15/6 درصد در مدارس غیــر دولتى تحصیل 
مى کنند و بر اساس جمعیت دانش آموزى مدارس 
دولتى، بیشترین جمعیت دانش آموزان به ترتیب 
در نواحى 4، 5 و ناحیه 3 شهر اصفهان  و کمترین 
تعداد جمعیــت دانش آموزان بــه ترتیب: زواره، 

جرقویه علیا و نطنز هستند. 
سجاد گفت: از کل جمعیت دانش آموزان دولتى 
اســتان اصفهان 51/17 درصد دختر و 48/83 
درصد پســر هســتند که 89/4  درصد در شهر 
و 10/6 درصد روســتایى هســتند این در حالى 
اســت که از کل جمعیت دانش آمــوزان دولتى 
55/3 درصد در مقطع  ابتدایــى، 19/2 درصد در 
مقطع متوسطه دوم و 25/5 درصد متوسطه اول 

تحصیل مى کنند. ضمن اینکه به ازاى هر 156 
نفر دانش آموز دولتى، یک دانش آموز استثنایى 
در اســتان وجــود دارد که0/06 درصــد از کل 
دانش آموزان دولتى مى باشند. وى به فضاهاى 
آموزشى دولتى در ســال تحصیلى 96-95 هم 
اشاره کرد و گفت: از کل فضاهاى آموزشى استان 
اصفهان، 79 درصد در مناطق شهرى و 21 درصد 
در مناطق روســتایى بوده و از کل کالس هاى 
اســتان نیز 14/9 درصد تخریبى، 18/9 درصد 
نیازمند مقاوم سازى و 66/2 درصد هم مستحکم 

هستند. 
سجاد در ادامه اظهار داشــت: به طور کلى براى 
رفع مشکالت مربوط به مدارس تخریبى، نیازمند 
مقاوم سازى مدارس دونوبته و اجاره اى استان و 

14 هزار و 486 کالس هستیم. 
وى به عملکرد خیرین در سال تحصیلى 95-96 
هم اشــاره کرد و گفت: در سال گذشــته تعداد

78 پروژه بــا 441 باب کالس توســط خیرین و 
یا با مشارکت آنها تحویل شــده است، به عبارت 
دیگر 74 درصد پروژه ها و 68 درصد کالس هاى

تحویلى توسط خیرین و یا با مشارکت آنان تکمیل 
و تحویل شده است و به طور متوسط در سال 95، 
در هر دو ماه 13 پروژه، در هر هفته هشت کالس و 
در هر روز 181 متر مربع زیربنا توسط خیرین و یا با 
مشارکت آنان احداث و تحویل آموزش و پرورش 

استان اصفهان شده است. 
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان مى گوید: از ســال 1358 تا پایان سال 
1395، تعداد چهار هزار و 317 پروژه آموزشى و 
پرورشى با 25 هزار و 761 باب کالس به آموزش 
و پرورش اســتان تحویل شــده و 27 درصد از 
پروژه هــاى تحویــل شــده و 30/5 درصد از 
کالس هــاى تحویلــى توســط خیریــن 
مدرسه ساز و یا با مشــارکت آنان احداث شده 
و طى 18 سال گذشــته یعنى از سال 1378 تا 
1395، 936 پروژه آموزشــى و پرورشى با پنج 
هزار و 637  باب کالس را خیرین مدرســه ساز 
استان اصفهان احداث و تکمیل کرده و تحویل 

آموزش و پرورش داده اند. 
سجاد، کل خیرین مدرسه ســاز استان اصفهان 
را بیش از هزار َخّیر اعالم کرد و گفت: 80 درصد 
خیرین را مــردان و 20 درصد را زنان تشــکیل 

مى دهند.  

دستور استاندار براى تعیین تکلیف  60 مدرسه غیر ایمن در اصفهان

تخلیه 40 مدرسه در 10 روز
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که 84/4 درصد 
دانش آموزان در 
مدارس دولتى و 
15/6 درصد در 
مدارس 
غیر دولتى 
تحصیل 
مى کنند

ساسان اکبرزاده

سرپرست فرماندارى شهرستان خمینى  شهر گفت: از مجموع 264 نفر داوطلب پنجمین دوره شوراى اسالمى 
این شهرستان، تنها 61 نفر در هیئت نظارت یا هیئت اجرایى انتخابات رد صالحیت شدند.
مجتبى راعى اظهارداشت: 20 نفر قبل از آغاز فرآیند بررسى، انصراف خود را اعالم کردند.

وى با بیان اینکه افراد رد صالحیت شده مى  توانند طبق قانون اعتراض خود را به مراجع قانونى اعالم کنند، گفت: 
آمار نهایى داوطلبان بعد از بررسى موارد اعتراضى و تغییرات تکمیلى به اطالع مردم خواهد رسید.

خمینى شهر داراى بیش از 319 هزار نفر جمعیت است و بر این اساس اعضاى شوراها در این دوره از انتخابات در 
شهر درچه از هفت نفر به پنج عضو، در شهر خمینى شهر از 13 عضو به 9 نفر کاهش دارد و در شهرهاى کوشک، 
اصغرآباد پنج عضو باید انتخاب شوند، در روستاى قلعه امیریه از ســه عضو به پنج نفر افزایش دارد و روستاى 

تیرانچى همچون دوره گذشته بر پنج عضو باقى است.

معاون عمرانى فرماندارى اصفهان گفت: فرماندارى به دلیل مغایرت مصوبه شوراى شهر براى افزایش 15 درصدى 
کرایه بلیت اتوبوس در اصفهان، با این مصوبه مخالفت و آن را به شوراى حل اختالف ارسال کرد. ابوالفضل موسوى 
با اشاره به اینکه شوراى اسالمى شهر اصفهان مصوبه افزایش تا سقف 15 درصدى نرخ کرایه اتوبوس را در روزهاى 
پایانى سال گذشته به فرماندارى ارسال کرده است، اظهار داشت: فرماندارى در تاریخ هشت فروردین مخالفت خود را 
با این مصوبه اعالم کرده و آن را به شوراى شهر بازگردانده است. وى با بیان اینکه شوراى شهر اصفهان براى دومین 
بار و در تاریخ 18 فروردین بر مصوبه خود در خصوص افزایش تا سقف 15 درصدى نرخ کرایه اتوبوس اصرار کرده 
است، ابراز داشت: از آنجایى که این مصوبه با سیاست هاى ابالغى دولت در بودجه کل کشور مغایرت داشته فرماندارى 
این مصوبه را به شوراى حل اختالف ارسال کرده است. معاون عمرانى فرماندارى اصفهان با بیان اینکه نرخ تورم در  
بودجه سال 96 دولت 8/7 برآورد شده است، ابراز داشت: افزایش نرخ کرایه اتوبوس حداکثر تا 10 درصد  قانونى است.

  تسنیم| ســال گذشــته بود که خبر حراج بزرگ 
اصفهان براى چند روزى به عنوان تیترهاى خبرى مهم حوزه 
فرهنگ و هنر جاى خوش کرده بود که نقل آن هم سبب نشد 
این موج عمر زیادى داشته باشد و در همان نقطه عطف موج 

خبرى همانند پدیده فرونشست زمین، واقعاً زمینگیر شد.
این در حالى است که مدیرکل ارشاد در ابتداى سال گذشته 
پس از آنکه بــه رقم هاى میلیون دالرى اشــاره کرد که در 
کشورى عربى بر تابلو هاى فاخر هنرمندان اصفهان گذاشته 
شــده، خبرى خوش به هنرمندان شــهر داد که مضمونش 
برگزارى حراج هنــرى در اصفهان بــود، اینکه اصفهان به 
عنوان پایتخت فرهنگ و هنر کشور باید در این زمینه اقدام 
مؤثرى انجام دهد و ما باید بتوانیــم حراج بزرگ اصفهان را 

راه اندازى کنیم.
اما از این جریان یکسال گذشــت و از برگزارى حراج بزرگ 
اصفهان که مى توانست گامى بزرگ براى اهالى هنر اصفهان 
باشد، خبرى نشد، پس از یکسال از مدیرکل  فرهنگ و ارشاد 
استان اصفهان جریان عدم برگزارى را جویا شدیم اینکه اصًال 
این حراج برگزار مى شود یا اینکه خبرى بود که نقل شد و به 

آرشیو اخبار رسانه ها پیوست؟

حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى در این باره گفت: 
براى برگزارى حراج بزرگ اصفهــان و اینکه در چه زمانى 
برگزار شود در حال رایزنى هستیم، این حراج با اولویت آثار 

هنرى اصفهانى برگزار مى شود.
وى افزود: نظرات هنرمندان اصفهان به این شکل بوده که 
تنها آثار هنرمندان اصفهانى باشــد و برخى ها نیز با این نظر 
مخالفت کرده اند و قرار شد آثار ایرانى با اولویت آثار هنرمندان 
اصفهانى باشد اما در حراج هاى بعدى از هنرمندان بین المللى 

نیز استفاده مى شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان بیان کرد: 
هنوز زمان برگزارى حراج مشخص نیست، براى برگزارى با 

وزارتخانه صحبت کرده ایم .

بى اطالعى مسئوالن از زمان برگزارى حراج 
بزرگ هنرى

اما از اســتاندار اصفهان در این باره جویا شدیم شاید وى از 
برگزارى دقیق این مراسم با خبر باشد که متأسفانه وى نیز 

اظهار بى اطالعى کرد.
از مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 

اصفهان نیز برگزارى این حراج و تعاملى که در این مورد دارد 
را نیز جویا شدیم که وى نیز اظهار بى اطالعى کرد و گفت: 
اگر به میراث فرهنگى اطالع دهند در زمینه صنایع دســتى 

همکارى مى کنیم.
این در حالى اســت که ممکن اســت با انتخابات ریاســت 
جمهورى که طبق معمول پس از آن در انتخاب مدیرکل ها 
تغییراتى پیش بیاید این حراج نیز به دســت مدیرکل بعدى 

بیافتد و شاید به کلى فراموش شود.

اگر این چکش در اصفهان بخورد...
اگر چکش این حراج در اصفهان بخورد کمک شــایانى به 
اقتصاد هنر و هنرمندان اصفهانى مى کند، حراجى که مى تواند 
حجم مبادالت میلیاردى به ارمغان بیاورد و  اقتصاد هنر که با 

خرید آثار هنرى جان مى گیرد. 
اگر این حراج در اصفهان پایه گذارى شود همراه خود گردشگر 
هنرى نیز به اصفهان مى کشــاند و از آنجایــى که در دنیا 
گردشگران هنرى  به عنوان بهترین گروه گردشگران از بُعد 
فرهنگ و هزینه  هستند تأثیر فراوانى در بخش ارزآورى به 

کشور دارند.

کارخانه قند کامیاب اصفهان به دلیل مشــکالت 
فراوان تعطیل شــده و به گفتــه اعضاى انجمن 
تصفیه کنندگان شکر حدود شش ماه پیش به طور 

رسمى ورشکستگى خود را اعالم کرده است.
به گزارش فارس،  در پى تشــدید مشکالت تولید 
طى سال هاى اخیر، کارخانه قند کامیاب واقع در 
کیلومتر 10 جاده نجف آباد که از سال 1352 تولید 
خود را آغاز کرده بود و حدود 250 نفر نیروى کار در 

آن مشغول بودند؛ به تعطیلى کشیده شد.
دلیل ایــن تعطیلى از ســوى اعضــاى انجمن 
تصفیه کنندگان شکر، کمبود نقدینگى و مشکالت 
بانکى عنوان شده و نهایتًا از شش ماه قبل با شدت 
گرفتن این مشکالت و فشــار بانک ها، کارخانه 

اعالم ورشکستگى کرده است.
تعطیلى کارخانه ها طى ماه هاى اخیر در اســتان 
اصفهان که صنعتى ترین اســتان کشــور پس از 
پایتخت عنوان شــده و بیش از هشت هزار واحد 
تولیدى را در خود جاى داده است؛ اتفاقى عجیبى 
نبوده و مشــکالت رکود در این سال ها، ظرفیت 

تولید را در صنایع اســتان بــه 30 درصد کاهش 
داده است.

کارخانه قند کامیاب، یکى از کارخانه هاى قدیمى 
صنعت قند و شکر کشور بوده که به دلیل مشکالت 
فراوان تعطیل شــده و به گفتــه اعضاى انجمن 
تصفیه کنندگان شکر در حدود شش ماه پیش به 
طور رسمى ورشکستگى خود را اعالم کرده است.

کارخانه قند کامیاب با قدمت 44 ســال به دلیل 
بدهى مالى و ناتوانى در پرداخت اقساط وام بانکى 
ورشکســت و  تمام دســتگاه ها و تجهیزات آن 
فروخته شده است؛ این کارخانه که در سال 1352 
تأسیس شده اســت، حدود 200 تا 250 پرسنل 
داشته که با تعطیلى کارخانه از کار بیکار شده اند، 
عضو انجمن تصفیه کنندگان شکر در این رابطه 
گفته است که کارخانه توسط بانک مصادره شده 

است و دیگر هیچ فعالیتى ندارد.
این کارخانه اکنون 60 میلیارد ریال بدهى بانکى 
دارد و مدیرعامل آن به دلیل شکایت طلبکاران در 

زندان به سر مى برد.

 200 نامزد 
انتخابات 
شوراها در 
خمینى شهر 
تأیید شدند

شوراى 
حل اختالف 
کرایه اتوبوس 
را تعیین 
مى کند

کارخانه قند کامیاب تعطیل شد
به دلیل کمبود نقدینگى صورت گرفتبرگزارى حراج بزرگ اصفهان در هاله اى از ابهام

 حرفى که عملى شدن آن مشخص نیست
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ویترین

 آرامش بر بازار ماهى 
حاکم شد

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان 
ایران میزان تولید ماهى قزل آال را در ســال گذشته 
در حدود 90 هزارتن اعالم کرد و گفت: شرایط تولید 

نسبت به سال 94 تقریباً تغییرى نداشته است.
ارسالن قاســمى درباره وضعیت بازار ماهى اظهار 
داشــت: معموًال در ماه هاى فروردین و اردیبهشت 
شرایط بازار ماهى با ثبات است چرا که شب عید ماهى 
زیادى به بازار عرضه شده، مصرف این محصوالت رو 
به کاهش است و از طرفى هم در آغاز فصل پرورش 
قرار داریم. وى اضافه کرد: همه عوامل مذکور باعث 
مى شــود اتفاق ویژه اى در بازار ماهــى رخ ندهد و 

قیمت ها با ثبات بماند.

امسال سال ارزانى و فراوانى 
میوه است

معاون وزیر جهاد کشاورزى در امور باغبانى گفت: با 
توجه به بارندگى هاى اخیر، خسارت محیطى گزارش 

نشده و امسال وضع میوه خوب است.
محمدعلى طهماسبى اظهار داشت: با توجه به اینکه 
امسال ســال اقتصاد مقاومتى تولید و اشتغال است 
و گلخانه ها به علت زود بازده بودن قابلیت توســعه 
و اشــتغالزایى باالى دارند جــزو طرح هاى اقتصاد 
مقاومتى هستند.وى افزود: سطح گلخانه هاى کشور 
بیش از 11 هزار و 200 هکتار اســت که از این میان 
دو هزار هکتار گیاهان زینتى و بقیه سبزى و صیفى 

هستند.
معاون وزیر جهاد کشــاورزى ادامه داد: اقبال زیادى 
به دلیل صرفــه جویــى در آب و بازدهــى زیاد به 
کشــت گلخانه اى وجود دارد.  وى گفــت: در برخى 
شهرستان هاى تا 30 درصد سرمازدگى گزارش شده، 
اما در کل خســارت محیطى نداشتیم و امسال وضع 

میوه خوب است.

تجهیز برخى روستاها به 
دستگاه هاى خودپرداز

در راستاى تحقق دولت الکترونیکى در کشور، برخى 
روستاها طبق قرارداد منعقد شده با پست بانک ایران، 
به دستگاه هاى خودپرداز (ATM) مجهز مى شوند.

مهدى راسخ معاون توســعه مدیریت، هماهنگى و 
امور پشتیبانى وزارت ارتباطات گفت: مدیران استانى 
وزارت ارتباطات، مســئوالن دولــت الکترونیک در 
استان ها هســتند و با توجه به اینکه عملکرد دولت 
الکترونیک در دســتگاه ها ارزیابى مى شود، وزارت 
ارتباطات به عنوان متولى ایــن کار باید در رتبه برتر

 قرار گیــرد و با توجه بــه اهمیت موضــوع دولت 
الکترونیک، این موضوع باید با جدیت در اســتان ها 
پیگیرى شود.  در همین راســتا طبق قرارداد منعقد 
شــده با پســت بانک ایــران، برخى روســتاها به 
دستگاه هاى خودپرداز (ATM) مجهز مى شوند و 
وظیفه نظارت بر عملکرد این دســتگاه ها با مدیران 
اســتانى این وزارتخانه اســت، چراکه در آینده این 

سرویس جزو مطالبات روستاییان قرار مى گیرد.

 صادرات نفت ایران با 
کاهش جدى روبه رو است

باتوجه به کاهــش جدى ذخایر نفت خــام ایران در 
تانکرها، انتظار مى رود صادرات نفت این کشــور در 
ماه آینده میالدى به کمترین رقم در بیش از یکسال 

اخیر برسد.
به گزارش رویترز، یک مقــام آگاه از برنامه بارگیرى 
تانکرهاى نفتى ایران گفت: انتظار مى رود صادرات 
نفت خام ایران در ماه آینده میالدى به کمترین رقم 
در 14 ماه اخیر برسد و در حال حاضر ایران در تالش 
براى افزایش صادرات خود به دنبال تمام شدن ذخایر 
نفتى خود در تانکرهاســت.همچنین بخشى از این 
کاهش صادرات به روند نزولى بازار تقاضا بر مى گردد 
که براى مثال هند مى خواهد واردات نفت خام از ایران 
را به دلیل مناقشه بر سر قرارداد یک میدان گازى با 
ایران به کمترین رقم در یکســال اخیر کاهش دهد؛ 
ضمن اینکه سفارشات ژاپن براى نفت خام ایران هم 
در ماه آوریل به بیش از نصف کاهش پیدا کرده است.

رئیس اتحادیه مشــاوران امالك کشور گفت: دولت ها 
باید در قالب برنامه کالن به مسئله مسکن نگاه کنند و 

براى آن برنامه ریزى طوالنى مدت داشته باشند. 
حســام عقبایى با اشــاره به اینکه رکود مسکن بخاطر 
اقتصاد بیمار ایران است، اظهار داشــت: اقتصاد ایران 
اقتصاد بیمارى است و در ســال هاى اخیر دچار رکود 
بسیار عمیقى شده اســت که باعث شده دغدغه هایى 
که در بخش تولید و اشــتغال در کشــور وجود داشته، 

تشدید پیدا کند.
وى افزود:وزارت راه به عنوان متولى اصلى مســکن در 
دولت و کشور و در کنار آن نهادهاى دیگرى مانند بنیاد 

مسکن، شهردارى ها و حتى وزارت جهاد کشاورزى در 
حوزه مسکن تأثیرگذار هستند اما مى بینید که با وجود 
این تعداد دستگاه مرتبط با مسکن، چشم اندازى در این 

حوزه وجود ندارد.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالك ادامــه داد: یکى از 
دالیــل اصلــى کــه باعث شــده وضعیت مســکن 
ایران خوب نباشــد، این اســت که در حوزه مســکن، 
برنامه ریزى و چشم اندازى نداشــته ایم و دولت هاى 
قبلى و فعلى بر اساس ســالیق و عالیق و دیدگاه هاى 
مدیریت خودشان، ســکاندارى بخش مســکن را بر 

عهده دارند.

وزیر جهاد کشــاورزى گفت: ایران از جمله کشورهاى 
مطرح در تولید و پرورش شــترمرغ در جهان اســت و 
توسعه این صنعت در دستورکار وزارت جهاد کشاورزى 

قرار دارد.
محمود حجتى اظهار داشــت: صنعت شــترمرغ کمتر 
از دو دهه است که در کشــور ما آغاز به کار کرده ولى 
امروز ایران ازجمله کشورهاى مطرح در تولید و پرورش

 شتر مرغ در دنیاست. 
وى با بیان اینکه استقبال از مصرف گوشت شتر مرغ در 
کشور رو به افزایش است، بیان کرد: محصوالت جانبى 
شتر مرغ شــامل پوســت، پر، روغن و... ارزش افزوده 

باالیى براى صادرات دارد. 
حجتى با اشــاره به اینکه این فعالیت کشــاورزى در
 حوزه هاى اشــتغال،ارزش افزوده و توســعه صادرات 
مؤثر است، اضافه کرد:توسعه تولید و پرورش شترمرغ 
در کشور در قالب اقتصاد مقاومتى در دستورکار وزارت 
جهاد کشــاورزى قرار دارد و این وزارت از متقاضیان و 
کارآفرینــان این فعالیت به طور همــه جانبه حمایت و 

پشتیبانى مى کند. 
وى خطاب به مدیران گفت: براى توسعه فضاى کسب 
و کار در این بخش، مدیران استانى و ملى باید در انجام 

امور متقاضیان تسهیل و تسریع کنند.

وضعیت بد مسکن در ایران به 
دلیل نبود برنامه ریزى است

حمایت از  پرورش شترمرغ 
در دستور کار است

از معرفى سامانه «همراه من» تا مقابله با پیامک هاى تبلیغاتى

 معاون بازاریابى و فروش شرکت مخابرات استان اصفهان 
گفت: مشترکان اپراتور همراه اول مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر در خصوص جزئیات قبض تلفن همراه 
خود به پورتال اینترنتى یا سامانه «همراه من» مراجعه 

کنند.
ناصر مشایخى با اشاره به خدمات مبتنى بر محتوا، اظهار 
داشت: اخبار، بازى و سرگرمى، مسابقه، محتواى مذهبى، 
آموزشى، اطالع رسانى، بهداشــت و سالمت و تبلیغات 
در دســته بندى خدمات مبتنى بر محتوا یا ارزش افزوده 
پیامکى قرار مى گیرند و اپراتور تلفن همراه باید در مورد 
تمامى خدمات ارزش افــزوده محتوایى پیامکى، قبل از 
شــروع ارائه خدمات، از طریق یک پیامک در مورد ارائه 
خدمات از مشترك سئوال کند و در صورت تأیید مشترك 

آن را فعال کند.
وى افزود: در موارد زیادى مشاهده شده که در شبکه هاى 
اجتماعى پیام هایى با مضامین دعــوت به عضویت در 
ســرویس ها با متن هاى فریبنده و جذاب مانند شرکت 
در قرعه کشــى، شــما برنده شدید، شــارژ رایگان و ... 
ارسال مى شود که در آنها هیچ اشــاره اى به عضویت و 
محاسبه هزینه نشده و در حال حاضر تعداد بسیار زیادى 
از مشترکین به این صورت براى دریافت خدمات عضو 
شده  و در نتیجه مبالغى در قبوض تلفن همراهشان درج و 

محاسبه مى شود که از آنها بى اطالع هستند.
معاون بازاریابى و فروش شرکت مخابرات استان اصفهان 
گفت: طبق اعالم رگوالتورى، در حال حاضر نحوه ارسال 
پیامک هاى مربوط به خدمات به گونه اى است که هزینه 
و روش لغو عضویت آن در هر پیامک ارسالى درج مى شود 
اما در برخى برنامه هاى رادیویــى و تلویزیونى داخلى و 
خارجى، سایت هاى اینترنتى و سایر رسانه ها با تبلیغات 
کاذب و گمراه کننده مشترکان را به ارسال کد عضویت به 
سرشماره هاى مورد نظر تشویق مى کنند که ممکن است 

از آن براى عضویت ناخواسته مشترکان استفاده شود.
وى عنوان کرد: حوزه نظارت و اعمال مقررات رگوالتورى 
در مورد نحــوه عضویت مشــترکان تلفــن همراه در 
سرویس هاى خدمات مبتنى بر محتوا حساسیت ویژه اى 
دارد و در صورت مشــاهده هرگونه عضویت ناخواسته 
مشترکان در این گونه سرویس ها پیگیرى هاى الزم را 

انجام مى دهد.
مشایخى تصریح کرد: مشــترکان همراه اول مى توانند 
با ارسال پیامک خالى به شــماره 800 و یا شماره گیرى
 کد #800*سرویس هاى محتوایى فعال خود را مشاهده و 
در صورت تمایل نسبت به قطع آنها اقدام کنند؛ همچنین 
در این ســامانه امکان قطع و وصل کردن پیامک هاى 

تبلیغاتى نیز در نظر گرفته شده است.
معاون بازاریابى و فروش شرکت مخابرات استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: به عنوان مثال مشترکان مى توانند با 
ارسال کد فعال سازى ام بى اى(کد فعال سازى فارسى) و 
یا MBA (کد فعال سازى التین) به سرشماره 2030 عضو 
سرویس مدیریت موفق شوند؛ همچنین مشترکان براى 
آگاهى از خدمات هر یک از شــماره هاى کوتاه باید یک 
پیامک خالى به آن شماره ارســال کنند و لیست تمامى 
سرویس هاى تعریف شده  روى آن شــماره به رایگان 

قابل دریافت مى شود.
وى متذکر شد: اما مشترکان براى غیرفعالسازى هر یک 
از سرویس هاى فعال خود، کافى است کد غیرفعالسازى 
فارسى و یا التین آن سرویس را براى شماره کوتاه شرکت 

ارائه دهنده آن سرویس ارسال کنند.
مشایخى بیان داشت: راه ساده تر غیرفعالسازى، ارسال 
یکى از عبــارات «OFF» و یا «خاموش» به شــماره 
کوتاهى است که ســرویس از آن دریافت مى شود؛ به 
طور مثال با ارسال کد غیرفعالسازى به سرشماره 2030 

مى توان عضویت سرویس مدیریت موفق را لغو کرد.
وى تأکید کرد: مشترکان در صورت بروز هرگونه خطایى 

در فعالسازى و یا غیرفعالسازى سرویس ها مى توانند از 
طریق تلفن هاى دائمى و اعتبارى همراه اول با شــماره 
9990(به صورت رایگان) و با ســایر خطوط با شــماره 

9139990 تماس بگیرند.
معاون بازاریابى و فروش شرکت مخابرات استان اصفهان 
عنوان کرد: پیامک هــاى خدمات مبتنى بــر محتوا با 
پیامک هاى تبلیغاتى متفاوت است، پیامک هاى تبلیغاتى 
گونه اى از سرویس تبلیغاتى بر بستر موبایل است که در 
آن از بستر پیامک براى مشــترکین، محتواى تبلیغاتى 
ارسال مى شــود؛ همچنین از این طریق نیز سازمان ها، 
مؤسسات، شرکت ها و... مى توانند با مخاطبان خود ارتباط 

دوسویه برقرار کنند.
وى بیان کرد: در صورت درخواســت مشــترك براى 
غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوایى پیامکى، 
این خدمات باید حداکثر تا 24 ســاعت قطع شود، البته 
قطع ســرویس، پیامک هاى تبلیغاتى خود اپراتورها را 
نیز شامل مى شود و در صورت درخواست مشترك براى

 غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوایى پیامکى، 
خدمــات پیامکى مبتنى بــر تراکنش شــامل خدمات 
تراکنشــى بانکى، خریدهاى الکترونیکى و... همچنان 

براى مشترکان فعال خواهد بود.
معاون بازاریابى و فروش شرکت مخابرات استان اصفهان 
اضافه کرد: خدمات دولــت الکترونیک نیز جزو خدمات 
مبتنى بر محتوا محســوب شــده ولى از طریق سامانه 
#800* فعًال قابل مشــاهده نبوده و بــه علت موردى 
بودن دریافت اینگونه خدمات، بیشتر کاربرانى که گمان 
مى کنند هیچ سرویسى فعال نکرده اند، از اینگونه خدمات 
استفاده کرده اند؛ به عنوان مثال سرویس هایى همچون 
اعالم خالفى خودرو(با هزینه ســه هزار و 500 ریال)، 
اعالم وضعیت گواهینامه(با هزینه سه هزار و 500ریال)، 
اســتعالم تصادفات رانندگى(با هزینه سه هزار و 500 
ریال)، همچنین پیگیرى مرســوالت پســتى، خدمات 
شهردارى و ســازمان ثبت هزینه دار بوده و بسیارى از 

مشترکان از این موضوع بى اطالع هستند.
وى بیان داشــت: ردیفى که در قبــوض تحت عنوان 
«سایر هزینه ها» مشاهده مى شود، بیانگر مبلغ خدماتى 
اســت که مشــترکان از دفاتر خدماتى یا سامانه هاى 
پاسخگویى دریافت مى کنند که با کد عددى مشخص 
شده و مشترکان اپراتور همراه اول مى توانند با مراجعه به 
پورتال این شرکت(سایت همراه اول/تعرفه/سیمکارت 

دائمى) و یا سامانه «همراه من» از جزئیات هزینه مورد 
نظر اطالع یابند.

مشایخى در پایان تصریح کرد: هزینه خدماتى نظیر تغییر 
و اصالح آدرس، قطع و وصل ســیمکارت، چاپ قبض 
المثنى و آواى انتظار در قالب «ســایر هزینه ها» در نظر 
گرفته مى شــود و همراه اولى ها مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر در خصوص جزئیات قبض تلفن همراه 
خود به پورتال اینترنتى یا سامانه «همراه من» مراجعه 
کرده و یا با مرکز تماس مشــترکان (9990) این اپراتور 

تماس بگیرند.

سال هاست که بازار طالى کشور شاهد عرضه طالهاى 
قاچاق شده از کشورهاى مختلف است و بر اساس آمارى 
که اوایل سال گذشته منتشر شد 15 تا 22 درصد طالى 
موجود در بازار به صورت قاچاق وارد کشــور شــده که 
بیشــترین واردات طالى ایران از ترکیه، امارات و عراق 
بوده اســت. ممنوعیت واردات رســمى طال به کشور و 
وجود تقاضا براى مصنوعات ایتالیایى و ترکیه اى باعث 
شده اســت که قاچاقچیان همواره راهى براى ورود این 

مصنوعات به کشور بیابند.
ایران یکى از بازارهاى هدف براى طالهاى وارداتى است 
و بیشترین واردات طال در ایران از ترکیه، امارات و عراق 
صورت مى گیرد که البته قاچاق طال در مناطق مختلف 

کشور متغیر است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر درگفتگو با جام جم آنالین 
اقدامات صورت گرفته در مبادى ورودى براى جلوگیرى 
از واردات طالى قاچاق را مؤثر مــى داند و مى گوید: با 
کنترل هایى که در مبادى ورودى کشور صورت گرفته، 
تقریبًا از بهمن ماه سال گذشــته ورود طالى قاچاق به 

کشور نسبت به اواسط سال 95 کاهش یافته است.
محمد کشتى آراى مى افزاید: بازرســان ما همواره در 
حال رصد طالفروشى ها هستند و در صورت شناسایى 
کاالى قاچاق آن را به اتحادیه گزارش مى دهند که همه 
این گزارشات نشان مى دهد در اسفند ماه سال گذشته 

و فروردین ماه امسال طالى قاچاق کاهش یافته است.
وى البته به این نکته نیز اشاره مى کند که در حال حاضر 
بازار طال به ســمت رکود حرکت مى کنــد و با کاهش 

مصرف طبیعتاً ورود طالى قاچاق نیز کاهش مى یابد.
به گفته کشــتى آراى در مبادى ورودى کنترل ها بسیار 

شدید شده است و اگر طالى قاچاق کشف شود فرد دو 
برابر ارزش آن جریمه مى شود که ریسک قاچاق را براى 

قاچاقچى افزایش مى دهد.
وى در پاسخ به این پرسش که هر مسافر چند گرم طال 
مى تواند وارد کشور کند مى گوید: ورود مصنوعات طال 
به کشور ممنوع است  اما هر مسافر طبق قانون مى تواند 
تا 150 گرم طال وارد کشــور کند. به گفته کشتى آراى 
قســمتى از طالى موجود ویترین ها طالهایى اســت 
که مردم به صورت مسافرى وارد کشــور کرده اند و به 
طالفروش فروخته اند ومعموًال طالفروشــان به دلیل 
کیفیت و تنوع باالى این طالها آن را آب نمى کنند و در 

ویترین مى فروشند.
به گفته کشتى آراى اینکه گفته مى شود طالهاى ترکیه 
و ایتالیا عیارشان پایین است صحت ندارد و تمام طالهاى 

ایتالیا و ترکیه 18عیار است.
 

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانى امور دام با بیان اینکه
 ذخیره سازى مرغ و گوشت براى ماه مبارك رمضان آغاز 
شده است، از شروع عرضه مرغ منجمد قطعه بندى شده 

به بازار خبر داد.
علیرضا ولى با بیان اینکه ما در راستاى تنظیم بازار مرغ، 
هر جا که قیمــت این کاال افزایش پیــدا کند، با عرضه 
کافى و مناسب قیمت ها را کنترل مى کنیم، اظهارداشت: 
همچنین هر جا که قیمت این کاال بیش از اندازه کاهش 
یابد، شرکت پشتیبانى امور دام ورود کرده و مرغ مازاد را 
از بازار جمع آورى مى کند تا باز هم قیمت ها متعادل شود.  
وى با اشــاره به اینکه هم اکنون این شرکت در برخى 
استان ها از جمله اســتان خراســان جنوبى، گلستان و 
مازندران مرغ مازاد را از مرغــداران خریدارى مى کند، 

افزود: در برخى استان ها مانند هرمزگان و خوزستان هنوز 
قیمت مرغ باالست بنابراین در این استان ها ما همچنان 

مرغ به بازار عرضه مى کنیم.  
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانى امور دام درباره دالیل 
کاهش قیمت مرغ در بازار، اضافه کــرد: دلیل این امر 
تولیــد و عرضه زیاد اســت، به همین منظور ما ســعى 
مى کنیم بخشى از تولید را وارد چرخه صادرات  و بخشى 
را نیز خریدارى و براى ماه مبارك رمضان ذخیره کنیم.  

وى با بیان اینکه شرکت پشتیبانى امور دام از هم اکنون 
ذخیره ســازى مرغ و گوشــت قرمز را براى ماه مبارك 
رمضان انجام مى دهد، گفت: ذخیره ســازى گوشــت 
قرمز براى ماه مبارك رمضان از منابع داخلى و خارجى 
انجام مى شــود ضمن اینکه ذخایر ما در زمینه گوشت 

قرمز، مرغ و نهاده هاى دامى فراتر از میزانى اســت که 
دولت پیش بینى کــرده و هیچ مشــکلى در این زمینه 
نداریم با این حــال در زمینه تأمین آنهــا باز هم تالش

 مى کنیم.
ولى اضافه کرد: عالوه بر این، امســال در ستاد تنظیم 
بازار تصمیم گرفته شــد مرغ منجمــد به صورت قطعه 
بندى شده نیز در بازار ارائه شــود و در حال حاضر براى
 اولین بار، مرغ منجمد به صورت قطعه بندى شــده هم 

وارد بازار شده است.
به گفته وى، طى چند روز اخیر حــدود دو هزارتن مرغ 
قطعه بندى شده بین اســتان هاى مختلف توزیع شده 
تا در کنار مرغ هاى کامل در اختیــار مصرف کنندگان 

قرار بگیرد.  

قائم مقام شرکت «سایک موتور» چین درباره اهمیت بازار ایران گفت: ایران با داشتن 80 
میلیون جمعیت بازارى وسیع و مهم براى ماست و برنامه هاى مهمى براى این بازار داریم.

« لن کینگ سانگ» قائم مقام شرکت سایک موتور، در حاشیه نمایشگاه شانگهاى در پاسخ 
به پرسشى مبنى بر اینکه برنامه هاى این شرکت براى گسترش همکارى با شریک ایرانى 
خود چیست، بیان کرد: گروه «بهمن» یکى از بهترین شرکاى ماست و ما طى مذاکراتى 
که با این شرکت داشتیم، توانستیم به توافقات بیشترى با آنها براى گسترش همکارى و 

حضور فعال تر در ایران برسیم.
وى ادامه داد: سال گذشته با وجود همکارى محدود ما فقط از یک مدل خودرو حدود 600 
دستگاه در ایران فروش داشــتیم و به همین دلیل ما نگاهى جدى به سرمایه گذارى در 

ایران داریم.
لن کینگ ســانگ، با بیــان اینکه «مکســوس» و «ام جــى» گام هاى جــدى تر و
 محاسبه شده ترى را در ایران برخواهند داشت، تصریح کرد: ایران یکى از وسیع ترین و 
مهمترین بازارهاى خاورمیانه محسوب مى شود و به همین دلیل قصد داریم تحقیقات 

گسترده ترى در رابطه با تقاضاى بازار و مشتریان در ایران انجام دهیم.
وى در پاسخ به پرسش دیگرى مبنى براینکه کدام یک از محصوالت این شرکت به بازار 
ایران خواهد آمد، گفت: محصول G10 ما در خانواده ون ها و در مرحله بعد ورود پیکاپ ها 

و شاسى بلند تازه رونمایى شده D90 را در برنامه خواهیم داشت.

شاید از این خدمات موبایل خبر نداشته باشید

قاچاق طال به کشور کاهش یافت

 هر مسافر مى تواند 150 گرم طال وارد کند

خودروى جدید چینى به ایران مى  آید

 ذخیره سازى گوشت ومرغ ماه رمضان

,,
در صورت 
درخواست مشترك 
براى غیرفعال کردن 
خدمات ارزش 
افزوده محتوایى 
پیامکى، این خدمات 
باید حداکثر تا 24 
ساعت قطع شود، 
البته قطع سرویس، 
پیامک هاى تبلیغاتى 
خود اپراتورها را 
نیز شامل مى شود
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رقابت تنگاتنگ آقایان گل!
مهدى طارمى، ساسـان انصارى و گادوین منشا، سه 
بازیکنى هستند که توانستند در بازى هاى هفته بیست 
و هشتم گلزنى کنند و همچنان سایه به سایه یکدیگر 

در صدر جدول پیش بروند. 
ابتدا مهدى طارمى با گلزنى در دیدار برابر پدیده موفق 
شد خود را 16 گله کند و به صدر جدول گلزنان صعود 
کند، پس از وى و در جریان دربى اهواز، ساسان انصارى 
موفق شد دروازه آبى ها را باز کند و خود را 16 گله کند تا 
همچنان به همراه طارمى در صدر جدول حضور داشته 
باشـد.  پس از این دو بازیکن گادوین منشـا در دیدار 
برابر سیاه جامگان نیز به سـنت بازى هاى قبلى خود 
دبل کرد و بـا دو گلى که وارد دروازه مشـهدى ها کرد 
موفق شد 14 گله شود تا همچنان به عنوان تهدیدى 
براى طارمـى و انصارى در کسـب عنـوان آقاى گلى 

محسوب شود.

نیاز 3 امتیازى براى رکورد 
در تاریخ لیـگ فوتبال ایـران هیچ تیمـى از 67 امتیاز 
باالتـر نرفته اسـت، البتـه امتیـازات مذکور تمـام در 

لیگ هاى 34 هفته اى اتفاق افتاده است.
تیم هاى زیر در تاریخ لیگ هاى مختلف فوتبال بیشتر 
از پرسپولیس امسـال امتیاز گرفته اند. با یک برد دیگر 
پرسپولیس 68 امتیازى خواهد شـد و از لیگ هاى 18 

تیمى هم باالتر قرار خواهد گرفت.
تیم هایى که باالتر از 65 امتیاز در تاریخ لیگ گرفته اند 

عبارتند از:
1-سپاهان در لیگ نهم: 67 امتیاز، 2-سپاهان در لیگ 
یازدهم: 67 امتیاز، 3-استقالل در لیگ دوازدهم: 67 
امتیاز، 4-استقالل در لیگ هشتم: 66 امتیاز، 5-ذوب 
آهن در لیگ هشـتم: 66 امتیاز، 6-سـپاهان در لیگ 
دهم: 66 امتیاز، 7-استقالل در لیگ یازدهم: 66 امتیاز 

و 8-تراکتورسازى در لیگ یازدهم: 66 امتیاز.

نماد 4  را نمى فهمم!
طـرح موزاییکـى هـواداران پرسـپولیس در روز بازى 
بـا پدیـده در ورزشـگاه آزادى اجـرا شـد و هـواداران 
پرسـپولیس از آن به شـدت راضـى بودند و اسـتقبال 
کردند. اما این طرح به مذاق استقاللى ها خوش نیامده 
اسـت. على فتح ا...  زاده مدیر عامل اسبق استقالل در 
این باره گفتـه اسـت: «نمى دانم این طرح چیسـت و 
اصًال معنایش را نفهمیدم. اصًال 4 چه چیزى را نشان 
مى دهد؟ 4 که نماد استقالل اسـت و توانسته با 4 برد 
متوالى 12 امتیاز کسب کند اما آنها یک بار 4 گل زدند 

و فقط 3 امتیاز کسب کردند.» 

بازتاب درخشش جباروف 
تأثیرگذارى جبـاروف در ترکیب تیم فوتبال سـپاهان 
مورد توجه سـایت فدراسـیون فوتبال ازبکستان قرار 
گرفته اسـت. سـرور جباروف بازیکن ازبکستانى تیم 
فوتبال سپاهان که در دیدارهاى اخیر این تیم درخشش 
قابـل توجهى داشـته، مورد توجه سـایت فدراسـیون 
فوتبال ازبکسـتان قرار گرفته و این سـایت با اشاره به 
بازى صبا و سـپاهان و پیروزى تیم اصفهانى به تأثیر 
حضور جبـاروف در ترکیب سـپاهان و نتایـج این تیم 

اشاره کرده است.

دیدش کور بود
پـس از بـازى تراکتورسـازى و اسـتقالل، یکـى از 
سوژه هاى اصلى مهدى رحمتى بود. شایعات حکایت 
از دلخورى شـدید علیرضا منصوریان از او داشـت و 
حتى شایعاتى درباره نیمکت نشـینى او در دو بازى 
باقیمانده فصل به گوش مى رسید. رحمتى در دقیقه 
86، نتوانسـت ضربه نه چندان قدرتمند ابراهیمى 
بازیکن تراکتور را مهار کند و توپ از زیر دستش رد شد 
و به تور دروازه رسید. فرزاد حاتمى مهاجم تراکتور که 
از دوستان نزدیک مهدى است و در جریان این انتقادها 
قرار دارد، درباره گلى که او خـورد مى گوید:« به نظرم 
مهدى مقصر نبود. در آن صحنه دیـد او کور بود. کلى 
بازیکن در صحنه حضور داشتند و توپ از البه الى آنها 
رد شد و مهدى آن را درسـت نمى دید. ناگهان توپ را 
دید و تالش کرد مهارش کند ولى نتوانسـت. بخاطر 

همین او مقصر نبود.» 

تایم اوت

تنها دفعه اى که «جرى بنگستون» در دو بازى متوالى 
گل زده بود ، گل معروفش به استقالل بود. او بازى قبل 
از دربى تهران دروازه ملوان را باز کرده بود و در دربى هم 
گل دقیقه 94 را زد. حاال این اتفاق مجدداً براى شاگرد 
مورد غضب برانکو رخ داد. این بار بنگستون موفق شد در 
لباس ذوب آهن این اتفاق را تکرار کند و در دو مسابقه 
متوالى گل بزند. جرى عالوه بر زدن گل در دیدار قبلى 
مقابل پیکان، در بازى این هفته هم دروازه ماشین سازى 

تبریز را باز کرد.
بنگســتون که با وجود فــرارى دادن پرســپولیس از 
شکســت در دربى بین هم تیمى هــا و کادرفنى خیلى 

محبوب نبود، ابتداى فصل بــه ذوب آهن آمد. مهاجم 
آرام هندوراســى در تیم جدیدش موفق بود و پنج گل 
زده بود. ضمن اینکه یک مرتبه هم براى تیمش پنالتى 
گرفت. تنها پاس گلش را هم مقابــل نفت تهران داد. 
گل بنگســتون به ماشین سازى گل ششــم او در لیگ 

شانزدهم بود. 
بنگستون با وجود بى تفاوتى به همه اتفاقات درون زمین، 
به نظر مى رســد که از بازى در  ذوب آهن لذت مى برد. 
حداقل چهره اش کــه این  موضوع را نشــان مى دهد. 
برخالف دوران حضور در پرسپولیس، حاال لبخند روى 

صورتش دیده مى شود!

غیبت علــى کریمى در بــازى روز چهارشــنبه هفته 
گذشته پرسپولیس به قدرى مشــهود بود که هواداران 
پرســپولیس بارهــا این موضــوع را مطــرح کردند و 
از خود مى پرســیدند کریمى که در تمــام این ماه ها، 
قبل از هــر بازى بــزرگ و روزهاى مهــم، به اردوى 
سرخپوشــان مى رفت تا به تیم روحیه بدهد و ســپس 
راهى استادیوم آزادى مى شــد، چرا این بار غیبت کرده

 است؟
این موضوع به یک معماى مهم بدل شد و کمتر کسى 
فکرش را مى کرد کریمى هیچ واکنشــى به قهرمانى 
سرخپوشــان نیز نشــان ندهد مگر یک «کامنت» که 

پاى مطلب هانى نوروزى در اینســتاگرام منتشــر شد. 
شاید مهمترین دلیل کمرنگ شــدن رابطه کریمى با 
سرخپوشــان و عدم توجه او به این بازى مهم، موضوع 
درگیرى اش با على دایى در هفته گذشته باشد. درگیرى 
که البته اکثر اهالى فوتبال، این بار کریمى را مقصر جلوه 
دادند و عنــوان کردند جادوگر پرســپولیس نباید براى 
حمایت از مدیران باشــگاه، على دایى را آماج انتقادات 
خود قرار مى داد. به احتمال زیاد همین عامل باعث شد 
کریمى در روز چهارشنبه تصمیم بگیرد در خانه مانده و 
بازى با پدیده و جشن قهرمانى تیم محبوبش را (احتماًال) 

از طریق تلویزیون تماشا کند. 

چرا جادوگر 
روز جشن قرمزها نبود؟

لبخند  بنگستون
در ذوب آهن

در سپاهان جایى 
براى وریا نیست

ر از  عدم تمایل آبى ها براى تمدید قرارداد با  غفورى 
ى را منتشر کرده اند که خب

چند روز اخیر رسانه ها گزارش های
نصف جهان   در 

 به نظر مى رسد وریا غفورى جایى در فهرست استقالل براى فصل آینده نخواهد داشت. مدافع ملى پوش آبى ها 
دارد. اینطور که

رعامل باشگاه در رختکن 
بخاطر یک اتفاق در لیست خروج تیمش قرار گرفته است. بعد از بازى با صبا، وریا با دیدن افتخارى مدی

ف وریا به مذاق علیرضا منصوریان خوش نیامد و 
جام داد که مربوط به پرداخت نشدن مطالباتش بود. این حر

با کنایه صحبتى ان

ل قرار نداشته باشد. گفته 
او که انتظار نداشت بازیکنش چنین حرفى بزند، تصمیم گرفت او براى فصل آینده در فهرست استقال

مى شود که به دلیل انتقادات غیرمنتظره وریا غفورى از سیدرضا افتخارى مدیرعامل استقالل، باشگاه قصد تمدید قرارداد او را 

سد انتقاد از مدیرعامل استقالل، شاید فقط بهانه اى براى 
 خواهد شد. اما به نظر مى ر

ندارد و در پایان فصل غفورى از استقالل جدا

حتمال جدایى وریا از استقالل قوت بگیرد، مصدومیت هاى 
خواستن این مدافع ملى پوش است. در واقع آنچه باعث شــده تا ا

ن

متوالى و طوالنى مدت او در این فصل است.

غفورى این فصل در دو مقطع مصدوم شد. او یک بار در هفته دهم آسیب دید و تا پایان نیم فصل نتوانست براى استقالل بازى 

قط دو بار به طور کامل براى استقالل بازى 
 او قبل از دربى بود و غفورى از هفته بیســت و یکم تا حاال ف

کند. دومین مصدومیت

کرده است. او در برابر تراکتورسازى هم در دقیقه 82 به میدان رفت! جالب اینکه وریا در این مدت براى تیم ملى هم دو بازى کامل 

طر و چین انجام داده و با مصدومیت به اردوى تیم استقالل بازگشته است.
مقابل ق

همین مصدومیت هاى طوالنى مدت و غیبت هاى بیش از حد او در بازى هاى این فصل استقالل باعث شده تا منصوریان امیدى 

وریان حتى جانشین غفورى را هم براى فصل بعد انتخاب کرده و او کسى نیست 
داشته باشد. شنیده شده منص

به او براى فصل آینده ن

ن بود. با توجه به شناختى 
جز مهدى شیرى که دو فصل در نفت زیر نظر منصوریان بازى کرد و در این فصل هم مدافع راست تیم پیکا

خواهد شد و با جدایى غفورى، مهدى شیرى مدافع راست 
سد این انتقال بعد از پایان فصل انجام 

که منصوریان از شیرى دارد به نظر مى ر

فصل بعد آبى ها خواهد بود.

ال احتمال عدم تمدید استقاللى ها با او را زیاد 
 رســانه ها همچون گزارش با

ختلفى در مورد وریا غفورى منتشر شده و عمده
گزارش هاى م

ت که با توجه به این اتفاقات، غفورى حسابى براى تیم آینده اش به 
ف جهان حاکى از آن اســ

 همچنین در این باره گزارش هاى نص
مى دانند.

 ماندن در جمع آبى ها کامًال نا امید شود و 
تکاپو افتاده است. وى که با آرزوهاى زیادى سپاهان را به مقصد استقالل ترك کرد در صورتى که براى

ن بازگردد. هر چند بعید است با توجه به کیفیت هاى فنى پایین او در این 
ش خواهد کرد که به سپاها

ى ماندن پیدا نکند، دوباره تال
هیچ روزنه اى را برا

روزها،  وى مورد خواست و عالقه کرانچار باشد.

 وداع با هادى کاناوارو 
دوران فوتبال پرافتخار عقیلى، پایان خوبى نداشت. زوج سیدجالل در دفاع میانى تیم 

ملى، بخاطر بى نظمى و عذرخواهى نکردن از تیم ملى کنار گذاشــته شد و به جام 
جهانى نرسید. 

خیلى زود، کابوس او به ســپاهان هم رســید و از این تیم کنار گذاشته 
شد. عقیلى سرانجام از فوتبال خداحافظى کرد تا به گفته خودش. 

هیچوقت روبه  روى سپاهان قرار نگیرد! 
عقیلى که از سوى هواداران سپاهان با لقب هادى کاناوارو تشویق 
مى شد، با انتشار پیامى، فوتبال را براى همیشه کنار گذاشت. 
بازیکنى که شــاید، مى توانســت پایان قشنگ ترى براى 
فوتبالش بسازد. پایانى که خداحافظى اش، با کنار گذاشته 

شدن از باشگاه محبوب و تیم ملى همراه نشود.

 تیم هاى ذوب آهن و سپاهان دیدارهاى خود در هفته اخیر را با پیروزى پشت سر گذاشتند 
تا نشان دهند نمى خواهند به راحتى شانس سهمیه آسیایى را از دست بدهند.

همانطور که پیش بینى مى شد تیم ذوب آهن بازى نسبتًا آسانى برابر ماشین سازى بى 
روحیه پشت سر گذاشت و با پیروزى 2 بر یک برابر این تیم جایگاه خود در رتبه چهارم را 
حفظ کرد. اما تیم سپاهان در دیدارى حساس کار بزرگى را به سرانجام رساند و با نتیجه 
یک بر صفر میزبان در خطر ســقوطش را مغلوب کرد. تک گل حسن زاده از روى نقطه 
پنالتى 3 امتیاز مهم را به حساب زردپوشان واریز کرد تا آنها همچنان به تعقیب همشهرى 

خود ادامه دهند. 
گفتنى است تیم سپاهان دو دیدار ســخت را پیش رو دارد و باید بازى هاى آخر خود را به 
مصاف تیم هاى تراکتورسازى و استقالل برود. از طرفى همشهرى آنها باید در هفته آتى 
به مصاف پرسپولیس برود که با وجود قهرمانى پرسپولیس نمى تواند بازى آسانى تلقى 
شود و در دیدار پایانى هم میزبان پدیده خواهد بود که در دیدارهاى اخیر راحت تر از قبل 

تن به شکست مى دهد. 

غیبت محمد نورى و کرار جاسم مقابل سپاهان مى تواند شرایط سختى را براى 
تراکتورسازى در نصف جهان رقم بزند.

تیم تراکتورســازى در هفته هاى گذشــته در شــرایطى به مصاف حریفان خود 
رفته که در هر بازى چند بازیکــن را به علت محرومیت یــا مصدومیت در اختیار 
نداشــته اســت. در همین بازى قبلى مقابل اســتقالل نیز تراکتور کرار جاســم و 

هادى محمــدى را به علــت محرومیت و لوســیانو ادینیو را به دلیــل مصدومیت 
نتوانســت به میدان بفرســتد. از ایــن رو در بازى با اســتقالل محمد نــورى نیز 
کارت زرد گرفت و ســه اخطاره شــد و کرار نیز بــا حکم کمیتــه انضباطى محروم 

است.
با توجه به محرومیت کرار و نورى و البته وضعیت نامشــخص ادینیو براى بازى این 
هفته، امیر قلعه نویى کار سختى براى ارنج تیمش مقابل سپاهان خواهد داشت. او هردو 
هافبک وسط تیمش را در اختیار ندارد و احتماالً  بازهم باید از بازیکنان در پست هاى 

غیرتخصصى استفاده کند.

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن گفت: «نودمین گلم را چون برایم خیلى مهم بود به همسرم تقدیم مى کنم.       »مهدى رجب زاده 
پس از دیدار ذوب آهن و ماشین سازى تبریز درباره گلزنى اش و پیروزى در این بازى اظهار داشت: «موفق شدم نودمین 
گلم را براى ذوب آهن در لیگ برتر به ثمر برسانم که جا دارد از همه کسانى که در این مدت من را حمایت کردند تشکر 
کنم. نودمین گلم را چون برایم خیلى مهم بود به همسرم تقدیم مى کنم که در این سال ها همیشه حامى من بوده است.»
وى درباره آمار گل هایش در مجموع رقابت ها بیان کرد: «آمار گل هایــم در جام حذفى را ندارم اما در لیگ 90 گل با 
پیراهن ذوب آهن به ثمر رساندم که در رســانه ها یکى دو گل کمتر و بیشتر عنوان شده که اشتباه است. من 90 گل 

براى ذوب آهن و 23 گل در مجموع براى فجرسپاسى و مس کرمان به ثمر رسانده ام که مى شود 113 گل.»
مهاجم ذوب آهن درباره رقابت تنگاتنگ با ســپاهان براى قرار گرفتن در رتبه چهــارم عنوان کرد: «همه بازى ها 
سخت است و در این هفته هاى پایانى فصل چالشى آغاز شده که تیم ها زور آزمایى مى کنند و حاال رقابت بین دو 
تیم اصفهانى افتاده است. امیدوارم هر تیمى شایستگى داشته باشد بتواند در رتبه چهارم 
قرار گیرد، ضمن اینکه از پیش نمى توان تراکتورسازى را قهرمان جام حذفى 
دانست زیرا تیم نفت که در فینال رقیب تراکتورسازى است هم بازیکنان 
و کادر فنى قابل احترامى دارد. به نظر من صحیح نیســت که در این 
میان نفت را در فینال جام حذفى از پیش باخته بدانیم و شــاید با این 

کار ناخواسته به تیم نفت تهران بى احترامى شود.»
رجب زاده درباره وضعیت خودش در پایــان فصل و اینکه در ذوب 
آهن مى ماند یا خیر گفت: «فعًال براى خداحافظى تصمیمى نگرفته ام 
و فصل دیگر هم قصد بازى دارم، حال اگر باشــگاه ذوب آهن من را 
بخواهد قراردادم را تمدید مى کنم و اگر اینگونه نبود براى 

فصل بعد تصمیم دیگرى مى گیرم.» 

سپاهان و ذوب آهن، بى خیال نمى شوند
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با توجه به محرومیت کرار و نورى و البته وضعیت نامشــخص ادینیو براى بازى این 
هفته، امیر قلعه نویى کار سختى براى ارنج تیمش مقابل سپاهان خواهد داشت. او هردو 
هافبک وسط تیمش را در اختیار ندارد و احتماالً  بازهم باید از بازیکنان در پست هاى 

غیرتخصصى استفاده کند.

رم چه ب ر ر و ب ب ى ی ى ی ر رم و ی ى ه یم
قرار گیرد، ضمن اینکه از پیش نمى توان تراکتورسازى را قهرمان جام حذفى 
دانست زیرا تیم نفت که در فینال رقیب تراکتورسازى است هم بازیکنان 
این  به نظر من صحیح نیســت که در کادر فنى قابل احترامى دارد. و
میان نفت را در فینال جام حذفى از پیش باخته بدانیم و شــاید با این 

کار ناخواسته به تیم نفت تهرانبى احترامى شود.»
رجب زاده درباره وضعیت خودش در پایــان فصل و اینکه در ذوب 
آهن مى ماند یا خیر گفت: «فعًال براى خداحافظى تصمیمى نگرفته ام 
و فصل دیگر هم قصد بازى دارم، حال اگر باشــگاه ذوب آهن من را

بخواهد قراردادم را تمدید مى کنم و اگر اینگونه نبود براى 
فصل بعد تصمیم دیگرى مى گیرم.» 

دى کاناوارو 
ار عقیلى، پایان خوبى نداشت. زوج سیدجالل در دفاع میانى تیم 

ى وعذرخواهى نکردن از تیم ملى کنار گذاشــته شد و به جام

وس او به ســپاهان هم رســید و از این تیم کنار گذاشته 
سرانجام از فوتبال خداحافظى کرد تا به گفته خودش.

 روبه روى سپاهانقرار نگیرد!
ه از سوى هواداران سپاهان با لقب هادى کاناوارو تشویق 
 با انتشار پیامى، فوتبال را براى همیشه کنار گذاشت. 
ى که شــاید، مى توانســت پایان قشنگ ترى براى 
ش بسازد. پایانى که خداحافظى اش، با کنار گذاشته 

 از باشگاه محبوب و تیم ملى همراه نشود.
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بندگان خدا! بدانید که انسان باایمان، شــب را به روز، و روز را به 
شب نمى رســاند جز آنکه نفس خویش را متهم مى داند، همواره نفس 
را ســر زنش مى کند، و گناهکارش مى شــمارد. پس در دنیا چونان 
پیشینیان صالح خود باشید، که در پیش روى شما درگذشتند و همانند 

مسافران، خیمه خویش را از جا در آوردند و به راه خود رفتند. 
موال على (ع)

آگهى  اصالحیه مناقصه عمومى آگهى  اصالحیه مناقصه عمومى 
  (نوبت اول)(نوبت اول)

محسن صدیقى- شهردار باغشادمحسن صدیقى- شهردار باغشاد

شهردارى باغشاد در نظر دارد اجراى عملیات احداث جوى کشاورزى واقع در 
بلوار ورودى محله نوگوران شهر باغشاد (فاز چهارم پروژه احداث بلوار ورودى 
محله نوگوران) را از محل اعتبارات عمرانى بودجه سال 1396 با اعتبارى بالغ بر 
3/400/000/000 ریال معادل سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال  را به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل مى آورد از تاریخ 
1396/01/29 لغایت پایان وقت ادارى 1396/02/09 جهت دریافت اســناد و 
مدارك مناقصه به دفتر فنى شهردارى باغشاد مراجعه نمایند. متقاضیان واجد 
شرایط مى توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 96/02/21 به واحد حراست 

شهردارى باغشاد تسلیم نمایند.

 آگهى مناقصه آگهى مناقصه

على اکبر محمودى- شهردار درچهعلى اکبر محمودى- شهردار درچه

شهردارى درچه در نظر دارد نسبت به خرید مقدار تقریبى 4000 مترمربع آجر 
نسوز به ابعاد 31×7 (طبق نمونه ارائه شــده) براى اجراى پروژه نما ساختمان 
شهردارى واقع در شــهر درچه اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان 
شرکت در مناقصه دعوت مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ 96/2/20 

به شهردارى درچه مراجعه نمایند. 
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست پایان ساعت ادارى شنبه 96/2/23 

زمان برگزارى کمیسیون ساعت 15 روز دوشنبه  مورخ 96/2/25 مى باشد. 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 150 میلیون ریال مى باشد. 

شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست نمونه محصول خود و مشخصات فنى و 
استانداردهاى آن را به همراه اسناد مناقصه تحویل نمایند. 

نوبت اول
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شکایت انجمن اهداى عضو ایرانیان از کارگردان فیلم سینمایى «یک روز بخصوص» مبنى بر روایت 
خالف واقع، این پرسش را پیش آورده که چه زمان با قانون گذارى شفاف درباره حوزه فرهنگ، این چالش برطرف

 مى شود و تا چه زمان اهالى فرهنگ مى بایست پاســخگوى درك ناقص برخى نهادها و مجموعه ها نسبت به ساختار 
سینماى داستانى و مستند شوند؟

به گزارش «تابناك»؛ فیلم سینمایى «یک روز بخصوص» به کارگردانى و تهیه کنندگى همایون اسعدیان که در اکران 
نوروزى بر روى پرده رفت، در روزهاى اخیر با حاشیه هاى مواجه شده که ظاهراً جدى تر از حد انتظار است؛ حاشیه هایى که 
با داستان این فیلم درباره وضعیت درمان و پیوند اعضاء در ایران بازمى گردد و ظاهراً نوع روایت این داستان به مذاق انجمن 

اهداى عضو ایرانیان خوش نیامده، چرا که در این فیلم به باندبازى در نوبت اهداى عضو اشاره شده است.
کتایون نجفى زاده رئیس این انجمن، فیلم نامه «یک روز بخصوص» را برگرفته از عدم اطالعات کافى نویسنده دانسته و 
در این باره گفته است: «این فیلم با اشاره به داللى قلب هیچ گونه پایه و اساس علمى ندارد، زیرا قلب در شرایط خاص و تنها از 
فرد مرگ مغزى قابل اهداست. اهداى عضو از مرگ مغزى نیز کامال تحت نظر دولت و وزارت بهداشت در بیمارستان هاى 
دولتى-دانشگاهى انجام مى شود و تخصیص، توسط وزارت بهداشت صورت مى گیرد و هیچ گونه باندبازى و پارتى بازى 

در این بخش جاى ندارد.» 
او با اشاره به اینکه انجمن اهداى عضو ایرانیان به عنوان نماینده جامعه پیوند و اهداى عضو کشور مراتب اعتراض و شکایت 
خود را به وزارت ارشاد اعالم کرده، ادامه داده است: «در جشنواره فجر طى نامه اى خواستار توقف اکران این فیلم از جناب 

آقاى ایوبى شدیم و تا امروز هم پیگیر این مسئله بودیم که متاسفانه جوابى دریافت نکردیم.» 
به گفته نجفى زاده سالیانه حدود 8000 مرگ مغزى در کشور اتفاق مى افتد و کمتر از 1000 نفر به اهداى عضو مى رسند: 
«رکن اساسى افزایش آمار اهداى عضو فرهنگ سازى در کشور است که بخش عظیمى از آن از طریق رسانه ها صورت 
مى گیرد و متاسفانه تولید فیلم هاى این چنینى جز ضربه به این فرهنگ نوپا، اثر دیگرى ندارند. فرهنگ اهداى عضو در 
کشور به علت نوپا بودن در معرض آسیب هاى فراوانى قرار دارد. به همین علت فعالیت فرهنگى در این حوزه نیازمند نظرات 

کارشناسى متخصصان آن است.» 
همایون اســعدیان در واکنش به این اعتراض ها، گفت: «پیرو شــکایتى کــه از طرف خانم دکتر نجفــى زاده مدیر 
انجمن اهداى عضو ایران  مطرح شــده است، تاکید مى کنم که ما در هیچ بخشــى از فیلم «یک روز بخصوص» ادعا 
نکرده ایم که یک داســتان واقعى را روایت مى کنیم، اگرچه مدعى هم نمى شــوم که چنین اتفاقاتى (فروش اعضاى 
بدن و داللى) در ایران نمى افتد.»او ادامه داد: «من یک فیلم پلیســى یا معمایى نســاختم کــه بخواهد ردیابى کند آیا 
در لیســت پیوند قلب مى توان دســت برد یا خیر؟! که اگر این کار را کرده بودم، یک داســتان دیگر ساخته مى شد. در 
واقع در فیلم «یک روز بخصوص» با فرض اینکه اگر چنین اتفاقى رخ دهد، مســئولیت فردى ما در برابر آن چیســت، 
به موضوع پرداخته ایم تا به این ترتیب تماشــاگر را به فکر بیندازیم و به چالش بکشــیم. بنابراین در هیچ کجاى فیلم 
«یک روز بخصوص» ماجراى اینکه ســرنخى از داللى عضو به کجا وصل مى شود پیگیرى نشده است بلکه موضوع 
اصلى به چالش کشیدن یک آدم آرمان گرا اســت که مجبور به تصمیم گیرى میان یک انتخاب اخالقى و غیراخالقى 
مى شود.»این کارگردان سینما در ادامه گفت: «نکته دومى که مى خواهم به آن اشاره کنم این است که بسیار خوشحالم 
از اینکه بنیاد اهداى عضو به کارى که مى کند، این چنین حســاس اســت و به فیلمى که ما ساخته ایم هم حساسیت
 نشان مى دهد. این بنیاد مى تواند فیلم ما را نقد کند و بگوید غیرواقعى است، اما اینکه چنین بنیادى یا هر نهاد دیگرى خودش 
را در مرحله اجتهاد قرار دهد و بگوید یک فیلم اکران شود یا نشــود، دقیقا مشکلى است که در سینماى ما وجود دارد، در 
حالى که در این سینما شوراى پروانه نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى که متشکل از نمایندگان نهادهاى مختلف است 

درباره اکران فیلم ها تصمیم گیرى مى کند و باالترین مرجع براى تشخیص و صدور مجوز است.»
او افزود: «اگر امروز بنیاد اهداى عضو فکر مى کند، مى تواند این فیلم را از پرده سینما پایین بکشد، فردا هر جاى دیگرى 
مى تواند خواستار توقیف فیلمى شود که آن را مخالف با اهداف و مواضع خود مى داند. این مشکل فعلى سینماى ایران است 
که یک ارگان یا نهاد مى تواند مدعى شود بنابه غیرواقعى بودن یک فیلم از اکران آن جلوگیرى شود. براى من جاى تعجب 
است که مدیر بنیاد اهداى عضو مدعى است، پس از جشنواره به آقاى ایوبى (رییس وقت سازمان سینمایى) نامه داده تا از 
اکران فیلم «یک روز بخصوص» جلوگیرى شود و من نمى دانم چه کسى به چنین نهادى اجازه داده چنین کارى کند و در 

این باره خود را مجتهد بداند؟!»

برنامه پنج شنبه شــب «خندوانه»شاهد تعریف و 
تمجیدهاى فــراوان رامبد جوان بر جشــنواره اى 
موسوم به جهانى فجر بود؛ تعریفهایى پر از اغراق 
و بزرگ نمایى درباره استقبال فراوان فیلمسازان و 
مخاطبان از این جشنواره! اگر این بیانات اغراق آلود 
را کنار بیانات قبلى رامبد جوان درباره لزوم حضور 
هنرمندان در این جشنواره بگذاریم و البته این را هم 
بدانیم که فیلم« نگار»رامبد جوان یکى از فیلمهاى 
بخش مسابقه بین الملل این جشنواره است قطعا به 

کنه ماجرا پى خواهیم برد.
به هر حال رامبد جوان بخاطر فیلمش هم که شده 
باید هواى این جشنواره کم مخاطب را داشته باشد 
اما پرسش این اســت که چرا دست اندرکاران یک 
جشنواره در نام « جهانى»که اتفاقا بودجه میلیاردى 
هم داشته براى کمک به رونق باید دست به دامن 

رامبد جوان و « خندوانه» شوند؟
مگر نه اینکه دست اندرکاران جشنواره مدام درباره 
افزایش عالقه جهانیان براى حضور در جشــنواره 
گفته اند پس چنین جشنواره اى را چه نیاز به ایجاد 
گمانه بر ســر امتیازدهى بــه « نگار»براى حضور 

رپورتاژگونه در « خندوانه» ؟
این جشــنواره از همین آغاز انبوهى تیزر حمایتى 
در تلویزیون داشــته تا مدام مخاطبــان را به خود 
فرابخواند و البته دســت اندرکاران جشنواره کلى 
تبلیغات هم به رســانه هاى کاغــذى و مجازى 

سفارش دادند.
یعنى همه این تبلیغات و آن همــه تیزر و البته آن 
بودجه اى که صرف برگزارى دو دوره قبلى شــد 
فایده اى نداشــته و چاره اى نمانده جز تشبث به 

« خندوانه»؟
همــان زمانى کــه بنا شــد بخش بیــن الملل از

 جشنواره فجر جدا شود یکى از اصلى ترین دالیل 
مخالفت با این جدایى عدم توانایى جذب مخاطب 
براى چنین جشــنواره بدون محصول دست اولى

 بود.
حاال که پس از ســه ســال اصــرار بیهــوده بر 
این جدایــى مى بینیم بــراى دیده شــدن باید از 
«خندوانه» استمداد خواست فقط تلخند است که 
باید تحویل دبیر و تیم حدودا سى نفره مدیر و معاون 

و مشاور این جشنواره دهیم.

 سیروس مقدم با اشاره به اینکه سادگى شخصیت على البدل باعث محبوبیت او نزد مخاطبان شد، از 
کلید زدن پروژه« هنگام بیدارى» پس از سریال«پایتخت 5»سخن گفت.

این کارگردان سریال تلویزیونى «پایتخت» درگفتگو با میزان گفت: پروژه« هنگام بیدارى» سفارش موسسه 
اوج است و تهیه کنندگى این مجموعه را بر عهده دارد.

وى ادامه داد: این پروژه حدود سه یا چهار سال قبل نوشته و راه اندازى شده است و براى تولید، با گروه نویسنده 
و کارگردان دیگرى پیش رفته اند اما به دالیلى پروژه « هنگام بیدارى» با آن گروه به نتیجه نرســید تا اینکه در 
اواسط تصویربردارى سریال« على البدل»، از سوى موسسه به همدان که محل تصویربردارى سریال نوروزى

 شبکه یک بود آمدند.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار کرد: پس از مطرح کردن موضوع، من قبول پروژه را منوط به خواندن فیلمنامه 

کردم که آن را برایم ارسال کردند که على طالب آبادى آن را نوشته بود.
این کارگردان موفق عرصه تلویزیون توضیح داد: به دلیل اینکه فیلمنامه پروژه « هنگام بیدارى» را دوست داشتم، 
با آن موافقت کردم و ســپس کار به مرحله تحقیق، نگارش و پژوهش رسید که در این راستا حدود 300 کتاب و 

فیلم را مورد بررسى قرار دادیم.
وى یادآور شد: همچنین در این مدت طراح صحنه و طراح هنرى اضافه شدند که طراح هنرى بالفاصله مشغول 
طراحى انیمیشن story word شد. به طور تقریبى گروهمان کامل شد تا اینکه یک شعر شناس و تاریخ شناس 

حرفه اى نیز در کنار این پروژه قرار گرفتند.
کارگردان سریال« هنگام بیدارى» افزود: هم اکنون با اعضاى گروه پا به پاى یکدیگر در حال حرکت هستیم تا 

تصویربردارى سریال« پایتخت 5» تمام شود و به امید خدا وارد آن اثر بشویم.

وى در ادامه با اشاره به دلیل انتخاب احمد مهران فر براى ایفاى نقش اصلى در سریال«على البدل» تصریح کرد: 
محور اصلى فیلمنامه سریال «على البدل» شخصیت على البدل است و ما تالش کردیم داستانمان را از زاویه این 

شخصیت تعریف کنیم.
مقدم اظهار کرد: در حقیقت على البدل عضوى است که هم حضور دارد و هم حضور ندارد و طبیعى است که این 
نقش به بازیگرى نیاز داشت که در کنار بازیگرانى که نقش هاى مختلفى همچون شخصیت هاى خان ها را ایفا 

مى کردند، فردى باشد که مردم او را دوست داشته باشند.
وى توضیــح داد: یکى دیگر از دالیــل انتخاب احمــد مهران فر به عنــوان بازیگر براى این نقــش، این بود 
که این فرد بتواند از شــخصیت ارســطو که پیش تر آن را ایفا کــرده بود، فاصله بگیــرد و در عین حال، نوعى 
ســادگى و صمیمت در گفتار و رفتار او دیده شــود به گونه اى که این موضوع باعث محبوبیت هرچه بیشــتر او

 شود.
کارگردان سریال « على البدل» یادآور شــد: زمانى که در مرحله پیش تولید سریال «على البدل» بودیم، من و 
محسن تنابنده به این نتیجه رسیدیم که احمد مهران فر بهترین گزینه براى ایفاى نقش است و خود بازیگر هم، 

از این موضوع بسیار استقبال کرد.
وى ادامه داد: همچنین با نوع گریم و رنگى که براى موهاى على البدل انتخاب کردیم، او یک شخصیت ساده به 

نظر مى رسد که در مواقع الزم، قدرت پیدا مى کند و مدافع حق و حقوق روستا و روستائیان مى شود.
مقدم خاطرنشان کرد: ســاخت ســرى دوم ســریال «على البدل»به ارتباط برقرار کردن مردم با این سریال 
و عالقه آن ها بــه این اثــر و همچنین تمایــل مدیران فرهنگى براى ســاخت ســریالى با چنیــن فضایى 

مربوط مى شود.

  شــبکه یک ســیما پس از پایان پخش فصــل اول ســریال تلویزیونى «پرســتاران»، اقدام به پخش ســریال
 «روزهاى بهتر»کرد. «روزهاى بهتر» یک سریال اپیزودیک اســت که از 6 داستان تشکیل شده و هر کدام از این 
داستان ها در 5 قسمت تولید مى شود و به طور کلى مجموعه اى 30 قسمتى را براى این اثر تلویزیونى فراهم مى آورند.
نخستین فصل از سریال« روزهاى بهتر»، در فضاى شمال ایران تصویربردارى شده و داستان خانواده اى را به تصویر 
مى کشد که فرزند بزرگ خود را از دست داده بود اما با این حال اعضاى خانواده براى داشتن یک زندگى بهتر همواره 

تالش مى کردند.
هم اکنون فصل دوم این ســریال تلویزیونى روى آنتن اســت و با توجه به تفاوت این داســتان با فصل نخســت 
« روزهاى بهتر» ،  نوعى کشش در مخاطب ایجاد مى شود تا هر چه بیشتر به تماشاى این سریال شبانه عالقمند شود.
قرار گرفتن این ســریال در جدول پخش شــبکه یک در فاصله زمانى پخش فصل اول و دوم سریال « پرستاران»

 با عث مى شود بیننده هاى تلویزیون اثرى متنوع با سریال قبلى را در شــب هاى بهار از این شبکه تماشا کنند و این 
اتفاق براى ایجاد تنوع در ذائقه نمایشى مخاطب ،  بسیارالزم است.

همچنین با توجه به اینکه محور اصلى ســریال« روزهاى بهتر»در تمامى قسمت ها،  بر اصل خانواده بنا شده است ، 

بسترى مناسب را فراهم مى کند تا تمامى اعضاى خانواده بتوانند با یکدیگر به تماشاى این اثر تلویزیونى 
بنشینند.

در ســریال تلویزیونى« روزهاى بهتر» هنرمندانى همچــون آزیتا حاجیان،  رحیم نــوروزى،  امیر دالورى،  الیکا 
عبدالرزاقى، مریم سعادت،  پرویز فالحى پور،  مریم خدارحمى،  محمد نورى،  مجید پتکى،  میالد حسین پور، کوروش 
تهامى، کاظم هژیرآزاد، نگین معتضدى، مریم مقدم،  غالمرضا اصانلو و على اصغر طبسى به ایفاى نقش پرداخته اند.

مخاطبان تلویزیون مى توانند سریال« روزهاى بهتر»را هر شب ساعت 22:15 از شبکه یک سیما تماشا کنند.

در حاشیه گرفتارى هاى فیلم سینمایى «یک روز بخصوص» ؛

سایه شاکى خصوصى روى سر فیلمسازان!

سیروس مقدم پس از پایتخت5 ، سریال« هنگام بیدارى» را مى سازد

 روزهاى بهتر در بستر خانواده رقم مى خورد

 آزیتا حاجیان و کوروش تهامى روى آنتن مى روند

تشّبث به «خندوانه» 
براى جلب توجه به 
جشنواره اى جهانى !

قرار گرفتن این سریال در جدول پخش شبکه یک در فاصله 
زمانى پخش فصل اول و دوم سریال «پرستاران» با عث مى شود 

بیننده هاى تلویزیون اثرى متنوع با سریال قبلى را در شب هاى بهار از 
این شبکه تماشا کنند و این اتفاق براى ایجاد تنوع در ذائقه نمایشى 
مخاطب ،  بسیارالزم است

به دلیل اینکه فیلمنامه پروژه 
«هنگام بیدارى» را دوست داشتم، 
با آن موافقت کردم و سپس کار به 
مرحله تحقیق، نگارش و پژوهش رسید 
که در این راستا حدود 300 کتاب و 
فیلم را مورد بررسى قرار دادیم
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

با لنوو فلکس 11 آشنا شوید
شــرکت لنوو به تازگى از جدیدترین کروم بوك خود 
 Lenovo Flex) 11 با نام اختصاصى لنوو فلکــس
11) رونمایى کــرد. این کروم بوك یک دســتگاه
 دو منظوره است و صفحه نمایش آن قابلیت چرخش 
360 درجه اى را ارائه مى کند. همانطور که مى توان از 
نام این محصول حدس زد، کروم بوك لنوو فلکس 11 
از صفحه نمایشى 11,6 اینچى بهره مى برد. نمایشگر 
لمسى این کروم بوك وضوح تصویر 1366 در 768 
پیکسل را ارائه مى کند و قابلیت چرخش 360 درجه اى 
دارد. بنابراین، کاربران آن مى توانند در صورت تمایل 

از حالت تبلت این دستگاه استفاده کنند.
پردازنده کروم بوك لنوو فلکس 11 پردازنده اى چهار 
هسته اى و سرى ARM است که فرکانس کارى 2,1 
گیگاهرتزى دارد. لنوو ایــن کروم بوك را به گونه اى 
طراحى کرده که به زودى بتوان گوگل پلى اســتور 
(Google Play Store) را در آن راه انــدازى کرد. 
بنابراین کاربران قادرند تا اپلیکیشن هاى اندرویدى 
را به طور مســتقیم از گوگل استور در این کروم بوك 
دانلود اجرا کنند. رم کروم بوك لنوو فلکس 11 ظرفیت 
4 گیگابایتى دارد و حافظه داخلى آن 32 گیگابایتى 
اســت. دســتگاه از پورت اتصال یو اس بى نوع سى 
(USB Type C)، یو اس بى معمولــى، اچ دى ام آى 
(HDMI) و شــیار کارت خوان SD بهــره مى برد و 
به گفته شــرکت لنوو، باترى آن با هر بار شــارژ تا
 10 ساعت دوام را ارائه مى کند. کروم بوك لنوو فلکس 

11 قرار است با قیمت 279 دالر روانه بازار شود.

ماشین حساب حرفه اى با 
قابلیت رسم نمودار

اگر به دنبال یک ماشــین حســاب گرافیکى براى 
رسم نمودار ها و محاســبات خود هستید ما آن را در 

اختیارتان قرار مى دهیم.
  Math + Graphing Calculator PRO را مى توان 

برترین ماشین حساب گرافیکى با قابلیت فوق العاده 
 Mathlab Apps, رسم نمودار دانست که اســتودیو
LLC آن را منتشر کرده است. با نصب این برنامه بر 

روى دستگاه اندرویدى تان مى توانید به راحتى و در 
محیطى یکپارچه تمامى محاسبات ریاضى را انجام 
داده و به جواب هایى دقیق از معادالت خود دسترسى 
داشته باشید Math + Graphing Calculator داراى 
دو نقطه قوت بزرگ است که یکى از آن ها عملکرد 
بسیار ســریع آن همراه با نمایش راه حل معادالت 
جبرى مى باشد که درك دقیق را از جواب ها در اختیار 
دانشجویان و دانش آموزان قرار مى دهد و نقطه قوت 
دوم آن بهره گیرى از حل معادالت توســط دستگاه 
دکارتى X و  Y مى باشد. پس از حل معادالت، تمامى 
آن ها در تاریخچه اپلیکیشن ذخیره شده و مى توان 
در هر زمانى به تمامى آن ها دسترسى کامل داشته 
باشید! عالوه بر این مى توانید معادالت طوالنى را به 
راحتى به برنامه معرفى کرده و دقیق ترین جواب را با 

دقتى فوق العاده باال دریافت نمایید!

قابلیت مهم و جدید اینستاگرام
  ایسنا| اینستاگرام قصد دارد امکان استفاده 
از این اپلیکیشــن را در حالت آفالین براى کاربران 
فعال کند. البته ثبت الیک ها و نظرات از زمان اتصال 
مجدد به اینترنت فراهم خواهد شد. با این قابلیت افراد 
مى توانند فیدهاى خود را در حالى که به واى فاى یا 
دیتاى موبایل خود متصل نیستند نیز مرور کنند، البته 
در صورتى که قبال و زمانى که بــه اینترنت متصل 

بودند، تصاویر را لود (بارگزارى) کرده باشند.
کاربران مى توانند تصاویــر و ویدیوهاى مورد نظر 
خود را الیک کنند، براى آنها نظــر بگذارند و حتى 
کسانى مایل به دنبال کردن نیستند، آنفالو کنند و این 
تغییرات زمانى که دوباره به اینترنت متصل شــوند، 

اعمال خواهد شد.
اینستاگرام ویژگى آفالین خود را تنها براى کاربران 
اندرویدى فعال کرده است، اما این قابلیت براى برخى 

از کاربران iOS نیز به زودى فراهم خواهد شد.

«کشاورزى آنالین» فعالیت خود را در زمینه فروش آنالین نهاده هاى کشاورزى و پذیرش آگهى کلیه محصوالت و خدمات 
مربوط به کشاورزى در فضاى مجازى شروع نموده است. این مجموعه کامال مستقل بوده و وابسته به هیچ نهاد ویا ارگانى 

نمى باشد. 
با توجه به پیشرفت فناورى و فراگیر شدن آن حتى در دورترین روستاهاى کشور عزیزمان، دیگر خرید و فروش سنتى مقرون 
به صرفه نمى باشد چون شما مى توانید با کمک اینترنت در کمترین زمان ممکن، بیشترین اطالعات را بدست آورده و در کنار 
مقایسه آنها ، بهترین خرید را انجام دهید ، بدون صرف انرژى و اتالف وقت براى خود ، ایجاد آلودگى و ترافیک براى شهر، 
استهالك براى خودرو!«کشاورزى آنالین» در راستاى توسعه اهداف خود، در کنار تیمى مجرب ، متشکل از افراد کارآزموده 
در زمینه هاى کشاورزى،بازرگانى ،کامپیوتر و گرافیک، تمام تالش خود را مى نماید تا با بهترین شکل ممکن، زمینه فروش 
بهترین نهاده هاى کشاورزى را بصورت آنالین فراهم نموده و همچنین جهت رضایت کاربران خود، با ایجاد بخش مشاوره 

رایگان، سعى بر انتخاب دقیق محصول و کاهش هزینه هاى کشاورزان عزیز را نیز دارد. 
http://www.keshavarzionline.com :وب آدرس

Kill Shot Bravo بازى جدید و فوق العاده زیباى اسنایپرى (تک تیراندازى) با گرافیک خیره کننده اچ دى و گیم پلى اعتیادآور 

از استودیوى Hothead Games براى دستگاه هاى اندرویدى است.در این بازى شــما در نقش سرباز نیروهاى ویژه قرار
 مى گیرید که باید با انواع سالح هاى مرگبارى که در اختیارتان قرار داده میشود ماموریت هاى چالش برانگیزى را پشت سر 
بگذارید و تمامى دشمنان را یکى پس از دیگرى نابود سازید! Kill Shot Bravo نسبت به Kill Shot داراى برترى هایى است 
که از آن ها مى توان به ماموریت هاى هوایى، سالح هاى جدیدتر و بیشتر، حالت چند نفره آنالین، امکان تشکیل اتحاد، طراحى 

عالى تر و مکان هاى متنوع بیشتر اشاره کرد! 
■ برخى از ویژگى هاى بازى اسنایپرى Kill Shot Bravo اندروید:

شامل بیش از 200 ماموریت چالش برانگیز و مختلف،  پیش بردن ماموریت ها در مکان هاى مختلف جنگل، دریاى مدیترانه و...،  
در اختیار قرار دادن انواع وسایل نقلیه براى پیش بردن مراحل و ماموریت ها،  حرکت در محیط براى پیدا کردن بهترین مکان خفا 
و از بین بردن هدف!،  انواع دشمنان مختلف با توانایى ها و قدرت هاى خاص و منحصر به فرد،  بازى در حالت چند نفره PVP و 

تست مهارت هاى تیراندازى خود!

معرفى محصول

یکى از مولفه هــاى تاثیرگذار در انتخــاب مودم یا روتر، 
جمع و جور بودن آن است. بررسى هاى میدانى کارشناسان 
نشــان مى دهد اقبال کاربران به مودم هایى که طراحى 
 ND300 کوچک ترى دارند، بیشتر اســت. مودم/روتر
توتولینک به اندازه یک هارددیســک اکسترنال طراحى 
شــده تا کمترین فضا را روى میز کار اشغال کند. رنگ 
سفید یکنواخت جلوه بصرى خاصى به این مودم بخشیده 
و برخالف برخى از مدل هاى دیگر، دو آنتن نیز در بخش 
پشتى جانمایى شده تا هارمونى ظاهرى مودم حفظ شود.

کلیدهاى کاربردى، کانکتــور برق 12 ولت و پورت هاى 
ADSL و اترنت در پشــت مودم قــرار گرفته اند. مودم 

روتر توتولینک به صورت ایســتایى طراحى شده است. 
برخوردارى بدنه از پالســتیک فشرده و مستحکم، توان 
تحمل ضربه  و فشارهاى ناگهانى را در ND300 افزایش 
داده اســت. همچنین هر چهار وجه پنل این محصول، 
مشــبک اســت تا گرماى ناشــى از فعالیت المان هاى 

الکترونیکى داخل پنل تخلیه گردد. این مهم به فعالیت 
مداوم و پایدار دستگاه به ویژه در دانلود فایل هاى حجیم 
یا هنگام انجام بازى هاى آنالین، کمک شایانى مى کند. 
همچنین تخلیه کامــل حرارات موجب مى شــود تا در 
درازمدت، پنل تغییر رنگ نداده و عمر دســتگاه افزایش 
یابد. مدار چاپــى این مودم/روتر ســبز رنگ، 8 الیه و با 
استفاده از مس بیشتر طراحى شــده تا بیشترین میزان 
اتصال و کمترین تاخیر میان ارتباط پردازنده، کنترلرها، 
خازن ها و مقاومت ها به وجود آید. چیپ ست تک هسته اى 
RTL 8676S، پردازنــده اصلى این محصول اســت 

که در کنار تراشــه هایى چون RTL 8271B و تراشــه 
WiFi، مدیریت این مــودم را برعهــده دارد. دو کنترلر  

UTH20T02 ساخت کمپانى U&T در پشت پورت هاى 

اترنت و سوکت ADSL تعبیه شده تا بر نقل و انتقال دیتا 
روى پورت ها نظارت کند. مبدل EP-132DG شرکت 
MNC، خازن 470 میکروفاراد شنژن، دو خازن کریستالى 

با ظرفیت 25000Hz، خازن هاى عدسى و سه دیپ سوئیچ 
جوى استیک از دیگر المان هاى تشکیل دهنده برد اصلى 
مودم ND300 اســت. با وجود جثه کوچک و باریک، اما 
یک محصول All-in-One چهار کاره است که مى تواند 
به عنوان مودم یا روتر وایرلس، اکســس پوینت و سوئیچ 
چهار پورت پیکربندى و مورد اســتفاده قرار گیرد .چهار 
پورت LAN جانمایى شده در پشــت این مودم/روتر نیز 
امکان اتصال تا چهار کامپیوتر یا لپ تاپ را با سرعت 100 

مگابیت بر ثانیه فراهم مى کند. 
در انتشــار امواج واى فاى، دو مولفه «تراشــه واى فاى 
باکیفیت» و «آنتن هاى پرقدرت» بســیار تعیین کننده 
هستند. عالوه بر تراشه بى سیم کارآمد، ND300 دو آنتن 
ثابت با قدرت  5dBi دارد که به صورت اســتوانه طراحى 
شده و با امکان چرخش 180 درجه محیطى و 90 درجه 
افقى، سیگنال هاى واى فاى شبکه را در باند فرکانسى 2,4 

گیگاهرتز تا شعاع مناسبى منتشر مى نماید. 
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فروشگاه اینترنتى 
کشاورزى
 آنالین

 بازى اِسنایپرى 
شلیک مرگبار 
اندروید

 
مخاطبین تلگرام خود را

 با این ترفند یکجا حذف کنید!
در صورتى کــه بخواهیم چند مخاطــب را به صورت 
همزمان از تلگرام حذف کنیم نیاز است که از نسخه وب 

یا همان وبوگرام استفاده کنیم.
 مرحله اول: ابتدا مرورگر خود را در گوشــى،تبلت یا 

کامپیوتر اجرا کنید. 
مرحله دوم: سپس آدرس زیر را در مرورگر وارد کرده 

و سپس کلید GO را لمس کنید:
Web.telegram.org

 مرحله سوم: اکنون در قسمت Code باید کد ایران 
که 98+ است را وارد کنید.

مرحله چهارم: در قســمت Phone Number هم 
 Next شــماره تلگرام خود را وارد کرده و سپس روى

ضربه بزنید.
 Ok مرحله پنجم: سپس براى تایید شــماره روى 

ضربه بزنید.
 مرحله هفتم: اکنون کدى که به تلگرامتان ارســال 

مى شود را در مرورگر وارد کنید.
 مرحله هشــتم: پس از وارد کردن کد، به صورت 

خودکار وارد تلگرام خواهید شد.
 مرحله نهم: در محیط تلگــرام وب، بر روى منوى 
همبرگرى ضربه زده و گزینــه Contacts را انتخاب 

کنید.
 مرحله دهم: اکنون در لیست مخاطبین هستید! روى 
گزینه سه نقطه ضربه زده و سپس Edit را انتخاب کنید.

 مرحله یازدهــم: اکنون مخاطبین مــورد نظر خود را 
عالمت زده و براى حــذف روى گزینه Delete باالى 

صفحه ضربه بزنید.

ردیابى زخم  بیماران از طریق 
اتصاالت  5G توسط پزشکان

   خبر آنالین | بانداژ هوشــمند مجهز به نانو 
سنسور مى شود و به وسیله اتصاالت نسل پنجم تلفن 
همراه، اطالعات بیمار را به مرکز پزشــکى یا پزشک 

مربوطه منتقل مى کند.
از طریق بانداژ هوشــمند، پزشــکان قادر به ردیابى 

زخم هاى بیمار با اتصاالت  5G خواهند بود.
محققان دانشگاه Swansea در انگلیس از سال آینده 
پروژه بانداژ هوشمند را آغاز خواهند کرد که پزشک را 
قادر مى ســازد به ردیابى اوضاع  و احوال مریض خود 

به صورت از راه دور بپردازد.
بانداژ مذکور مجهز به نانو سنسور مى شود و به وسیله 
اتصاالت نسل پنجم تلفن همراه، اطالعات بیمار را به 

مرکز پزشکى یا پزشک مربوطه منتقل مى کند.
سپس دستورالعمل ادامه معالجه به بیمار از راه دور داده 

مى شود تا دوره بهبودى زخم زودتر طى شود.
بانداژ هوشــمند در زیرمجموعه لباس هاى هوشمند 
تعریف مى شود که از طریق زیرساخت هاى ارتباطاتى 
نسل پنجم به موبایل کاربر یا مرکز بهداشتى موردنظر 
وصل شده و به وســیله اپلیکیشن تعریف شده سیستم 

مانیتورینگ سالمت را هدایت کند.

ترفند

فناورانه

مهاجرت اپراتورهاى بزرگ به «کالد»
رامین مشکاه 

در عصر رایانش ابرى و پردازش هاى مبتنى بر ساختار کالد، 
استارت آپ ها مى توانند سرورهاى جدیدى نصب کرده یا تنها 
با یک کارت اعتبارى و چند کلیک ساده روى ماوس، فضاى 
ذخیره ســازى بخرند. حاال دنیایى را تصور کنید که در آن 
استارت آپ ها مى توانستند به سرعت شبکه بى سیم خودشان 
را درست کنند تا شاید به مالکان و کاربران خودروهاى بدون 
راننده امکان دسترسى به پهناى باند بیشترى را داده یا بتوانند 

حسگرهاى بى سیم بیشترى را با یکدیگر مرتبط کنند.
شاید این موضوع کمى غیر محتمل به نظر برسد، اما نتیجه 
نهایى یک روند توسعه در فضاى استارت آپ ها است که به 
افزایش سرعت در دنیاى مخابرات و ارتباطات منجر شود. 
شبکه ها درست مانند ســاختار رایانش ابرى به سرعت در 
حال انعطاف پذیرتر شدن هستند. این شبکه ها در حال تبدیل 
شدن به ساختارى نرم افزارى هســتند و مى توانند در زمان 
الزم مورد اســتفاده قرار بگیرند. این پدیده حاال به عنوان 
«کالدیفیکیشن» شناخته مى شود؛ پدیده اى که در آن یک 
سرویس به فضاى اینترنت یا ابرى مى رود. این عبارت معموال 
زمانى به کار مى رود که اپلیکیشن ها یا سرویس هاى سنتى 
از ساختار محدود محلى و داخلى خودشان به ساختار مبتنى 
بر کالد کامپیوتر شخصى یک کاربر مى روند و به این ترتیب 
بیشتر در دســترس قرار مى گیرند. با این اوصاف مهاجرت 
شبکه هاى مخابراتى و ارتباط با فضاى تحت اینترنت و کالد 
همان انقالبى را در صنعت مخابرات ایجاد خواهد کرد که 

سال ها پیش در فناورى اطالعات (IT) به وجود آورد.
IT و مخابرات از جهات مختلف و مهمى با یکدیگر متفاوت 
هستند؛ یکى به شــدت غیر قابل کنترل است و دیگرى به 
شدت تحت نظارت دولت. ظرفیت پردازش کامپیوترى از 
نظر تئوریک نامحدود است، برخالف امواج رادیویى که به 
سختى مى توان از آنها به شکلى موثر استفاده کرد. شبکه هاى 
مخابراتى حاال به شکلى جدى و عمیق تر به دنیاى فیزیکى 

گره خورده اند. «بنگت نوردســتورم» از شرکت مشاوره و 
تحقیقاتى Northstream در این مورد مى گوید: «شــما 
نمى توانید برج هاى مخابراتى و رادیویى را به یک ساختار 
نرم افزارى تبدیل کنید.» دیتاسنترها و مراکز داده شرکت هاى 
بزرگ ارائه دهنده خدمات رایانش ابرى شامل هزاران سرور 
ارزان قیمت هستند که با پردازنده هاى استاندارد کار مى کنند. 
در مقابل اما شــبکه هاى مخابراتى مجموعه اى از صدها 
کامپیوتر مختلف با تراشه هاى پردازشى ویژه و تخصصى 
هستند که هر کدام مسوولیت عملکرد متفاوتى از پیام هاى 
متنى گرفته تا کنترل آنتن دهى را به عهده دارند. با این اوصاف 
اگر نگوییم سال ها، باید بگوییم ماه ها زمان الزم است تا یک 

سرویس جدید در یک شبکه جدید ایجاد شود.
با این حال اما نیروهاى قدرتمندى براى ایجاد این تغییرات 
تالش مى کنند. از نظر فنــى و تکنیکى، روش فعلى ایجاد 
شبکه هاى مخابراتى با وجود ترافیکى که همچنان به سرعت 
افزایش پیدا مى کند، محکوم به شکست است. نسل بعدى 
فناورى هاى بى ســیم یعنى 5G، به شبکه هاى مخابراتى 
انعطاف پذیرترى نیاز دارند. با این وجود به عقیده «استفان 
ترال» از شــرکت تحقیقات بازار IHS Markit، مهم ترین 
عامل براى فرآیند کالدیفیکیشن یا مهاجرت به فضاى کالد، 
عامل اقتصادى است. اپراتورهاى موبایل باید به شکل جدى 
هزینه ها را کاهش دهند، چون رشد استفاده از موبایل هاى 
هوشمند از جهات مختلف به کاهش قیمت سرویس هاى 
موبایلى منجر شده است. این تغییر در کنگره جهانى موبایل 
امسال که در ماه فوریه در شــهر بارسلونا برگزار شد، کامال 
مشهود بود. غرفه هاى مربوط به ســازندگان تجهیزات با 
طرح هایى که فناورى هاى جدید NFV (مجازى ســازى 
عملکرد شبکه) و SDN (شبکه هاى مبتنى بر نرم افزار)  را 
نشان مى دادند، پوشیده شده بود. این فناورى ها شبکه هاى 
مخابراتى خــاص را در فرآیندى که به آن مجازى ســازى 

مى گویند، به نرم افزارهاى ویژه تجهیز مى کنند.
بسیارى از شبکه هاى مخابراتى قبال این فرآیند مجازى سازى 

را در هسته اصلى خودشان داشــته اند. با این حال اما حاال 
مجازى سازى به بخش هاى مختلف شبکه هاى مخابراتى 
مانند آنتن دهى یک شــبکه موبایل هم رسیده است. این 
شبکه ها معموال به طور مستقیم به نزدیک ترین کامپیوترهایى 
متصل مى شوند که سیگنال رادیویى را کنترل مى کنند. با 
این حال بعضى از اپراتورها مانند SK Telecom کره جنوبى 
در حال تلفیق و یکى کردن این واحدهاى باند سیگنال در 
یک دیتاسنتر مرکزى هستند. «الکس چویى» مدیر ارشد 
تکنولوژى شــرکت SK Telecom مى خواهد ســیگنال 
رادیویى بعد از رایانش، ذخیره سازى و شبکه، چهارمین جزء از 

بخش رایانش ابرى یا کالد باشد.

شرکت هاى نرم افزارى،  رقبایى بزرگ
بزرگ تریــن اپراتور آمریــکا یعنى AT&T شــاید زودتر 
از اپراتورهاى دیگــر فرآیند مهاجرت بــه فضاى کالد و 
مجازى سازى را آغاز کرده است. حاال این اپراتور مى خواهد 
تا پایان سال 2017 بیش از نیمى از شبکه اش مجازى شده 
باشد. در مناطقى که این اپراتور سیستمش را به روزرسانى 
کرده باشــد، حاال مى تواند تنها با دانلود یــک نرم افزار به 
شبکه اصلى اضافه شود. «اندر فوئتش» مدیر ارشد فناورى 
شــرکت AT&T در این مورد مى گوید: «به جاى فرستادن 
یک تکنسین براى اضافه شدن به شبکه اصلى، ما مى توانیم 
از یک ماشین مجازى کمک بگیریم.» جالب تر اینکه این 
شرکت براى حفظ اعتبار و جایگاه خودش در بازار برنامه اى 
را عرضه کرده است که بخش هاى تازه مجازى سازى شده 
شبکه اش را به عنوان یک نرم افزار متن باز مدیریت مى کند. 
این برنامه اساسى حاال به صورت رایگان در دسترس کاربران 
است. اگر این برنامه به صورت گســترده مورد استفاده قرار 
بگیرد، به اپراتورهاى شبکه اى امکان استفاده از ابزارهاى 
ارزان تر را مى دهد؛ درست مانند رشد سیستم عامل متن باز 
لینوکس در دهه گذشته که به استفاده گســترده از آن در 

دیتاسنترها منجر شد.

با این حال به عقیده «ماکوس ولدون» مدیر ارشد تکنولوژى 
شــرکت نوکیا، بســیارى از بخش هاى یک شبکه قابل 
مجازى سازى نیستند و همیشــه نیاز به سخت افزارهاى 
خاص از قبیــل پردازنــده اى براى مدیریت بســته هاى 
اطالعاتى با سرعت بیشتر، هست. با این حال همچنان نوکیا 
و شرکت هاى مخابراتى و سازنده تجهیزات مرتبط در حال 
به کارگیرى فرآیند مجازى سازى هستند. آنها در آینده اى 
نه چندان دور درآمد کمترى از محل فروش سخت افزارها و 
نگهدارى و پشتیبانى خدمات مرتبط با آنها خواهند داشت، در 
حالى که این بخش در حال حاضر بیشترین درآمد این شرکت 
را تامین مى کند. آنها همچنین باید همزمان تجارت نرم افزار 

خودشان را هم تقویت کنند.
فرآیند مجازى ســازى و مهاجرت به فضاى کالد احتماال 
مقدمه اى بــراى ورود تــازه  واردهایى به ایــن حوزه هم 
 Affirmed خواهد بود. براى مثال هر دو شرکت  آمریکایى
Networks و Mavenir در حال توسعه نرم افزارى هستند 

که شبکه ها را بى نیاز از سرورها مدیریت کند. اگر تاریخچه 
رایانش ابرى یک راهنما باشد، جهان مخابرات هم احتماال 
شاهد رشد بازیگران جدیدى مانند بازوى رایانش ابرى غول 
 Amazon Web Services تجارت الکترونیک جهان یعنى

خواهد بود. 
 Republic و FreedomPop اســتارت آپ هایى ماننــد
Wireless در حال حاضر ســرویس هاى موبایلى «اولین 

واى فاى» را ارائه مى دهند که با اســتفاده از شبکه موبایلى 
به عنوان پشــتیبان، تماس ها و اطالعات را از طریق هات 
 اسپات هاى واى فاى ارسال مى کند. به این ترتیب خدمات 
مخابراتى احتمالى شــرکت آمازون لزومــا نباید از دنیاى 
مخابرات متولد شود. با این اوصاف حضور اپراتورهاى بزرگ 
و غول هاى اینترنتى مانند فیس بوك که گنجینه بزرگى از 
کاربران و مصرف کننــدگان را در اختیار دارند، مى توانند در 
آینده اى نه چندان دور با مهاجرت به فضاى مدرن رایانش 

ابرى و کالد امکان ارتباطات مخابراتى را هم فراهم کنند. 

مودم روترى جمع و جور براى واى فاى خانگى
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رئیس جمهور ونزوئال از اجراى یک طرح ویژه از 
سوى دولتش به اسم طرح «زامورا» با هدف مقابله 

با دسیسه چینى براى کودتا علیه دولت خبر داد.
«نیکوالس مــادورو» در اظهاراتى که از ســوى 
تلویزیون دولتى ونزوئال پخش شد، اظهار داشت: 
من تصمیم گرفته ام که یک طرح راهبردى، ویژه، 
نظامى و غیرنظامى به اجرا در بیــاورم تا کارکرد 
کشــور و امنیتش و یکپارچگى اجتماعى و نظم 

داخلى آن را تضمین کنم.
او ادامــه داد که مرحلــه فعلى این طــرح علیه 
فعالیت هاى آمریــکا و مقابله با کودتا، تشــدید 
خشونت ها و در عین حال تضمین صلح در ونزوئال 

به اجرا در مى آید.
بنا به گفته مادورو، وزارت امور خارجه آمریکا دستور 
حمله به انقالب و نهادهاى دولتى ونزوئال به منظور 

یک مداخله امپریالیستى داده است.
ونزوئال در ماه هاى اخیر شاهد تشدید اعتراضات 
مردمى علیه دولت این کشــور بــه دلیل تصمیم 
دادگاه عالى ونزوئال براى انحــالل پارلمان بوده 

است؛ تصمیمى که بعداً  پس گرفته شد.
برخى از این اعتراضات به خشونت کشیده شدند 
و دور جدید این اعتراضات تا کنون شــش کشته 

برجاى گذاشته اند.
طرح «زامورا» بنا به اعالم دولت ونزوئال شــامل 
برگــزارى رزمایــش نظامى گســترده با حضور 
نیروهاى نظامى این کشور و همچنین نیروهاى 

فعال وفادار به دولت است.

رویدادهاى احتمالى در داخل و خارج از ترکیه پس از نشــریه «تایم» در مطلبى به بررسى 
پرداخت.پیروزى همه پرســى اخیر این کشور 
نوشت: شــهروندان ترکیه اى به اعطاى قدرت هاى وبسایت نشــریه «تایم» در مطلبى 
کشورشان رأى داده اند. حامیان تغییر قانون اساسى بر اجرایى بیشــتر به رئیــس جمهور 

پاسخگویى ســریع به تهدیدهاى داخلى و خارجى، به این باورند که کشورشــان براى 
یک نظام مبتنى بر ریاست جمهورى (و نه نظام پارلمانى) 

نیازمند است.
مخالفان این موضوع نیز مى گویند اعمال تغییرات در قانون 
اساســى تنها به افزایش قدرت «رجب طیب اردوغان» رئیس 
جمهور ترکیه منجر خواهد شــد. نتایج این همه پرسى نیز نشان 
مى دهد در میان شهروندان ترکیه اى، اختالف نظر بسیارى در این باره 
وجود دارد؛ به طورى که تنها اندکى بیش از 51 درصد رأى دهندگان به این 

همه پرسى رأى آرى دادند.
با این حال، این همه پرسى با وجود پیروزى ضعیف طرفداران تغییر قانون اساسى، آغازگر مسائلى خواهد بود که 

در ادامه به 5 مورد آنها اشاره شده است:

1. اردوغان کار خود را آغاز خواهد کرد
احزاب اپوزیسیون تعهد کرده اند نتایج این همه پرسى را به چالش خواهند کشید. اما انتظار براى تغییر شرایط بیهوده است. 
اردوغان اکنون توانسته اســت پارلمان ترکیه را متقاعد به تمدید وضع اضطرارى کند. این مسئله به وى قدرت برخورد 
با مخالفت ها را مى دهد. پس از آن، وى جلسه آینده حزب عدالت و توســعه را برگزار خواهد کرد و در آن، به طور رسمى 
ریاست این حزب را برعهده خواهد گرفت. ریاســت حزب عدالت و توسعه به این معنا خواهد بود که وى مى تواند درباره 
افرادى از این حزب که در انتخابات آینده ترکیه شــرکت خواهند کرد، تصمیم گیرى کند. مى توان انتظار داشت پس از 
آن، ساختار دولتى ترکیه به کلى تغییر کند. اردوغان به وزیرانى که در تبلیغات براى این همه پرسى به وى یارى رساندند 
پاداش خواهد داد و آنهایى که از انجام این امر سر باز زدند را به حاشیه خواهد راند. تمام این روندها، شرایط را براى مورد 

بعدى مهیا خواهد کرد.

2. انتخابات زودهنگام
پیروزى در همه پرسى تنها گام نخست بوده است. اکنون اردوغان باید در انتخابات نیز پیروز شود. بنابر برنامه ریزى ها، 
انتخابات آینده ترکیه، باید در ماه نوامبر 2019 برگزار شــود. اما اردوغان اکنون سه دلیل براى جلو انداختن تاریخ 

برگزارى این انتخابات دارد.
نخســت اینکه اقتصاد ترکیه در حال تضعیف شدن است و نرخ بیکارى در این کشــور در اوایل سال 2017، به 

باالترین سطح خود در هفت سال اخیر رسیده است.
دومین موضوع این اســت که هرچه وى بیشــتر دســت نگه دارد، باید فشــار بیشــترى براى تمدید وضع 

اضطرارى اعمال کند. وى بــا برقرارى وضع اضطرارى، اســتدالل خود دربــاره «من به تنهایــى مى توانم ترکیه را 
(از خائنان و تروریست ها) نجات دهم» را تقویت مى کند.

سومین مسئله این است که با اینکه حزب عدالت و توسعه، به صورت مدیریت شده به کار خود ادامه مى دهد، وضع احزاب 
دیگر اکنون آشفته است. به این ترتیب، با برگزارى انتخابات زود هنگام، دیگر احزاب فرصت مناسب براى ساماندهى به 

شرایط آشفته خود را نخواهند داشت.

3. احزاب اپوزیسیون
حزب جنبش ملى و حزب دموکراتیک ترکیه در انتخابات پارلمانى سال 2015، به دشوارى توانستند 10 درصد کرسى را 
از آن خود کنند. حال، کار براى این احزاب دشوارتر شده اســت، زیرا پس از کودتاى نافرجام اخیر در این کشور، اردوغان 
بیش از 150 رسانه ترکیه اى را تعطیل کرده است. همچنین پس از این کودتا، بیش از صدهزار نفر بازداشت، 40 هزار نفر 
محبوس و بیش از 150 هزار کارمند دولتى از سمت خود برکنار شده اند. در صورتى که این احزاب پیش از انتخابات آینده 

ترکیه اقدامى انجام ندهند، کنار آمدن آنها با اردوغان بسیار دشوارتر خواهد شد.

4. روابط بیش از پیش پرتنش با اروپا
اروپا از نتایج همه پرسى ترکیه راضى نبوده است، به خصوص اینکه اردوغان در ماه هاى اخیر، این همه پرسى را به عنوان 
«ما در برابر غرب» نشان داده است. پس از جلوگیرى از تبلیغات وزیران ترکیه براى شرکت در همه پرسى در خاك آلمان 
و هلند، تنش ها میان ترکیه و کشورهاى اروپایى باال گرفت. در نهایت، 63 درصد از رأى دهندگان ترکیه اى مقیم آلمان به 
این همه پرسى رأى آرى دادند. همچنین، 71 درصد شهروندان ترکیه اى مقیم هلند و 65 درصد در فرانسه نیز از تغییرات 

قانون اساسى ترکیه حمایت کرده اند.
با این حال، نگرانى اصلى سران کشورهاى اروپایى، تالش ترکیه براى پیوستن به اتحادیه اروپا نیست؛ بلکه مسئله مهاجران 
بر آینده روابط این اتحادیه و آنکارا سایه افکنده است. اردوغان پیش تر تهدید کرده است تا حد ممکن مى تواند مهاجران را 

به سوى اروپا بفرستد. همچنین، ترکیه به مفاد توافقى که با اتحادیه اروپا به امضا رسانده است عمل نکرده است.

5. تشدید بحران سوریه
پیروزى همه پرسى ترکیه مى تواند جسارت اردوغان براى ایفا کردن نقشى پررنگ تر در سوریه را -خصوصًا هنگامى که 
وى احساس تهدید کرده و قصد داشته باشد براى جمع آورى رأى، بحرانى ژئوپلیتیک را به راه بیاندازد- تقویت کند. این 
اقدامى پرخطر براى ترکیه خواهد بود. دخالت ترکیه در جنگ سوریه، معضل هاى ژئوپلیتیک را تشدید کرده است. در سال 
2015، ترکیه یک جنگنده روس را در مرز سوریه هدف قرار داد. در سال 2016 نیز یک محافظ ترکیه اى، سفیر روسیه در 
ترکیه را به ضرب گلوله به قتل رساند. با اینکه اردوغان و «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه  تالش کرده اند آرامش 

را به روابط دو کشور بازگردانند، مشخص نیست این صلح تا چه زمانى پابرجا باقى خواهد ماند.
همچنین، شکست ترکیه در سوریه، مى تواند تصویر اردوغان به عنوان مردى قدرتمند را خدشه دار کند.

به عبارت دیگر، مى توان گفت چالش هاى پیش روى ترکیه نه تنها با انجام همه پرسى در این کشور پایان نیافته اند بلکه 
به تازگى آغاز شده اند.

مقام هاى ســابق و کنونى آمریکا ادعا کردند که یک 
اندیشکده وابســته به دولت روســیه طرحى را براى 
دخالت در انتخابات ریاســت جمهورى 2016 آمریکا 

داشته است.
سه مقام کنونى و چهار مقام سابق دولت آمریکا اعالم 
کردند که یک اندیشکده وابســته به دولت روسیه که 
توســط «والدیمیر پوتین» اداره و کنترل مى شــود، 
طرحى را براى دخالت در انتخابات ریاست جمهورى 
آمریکا به نفع «دونالد ترامپ» داشته و سعى کرده است 
تا به اعتماد مردم آمریکا به سیســتم رأى گیرى این 

کشور لطمه وارد کند.
مقام هــاى آمریکایــى بر ایــن باورند که دو ســند 
محرمانه از این اندیشــکده چارچــوب اصلى را براى 
نهادهاى اطالعاتى آمریکا فراهم کرده است تا به این 
جمع بندى برسند که روسیه تالش بى وقفه و مستمرى 
را براى دخالت در انتخابات 8 نوامبر آمریکا داشته است. 
مقام هاى اطالعاتى آمریکا توانســته اند به این اسناد 
دست یابند، اســنادى که توسط مؤسســه مطالعات 
راهبردى روســیه پس از انتخابات آمریکا آماده شده 
اســت. این مؤسســه توســط مقام هاى اطالعاتى 
بازنشسته روسى که از ســوى پوتین انتخاب شده اند، 

اداره مى شود.
در یکى از این اســناد که ژوئن گذشته آماده شده و در 
اختیار مقام هاى عالیرتبه دولت روسیه نیز قرار گرفته، 
به کرملین توصیه شده اســت تا یک کمپین تبلیغاتى 

گسترده را در شبکه هاى اجتماعى و رسانه هاى خبرى 
دولتى آغاز کنــد و رأى دهندگان آمریکایى را تشــویق 
کنند تــا رئیس جمهــورى را انتخاب کننــد که موضع 
مالیم ترى در قبال مسکو نســبت به دولت اوباما داشته 
باشد. هر هفت مقام آمریکایى این مطلب را تأیید کرده اند.

در سند دوم این اندیشــکده روسى که در اکتبر تدوین 
شده، هشدار داده شــده است که «هیالرى کلینتون» 
نامزد دموکرات ها احتماًال در انتخابات ریاست جمهورى 
پیروز خواهد شــد. در این ســند توصیه شده است که 
روسیه به تبلیغات در حمایت از ترامپ پایان دهد و به 
جاى آن تبلیغات علیه مشروعیت سیستم رأى گیرى 
در آمریکا را افزایش دهد تا از این طریق اعتماد مردم 

آمریکا نسبت به سیستم رأى گیرى را کاهش داده و به 
اعتبار کلینتون نیز لطمه وارد شود.

مقام هاى آمریکایى حاضر نشــدند اعــالم کنند که 
نهادهاى اطالعاتى این کشــور چگونه به این اسناد 
دست یافته اند.پوتین بارها هر گونه دخالت در انتخابات 
آمریکا را رد کرده اســت. ســخنگوى پوتیــن و این 
اندیشکده روســى نیز تاکنون حاضر به ارائه توضیح 
نشــده اند.ترامپ نیز اعالم کرده است که فعالیت هاى 
روســیه تأثیرى بر نتایج انتخابات نداشته است. نتایج 
تحقیقات «FBI » و کنگره آمریکا نیز هنوز هیچ سند و 
مدرك علنى را ارائه نکرده است که نشان دهد تیم ترامپ 

با روسیه تبانى کرده اند تا نتایج انتخابات را تغییر دهند.

نخست وزیر و کفیل ریاست جمهورى کره جنوبى به دلیل آنچه 
تشدید فعالیت هاى نظامى پیونگ یانگ بر شمرد، به ارتش 

و نیروهاى مسلح این کشور دستور آماده باش داد.
«هوانگ کیو آهین» که  در نشست کابینه کره جنوبى 
ســخن مى گفت، اعالم کرد که از اخبار مربوط به 
احتمال آزمایش ششم هســته اى کره شمالى به 
شدت نگران اســت و با توجه به شرایط موجود 
به ارتش دســتور مى دهد که براى مقابله با هر 
اقدام نظامى و تحرکى از ســوى کره شمالى در 

آماده باش کامل باشد.
«مایک پنس» معاون رئیس جمهورى آمریکا هم 
در یک پایگاه نیروى دریایى این کشــور در ژاپن به 
کره شمالى هشــدار داد و گفت که سپر دفاعى و شمشیر 

آمریکا آماده و مهیاست.
نخست وزیر کره جنوبى در سخنان خود همچنین از نیروهاى مسلح 

کشورش خواست به طور کامل و دقیق همه تحوالت و فعالیت هاى کره شمالى را زیر نظر داشته باشند.
در همین حال آمریــکا یک بار دیگر اعــالم کرده که فعالیت هــاى محدودى را در اطراف ســایت اتمى

«پونگ گیه رى» کره شمالى ردیابى کرده اســت که مى تواند به آزمایش ششم هســته اى مربوط باشد. 
کره شمالى آزمایش هاى اتمى خود را از این پایگاه انجام مى دهد.

هوانگ بر اساس گزارش  خبرگزارى «یونهاپ»، اخبار مربوط به اینکه کره شمالى ممکن است در هفته هاى 
آینده یک موشک بالستیک قاره پیما شلیک کند را هم مایه نگرانى دانست و بر آماده باش ارتش براى مقابله 

با این اقدامات تأکید کرد.
کره شــمالى در برابر تهدیدهاى نظامى آمریکا و متحدانش گفته است که جنگ در این منطقه جنگ اتمى 

خواهد بود و براى هر نوع نبردى که آمریکا آرزویش را دارد آماده است.
تنش ها در شــبه جزیره در هفته هاى گذشته به باالترین ســطح خود رســید و دامنه این تنش ها زمانى 
گســترده تر شــد که مقامات آمریکایى به ویژه «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى این کشور و معاون وى 

گزارش هاى رسانه اى حاکى است ژاپن اعتراف کرده  مایک پنس در سفر به کره جنوبى و ژاپن به طور رسمى کره شمالى را تهدید به حمله کردند.
اســت کتاب «آدولف هیتلر» رهبر آلمان نازى به نام 

«نبرد من» در مدارس این کشور تدریس مى شود.
پژوهشى که در ژاپن انجام شده است بیان مى کند که 
موافقت حکومت ژاپن با تبدیل کتاب هیتلر به عنوان 
ماده درسى باعث تشویق نژادپرستى مى شود و همین 

امر واکنش هاى تندى را به همراه خواهد داشت.
این اعتراف چند هفتــه پس از موافقت با اســتفاده 
آموزشى از فرمان جنجالى امپراتور ژاپن سابق انجام 
شده اســت. منتقدین معتقدند که این فرمان امپراتور 
ژاپن که در قرن نوزدهم و بــا موضوع آموزش صادر 
شــده بود، باعث ورود ژاپن به جنگ دوم جهانى شده 

است. 
بســیارى مورخین نیز مى گویند متن این فرمان که 
مبتنى بر وفادارى به امپراتور اســت و در سال 1890 
صادر شــده  ، یکى از منابع اصلــى مفاهیم اطاعت و 
صداقت اخالقى است که باعث تقویت گرایش هاى 

میلیتاریستى در ژاپن شده است.

برخــى نظریــه پــردازان برجســته آلمانــى در 
آســتانه انتخابات فرانســه درباره عواقــب پیروزى 
«ماریــن لوپن» نامــزد جبهه ملى فرانســه در این 

انتخابات هشدار دادند.
«یورگن هابرماس» از فیلسوف ها و نظریه پردازان 
معروف آلمانى در آستانه انتخابات فرانسه، دولت آلمان 
را مســئول خطر یک گرایش قریب الوقوع به سمت 

راست افراطى در کشور همسایه دانست.
وى تأکید کرد کــه آلمان یک سیاســت بحرانى را 
در پیش گرفته که هنوز این بحــران مالى همچنان 
روزافــزون را حــل نکــرده اســت. در ســایه این 
سیاست ها جدایى کشورهاى شــمال و جنوب اروپا 
سرعت بیشترى گرفته و اروپا گرفتار شکاف عمیقى 

شده است.
«پیتر اشــلوتردیک» از دیگر فیلسوف هاى برجسته 
آلمانى نیز پیــروزى مارین لوپن رئیــس جبهه ملى 

فرانسه را پایان فرانسه اى که تا کنون ما مى شناختیم 
دانسته و در گفتگو با نشریه «دى سایت» تأکید کرد 
که در این صورت این کشــور ســال هاى طوالنى
غیر قابل کنتــرل خواهد شــد. همچنیــن وى در
 این باره ابراز نگرانى کرد که یک فرانسه ناسیونالیست 

همچنین اروپا را در معرض خطر قرار دهد.
«اولریش ویکرت» از مجریان اخبار و نویســندگان 
برجســته آلمانــى نیــز ابــراز امیدوارى کــرد که 
«امانوئل ماکرون» نامزد مســتقل ریاست جمهورى 
فرانســه در این انتخابات پیروز شود. وى در این باره 
گفت که اگر ماکرون انتخاب شود این مى تواند یک 

بیدارى و شروعى براى فرانسه، آلمان و اروپا باشد.
فرانســوى هــا در 23 آوریل(امــروز) یــک

 رئیس جمهــور جدید را انتخاب مــى کنند. در حال 
حاضر نظر سنجى ها امانوئل ماکرون و مارین لوپن  

را جلودار مى دانند.

«تایم» گزارش داد؛

رویدادهاى احتمالى در داخل و خارج از ترکیه پس از نشــریه «تایم» در مطلبى به بررسى 
پرداخت.پیروزى همه پرســى اخیر این کشور 
نوشت: شــهروندان ترکیه اى به اعطاى قدرت هاىوبسایت نشــریه «تایم» در مطلبى 
رهور کشورشان رأى داده اند. حامیان تغییر قانون اساسى بر اجرایى بیشــتر به رئیــس جم

ىراى پاسخگویى ســریع به تهدیدهاى داخلى و خارجى، به ااین باورند که کشورشــان ب
یک نظام مبتنى بر ریاست جمهورى (و نه نظام پارلمانى) 

نیازمند است.
مخالفان این موضوع نیز مى گویند اعمال تغییرات در قانون 
اساســى تنها به افزایش قدرت «رجب طیب اردوغان» رئیس 
جمهور ترکیه منجر خواهد شــد. نتایج این همه پرسى نیز نشان 
مى دهد در میان شهروندان ترکیه اى، اختالف نظر بسیارى در این باره 
1وجود دارد؛ به طورى که تنها اندکى بیش از 51 درصد رأى دهندگان به این 

همه پرسى رأى آرى دادند.
با این حال، این همه پرسى با وجود پیروزى ضعیف طرفداران تغییر قانون اساسى، آغازگر مسائلى خواهد بود که 

5در ادامه به 5 مورد آنها اشاره شده است:

1. اردوغان کار خود را آغاز خواهد کرد
احزاب اپوزیسیون تعهدکرده اند نتایج این همه پرسىرا به چالش خواهند کشید. اما انتظار براىتغییر شرایط بیهوده است. 
اردوغان اکنون توانسته اســت پارلمان ترکیه را متقاعد به تمدید وضع اضطرارى کند. این مسئله به وى قدرت برخورد 
با مخالفت ها را مى دهد. پس از آن، وى جلسه آینده حزب عدالت و توســعه را برگزار خواهد کرد و در آن، به طور رسمى 
ریاست اینحزب را برعهده خواهد گرفت. ریاســت حزب عدالت و توسعه به این معنا خواهد بود که وى مى تواند درباره

افرادى از این حزب که در انتخابات آینده ترکیه شــرکت خواهند کرد، تصمیم گیرى کند. مى توان انتظار داشت پس از 
آن، ساختار دولتى ترکیه به کلى تغییر کند. اردوغان به وزیرانى که در تبلیغات براى این همه پرسى به وى یارى رساندند 
پاداش خواهد داد و آنهایى که از انجام این امر سر باز زدند را به حاشیه خواهد راند. تمام این روندها، شرایط را براى مورد 

بعدى مهیا خواهد کرد.

2. انتخابات زودهنگام
پیروزى در همه پرسى تنها گام نخست بوده است. اکنون اردوغان باید در انتخابات نیز پیروز شود. بنابر برنامه ریزى ها، 
9انتخابات آینده ترکیه، باید در ماه نوامبر 2019 برگزار شــود. اما اردوغان اکنون سه دلیل براى جلو انداختن تاریخ 

برگزارى این انتخابات دارد.
7نخســت اینکه اقتصاد ترکیه در حال تضعیف شدن است و نرخ بیکارى در این کشــور در اوایل سال 2017، به 

باالترین سطح خود در هفت سال اخیر رسیده است.
دومین موضوع این اســت که هرچه وى بیشــتر دســت نگه دارد، باید فشــار بیشــترى براى تمدید وضع 

پس از پیروزى همه پرسى ترکیه
 منتظر چه رویدادهایى باشیم؟

نخست وزیر کره جنوبى
 به ارتش، دستور آماده باش داد

اجراى طرح 
«زامورا» براى 
مقابله با کودتا در 
ونزوئال

ادامه حضور روسیه در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا 

«نبرد من» در ژاپن هشدار نظریه پردازان آلمانى
 درباره عواقب پیروزى لوپن در فرانسه
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چهل تکه

یک نوزاد هفت ماهه عراقى که با هشت دست و پا به دنیا آمد، در 
هند تحت عمل جراحى قرار گرفت. این کودك که «َکَرم سرمد» 
نام دارد، با نوعى بیمارى دســت و پنجه نرم مى کرده است که 
موجب رشد چهار دست و پاى اضافى در بدن وى شده بود. این 
کودك، با دو دست و دو پاى اضافى به دنیا آمده بود. با این حال، 
یکى از دست ها و پاها از دیگرى بسیار کوچک تر بوده و یکى از 
آنها به یک دست و پاى دیگر تبدیل شده بود. عالوه بر این، یک 
دست و یک پاى او از شکمش بیرون آمده بود. اکنون َکرم مانند 
هر کودك عادى، دو پا دارد  اما پاى چپ وى به طور کامل رشــد 
نکرده است و پزشکان مجبور شده اند از ماهیچه پاهاى اضافى او 
براى ترمیم آن استفاده کنند. همچنین، کمر او نیز که خمیده بوده، 

تحت جراحى خاصى قرار گرفته است.

ستاره جنجالى پیشین لیگ ملى فوتبال آمریکا که به جرم 
قتل دو نفر در سال 2013 به حبس ابد محکوم شده بود، در 

سلولش خودکشى کرد.
«آرون هرناندز» بین ســال هاى 2011 تــا 2012 یکى از 
ستاره هاى آینده دار NFL (لیگ ملى فوتبال آمریکایى) به 
شمار مى رفت. وى سال 2013 با اسلحه گرم به مردى که 
همراه خواهر همسرش بود و یکى از همراهان او حمله کرد و 

هر دوى آنها را به قتل رساند. 
این پرونده به دلیل نبود شواهد کافى سال ها در جریان بود تا 

اینکه دادگاه در سال 2015 وى را به حبس ابد محکوم کرد.
بر اساس این گزارش، مأموران زندان ساعت 3  صبح جسد 

حلق آویز هرناندز را در سلولش پیدا کردند.

«محمد عبدالحلیم» معاون اداره تحقیقات پلیس دارالسالم 
در مصر گزارشى از کشف جسد در یک آپارتمان دریافت کرد.

تحقیقات روى جسد نشان داد که از پشت سر مقتول ضربه اى 
به او وارد شده است. با اولین سرنخ کشف شده پلیس به سراغ 
پسر مقتول رفت. پسر مقتول در اظهارات خود گفت که مقتول 

به تنهایى در آپارتمان خود زندگى مى کرده است.
تحقیقات پلیس ادامه داشــت تا اینکه رد پایى از «اســما» 
نظافتچى خانه پیرزن پیدا شــد. پلیس به سراغ وى رفت و 
اســما به قتل پیرزن اعتراف کرد و گفت کــه این جنایت را 
به کمک یکى از دوســتان خود به نام «هدى» انجام داده 
است. وى انگیزه خود را براى این جنایت مسائل مالى عنوان

 کرد.

یک نوزاد 
با 8 دست و پا به دنیا آمد

خودکشى ستاره جنجالى 
فوتبال آمریکا در زندان

اعتراف اسما  
به قتل پیرزن  030201

در پى تماس شهروندان با پلیس 110 مبنى بر تردد 
فردى معتاد مشکوك به سارق با یک موتورسیکلت 
در خیابان ولیعصر (عج) مشــکین شــهر، اکیپ 
گشــت انتظامى ســریعاً در محل حاضر شده  و 
مشاهده کردند فردى اهل و ساکن مشکین شهر 
با موتورسیکلت هوندا به محض مشاهده مأموران 

اقدام به فرار کرد. 
پلیس ســریعًا وى را متوقف و در ادامه با رعایت 
حقوق شــهروندى مدارك هویتى وى را بررسى 

کردند. 
در ادامه مشخص شد پالك موتورسیکلت جعلى 
بوده و شــماره پالك کاغذى چاپ شــده را به 
جاى پالك اصلى بر روى موتورســیکلت نصب 

کرده اند. 
پس از انتقال متهم و موتورسیکلت به مقر انتظامى، 
در بررسى دقیق تر و استعالم از سامانه هاى پلیس، 
مشخص شد شماره پالك موتورسیکلت ساکن 

شهریار تهران است. 
پرونده قضائى در این زمینه تشــکیل و متهم به 

مراجع قضائى معرفى شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف 23 
کیلو و 600 گرم تریاك و دستگیري یک سوداگر 

مرگ خبر داد .  
سرهنگ محمد رضا خدادوست اظهار داشت: در پی 
دریافت اخباري مبنی بر اینکه یک قاچاقچی مواد 
مخدر اقدام به توزیع مواد افیونی در این شهرستان 
می کند بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار قرار گرفت.  
وي ادامه داد: یک اکیپ ویــژه از مأموران پس از 
هماهنگی با مقام قضائی به محــل اختفاي این 

قاچاقچی اعزام شدند. 
این مقام انتظامی بیان داشت: در بازرسی از محل 
اختفاي متهم مقدار 23 کیلــو و 600 گرم تریاك 
کشف شد.  ســرهنگ خدادوســت افزود: در این 
خصوص پرونده تشکیل و قاچاقچی مواد مخدر به 

مراجع قضائی تحویل داده شد. 
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد در پایان خاطر 
نشان کرد : نیروي انتظامی با قاچاقچیان مواد مخدر 
و سوداگران مرگ برخورد قاطع و قانونی می کند و 

اجازه جوالن و سرکشی به آنها نخواهد  داد.

مردى که متهم است در جریان یک نزاع مردى میانسال 
را کور کرده است، با اجراى مراسم «قسامه»  رأى برائت 

گرفت.
چهاردهــم دى مــاه ســال 89، مأمــوران کالنترى 
16زیباشــهر ورامین از قتــل جوان 24 ســاله  اى به 
نام «ســامان» و زخمى شدن مرد 44 ســاله اى به نام 

«محرم» باخبر و در محل حاضر شدند.
یکى از شاهدان حادثه به پلیس گفت: «نزاع بین عده اى 
از افراد دو طایفه اتفاق افتاد. آنها از ســال ها قبل بر سر 
آب کشاورزى اختالف دارند. روز حادثه قرار بود درباره 
اختالف حرف بزنند اما حرف زدن آنها به مشاجره تبدیل 
شد. وقتى مشــاجره باال گرفت مردى به نام "احمد" با 
چوب چند ضربه به سر سامان زد که او کشته شد. محرم 

هم در جریان درگیرى یکى از چشم هایش کور شد.»
بررسى ها نشان داد مردى که محرم را هدف قرار داده، 

«حیدر» نام دارد.
در شــاخه دیگرى از تحقیقات احمد و حیدر بازداشت 
شــدند. احمــد در توضیــح ماجــرا گفــت: «هنگام 
درگیــرى بخاطر فحاشــى طــرف مقابــل عصبانى 
شــدم و با چوبدســتى به آنها حمله کردم. از شــدت 
عصبانیت اصــًال متوجه رفتــارم نبودم کــه ناگهان 
چوب به ســر مقتول خــورد و او خونیــن روى زمین 

افتاد.»
حیدر امــا در اولین تحقیقات اتهامــش را انکار کرد اما 

در بازجویى هاى بعدى قبول کرد که ضربه او منجر به 
کورى چشم محرم شده است. با کامل شدن بررسى ها، 
بازپرس احمد را به اتهام مباشــرت در قتل و حیدر را به 
اتهام کورى چشم شاکى مجرم شناخت و پرونده براى 
رسیدگى به شــعبه چهارم دادگاه کیفرى استان تهران 

فرستاده شد. 
هیئت قضــات، احمــد را به قصــاص و حیــدر را به 
پرداخت نصــف دیه و شــش مــاه زنــدان محکوم

 کرد.
قضات دیوان عالى کشور با بررسى پرونده، رأى قصاص 
احمد را تأیید کردند. از آنجا که محرم از دادگاه درخواست 
قصاص چشــم متهم را کرده بود، رأى را نقض کرد و 
براى برگزارى مراســم قســامه به همان شعبه ارجاع

 دادند.
 بر این اساس، شاکى باید 25 نفر از بستگان نسبى اش 
را بــه دادگاه معرفى کند تا ســوگند بخورند که ادعاى 
شاکى در این باره که ضربه متهم باعث کورى او شده، 

درست است. 
هفته گذشــته بعد از تشکیل جلســه دادگاه، 25 نفر از 
بستگان نسبى شــاکى در دادگاه حاضر شدند، اما 11 
نفر از آنها گفتند حاضر به سوگند نیستند چون خودشان 
ندیده اند که حیدر ضارب بوده است، بلکه از زبان دیگران 
شنیده اند. هیئت قضات بعد از شور متهم را از اتهام خود 

تبرئه کرد. 

مراسم «قسامه»، مرد ورامینى را مراسم «قسامه»، مرد ورامینى را 
از کور شدن نجات داداز کور شدن نجات داد

دزد حرفه اى آبادان در خانه روستایى چه مى کرد؟

چراغ زدن خودرو، راننده آن را نجات داد 

چندى پیش سرهنگ محسن تقى زاده رئیس پلیس آبادان با توجه به افزایش پرونده هاى سرقت خودرو دستور 
داد تا تیمى از مأموران براى دستگیرى عامل این دزدى ها وارد عمل شوند.

تحقیقات میدانى کلید زده شد و مأموران در گام نخســت پى بردند که یکى از متهمان سابقه دار مدتى است با 
همدستى دو تن از دوســتانش در روستاى 
ابوشــانک در 20 کیلومترى آبادان خانه اى 
را پاتوق کارهاى تبهکارانه شان قرار داده اند.

مأموران در گام بعدى متوجه شــدند که این 
ســارق حرفه اى که «مجید» نــام دارد با 
دوستانش اقدام به سرقت خودروهاى قدیمى 
کرده و پس از اوراق کردن آنها در حیاط خانه 
روستایى، وسایل آنها را به فروش مى رسانند.

همیــن ســرنخ کافى بــود تا مأمــوران با 
هماهنگــى هــاى قضائــى وارد مخفیگاه 
مجید 22 ساله شوند و این متهم که در حال 

اوراق کردن دو خودروى قدیمى بود در محاصره مأموران دستگیر شد.
مجید که راهى جز اعتراف نداشت به مأموران پلیس آگاهى آبادان گفت: با دوستانم خودروهاى مدل پایین را 
سرقت مى کردیم چون به راحتى اوراق مى شوند و وسایل آنها را نیز راحت مى خرند و در این مدت 20 خودرو 

سرقت کردیم.
بنابه این گزارش، مجید براى افشاى دیگر جرائم احتمالى اش در اختیار مأموران پلیس آگاهى آبادان قرار دارد و 

تحقیقات فنى براى دستگیرى دو  همدست فرارى این متهم ادامه دارد.

چراغ زدن راننده خودرو براى مأموران کالنترى 136 فرجام تهران، او را نجات داد.
سرهنگ على پرویزى زراس رئیس کالنترى 136 فرجام در تشریح این خبر گفت: به منظور اجراى طرح 
امنیت محله محور و جلوگیرى از وقوع سرقت، تعداد گشت هاى انتظامى را در سطح حوزه افزایش دادیم 
که مأموران انتظامى هنگام گشتزنى متوجه 
چراغ دادن راننده خودروى سوارى در حال 
حرکت، در یکى از خیابان هاى اصلى سطح 

حوزه استحفاظى مى شوند. 
این مقام انتظامى خاطرنشان کرد: مأموران 
انتظامــى، خــودروى ســوارى را به طور 
نامحســوس تحت نظر گرفته که مشاهده 
مى کنند، دو سرنشین خودرو، راننده خودرو 
را با سالح ســرد تهدید مى کنند که سریعًا 
عوامل کالنترى بــراى جلوگیرى از وقوع 
آســیب و هر نوع جرمى طى یک عملیات 
پلیسى خودروى ســوارى را متوقف کرده و 

متهمان را در حالى که سالح سرد در دست داشتند، بازداشت کردند. 
سرهنگ پرویزى زراس در ادامه گفت: در تحقیقات اولیه راننده خودرو بیان کرد که دو زروگیر را به عنوان 
مسافر در اتوبان صیاد شیرازى سوار خودرو کرده که پس از طى مسافتى، مسافران با سالح سرد وى را تهدید 
و ناچار به این خیابان آوردند که با دیدن خودروى پلیس سعى کرد با چراغ دادن به آن ها شرایط خود را اطالع 

دهد. خوشبختانه مأموران کالنترى 136 متوجه شرایط بد وى شدند و زورگیران را دستگیر کردند. 

دستگیرى قاتل فرارى پس از 21 سال
فرمانده انتظامى شهرستان کنارك از شناسایى و دســتگیرى قاتل فرارى بعد از 21 سال از وقوع جرم در 

عملیات ضربتى پلیس این شهرستان خبر داد.
سرهنگ غالم شــهرکى گفت: در پى قتل 
مســلحانه جوانى 18 ســاله در سال 75 و 
متوارى شــدن قاتل از محــل وقوع جرم، 
دســتگیرى قاتل به صورت ویژه در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى 

قرار گرفت. 
وى افزود: با تحقیقات و بررسى هاى انجام 
شده و اشراف اطالعاتى کارآگاهان پلیس، 
مخفیگاه قاتل که مردى 40 ســاله است 
شناسایى و با هماهنگى قضائى وى در یک 
عملیات ضربتى و غافلگیرانــه در یکى از 
روستاهاى اطراف این شهرستان دستگیر شد 

و فرار 21 ساله وى پایان یافت. 
این مقام انتظامى با اشاره به اینکه در تحقیقات تخصصى کارآگاهان علت قتل اختالف مالى و خانوادگى 
اعالم شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتى جهت سیر مراحل قانونى تحویل مراجع 

قضائ ى شد. 

نصب پالك کاغذى روى 
پالك اصلى شهربانى 

کشف 23 کیلو مواد 
افیونی در نجف آباد  ریزش آوار ساختمانى در خیابان 17 شهریور تهران منجر 

به زخمى شدن چهار کارگر شد. 
ساعت 14و 30 دقیقه ســى و یکم فروردین سال جارى 
ریزش آوار ســاختمانى در خیابان 17 شــهریور، خیابان 
درخشان به ســامانه 125 اعالم شد که ســتاد فرماندهى 
آتش نشانى تهران بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 3 و گروه 
امداد و نجات شماره 9 و یک را به محل حادثه اعزام کرد. 

عباس زاده افســر آمــاده منطقــه 5 عملیات ســازمان 
آتش نشــانى تهران که از لحظات اولیه، فرماندهى نیروها 
را برعهده داشــت درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: 
«محل حادثه یک ساختمان مســکونى دو طبقه قدیمى 

بود که براى احداث بناى جدیــد در این مکان، عده اى از 
کارگران سرگرم تخریب آن بودند.» وى درباره چگونگى 
وقوع این حادثه تصریح کــرد: «با توجه به رعایت نکردن 
موازین ایمنى و نیز عدم به کارگیرى استانداردهاى تخریب 
از سوى این کارگران، ناگهان دیوارها و سقف این ساختمان 
به یک باره فروریخت و چهــار کارگر در میــان آوار این 

ساختمان گرفتار شدند.»  
بنابر اعالم پایــگاه خبرى 125؛ آتش نشــانان بالفاصله 
پس از ایمن سازى محل حادثه، هر چهار کارگر را از محل 
آوار خارج کــرده و براى انجام درمــان هاى الزم تحویل 

امدادگران اورژانس دادند.

چندى پیش مهندس جوانى با مراجعه به پلیس از ماجراى 
سرقت شدن خودرویش خبر داد و تیمى از مأموران براى 

دستگیرى وارد عمل شدند.
مأموران در گام نخســت پى بردند که سارق به صورت 
حرفه اى اقدام به باز کردن در خودرو کرده و ســپس در 
چشم برهم زدنى وسایل داخل خودرو و یک لپ تاپ را به 

سرقت برده است.
تحقیقات پلیسى کلید زده شد تا اینکه مهندس جوان که 
پیگیر پرونده اش بود با حضور در اداره پلیس ســناریوى 

عجیبى را پیش روى مأموران قرار داد.
مرد جوان به مأموران گفــت: «دزد لوازم داخل خودرویم 
با من تماس گرفته و پیشــنهاد داده تا در قبال دادن رمز 
لپ تاپم مدارك و اســنادى را که به سرقت برده به دستم 

برساند.» وى افزود: «چون داخل لپ تاپم نقشه و مدارك 
زیادى وجود دارد پیشنهاد دادم تا در قبال دادن مدارك و 
لپ تاپم پول زیادى به او پرداخت کنم اما سارق طمعکار 
ادعا کرده که رمز لپ تاپ را مــى خواهد تا عکس هاى 

خصوصى ام را ببیند.»
در این مرحله مأموران بــا توجه به اینکــه احتمال مى 
دادند دزد جوان قصد دارد با به دست آوردن عکس هاى 
خصوصى مهندس جوان در مرحله بعدى اقدام به اخاذى 

کند به مهندس جوان آموزش دادند تا دزد را سرگرم کند.
مأموران در گام بعدى شماره تلفنى را که سارق جوان با آن 
تماس گرفته بود مورد ردیابى قرار دادند و در این مرحله به 

دختر جوانى به نام «نرگس» رسیدند.
نرگس زمانى که در برابر مأموران قرار گرفت از ماجراى 

ســرقت بى اطالع بود و ادعا کرد که چند روز قبل پســر 
جوانى که با وى در شــبکه هاى تلگرامى آشنا شده را در 
محل قرار مالقات کرده است و پسر جوان از او خواسته که 

با موبایلش به یکى از دوستانش زنگ بزند.
بدین ترتیب مأموران از دختر جوان خواستند تا پسر جوان 
را که همان سارق حرفه اى بود به محل قرار بکشاند که 
در این مرحله «سعید» 35 ساله بى خبر از همه جا و بدون 
اطالع از اینکه پلیس در کمین او نشســته است در محل 
قرار مالقات حاضر شد و مأموران در عملیاتى غافلگیرانه 

این دزد سابقه دار را دستگیر کردند.
سعید براى تحقیقات بیشتر پیش روى سید امین میروکیلى 
دادیار شعبه چهارم دادسراى ناحیه 34 قرار گرفت و گفت: 
«هفت ماه است که از زندان آزاد شده ام و در این سال ها 

که سرقت مى کنم بارها به زندان رفتم و همیشه پس از 
آزادى و پایــان دوران محکومیتم بخاطر اعتیاد دوباره به 

دنبال سرقت لوازم داخل خودرو رفتم.»
وى افزود: «همیشه در حال سرقت دستگیر مى شدم اما 
این بار بخاطر طمع و نقشه اخاذى از مهندس جوان در دام 

پلیس گرفتار شدم.»
این سارق حرفه اى گفت: «پس از آخرین آزادى فکر کنم 
حدود 200 سرقت داخل خودرو انجام داده باشم و در این 
پرونده نرگس نمى دانست من سارق هستم و به دروغ گفته 

بودم که شب ها در یک شرکت کار مى کنم.»
ســعید براى تحقیقات بیشــتر و افشــاى دیگر جرائم 
احتمالى اش در اختیار مأموران پلیس آگاهى تهران قرار 

گرفته است. 

اخاذى از مهندس جوان با حربه دوست تلگرامى

محبوس شدن 4 کارگر زیر آوار



آگهىآگهى 13132920 سال چهاردهمیک شنبه  3 اردیبهشت  ماه   1396

آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمی هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

اردستان 
آرایى که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهی میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت  ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت 

مى نماید ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
1- راي شماره 139560302032000099 مورخ 1395/12/16 خانم پروین عامرى فرزند محمدعلى 
ششدانگ یک باب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 63  اصلى علیا واقع در روستاى جنبه بخش هفده 

ثبت اصفهان به مساحت 406 مترمربع مالک رسمى. 
2- راي شماره 139560302032000094 مورخ 1395/12/9 آقاى کیومرث بدیعى فرزند على ششدانگ 
یک باب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از پالك 114 اصلى علیا اردستان واقع در مزرعه ونستان بخش 
هفده ثبت اصفهان به مساحت 265/32 مترمربع مالک رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/1/19 تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 96/2/3 م الف: 4 عصاري رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/1/127
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 1186 و 1188 فرعى از 2  اصلى فضل آباد

1- راي شماره 139560302008007588- 95/12/23- محمد همت فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1186 و 1188 فرعى از 2  اصلى فضل آباد به مساحت 

211/62 مترمربع. 
2- راي شماره 139560302008007590- 95/12/23- فرخنده همت فرزند سیف اله سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1186 و 1188 فرعى از 2  اصلى فضل آباد به مساحت 
211/62 مترمربع. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/01/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/02/03 م الف: 14 موسوى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا /1/153
آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات هاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى بخش 16 ثبت اصفهان 

تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى میشوددر صورتى که شخص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم و پس 

ازاخذرسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراء صادره از هیات:

1- راى شــماره 0443 مورخــه 95/08/03 آقــاي علیرضا بهمئی به شناســنامه شــماره 302 کدملی 
5279428752 صادره آغاجاري فرزند سفر بصورت ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 43 فرعی از 301 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهرکه در ازاء 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
2- راى شماره 0329 مورخه 95/06/08 آقاي مصطفی رضائی حاجی آبادي به شناسنامه شماره 71 کدملی 
5110299188 صادره اصفهان فرزند ولی اله بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت  102/24 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى 

مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى رضائى حاجى  آبادى محرز گردیده است.
3- راى شماره 0517 مورخه 95/09/15 خانم آذر علی بنا به شناسنامه شماره 1558 کدملی 1285619587 
صادره اصفهان فرزند علی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/77 مترمربع پالك قسمتى از شماره 
301 اصلی واقع در اصفهان بخش16حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  عبدالرضا ابدالى حاجى  آبادى محرز گردیده است.
4- راى شماره 0519  مورخه 95/09/15 آقاي محمد ابدالی به شناسنامه شماره 182 کدملی 5110730849 
صادره شاهین شهر فرزند حسین در بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 206/90 مترمربع پالك 
قسمتى از شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاء مالکیت رسمى 

مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
5- راى شــماره  0437  مورخه 95/07/28 آقاي رجبعلی شــیانی به شناسنامه شــماره 49851 کدملی 
1280924136 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت  200/63 مترمربع 
پالك قسمتى از شماره 43 فرعی از 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که 

در ازاء مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
6- راى شــماره 0442  مورخــه 95/08/03 آقاي زال آذرهمایون به شناســنامه شــماره 1055 کدملی 
4689272344 صادره اردل فرزند رحم خدا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت  109/15مترمربع 
قسمتى از پالك شماره301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى 

مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  عبدالرضا ابدالى حاجى  آبادى محرز گردیده است.
7- راى شــماره  0435  مورخه 95/07/28 آقاي مرتضی نیک بخت طالخونچه به شناســنامه شماره 54 
کدملی 5110729565 صادره اصفهان فرزند فالمرز بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 115/93 مترمربع قسمتى از پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواســطه از مالک رسمى خانم على نظرى حاجى 

آبادى محرز گردیده است.
8- راى شماره  0434  مورخه 95/07/26 مالکیت خانم محبوبه نیک بخت طالخونچه به شناسنامه شماره 
177 کدملی 5110730792 صادره شاهین شهر فرزند فالمرز بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه ، ششدانگ به مساحت 115/93مترمربع قسمتى از پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 
حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على 

نظرى حاجى آبادى محرز گردیده است.
9- راى شــماره  0537  مورخه 95/10/08 آقاي نریمان جمشــیدي به شناسنامه شــماره 408 کدملی 
4171432200 صادره الیگودرز  فرزند محمد علی بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 146/80 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در 
ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى غالمحسین نظرى حاجى آبادى محرز 

گردیده است.
10- راى شماره 0553 مورخه 95/10/13 آقاي علیرضا زهیري به شناسنامه شماره 5100258071 کدملی 
5100258071 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه که ششدانگ 
به مساحت 93/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواســطه از مالک رسمى آقاى حسن ابدالى حاجى 

آبادى محرز گردیده است.
11- راى شــماره  0601  مورخه 95/10/27 آقاي احمد مجیدي کیا به شناســنامه شــماره 867 کدملی 
4689270465 صادره اردل فرزند حسین بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 103/76 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى 

مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى خانم افسر مشیر فاطمى محرز گردیده است.
12- راى شــماره  0600  مورخه 95/10/27  آقاي  یداله محبی دهنوي به شناســنامه شماره 30 کدملی 
5110289913 صادره اصفهان فرزند قربانعلی بصورت ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 514/18 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که 
در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى عبدالرضا ابدالى حاجى آبادى محرز 

گردیده است.
13- راى شــماره  0602  مورخــه  95/10/27  آقــاي محمد بیدرام به شناســنامه شــماره 19 کدملی 
5110541914 صادره گرگاب فرزند قدیرعلی بصورت ششدانگ یکباب مرغداري  به مساحت 11270/70 
مترمربع پالك شماره 1913 فرعی از 409 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر 
که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى قدیرعلى بیدرام محرز گردیده است.
14- راى شــماره  0113  مورخــه  95/02/29 آقاي مهدي رحیمی به شناســنامه شــماره 373 کدملی 
5110115737 صادره اصفهان فرزند جعفر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134/78 مترمربع 
پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى 

به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین نظرى حاجى آبادى محرز گردیده است.
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول:   96/01/20  تاریخ انتشــار نوبت دوم:   96/02/03 م الف: 17 صیادى صومعه 

رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/1/166
مزایده

شماره درخواست: 9610463723500004 شــماره پرونده: 8909983723200890 شماره بایگانى 
شعبه: 950130 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 950130  اجراى احکام حقوقى شعبه 
دوم اموال خانم فرزانه صالحى مبارکه فرزند صفرعلى را در قبال مطالبات محکوم له سید ولى اله موسوى 
(در اجراى تبصره ذیل ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى در قبال بدهى آقاى محســن سلیمانى معرفى 
شده است) به مشخصات زیر را از طریق مزایده به تاریخ روز دوشنبه 96/2/25 ساعت 10 صبح به فروش 
برساند. شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه به صورت فى المجلس به حساب سپرده 
شما 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت 30 
روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض آن را تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده 
انصراف دهد ده درصد تودیع شده ویپس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى 
بازدید از اموال شــرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده مى توانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. 
محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى مبارکه – ساختمان شماره 2- طبقه اول مال مورد 
مزایده عبارت است از شش دانگ یک باب منزل مسکونى واقع در مبارکه –صفاییه – محله 8- خیابان 
رازى –کوى صائب- کوچه آزاده داراى ســند مالکیت رسمى به شماره 943 فرعى از 693 اصلى مفروز 
و مجزى از 35 فرعى از اصلى داراى 250 متر مربع عرصه و حدود 200 متر مربع اعیانى با اسکلت بتونى 
و سقف بتونى پیش ساخته- کف: موزاییک سطوح داخلى: ســفید و نقاشى درب و پنجره هاى بیرونى: 
آلومینیوم – دربهاى داخلى: چوبى- داراى سرویس حمام و آشــپزخانه با کابینت فلزى و نماى خارجى 
و حیاط آجر 5 سانتى -  کف حیاط سرامیک داراى اشــتراکات آب و برق  گاز و فاضالب با قدمت حدود 
25 سال که توسط کارشناس رسمى دادگســترى مجموعًا به مبلغ 1/800/000/000 ریال ارزیابى و به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 96/45  اجراى احکام حقوقى شعبه دوم دادگسترى 

شهرستان مبارکه/1/624
ابالغ  اجراییه

بدینوســیله به آقاي حمزه اکبرى فخرآبادى فرزند حیدرقلى مجهول المکان در پرونده کالسه 500/95 
که به عنوان محکوم علیه است به پرداخت مبلغ صد و هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو 

میلیون و چهارصد و سى هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى در حق خواهان و همچنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چک ها 1395/6/5 و 1395/7/5 لغایت زمان اجراى حکم که توسط دایره اجراى 
احکام محاســبه و اجرا مى گردد به انضمام نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت محکوم مى گردد چک 
مورخ 1395/6/5 به مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال و چک مورخه 1395/7/5 به مبلغ یکصد و بیست و پنج 
میلیون ریال مى باشد. م الف: 96/48  شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف مبارکه (زیباشهر) /1/627

حصر وراثت
امین متین فرزند قنبرعلى داراى شماره شناسنامه 5410127358 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
952/95 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قنبرعلى متین 
فرزند گنجعلى به شناسنامه شماره 15 در تاریخ 95/2/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- امین متین فرزند قنبرعلى به شماره شناسنامه 5410127358 
(فرزند متوفى) 2-مریم متین فرزند قنبرعلى به شماره شناسنامه 69  (فرزند متوفى) 3- لیال متین فرزند 
قنبرعلى به شماره شناسنامه 45 (فرزند متوفى) 4-  الهه متین فرزند قنبرعلى به شماره شناسنامه 538 
(فرزند متوفى)5- نرجس متین فرزند قنبرعلى به شماره شناســنامه 86 (فرزند متوفى) 6- محمد باقر 
متین فرزند قنبرعلى به شماره شناسنامه /ملى 1160131732 (فرزند متوفى) 7- فاطمه ورپشتى فرزند 
اسفندیار به شماره شناسنامه 51 (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 96/46 علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/1/628
ابالغ راي

شماره پرونده: 704/95 شماره دادنامه: 1106-95/11/30 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقى شوراي 
حل اختالف لنجان، خواهان: مجتبى فروغى فرزند اکبر به نشانى: مبارکه- خ شریعتى- ك ش على اکبر 
قنبرى- پ 66، خوانده: على طهماســبى فرزند شهریار به نشــانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
 گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضی شورا: در خصوص دعوى آقاى مجتبى 
فروغى فرزند اکبر بطرفیت آقاى على طهماسبى فرزند شــهریار به خواسته مطالبه مبلغ 27/033/108 
ریال به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه که در جلسه اول رسیدگى خواهان خواسته خود را به میزان 
117/317/558 ریال افزایش داده، شورا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازى خواهان 
منجمله رونوشت مصدق گواهى صادره از اجراى ثبت مبارکه و نیز گواهى شرکت فوالد مبارکه و نیز بانک 
اقتصاد نوین مبنى بر ضمانت وام خوانده توســط خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه 
شورا حاضر نگردیده و دفاع و ایرادى نسبت به دعوى خواهان به عمل نیاورده نتیجتًا شورا دعوى خواهان 
را ثابت تشــخیص و مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت جمعاً به میزان 117/317/558 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/301/468 ریال بابت 
هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه اداى دین از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/27 لغایت زمان 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 
حقوقى دادگاه لنجان مى باشــد. م الف: 96/47 منصورى قاضى شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان لنجان/1/629
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى مهران ســلطانیان دادخواستى به مبلغ 
40/000/000 ریال به طرفیت آقاى غریب على دهقانى چم پیرى که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 33/96 در شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در 
روز یکشنبه مورخ 96/3/7 ساعت 17 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 27 شعبه 2 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/1/633
حصر وراثت

شهرام محبى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 759 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 14/96 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى محبى نوگورانى 
بشناســنامه 37 در تاریخ 1395/10/14  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- شــهزاد محبى نوگورانى فرزند مصطفى ش.ش 31 ت.ت 1347 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 2- شهرام محبى فرزند مصطفى ش.ش 759 ت.ت 1349 صادره از نجف آباد (پسر 
متوفى) 3- محمد محبى نوگورانــى فرزند مصطفى ش.ش 404 ت.ت 1359 صادره از لنجان (پســر 
متوفى) 4- زهرا محبى فرزند مصطفى ش.ش 37 ت.ت 1353 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- خدیجه 
محبى نوگورانى فرزند مصطفى ش.ش 250 ت.ت 1366 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- ندا محبى 
نوگورانى فرزند مصطفى ش.ش 371 ت.ت 1367 صادره از باغبهادران (دختر متوفى) 7- سکینه امینى 
نوگورانى فرزند عباسعلى ش.ش 780 ت.ت 1331 صادره از نجف آباد (همسر متوفى) والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 33 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/1/634
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به معصومه زمانى احمد محمودى خواهان عباسعلى غالمیان 
دادخواستى به خواســته تقاضاى مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال در شوراى حل اختالف شهر گز به 
طرفیت شما تقدیم که به کالسه 559/95 ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 2/30 بعدازظهر 
تعیین وقت گردیده اســت که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به شوراى حل اختالف شــهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 87 شعبه 6 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (گز)/1/636
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى مهدى موالنژاد دادخواستى انتقال سند 
به طرفیت خانم زینب حسینى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 40/96 در شعبه 
2 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 96/3/7 ساعت 17 
در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف:  32 شعبه2 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/1/637
ابالغ راى

شماره پرونده: 868/95ش5ح شماره دادنامه 1009 تاریخ: 96/1/14 خواهان: نرگس لک فرزند محمد به 
نشانى شاهین شهر، مسکن مهر فرعى 3 جنوبى بهمن مجتمع آریا بلوك 325 واحد 511 خوانده: بلقیس 
بختیارى قلعه تکى فرزند رضا به نشــانى مجهول المکان موضوع: الزام به انتقال سند رسمى خودرو به 
انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در حوزه پنجم و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم 
رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: در خصوص دادخواست خانم 
نرگس لک به طرفیت خانم بلقیس بختیارى قلعه تکى به خواسته: الزام به انتقال سند رسمى خودرو پژو 
آر دى به شماره انتظامى 479م12 ایران 53 به انضمام خســارت قانونى و هزینه دادرسى به شرحى که 
خواهان اظهار داشته است که خودرو مورد نظر را در اسفند سال 93 از خوانده خریدارى و ثمن معامله را 
تمامًا پرداخت کرده ولى چون معامله دوستانه صورت گرفته فاقد قولنامه فروش است و جوابده با توجه به 
تغییر آدرس از انتقال سند خوددارى نموده است. حسب پاسخ استعالم پلیس راهور خودرو بنام خواهان 
تعویض پالك گردیده است. خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه نشر آگهى در جلسه حضور ندارد لذا با توجه به 
اظهارات شهود خواهان و گواهى نقل و انتقال خودروى مذکور و سند مالکیت صادره از پلیس راهور شورا 
با احراز رابطه معاملى بین طرفین خواســته خواهان را محرز و مسلم دانسته به استناد مواد 219-140-
220-221-1301 قانون مدنى خوانده خانم بلقیس بختیارى قلعه تکى را به انتقال و تنظیم سند رسمى 
خودرو موصوف بنام خواهان پرونده ملزم و به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را 
به پرداخت مبلغ 873500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل 
اعتراض و رسیدگى در محاکم عمومى حقوقى شاهین شــهر مى باشد.م الف: 88 رضوانى قاضى شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/1/638
حصر وراثت

آقـــاي خدایار کرمى چمگردانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 84  بـــه شـرح دادخواست به کالسه 
26/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلى کرمى 
چمگردانى بشناسنامه 76 در تاریخ 96/01/09  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- جهانگیر کرمى چمگردانى فرزند قربانعلى ش.ش 46 ت.ت 1337 صادره 
از لنجان (پســر متوفى) 2- خدایار کرمى چمگردانى فرزند قربانعلى ش.ش 84 ت.ت 1344 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 3- حیدر على کرمى چمگردانى فرزند قربانعلى ش.ش 264 ت.ت 1352 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 4- شهین کرمى چمگردانى فرزند قربانعلى ش.ش 3 ت.ت 1343 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 5- پروانه کرمى چمگردانى فرزند قربانعلى ش.ش 81 ت.ت 1346 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 6- زهرا کرمى چمگردانى فرزند قربانعلى ش.ش 99 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
7- طلعت کرمى چمگردانى فرزند زین العابدین ش.ش 53 ت.ت 1319 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 47 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/1/639
حصر وراثت

آقـاي محمد مرتضى نژاد ریزى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 170 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
15/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پروانه عباس 
زاده ریزى بشناســنامه 325 در تاریــخ 1396/01/01 اقامتگاه دائمی خود را بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد حسین مرتضى نژاد فرزند محمد ش.ش 677 ت.ت 
1355 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- داوود مرتضى نژاد ریزى        فرزند محمد ش.ش 1160083460 
ت.ت 1368 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- عباس مرتضى نژاد فرزند محمد ش.ش 2114 ت.ت 1364 
صادره از لنجان (پســر متوفى)4- معصومه مرتضى نژاد ریزى فرزند محمد ش.ش 1647 ت.ت 1358 
صادره از لنجان (دختر متوفى)5- ســهیال مرتضى نژاد فرزند محمد ش.ش 125 ت.ت 1362 صادره از 
لنجان (دختر متوفى)6- محمد مرتضى نژاد ریزى فرزند على ش.ش 170 ت.ت 1329 صادره از لنجان 
(همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 38 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/1/640
حصر وراثت

محمدرضا عطائى کچوئى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 21 بـه شـرح دادخواست به کالسه 13/96 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدامراد عطائى کچوئى 
بشناســنامه 518 در تاریخ 1395/12/29  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدرضا عطائى کچوئى فرزند خدامراد ش.ش 21 ت.ت 1334 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 2- رمضانعلى عطائى فرزند خدامراد ش.ش 9 ت.ت 1341 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 3- صدیقه عطائى کچوئى فرزند خدامراد ش.ش 53 ت.ت 1329 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
4- کفایت عطائى کچوئى فرزند خدامراد ش.ش 19 ت.ت 1331 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 5- 
فاطمه عطائى کچوئى فرزند خدامراد ش.ش 82 ت.ت 1341 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- گل بس 
عطائى کچوئى فرزند خدامراد ش.ش 8 ت.ت 1344 صادره از لنجــان (دختر متوفى) والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 36 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/1/641
حصر وراثت

عبدالخالق صادقى داراي شناسنامه شــماره 1160119661 به شرح دادخواست به کالسه 7/96 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اله کرم صادقى بشناسنامه 
21 درتاریخ 95/12/5  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- فرخنده خدابخشــى فرزند قلى به ش.ش 82 همسر متوفى 2- حمزه على صادقى به ش.ش 52 
فرزند متوفى 3- عبدالرضــا صادقى به ش.ش 782 فرزند متوفى 4- ابوالقاســم صادقى به ش.ش 98 
فرزند متوفى 5- لیال صادقى به ش.ش 87 فرزند متوفى 6- خداداد صادقى به ش.ش 709 فرزند متوفى 
7- عبدالحسین صادقى به ش.ش 65 فرزند متوفى 8- عبدالخالق صادقى به ش.م 1160119661 فرزند 
متوفى 9- ســمن گل صادقى به ش.ش 152 فرزند متوفى 10- توران صادقى به ش.ش 1087 فرزند 
متوفى 11- ابوطالب صادقى به ش.ش 1088 فرزند متوفى والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39 شعبه 

دوم حقوقی شوراي حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) /1/643
حصر وراثت

عبداله حیدرى داراي شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 9/96  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى حیدرى بشناسنامه 427 درتاریخ 96/1/10  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عبداله حیدرى 
به ش.ش 4 فرزند متوفى 2- ســهیال حیدرى به ش.ش 21 فرزند متوفى 3- آذر حیدرى به ش.ش 51 
فرزند متوفى 4- مجید حیدرى به ش.ش 52 فرزند متوفى 5- حمید حیدرى به ش.ش 72 فرزند متوفى 
6- سوسن حیدرى به ش.ش 11 فرزند متوفى 7- خلیل حیدرى به ش.ش 99 فرزند متوفى 8- روح انگیز 
طاهرى به ش.ش 38 همسر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 40 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک)/1/644
حصر وراثت

حمزه کریمى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 248 بـه شـرح دادخواست به کالسه 23/96 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلى کریمى بشناسنامه 5 در 
تاریخ 95/12/04  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- على کریمى فرزند قربانعلى ش.ش 1588 ت.ت 1357 صادره از اهواز (پسر متوفى) 2- احمد کریمى 
فرزند قربانعلى ش.ش 631 ت.ت 1359 صادره از شوشتر (پسر متوفى) 3- محمد کریمى فرزند قربانعلى 
ش.ش 3117 ت.ت 1361 صادره از اهواز (پســر متوفى) 4- حمزه کریمى فرزند قربانعلى ش.ش 248 
ت.ت 1364 صادره از اهواز (پســر متوفى) 5- فریده کریمى فرزند قربانعلى ش.ش 297 ت.ت 1352 
صادره از شوشتر (دختر متوفى) 6- فرانک کریمى فرزند قربانعلى ش.ش 93 ت.ت 1356 صادره از اهواز 
(دختر متوفى) 7- سمانه کریمى فرزند قربانعلى ش.ش 6155 ت.ت 1365 صادره از اهواز (دختر متوفى) 
8- مریم کریمى فرزند قربانعلــى ش.ش 1740058879 ت.ت 1368 صــادره از اهواز (دختر متوفى) 
9- فاطمه کریمى فرزند قربانعلى ش.ش 1740058860 ت.ت 1368 صــادره از اهواز (دختر متوفى) 
10- زهرا قنبرى فرزند سبزعلى ش.ش 176 ت.ت 1335 صادره از شوشتر (همسر متوفى) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 41 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/1/645
حصر وراثت

سعید سلیمانیان کله مسیحى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 44 بـه شـرح دادخواست به کالسه 24/96 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على سلیمانیان کله 
مسیحى بشناسنامه 12 در تاریخ 1395/11/03 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدى سلیمانیان کله مســیحى فرزند على ش.ش 105 ت.ت 1365 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- سعید سلیمانیان کله مسیحى فرزند على ش.ش 44 ت.ت 1351 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 3- حمید ســلیمانیان فرزند على ش.ش 654 ت.ت 1358 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 4- مجید ســلیمانیان فرزند على ش.ش 11271 ت.ت 1360 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
5- اسماعیل سلیمانیان کله مسیحى فرزند على ش.ش 268 ت.ت 1367 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
6- مهرانگیز سلیمانیان کله مسیحى فرزند على ش.ش 40 ت.ت 1348 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
7- زهرا سلیمانیان کله مسیحى فرزند على ش.ش 772 ت.ت 1356 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- 
صدیقه صمدى کله مسیحى فرزند نصراله ش.ش 4 ت.ت 1328 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 42 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /1/646
حصر وراثت

خیراله خلیلى نوگورانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 23 بـــه شـرح دادخواست به کالسه 20/96 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پرى ناز خلیلى نوگورانى 
بشناســنامه 6200039267 در تاریخ 1395/07/13  اقامتگاه دائمی خود را بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سکینه بابائیان نوگورانى فرزند خسرو ش.ش 21 ت.ت 1330 
صادره از باغبهادران (مادر متوفى) 2- خیراله خلیلى نوگورانى فرزند محمدتقى ش.ش 23 ت.ت 1317 
صادره از باغبهادران (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 42 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/1/647
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9609973640900008 شماره پرونده: 9509983641900944 شماره بایگانى شعبه: 
951836 شاکى: آقاى محمدرضا عظیمى فرزند عباسقلى به نشانى: نجف آباد، امیرآباد خ بهشتى ك 18 
خرم پ 21، متهم: آقاى نیما اسحاق پور به نشــانى مجهول المکان، اتهام : ایراد صدمه بدنى غیرعمدى 
براثر حوادث کار، گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مینماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى نیما اسحاق پور مدیریت شرکت ساختن 
براى ماندن (ســابرما) دائر بر عدم رعایت نظامات منجر به ایراد صدمه بدنى غیرعمدى با وصف هفتاد 
درصد تقصیر موضوع شکایت آقاى محمدرضا عظیمى فرزند عباسقلى با عنایت به شرح شکایت شاکى، 
صورتجلسات و تحقیقات مرجع انتظامى، نظریات پزشکى قانونى و بدوى و سه نفره کارشناسى که متهم 
را 70 درصد و شاکى را 30 درصد مقصر شناخته است، عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه جهت دفاع از 
خود و رفع اتهام و کیفرخواست صادره بزهکارى وى را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 85 ، 91، 
176 قانون کار و مواد 66 و 86 و 559 قانون مجازات اسالمى متهم را به پرداخت ده میلیون ریال جزاى 
نقدى جایگزین یکصد و یازده روز حبس تعزیرى در حق دولت و پرداخت چهار درصد دیه کامل بابت ارش 
پارگى نسبى رباط متقاطع قدامى زانوى راست، هشت درصد دیه کامل بابت ارش پارگى منیسک زانوى 
راست، یک درصد دیه کامل بابت ارش برداشتن قسمتى از منیسک به نسبت هفتاد درصد تقصیر متهم 
در حق شاکى خصوصى محکوم مى نماید. راى صادره غیابى است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
واقعى قابل واخواهى در همین شعبه است  و با انقضاء مهلت واخواهى ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 44  یوسف زاده رئیس 

شعبه 101 دادگاه کیفرى 2 شهر لنجان (101 جزایى سابق)/1/648
حصر وراثت

فرزانه سعیدى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 1006 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 22/96 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حلیمه سعیدى دهکى 
بشناســنامه 10 در تاریخ 95/10/06  اقامتگاه دائمــی خود را بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- احمدرضا ســعیدى فرزند حیــدر ش.ش 2753 ت.ت 1358 صادره از 
اصفهان (پسر متوفى) 2- غالمرضا ســعیدى فرزند حیدر ش.ش 1030 ت.ت 1357 صادره از اصفهان 
(پسر متوفى) 3- شهال ســعیدى فرزند حیدر ش.ش 268 ت.ت 1347 صادره از آبادان (دختر متوفى) 
4- فرزانه ســعیدى فرزند حیدر ش.ش 1006 ت.ت 1349 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 5- بصیره 
ســعیدى فرزند حیدر ش.ش 1304 ت.ت 1350 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 6- فیروزه ســعیدى 
فرزند حیــدر ش.ش 1093 ت.ت 1354 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 7- ســمیه ســعیدى فرزند 
حیدر ش.ش 1290 ت.ت 1361 صــادره از اصفهان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 45 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/1/649
ابالغ راي

شماره پرونده: 404/95 شماره دادنامه: 866-95/11/13 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقى شوراي حل 
اختالف لنجان، خواهان: مرضیه عبداللهى پبدنى فرزند بهمن به نشانى: زرین شهر- خ امام شمالى- ك 
ش مهدیان- بن بســت زهره 1، خوانده: بهمن عبداللهى پبدنى فرزند تیمور به نشانی: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه نفقه معوقه،  گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه 
مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست خانم مرضیه عبداللهى پبدنى فرزند بهمن به طرفیت آقاى بهمن عبداللهى پبدنى 
فرزند تیمور به خواســته تقاضاى مطالبه نفقه فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست به انضمام پرداخت کلیه 
خســارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و نظر به رونوشت اسناد سجلى ارائه شده توسط خواهان 
و احراز رابطه نبوت فیمابین خواهان و خوانده و اینکه خوانده در جلســات رسیدگى حاضر نشده و دلیلى 
بر پرداخت نفقه فرزند خود را ارائه ننموده اســت و با توجه به نظریه کارشناس رسمى دادگسترى دادگاه 
خواسته خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 1199 قانون مدنى و 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ماهیانه 2/700/000 ریال از 
تاریخ 95/5/3 به بعد بابت نفقه فرزند و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى و پرداخت 
مبلغ 375/000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. راي صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى لنجان مى باشد. م الف: 46 بهمن پور قاضى شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/1/650
دعوت به افراز 

شــماره: 103/96/187/26- 96/1/24 احترامًا نظر بــه اینکه خواهان لیال علیمحمــدى فرزند غفار 
دادخواســتى به شــماره 71286022 مورخ 1396/1/16 مبنى بر افراز مقدار هشتاد و شش صدم سهم 
مشاع از دو هزار سهم ششدانگ پالك 301/43 واقع در بخش 16 ثبت به آدرس پشت بند حافظ شمالى 
نموده که از سوى هیات امنا حافظ شــمالى براى نامبرده قطعه 6 منظور نموده که به علت معلوم نمودن 
اقامتگاه سایر شرکاء درخواست افراز از طریق آگهى را نموده است، لذا باستناد ماده 9 آئین نامه قانون افراز 
و فروش امالك مشاع بشرح لیست ذیل اعالم مى دارد: خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز 
جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا 
کنعانى، على کنعانى، عباســعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباســعلى 

آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام 
بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى 
گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا 
بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اســماعیل بیدرام، افسر تدریسى امیرآباد، حسن 
تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلــى تقیان جزى، توران جزى جزى، 
قربانعلى جمشیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران 
حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله  حکیمیان 
جزى، صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله حکیمیان جزى، عزیزالــه حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان 
جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشــمى ورنوسفادانى، کامبیز حاجت پور، 
افشــین حاجت پور، میترا حاجت پور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حســینى خولنجانى، حبیبه 
حمصى، اقدس خاکســار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حســین آقاجانى، محمدحسین خلیلى 
جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حسین رسولى، رضا 
قلى اورنگ، حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره 
سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان 
میالگرى، بهنام مهران، خسرو مهران، اسداله موســویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک 
السادات نژاد حسینى ســورانى، زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، 
فاطمه نظرى، معصومه نقاشى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان 
پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز 
استات اصفهان، شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول 
متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى 
متقى زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا 
مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس مســیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى جزى، 
سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله  على بیگى بنى، شاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى 
على مرادى جزى، حسین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، 
عباس غفاریان جزى، عزبزاله  غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل ســفیدى، نادعلى 
غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى 
شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى جزى، مصطفى شــیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، 
طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون 
صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح 
جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالــح جزى، محترم صالح جزى، معصومه 
صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، 
حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى، 
محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، 
حسین تقیان جزى نصرت عرفانى- محمدجعفر مصطفوى- نادعلى مسیبى- سعید تقیان- و همچنین 
افرادى که مدارك مالکیت خود را به اداره ارائه ننموده اند و در پالك مزبور ذینفع هستند اعالم میدارد که 
افراز سهم خواهانها از ششدانگ پالك 301/43 واقع در پشت بند حافظ شمالى بخش 16 ثبت اصفهان 
در تاریخ 1396/2/13 راس ســاعت 10 صبح صورت مى پذیرد لذا در محل حضور بهم رسانید و متذکر 
مى گردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شــماره 7/2454 مورخ 61/06/07 که اعالم 
میدارد عدم حضور شرکاء و مالکین مشــاعى مانع از انجام عملیات افرازى نخواهد بود، این آگهى وفق 
ماده 18 آئین نامه مفاد اسناد رســمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شرکا و 
مالکین مشاعى، محجور (صغیر، مجنون غیر رشید) و یا غایب مفقود االثر وجود دارد به استناد ماده 133 
قانون امور حسبى و طبق راى وحئدت رویه شــماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى 
کشور مراتب مزبور، توسط نمایندگان به واحد ثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به 
شایستگى محل وقوع ملک صادر شود این آگهى صرفًا در یک نوبت منتشر مى گردد. م الف: 86 صیادى 

صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/1/651
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/96/188/26- 96/1/24 آقاي قدرت طاهرى فرزند محمود باستناد یکبرگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شــده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 469336 را 
که به میزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 301/71405 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان 
(شاهین شهر) که  در ص 461 دفتر 818 ذیل ثبت 185586 بنام قدرت طاهرى فرزند محمود ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى/صلح/سایر 20912 مورخ 94/7/30 دفترخانه 429 شاهین شهر به 
او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و بموجب سند شماره 20913 مورخ 94/7/29 در 
رهن بانک مسکن شعبه حافظ قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور 
سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 85 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/1/653

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9610113723700103 شماره پرونده: 9109983724701645 
شماره بایگانی شعبه: 951816 بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 951816 شعبه 
101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان مبارکه الهه نصوحیان فرزند نوروز على که 
حسب شکایت سید حسن امیرى متهم است به تصرف عدوانى و حسب گزارشات 
واصله فعًال مجهول المکان و متوارى مى باشند ابالغ میگردد که جهت رسیدگى 
و دفاع از اتهام منتسبه روز 96/02/25 ساعت9 صبح در شعبه 101 دادگاه عمومى 
جزایى شهرســتان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر 
یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل، دادگاه به صورت غیابى به 
موضوع رســیدگى و رأى مقتضى صادر خواهد نمود. این آگهى در اجراى ماده 
174 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب 78 
یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 96/60 قبال 
سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (101 جزایى سابق)/1/910

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9610113723800026 شماره پرونده: 9509983723800252 
شماره بایگانی شعبه: 951030 بدینوسیله به محمد حانى فرزند مشگر و گلبدین 
عرب زاده فرزند حســین مجهول المکان که در پرونده متهــم اند به فقد مجوز 
قانونى اقامت ابالغ مى شود در تاریخ 96/2/31 ساعت 12 جهت رسیدگى اتهام 
انتسابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال  
الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع رســیدگى و حکم مقتضى صادر خواهد 
نمود. م الف: 96/62 راستى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 

جزایى سابق)/1/909

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9610113723800028 شماره پرونده: 9509983723800251 
شماره بایگانی شعبه: 951029 بدینوســیله به محمد پناهى فرزند شاه حسین 
مجهول المکان کــه در پرونده متهم اند به فقد مجــوز قانونى اقامت ابالغ مى 
شود در تاریخ 96/2/31 ساعت11/30 جهت رســیدگى اتهام انتسابى و دفاع از 
خود در دادگاه حاضر شــود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال  الیحه دادگاه 
بصورت غیابى به موضوع رســیدگى و حکم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف: 
96/63 راستى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر مبارکه (102 جزایى 

سابق)/1/908

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره   96101100354700501 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980363401035 شــماره بایگانى شــعبه: 951052 متهم: آقاى بگراد 
سیمونیان فرزند ارمیناك مجهول المکان اتهام: ضرب و جرح عمدى گردشکار: 
دادگاه با بررســى محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور وانشاء رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام 
آقاى بگراد سیمونیان فرزند ارمیناك مبنى بر ایراد ضرب و جرح عمدى نسبت 
به آقاى مهدى فرح بخش دادگاه از توجه به کیفر خواســت صادره از دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان و شکایت شاکى خصوصى و اظهارات شهود وى در 
مرحله تحقیقات مقدماتى در دادسرا و مالحظه گواهى پزشکى قانونى ایشان و 
عدم حضور و دفاع متهم با وصف احضار از طریق نشر آگهى در هیچ یک از مراحل 
رسیدگى اعم از دادسرا و دادگاه وسایر محتویات پرونده بزهکارى وى را محرز و 
مسلم دانسته لذا مستداً به مواد 492 و 653 و 709 و 714 قانون مجازات اسالمى 
نامبرده را به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت سلئدگى (حارصه) گونه راست و 
یک هزارم دیه کامل بابت کبودى قفسه صدرى سمت راست و یک درصد دیه 
کامل بابت شکستگى دنده دهم سمت راست قفسه سینه غیر محیط بر قلب در 
حق شاکى محکوم مى نماید رأى دادگاه غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه بوده و پس از آن به لحاظ اینکه کمتر از عشر 
دیه کامل مى باشد مستنداً به بند ب ماده 427 قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب 
92 قطعى اســت. م الف: 2066 صیاف زاده رئیس شعبه 121 دادگاه کیفرى دو 

اصفهان (121 جزایى سابق)/1/838



1414آگهىآگهى 2920 سال چهاردهمیک شنبه  3 اردیبهشت  ماه   1396

حصر وراثت
فریده ملک محمدى بشناسنامه شماره 2119 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 789/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان غالمحسین نظرى 
بشناسنامه شماره 136 در تاریخ 95/11/2 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فریده 
ملک محمدى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 2119 نســبت با متوفى (زوجه) 2- میالد نظرى فرزند 
غالمحسین شماره شناسنامه 1270096141 نسبت با متوفى (فرزند) 3- لیال نظرى فرزند غالمحسین 
شماره شناســنامه 15973 نســبت با متوفى (فرزند) 4- لیدا نظرى فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 
1051 نسبت با متوفى (فرزند) 5- آرزو نظرى فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 5100156791 نسبت 
با متوفى (فرزند) 6- ایمان نظرى فرزند غالمحســین شماره شناســنامه 3331 نسبت با متوفى (فرزند) 
7- پیام نظرى فرزند غالمحســین شماره شناسنامه 16648 نســبت با متوفى (فرزند) 8- محمد نظرى 
فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 345 نسبت با متوفى (فرزند) 9- امید نظرى فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 5100122757 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 84 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/654
اجراییه

شماره: 875/95 ش 9 ح- 96/1/21 به موجب راي غیابى شماره 844 تاریخ 95/11/23 حوزه 9 شوراي 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمد شجاعى فرزند ولى اله به 
نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 
95/5/17 تا زمان وصول و مبلغ 1/275/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان: امین محمدزاده 
فرزند جعفر به نشانى: شاهین شهر- شــهرك میالد- خ ابرار فرعى 5 پالك 5 ، پرداخت نیم عشر دولتى 
نیز به عهده محکوم علیه است. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 83  اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/655
اجراییه

شماره: 876/95ش9ح-96/1/21 به موجب راي غیابى شماره 845 تاریخ 95/11/23 حوزه 9 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه سید محسن حسینى فرزند سید ایرج به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 16/500/000 ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
چک 94/7/10 تا زمان وصول و مبلغ 981/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان امین محمد زاده 
فرزند جعفر به نشانى: شاهین شهر- شــهرك میالد- خیابان ابرار –فرعى 5 پالك 5 ، پرداخت نیم عشر 
دولتى نیز به عهده محکوم علیه است. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.  محکوم علیه تا 30 روز پس از ابالغ اجرائیه مى تواند ضمن ارائه صورت 
کلیه اموال خود، دعوى اعسار را نیز اقامه نماید تا باز داشت نشود. م الف: 82 شعبه نهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر/1/656
وقت اجراى قرار تحریر ترکه 

شماره: 231/95- 96/1/26 بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست شهال عزیزى به طرفیت ورثه 
مرحوم امان  اله عزیزى قرار تحریر ترکه مرحوم امان اله عزیزى طى شماره 231/95 در شوراى حل اختالف 
باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ساعت 4/30 مورخه 96/3/22 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده 
قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود 
در موعد مذکور در محل این شورا واقع در باغبادران به آدرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند عدم حضور 
مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 54 هدایتى رئیس شــعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

باغبادران (مجتمع شماره یک)/1/665
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9610113749100095 شماره پرونده: 9409988749201082 شماره بایگانی شعبه: 
960063 در خصوص پرونده کالسه 960063ح حسب شــکایت على صادق زاده فرزند احمدرضا علیه 
مرتضى جاللى فرزند حســین به اتهام تهدید و توهین از طریق ارســال پیامک که براى روز 96/02/27 
ساعت 10/30 صبح، وقت رســیدگى تعیین گردیده و متهم فوق مجهول المکان مى باشد، لذا دادگاه به 
تجویز ماده 147 قانون آئین دادرسى مدنى، مراتب را براى یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى نماید، تا متهم در جلسه دادگاه حاضر گردد و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را تحویل گیرد، ضمنًا در 
صورت عدم حضور، دادگاه وفق مقررات قانونى، اتخاذ تصمیم مى نماید. م الف:96/27 شعبه اول دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان دهاقان/1/699
حصر وراثت

فهیمه اشراقى داراي شناسنامه شماره 1588 به شرح دادخواست به کالسه 96/19  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا ســنجریان بشناسنامه 836 در تاریخ 
95/12/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فهیمه 
اشراقى فرزند حسن به ش.شناسنامه 1588 متولد 1367 صادره از شهرضا (همسر متوفى) 2- بتول اشراقى 
دهاقانى فرزند عباس به ش.شناســنامه 75 متولد 1334 صادره از دهاقان (مادر متوفى) 3- محمدطاها 
سنجریان فرزند رضا به ش.شناسنامه 3- 512014275 متولد 1392 صادره از شهرضا (پسر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/26 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان 

(مجتمع شماره یک)/1/701
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973749100033 شــماره پرونده: 9509983749100893 شماره بایگانی شعبه: 
951589 خواهان: خانم اعظم بدریان دهاقانى فرزند رمضان به نشــانى: دهاقان- بلوار گلســتان- ك 
آزادگان- پ 4، خوانده: آقاى عبداله فروتن زلیوند فرزند فرامرز به نشــانى: مجهول المکان، خواسته ها : 
1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى 2- مطالبه مهریه، رأى دادگاه: در خصوص دعوى خانم اعظم بدریان 
دهاقانى فرزند رمضان به طرفیت آقاى عبداله فروتن زلیوند فرزند فرامرز مبنى بر مطالبه مهریه به شرح 
مذکور در ردیف خواســته و خسارات ناشى از هزینه دادرســى دادگاه باتوجه به شرح دادخواست تقدیمى 
و مفاد سند نکاحیه شماره 7583 ثبت شده دفتر ازدواج شــماره هفت دهاقان عدم حضور و دفاع خوانده 
علیرغم ابالغ وقت دادرسى ضمن احراز علقه زوجیت و نتیجتًا استحقاق زوجه نسبت به مهریه موصوف 
در سند مذکور و مستنداً به مواد 1102 و 1082 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى خوانده را به پرداخت سى عدد سکه تمام بهار آزادى بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان خسارات ناشى از هزینه دادرسى در حق 
خواهان محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه 
و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. ضمنًا 
با توجه به اینکه خواهان معسر از پرداخت کل هزینه دادرسى تشــخیص داده شده و موقتًا معاف گردیده 
است به محض وصول محکوم به اجراى احکام موظف است مبلغ 8/850/000 ریال به عنوان تتمه هزینه 
دادرسى از محکوم به برداشت و به حساب مربوطه واریز نماید. م الف: 96/30 باقرى رئیس شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقى شهرستان دهاقان/1/704 
موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 

شماره: 1396/12/353428 خانم پروین عرشى نجف آبادى فرزند مرتضى احدى از وراث مرتضى عرشى 
نجف آبادى اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 790/308 واقع در قطعه هشت 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان متعلق به موروث او آقاى مرتضى عرشى نجف آبادى نزد خانم گوهر 
موسوى نجف آبادى فرزند غالمرضا مى باشد. چون اخطار به نامبرده شده و سند را تسلیم ننموده مراتب 
بدستور آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت آگهى مى شود که دارنده سند مالکیت 
مذکور از تاریخ انتشار این گواهى ظرف مدت ده روز سند نامبرده را تســلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونى 
نگاهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد اعالم نماید. درصورت 
انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه نســبت به صدور سند مالکیت وارث/ وراث که بموجب گواهى 
حصر وراثت شماره 2176 مورخ 1387/06/16 و گواهى دارائى شماره 55398-2079 مورخ 1394/07/09 
وراث/وارث مرحوم آقاى مرتضى عرشى نجف آبادى شناخته شده اند طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 

4031 حسین زمانى رییس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/728
 ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003001456/1 شــماره بایگانی پرونده: 9502817/1 شماره ابالغیه: 
139603802003000013 بدینوسیله به آقاي بهرام عیدى وندى، فرزند على خان، به شماره شناسنامه 
3735، و شماره ملى 6639408465 متولد: 1356/06/30، به نشانى: اصفهان خیابان رباط 3 کوى 29 کد 
پستى 8139797188 ابالغ مى شود که خانم شیرین جمشید پور جهت وصول مبلغ 100000000ریال  
به استناد چک شماره 1968/791905-1395/12/16 برعهده بانک تجارت خیابان هزار جریب اصفهان 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9502817 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 96/1/8 مامور، محل اقامت شما به شرح متن ســند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 2304 واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/1/820
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002003001455/1 شماره بایگانی پرونده: 9502816/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802003000014 بدین وسیله به آقاي بهرام عیدى وندى، نام پدر: على خان، شماره شناسنامه: 
3735، شماره/شناسه ملى: 6639408465، متولد: 1356/06/30، به نشانى: اصفهان خیابان رباط 3 کوى 
29 کدپستى 8139797188  ابالغ مى شود که شیرین جمشــیدپور جهت وصول مبلغ 200/000/000 
ریال به استناد چک شماره 1968/791938- 1395/12/16 برعهده بانک تجارت شعبه هزار جریب علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9502816 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 96/1/8 مامور، محل اقامت شما به شرح متن ســند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 2307  اداره اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان /1/821
حصر وراثت

رحمت اله قربانى فرزند محمد على داراى شماره شناسنامه 656  به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
24/96 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد على قربانى 
فرزند حیدر قلى به شناسنامه شماره 4 در تاریخ 1395/12/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رحمت اله قربانى فرزند محمد على به شماره شناسنامه 
656 (فرزند متوفى) 2-عباس قربانى فرزند محمد على به شماره شناسنامه 7 (همسر متوفى)  3- مصطفى 
قربانى فرزند محمد على به شماره شناسنامه30 (فرزند متوفى)  4- اسماعیل قربانى فرزند محمد على به 
شماره شناسنامه 67 (فرزند متوفى)  5- زهرا قربانى فرزند محمد على به شماره شناسنامه 1444 (فرزند 
متوفى) 6- ابراهیم قربانى فرزند محمد على به شــماره شناســنامه 717 (فرزند متوفى) 7- مینا قربانى 
فرزند محمد على به شماره شناســنامه 12 (فرزند متوفى)8- طاهره قربانى فرزند محمد على به شماره 
شناسنامه 178 (فرزند متوفى) 9- طلعت قربانى اسماعیل ترخانى فرزند اسفندیار  به شماره شناسنامه 4 
(همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف:96/49 علیرضائى رئیس شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/823

حصر وراثت
رضا قربانى اسماعیل ترخانى فرزند محمود رضا داراي شناسنامه شماره 551 به شرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 44/96 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود 
رضا قربانى اسماعیل ترخانى فرزند على به شناســنامه 8 در تاریخ 1395/11/25 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- رضا قربانى اسماعیل ترخانى فرزند 
محمود رضا به شماره شناســنامه 551 (فرزند متوفى) 2- مرتضى قربانى اسماعیل ترخانى فرزند محمود 
رضا به شماره شناسنامه 132 (فرزند متوفى) 3- مریم قربانى اسماعیل ترخانى فرزند محمود رضا به شماره 
شناسنامه /ملى 1160070040 (فرزند متوفى) 4- فهیمه قربانى اسماعیل ترخانى فرزند محمود رضا به 
شماره شناسنامه / ملى 5410041917  (فرزند متوفى) 5- عفت فرهنگ فرزند عوضعلى به شماره شناسنامه 
12 (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/52 علیرضائى رئیس شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/824
حصر وراثت

لیال قاسمى وینچه فرزند حسین داراي شماره شناسنامه 64 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 52/96 
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قادر عقیلى دهنوى فرزند 
عبدالغفور به شناسنامه شماره 651 در تاریخ 1395/12/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- لیال قاسمى وینچه فرزند حسین به شماره شناسنمه /کد ملى 
64 (همسر متوفى) 2- حدیث عقیلى دهنوى فرزند قادر به شماره شناسنامه /ملى 5410348788 (فرزند 
متوفى) 3- محمد رضا عقیلى دهنوى فرزند قادر به شماره شناسنامه /ملى 5410467604 (فرزند متوفى) 
4- عبدالغفور عقیلى دهنوى فرزند محمد به شماره شناســنامه / ملى 36 (پدر متوفى) 5- فرشته اسدى 
مبارکه فرزند عباس شماره شناسنامه /کد ملى 4 (مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او 
مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 96/53 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/1/825
حصر وراثت

رضوان جوادى فرزند عزیز اله داراي شماره شناسنامه 160 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 96/68 
این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم یزدانى باغملکى 
فرزند على اکبر به شناسنامه شماره 94 در تاریخ 1395/11/26  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسین یزدانى باغملکى فرزند رحیم به شماره شناسنامه 
22 (فرزند متوفى) 2- محمد یزدانى باغملکى فرزند رحیم به شماره شناسنامه 91 (فرزند متوفى) 3- على 
یزدانى باغملکى فرزند رحیم به شماره شناســنامه /ملى 5410024869 (فرزند متوفى) 4- هاجر یزدانى 
باغملکى فرزند رحیم به شماره شناسنامه 13 (فرزند متوفى) 5- رضوان جوادى اسد آبادى فرزند عزیزاله به 
شماره شناسنامه 160 (همسر متفى) 6- بیگم قاراخانى ده سرخى فرزند عباس به شماره شناسنامه 1176 
(مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/56 علیرضائى رئیس شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/826
حصر وراثت

فلورا علیرضائى فرزند رضا قلى داراي شماره شناسنامه 130 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 59/96 
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که رضا قلى علیرضایى دیزیچه فرزند 
مال محمود به شناســنامه شــماره 54 در تاریخ 1395/4/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فلورا علیرضایى فرزند رضا قلى به شماره شناسنامه 130 
(فرزند متوفى) 2- عصمت غفارى دیزیچه فرزند عبدالوهاب به شــماره شناسنامه 2082 (همسر متوفى) 
3- احمدرضا علیرضایى دیزیچه فرزند رضا قلى به شماره شناســنامه 2315 (فرزند متوفى) 4- شهربانو 
علیرضایى دیزیچه فرزند رضا قلى به شماره شناسنامه 2276 (فرزند متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/55 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک) /1/827
حصر وراثت

مسعود على اصغرى فرزند مرتضى شماره شناسنامه 132 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 1402/95 
این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى على اصغرى 
فرزند عباس به شناسنامه شماره 69 در تاریخ 1395/7/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مســعود على اصغرى فرزند مرتضى به شماره شناسنامه 132 
(فرزند متوفى) 2- طلعت ماندى زاده فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 9 (همسر متوفى) 3- سهیال على 
اصغرى طالخونچه فرزند مرتضى به شماره شناسنامه 35 (فرزند متوفى) 4- مریم على اصغرى طالخونچه 
فرزند مرتضى به شــماره شناســناه 196(فرزند متوفى)5- منوچهر على اصغرى فرزند مرتضى به شماره 
شناسنامه 924 (فرزند متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف:96/51 علیرضائى 

رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/828
مزایده

آگهى مزایده مال غیر منقول (اســناد رهنى) شــماره آگهى: 139603902127000006 شماره پرونده: 
139404002127000105 بر اساس پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9400164 تمامت ششدانگ یک 
باب شماره چهارده هزار و ششصد و بیست و هفت فرعى از دو اصلى که قبال شماره پالك هاى ثبتى شماره 
نه هزار و هشتصد و شصت و نه فرعى و شش هزار و ششصد و بیست و یک فرعى و شش هزار و ششصد 
و بیست فرعى از دو اصلى بوده اســت واقع در فضل آباد بخش یک ثبتى شهرضا به مساحت 352/5 متر 
مربع مورد ثبت دفتر 350 صفحه 262 با حدود اربعه ذیل: شماًال اول به طول 8/30 متر دیوار به دیوار پالك 
2/1739 دو که شرقى است به طول 7/40 متردیوار به دیوار پالك 2/7521 سوم به طول 16/30 متر دیوار 
به دیوار پالك 2/7521 شرقاً به طول 11/15 متر درب و دیواریست به کوچه عمومى جنوباً به طول 23/10 
متر دیوار به پالك 2/7338 غربًا به طول 20/65 متر دیوار بــه پالك 2/1269 حقوق ارتفاقى ندارد به نام 
احسان شبانى ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنى شماره 49348 مورخ 1391/10/22 دفتر 
اسناد رسمى شماره 145 شــهرضا از طرف نامبرده در رهن بانک سینا شعبه شهرضا قرار گرفته و به علت 
عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى صدور اجرائیه نموده که پس از صدور اجرائیه توسط دفترخانه تنظیم 
کننده سند پرونده تحت شماره بایگانى 9400146 دراین اجراء تشکیل و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست 
بانک بستانکار به اســتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اصالحى مربوطه پالك 
مذکور مورد ارزیابى قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیم توسط کارشناس رسمى دادگسترى بدین شرح 
توصیف و ارزیابى گردید مورد بازدید در حال حاضر به صورت یک باب منزل مسکونى دو طبقه به مساحت 
352/5 متر مربع و اعیانى کل 603/30 متر مربع مى باشد. ســاختمان با اسکلت دیوار آجرى و شناژهاى 
قائم بتنى و سقف تیرچه بلوك و قدمت ساختمان با توجه به گواهى پایان ساخت به شماره 17742 مورخ 
1383/11/14 مى باشد. زیرزمین مسکونى به مساحت 208/30 متر مربع و داراى یک اتاق خواب و سالن 
پذیرائى، آشپزخانه با کابینت بدنه فلزى وام دى اف، حمام و ســرویس بهداشتى فرنگى-ایرانى، دربهاى 
ورودى و داخلى چوبى با رنگ نیم پلى استر و بدنه و ســقف گچ و رنگ روغنى، کف سرامیک به انضمام 
دستگاه راه پله از زیرزمین به طبقه همکف و ادامه آن تا پشت بام که تا ارتفاع یک متر از بدنه راه پله سنگ 
از نوع گرانیت با نرده فرفوژ است. ورودى به زیرزمین مسکونى از پارکینگ است و بدنه پارکینگ از سنگ 
تراورتن و کف پارکینگ و پله هاى ورودى به زیرزمین سنگ گرانیت مى باشد. طبقه همکف بانضمام اتاق 
سرپله به مســاحت 311 متر مربع با ورودى مجزا از زیرزمین و از حیاط که دیوار ورودى آن از حیاط سنگ 
و البى آن چوبکارى است و شامل دو سالن، ســه اتاق خواب، به صورتى که فضاى خواب کامًال از فضاى 
بیدارى جداست ، دو آشپزخانه (آشپزخانه سنتى و اوپن مجزا) با کابینت ام دى اف و تجهیزات کامل شامل 
هود، اجاق گاز و تزئینات داخل ساختمان شامل آکواریوم، شومینه سنگى، گچ برى، ابزار و نور پردازى داخل 
ســقف با المپ هالوژن، کمدهاى دیوارى در اتاق خواب، حمام و سرویس بهداشتى با بدنه کاشى و سقف 
کاذب پى وى ســى و به صورت دو پوش دربهاى داخلى چوبى رنگ آمیزى شده با چارچوب فلزى و در و 
پنجره به سمت حیاط آهنى مشبک، سطوح داخلى ساختمان گچکارى و رنگ آمیزى شده و کف سرامیک 
مى باشد. استخر و سونا و جکوزى و سرویس بهداشتى و موتورخانه در زیر حیاط با بدنه و کف کاشى و سقف 
کاذب پى وى سى و درب آلومینیومى با ورودى از زیرزمین جمعاً به مساحت 84 متر مربع است. حیاط سازى 
شامل کف و دیوارهاى اطراف و نماى جلوى ساختمان و باالى سر درب ورودى از سنگ تراورتن و داراى دو 
عدد درب (نفر رو و درب بزرگ (ریموت دار) حیاط داراى باغچه بندى با سنگ کریستال تیشه اى و حوض 
و فواره مى باشد که به مبلغ هشــت میلیارد ریال ارزیابى مى گردد. تاسیسات الکتریکى شامل موتورخانه 
گرمایشى و تجهیزات مخصوص استخر- جکوزى و سوناى بخار- سیستم سرمایش (اسپلیت ها و کولر 
آبى) لوازم بهداشتى و شــیرآالت مربوطه رادیاتورها جهت گرمایش ساختمان و لوله کشى هاى آب سرد 
و گرم و برگشت فاضالب و شوفاژ، گاز و برق کانال کشى ها وسیم کشى ها و روشنائى و تابلوهاى برق و 
تجهیزات جانبى مانند در اتوماتیک با جک هاى مربوطه و جاروى مرکزى و آیفون هاى تصویرى دزدگیر 
و هود هواکش و اجاق ها و حق انشعاب آب ، برق ، گاز جمعًا به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و پانزده میلیون 
ریال ارز یابى مى گردد و موارد رهن طبق اعالم بانک بستانکار فاقد بیمه مى باشد. در جلسه مزایده که از 
ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1396/03/03 در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشکیل مى گردد از 
طریق مزایده به فروش مى رسد چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن 
جلسه مزایده تشکیل مى گردد . مزایده از جمع مبالغ کارشناسى باال به مبلغ نه میلیارد و هشتصد و پانزده 
میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى و به هر کس که خریدار باشد فروخته مى شود. طالبین 
مى توانند قبل از تشکیل جلســه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا بلوار مطهرى خ ارشاد فرعى 27 (کوچه 
بوستان) پالك 22 کد پستى 45881-86198 بازدید به عمل آورند. الزم به ذکر است که کلیه هزینه هاى 
قانونى اعم از هزینه وى انتقال سند در دفاتر اسناد رسمى و مالیات دارائى و عوارض شهردارى و بدهى هاى 
مربوطه به حق انشعاب و آبونمان آب و برق و گاز و سایر هزینه هاى متعلقه تا تاریخ مزایده بر عهده برنده 
مزایده مى باشد. این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1396/02/03 درج و 

منتشر مى شود. م الف 58  یوسفیان مسئول واحد ثبت اسناد و امالك شهرضا/1/831
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/355347-1396/1/28 نظر به اینکه ســند مالکیت تمامیت سیصد و ده سهم 
مشاع از سه هزار سهم ششدانگ قطعه زمین پالك ثبتى شماره 1138 فرعى از 2  اصلى واقع در فضل آباد 
بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 222 دفتر امالك جلد 239 دفتر امالك به نام زهرا موالئى ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواسطه به موجب ســند انتقال شماره: 44165-73/4/8 دفتر خانه 
شماره 4 شهرضا به آقاى اسفندیار داموغ انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
960918711294993-96/1/26 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
91610-96/1/23 به گواهى دفترخانه 4 شهرضا رسیده اســت مدعى است که سندمالکیت آن به علت 
جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 59  اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان شهرضا/1/833
مزایده

اجراى احکام حقوقى شــوراى حل اختالف اردســتان در نظــر دارد در اجراى مفاد اجراییــه در پرونده 
کالســه 202/95 مدنى ش که به موجب، آقاى علیرضا ادیب فرزند خلیل محکوم است به پرداخت مبلغ 

38/094/000 ریال بابت اصل خواســته به انضمام هزینه دادرسى و هزینه کارشناسى در حق محکوم له 
آقاى علیرضا توکلى هندوآبادى فرزند خلیل با توجه به اینکه اقاى خلیل ادیب اقدام به معرفى پالك ثبتى به 
شماره 14373 فرعى از یک اصلى را نموده است لذا پالك مذکور را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش 
میرساند: تمامى شش دانگ پالك ثبتى شــماره 14373 فرعى از یک اصلى به شماره 26957 مساحت 
عرصه پالك 170/10 مترمربع به آدرس اردستان خیابان حکیم الملک کوچه مجاور انتن هوایى منصوبه 
مسجد قائم به صورت زمین و در داخل ان ساختمان هاى قدیمى و با مصالح بنائى و سقف چوبى محصور 
متعلق به آقاى خلیل ادیب فرزند سلیمان ارزیابى شــده توسط کارشناس رسمى به مبلغ 210/000/000 
ریال. متقاضیان خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مورد 
مزایده را که آگهى شده مالحظه نمایند مال فوق به شخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه 
نماید. برنده مزایده باید ده درصد کل بهاى مزایده را فى المجلس به عنوان ســپرده به قسمت اجرا تسلیم 
نماید و مابقى را ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر سپرده او به 
نفع دولت ضبط میگردد. تاریخ مزایده: 96/2/23 ساعت 9 صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شهرستان اردستان. م الف: 43 اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اردستان 

(مجتمع شماره یک)/1/835
حصر وراثت

مجید رضایت داراي شناسنامه شــماره 145 به شرح دادخواست به کالســه 27/96  ش/2  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى رضایت بشناسنامه 2 در 
تاریخ 96/1/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار 
پسر به نامهاي 1- ناصر رضایت به شماره شناسنامه 8 ، 2- منصور رضایت به شماره شناسنامه 5 ، 3- سعید 
رضایت به شماره شناســنامه 4 ، 4- مجید رضایت به شماره شناســنامه 145 و یک دختر به نام  نسرین 
رضایت به شماره شناسنامه 117 و یک همســر دائمی به نام صغرا رحمانى به شماره شناسنامه 3 والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف اردستان 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 41 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/1/836

حصر وراثت
مریم فرهادیان اردستانى داراي شناسنامه شماره 138 به شرح دادخواست به کالسه 588/95  ش/1  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس فرهادیان بشناسنامه 
1 در تاریخ 95/8/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
5 دختر یک همسر دائمى و یک مادر که عبارتند از: 1- لیال فرهادیان اردستانى به شماره شناسنامه 304 
متولد 1360/6/30 (فرزند متوفى) 2- زهره فرهادیان اردستانى به شماره شناسنامه 126 متولد 55/6/27 
(فرزند متوفى) 3- مریم فرهادیان اردســتانى به شماره شناســنامه 138 متولد 58/6/1 (فرزند متوفى) 
4- وجیهه فرهادیان اردستانى به شماره شناسنامه 594 متولد 65/4/20 (فرزند متوفى) 5- زهرا فرهادیان 
اردستانى به شماره شناسنامه 1180063244 متولد 74/2/26 (فرزند متوفى) 6- زلیخا مالئى اردستانى 
به شماره شناسنامه 6798 متولد 1333/7/1 (همسر متوفى) 7- منور قاسمیان به شماره شناسنامه 490 
متولد 1310/1/3 (مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 42 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

اردستان/1/837
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509976836702158 شــماره پرونده: 9509986836700049 شماره بایگانی شعبه: 
950053 خواهان : آقاى مجید بنى اصفهانى فرزند اسداله با وکالت آقاى سیدرضا پورموسوى فرزند سید 
مجتبى به نشانى :اصفهان- چهار باغ عباسى- ابتداى خیابان سید علیخان- جنب مسجد الهادى-طبقه 
فوقانى کتاب فروشى مرکزى- دفتر وکالت پورموسوى خوانده: خانم سمیرا هنرمند فرزند على به نشانى 
(مجهول المکان) خواســته : صدور گواهى عدم امکان سازش به درخواست زوج گردشکار: دادگاه پس از 
بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید رأى 
دادگاه: در خصوص دعوى آقاى مجید بنى اصفهانى فرزند اسداله با وکالت آقاى سید رضا پور موسوى به 
طرفیت خانم سمیرا هنرمند فرزند على به خواســته صدور گواهى عدم امکان سازش جهت اجراى صیغه 
طالق با عنایت به جامع محتویات پرونده رونوشت سند ازدواج شماره 2738-1372/7/20 دفتر رسمى 
ثبت ازدواج شماره 148 اصفهان اوًال رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم محرز است و دادگاه و داوران 
طرفین سعى در ایجاد ســازش نموده ولیکن موثر واقع نگردید و زوج اصرار بر متارکه دارد و نظر به اینکه 
مرد مى تواند با رعایت شرایط قانونى تقاضاى طالق همسرش را بنماید بنابراین خواسته او مورد پذیرش 
قرار مى گیرد و با نظر موافق قاضى مشاور مستنداً به ماده 1133 قانون مدنى و مواد 34-31-29-27-26 
قانون حمایت خانواده گواهى عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعالم و مدت اعتبار آن از تاریخ قطعیت 
جهت ارایه به دفترخانه طالق سه ماه و از تاریخ تســلیم در دفترخانه سه ماه قابل اجرا مى باشد و زوج مى 
تواند با مراجعه به یکى از دفاتر ثبت طالق پس از وقوع نسبت به ثبت طالق اقدام نمایند و رعایت شرایط 
موضوع مواد 1134-1135-1136-1140-1141 قانون مدنى به عهده مجرى صیغه طالق خواهد راجع 
به حقوق مالى زوجه چون حسب اظهارات خواهان و مستندات موجود در خارج از کشور اقامت دارد و اینکه 
در سال 1391 با مراجعه به مرجع قضایى کشور آمریکا متارکه کرده است و به جهت عدم دسترسى به خوانده 
اظهار نظر مقدور نمى باشد حسب قرائن موجود زوجه مدخوله است زوجین داراى دو فرزند بوده اند که هر دو 
بالغ و به رشد رسیده اند نوع طالق رجعى است مدت عده هم 3 طهر مى باشد. این رأى غیابى است و ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس به مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدید نظر اصفهان مى باشد. م الف 2067 اسماعیلى رئیس شعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان/1/839

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509976825301618 شــماره پرونده 9509986825300624 شماره بایگانى شعبه 
950765 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان تصمیم نهایى شماره خواهان: آقاى حشمت 
اله شمس مورکانى فرزند على اکبر با وکالت آقاى حجت اله کمانى فرزند على به نشانى اضفهان-خیابان 
نظر شرقى-کوچه 5 پالك 77 طبقه اول بااالى بانک مســکن 09131027383 و آقاى سلمان طحانى 
شهرضائى فرزند ناصر به نشانى اصفهان- خ نظر شرقى کوچه 5 پالك 77 طبقه اول باالى بانک مسکن 
09131181103 خواندگان: 1- خانم زهرا رییســى پور فرزند عبداهللا 2- آقاى مهدى رییسى پور فرزند 
عبداهللا 3- آقاى مرتضى رییسى پور فرزند عبداهللا 4- آقاى حمید رییسى پور فرزند عبداهللا 5- خانم فرخ 
کوهستانى فرزند ستار همگى به نشانى اصفهان- سه راه سیمین خیابان جانبازان وسط کوچه شهید مالکى 
روبه روى کوچه مطهرى نبش بن بســت مغازه لوازم التحریر خانم کوهستانى کد پستى 8174784381 
6- آقاى محمد رضا ملکیان فرزند عبدالغفار 7- آقاى شــهره عباســیان فرزند منوچهر همگى به نشانى 
اصفهان- سه راه سیمین- خیابان جانبازان خیابان ملک الشعراى بهار خیابان عرفان فرعى 3 پالك 378 
طبقه 2 خواسته ها: 1- ابطال سند (موضوع سند مالى اســت) 2- تنفیذ قرارداد (غیرمالى) رأى دادگاه: در 
این پرونده آقاى حشمت ا... شمس مورکانى فرزند على اکبر با وکالت آقایان سلمان طحانى شهرضایى و 
حجت ا... کمانى دعوایى را مبنى بر تنفیذ قرارداد مورخ 1372/1/15 و ابطال سند انتقال به شماره 91799 
مورخ 1382/5/15 دفتر 15 ثبت اصفهان به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع به طرفیت خانم ها و آقایان 
فرخ کوهستانى فرزند ستار و زهرا و حمید و مرتضى و مهدى شهرت همگى رئیسى پور فرزندان عبداهللا و 
شهره عباسیان فرزند منوچهر و محمد رضا ملکیان فرزند عبدالغفار تقدیم نموده اند و در جلسه اول دادرسى 
ابطال سند رسمى انتقال به شــماره 37720 مورخ 1394/7/9 دفتر 106 اصفهان را نیز به خواسته اولیه 
خود اضافه کرده اند. خواهان ها مدعى هستند مرحوم عبداهللا رئیسى پور مورث خواندگان ردیف اول الى 
پنجم در تاریخ 1372/1/15 مبادرت به فرش یک و نیم دانگ از ششدانگ پالك ثبتى 2248/457 واقع در 
بخش 6 ثبت اصفهان ملکى همسر خود خانم کوهستانى خوانده ردیف اول به خواهان نموده است و خانم 
فرخ کوهستانى همسر فروشنده با امضا ذیل قرارداد مراتب را تایید و تنقیذ کرده و مبیع به خواهان تسلیم و 
خواهان آن را تصرف و مقدارى مصالح ساختمانى در ملک تخلیه نموده لیکن اخیرا متوجه شده خانم فرخ 
کوهستانى ملک را به خواندگان ردیف ششم و هفتم فروخته و آقاى عبداهللا رییسى پور بدرود حیات گفته. 
مستندات پیوست دادخواست ادعاى خواهان را تأیید مى کند. اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان طى نامه 
شماره 139500018540 مورخ 1395/9/7 انتقال یک و نیم دانگ از سند موضوع دعوى را به خواندگان 
ردیف ششم و هفتم تایید نموده لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى 
در جلسه دادرسى حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان و مستندات وى ایراد یا دفاعى مطرح ننموده اند 
و لحاظ اصل لزوم و صحت قراردادها دعوى خواهان را ثابت تشخیص و دادگاه با استناد به مواد 10 و 219 
و 223 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به تنفیذ قرارداد عادى مورخ 
1372/1/15 و ابطال اسناد رسمى انتقال به شماره هاى 91779-1382/5/15 دفتر رسمى 15 اصفهان 
و 37720-1394/7/9 دفتر رســمى 106 اصفهان صادر و اعالم مى نماید این راى غیابى و ظرف مهلت 
بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدید نظر خواهى 
در دادگاه هاى تجدید نظر اســتان اصفهان اســت. م الف 2077 طاهرى رئیس شعبه 31 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان/1/840
ابالغ راي

کالســه پرونده: 892/95 شــماره دادنامه: 9609976794800048 تاریخ دادنامــه: 96/1/20 مرجع 
رسیدگى: شعبه 18 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: آقاى حســن داربرو به نشانى: اصفهان 12 
کیلومترى روستاى راشنان، خوانده: خانم زهرا جان نثارى به نشــانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي قاضى 
 R شورا: در خصوص دعوى آقاى حســن داربرو به طرفیت خانم زهرا جان نثارى به خواسته مطالبه مبلغ
/35/000/000 ریال موضوع قسمتى از یک چک به شماره 996008- 95/4/25 با عنایت به محتویات 
پرونده و بقاء اصول اسناد و مدارك در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگى و اینکه مشارالیه هیچگونه 
دلیل و یا مدرك موثر قانونى مبنى بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده اســت شورا دعوى مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و مســتنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ سى و پنج میلیون ریال (R /35/000/000 ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ R /1/850/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به 
طبق آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره 
غیابى محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 
1989 شعبه 18 حوزه قضائى حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/841

فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1396/31/353163- 1396/1/23 نظر به اینکه آقاى حسین رفیعى دهاقانى فرزند مرتضى 
با ارائه 2 برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا توسط دفترخانه شماره 59 دهاقان به شماره 
5292 مورخ 1395/12/19 گواهى شده مدعى مفقود شدن ســند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك شماره 121/1109 واقع در دهاقان بخش ثبتى دهاقان که در صفحه 457 دفتر 44 ذیل ثبت 6124 
به میزان ششدانگ بنام حسین رفیعى فرزند مرتضى ثبت و سند مالکیت دفترچه اى صادر گردیده است. 
سپس به موجب سند  انتقال شماره 54357 مورخ 1358/5/21 دفتر سه شهرضا دو دانگ مشاع از پالك 
فوق از طرف حسین رفیعى به خانم ربابه رفیعى به عنوان صداق انتقال یافته و سپس به موجب سند شماره 
29270 مورخ 1393/5/18 دفترخانه 59 دهاقان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك فوق از طرف حسین 
رفیعى به عبدالرسول رفیعى صلح مشروط گردیده است. اینک آقاى حسین رفیعى دهاقانى فرزند مرتضى 
درخواست سند مالکیت المثنى نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ از پالك فوق را نموده که طبق تبصره 
یک ماده 120- اصالحى آئین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) و یا مدعى وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنى اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 96/31  اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان دهاقان/1/844

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610423749100010 شــماره پرونده: 9509983749100716 شماره بایگانی شعبه: 
951308 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه و شــماره دادنامه مربوطه 9509973749102213 
صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دهاقان محکوم علیه: حسین مشفق فرزند محمدتقى به نشانى: 
مجهول المکان محکوم  است به پرداخت مبلغ دویســت و ده میلیون ریال وجه نقد به عنوان اصل دین و 
پرداخت مبلغ 12/435/000 ریال به عنوان خسارت ناشى از هزینه دادرسى اعم از هزینه تمبر و حق الوکاله 
در حق محکوم له: علیرضا سعیدى فرزند محمدرضا به نشانى: اصفهان- سمیرم سفلى- مرکزى- دهاقان- 
خ بشارت- روبروى بانک سپه منزل شخصى و پرداخت مبلغ 10/500/000 ریال بابت نیم عشر اجرایى در 
حق صندوق دولت محکوم گردیده است. رأى صادره غیابى است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 96/32 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان دهاقان/1/845

ابالغ  
شماره پرونده: 139504002003000302/1 شماره بایگانی پرونده: 9500652/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802003000015 بدینوسیله به 1- مهرداد زارعى فرزند مرتضى به شماره شناسنامه 17321 
و کدملى 1283875748 ساکن (اعالمى بســتانکار) اصفهان خیابان مشتاق دوم خیابان بوستان خیابان 
گلستان مجتمع نگین مشتاق f 93  2- سمانه سادات میرى فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه 2803 
و کدملى 21211585001 ساکن اصفهان خیابان میر کوى آســیاب پالك 120 ابالغ مى شود که بانک 
ملى شعبه چهارراه آپادانا به استناد قرارداد بانکى شماره 660103523006- 1395/02/21 جهت وصول 
مبلغ 656/820/752 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 16/263/498 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1395/02/21 و ذمه روزانه به مبلغ 575/813 ریال طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9500652/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور مربوطه، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

1863  اداره اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/1/851
ابالغ 

شــماره ابالغیه: 9610103640700457 شــماره پرونده: 9309983640700066 شــماره بایگانى 
شــعبه: 930066 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509973640700389 محکوم علیه محکوم اســت به 143166667 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
4265000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان. اجراى احکام مکلف است به خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ 93/1/20 لغایت زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى و وصول از خوانده 
و ایصال در حق خواهان و نیز محاسبه نیم عشــر دولتى و اخذ از خوانده و واریز به حساب صندوق دولت 
جمهورى اسالمى ایران م الف: 65 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/ 1/916

ابالغ
شــماره ابالغنامــه: 9610103640700495 شــماره پرونــده: 9209983640700625  شــماره 
بایگانی شعبه: 920635 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509973640700155 محکوم علیهــم متضامنًا محکوم هســتند به پرداخت مبلــغ 7436767 ریال 
بابت بدهى وام و مبلغ 23199012 ریال بابت خســارت تاخیر تدایه وام تا تاریخ 94/2/19 و از آن تاریخ 
روزانه مبلغ 8333 ریال تا تاریخ اجراى حکم (که اجراى احکام مکلف به محاسبه آن مى باشد) و پرداخت 
مبلغ 118112 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 2500000 ریال بابت هزینه کارشناسى در حق خواهان. 
اجراى احکام مکلف اســت به محاسبه نیم عشــر دولتى و اخذ از خوانده و واریز به حساب صندوق دولت 
جمهورى اسالمى ایران. رأى صادره غیابى است. م الف: 64 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان (زرین شهر)/1/917
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 9004002127000062/1 شــماره بایگانی پرونده: 9000065 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802127000004 بدینوسیله به آقاي امیرحسین قدیرى فرزند شــهریار به شماره شناسنامه: 
109صادره از شــهرضا متولد 1361/06/20 و شــماره ملى 1199662402 که طبق آدرس متن سند و 
تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا کوچه شماره 19 بلوار آیت اله مدرس پالك 5 که برابر گزارش مأمور 
ابالغ نامبرده به علت خالف واقع بودن در آدرس فوق مورد شناسائى واقع نگردیده ابالغ مى شود طبق سند 
رهنى شماره 15404 مورخ 1388/12/10 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 183 اصفهان شما مبلغ 
ششصد و نود میلیون ریال از تسهیالت موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان (بانک مهر اقتصاد) استفاده 
نموده که در قبال استفاده از تسهیالت مذکور تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 33/909 واقع در مهرقویه 
بخش یک ثبتى شهرضا ملکى محمد شاهنظرى در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته که به علت عدم 
پرداخت بدهى اجرائیه به مبلغ ششــصد و نود میلیون ریال (690000000) صادر و پرونده تحت کالسه 
دستى 28/789/ق/90 شماره بایگانى 9000065 مکانیزه در واحد اجراى  اسناد رسمى شهرضا تشکیل و در 
جریان رسیدگى است که برابر قانون اصالح ماده 34  اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اجرائى مربوطه اقدام 
خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 67  واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان شهرضا/1/919

مزایده
واحد اجراى احکام شــعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 940240 جلسه مزایده اى در روز یکشنبه 1396/02/17 از ساعت 9 لغایت 10/30 صبح به منظور 
وصول مهریه محکوم لها به میزان 50/000/000 ریال نقدینه و تعداد 148 عدد ســکه تمام بهار آزادى و 
مقدار 80 مثقال طالى 18 عیار  به جهت فروش میزان یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل 
مسکونى فاقد سند ثبتى واقع در زرین شهر خیابان امام شــمالى کوچه شهداى قاسمى بن بست مهربان 
پالك 57 که طى قولنامه مورخه 94/06/26 به محکوم علیه آقاى حســن ملکــى ریزى فرزند رمضان 
واگذار و در حال حاضر در تصرف محکوم علیه مى باشد و توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
300/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان 
برگزار نمایند. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و

 سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شرع و برنده مزایده 
فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند. کســانى مى توانند در جلســه مزایده 
شــرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناســى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف
مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 87   اجراى احکام شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان 

(زرین شهر)/1/940
مزایده

اجراى احکام حقوقى دادگاه عمومى بخش باغبهادران در خصوص پرونده کالســه 950273  این اجرا 
که در آن محکوم علیه بهمن حیدرى به پرداخت پانصد میلیون ریال معــادل پنجاه میلیون تومان بابت 
نفقه در حق خانم طاهره حیدرى با وکالت آقاى احســان قاسمى و مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال بابت 
نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت محکوم گردیده اســت در این خصوص یک دستگاه خودرو وانت 
نیســان به شــماره انتظامى 672 د 15  ایران 71 توقیف گردیده است که مشــخصات آن طبق نظریه 
کارشناس به شرح ذیل مى باشد: وانت نیســان تیپ زامبیاد 2400 رنگ آبى مدل 1388 به شماره موتور 
5151642- 0224 و شماره شاسى 223762 (مدل خودرو توسط خواهان 1388) اعالم گردیده است و از 
راهور استعالم شده است لذا با توجه به نوع خودرو وانت و مدل آن و وضعیت ظاهرى آن و میزان کارایى 
در حال حاضر ارزش ریالى خودرو معادل 145/000/000 ریال مى باشد این اجرا در نظر دارد جهت فروش 
خودرو فوق جلســه مزایده اى در تاریخ 1396/2/16 رأس ســاعت 9 صبح در دفتر اجراى احکام برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده از خودرو مذکور در پارکینگ چمگردان بازدید نمایند 
مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابى شده در در زمان
 مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. م الف: 88  اجراى احکام حقوقى دادگاه 

باغبهادران/1/941
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابــالغ وقت دادرســى خواهان بابــک داودى دادخواســتى به خواســته الزام به انتقال ســند و 
خســارت تاخیر درتادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از دادرسى 
و حق الوکاله بــه طرفیت صدیقــه جمالى فرزند یداله به شــوراى حل اختالف شــعبه 5 شهرســتان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 116/96 ثبــت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 
96/03/01 ســاعت 9 صبح تعییــن گردیده. لذا چون خوانــده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 
معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت 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: 4111 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد /2/118 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9610113723700327  شماره پرونده: 9409983724601116 
شماره بایگانی شعبه:951847 بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 951816 شعبه 
101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان مبارکه کاظم کره فرزند سهراب که حسب 
شکایت على و رضا باقرى متهم است به ضرب و جرح عمدى و حسب گزارشات 
واصله فعًال مجهول المکان و متوارى مى باشند ابالغ میگردد که جهت رسیدگى 
و دفاع از اتهام منتسبه مورخ 96/02/31 ســاعت10 صبح در شعبه 101 دادگاه 
عمومى جزایى شهرستان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت 
مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل، دادگاه به صورت غیابى 
به موضوع رسیدگى و رأى مقتضى صادر خواهد نمود. این آگهى در اجراى ماده 
174 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب 78 
یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 96/69   اقبال 
سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (101 جزایى سابق)/1/907
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یکى از بیمارى هاى نوظهور در عصر حاضر که بویژه بسیارى از دختران کشورها به آن مبتال هستند، بیمارى 
بى اشتهایى افراطى یا آنورکسیا (anorexia) است که باعث بى میلى افراد به خوردن مواد غذایى مى شود. 

در چنین شرایطى، افراد مبتال به آنورکسیا به روش درمانى واکنش نشــان نداده و به تدریج با کاهش وزن 
بسیار زیاد مواجه مى شــوند. این بیماران به واســطه کمبود دریافت مواد مغذى و ویتامین ها جان خود را از 

دست مى دهند.
به عقیده کارشناســان، این پدیده منشــا عصبى دارد و مانکن ها را مى توان دلیل ظهور بیمارى آنورکســیا 
عنوان کرد که باعث شده است در سال هاى اخیر، دختران براى شبیه بودن به این مانکن ها دست از خوردن 

مواد غذایى بردارند و مدام به فکر الغرى و گرفتن رژیم هاى غذایى سخت و سنگین باشند.
از طرفى کارشناسان دانشگاه استانفورد با بررسى افراد مبتال به این بیمارى دریافتند که تعداد زیادى از آنها 

به بیمارى سلیاك نیز دچار شده اند.
مبتالیان به بیمارى سلیاك به خاطر نداشتن برخى آنزیم ها در روده خود قادر به هضم برخى مواد غذایى از 
جمله گندم یا شیر نبوده و در صورت مصرف آنها با مشــکالتى چون دل درد و سایر ناراحتى هاى گوارشى 

مواجه مى شوند.
تحقیقات جدید نشان داده است که ناراحتى هاى گوارشــى و مشکل هضم مواد غذایى نیز مى تواند یکى از 

دالیل روى آوردن افراد به نخوردن مواد غذایى و بروز الغرى شدید در آنها باشد.
بیمارى سلیاك نوعى بیمارى خود ایمنى اســت که در اثر آن سلول هاى روده دچار التهاب و درد شده و فرد 

مبتال براى خوردن برخى مواد غذایى با مشکل مواجه مى شود.
برخى از بیماران مبتال به ســلیاك از مشــکالت دیگرى چون بى اشتهایى، اختالل در 

یادگیرى و پرخاشگرى رنج مى برند.
بیماران مبتال به آنورکســیا با درصد باالیى به بیمارى ســلیاك نیز مبتال 
هستند و ولى عالئم این دو بیمارى نباید با هم اشتباه گرفته شود و هر دو 

به درمان هاى اورژانسى نیاز دارند.
برخى افراد مبتال به anorexia به شــدت در مقابــل درمان هاى

پزشکى از خود مقاومت نشــان مى دهند و آمار باالیى از مرگ افراد به 
خاطر بى اشتهایى در اثر این بیمارى در دنیا وجود دارد.

معموًال براى درمان مبتالیان به بى اشتهایى افراطى عالوه بر درمان هاى 
دارویى و رژیم غذایى، برگزارى جلســات روانشناسى نیز مورد نیاز است تا 

ریشه هاى روانى این بى اشتهایى شناسایى شود.
گفتنى است؛ بیمارى آنورکسیا در دختران بویژه در سنین بلوغ شیوع دارد 
و مواردى چون استرس، از دست دادن عزیزان و ضربه هاى روحى باعث 

تشدید بیمارى مى شود.

آلو میوه اى شــگفت انگیز که براى اعصاب مفید بوده و 
خشک شده آن درمان کم خونى(Anemia) است و 
براى بیمارى هایى چون: شب کورى، نقرس، رماتیسم و 
تصلب شرائین تجویز مى شود. ضمن آنکه براى صفرا و 

تنظیم اعمال کلیه فواید بى شمارى دارد.
هرچند امروزه با توجه به پیشــرفت هاى صورت گرفته 
در کشــاورزى، همه میوه ها در هر فصلــى وجود دارند 
و مى توان از خواص آن در طول ســال بهره گرفت، اما 
خداوند متعال ترتیب فصل هــا و میوه ها را طورى قرار 
داده است که هر فصل خوراك مورد نیاز همان فصل را 

با خودش مى آورد.
محصوالت هر فصل مى تواند کمبود فصل قبل را جبران 
کند، براى مثال ما در فصل ســرما با انواع بیمارى هاى 
ویروسى رو به رو هســتیم که براى ایمنى برابر آنها نیاز 
داریم ویتامین C زیادى مصرف کنیم و تمام میوه هاى 
این فصل مثل پرتقال، نارنگى و لیموشیرین و … سرشار 
از این ویتامین هستند. همچنین فصل تابستان که بدن به 

آب بیشترى نیاز دارد، پر است از میوه هاى آب دار.

آلو دواى دردها
 یکى از میوه هاى فصلى که باید در موقع خودش حد اکثر 
استفاده را از آن برد، آلو است. آلو را درمان کننده بیمارى 
کبدى، دفع کننده اوره، اســیداوریک(Uric acid) و 
چربى خون مى دانند. همچنین آرام بخش و ملین و براى 
اشخاصى که از ناراحتى یبوست رنج مى برند بسیار مفید 
است. خوردن آلوى تازه حرارت را فرو مى نشاند، و صفرا 
را تسکین مى دهد. آلوى خشک، خون را طبیعى کرده 
و درد مهلک را از بین مى بــرد. در ضمن برطرف کننده 

خارش بدن است.

غذا خوردن به مقدار کافى و منظم براى حفظ سالمتى و 
شادابى به تنهایى کافى نیست بلکه افراد باید روش هاى 
غذایى مشخصى را براى جلوگیرى از هر گونه ناراحتى 

در بدن دنبال کنند.
برخى خوراکى ها علیرغم دارا بودن ارزش غذایى؛گاهى 
در صورت استفاده با معده خالى، مشکالت مختلفى را به 

وجود مى آورد.
 به عنوان نمونه مى توان به گوجه فرنگى اشاره کرد که 
علیرغم سرشار بودن از مواد غذایى و ویتامین c، داراى 
مقادیر زیادى اسید تانیک است که موجب افزایش اسید 
معده شده و امکان ابتال به زخم معده را فراهم مى آورد،  
ماست نیز حاوى مقادیر زیادى باکترى مفید است که به 
راحتى با افزایش اسید معده به ویژه به هنگام خوردن با 

معده  خالى از بین مى رود.
زیاده روى در خوردن شکر صنعتى با معده  خالى گاهى به 
از بین رفتن کبد منجر مى شود، موز نیز که حاوى مقادیر 
زیادى منیزیم و پتاسیم است در صورت خوردن با معده 
خالى  شاید به اختالل در نسبت این عناصر شیمیایى در 
خون منجر شــود  خوردن قهوه با معده خالى نیز موجب 
افزایش ترشح اســید معده شــده و درنوع خود موجب 

سوزش معده و دشوارى هضم در طول روز مى شود.
افزون بر همه موارد باال، نوشــیدن چاى با معده خالى 
نیز امکان دارد به جلوگیرى از ترشــح مایعات گوارشى

هضم کننده  و کاهش اسید صفرا در معده که به عملیات 
هضم غذا کمک مى کند، شود.

نوشیدنى هاى گاز دار نیز به غشاهاى مخاطى آسیب زده 
و موجب کاهش گردش خون در معده  و دشوارى عملیات 

هضم و ایجاد  یبوست مى شود.
افزایش استفاده از ادویه جات در صورت استفاده با معده 
خالى ممکن است  به ترشح اسید و از بین رفتن غشاى 

مخاطى معده منجر شود.

همه بالش ها مثل هم نیستند. آنها به شکل ها و ضخامت هاى مختلف 
پر مى شــوند. خیلى مهم اســت که بدانید که شــما چطور مى خوابید 
(پشت، به سمت کنار، یا روى شــکم). و این که آیا شما مشکل خاصى 
دارید (عرق کردن بیش از حد، آلرژى). هدف از یک بالش خوب این است 
که خیلى راحت باشــد و ناراحت کننده نباشد به طورى که در خواب شما 

تداخل ایجاد کند.
یک متخصص خواب مى گوید: هنوز علم براى آن چیز زیادى پیدا نکرده 

است. شما باید چندین راه را خودتان امتحان کنید.

بالشى با تکنولوژى باال:
بالشــى با قابلیت تنظیم باد با فوم هایى قابل جست و خیز. این بالش ها 
مشــابه فوم هایى هســتند که ژل تزریقى دارند و اجازه مى دهند تا شما 
از تورم بیش از حد بالــش جلوگیرى کنید و یا اگر دلتــان بخواهد آن را 

محکم تر و یا نرم تر قرار دهید و موقعیت خواب خود را تنظیم کنید.

بهترین بالش ها:
ایــن نــوع از بالش ها بالشــى هســتند کــه به آرامى ســر شــما را 
حمایت مــى کننــد و الیــه اى از پــر دارد که مــى توانید آنهــا را با 

سر خود تغییر دهید.

بهترین پر مصنوعى:
اگر شما از آلرژى رنج مى برید بهتر اســت از الیاف پلى استر اختصاصى 
استفاده کنید. این پرهاى مصنوعى به تقلید از پرهاى واقعى ساخته شده اند 

و شما دیگر به آنها آلرژى نخواهید داشت.

یک بالش محکم:
اگر حرکت کردن بالش و جا به جایى آن را دوســت ندارید مى توانید از

 بالش هاى محکم اســتفادده کنید. بالش هــاى محکمى که به راحتى 
مى توانید ســرتان را روى آنها بگذارید و کتاب بخوانید و آنقدر هم نرم و 

صاف باشند که احساس گرماى بیش از حد نکنید.

بالش پشمى:
بالش پشمى گزینه اى بســیار خوب براى کسانى اســت که زیاد عرق 
مى کنند و رطوبت بدن آنها زیاد است. بالش پشمى حالت فنرى دارد و به 

راحتى باال مى آید و به شکل اولیه اش برمى گردد.

بالشى از پرهاى غاز سفید اروپایى:
 این بالش شاید خیلى کیفیت باالیى نداشته باشد. اما با بودن هوا در داخل 
این پرها و احساس جایگاهى مالیم، حسى فوق العاده براى خواب به شما 
مى دهد و با حرکت دادن آن مى توانید آن را به راحتى به شکل اولیه آن 

برگردانید.

برخى از افــرادى که به دنبال کاهش وزن هســتند 
با اعمال تغییراتــى در رژیم غذایى شــان و انجام 

فعالیــت هاى جســمى تا 
حدى وزن خود را کاهش

مى دهند اما اغلب میزان 
این کاهش وزن چندان 
ایــده آل و قابــل توجه 

نیست.
کاهش وزن ممکن اســت به 

دلیل ناآگاهى از تأثیــرات فزاینده 
برخى عوامل فرد بــه نتیجه مطلوبش 

نرســد . چند عامل تأثیرگذار که تالش هاى 
شــما را براى کاهش وزن بى نتیجــه مى گذارند، 

اشاره مى کنیم که ممکن است بسیارى از افراد از آنها 
آگاهى نداشته باشند:

کمبود خواب
طبق نتایج نظرســنجى گالوپ 40 درصد افراد در شب 
کمتر از هفت ســاعت به خواب مى رونــد که این مدت 
زمان ناکافــى موجب مى شــود هورمــون کورتیزول 
افزایش یابد و فرد احســاس گرســنگى داشــته باشد. 
همچنین کمبــود خواب موجــب مقاومت انســولینى
مى شود که ذخیره سازى چربى را در بدن آسان مى سازد.

داشــتن فعالیت بیش از حد، بهانه اى 
براى پرخورى

برخى افراد تصور مى کنند میزان کالرى سوخته شده 
بر اثر ورزش کردن مجوزى بــراى پرخورى کردن 
است. همچنین فرد نباید به قصد آنکه بعدها میزان 
کالرى مصرفى را مى سوزاند در میزان مواد خوراکى 

مصرفى اش دقت نداشته باشد.

نارسایى در غده تیروئید
عملکرد غده تیروئید براى ســوخت و ساز بدن حائز 

اهمیت است و کارشناسان معتقدند بروز اختالل در 
غده تیروئید یکى از تشخیص 

داده نشده ترین موانع 
براى کاهش وزن است.

عالوه بر این، آنچه که بسیارى از پزشکان سنتى 
براى سطح هورمون ترشح کننده تیروئید مناسب در 
نظر مى گیرند صحیح نیست و به عالئم دیگر مرتبط 

با عملکرد غده تیروئید توجه ندارند.

مصرف مقدار کــم مــواد غذایى در 
وعده هاى متناوب

برخى افراد تصور مى کنند مصرف مواد خوراکى کم 
در فواصل دو تا سه ســاعت به ثابت ماندن قندخون 
کمک مى کند و مانعى براى پرخورى اســت اما در 
حقیقت ایــن روش موجب افزایش انســولین بدن 

مى شود و میل به خوردن را افزایش مى دهد.

مصرف بیش از حد موادقندى و 
عدم آگاهى از آن

برخى از مــواد خوراکــى داراى مــواد قندى 

نهفته اى هســتند کــه موجب افزایــش دورکمر 
مى شوند. در این بین فروکتوز بدترین قند در نوع خود 
به حساب مى آید زیرا مستقیم وارد کبد شده و چربى 

ایجاد مى کند.

داشتن استرس
نتایج یک تحقیق نشــان مى دهد زمانى که زنان 
تحت استرس باشند در ســال حدود پنج کیلوگرم 

دچار اضافه وزن مى شوند.
 اســترس، ترشــح هورمون کورتیزول را افزایش

مى دهــد که موجــب تحلیــل رفتن 
ماهیچه ها و کاهش سروتونین 
مى شــود در نتیجه تمایل 

فرد به مصرف مواد شیرین افزایش مى یابد.

افراط در ورزش کردن
ورزش و تمرین کردن شــدید و سخت نیز مى تواند 
تأثیر معکوس داشته باشد. وقفه انداختن بین تمرین 
کردن بــراى کاهــش وزن بهترین حالت اســت و 
مى توان تمرین کمترى در مــدت زمان کوتاه ترى 

داشت.

عدم مصرف کافى چربى
بدن براى آنکه چربى سوزى داشــته باشد به چربى 
نیاز دارد اما باید نوع درستى از چربى را انتخاب کند. 
چربى هاى ســالم همچون چربى هــاى موجود در 

ماهى، آووکادو، روغن زیتون و خشکبار بهترین انواع 
چربى هستند.

D کمبود ویتامین
ویتامین D براى انجام بسیارى از کارکردهاى بدن 
ضرورى است و بدون آن بدن نمى تواند چربى سوزى 

داشته باشد.

دیر غذا خوردن
الزم است وعده غذایى شــام در یک ساعت معقول 
مصرف شود و پس از آن فرد از مصرف مواد خوراکى 

پرهیز کند.

سمى بودن بدن
ســموم زیســت محیطى در اطراف ما وجود دارند و 
مى تواننــد در عملکرد هورمون هــا اختالل ایجاد 
کرده، دماى بدن را پایین آورد و موجب ذخیره چربى 

در بدن شوند. 
بدن نمــى تواند همچنیــن 

مواد سمى را به 
طور کامل از بین 
ببــرد. امــا خوردن 
مقدار قابل توجهى فیبر، 
پروتئین، سبزیجات سبز در 
کاهش و حذف مواد سمى از بدن 

مؤثر است.

رژیم غذایى سخت
رژیم هاى غذایى سخت و شدید روش خوبى براى 
کاهش وزن نیستند و حتى مى تواند موجب بیمارهاى 
قلبى عروقى شوند و به همین دلیل پزشکان تغذیه به 
افراد توصیه مى کنند تمرکز خود را روى سالمت خود 
و نه میزان وزنشان قرار دهند چون همین امر موجب

 مى شود که بدن در حالت سالم قرار گیرد.

چرا به وزن ایده آل نمى رسیم؟
فواید مصرف

 آلوى خشک براى کبد

خطر بعضى  غذاها براى 
معده خالى 

ـى در رژیم غذایى شــان و انجام 
جســمى تا 
کاهش را

ب میزان 
 چندان 
ـل توجه

کن اســت به 
تأثیــرات فزاینده 

د بــه نتیجه مطلوبش 
ل تأثیرگذار که تالش هاى 

هش وزن بى نتیجــه مى گذارند، 
ه ممکن است بسیارى از افراد از آنها 

شند:

ب
ـنجى گالوپ 40 درصد افراد در شب 
عت به خواب مى رونــد که این مدت 
جب مى شــود هورمــون کورتیزول

 حســاس گرســنگى داشــته باشد. 
 خواب موجــب مقاومت انســولینى
 سازى چربى را در بدن آسان مى سازد.

 فعالیت بیش از حد، بهانه اى 

 مى کنند میزان کالرى سوخته شده 
پرخورى کردن ن مجوزى بــراى

رد نباید به قصد آنکه بعدها میزان 
 مى سوزاند در میزان مواد خوراکى 

ت نداشته باشد.

در غده تیروئید
ئید براى ســوخت و ساز بدن حائز 

غده تیروئید یکى از تشخیص 

داده نشده ترین موانع 
براى کاهش وزن است.

عالوه بر این، آنچه که بسیارى از پزشکان سنتى 
براى سطح هورمون ترشح کننده تیروئید مناسب در 
مى گیرند صحیح نیست و به عالئم دیگر مرتبط  نظر

با عملکرد غده تیروئید توجه ندارند.

مصرف مقدار کــم مــواد غذایى در 
وعده هاى متناوب

برخى افراد تصور مى کنند مصرف مواد خوراکى کم 
در فواصل دو تا سه ســاعت به ثابت ماندن قندخون 
کمک مى کند و مانعى براىپرخورى اســت اما در 
حقیقت ایــن روش موجب افزایش انســولینبدن 

مىشود و میل به خوردن را افزایش مى دهد.

مصرف بیش از حد موادقندى و 
عدم آگاهى از آن

برخى از مــواد خوراکــى داراى مــواد قندى 

مى شوند. در این بین فروکتوز بدترین قند در نوع خود 
زیرا مستقیم وارد کبد شده و چربى  به حساب مى آید

ایجاد مىکند.

داشتن استرس
که زنان نشــان مى دهد زمانى نتایج یک تحقیق

تحت استرس باشند در ســال حدود پنج کیلوگرم 
دچار اضافه وزن مى شوند.

 اســترس، ترشــح هورمون کورتیزول را افزایش
مى دهــد که موجــب تحلیــل رفتن

ماهیچه ها و کاهش سروتونین 
مى شــود در نتیجه تمایل 

افراط در ورزشکردن
ورزش و تمرین کردن شــدید و سخت نیز مى تواند 
تأثیر معکوس داشته باشد. وقفه انداختن بین تمرین 
کردن بــراى کاهــش وزن بهترین حالت اســت و 
مى توان تمرین کمترىدر مــدت زمان کوتاه ترى

داشت.

عدم مصرف کافى چربى
بدن براى آنکه چربى سوزى داشــته باشد به چربى 
نیاز دارد اما باید نوع درستى از چربى را انتخاب کند. 
چربى هاى ســالم همچون چربى هــاى موجود در 

چربى هستند.

D کمبود ویتامینD
Dویتامین D براى انجام بسیارى از
ضرورى است و بدون آن بدن نمىت

داشته باشد.

دیر غذا خوردن
الزم است وعده غذایى شــام در یک
فرد از مصر مصرف شود و پس از آن

پرهیز کند.

سمىبودن بدن
ســموم زیســت محیطى در اطراف
مى تواننــد در عملکرد هورمون ه
کرده، دماى بدن را پایین آورد و مو

در بدن شوند. 
همچنیــن 

ط
ببــ
مقدار ق
پروتئین، س
کاهش و حذف

مؤثر است.

رژیم غذایى سخت
رژیم هاى غذایى سخت و شدید ر
کاهش وزن نیستند و حتى مى تواند
قلبى عروقى شوند و به همین دلیل
ر افراد توصیه مى کنند تمرکز خود را
و نه میزان وزنشان قرار دهند چون
 مى شود که بدن در حالت سالم قرار

فلفل ها مجموعه اى از مواد مغذى و ویتامین هاست که طعمى خوشمزه به غذاهاى مختلف مى افزاید. دریابید که چرا باید 
از قدرت فلفل براى تقویت سالمت خودتان استفاده کنید.

فلفل دلمه مملو از ویتامین هاى گوناگون شامل ویتامین A، اکثر ویتامین هاى B و ویتامین C، E و K مى باشد. تمام 
این مواد مغذى از بدن در برابر عملکردهاى مختلف از جمله لخته شدن طبیعى خون تا تنفس سلول محافظت مى کند.

سرشار از مواد معدنى
فلفل هاى دلمه  مى توانند میزان مواد معدنى را با اضافه کردن کلسیم، آهن، منیزیم، منگنز، فسفر و پتاسیم به غذایتان 
افزایش دهند. این مواد معدنى عملکرد مغزتان را به شکل مناسب حفظ مى کند، به تنظیم عملکرد قلب کمک مى کند و 

در فعالیت هاى مختلف ضرورى دیگر نیز شرکت دارند.

سرشار از آنتى اکسیدان
هنگامى که بدن شما انرژى مى سوزاند، رادیکال هاى آزاد اکسیژن دار و مضرى تولید مى شود. بدن ترکیبات متنوعى را براى 
پاك کردن این ترکیبات مضر پیش از اینکه به بدن آسیب بیشترى برسد، تولید مى کند. تصور مى شود که آنتى اکسیدان ها 

با اضافه کردن یک الیه محافظ مى توانند کمک کننده باشد.

C سرشار از ویتامین
تغییر مى کنند. بدین ترتیب میــزان ویتامین C فلفل ها هنگامى که رســیده تر مى شوند، از ســبز به زرد و قرمز 

 C آنها افزایش مى یابد. خوردن فلفل قرمز مقدار ویتامین
بدن را افزایش مى دهد کــه مى تواند تا 100٪ یا 

بیشتر از مقدار روزانه  توصیه شده را در برگیرد.

کالرى ناچیز
فلفل ها یک میان وعــده و افزودنى عالى به 

بسیارى از خوراکى ها هستند. فلفل هاى رسیده تر 
زرد و قرمز شیرین تر مى شوند که آنها را به  عنوان 

یک میان وعده مستقل جذاب مى کند. 

 مفید براى چشم ها
فلفل حاوى ترکیبى به نام لوتئین است که طبق 

کشفیات نقش ارزشمندى در سالمت 
چشم ایفا مى کند.

یکى از مطالعات اخیر در آمریکا نشان مى دهد 
که تنهایى مى تواند عالئم سرماخوردگى هاى 

معمولى و رایج را تشدید کند.
محققان در این مطالعه متوجه شده اند که هرچه 
افراد مبتال به ســرماخوردگى تنهاتر باشــند، 
عالئم شدیدترى از ســرماخوردگى را تجربه 
مى کنند. سالمتیسم یکى از مطالعات اخیر در 
آمریکا نشان مى دهد که تنهایى مى تواند عالئم 
سرماخوردگى هاى معمولى و رایج را تشدید کند. 
محققان در این مطالعه متوجه شده اند که هرچه 
افراد مبتال به سرماخوردگى تنهاتر باشند، عالئم 
شدیدترى از سرماخوردگى را تجربه مى کنند، 
درحالى که افراد داراى روابط اجتماعى قوى با 

چنین مشکلى روبه رو نمى شوند.
 Health گزارشــى از ایــن مطالعــه در 
Psychology منتشر شــده است. آنجى 
لیروى (از اعضاى دانشگاه رایس و مسئول این 
مطالعه) مى گوید: «ما کیفیت روابط اجتماعى 
افراد را بررســى کردیم، نه کمیــت این روابط 
را. هر کدام از ما مى توانیم در یک اتاق شــلوغ 
قرار بگیریم،  اما باز هم احساس تنهایى کنیم. 
وقتى که مسئله عالئم سرماخوردگى را بررسى 
مى کنیم، دقیقًا همین نوع احســاس از تنهایى 

اهمیت پیدا مى کند.»
به نظر محققان، پزشکان باید به وضعیت روانى 
بیماران بیشتر از قبل توجه کنند و اظهار بدحالى 
آنان را از جنبه هاى مختلف مورد بررســى قرار 

بدهند.
 به گفته آنجى لیروى، «تنهایــى لزوما از نظر 
بیولوژیکى با بیمارى مرتبط نیســت، اما نوع 
ادراك ما از عالئم بیمــارى تحت تأثیر تنهایى 
قرار دارد. درواقع، احساســات افراد قبل از بیمار 
شــدن کامًال مى تواند بر احســاس آن ها در 
موقعیت بیمارى تأثیر بگــذارد، حتى در موارد 

خیلى ساده اى مانند سرماخوردگى».

افراد تنها
 شدیدتر سرما مى خورند

ویژگى بهترین بالش براى استراحت چیست؟ 

بیمارى نوظهور در کمین دختران جوان خواص درمانى انواع فلفل براى سالمت 

مبتال براى خوردن برخى مواد غذایى
برخى از بیماران م
یادگیرى
بیما
ه
ب
ب
پ
خ
مع
داروی
ریشه ها
گفت
و م
تشد

Cتغییر مى کنند. بدین ترتیب میــزان ویتامین Cد، از ســبز به زرد و قرمز 
C مقدار ویتامینC

100٪ یا  0ا
گیرد.

عالى به
 رسیده تر 

 به  عنوان 

ه طبق 
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شهرستان زابل در شمال شرق سیستان و بلوچستان 
واقع شده که زمانى به انبار غله ایران شهرت داشت 

اما بیش از 15 سال است که با مشکل خشکسالى 
مواجه است. همچنین ندادن حق آب هیرمند، تاالب 
بین المللى هامون را دچار خشکى کامل کرده بطورى 
که در گذشته از این تاالب 10هزار تن ماهى صید 
مى شد. با شروع خشکسالى و بى توجهى مسئولین، 

سیل مهاجرت به قدرى زیاد شد که حتى تردد 
کامیون هاى حاوى وسایل اهالى، ممنوع شد و بسیارى 
از اهالى مجبور شدند اسباب زندگى شان را رها و به 

شهرهاى دیگر کوچ کنند.
منبع: مهر




