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مصلحت اصفهان، تغییر فرماندار بود

بین المللحوادثاقتصادجهان نمافناورى اردوغان دست به دامن آلمان شده استباند «آهنى» در بند پلیسگوشت قرمز 45درصد گران شده استمشایى: بقایى رقیب ندارد!تکنیک هایى براى دسترسى همه جهان به اینترنت

بهترین زمان بازنشستگى 
در طول سال چه موقع است؟
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در صفحه سالمت بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

خوش بینى براى سالمت شما خوب است درمان 60درصد سوختگى،یک میلیارد
رئیس بیمارستان شهید مطهرى با گالیه از عدم بیمه پماد، پانسمان 
و لباس سوختگى بیماران، به هزینه یک میلیاردى درمان سوختگى 
60درصدى پرداخت و گفت: اگر طرح تحول سالمت نبود بیماران 
ســوختگى بیچاره شــده بودند و بیمارستان هاى ســوختگى نیز 

ورشکسته مى شدند.     

نوع نگرش شما چگونه است؟ آیا فردى خوش بین هستید که نیمه 
پر لیوان را نــگاه مى کند یا فردى بدبین که بــر نیمه خالى متمرکز 
مى شود؟ اگر جزو دسته نخست هستید، خبرهاى خوبى براى شما 
داریم: خوش بینى براى سالمت انســان خوب است و حتى ممکن 
است بر طول عمر بیافزاید.پژوهشگران دریافتند زنانى که باالترین 

سطح خوش بینى را گزارش کردند... 
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پرورش80میلیون
 ماهى قرمز براى عید

کارشناس تکثیر و پرورش ماهیان زینتى سازمان 
شیالت ایران از پرورش بیش از 200 میلیون قطعه 
انواع ماهیان زینتى در 9 ماهه امسال خبر داد که 80 
میلیون قطعه آن ماهى قرمز (گلدفیش) براى نیاز 

شب عید است.
6

«فروشنده» اصفهان در همه عرصه هاى هنرى صاحب مکتب است
 اسکار گرفت
 فرهادى
 تاریخ ساز شد

نقش هند در تولید ریل در ذوب آهن

 فرمان جدید مهاجرتى، چهارشنبه امضا مى شود

استاندار اصفهان در مراسم تودیع فضل ا...کفیل:

سینماگر خمینى شهرى 
یک افتخار بزرگ دیگر نصیب 
سینماى ایران کرد
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پولشویى 
مواد مخدر 
افزایش 
داشته است

وضعیت تعطیلى 
پنج شنبه هاى 
مدارس
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ویسى سال آینده 
سپاهان را 
قهرمان
 مى کند!
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سپاهان را 
قهرمان

9

ت
ى
شد

 مى کند!

در صفحه اجتماع بخوانید

است بر طول عمر بیافزاید.پژوهشگرورشکسته مى شدند.     
سطح خوش بینى را گزارش کردند...

«فرو
 اسکار
 فر
 تاریخس

س
یک افتخ

  

شرکت کشت و صنعت شهید مطهرى (سهامى خاص) در نظر دارد عملیات اجراى سیستم آبیارى 
تحت فشار اراضى خود واقع در  شهر اصفهان، واحد زیار به مساحت 40 هکتار و واحد رحیم آباد 
شاهین شهر  به مساحت هاى 54 و 72 هکتار  را به شــرکت هاى پیمانکارى واجد شرایط واگذار 
نماید، متقاضیان از تاریخ درج آگهی می توانند بابت خرید اســناد مناقصه مبلغ 500،000 ریال به 
حساب جارى نزد بانک ملت (جام) بشماره 264639461 بنام این شرکت واریز و با در دست داشتن 
اصل فیش واریزى به آدرس: اصفهان، سی و ســه پل، اول چهار باغ باال، کوچه باغ نگار، پالك 4 
اداره کل اموال و امالك استان اصفهان مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند. آخرین فرصت جهت 
تحویل اسناد تکمیل شده پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 95/12/24 مى باشد. تاریخ بازگشایى 
پاکتها روز چهارشنبه مورخ  95/12/25 ساعت 10 صبح خواهد بود. جهت کسب اطالعات بیشتر با

 شماره تلفن: 09132677264  تماس حاصل نمائید.
  www.kesht-sanat.com

آگهى مناقصه محلی آگهى مناقصه محلی شماره   شماره   1111--110110--9595

پیرو آگهى مناقصه شماره 23892 مورخ 95/11/10 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد 
به استناد مصوبه شماره 2088 مورخ 95/8/12 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل در 
خصوص انتخاب پیمانکار جهت طراحى، اجرا، سرمایه گذارى و بهره بردارى الیت باکس 
اسکرول هوشمند تبلیغاتى واقع در بلوار دکتر اسالمى با قیمت اجاره ثابت ماهیانه 

30/000/000 ریال از طریق برگزارى مناقصه عمومى (مدت بهره بردارى) اقدام نماید. 
لذا از کلیه پیمانکاران واجدین شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط و 
مشخصات، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این 
آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده 

مناقصه مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مناقصهآگهى مناقصه  (مرحله دوم)(مرحله دوم)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم
نوبت دوم

شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار  
نماید. لذا از کلیه شرکتهاى پیمانکارى که داراى شرایط ذکر شده در ذیل صفحه مى باشند دعوت مى شود از تاریخ 
1395/12/10 با واریز مبلغ 400/000 ریال به شماره 2175670203003 حساب سیبا (بانک ملى) و دریافت اسناد و 
مشخصات فنى پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیر 
مراجعه یا براى کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه 
نمایید. مهلت تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت 

ادارى روز شنبه مورخ 1395/12/21 مى باشد و هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: اجراى کانتر ساختمان شماره 1 سالن کنفرانس و کلیه تغییرات و تعمیرات مربوطه به ساختمان هاى 

شماره 1 و 2 شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان
مبلغ برآورد اولیه: 2/500/000/000 ریال از محل بودجه جارى 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 125/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر: داراى مجوز بهره بردارى از اتحادیه یا اصناف مصنوعات چوبى

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى

امور پیمان هاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

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

 

 
مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1395/12/21

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1395/12/22
محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتى www.abfaesfahan.ir، تلفن: -36680030 031

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شماره تلفن: -36680030 031

آگهى مناقصه عمومى آگهى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجه موضوع مناقصهشماره مناقصه

95 -4 -237PAC 1/200/000/000جارى خرید پلى آلومینیوم کلراید

240/000/000جارى خرید 2 دستگاه تابلو برق براى تصفیه خانه فاضالب جنوب 238- 4- 95

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1395/12/10 
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وزیر کشور و دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
طبق آخرین آمارهاى ارائه شده تولید مواد مخدر در کشور 

افغانستان 43 درصد افزایش یافته است.
به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانــى فضلى ادامه داد: در 
چنین وضعیتى مسیرهاى شمالى، دریایى و بالکان فعال 
تر و روند پولشویى نیز از نظر میزان و گسترش منطقه اى 

شتاب بیشترى پیدا کرده است.
وى افــزود: از همه مهمتر سوءاســتفاده افراط گرایان و 
مجرمان جرائم سازمان یافته از این شرایط براى اهداف 
تروریستى و جرائم بین المللى و خصوصاً پولشویى مسئله 

مواد مخدر را به یک مسئله جهانى تبدیل کرده است.

رحمانى فضلى  گفت: سنگین ترین مسئولیت در راه مبارزه 
با پولشــویى متوجه کشورهایى اســت که مافیاى مواد 
مخدر، آن کشورها را براى پنهان کردن و حفظ درآمدهاى 
غیرمشروع خود برگزیده اند البته مبارزه با پولشویى مستلزم 
مبارزه جدى با به کارگیرى ساز و کارهایى به روز و پیشرفته 
است که خوشبختانه جمهورى اسالمى ایران برنامه اى 
فراگیر و اثربخش با تصویب قوانین و صدور دستورالعمل 
هاى دقیق درباره آن طراحى کرده و در دست اجرا دارد. 
وى افزود: ایران اولین کشور در مسیر بالکان است که در 
معرض اولین و بزرگ ترین موج هاى جریانات قاچاق و 

جرائم مرتبط با آن قرار دارد. 

رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین گفت: در موضوع 
خوزستان، بنده رســمًا اعالم کردم که آحاد بسیجیان 
حاضر هستند در کاشت نهال و یا در هر عرصه دیگرى 

که الزم باشد کمک کنند.
به گزارش فارس، سردار غالمحسین غیب پرور با اشاره 
به بیانات حضرت آیت ا... خامنه اى درباره اینکه بسیج 
مى تواند دستگاه هاى مسئول را، هم در جهت دهى، هم 
در هدفگذارى، هم در عمل یارى بدهد و اینکه بســیج 
مى تواند به قوه  مجریه براى جهت دهى صحیح و براى 
جلوگیرى از خطا و انحراف در مسیر کمک کند، گفت: 
این بحثى اســت که ما باید باورمان شود که بسیج یک 

اقیانوس اســت که ادعاى رقابت و تقابل با هیچ نهادى 
را ندارد. وى در ادامه افزود: بســیج رقیب نیست؛ واقعًا 
بسیج مى تواند حالل مشکالت کشــور باشد، بنده دو 
هفته پیــش در وزارت نیرو اعالم کــردم هرجایى که 
دولت اعالم کند ما با آغوش به دولت کمک مى کنیم؛ 
در موضوع خوزستان، بنده رســمًا اعالم کردم که آحاد 
بسیجیان حاضر هستند در کاشت نهال و یا در هر عرصه 
دیگرى که الزم باشد کمک کنند. رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین اظهار داشت: ما باید کمک کنیم چرا که این 
مملکت و این انقالب براى مــا و متعلق به همه مردم و 

همه بسیجیان است. 

پولشویى مواد مخدر 
افزایش داشته است

بسیج آماده کمک براى حل 
مشکالت خوزستان است

شلیک جدیدترین موشک ایران 
  فارس | در جریان رزمایش بزرگ نیروى دریایى 
ارتش که با نام «والیت95 » در آب هاى جنوب کشـور 
در حال برگزارى است، جدیدترین موشک کروز دریایى 
سـاخت ایران با نام «نصیر» شلیک شـد. سردار حسین 
دهقان وزیر دفاع با اعالم این خبر گفت که این موشک 
توانسته است پس از شلیک با موفقیت به هدف اصابت 

کند. وى به میزان بُرد این موشک اشاره اى نکرد.

جهان تعظیم کرد
حجت االسالم مسـیح مهاجرى مدیر    انتخاب|
روزنامه جمهورى اسالمى و از نزدیکان آیت ا...هاشمى 
رفسنجانى در مراسـم چهلمین روز درگذشـت او که در 
رفسـنجان برگزار شـده بود گفت: مردم رفسـنجان به 
خود ببالند که آیت ا...هاشـمى را تحویل ایـران و جهان 
دادند. افتخار کنید جهـان برابر آیت ا...هاشـمى تعظیم 
کرد. خیلى ها از دنیا مى رونـد اما چنین با عظمت از او یاد 
نمى کنند. پرچم 57 کشور دنیا به احترام این عالم مجاهد 
نیمه افراشته شد و بیش از 80 کشور به ایران پیام تسلیت 
داد و کشـور هند از طرف یک میلیارد و 800 میلیون نفر 

جمعیت هندى به ایرانى ها تسلیت گفت.

هک شدن ایمیل داخل زندان!
  تابناك| اسـحاق جهانگیـرى معـاون رئیـس 
جمهورى در بخشى از گفتگوى خود با شرق گفت:  اخیراً 
آقاى هندى نماینـده حقوقى وزارت نفت در جلسـه اى 
ایسـتاد و گفت همراه نماینده دادسـتان به دیدن بابک 
زنجانى رفته بوده و او در جلسه برخورد تندى کرده و گفته 
این ایمیل هایى که مى زنید چیسـت! آقاى هندى گفت 
من به زنجانى گفتم کدام ایمیل ها را مى گویید که دیدم از 
داخل جیبش تمام ایمیل هاى من را که پرینت گرفته بود، 
نشان داد. یعنى پیداست هنوز قدرت دارد و ایمیل هایى را 
که مسئول حقوقى وزارت نفت فرستاده، هک کرده است. 

اصالً انتخابات کى هست؟!
جـالل ملکـى سـخنگوى سـازمان    ایلنا |
آتش نشانى تهران که در زمان آتش سوزى پالسکو بارها 
با خبرنگاران مصاحبه کرده بود و چهره اش به طور مرتب 
از تلویزیون پخش مى شد درباره اخبارى مبنى بر شرکت 
وى در انتخابات شوراى شـهر تهران و حضور در لیست 
اصولگرایان گفت: من اصًال نمى دانم ثبت نام و انتخابات 
شوراى شهر چه زمانى است که اسم من وارد لیست شده 
باشد. وى ادامه داد: اگر این موضوع صحت دارد بروند از 
افرادى که این لیست را بسـته اند، بپرسند که آیا شما نام 
جالل ملکى را وارد لیست خود کرده اید و چرا وى از این 

موضوع خبر ندارد؟

«زورخانه» هم از دست رفت
کشورهاى  هاى  بازى  صفحه    خبر آنالین |
ملى  ورزش  را  زورخانه  ورزش  سال 2017  اسالمى 
آذربایجانى ها معرفى کرده است.این  همان مسابقات 
ورزشى  است که براى کشورهاى مسلمان زیر نظر 
IOC برگزار مى شود .کمیته هاى المپیک هر کشور 
مسئول مستقیم آن هستند. ایران هم قرار است با 
این  براى  برود  باکو  به  طویل  و  عظیم  لشکرى 
ملى  ورزش  زورخانه  عمًال  صفحه  این  مسابقات.در 
تاریخ 700  با  ولى  پوریاى  و  شده  نامیده  آذربایجان 
ساله این ورزش به نام کشور آذربایجان با مرکزیت 

باکو و نه خطه آذربایجان سند خورده است!

شوراى نگهبان باز هم  رد کرد
  ایرنا | شوراى نگهبان طرح استفساریه تبصره 
(4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شـوراى اسالمى 
که درمـورد اعالم نظر این شـورا درخصوص صالحیت 
منتخب پس از اعـالم صحت انتخابات حـوزه انتخابیه 
است را باردیگر داراى ایراد دانسـت. شوراى نگهبان در 
جلسه 1395/11/27خود با توجه به اصالحات به عمل 
آمده نظر خود را به  این شـرح اعالم کـرد که صرف  نظر 
از عدم تطابق سـئو ال و پاسخ استفساریه، اشکال سابق 
این شورا کماکان به قوت خود باقى است و مغایر اصل 99 

قانون اساسى و نظریه تفسیرى آن است. 

توئیتر

  نامه نیوز | نشست خبرى اسفندیار رحیم مشایى 
در حمایت از بقایى حکایــت از ورود همه جانبه احمدى 

نژادى ها به انتخابات ریاست جمهورى دوازدهم دارد.
ورود بقایى به صحنه انتخابات بیشــتر شــبیه به یک 
شــوخى بود. به ویژه اینکه قبل از ورود او احمدى نژاد 
طى نامه اى اعالم کرد از هیچ نامــزدى در انتخابات 
حمایت نخواهد کــرد. خود بقایى نیــز در نامه اعالم 
نامزدى خود نوشته بود مستقل وارد صحنه رقابت شده

 است.

ورود مشــایى بعد از چهار ســال ســکوت حکایت از 
برنامه اى بزرگ براى انتخابات ریاست جمهورى سال 
96 دارد. برنامه اى شــبیه انتخابات ریاست جمهورى 
92. در آن انتخابات احمدى نژاد بــه صورت تمام قد 
در حمایت از مشــایى وارد صحنه شــد. حتى احمدى 
نژاد در حرکتى غیر معمــول به عنوان رئیس جمهور با 
مشایى به وزارت کشور رفت تا او در انتخابات ثبت نام 

کند.
احمدى نژاد حتى بعد از رد صالحیت مشایى تمام تالش 

خود را انجام داد تا او را از سد شوراى نگهبان عبور دهد. 
سد شــوراى نگهبان به حدى قدرتمند بود که احمدى 
نژاد نتوانســت از آن عبور کند تا مشایى لقب نامزد رد 
صالحیت شده انتخابات را به همراه القاب دیگر با خود 

همراه داشته باشد.
چهار ســال بعد از آن روزها و در شــرایطى که بازى 
کاندیداتورى احمدى نژاد با نهى رهبرى روبه رو شد، 
مشــایى مى گوید: «احمدى نژاد براى حمایت از افراد 
محدودیت دارد، افراد منعى ندارند که بگویند ایشان را 

دوست داریم و از ایشان دست نمى کشیم.»
اسفندیار دولت دهم از محدودیت احمدى نژاد مى گوید 
و شــاید این مهمترین دلیلى باشد که باعث شده است 
مشــایى وارد صحنه رقابت شود. مشــایى مردى که 
همیشه در سایه بوده قرار اســت در انتخابات پیش رو 
به فرمانــده در میدان احمدى نژادى ها تبدیل شــود. 
بخشــى از صحبت هاى او حکایت از ایــن معنا دارد: 
«من افتخار مى کنم که شباهتى به احمدى نژاد دارم اما 
اعالم مى کنم بقایى به احمدى نژاد شبیه تر است. برخى 
مى پرسند آیا بقایى رأى مى آورد؟ بنده مى گویم بقایى 
در این انتخابات اصًال رقیبى ندارد. هیچ دلیلى براى رد 
صالحیت بقایى وجود ندارد. اگــر بقایى ردصالحیت 
شود دوقطبى خطرناکى شکل خواهد گرفت. من تمام 

قد پاى کار بقایى آمده ام.»
بدین ترتیب مى توان گفت مهندس انتخابات ریاست 
جمهورى بــراى احمدى نــژادى ها فــردى به جز 
اسفندیار رحیم مشایى نیست. احتماًال از همین امروز 
مى شــود حدس زد او همراه به بقایى به وزارت کشور 
خواهد رفت و دســتان بقایــى را بعد از ثبــت نام باال 
خواهد بــرد و خواهد گفــت: بقایى یعنى مشــایى و 

احمدى نژاد!
نکته جالب در این میان این اســت کــه احمدى نژاد 
مى دانســت با توجــه به ســابقه مشــایى او قطعًا رد 
صالحیت خواهد شــد امــا بازهــم از او حمایت کرد. 
حاال بازهم احمدى نژاد و مشــایى مى دانند بقایى به 
احتمال زیاد رد صالحیت خواهد شد اما باز از او حمایت 

مى کنند.
به نظر مى رســد این جریان به دنبال باال بردن هزینه 
براى نظام است. آنها دوست ندارند این انتخابات براى 
اصولگرایان و اصالح طلبان به سادگى به پایان برسد 
بدون اینکه احمدى نژاد و مشــایى در آن نقش داشته 

باشند.
تأثیرگذارى در فضاى سیاسى کشور براى احمدى نژاد 
از هر مسئله دیگرى مهم تر است. او نمى خواهد به همین 
سادگى ها از صحنه سیاسى کشور حذف شود. شاید به 
خاطر همین اســت که با مهره بقایــى پاى به صحنه 

گذاشته است.

فرمانده عملیات انتخاباتى جریان احمدى نژاد آفتابى شد

مشایى: بقایى رقیب ندارد!

آزادي 34 اعدامی 
با وساطت 
یک روحانی

آسوشیتدپرس از تصمیم جدید ترامپ خبر داد: 

 فرمان جدید مهاجرتى،چهارشنبه امضا مى شود
خبرگزارى «آسوشــیتدپرس» خبر داده که انتظار مى رود رئیس جمهور 
آمریکا چهارشــنبه فرمان اجرایى جدید مهاجرتى خــود را امضا و آن را 
جایگزین فرمان پیشین ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور اسالمى از جمله 

ایران کند.
به گزارش فارس، یک رســانه مطرح آمریکایــى از احتمال صدور فرمان 
اجرایى تازه رئیس جمهور این کشــور در قبال مهاجرت در روز چهارشنبه 

هفته جارى خبر داده است.
به دنبال حکم دادگاه هاى آمریکا و شکســت «دونالد ترامپ» در دادگاه 
تجدید نظر در قبال فرمان ممنوعیت ورود اتباع هفت کشــور اسالمى به 
آمریکا، رئیس جمهور آمریکا چند بار تأکید کرده که فرمان اجرایى جدیدى 

در این باره صادر خواهد کرد.
طبق فرمان اولیه مهاجرتى ترامپ، او ورود اتباع هفت کشور اسالمى شامل 

ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبى، سودان و سومالى را ممنوع کرده بود.

بخش دیگرى از فرمان مهاجرتى سابق رئیس جمهور آمریکا این بوده که 
برنامه پذیرش پناهجو براى 120 روز به تعلیق درآمده و پذیرش پناهجویان 

سورى هم براى مدتى نامعلوم متوقف شود.
هر چند که طبق گزارش هاى رســانه اى اعالم و امضــاى فرمان جدید 
اجرایى ترامپ در قبال مهاجرت به تعویق افتاده، خود رئیس جمهور آمریکا 
در آخرین سخنرانى اش گفته بود که «به زودى» این اقدام صورت خواهد 

گرفت.
حاال «آسوشــیتدپرس» گزارش داده کــه «انتظار مــى رود ترامپ روز 
چهارشنبه فرمان اجرایى جدیدى درباره مهاجرت و پناهجویان امضا کند».
به گفته عضو ارشد این خبرگزارى آمریکایى، انتظار مى رود رئیس جمهور 

آمریکا این کار را پس از اولین سخنرانى خود در کنگره آمریکا انجام دهد.
قرار است  روز سه شنبه به وقت محلى آمریکا، ترامپ اولین سخنرانى سالیانه 

خود در مقام رئیس جمهور در کنگره را ایراد کند.

کاندیداى حزب مؤتلفه در انتخابات ریاســت جمهورى 
گفت: تصمیمات اخیــر جبهه پیروان خــط امام(ره) و 
رهبرى در خصوص انتخابات ریاســت جمهورى بدون 
مشــورت با اعضاى این جبهه از جمله مؤتلفه اسالمى 

اعالم شده است. 
به گزارش انتخاب، مصطفى میرســلیم در پاسخ به این 
پرســش که با توجه به اعالم حمایت جبهــه پیروان از 
نامزد نهایى «جبهه مردمــى نیروهاى انقالب»، مؤتلفه 
نیز از این نامزد نهایى حمایت خواهد کرد؟ اظهار داشت: 
این کار را دبیرکل جبهه پیروان انجام داده است که بهتر 
بود با هماهنگى اعضا این کار صورت مى پذیرفت. برخى 
اعضاى جبهه پیروان اعالم کرده اند که با آنها مشــورت 

نشده است. با مؤتلفه هم مشورتى نشده است. 
 نامزد پیشنهادى حزب مؤتلفه براى انتخابات دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهورى همچنین تأکید کرد: جبهه 

مردمى نیروهاى انقالب براى فعالیت سیاسى و انتخاباتى 
ابتدا باید مراحل قانونى تأسیس خود را طى کرده و رسمى 

و قانونى فعالیت کند. 
وى همچنین از حضور تعداد زیاد نامزدهاى اصولگرایان 
اســتقبال مى کند و مى گوید: من اصًال با اینکه یک نفر 
باقى بماند حرف دارم. چرا باید به این قائل شویم که حتمًا 
یک نفر از هر جناح در انتخابات باقى بماند تا فضا دوقطبى 
شود؟ میرسلیم معتقد است که در این شرایط انتخابات به 
دور دوم خواهد رفت و اصولگرایان مى توانند با اجماع بر 
یک نفر، روحانى را شکست دهند. اتفاقى که در انتخابات 
84 رخ داد و اصولگرایان در مرحله دوم پیروز شدند ولى 
تعداد زیاد نامزدهاى اصولگــرا در انتخابات 92 موجب 
شکسته شــدن آراء  خود آنها و در نهایت پیروزى حسن 
روحانى شد. به نظر مى رسد تنها امید اصولگرایان کشاندن 

انتخابات به مرحله دوم باشد.

جدایى مؤتلفه از 
جبهه پیروان

واکنش سپاه به اظهارات یکى از مسئولین وزارت اطالعات

میرسلیم: با ما مشورت نکرده بودند   ایلنا | حمید رســایى نماینده دور نهم مجلس 
گفت: صالحیتم براى انتخابات آتى مشکلى ندارد.

حمید رسایى نماینده دور نهم مجلس در جمع طالب و 
روحانیون شرق اصفهان اظهار داشت: شوراى نگهبان بر 
اســاس مدارك اقدام به تأیید یا رد صالحیت کاندیداها 
مى کند. در دوره قبل با اســتفاده از حکم صادره توسط 
هیئت تخلفات نهاد ریاســت جمهــورى دولت درباره 
عملکرد بنــده در دوران وزارت ارشــاد حکم تخلفى با 
عنوان پنج سال انفصال از مســئولیت هاى عالى صادر 
شد اما کار غیراخالقى صورت گرفته، ارائه اسناد جدید به 
عنوان تخلف بود که بنده از آن بى اطالع بودم و به دلیل 

کمبود زمان امکان آماده سازى مدارك براى پاسخگویى 
نداشتم، براى همین صالحیت بنده احراز نشد.

وى افزود: هر چند در نهایت در روزهاى پایانى تبلیغات 
انتخاباتى، این شــائبه براى فقهاى شــوراى نگهبان 
برطرف شد و براى انتخابات هاى آتى مشکلى نخواهد 
بود اما نکته مهم اینجا بود که بنده ســالمت شــوراى 
نگهبان را براى ردصالحیت شدن خودم مورد هدف قرار 
ندادم و به آن حمله نکردم در حالــى که عده اى در این 

زمینه بى تقوایى کردند.
 حمید رسایى براى انتخابات میان دوره اى مجلس دهم 

از حوزه انتخابیه اصفهان کاندیدا خواهد شد.

جانشین سازمان اطالعات سپاه در واکنش به اظهارات 
یکى از مسئولین وزارت اطالعات توضیحاتى ارائه کرد.

به گزارش فارس، سردار حســین نجات طى گفتگویى 
درخصوص اظهارات یک مقام امنیتى در هشتم اسفندماه 
در خصوص ســه مورد از اظهارات وى در جمع خانواده 
شهداى اطالعات در استان بوشهر گفت: اوًال اطالعات 
سپاه با وزارت اطالعات کامًال هماهنگ بوده و چنانچه 
تمامى فعالیــت  هاى اطالعات ســپاه به نــام وزارت 

اطالعات هم منتشر شود، ما هیچ گالیه اى نداریم.
ســردار نجات ادامه داد: آنچه بنده بیان داشــته ام، در 

جمع خانواده شــهداى اطالعات ســپاه بوشهر بود. در 
آن جلســه عطرآگین، دســتگیرى «ریگى» به عناصر 
اطالعاتى جمهورى اســالمى و ســربازان گمنام امام 
زمان (عج) نسبت داده شــد و از ارگان خاصى نام برده 
نشد و درخصوص دستگیرى هاى قبل از 22 بهمن نیز به 
صورت اختصاصى از وزارت اطالعات نام برده شده و در 
مورد دستگیرى «جیسون رضائیان» و عملیات اطالعاتى 
مربوطه نیز اشاره شد که این اقدام توسط اطالعات سپاه 
پاسداران انجام شده  و به واسطه آن توانستیم بخشى از 

دارایى هاى جمهورى اسالمى ایران را آزاد کنیم.

حمید رسایى رسماً تأیید کرد 

از اصفهان کاندیدا مى شوم

«دویچــه ولــه» از آزادي 34    آریا |
اعدامی با وساطت یک روحانی اهل سنت در 

ایران خبر داد.
«موالنا محمدحســین گرگیــج» امام جمعه 
آزادشهر در استان گلســتان در میان پیروان 
اهل سنت و شیعه نفوذ زیادي دارد. پادرمیانی 
او در سراسر ایران ســبب بازگشت به زندگی 
محکومیــن به اعدام شــده اســت. برخی از 
محکومین در پاي چوبه دار آزاد شدند. موالنا 
گرگیج رئیس «دارالعلــوم فاروقیه گالیکش» 
است. این روحانی سنی روز سه شنبه 3 اسفند 
(21 فوریه) با پادرمیانی و تالش هاي مکرر خود 
موفق شد جان یک جوان بلوچ سنی محکوم 
به اعدام را از مرگ حتمــی نجات دهد. پایگاه 
اطالع رســانی این روحانی اطالع داده است 
که ماجرا به ده ســال پیش برمی گردد. در آن 
زمان (ســال 1385) به دنبال درگیري که در 
شهرستان گالیکش اتفاق افتاده قتلی رخ داد. 
قاتل یک جوان بلوچ اهل سنت بود و مقتول از 
یک خانواده شیعه. دادگاه در آن زمان با صدور 
حکم اعدام قاتل او را به حبس محکوم کرد. اما 
موالنا گرگیج موفق شد پس از ده سال رضایت 
خانواده مقتول را بگیرد. سایت گرگیج در این 
باره شرح داده است که اولیاي دم از «عزیزان 
شیعه» بودند. بعد از رضایت خانواده دادستانی 
گالیکش نیــز با آزادي فرد محکــوم به اعدام 
موافقت کرد. این روحانی سنی می گوید، عفو 
و گذشت براي «حفظ اخوت و برادري» جامعه 

مهم است.

آزادي از پاي چوبه دار پس از 10 سال
به نوشته ســایت این روحانی، در همین راستا 
جلسه نهایی اعالم رضایت و گذشت خانواده 
مقتول از اجــراي حکم قصــاص، ظهر روز 
سه شنبه 3 اســفند 95 در دادستانی شهرستان 
گالیکش برگزار شده است. گفتنی است موالنا 
گرگیج طی 36 ســال فعالیت خود در استان 
گلستان تاکنون موفق شده است حدود 34 نفر 
محکوم به اعدام را از سراسر کشور اعم از شیعه 
و سنی با وســاطت خود نجات دهد و رضایت 
خانواده هاي مقتــول را بگیرد. در میان 34 نفر 
آزاد شده، آزادي پس از هفت سال یک جوان 

اهل زابل محکوم به اعدام هم هست. 
پیش تر گرگیج در سفري که از استان گلستان 
به سیستان و بلوچستان کرده بود، با پادرمیانی 
خود جان یک جوان محکوم به اعدام را پس از 
سپري کردن هفت سال از ارتکاب قتل، نجات 
داد. قاتل در درگیري خانوادگی در شــهرك 
کوهک از توابع شهرستان زابل دستگیر شده 
بود. این دعوا بین دو جوان از طایفه هاي گرگیج 
(مقتول) و نارویی (قاتل) رخ داده بود که سبب 
دریافت حکم قصاص براي جوان قاتل شــده 
بود. پس از گذشت هفت سال و نزدیک شدن به 
مرحله اجراي حکم، با وساطت امام جمعه اهل 
سنت آزادشهر و ریش سفیدان و رضایت اولیاي 
مقتول، این جوان محکوم به اعدام از چوبه دار 

نجات یافت. 

صلح 2 طایفه بلوچ 
موالنا گرگیج در آشتی و میانجیگري طوایفی 
که اختــالف دارند نیــز نقش مهمــی دارد. 
خبرگزاري ایرنا در 23 شــهریور 95 گزارش 
داد که با وســاطت این روحانی برجسته سنی 
کشور، دو طایفه بلوچ «رخشــانی» و «نوتی 
زهی» آشــتی کردند. در این خبر آمده است، 
زمانی که نزاع و درگیري اتفاق افتاد «مولوي 
عبدالحمید» و «مولوي گرگیج» با پادرمیانی 
و پیگیري هاي شبانه روزي خود مانع افزایش 
تنش و بحران میان این دو طایفه شده بودند. 
آگاهان به امور اهل ســنت ایران به «دویچه 
وله» گفتند، یکی از وظایــف اصلی روحانیان 
اهل سنت، برقراري آشتی و ایجاد سازش میان 
طوایف و خانواده هایی است که اختالف دارند. 
مولوي عبدالحمیــد امام جمعه اهل ســنت 
زاهدان پیش تر در آزادي مرزبانان ایرانی نقش 

ب سزایی داشت. 



اجتماع ٢٨٩٠سه شنبه  ١٠ اسفند  ماه ٠٣

معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش درباره 
وضعيت تعطيلى پنج شنبه هاى مدارس در سال تحصيلى 
آينده، اظهار داشــت:  دراين باره، هنوز آموزش و پرورش 
به تصميم نهايى نرسيده است. قبًال يك كار تحقيقى در 
ارتباط با پنج شنبه هاى مدارس صورت گرفته بود كه آن 
كار از نظر علمى و نظارت، به عنوان مبناى تصميم گيرى 
مورد تأييد قرار نگرفت و قرار شده است كه كار جديدى در 

اين ارتباط صورت بگيرد.
مهدى فيض در گفتگو با ايلنا با اشاره به اينكه سال آينده، 
تدوين ظرفيت هاى قابل اســتفاده در فرصت هاى روز 
پنج شنبه با تأكيد بر فعاليت هاى غيردرسى در دستور كار 

اســت، افزود: كار تحقيقى جديد كه قرار است در ارتباط 
با فعاليت هاى پنج شــنبه هاى مــدارس صورت گيرد، 
تا آخر خرداد مشخص مى شــود و در نهايت نتايج براى 
تصميم گيرى نهايى به شورايعالى آموزش و پرورش اعالم 
شود. وى با بيان اينكه در فعاليت پنج شنبه هاى مدارس در 
سال آينده قطعاً تغييراتى رخ خواهد داد، گفت: يك عنصر 
تغيير اين خواهد بود كه فعاليت دانش آموزان در روزهاى 
پنج شنبه صرفاً در چهار ديوارى مدرسه محدود نخواهد بود. 
 به طور مثال مراكزى تحت عنوان اردوگاه يا كانون هاى 
پرورشى فكرى، در روزهاى پنج شنبه فعال خواهند شد و 

فعاليت هاى كانونى قوت مى گيرد.

عضو فراكســيون حج مجلس نهم با بيان اينكه كوتاه 
آمدن از شرايط خودمان (امنيت و عزت زائران) با عزت 
ايرانى منافات دارد، گفت: بايد بر مواضع و شروط خودمان 
محكم بايستيم حتى اگر به تعطيلى حج نيز كشيده شود 

زيرا برگزارى حج با ذلت، قابل قبول نيست.
حجت االسالم والمسلمين مفيد كيايى نژاد اظهار داشت: 
با وجود خصوصياتى كه از ســعودى ها ســراغ داريم، 
پذيرفتن شرايط ما به طور كامل براى آنها آسان نيست؛ 
كوتاه آمدن از شرايط خودمان (امنيت و عزت زائران) با 

عزت ايرانى منافات دارد.
وى افزود: بايد بــر مواضع و شــروط خودمان محكم 

بايســتيم حتى اگر به تعطيلى حج نيز كشيده شود زيرا 
برگزارى «حج با ذلت» قابل قبول نيست.

عضو فراكســيون حج مجلس نهم با بيان اينكه ســال 
گذشته شنيده بودم كه از شرايط سعودى ها، حذف دعاى 
ندبه، دعاى كميل و برائت از مشــركان بود، تأكيد كرد: 

زمانى كه اين موارد نباشد، حج بى محتوا خواهد بود.
حجت االسالم والمسلمين كيايى نژاد متذكر شد: يكى 
از اهداف حج، برائت از مشركان است؛ همان تظاهرات 
به ظاهر مختصر در روز عرفه و خواندن پيام مقام معظم 
رهبرى و قطعنامه، موجى را در بين مسلمانان حاضر در 

مراسم حج ايجاد مى كند.

برگزارى «حج با ذلت» 
قابل قبول نيست

وضعيت تعطيلى 
پنج شنبه هاى مدارس

روزهاى وارونه 
سـريال تلويزيونى «روزهاى بى قرارى» به كارگردانى 
كاظم معصومـى در يكى از قسـمت هايش گاف بزرگ 
و عجيبى داده كـه اعتراض بسـيارى از كاربران فضاى 

مجازى و مخاطبان تلويزيون را در پى داشته است.
در اين مجموعه تلويزيونى كه يكى از سريال هاى جديد 
شبكه ٣ است، در يكى از سكانس ها پرچم ايران در صحنه 
ديده مى شود كه در اتفاقى عجيب پرچم به شكل وارونه 

روى پايه پرچم قرار گرفته است.

كاليفرنياى دوم 
عضو انجمن نخبگان علمى آلمان گفت: كوير از سمت 
گرگان در حال پيشـروى و اين امر زنـگ خطرى براى 

مازندران محسوب مى شود.
عطـاءا... قباديـان، با ابـراز تأسـف و همدردى بـا مردم 
خوزستان، گفت: خوزسـتان سال ٥٠ عنوان كاليفرنياى 
دوم را داشـت و امروز به يك ويرانه تبديل شده است؛ ما 
با چنين بحرانى روبه رو هستيم و در مازندران براى اين 
خطه سبز در حال تالشـيم كه اگر چنين نباشد آن نيز از 

بين خواهد رفت.
قباديان با اشاره به اينكه تاخت وتازها نهادينه شده است، 
افزود: ما گرفتار يك فرهنگ تهاجمى هسـتيم و برخى 

طرح هاى گردشگرى نيز يك فاجعه زيستى هستند.
قباديان در رابطه با درياچه جازموريان گفت: اوايل دهه ٦٠ 
و هنگام افزايش بهره بردارى از مراتع اطراف اين درياچه، 
ما هشدار داديم كه شايد اكنون براى خودكفايى هزاران 
هكتار را زير كشت برده ايد اما نتيجه نهايى رضايت بخش 
نخواهد بود و امـروز كه فاجعه جازموريان شـكل گرفته 

است، آن مسئوالن بايد اعتراف كنند كه چه كردند؟

بيكارى با تيالپيا 
عضو هيئت مديره شـركت آبزى اكسـير با بيـان اينكه 
واردات هر تن تيالپيا معـادل توليد ٤تن قزل آالسـت، 
گفت: با هر تن واردات يك نفر به صورت مستقيم بيكار و 
شش نفر به صورت غير مستقيم و با محاسبه وابسته هاى 
كار در مجموع ٢٠ نفر بيكار مى شوند. در حال حاضر قيمت 
تيالپيا پايين اسـت اما زمانى كه توليد كننده ورشكست 

مى شود، تيالپيا به قيمت بيشترى ارائه مى شود.
صالحى فارسانى با بيان اينكه در سال اقتصاد مقاومتى 
تيالپيا جايگزين قزل آال شده است گفت: ماهى تيالپيا در 
بسيارى از كشورهاى آسيا، آفريقا و اياالت متحده پرورش 
مى يابد. اين ماهى نسبت به ساير ماهى ها قيمت پايينى 
دارد و به سبب سهولت مصرف، طرفداران بسيارى دارد. 
تيالپيا ميزان بااليى امگا ٦ دارد. اسـيد چرب اين ماهى 
خطراتى مانند اختالالت مغزى را به دنبال دارد و در واقع 
در اين نوع ماهى ميزان اسيد چرب امگا ٣ از امگا ٦ بسيار 

كمتر است. 

افزايش الكل 
رئيس مركز توسعه، پيشـگيرى و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستى كشور به تماس هاى مرتبط با الكل با «سامانه 
خط ملى اعتياد» اشاره و اظهار كرد: در طول سال ها شاهد 
رشد و افزايش تماس هاى مرتبط با الكل در سامانه خط 
ملى اعتياد هسـتيم و تعداد افرادى كـه خواهان معرفى 

مراكز درمان ترك الكل هستند، افزايش يافته است.
مجيد رضازاده تصريح كرد: در حال حاضر به علت آنكه 
كلينيك تخصصى تـرك الكل نداريـم اين افـراد را به 
اورژانس هاى بيمارسـتان و يا پزشـكان عمومى ارجاع 
مى دهيم، با وجود اين، چنانچه فرد اصـرار به معرفى به 
مراكز ترك اعتياد داشته باشد آنها را به مراكز ترك اعتياد 
بهزيستى (ماده ١٥) و يا مراكز ترك اعتياد وزارت بهداشت 
ارجاع مى دهيم، اين در حالى است كه از اين موضوع كه 
اين مراكز خدمات درمانى براى اين افراد انجام مى دهند 

يا خير اطالعى نداريم.

كم است... 
محمد عطارديان ناي ب رئيس كانون عالى انجمن هاى 
صنفى كارفرمايـى درباره تعيين حداقل مـزد با توجه به 
نزديك شدن به روزهاى پايانى سال مى گويد: به عنوان 
نماينده كارفرمايان اعالم مى كنم كه با توجه به وضعيت 
اقتصادى، هر نرخى براى تعيين دستمزد كارگران تعيين 

شود، كم است. 

چرك نويس پايان سال است و سئواالت مربوط به بازنشستگى بيش 
از پيش بخش عمــده اى از پرســش هاى مخاطبان را 
تشكيل مى دهد برهمين اســاس در اين خبر سئواالت و 
موضوعات اساســى و پركاربرد در حوزه بازنشستگى را 

بررسى مى كنيم.
به گزارش آنا، حداقل ســابقه الزم براى احراز شــرايط 
بازنشستگى در قانون تأمين اجتماعى ده سال است. بنابر 
اين سابقه كمتر از ده سال با وجود شرايط سنى الزم مانع 
برقرارى مستمرى بازنشستگى است. مگر اينكه سنوات 
كســرى تا ده ســال به صورت يكجا از تأمين اجتماعى 
خريدارى شــود. اين مقرره در مورد بيمه شدگانى است 
كه از شرايط ســنى الزم برخوردارند (آقايان ٦٠ سال و 
خانم ها ٥٥ سال) ولى سابقه آنها كمتر از ده سال است. اين 
افراد مى توانند با پرداخت حق بيمه سال هاى كمتر از ده 
سال(خريد سابقه بيشتر از سقف ده سال ممكن نيست) با 
ده روز حقوق بدون رعايت ماده ١١١ قانون تأمين اجتماعى 
كه پرداخت حداقل حقوق را الزم دانسته بازنشسته شوند. 
براى اينكه شــخص بتواند از حقوق پايه (حداقل حقوق 
تعيين شده توســط شــورايعالى كار) برخوردار شود بايد 
حداقل ٢٠ سال ســابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد. 
بهترين حقوق بازنشستگى براى افرادى است كه ٣٠ سال 
سابقه پرداخت حق بيمه دارند و افزايش هاى حقوق ساالنه 

نيز در پرداخت حق بيمه آنها اعمال شده باشد.
همچنين حداكثر سابقه قابل محاسبه در صندوق تأمين  
اجتماعى ٣٥ سال است. بنابر اين چنانچه كسى بيش از 
ســنوات مذكور داراى پرداخت حق بيمه باشد، در ميزان 
مستمرى اش تأثيرى ندارد. بر اين اساس فرمول محاسبه 
مستمرى عبارت است از: ميانگين دستمزد مبناى پرداخت 
حق بيمه در دو سال آخر اشتغال ضرب در سنوات پرداخت 
حق بيمه (كه از ده سال كمتر و از ٣٥ سال بيشتر نباشد) 
تقسيم بر ٣٠. قطعاً اگر بيمه شده اى بتواند تا سقف ٣٥ سال 
حق بيمه به صندوق تأمين اجتماعى پرداخت كند، حقوق 

مستمرى بهترى دريافت خواهد كرد.
مبنــاى احراز شــرايط بازنشســتگى مفــاد مندرجات 
شناسنامه اى اســت كه در بدو بيمه شــدن به سازمان 
تأمين  اجتماعى ارائه شده اســت. بنابراين چنانچه بيمه  
شده از طريق مراجع قانونى و دادگاه تغييراتى در سن خود 
ايجاد كند، مثًال ســن خود را افزايش دهد، مالك عمل 
نيست و مبنا همان سن فرد در شناســنامه اوليه خواهد 
بود و نمى تواند از طريق شناسنامه دوم، خدمات و مزاياى 
بازنشستگى دريافت كند. اين قاعده در مورد افراد تحت 
تكفل بيمه شــده اصلى نيز جارى است و تنها شناسنامه 

اوليه آنها مالك عمل است.
براى احراز بازنشستگى وجود شرايط سنى و سابقه توأمان 
الزم است. سوابق انتقالى از ساير صندوق هاى بازنشستگى 
در احراز شرايط بازنشســتگى مالك عمل نيست و اين 
ســوابق فقط در ميزان مســتمرى تأثير خواهد داشت. 
بنابراين بيمه شده اى كه ســوابق خود را از صندوق هاى 
ديگر به ســازمان منتقل كرده اســت بايد حداقل سابقه 

(ده سال) را در سازمان تأمين اجتماعى احراز كرده باشد.
بيمه شــده خانمى كه مستمرى بازنشســتگى دريافت 

مى كند در صورت فوت همسر مى تواند از مستمرى همسر 
خود نيز برخوردار شود. يعنى از هر دو مستمرى استفاده 
كند. ولى در صورت اســتفاده از مستمرى بازنشستگى، 
نمى تواند از بابت والدين خود نيز از مســتمرى بهره مند 
شود. در صورتى كه خانمى شرايط دريافت مستمرى بابت 
همسر و پدر خود را داشته باشد، فقط مى تواند از مستمرى 

همسر خود برخوردار شود.
همچنين تا پايان برنامه پنجم توســعه (تا پايان امسال)، 
چنانچه دستمزد مبناى كســر حق بيمه بيمه شدگان در 
دو ســال آخر خدمت با ســال هاى قبل از آن به صورت 
غيرمتعارف افزايش يافته باشــد و اين افزايش به دليل 
ارتقاى شغلى نباشد، محاسبه ميانگين دستمزد براساس 
پنج سال پايانى اشــتغال صورت خواهد گرفت. افزايش 
متعارف مواردى است كه افزايش حقوق براساس مصوبات 
شــورايعالى كار، هيئت دولت و مجلس شوراى اسالمى 

انجام شده باشد.
مستمرى دريافتى از بابت بازنشستگى به موجب ماده ١١١ 
قانون تأمين اجتماعى نبايد از حداقل حقوق كارگرى كه 
هرسال توسط شورايعالى كار تصويب مى شود كمتر باشد، 
مگر در مورد كسانى كه زير ٢٠ سال سابقه داشته باشند 
كه در اين صورت مســتمرى پرداختى به ميزان سنوات 

پرداخت حق بيمه آنها محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 بهترين زمان بازنشســتگى در طول 
سال چه موقع است؟ كداميك مزاياى 

بيشترى دارد؟
هر چقــدر زمان بازنشســتگى به آخر ســال نزديك تر 
باشــد بهتر اســت؛ به دو دليل؛ اول اينكه چنانچه حكم 
بازنشســتگى به بعد از سال منتقل شــود، افزايش هاى 
حقوقى بازنشستگان به شــخص مزبور تعلق نمى گيرد. 
به طور مثال اگر هيئت دولت افزايش حقوق ســال ٩٦ را 
١٥ درصد اعالم كند براى كســى كه اول فروردين سال 
٩٦ بازنشسته شده افزايش مذكور اعمال نخواهد شد. چرا 
كه اين افزايش شامل حال كسانى است كه در سال هاى 
قبل بازنشسته شده اند. دليل دوم اين است كه مستمرى 
بازنشستگى براى بيمه شــده اى كه آخر سال بازنشسته 
مى شــود در وضعيت بهترى محاسبه خواهد شد. چرا كه 
براى محاسبه مستمرى متوسط ميانگين حقوق دو سال 
پايانى خدمت مالك عمل است. بيمه شده اى كه ٢٤ ماه 
پرداخت حق بيمه وى طى دو سال پر شود و زياد به عقب 
برنگردد، با توجه به تورم و افزايش هاى ســاالنه، حقوق 
و مستمرى بيشــترى دريافت خواهد كرد. به طور مثال، 
اگر حقوق مبناى كسر حق بيمه فردى را در دو سال آخر 

خدمت حداقل در نظر بگيريم و اين شخص بخواهد آخر 
اسفند سال ٩٥ بازنشسته شود، ميانگين دستمزد دو سال 
آخر عبارت خواهد بود از: ١٢ ماه حقوق سال ٩٤ و ١٢ ماه 
حقوق سال ٩٥ كه ميانگين آن از جمع حقوق (سال ٩٤ و 
سال ٩٥) تقسيم بر ٢٤ به دست مى آيد. حال اگر شخصى 
اواسط سال ٩٥ بخواهد بازنشسته شود. شش ماه حقوق 
سال ٩٥ و ١٢ ماه حقوق ســال ٩٤ و شش ماه نيز حقوق 
سال ٩٣ مالك محاســبه خواهد بود كه با توجه به شش 
ماه حقوق ســال ٩٣ ميانگين مجموع كمتر از مبلغ مورد 

قبلى خواهد بود.

 آيا بازنشستگى از طريق بيمه اجبارى 
با بيمه خويش فرما (اختيارى و حرف 
مشاغل آزاد) از نظر مبلغ بازنشستگى 

تفاوتى با هم دارند يا خير؟
با توجه به فرمول محاســبه مســتمرى بازنشستگى 
كه در ســطور باال توضيح داده شــد، ميزان مستمرى 
بازنشستگى به دو عامل سنوات پرداخت حق بيمه و حق 
بيمه پرداختى در دو سال آخر اشتغال بستگى دارد. بنابر 
اين نوع بيمه از لحاظ اجبارى يا اختيارى تأثيرى در اين 

موضوع ندارد.

  تابناك| رئيس جمهور سابق مدعى 
بود، در هيچ جاى دنيا به جز ايران نيســت كه 
در آن كشور گرسنه اى نباشد. رئيس جمهور 
اين دولت نيز با بيانى ديگر مدعى مى شــود، 
ما به وعده هاى خود عمل كرده ايم و شرمنده 

مردم نيستيم!
اما نگاهى گذرا به آنچه در كشــور مى گذرد، 
نشان مى دهد، نه ادعاى آقاى احمدى نژاد و نه 
آقاى روحانى به واقعيت نزديك نيست. كارتن 
خواب ها، اخيراً گورخواب ها و... بسيارى از اين 
موارد نشــان مى دهد كه در كشور همچنان 
تعداد كســانى كه با فقر دســت و پنجه نرم 

مى كنند، بسيار است.
هرچند انقالب بــا شــعارهاى اقتصادى به 
پيروزى نرسيد، قطعاً ايجاد عدالت اقتصادى، 
يكى از اهداف عاليه انقالب بوده كه به دليل 
سياست هاى غلط اقتصادى و واگذار نكردن 
عرصه اقتصاد به مردم همچنان اين هدف با 

چالش جدى روبه رو است.
هنگامى اين چالش جــدى و مهمتر به نظر 
مى رسد كه پرويز فتاح رئيس كميته امداد امام 
خمينى (ره) امروز آمار عجيبى از تعداد افرادى 
كه زير خط فقر هستند، ارائه كرده است. وى در 
اين باره بيان كرده است: «نمى توانيم به طور 
مشخص اعالم كنيم كه چه تعداد از افراد زير 
خط فقر هستند اما اگر حداقل حقوق امسال را 
٨١٢ هزار تومان در نظر بگيريم، مى توان گفت 
بر اساس آن ١١ ميليون نفر از جمعيت كشور 

زير خط فقر هستند.»
بر اساس گفته هاى رئيس كميته امداد، تعداد 
افراد زير خط فقر بيشتر از ١١ ميليون نفر است. 
اين آمار بدان معناست كه از هر هشت ايرانى، 
يك نفر زير خط فقر در حال زندگى است. اين 
آمار حكايت از زندگى سخت قشر عظيمى از 
جامعه دارد؛ انسان هايى كه حداقل هاى يك 

زندگى عادى را هم در دسترس ندارند.
اين تعداد افراد با مفاهيمى چون رفاه اقتصادى 
و امثالهم هيچ قرابتــى ندارند، بلكه در تأمين 
نيازهاى اوليه زندگى خود نيز با مشــكالت 
عديده اى مواجه هستند. ١١ ميليون ايرانى كه 
زيرخط فقر هستند از نزاع هاى سياسى خسته 
شده اند. اينها مصداق افرادى است كه به واقع 

گاليه مند هستند.
روز و شــب كار مى كنند و يا اينكه هر چه به 
دنبال كار مى گردند كارى وجود ندارد. اما به 
هرحال خرج و برج هاى زنگى ساده نيز هرگز 
تمام شــدنى نيست. آيا احســاس پدرى كه 
نمى توانــد در اين روزهاى آخر ســال براى 
فرزندان خــود لباس نو و... تهيــه كند، براى 
مسئوالن قابل درك است؟! آيا پدرى كه روز 
و شب به دنبال كار براى كسب درآمد حداقلى 
اســت براى مســئوالن قابل درك است؟ و 

هزاران آياى ديگر!
هنگامــى كــه ايــن روزهــا ســخن از 
كشمكش هاى سياســى و يا جناحى مى شود 
همه از درد اين قشر از مردم سخن مى گويند اما 
زمانى كه بر اريكه قدرت تكيه زدند، گويى آنها 
را ديگر نمى شناسند. پابرهنگانى كه تا قبل از 
انتخابات مردم دالور ايران بودند، بعد از انتخابات 
دوباره تبديل به پايين شهرى ها و لمپن ها مى 

شود و همه آنها را فراموش مى كنند.
اى كاش براى يك بار هم كه شده، مسئوالن 
تعهد مى دادند كه مثًال با پيگيرى ها و امثالهم 
در سال بعد تعداد افراد زير خط فقر يك ميليون 
كاهش پيدا كند. البته اين موضوع فقط به شعار 

بسنده نشود بلكه در عمل هم اتفاق بيافتد.

آمار بسيار
 نگران كننده براى 
جمعيت فقير ايران!

بهترين زمان بازنشستگى در 
طول سال چه موقع است؟

مديرعامل ستاد ديه كشور با اعالم آمار زندانيان مهريه 
مى گويد: وجود دو هــزار و٣٠٠ زندانــى مهريه زيبنده 

سرزمينى با تمدنى هفت هزار ساله نيست. 
اســدا... جواليى ادامه مى دهد: هم اكنــون در تفكيك 
زندانيان جرائم غيرعمد، محكومان مالى بيشــترين آمار 
عددى را به خود اختصاص داده اند و در اين بين زندانيان 
چك با هفت هزار و٥٠٠ مددجو و در رتبه بعدى زندانيان 
مهريه و نفقه با دو هزارو٣٥٠ بدهكار بيشترين آمار كّمى 

را به خود اختصاص داده است.
مديرعامل ستاد ديه كشور با اشــاره به آثار مطلوب رفع 
جنبه كيفرى از صداق باالى ١١٠ سكه يادآور مى شود: 
هر چند با تصويب اين قانون و البته تأكيدات دســتگاه 
قضائــى در نحوه رســيدگى بــه محكوميت هاى مالى 
غيركالهبردارى و بخشنامه رياست قوه قضائيه در زمينه 
كاهش حداكثرى اين دســته از زندانيان تقريباً به نصف 
كاهش يافتند اما اين رقم دوهــزار و٣٠٠ زندانى مهريه 
براى ايران اسالمى كه داعيه دار تمدن نوين اسالمى است 

و اين كشور در كنار همه موفقيت هاى در عرصه جهانى به 
فرهنگ و تمدنى هفت هزار ساله شناخته مى شود، هرگز 

زيبنده نبوده و نيست.
جواليى با بررســى وضعيت محبوسان مهريه در بعضى 
از استان هاى كشــور اظهار مى كند: متأسفانه به داليل 
زيادى از جمله چشم و هم چشمى و البته فرهنگ وارداتى 
و سبك زندگى غير اسالمى و مغاير با هويت بومى امروز 
استان فارس با ٢٣٣ زندانى و ســپس تهران و اصفهان 
به ترتيب با ١٧٥ و ١٦٧ محبــوس رتبه هاى بعدى را در 
بيشترين آمار عددى اين دســته از دربندان فقير هم به 

لحاظ مادى و هم فرهنگى به خود اختصاص داده اند.
به گفته مديرعامل ستاد ديه كشور حفظ بافت سنتى و تقيد 
به گرايشات مذهبى در برخى استان ها را عامل اصلى كم 
بودن تعداد زندانيان اعالم مى كند و مى گويد: بر مبناى 
همين فرهنگ امروز استان هايى چون خراسان شمالى 
تنها ١٩ محبوس مهريه، كرمانشاه ٢٤ بدهكار، سمنان ٢٥ 

مددجو و خراسان جنوبى ٢٦ زندانى مهريه دارد.

اصفهان روى پله سوم زندانى هاى مهريه

رئيس بيمارستان شهيد مطهرى با گاليه از عدم بيمه 
پماد، پانسمان و لباس ســوختگى بيماران، به هزينه 
يك ميلياردى درمان سوختگى ٦٠درصدى پرداخت و 
گفت: اگر طرح تحول سالمت نبود بيماران سوختگى 
بيچاره شــده بودند و بيمارستان هاى ســوختگى نيز 

ورشكسته مى شدند.
به گزارش تســنيم، مصطفى دهمرده اى در نشســت 
خبرى درباره مباحث سوختگى به مناسبت نزديك شدن 
به ايام چهارشنبه پايان ســال اظهار داشت: متأسفانه 
بيمه ها به هيچ عنوان بسيارى از مقوالت سوختگى از 
جمله لباس سوختگى را پوشش نمى دهند درحالى كه 
هر لباس سوختگى قيمتى برابر با ٥٠ ميليون ريال دارد 
كه بيمار در طول ١/٥ سال بايد چهار لباس تهيه كند، 
يعنى به روايتى يك بيمار بايــد ٢٠٠ ميليون ريال پول 

لباس سوختگى را از جيب پرداخت كند.
رئيس بيمارستان شــهيد مطهرى درباره ميزان هزينه 
درمان بيماران سوختگى عنوان كرد: هزينه درمان يك 
بيمار ســوختگى ٦٠ درصد با در نظر گرفتن درمان هر 
سانت از سوختگى به همراه تجهيزات ديگر برابر با يك 

ميليارد تومان است، درحالى كه بسيارى از اين بيماران 
كه از خانواده هاى فقير هستند حتى هزينه اياب و ذهاب 

نيز ندارند.
 دهمرده اى عنوان كرد: با وجود اينكــه بيماران دچار 
ســوختگى داراى مشــكالت عديده اى هستند ولى 
خوشــبختانه طرح تحول ســالمت خيلى به بيماران 
سوختگى كمك كرد زيرا اگر اين طرح نبود همين چند 
بيمارستان سوختگى نيز ورشكسته و بيماران سوختگى 
بيچاره مى شــدند، زيرا هم اكنون در قالب طرح تحول 
سالمت كمك هاى شايانى به بيماران مى شود ولو اينكه 
هنوز با خدمات استاندارد فاصله داريم زيرا بايد بيمه ها 

در اين زمينه كمك كنند.
رئيس بيمارستان شــهيد مطهرى درباره ميزان زنده 
ماندن بيماران سوختگى توضيح داد: با توجه به امكانات 
و تجهيزات و پوشــش كم حمايت ها از اين بيماران در 
ايران از هر دو بيمار دچار ســوختگى ٦٥ درصد؛ يكى 
جان خود را از دست مى دهد ولى در كشورهاى اروپايى 
اين آمار ٨٠ تا ٩٠ درصد سوختگى است يعنى فرد دچار 

٩٠ درصد سوختگى در كشورهاى ديگر، نمى ميرد.

 درمان ٦٠درصد 
سوختگى،  يك ميليارد

گران ترين تن پوش «لباس سوختگى» 



٠٤استان ٢٨٩٠سه شنبه ١٠ اسفند  ماه 

خبر

كشف يك ميليارد ريال 
گوشى قاچاق  

كارآگاهــان اداره مبارزه با قاچــاق كاال و ارز پليس 
آگاهى استان اصفهان در بازرسى از يك واحد صنفى 
تعداد ٥٩١ دستگاه انواع گوشى تلفن همراه قاچاق 

كشف كردند.
سرهنگ ستار خسروى رئيس پليس آگاهى استان 
اصفهان اظهار داشــت: در پى وصول خبرى مبنى 
بر دپوى تعداد زيادى گوشــى تلفن همراه خارجى 
در يك واحد صنفى، بررســى موضوع در دستور كار 
كارآگاهــان اداره مبارزه با قاچــاق كاال و ارز پليس 

آگاهى استان قرار گرفت.
وى افــزود: كارآگاهان پس از تحقيق و بررســى و 
كسب اطمينان از صحت موضوع با هماهنگى مقام 

قضائى از محل مورد نظر بازرسى كردند.
رئيس پليس آگاهى استان اصفهان گفت: در بازرسى 
از اين واحد صنفى تعداد ٥٩١ دســتگاه انواع گوشى 
تلفن همــراه و ٧٠ عدد فلش خارجــى قاچاق فاقد 
مدارك مثبته گمركى كشف شد. كارشناسان مربوطه 
ارزش گوشى هاى كشف شــده را يك ميليارد ريال 

اعالم كرده اند.

بافت تاريخى شهر زواره 
مرمت مى شود

معاون شهرســازى وزارت راه و شهرسازى و مدير 
كميته ايكوم ايــران، از بافت تاريخى شــهر زواره 

بازديد كرد.
معاون وزير مســكن و شهرســازى اظهارداشت: 
بدون شك اقدامات انجام شده طى ١٥ سال گذشته 
همچون مرمت بافت و آثار تاريخى شــهر از يكسو 
و تأســيس موزه مردم شناسى شــهر زواره و ثبت 
جهانــى قنات «مــون»، همگى نقــش مهمى در 
حفاظت از بافت تاريخى اردســتان و به ويژه شهر 
زواره ايفا مى كنند و بايد بافت تاريخى شــهر زواره 

مرمت شود. 
سعيد ايزدى افزود: معتقديم ساير نهادها و ارگان ها 
همچون وزارت راه و شهرســازى نيز مى بايست به 
يارى ميراث فرهنگى شتافته و با ارائه مشوق هاى 
الزم مادى و معنوى و تسريع در تصويب طرح هاى 
حفاظتى و بازآفرينى بافت تاريخى شــهرى، تالش 
نمايند تا حفاظت از بافت تاريخى اين شهر كويرى در 

اولويت قرار گيرد.

حمايت بنياد مستضعفان از 
طرح هاى كشاورزى

رئيس كميســيون كشــاورزى اتاق تعاون استان 
اصفهان گفت: براســاس توافق انجام شده توسط 
اتاق هاى تعاون و بازرگانى با بنياد مستضعفان، بنياد 
مذكور از طرح هاى كشــاورزى روستايى حمايت 

مالى مى كند.
احمد صالحــى اظهار داشــت: توافقى بيــن بنياد 
مستضعفان كشور و اتاق تعاون و اتاق بازرگانى ايران 
صورت گرفته و براســاس آن، فعاالن اقتصادى كه 
طرح هاى باالى ٢٠ ميليارد ريال در حوزه كشاورزى 
روستايى داشته باشند، مى توانند از تسهيالت با نرخ 

٨ درصد با معرفى بنياد استفاده كنند. 

پيكر  ٣ شهيد گمنام در اصفهان 
تشييع مى شود

اصفهان در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) ميزبان 
پيكر مطهر سه شهيد گمنام مى شود.

مسئول امور شهداى گمنام اصفهان با اعالم اينكه 
پيكر مطهر اين ســه شــهيد گمنام، روز پنج شنبه؛ 
١٢ اســفندماه همراه با پيكر تعدادى از شهدايى كه 
به تازگى احراز هويت شــده اند، تشــييع مى شوند، 
اظهار داشــت: پس از انجام مراســم تشــييع اين 
شــهدا در اصفهان كه همزمان با ســالروز شهادت 
حضرت زهرا(س) برگــزار مى شــود، پيكر دو تن 
از اين شــهدا براى خاكسپارى به شــهر خورزوق 
منتقل شــده و پيكر يك تن ديگر آنها در شــهرضا 
و در پادگان شــهيد محمدضيايى اين شهر تدفين

 خواهد شد.

مدير مركز كنترل ترافيك شــهردارى اصفهان گفت: 
آماده سازى طرح «ترافيك آنالين شهر اصفهان» براى 
اطالع رسانى وضعيت ترافيك به مسافران و شهروندان 

در دست اجراست.
همايون يزادن پناه اظهار داشــت: هر سال شهردارى 
اصفهان ســعى كرده تا خدمات متنوع و با كيفيت ترى 

نسبت به سال گذشته به مسافران ارائه دهد.
مدير مركز كنترل ترافيك شهردارى اصفهان ادامه داد: 
مسافران مى توانند اين نرم افزار را از كافه بازار دانلود و 
روى گوشى موبايل خود نصب كنند تا از وضعيت ترافيك 

شهر مطلع شوند.

يزدان پناه اظهارداشت: مسافران و شهروندان مى توانند 
با اســتفاده از اين نرم افزار از تصاويــر و حجم ترافيك 
تقاطع هاى مهم شهر، مكان پاركينگ ها و ايستگاه هاى 

دوچرخه مطلع شوند.
وى اعالم كرد: طراحى نرم افزار «اطالع رسانى وضعيت 
ترافيك ســطح شــهر» تا ايام نوروز آماده و در اختيار 

شهروندان و مسافران نوروزى قرار داده مى شود.
وى با اشاره به اينكه بيش از ١٥٠ تقاطع شهر اصفهان به 
صورت هوشــمند كنترل مى شود، گفت: در حال حاضر 
نظارت تصويرى ترافيك سطح شــهر اصفهان با ٣٠٠ 

دوربين به طور مستمر انجام مى شود  .

رئيس اداره عمران و بهســازى شــهرى اداره كل راه و 
شهرسازى اســتان صفهان گفت: استان اصفهان با دارا 
بودن ١٠ درصد بافت فرسوده كشور طبق آمار موجود ٤٠ 

درصد جمعيت را در اين بافت جاى داده است.
منصور فخاريان با بيان اينكه تاكنون در ٢١ شهرستان 
استان ستاد بازآفرينى شهرى را تشكيل داده ايم تصريح 
كرد: هدف از تشــكيل اين ســتادها هــم افزايى بين 
دستگاه ها براى بازآفرينى و توسعه همه جانبه شهرها در 
زمينه اقتصادى، فرهنگى، سالمت، اجتماعى، محيطى و 

توليدى براى ارتقاى زندگى مردم خواهد بود.
فخاريان افزود: محله هايى كه در محدوده بافت فرسوده 

است شناسايى شده و نسبت به اولويت بندى و تقسيم كار 
بين دســتگاه هاى مربوطه جهت پيگيرى امور اجرايى 

اقدام الزم صورت گرفته است.
رئيس اداره عمران و بهســازى شــهرى اداره كل راه و 
شهرسازى استان گفت: از محل اعتبارات ملى و استانى 
به محدوده هايى كه مصوبه شــهرها را داشــته باشند 

تسهيالت پرداخت مى شود.
وى گفت: در اصفهان، كاشــان، خمينى شــهر، نجف 
آباد، شــهرضا و مباركه مطالعات طرح هاى بازآفرينى 
تمام شــده و مصوبات ســتاد شهرســتانى و استانى را

 گرفته ايم.

آماده سازى «طرح ترافيك 
آنالين»در شهر اصفهان

استان اصفهان ١٠ درصد بافت 
فرسوده كشور را دارد

ساسان اكبرزاده

آيين گشايش نمايشگاه آثار نخستين دوساالنه ملى هنر 
توحيدى در رشته خوشنويسى با حضور معاون امور هنرى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و البته با يك ساعت تأخير 
نسبت به زمان اعالم شده در محل موزه هنرهاى معاصر 
برگزار شد. اين در حالى بود كه آيين تجليل از برگزيدگان 
هم با يك ساعت تأخير، در ســالن اجتماعات كتابخانه 
مركزى شهردارى اصفهان برگزار و از پديدآورندگان هنر 

خوشنويسى با اهداى لوح و هدايايى تجليل شد. 
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان در آيين 
تجليل از برگزيدگان دوساالنه ملى هنر توحيدى در رشته 

خوشنويسى به عنوان ميزبان، خيرمقدم گفت. 
حجت االسالم والمسلمين حبيب رضا ارزانى با بيان اينكه 
اســتان اصفهان در هنر خوشنويسى در كشور از جايگاه 
ويژه اى برخوردار است افزود: اصل ايده هنر توحيدى در 
جلسات انجمن هم انديشى هنر شكل گرفت و ثبت شد 

و عملياتى گرديد. 
وى توجه به ارزش هاى انسانى در اديان توحيدى، ايجاد 
زمينه و بستر مناسب براى نظريه پردازى در انديشه هاى 
هنرى با رويكرد توحيــدى، فراهم آوردن زمينه مطالعه 
تطبيقى در هنر اديان الهى با رويكرد جهانى، گراميداشت 
و معرفى پديدآورندگان آثار هنرى بــا محوريت اديان 
توحيدى در ســطح جهانى، ايجاد زمينه و بستر مناسب 
براى جهت دادن به فعاليت هنرمنــدان در تمام اديان 
توحيدى را از اهداف برگزارى اين دوســاالنه ملى هنر 
توحيدى دانست و گفت: دوساالنه خوشنويسى اصفهان 
در رشته نستعليق، شكسته نستعليق، ثلث و نسخ برگزار 
شد. البته فراخوان آن در شــهريورماه سال جارى براى 
هنرمندان خوشــنويس سراسر كشور ارســال شد كه 
حدود چهارهزار اثر از استان هاى قزوين، اصفهان، يزد، 
اراك، مازندران، تهران، آذربايجان شرقى، قم و شيراز به 
دبيرخانه رسيد كه پس از داورى نهايى در آبان ماه سال 

جارى ١٨٣ اثر با هم رقابت كردند. 
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان اظهار 
داشت: داوران، ١٠ اثر را در رشته نســتعليق، ٥ اثر را در 
شكسته نستعليق، سه اثر ثلث و سه اثر نسخ را برگزيده و 
١٠ نفر نيز شايسته تقدير اعالم و چهار نفر از بانوان خطاط 

هم بصورت مجزا تقدير شدند. 
وى افزود: در استان اصفهان هزار نفر خوشنويس ممتاز، 
١٤٠ خوشنويس فوق ممتاز، ٢٤ نفر استاد و ده نفر خانم 

استاد، اعضاى انجمن خوشنويســان استان اصفهان را 
تشكيل مى دهند. 

حجت االســالم والمســلمين ارزانى در ادامه پيام وزير 
فرهنگ و ارشاد اســالمى را قرائت كرد كه در بخشى 
از آن آمده است: «هنر توحيدى بر آن است تا هنرمند و 
ناظر خود را به تأمل در زيبايى كه برگرفته از ذات خداوند 
جميل است به مفهومى مطلق از زيبايى رهنمون سازد. 
تاريخ هنر اسالمى به وضوح نشان مى دهد كه پايه و مايه 
هنرمندان ايرانى در قياس با ساير كشورهاى مسلمان، 
در چه مرتبه وااليى است و همين شــناخت و آگاهى، 
مسئوليتى در پى دارد كه متوليان فرهنگ و هنر كشور 
در كنار هنرمندان متعهد بكوشــند تا  از مدارج خود، اين 
باور راستين و عميق، پاسدارى كنند. از اين رو برگزارى 
جشنواره هنرهاى توحيدى از اقدامات شايسته اى است 
كه بايد بدان اهتمام كرد. اين جشنواره فرصت مغتنمى 
اســت تا عالوه بر پرداختن به هنرهاى اسالمى ايران و 
هنرمندانى كه توأمان تعالى خود و هنرشان را مى جويند 
به گردهم آيى عظيمى از هنرمندان برجسته جهان اسالم 

تبديل شــود و محملى براى هم انديشى و گفتگو درباره 
مباحث نظرى و حكمى هنر توحيدى در جهان اسالم و 

عرصه حضور تمامى اديان توحيدى باشد.» 
■■■

ســپس پيام آيت ا... مظاهرى توســط حجت االسالم 
والمسلمين معتمدى قرائت شد كه در بخشى از آن آمده 
است: «هنر به عنوان يك نهاد عام انسانى اگرچه در ظاهر 
مأموريتى جز زيباساختن زندگى آدمى ندارد ولى جوهره 
و گوهر هنر انكشاف حقيقت و دست گيرى انسان براى 
نيل به حقيقت است و از اين جهت هنرمند واقعى كسى 
است كه مى كوشد تا در يك تالش قدسى و يك حركت 
معنوى با به كارگيرى تمام توان و تالش خود مرتبه اى از 
حقيقت هاى هستى را در مرآ و منظر آدميان ترسيم نمايد 
و تنها در اين صورت است كه پديده مبارك و سودمندى 
با عنوان هنر معنوى و هنر روحانى حاصل خواهد شــد. 
هنرمند براى آنكــه بتواند چنيــن مأموريت مقدس و 
خطيرى را به انجام رساند بايد روح و جان خود را مصفا 
و نورانى سازد تا در نتيجه تزكيه ضمير و تهذيب نفس، 

چشمان او بر روى حقايق باز گردد و قلب او بتواند در حد 
ممكن و به قدر ظرفيت، برخى از مراتب حقيقت را ادراك 
نمايد. هنرمند واقعى براى آنكه بتواند در مرحله نخست 
روح و جان خود را نورانى و مهذب نمايد بايد به كيمياى 

خلوص و  اخالص متوسل و متمسك باشد.» 
■■■

معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى نيز 
در اين مراسم گفت: استان اصفهان مهد ميزبانى اديان 
توحيدى از گذشته تاكنون بوده و همواره پيام آور اتفاقات 

وحدت آفرين بوده است. 
على مرادخانى از مدير كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
استان اصفهان خواست تا هر چه سريع تر نسبت به ايجاد 
دبيرخانه هنر توحيدى در اصفهان اقدام كرده و كار اجرايى 

آن را با جديت دنبال كند. 
وى با بيان اينكه ما اساســاً در معرفــى هنر خودمان در 
جهان ضعيف هستيم گفت: ما آثار بسيار ارزشمندى در 
رشته هاى مختلف هنرى براى عرضه در جهان داريم و 

بايد بتوانيم با ديپلماسى هنر، نگاه ها را تغيير دهيم. 

معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى، 
اصفهان را در همه عرصه هــاى هنرى، صاحب مكتب 
دانست و گفت: خوشنويســى مظهر و پيشانى بسيارى 
از هنرهاست و در جشنواره اديان توحيدى در رشته هاى 

هنرى بايد به نام هنرمندان آن رشته جايزه تعيين شود. 
مرادخانى افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى از اين 
اتفاقات در حد بضاعت حمايت مى كند و اميد است در دو 
سال آينده بتوانيم هنرمندان ديگر كشورها را دعوت كنيم 
تا آنان به واقعيت خوشنويسى ايران در سطح بين المللى 
واقف شــوند و در حقيقت خاصيت ديپلماسى فرهنگى، 

مديريت اينگونه اتفاقات است. 
■■■

در ادامه نابغه خوشنويسى و رئيس انجمن خوشنويسان 
ايران نيز گفت: خوشنويسى يك هنر اصيل و دقيقاً يك 
هنر ايرانى اســت و براســاس ظرفيت انسان ها به طور 
فطرى، مراحل ايــن هنر، باعث صفاى باطن و رشــد 

شخصيت مى شود. 
اميرحســين اميرخانى افزود: بنابراين هر هنرى وقتى 
به جايگاهى مى رســد كه ماندگار مى شود و در موزه ها 
قرار مى گيرد، همه قلب ها و اديان با هم صميمانه آشتى 
هستند چرا كه هنر يك وديعه الهى است و در اين ميان، 

زيبايى، قدرتمندترين دعوت كننده است. 
وى افزود: در سال هاى گذشــته، حق مكتب اصفهان 
آنگونه كه بايد ادا نمى شــد اما امروز در مسئوالن اراده 
جدى براى اولويت دار بودن فرهنــگ و هنر وجود دارد 
كه اميد اســت اين رويكرد براى دستيابى به فرهنگ و 
هنر جهانى را قدر دانســته و هنرمان را به جهان معرفى 

كنيم. 
■■■

رئيس انجمن خوشنويســان اســتان اصفهــان هم با 
گراميداشــت ياد و خاطره اســتادان حبيب ا... فضائلى 
و شــادروان نصرا... معيــن گفت: بى شــك اصفهان، 
پايتخت تمام هنرهاى ســنتى از جمله خوشنويســى 

است. 
مهدى فروزنده بــا بيان اينكه خوشنويســان اصفهان 
همواره با شركت در جشنواره هاى مختلف، اكثر جوايز را 
به دست آورده اند از معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در امور هنرى خواست با توجه به اينكه اصفهان قابليت 
برگزارى مطلوب اينگونه جشنواره ها را داراست بودجه 
آن را تأمين  كنند كه مطمئناً رهاورد آن افزايش فرهنگ 

و بازدهى مطلوب است. 

معاون وزير ارشاد در آيين گشايش نمايشگاه دوساالنه ملى هنر توحيدى: 

اصفهان در همه عرصه هاى هنرى صاحب مكتب است

جلسه هم انديشى مديران گزينش دستگاه هاى اجرايى، 
نظامى و انتظامى اســتان اصفهان به ميزبانى نجف آباد 

برگزار شد.
در ابتدا مسئولين ضمن حضور در گلزار شهدا، با آرمان هاى 
واالى شهداى گرانقدر، امام شهدا(ره) و منويات مقام معظم 
رهبرى تجديد ميثاقى مجدد نموده و با نثار گل و قرائت 

فاتحه بر مزار شهدا ياد ايشان را گرامى داشتند.
در ادامه از پروژه هاى عمرانى، خدماتى نظير ميدان ميوه 
و تره بار ، پارك كوهســار و ... و تعدادى از ظرفيت هاى 
گردشگرى و رفاهى شــهردارى نجف آباد نظير پرديس 
خارون، خانه تاريخــى مهرپرور و موزه مردم شناســى 
نجف آباد و... بازديدى به عمــل آوردند كه در اين بازديد 
توضيحات تكميلى توسط مغزى قائم مقام شهردار و ساير 

مديران شهردارى به حضار ارائه شد.
پس از بازديد، نماز جماعت به امامت حجت االســالم 

والمسلمين حســناتى امام جمعه نجف آباد اقامه گرديد 
و ســپس وى در خصوص مواردى مانند اخالق در كار و 
مدنظر قرار دادن رضاى الهى در كار و خدمات و...سخن 
گفت و پس از آن هم جلسه هم انديشى مديران گزينش 
دستگاه هاى اجرايى، نظامى و انتظامى استان اصفهان 

برگزار شد.

گردهمايى مديران گـزينش درنجف آبـاد

٦ دانشجو از دانشگاه هاى استان اصفهان به عنوان 
دانشــجوى نمونه كشورى در ســال ٩٥ برگزيده 

شدند.
چهار دانشجو از دانشــگاه علوم پزشكى اصفهان، 
يك دانشجو از دانشــگاه صنعتى اصفهان و يك 
دانشــجو از دانشــگاه هنر اصفهــان در جمع ٤٠ 

دانشجوى برتر سال ٩٥ قرار گرفتند.
از ٤٠ دانشــجوى برگزيده نمونه كشورى در سال 
جارى، ١٣ نفر از دانشــجويان نمونه دانشگاه هاى 
علوم پزشــكى و ٢٧ نفــر از دانشــجويان نمونه 

دانشگاه هاى وزارت علوم بودند. 
چهار دانشــجوى نمونه دانشــگاه علوم پزشكى 
اصفهان، ســعيده بحرانى، اميــن عابدينى، كيان 
حشمت قهدريجانى و زينب همتى در اين مراسم 

از سوى معاون اول رئيس جمهورى تجليل شدند.
همچنين ســاناز الســادات افضلى، دانشــجوى 
مقطع كارشناسى دانشگاه صنعتى اصفهان كه در 
رشته هاى مهندســى برق و كامپيوتر مشغول به 
تحصيل اســت، به عنوان يكى از ٤٠ دانشــجوى 

نمونه كشور تجليل شد.
عليرضا كوچك زايى دانشــجوى دكتراى مرمت 
اشياى فرهنگى و تاريخى دانشگاه هنر اصفهان نيز 
به عنوان يكى از دانشجويان نمونه كشورى سال 

١٣٩٥ انتخاب شد. 

«نمونه ها»در 
دانشگاه هاى اصفهان

رئيس ميدان ميوه و تــره بار اصفهان    اصفهان|
گفت: سيالب هاى جنوب عامل افزايش نرخ پرتقال به 

كيلويى هشت هزار تومان است.
ناصر اطرج در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به اينكه 
از قبل پيش بينى كرده بوديم كه در صورت عدم واردات 
ميوه، با كمبود شديد پرتقال و نارنگى مواجه مى شويم، 

قيمت پرتقال افزايش مى يابد.
وى در پاسخ به اين سئوال كه هشدار گرانى پرتقال در ايام 
نوروز يا هفته آخر اسفند بود نه اينكه از اواخر بهمن و اوايل 
اسفند با روند صعودى قيمت پرتقال مواجه شويم، بيان 
داشت: با توجه به سيالب ها در جنوب، خيلى از مركبات از 

بين رفت و قيمت ها به يكباره افزايش يافت.
رئيس ميدان ميوه و تره بــار اصفهان تصريح كرد: مقرر 
شــد كه پرتقال از مصر و تركيه وارد كنند و در صورت 
واردات مشكلى نخواهيم داشت و قيمت همچون سابق 

خواهد بود.
وى در اين خصوص كه مردم از بحث سالمتى ميوه هاى 
وارداتى نگرانند، ادامه داد: ميوه هايى كه مهر ســالمت 

بر آنها زده شده باشــد و با مجوز  وارد شود يك مرحله 
قرنطينــه را گذرانده و جاى نگرانى از بابت ســالمت و 

بهداشتى آنها نيست.
 اطرج با بيان اينكه ارزان ترين ميوه موز است، ادامه داد: 
از نظر خريد و فروش سيب، كيوى و خيار در بازار مشكلى 
نيست و نه با كمبود مواجهيم و نه شاهد افزايش قيمت در 

اين نوع ميوه ها هستيم.
رئيس ميدان ميوه و تره بار اصفهان اعالم كرد: بيشترين 
مشكل در تهيه پرتقال و نارنگى است كه پرتقال تامسون 
جنوب هم اكنون در سطح ميدان از كيلويى پنج هزار تا 
كيلويى هفت هزار تومان به فروش مى رسد. وى اعالم 
كرد: پرتقال شمال از كيلويى ٤٠٠ و ٥٠٠ تا يكهزار تومان 
به فروش مى رســد. اطرج اضافه كرد: از جنوب بيشتر 
پرتقال تامسون وارد مى شــد و تا ١٥ اسفندماه پرتقال 

والنسيا وارد مى شود.
وى ادامه داد: قيمت نارنگى پاكســتانى كمتر از كيلويى 
شش هزار تومان و قيمت سيب درختى از كيلويى چهار 

هزار تومان به پايين است.

سيالب در جنوب، گرانى پرتقال در اصفهان

 منطقه صنعتى دولت آباد با  هزار و ٧٠٠ هكتار وسعت يكى از 
بزرگ ترين مناطق صنعتى در كشور است.

محمدرضا بركتين رئيس خانه صنعــت،  معدت و تجارت 
استان اصفهان گفت:  در استان اصفهان ٧٥ شهرك و ناحيه 
صنعتى فعال است كه ٤٤ شهرك و ٢٩ ناحيه زير نظر شركت 
شــهرك ها و دو منطقه صنعتى محمود آباد كه به صورت 
هيئت امنايى اداره مى شود و منطقه صنعتى دولت آباد كه 
در مجموعه شهرى قرار دارد و با هزار و ٧٠٠ هكتار وسعت 

بزرگ ترين منطقه صنعتى در استان اصفهان است.
در منطقه صنعتى دولت آباد ٢٠ رسته و صنف كارى فعال 
است كه صنايع بزرگ توليد  سنگ،  آجر، ماشين سازى و قطعه 
سازى از مهمترين آنهاست.رضا اخوان شهردار دولت آباد 
گفت:  منطقه صنعتى دولت آباد از محدود مناطق صنعتى در 
محدوده شهرى است كه زير نظر شهردارى فعاليت مى كند 

و در سال ١٣٥٩ با تصويب ١٠٠ هكتار بوده و طى مرحله اى 
به ٦٠٠ هكتار و در سال ١٣٩١ به ١٧٠٠ هكتار رسيده است .

وى افزود:  شهردارى دولت آباد براى رفاه و سرعت بخشى 
به خدمات دهى به صنعتگران اقدام به تأسيس يك ناحيه 

شهردارى در منطقه صنعتى كرده است.
حسين رضايى دبير هيئت امناى منطقه صنعتى دولت آباد هم 
گفت:  در منطقه صنعتى دولت آباد انواع محصول و توليدات 
ايرانى توليد مى شود و اين توليدات؛ منطقه صنعتى را به قطب 

توليد و صنعت در اصفهان تبديل كرده است.
وى بيان داشــت: از مهمترين توليدات اين منطقه صنعتى 
بيش از ٤٠٠ هــزار تن آجر و ٣٠٠ هزار متر ســنگ در ماه 
است كه نزديك به ٢٠درصد اين توليدات در استان اصفهان 
مصرف مى شود و ٧٠درصد به خارج از استان و ١٠ درصد آن 

به خارج از كشور صادر مى شود.

٢٠ هزار نفر در منطقه صنعتى دولت آباد اشتغال دارند



استان ٢٨٩٠سه شنبه ١٠ اسفند  ماه ٠٥

افتخارآفرينى دانشجويان 
دانشگاه آزاد خمينى شهر

در دوازدهميــن دوره مســابقات روباتيك ربونيت 
بابل كه از ســوى دبيرخانه دايمى دانشگاه برگزار 
شد، ليگ هاى مختلفى اعم از ليگ مسيرياب، ليگ 
آتش نشــان و ليگ فوتباليست حضور داشتند و تيم 
زلزال از دانشگاه آزاد اسالمى خمينى شهر به ليگ 

جنگجو اعزام شد.
در اين مسابقات تيم زلزال دانشگاه آزاد خمينى شهر 
بدون باخت و با شكست دادن تيم هاى قَدر از جمله 
قهرمان و نايب قهرمان دوره قبل اين مســابقات، 
مقام دوم و سوم مسابقات خيام ٩٥، قهرمان و نايب 
قهرمان مسابقات خيام ٩٤، توانست رتبه اول ليگ 

جنگجو سبك وزن را با اقتدار كسب كند.

كمال رضايت 
فرماندار فريدن شد

وزير كشــور در حكمى كمال رضايــت را به عنوان 
فرماندار شهرستان فريدن منصوب كرد.

عبدالرضا رحمانى فضلى به پيشنهاد استاندار اصفهان، 
كمال رضايت را به عنوان فرماندار جديد شهرستان 

فريدن منصوب كرد.
پيش از اين، اسفنديار تاجميرى فرماندار فريدن بود 
كه اوايل دى امسال به عنوان فرماندار جديد برخوار 

جايگزين محمد رضا عبدانى شد.

انجام عمليات لكه گيرى با 
٢٥٠٠ تن آسفالت در نطنز

شهردار نطنز گفت: شــهردارى نطنز در آستانه سال 
جديد عمليات ترميم ترانشه ها و لكه گيرى آسفالت 
سطح شهر را با هدف برطرف كردن مشكالت معابر 

شهرى و ايمنى در عبور و مرور خودروها آغاز كرد.
محسن تجويدى اظهار داشــت: طى سه سال اخير 
بيش از ٢٠ هزار مترمربع از معابــر نطنز لكه گيرى 
و آسفالت شد كه براى اجراى آن دو هزار و ٥٠٠ تن 

آسفالت گرم مورد استفاده قرار گرفت.
 وى گفت: پيــش از ايام نوروز، معابــر، خيابان ها و 
بلوارهاى اصلى شهر به طور گســترده لكه گيرى و 
آسفالت مى شــوند و بعد از اين ايام عمليات ترميم 
ترانشه ها، لكه گيرى و آســفالت خيابان ها و كوچه 

هاى فرعى ادامه خواهد داشت.

احداث شهرك صنعتى 
خصوصى در كاشان

شهردار كاشان گفت: شهرك صنعتى خصوصى در 
كاشان احداث مى شود.

محمد ناظم رضوى از آمادگى شهردارى براى تأسيس 
شهرك صنعتى خصوصى در راستاى رونق صنعتى و 

اقتصادى منطقه خبر داد.
وى با تأكيد بر اينكه كاشان يكى از شهرهاى صنعتى 
كشور محسوب مى شود، تصريح كرد: در كاشان هر 
روزه شاهد توســعه و رونق فعاليت هاى صنعتى در 

عرصه ها و صنايع مختلف هستيم.
شهردار كاشــان افزود: با افزايش تقاضاى صاحبان 
صنايع و پاسخگو نبودن فضاى شهرك هاى صنعتى 
موجود در منطقه، شهردارى كاشان تصميم به اجراى 

پروژه شهرك صنعتى خصوصى گرفته است.

اكران «آن سوى بزرگراه» 
ششمين برنامه از مجموعه برنامه هاى «زن و سينما» 
امروز سه شنبه ١٠ اسفندماه در نگارستان امام خمينى(ره) 
برگزار مى شــود.به گزارش روابط عمومى ســازمان 
فرهنگى- تفريحى شهردارى اصفهان، در اين برنامه 
فيلم مستند «آن سوى بزرگراه» ساخته ناهيد رضايى 
نمايش داده مى شــود و بعد از آن با حضور دكتر مريم 
قاسمى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت. مجموعه 
برنامه هاى نمايش و نقد فيلم هاى مستند زن و سينما 
سه شنبه هر هفته ساعت ١٦و ٣٠ دقيقه در سالن نمايش 
نگارستان امام خمينى(ره)، برگزار مى شود كه حضور در 

آن براى عالقه مندان آزاد مى باشد.

خبر

رئيس اداره تعاون و امور رفاه آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: يكهزار و ٣٥٧ مدرســه در قالب ١٣ هزار و 
٤٠٠ كالس درس در استان اصفهان براى اسكان مسافران 

نوروزى آماده مى شود.
آذركيوان امير پور در گفتگو با مهر در خصوص برنامه هاى 
آموزش و پرورش استان اصفهان براى اسكان مسافران 
نوروزى اظهار داشــت: براى اين طرح يكهــزار و ٣٥٧ 
مدرسه در قالب ١٣ هزار و ٤٠٠ كالس درس در نظر گرفته 

خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه به دليل اســتقبال زياد مسافران و 
ترافيك نوروزى، ٦٥٠ مدرسه در شهر اصفهان در حالت 

آماده باش قرار مى گيرد، تصريح كرد: ٣٠ درصد مدارس 
استان براى اسكان مسافران نوروزى به صورت اينترنتى 

رزرو مى شود كه ثبت نام تا ٢٢ اسفند انجام خواهد شد.
رئيس اداره تعاون و امور رفاه آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان با اشاره به اسكان بيش از ٥٠٠ هزار مسافر نوروزى 
در مدارس استان اصفهان در نوروز ٩٥ ابراز داشت: براى 
سال جارى با توجه به شرايط جوى اعالم شده با استقبال 

بيشتر مسافران روبه رو خواهيم بود.
وى افزود: قيمت مصوب براى هر خانــواده پنج نفره در 
بازه زمانى ٢٤ ساعته از ١٨ تا ٢٥ هزار تومان مصوب شده

 است.

معاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهــان گفت: 
شــهردارى اصفهان تنها روى كاغذ مسئول مديريت 
بحران اســت و ديگر دستگاه ها با اين ســازمان همراه 

نيستند.
احمدرضا مصور در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه بحران 
در هر شــرايطى اتفاق مى افتد، اظهار داشت: از اين رو 
در شــهردارى اصفهان براى مقابله با حوادث مختلف 

آمادگى هاى الزم وجود دارد.
وى با اشــاره به اينكه براى همراهى ديگر دستگاه ها و 
نهادها با شهردارى اصفهان در خصوص مديريت بحران 
راه طوالنى را در پيــش رو داريم، ابراز داشــت: اين در 

حالى است كه استاندار اصفهان بارها در خصوص تنفيذ 
اختيارات خود در حوزه مديريت بحران در شهر اصفهان 

به شهردار اين شهر اظهاراتى را اعالم كرده است.
معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان در ادامه با 
تأكيد بر اينكه در حال حاضر شــهردارى اصفهان تنها 
روى كاغذ مسئول مديريت بحران شهر اصفهان است، 
تصريح كرد: الزمه ايجاد مديريت بحران اين است كه 
تمام دستگاه ها و نهادهاى ديگر در مواقع بحران فرمان 
پذيرى از شهردارى است كه اين موضوع نيز نيازمند ايجاد 
قوانين باالدستى و برخى ابالغات الزم است كه تاكنون 

اتفاقى در اين زمينه صورت نگرفته است.

شهردارى اصفهان روى كاغذ 
مسئول مديريت بحران است

آماده سازى ١٣٥٧ مدرسه 
براى اسكان مسافران نوروزى

مديركل گمرك اصفهان از افزايش ٥٣ درصدى درآمد 
عمومى گمرك اصفهان در ١١ ماهه ٩٥ خبر داد.

اسدا... احمدى ونهرى اظهار داشت: در ١١ ماهه امسال 
گمركات استان اصفهان با داشتن پنج گمرك تابعه فعال 
و ١١ انبار اختصاصى، تشريفات صادرات يك ميليون و 
١٢٩ هزار تن و به ارزش ٧٣٩ ميليون و ٩٤٧ هزار دالر 
انجام داده  كه در مقايســه با مدت مشــابه سال قبل از 
لحاظ وزن ٦ درصد و از حيــث ارزش ٢٢ درصد كاهش 

داشته است.
وى عمده ترين كاالهــاى صادراتى از گمرك اصفهان 
را آهن آالت و فــوالد و مصنوعات آن با ٣٠ درصد، مواد 
پتروشيمى با ١٩درصد فرش با ١٧ درصد و محصوالت 
لبنى با ٥ درصد و ســاير كاالها را ٢٨ درصد بر شمرد و 
افزود: مهمترين كشــورهاى مقصد كاالهاى صادراتى 
گمرك اصفهان، عراق با ٢٨١ ميليون دالر و ٣٨ درصد 

سهم ازكل صادرات، افغانســتان با ١٧٨ ميليون دالر و 
٢٤ درصد، پاكســتان با ٧٩ ميليون دالر و ١١ درصد و 

تركمنستان با ٥٢ ميليون دالر و ٧ درصد هستند.
مديركل گمــرك اصفهان گفت: ٧٧ هــزار و ٢٢٣ تن 
كاال به ارزش ٣٠٠ ميليــون و ٩٨٧ هزار دالر به گمرك 
اصفهان وارد شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
از نظر وزن ٢ درصد افزايــش و از نظر ارزش يك درصد 

كاهش يافته است.
وى اظهار داشت: حتى با كاهش واردات گمركات استان، 
در راســتاى برنامه هاى اقتصاد مقاومتــى و راه اندازى 
سامانه پنجره فرا مرزى شاهد افزايش ٥٣ درصدى درآمد 

گمركات استان اصفهان هستيم.
وى در خصوص مهمترين كاالهــاى وارداتى گمرك 
اصفهان در ١١ ماهه امسال گفت: ماشين آالت مكانيكى 
با ٣٣ درصد، ماشــين آالت برقى بــا ١٤ درصد، اجزا و 

قطعات منصفل ماشين آالت ١٢ درصد، كاغذ و مقوا با ٤ 
درصد بوده است و عمده ترين كشورهاى صادر كننده به 
مقصد گمرك اصفهان چين با ٢٥ درصد، كره جنوبى با 
١٥درصد، ايتاليا با ١٤ درصد و آلمان با ١١ درصد بوده اند.

مدير امور برق شــمال اصفهان گفت: پروژه هاى امور برق شمال اصفهان در سال ٩٥ 
شامل ٣٥٣ پروژه كوچك و بزرگ با اعتبار ١١ ميليارد تومان بوده كه ٢٤٤ پروژه به پايان 

رسيده و ١٠٩ پروژه هم در حال اجراست.
عليرضا عريضى با اشاره به اينكه امور برق شمال اصفهان با بيش از ١٦٦ هزار مشترك 
رتبه اول را در شركت توزيع برق شهرستان اصفهان دارد، اظهارداشت: مساحت تحت 
پوشش امور برق شمال ١٧٦ كيلومتر مربع بوده كه از سمت غرب به خيابان كاوه، از سمت 
غرب به خيابان هاى آيت ا... اديب، آيت ا... مــدرس، ميدان قدس، خيابان مصال، عطار 
نيشابورى، معراج، پل تمدن و خيابان شهيد خزايى تا فلكه شش راه و از سمت شرق به 

فرودگاه شهيد بهشتى را شامل مى شود.
وى افزود: از ســمت شــمال هم به بلوار آزادگان و خط فرضى امتداد بلوار فرزانگان تا 
فرودگاه شهيد بهشتى را شــامل مى شــود، همچنين منطقه حصه، كانال نوربخش، 
روستاى زمان آباد، روستاى مولنجان، روستاى دينان و ويشگان از مناطق تحت پوشش 

امور برق شمال هستند.
عريضى در ادامه با اشاره به اينكه ٨٣ درصد مشتركان امور برق شمال خانگى، ١٣ درصد 
تجارى و ٣ درصد هم ساير تعرفه ها هستند به بيان آمار ١١ ماهه در حوزه كاهش خاموشى 
و انرژى توزيع نشده پرداخت و اذعان كرد: در ســال جارى پيك بار شركت توزيع برق 
منطقه اى اصفهان هزار و ٥٠ مگاوات و پيك بار امور برق شــمال ٩٨ مگاوات بوده كه 

توانستيم از آن بدون قطعى عبور كنيم.

وى همچنين با اشاره به كاهش ٣٥ درصدى زمان خاموشى به ازاى هر مشترك در سال 
٩٥، اذعان كرد: اعمال خاموشى هاى فشار متوسط به صورت خط گرم، استفاده از ديزل 
ژنراتور سيار جهت برقرار كردن شبكه هاى فشار ضعيف در طول زمان كار روى شبكه، 
نصب كليدهاى قدرت مجهز به عملكرد اتوماسيون به منظور قطع و وصل شبكه فشار 
متوسط از راه دور و به منظور انجام مانور و به حداقل رساندن محدوده خاموشى از جمله 
اقدامات صورت گرفته در زمينه كاهش قطعى برق در امور برق شمال اصفهان بوده است.

جوالن مصنوعات چينى و كره اى در نصف جهان

اجراى ٣٥٣ پروژه در امور برق شمال اصفهان

مدير نظارت بر بازرسى اصناف استان اصفهان با اشاره به 
جوالن كاالهاى قاچاق در بازار كه تهديد بزرگى براى توليد 
داخل است و فعاليت ســازمان يافته قاچاقچيان در كشور، 
گفت: متأسفانه باندهاى بزرگ قاچاق به  صورت سازمان  
يافته از طريق مرزهاى زمينى، دريا و هوايى اقدام به ورود 
كاالى قاچاق مى كنند، ايــن گروه ها حتى جاده پاك كن و 

افراد نفوذى در برخى از مجموعه ها و ادارات دولتى دارند.
جواد محمدى فشاركى  در ادامه با بيان اينكه متأسفانه اغلب 
كارگاه هاى صنايع دستى تعطيل مى شود، افزود: ٦٠٢ مورد 
صنايع دستى در جهان به ثبت رسيده كه ١٩٦ صنايع دستى 
مربوط به اصفهان است و به اين دليل است كه اصفهان به 

عنوان شهر صنايع دستى به ثبت رسيد.
وى با بيان اينكه از يكى از واحدهــاى صنفى ٤٠ ميليون 
تومان صنايع دستى قاچاق توقيف شــد، ادامه داد: در سال 
جارى يك ميليــارد و ١٠٠ ميليون تومــان كاالى صنايع 
دســتى قاچاق از ميدان امام(ره) و خيابان هاى اطراف آن 
جمع آورى شد كه بيشتر آنها از چين، تركيه، هند و پاكستان 

وارد شده بودند.
محمدى فشاركى تصريح كرد: در استان هفت واحد صنفى 
صنايع دستى قاچاق دارند كه ســاير واحدها از اين واحدها 
تغذيه مى شوند، به همين دليل از اين هفت واحد تعهد كتبى 

گرفته شد كه تا ١٤ اسفند ماه كاالى قاچاق نداشته باشند.
وى با بيان اينكه توليد گز زير ١٨ درصد مغز ممنوع است، 
يادآور شد: تمام گزهاى زير ١٨ درصد واحدهاى پايانه ها و 
ميدان  امام(ره) جمع آورى شده و گزهاى توليد شده بدون 

مجوز بهداشــت نيز ممنوع اســت كه آنها نيز جمع آورى 
خواهند شد.

محمدى فشــاركى با بيان اينكه بازرســان اتاق اصناف 
سليقه اى عمل نمى كنند، ادامه داد: فروشندگان بايد براى 
خريد از هزار تا ده هــزار تومان فاكتور ارائه دهند همچنين 
از ده هزار تومان به باال حتى اگر مشترى درخواست فاكتور 

نكرد متصدى ملزم به ارائه فاكتور است.
مدير بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان با بيان اينكه 
سال گذشته آمار قاچاق ميوه در اصفهان باال بود، ادامه داد: 
در حال حاضر هفت بازرس از ساعت ٣ بامداد تا ١١ ظهر در 
ميدان ميوه و تره بار مستقر هستند. امسال تنها ليمو ترش 
قاچاق داشتيم، در حال حاضر روش قاچاق ميوه تغيير كرده 
به گونه اى كه به صورت بازاريابى به درب واحدهاى صنفى 
مراجعه مى كنند و به اندازه مصرف روزانه به واحدها ميوه 

قاچاق مى فروشند.
به گفته وى، هفتم اسفندماه بازرسى از سردخانه ها شروع 

شده است.
محمدى فشاركى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه آخرين 
وضعيت مجوز گرفتن آموزشگاه هاى رانندگى به كجا رسيده 
است، گفت: يقيناً آنها تحت پوشش يك صنف بايد پروانه 
فعاليت بگيرند ولى خود را تحت پوشــش كانونى معرفى 

مى كنند و از اين كار تمكين نمى كنند.
وى تأكيد كرد: درخواســت پلمب تمام آموزشــگاه هاى 
رانندگى به دليل نداشتن پروانه را داده ايم ولى هنوز پليس 

اماكن اين كار را انجام نداده است.

باندهاى قاچاق،افراد نفوذى در ادارات دارند

استاندار اصفهان در مراسم توديع فضل ا...كفيل:

مصلحت اصفهان، تغيير فرماندار بود
امام جمعه اصفهان گفت: هيچيك از مسئوالن و سياسيون 
استان اصفهان از تغيير فرماندار در اين زمان راضى نبودند و 

اميدوارم مصلحتى كه ديده اند خير باشد.
به گزارش تسنيم، آيت ا... سيد يوسف طباطبايى نژاد پيش از 
ظهر ديروز در مراسم توديع و معارفه فرماندار اصفهان اظهار 
داشت: بنده جز خير از آقاى كفيل چيزى نديدم، هيچيك از 
مسئوالن و سياسيون استان اصفهان از اين تغيير در اين زمان 
راضى نبودند و اينكه مصلحتى ديدند اميدوارم خير باشد و از 

طرف همه از كفيل تشكر مى كنم.
وى افزود: همانطور كه گفته شد شش انتخابات اخير بدون 
هيچ سر و صدايى برگزار شد، فرماندار سابق اصفهان رابطه 
خوبى را ميان كشاورزان و مسئوالن ايجاد كرد و هيچ نقصى 
در كار ايشان نبود و بنده شهادت مى دهم كه به جز انجام و 

اطاعت از قانون به هيچ چيز نظر نداشتند.
امام جمعه اصفهان خاطرنشان كرد: كفيل عين اعتدال را در 
مسائل مختلف در پيش گرفته بود اما اين كار را به هم زدند، 
رضوانى هم بهترين گزينه براى جايگزينى ايشان بوده  ولى 
تعريف در زمان مسئوليت نيســت و بايد در عمل از ايشان 
ببينيم، انتخابات نزديك است و فرماندار سابق بايد تجربيات 

خود را در اختيار رضوانى بگذارد.

تغيير فرماندار اصفهان با «فشار يا توصيه» 
نبود

استاندار اصفهان هم در اين جلسه، ادعاهايى كه گفته مى شود 
استاندار به توصيه يا فشار فالن نفر، تغييرات را صورت داده 
را رد كرد و گفت: وزير كشور به بنده تذكر داد «كفيل» نبايد 

رها شده و بايد در استاندارى اصفهان به خدمت گرفته شود.
رسول زرگرپور اظهار داشــت: از روز نخست فشار، توصيه، 
استدعا و درخواست به استاندار به حد وفور بوده كه مبناى كار 
بنده اين بوده كه در هر زمانى نگاه مصلحتى نسبت به استان 
داشته ام و كدام تصميم مى تواند مصلحت استان را بيش از 
پيش برقرار كند و به همين دليل برخى از ما گله مند هستند، 

مالك اجرا؛ فشار و دستورها نبود.
وى گفت: ما در سه سال و نيم گذشته هر جا تغييرى داده ايم 
مصلحت بوده و در ارتباط با فرمانــدارى اصفهان تا دو ماه 
گذشته معتقد بودم كه بايد به كار خود ادامه دهد اما در يك ماه 
قبل به اين نتيجه رسيدم كه مصلحت اصفهان اين است بايد 

تغييراتى را در فرماندهى داشته باشيم.
اســتاندار اصفهان اظهار داشت: اين مسئله تحليلى بود كه 
با مشــورت با بزرگان كرده ام و ادعاهايى كه گفته مى شود 
استاندار به توصيه يا فشار فالن نفر، اين تغيير را صورت داده 

را رد مى كنم، اين تغيير با تصميم نهايى بنده بود، اين تغيير در 
هر زمانى كه صورت مى گرفت برخى مى گفتند چرا در اين 

زمان صورت گرفته است.
وى افزود: تغييرات با توجه به شــرايط امنيتى، سياســى و 
اقتصادى صورت گرفت، در ارتباط با نفر بعد نيز با تصميم 
شخص استاندار بود و ليست بلندى دوســتان اصفهان و 
تهران داشتند اما تصميم نهايى توســط بنده گرفته شد و 
تصميم درستى را اخذ كرديم و هر دو جناح، امام جمعه و ديگر 

مسئوالن انتخاب جديد را تأييد كردند.

زرگرپور خاطرنشان كرد: همه فرمانداران و استانداران موظف 
به اجراى سياست هاى دولت هستند اما نحوه اجراى آن كمى 
متفاوت است، اتفاقى در شهرستان اصفهان رخ نداده و همه 
سياســت هاى دولت بوده و با كفيل به خوبى اجرا شده و با 
رضوانى نيز ادامه پيدا مى كند، بنده كفيل را فردى متدين، 
كاردان، پركار و همگام با دولــت يازدهم مى دانم و از امروز 

كفيل مشاور عالى و دستيار ويژه استاندار است.
وى تصريح كرد: اينكه در خبر ساعت ١٢ شب گذشته (يك 
شنبه شب)مى گويند عزل فرماندار، بسيار صحبت غلطى 

است و تنها جا به جايى صورت گرفته، كارهاى بسيارى در 
اســتاندارى داريم كه روى زمين مانده كه با كمك كفيل 

بايد انجام دهيم به اين دليل كه ايشان سابقه بسيارى دارند.
استاندار اصفهان بيان كرد: رضوانى نيز چهار اصل مدنظر ما 
را دارد، ايشان در ميان فرمانداران ما يكى از فرمانداران موفق 
و هماهنگ با استاندار بوده و سر سوزنى شبهه اى ندارم كه 
رضوانى خط كفيل را ادامه مى دهد، اينكه رسانه ها و صدا و 

سيما بحث را داغ مى كنند براى اخبار خودشان است.
وى افزود: روز گذشته(يك شنبه) در خدمت وزير كشور بودم و 

به ايشان گفتم كه فردا اين تغيير در حال صورت گرفتن است 
و وزير كشور سه جمله را به بنده تذكر داد كه كفيل نبايد رها 
شده و بايد در استاندارى اصفهان به خدمت گرفته شود و از 

تالش هاى ايشان تشكر مى كنيم.

موفقيت هاى نظام را بايد بدون لكنت بيان 
كرد

فرماندار سابق اصفهان  هم گفت: در شش سال اخير شش 
انتخابات را برگزار كرده و به شهادت همه برگزاركنندگان 

آرام ترين انتخابات  را برگزار كرده ايم.
فضل ا...كفيل با اشاره به سرفصل هاى اقدامات خود در ٧٠ 
ماه گذشته بيان كرد: حاشيه اصفهان را هر روز صبح بازديد 
كرديم، امروز و پس از شش سال بعد  از حضور مجدد در آن 
روستاها و شهرها شاهد تغيير قابل مشاهده در آن هستيم 
كه از اين جهت بايد قدردان نظام جمهورى اسالمى باشيم، 
موفقيت يك دولت در خدمت به مردم موفقيت نظام دينى 
است، دوره ها سپرى مى شــود اما آثار ايجاد اميد در مردم و 
موفقيت ها را بايد بدون لكنت بيان كنيم.فرماندار ســابق 
اصفهان بيان كــرد: در اين انتخابات ها با دوســتان دولت 
اصالحات كار كرديم و دســت به تركيب آن نزديم و يك 
نيرو هم نياورديم و به كارشناسان داخلى فرماندارى اعتماد 
كرديم و در اين شش انتخابات به شهادت دوستان از ساليق 
سياسى مختلف با آرامش ترين انتخابات ها را برگزار كرديم 
و كار حرفه اى و به دور از سياست زدگى صورت داديم.وى 
گفت:  اصفهان اگر تب كند كشور دچار لرزش مى شود و در 
اين مقطع تاريخى ما امنيت همراه با آرامش را در شهر داريم.

٣٠٠ ماه در وزارت كشور بودم
احمد رضوانى فرماندار جديد اصفهان نيز اظهار داشت: ما 
سرباز اين كشور هستيم و هر جا كه بگويند خدمت مى كنيم، 
حدود ٣٠٠ ماه در وزارت كشور بودم، وظيفه داريم آرمان هاى 
امام راحل(ره) و منويات رهبر معظم انقالب را تحقق بخشيم.
وى افزود: ما در آســتانه برگزارى انتخابات هســتيم و دو 
هدف داريم، ابتــدا اينكه بايد زمينه را بــه گونه اى فراهم 
سازيم كه مردم مشــاركت حداكثرى را داشته باشند، اين 
مردم ما هستند كه در همه صحنه ها حضور دارند و مطلب 
دوم اجراى قانون اســت.فرماندار اصفهان خاطرنشــان 
كرد: ممكن است مشكالتى در كشــور وجود داشته باشد 
اما بايد مردم را در عرصه هاى مختلف سياســى تشــويق 
كنيم و در ايــن راه همه مســئوالن اســتان بايد تالش

 كنند.



٠٦اقتصاد ٢٨٩٠سه شنبه ١٠ اسفند  ماه 

قائم مقام وزير راه وشهرســازى با اشاره به نبودن 
متقاضى براى واحدهاى مســكن مهــر، از طرح 

تشويقى دولت براى رفع اين مشكل خبر داد.
 اصغر مهرآبادى گفت: از مجموع دو ميليون و ٢٠٠ 
هزار واحد مسكن مهر در كشــور كه با بانك هاى 
عامل قرارداد مشــاركت دارد، تاكنون ساخت يك 
ميليون و ٩٣٠ هزار واحد به پايان رسيده است. وى 
افزود: در حدود ٢٧٠ هزار واحد باقى مانده كه ساخت 

١٧٥ هزار واحد، معادل ٦٥ درصد آن متوقف است.
مهرآبادى افزود: علت توقف ساخت بخشى از اين 

واحد ها اختالفات حقوقى سازنده و متقاضى است.
وى افزود: بخش ديگــرى از واحدها متقاضى و به 
دنبال آن ســهم آورده ندارد و فقط با اندك سرمايه 

سازنده و تسهيالت بانكى پيش رفته است.
قائم مقام وزير راه و شهرســازى از طرح تشويقى 

دولت براى رفع اين مشكل خبر داد.

ويترين

تدارك يك ميليون صندلى 
قطار براى مسافران نوروزى

مديرعامل شــركت رجا از آمادگى ٨٦٠ واگن براى 
ارائه خدمات به مسافران نوروزى خبرداد و گفت: از 
يك ميليون صندلى پيش بينى شده براى سفرهاى 
نوروزى در رجا، تاكنون بليت ٢٣٠هزار صندلى پيش 

فروش شده است.
محمد رجبى ادامه داد: ســفرهاى نوروز ٩٦ را با ٣٠ 
واگن نو و نوسازى شــده آغاز مى كنيم كه ١٢ واگن 
آن نو بوده و توسط شركت هاى داخلى توليد شده اند.

به گفته مديرعامل شركت رجا، در حدود يك ميليون 
صندلى براى ســفرهاى رفت و برگشــت مسافران 
نوروزى درنظر گرفته شده اســت كه تاكنون بليت 
٢٢٠ تا ٢٣٠ هزار صندلى فروخته شــده است و اميد 
مى رود كه در دو ســه هفته آينده ايــن رقم افزايش 

يابد.

واردات گوشت نيوزلندى 
از سر گرفته مى شود

وزير صنايــع نيوزلند اعــالم كرد كه اين كشــور 
توافقنامه اى را با ايران به منظور صادرات گوشــت 

گوسفندى و گاوى امضا كرده است.
«ناتان گاى» گفت:  بر اساس اين توافقنامه كه ميان 
سازمان دامپزشــكى ايران و وزارت صنايع نيوزلند 
منعقد شده، قرار اســت كه صادرات گوشت سرد و 
يخى گوســفندى و گاوى نيوزلندى به ايران از سر 

گرفته شود.
وزير صنايع نيوزلند خاطر نشان كرد: صادرات گوشت 
به ايران گامى مهم براى شــركت هاى گوشــتى 
نيوزلندى محسوب مى شود كه خواهان ورود مجدد 

به بازار ايران هستند.

سايه سنگين ركود بر 
بازار زعفران

نايب رئيس شــوراى ملى زعفــران حداكثر قيمت 
هركيلوگرم زعفران را پنج ميليون و ٨٥٠ هزارتومان 
اعالم كرد و گفت: ركود بر بازار اين محصول حاكم 

شده است.
غالمرضا ميرى اظهارداشــت: درحال حاضر ركود 
بر بــازار زعفران حاكم و گــردش معامالت متوقف 

شده است.
وى با بيان اينكه قيمت ها در بــازار تفاوت چندانى 
نسبت به روزهاى گذشــته ندارد، گفت: هم اكنون 
حداقل قيمت هركيلوگرم زعفران چهار ميليون و ٤٠٠ 
هزار تومان و حداكثر نرخ طالى سرخ پنج ميليون و 

٨٥٠ هزار تومان است.

ارزش هر برگه سهام عدالت
 ٢ ميليون تومان 

رئيس سازمان خصوصى سازى ارزش هر برگه سهام 
عدالت را دو ميليون تومان و سود ساالنه هر كدام را 
صد تا ٢٠٠ هزار تومان برآورد كرد كه از ســال آتى 
توسط شركت هايى كه سبد سهام عدالت را تشكيل 

مى دهند پرداخت خواهد شد.

ارزانى مرغ در راه است
رئيس اتحاديه پرنده و ماهى گفت: با توجه به افزايش 
عرضه مرغ از سوى مرغداران به كشتارگاه احتمال 
كاهش ٤٠٠ تومانى قيمت طى دو روز آينده در بازار 

وجود دارد.
مهدى يوســف خانى از كاهش نرخ مرغ در روزهاى 
آتى خبــر داد و گفت: نرخ هر كيلو مــرغ زنده درب 
مرغدارى پنج هزار و ٢٥٠تومان، مرغ آماده به طبخ 
دركشــتارگاه هفت هزار و ١٥٠تومان، توزيع درب 
واحد هاى صنفى هفت هــزار و ٣٠٠ تومان و خرده 
فروشى سطح شهر هفت هزار و ٩٥٠ تومان است كه 
با افزايش عرضه احتمال كاهش قيمت ٤٠٠ تومانى 

طى دو روز آينده وجود دارد.
 به گفته وى نرخ هر كيلو ران مرغ با كمر شش هزار 
و ٣٠٠ تومان و ران مرغ بدون كمر برابر با قيمت مرغ 

هفت هزار و ٩٥٠ تومان است.

وزير نيرو گفت: برخى از روستاهاى كشور به دليل نبود 
امكان دسترســى به آب شرب و ســالم از نظر كّميت و 
كيفيت، تخليه شــدند و روستانشينان در حاشيه شهرها 

ساكن شدند.
به گزارش تســنيم، حميد چيت چيــان از كاهش قابل 
توجه ريزش برف نســبت به بارش باران در كشور خبر 
داد و گفت: خط تراز برف در ارتفاعات ٢٠٠ متر كاهش 
يافته و زمان ذوب برف نيز يــك ماه زودتر رخ مى دهد، 
تعداد دفعات باران هاى غيرمؤثر افزايش يافته به طورى 
كه در هر نوبت كمتر از ٥ ميليمتر بارش صورت مى گيرد 
و بارندگى فرصت اين را پيدا نمى كند به جريان آب هاى 

سطحى و يا به منابع آب زيرزمينى كمك كند.
وزير نيرو  با اشاره به كاهش بارندگى و افزايش تبخيرها 
به خصوص در استان هاى خوزستان، فارس و هرمزگان، 
اذعان داشت: كاهش بارندگى باعث شده تا زندگى مردم 
در اين استان ها تحت فشار شديدى قرار بگيرد و از سوى 
ديگر تاالب ها به شــكل قابل توجهى به سمت خشك 

شدن حركت كنند.
اين عضو كابينه دولت تصريح كرد: در گذشــته هاى نه 
چندان دور با ٢٠ متر حفر چاه به آب مى رســيديم اما در 
حال حاضر در برخى از اســتان ها تا ٥٠٠ متر حفر چاه به 

آب مى رسيم.

رئيس ســازمان حمايت مصرف كننــدگان و مصرف 
كنندگان گفت: پرداخت خسارت بايد در بنگاه هاى توليد 
و خدمات به فرهنگ تبديل شود و اگر هم مردم با شعار 
جنس فروخته شده پس گرفته نمى شود، مواجه شدند، آن 

را به ١٢٤ اطالع دهند.
سيد محمود نوابى اظهار داشــت: ما در پسابرجام، براى 
انتخاب برترين ها در حوزه رعايت حقوق مصرف كنندگان 
سختگيرى  بيشــترى اعمال كرده ايم. افزايش اعتماد 
در ترغيــب مصرف كنندگان به توليــد داخلى، رعايت 
ضوابط توليد كاال، مديريت رســيدگى به شــكايات و 
مديريت مشترى مدارى، افزايش رقابت توسعه فرهنگ 

مشــترى مدارى از جمله مواردى بوده كه براى تعيين 
شركت هاى برتر مورد توجه قرار گرفته است. 

وى بيان داشــت: همانگونه كه خدمات پس از فروش 
داراى اهميت است، خدمات حين و قبل از فروش هم بايد 

مورد توجه قرار بگيرد. 
معاون وزير صنعت با بيان اينكه ديگر شعار جنس فروخته 
شده پس گرفته نمى شــود، وجود ندارد و اگر هم وجود 
دارد، كم است، افزود: پرداخت خسارت بايد در بنگاه هاى 
توليد و خدمات به فرهنگ تبديل شود و اگر هم مردم با 
شعار جنس فروخته شــده پس گرفته نمى شود، مواجه 

شدند آن را به ١٢٤ اطالع دهند. 

برخى روستاها 
به دليل مشكل آب تخليه شدند

اگر «جنس فروخته شده پس 
گرفته نمى شود» را ديديد...

معاون ساخت و توسعه راه آهن از توليد ريل ملى تا دو ماه 
آينده خبر داد و گفت: كشور هند شمش مورد نياز توليد 
ريلى ملى را در شركت سهامى ذوب آهن اصفهان و از 
محل منابع فاينانس تأمين مى كند كه به اين ترتيب ريل 
UIC60 با كيفيت براى اولين بار در كشور توليد مى شود.
به گزارش ايمنــا، جبار علــى ذاكــرى در خصوص 
ريل گذارى پروژه هاى ريلى در دســت ساخت كشور، 
اظهار داشــت: به دليل وقفه در ورود ريل به كشور طى 
چند سال گذشــته، تراكم ريل گذارى پروژه ها به سال 

٩٦ مى رسد.
وى با بيان اينكه هم اكنون ريل گذارى بيش از ١٠٠٠ 
كيلومتر از شبكه ريلى كشــور انجام شده است، افزود: 

٢٠٠ كيلومتر راه آهن جديد آماده بهره بردارى اســت، 
ضمن آنكه ٧٠٠ تا ٨٠٠ كيلومتــر راه آهن نيز در حال 
ريل گذارى اســت كه نيمه اول ســال آينده به اتمام 

مى رسد.
ذاكرى با اشاره به اينكه ٤٠٠٠ كيلومتر خط آهن در دست 
اجراســت، تصريح كرد: ٣٠٠٠كيلومتر از اين پروژه ها 

نيازمند ريل است.
معاون ساخت و توسعه راه آهن با تأكيد بر اينكه تأمين 
ريل به عنوان يكى از الزامات پروژه هاى ريلى اســت،  
گفت:  در اين راســتا پروژه توليد ريل ملى در دســتور 
كار قرار گرفتــه و اميدواريم پس از توليد ريل توســط 
ذوب آهن، خروجى محصوالت در تســت هاى ميدانى 

نياز كشور به خريد خارجى را برطرف كند.
وى اواخر بهمن ماه نيز با اشــاره به مذاكرات مســتمر 
 (UIC60) با دولت هند از توليد ريل پيشــرفته ملــى
بافاينانس هندى ها در شركت ذوب آهن اصفهان خبر 
داد و گفت:  با توجه به مذاكرات انجام شــده توليد ريل 

ملى از دو ماه آينده آغاز مى شود.
ذاكرى با اشاره به پيگيرى ها براى استفاده از ريل ملى 
در پروژه هاى زيرساختى حمل ونقل، اظهار داشت: طى 
چند ماه گذشته دولت و وزارت راه و شهرسازى مذاكرات 
مستمرى را با هندى ها براى تأمين فاينانس ريل توليدى 

ذوب آهن انجام داده اند.
وى ادامه داد: بر اساس مذاكراتى كه به نتيجه رسيده، 

كشور هند شمش مورد نياز توليد ريلى ملى در ذوب آهن 
اصفهان را از محل منابع فاينانس تأمين مى كند كه به 
اين ترتيب ريل UIC60 با كيفيت براى اولين بار در كشور 

توليد مى شود.
ذاكرى با بيان اينكه در پروســه توليد ريل از شمش نيز 
دولت منابع مورد نياز را از طريق فاينانس متقبل شده اند، 
افزود: در مرحله اول ١٠٠ هــزار تن ريل مطابق توافق 
بانك مركــزى هند و يكى از بانك هــاى ايرانى توليد 

مى شود.
معاون ساخت و توســعه راه آهن شركت ساخت با بيان 
اينكه ُحســن توافق با هندى ها در اين است كه بدون 
پرداخت نقدينگى از اعتبارات اين كشور براى توليد ريلى 

ملى استفاده مى كنيم، اظهار داشت: شركت ذوب آهن 
اصفهان بــراى توليد ريل خــودش را تجهيز كرده كه 
اميدواريم كيفيت توليد ريلى داخلى قابل قبول باشــد 

چراكه هنوز توليدات داخلى تست نشده اند.
ذاكــرى انتقال فنــاورى توليد ريلى را يكــى ديگر از 
مزيت هاى توافق با هندى ها اعالم كرد و گفت: با توجه 
به مذاكرات انجام شده توليد ريل ملى از  ماه آينده آغاز 

مى شود.
وى همچنين مبلغ فاينانس تأمين شده از سوى دولت 
هند براى توليد ريلى ملى را در مرحله اول صد ميليون 

دالر اعالم كرد.

نقش هند در توليد ريل 
در ذوب آهن

معاون ساخت و توسعه راه آهن تشريح كرد

گوشــت قرمز طى يكســال و نيم گذشــته حدود ٤٥ 
درصد افزايش قيمت داشته است و حضور اين كاالى 
اساســى در ســبد مصرف خانوارها هر روز كمرنگ تر 

مى شود.
نگاهى به نوسانات قيمت گوشت قرمز گوسفندى نشان 
مى دهد قيمت اين ماده پروتئينى از اواخر شهريور ماه 
سال ٩٤ تا اسفند ٩٥ با حدود ٤٥ درصد افزايش به حدود 

٣٩هزارتومان در هر كيلوگرم رسيده است.

قيمت اين ماده پروتئينى اواخر شــهريور ماه پارسال 
حدود ٢٧هزارتومان در هر كيلوگرم بود كه اين رقم در 

حال حاضر به حدود ٣٩هزارتومان رسيده است.
همين رشــد قيمت موجب شــده كه حضور اين ماده 

پروتئينى در سبد مصرف خانوارها كمرنگ شود.
اگر چه طى يكسال و نيم گذشته بازار گوشت قرمز، در 
برخى مواقع با كاهش نسبى قيمت مواجه بود اما روند 

كلى قيمت در اين مدت افزايشى بوده است.

با حضور حجت االسالم و المســلمين حسن روحانى 
رئيس جمهور كشــورمان، از چند ســامانه بانكدارى 

الكترونيكى و نظارت بانك مركزى رونمايى شد.
در اين نشســت، رئيس كل بانك مركزى، گزارشــى 
را درباره عملكرد و جهت گيرى هاى  سياســتى بانك 
مركزى و تحوالت متغيرهاى اقتصادى كشور درسال 

١٣٩٤ ارائه كرد .
تصويب صورت هاى مالى سال ٩٤ با توجه به گزارش 
هيئت نظارت، اتخاذ تصميم در مورد تقســيم ســود و 
افزايش سرمايه از ديگر مواردى است كه در دستور كار 

اين نشست بود.
رئيس  جمهورى در حاشــيه نشست ســاليانه مجمع 
عمومى بانك مركزى، از نمايشگاه سامانه هاى جديد 
بانك مركزى كه بــه منظور تســهيل در پرداخت از 
طريق تلفن همراه و اينترنت ايجاد شده اند و همچنين 
ســامانه هاى نظارت دقيق بر سيســتم بانكى و پولى 

كشور، بازديد كرد.
حجت االســالم و المســلمين روحانى در جريان اين 
بازديد از طرح جديد اســكناس ده هزار ريالى با نقش 

حافظيه شيراز رونمايى كرد.
استفاده از چاپ برجســته بر روى اسكناس، چاپ كليه 
نقوش به صورت خطى، استفاده از نخ امنيتى در پشت 
اســكناس و چاپ تصوير مكمل مخفى از ويژگى هاى 

اسكناس جديد ده هزار ريالى است.

در طول يكسال و نيم گذشته؛

گوشت قرمز ٤٥درصد گران شده است

رونمايى از اسكناس  ١٠٠٠ تومانى 
با نقش حافظيه شيراز 

مديرعامل شــركت ســرمايه گذارى نفت، گاز و 
پتروشيمى تأمين (تاپيكو) از تغيير پمپ بنزين هاى 
كشور متناسب با استانداردهاى يورو خبر داد و گفت: 
در اين پــروژه طراحى جايگاه هــا و فرهنگ پمپ 
بنزين ها به منظور كنترل و مصرف بهينه سوخت 

و كاهش آلودگى محيط زيست تغيير خواهد كرد.
محمدحســن پيوندى گفــت: نهايى كــردن اين 

پروژه ها حدود ١٨ ماه زمان الزم دارد.
وى با اشــاره به تالش همه جانبه وزير نفت براى 
تكميل پااليشــگاه ســتاره خليج فــارس گفت: 
اميدواريم فاز يك اين پااليشــگاه تا پايان امسال 
توليد بنزين داشته باشد و فاز دوم و سوم نيز تا پايان 

سال ٩٦ به پايان برسد.
وى با اشاره به سهم ٤٩ درصدى شركت تاپيكو در 
پروژه عظيم پااليشگاه ستاره خليج فارس، اين پروژه 
را يك پروژه ملى دانست و افزود: با بهره بردارى از 
اين پروژه منحصر به فرد با طراحى خاص، كشور در 

توليد بنزين يورو خودكفا مى شود.
پيوندى افزود: محصوالت توليدى اين پروژه پس از 
تأمين نيازهاى داخلى تا پايان نيمه نخست سال ٩٧ 

وارد بازارهاى خارجى مى شود.

پمپ بنزين هاى كشور 
تغيير مى كنند

توقف ساخت ١٧٥ هزار 
واحد مسكن مهر

كارشناس تكثير و پرورش ماهيان زينتى سازمان شيالت 
ايران از پرورش بيش از ٢٠٠ ميليــون قطعه انواع ماهيان 
زينتى در ٩ ماهه امســال خبر داد كه ٨٠ ميليون قطعه آن 

ماهى قرمز (گلدفيش) براى نياز شب عيد است.
محمدحســن الهى افزود: از مجموع توليد ماهيان زينتى 
كشــور، ٤٠ درصد مربوط به ماهيان قرمز براى شب عيد 
است.وى بيشــترين حجم توليد را مربوط به استان هاى 
گيالن، مازندران، اصفهان، كاشان و قم اعالم كرد و افزود: 
توليد انبوه ماهيان قرمز و گلد فيش در استخرهاى خاكى و 

همراه با ماهيان گرمابى صورت مى گيرد. 
اين مسئول تأكيد كرد: اكنون بيش از شش هزارنفر به طور 
مستقيم به توليد ماهيان زينتى مشــغولند و اين حرفه در 

مناطق گرم كشور توجيه اقتصادى بيشترى دارد.
كارشناس تكثير و پرورش ماهيان زينتى سازمان شيالت 
ايران درباره ويژگى هاى ماهى ســالم گفت: خوشرنگى، 
پوست و باله سالم، الغر نبودن، تعادل در شنا، تنفس و شنا در 
عمق آب، نبود هيچ نوع لكه خونى در سطح پوست و باله ها، 
حركت هر ماهى در مسير خود (به جاى حركت گله اى) و بى 
حركت نبودن در گوشه ظرف از بايسته هاى انتخاب ماهى 
سالم است. وى درباره شيوه حمل و نقل ماهى افزود: پس 
از خريد، ماهى قرمز را در آب تميز و شفاف درون پالستيك 
حاوى اكسيژن و هواى مناسب با كمترين استرس قرار داده 
و حمل كنيد. براى خروج ماهى از پالستيك به داخل تنگ 
بايد پالستيك حاوى ماهى را ٢٠ دقيقه درون آبى قرار داد 

كه ماهى به آن انتقال مى يابد تا هم دمايى صورت گيرد.
ســپس ماهى قرمز را درون ظرفى انتقال دهيد كه از ٢٤ 
ساعت قبل با آب لوله كشى شهرى پر شده باشد، زيرا آب 

شهرى حاوى كلر براى ماهيان قرمز سمى و كشنده است.
همچنين ٢٠ درصد آب داخل تنگ ماهى را بايد يك روز در 
ميان تعويض و آب تازه بدون كلر به آن اضافه كرد. دماى 
آب بايد ٢٢ تا ٢٤ درجه باشد. وى توصيه كرد ماهى قرمز را 
پس از دريافت راهنمايى و اطالعات مناسب به همراه غذا از 
مركزهاى معتبر و آكواريوم فروشى ها خريدارى كنيد تا در 

نگهدارى ماهى قرمز دچار مشكل نشويد.

كارشناس تكثير و پرورش ماهيان زينتى سازمان شيالت 
ايران تأكيد كرد نبايد بيــش از دو هفته ماهى هاى قرمز را 

درون تنگ كوچك نگه داشت. 
الهى گفت: پس از اين مــدت ماهى قرمــز را به درياچه 
پارك ها، حوضچه هاى مناسب و آكواريوم انتقال دهيد و 
به طور جدى از رهاسازى آن در رودخانه ها، سدها و منابع 
طبيعى آب خوددارى كنيد، زيــرا افزون بر رقابت غذايى با 
ماهيان بومى و ســاير آبزيان، احتمال انتقال برخى انگل 

ها وجود دارد.
وى تأكيد كرد: ماهى قرمز براى سالمت انسان خطرى ندارد 
اما ممكن است با انتقال انگل، براى ساير ماهيان و آبزيان 

خطر ايجاد كند.

پرورش٨٠ميليون ماهى قرمز براى عيد

 اكنون بيش از 
شش هزارنفر 
به طور مستقيم 
به توليد ماهيان 
زينتى مشغولند 
و اين حرفه در 
مناطق گرم كشور 
توجيه اقتصادى 
بيشترى دارد



ورزش ٢٨٩٠سه شنبه ١٠ اسفند  ماه ٠٧

واليبال اصفهان
 ليگ برترى شد

تيم هاى رعد پدافند اصفهان و سپهر الكتريك قزوين 
با شكست حريفان خود در ديدار سوم مرحله نيمه نهايى 

ليگ دسته يك واليبال، به ليگ برتر صعود كردند.
تيم واليبال رعد پدافند اصفهان  در سومين ديدار خود 
مقابل شـهردارى جوان اروميه در مرحلـه نيمه نهايى 
ليگ دسـته يـك واليبال بـه برتـرى ٣ بر يك رسـيد 
و بـا پيـروزى ٢ بر يـك در مجموع سـه مسـابقه اين 
مرحلـه، عالوه بـر صعـود به فينـال ليگ دسـته يك 
جـواز حضـور در ليـگ برتـر را نيـز بـه دسـت آورد.
در ديگـر ديـدار مرحلـه نيمه نهايـى ليـگ دسـته 
يـك نيـز تيـم سـپهر الكتريـك قزويـن ميزبـان 
مقاومـت فرمانـدارى مهابـاد بـود و بـا برتـرى ٣ بـر 
صفـر در ايـن مسـابقه (٢ بـر يـك در مجمـوع سـه 
ديـدار) فيناليسـت شـد و بـه ليگ برتـر صعـود كرد.
واليبال اصفهان چند سـالى اسـت كه از ليگ برتر دور 
اسـت. باريج اسـانس كاشـان آخرين نماينده واليبال 
استان اصفهان در ليگ برتر بود كه در سال ٩٣ منحل 

شد.

ذوب آهن هست
 سپاهان نيست!

كنفدراسـيون فوتبال آسـيا اسـامى باشـگاه هايى كه 
تا سـال ٢٠١٧ موفق به اخـذ مجوز حرفه اى شـده اند 
را بـه تفكيـك كشـورها اعـالم نمـود كه بر اسـاس 
آن مشـخص شـد از ايـران تنها شـش باشـگاه ليگ 
برتـرى شـامل اسـتقالل خوزسـتان، پرسـپوليس، 
اسـتقالل تهـران، ذوب آهـن، گسـترش فـوالد 
و فـوالد خوزسـتان ايـن مجـوز را دريافـت كرده اند.
نكته عجيب قرار نداشـتن نام سـپاهان در اين ليست 
است. سپاهان اگرچه در سـال هاى اخير از حيث فنى 
دچـار افتـى فاحش شـده اما طى يكـى دو دهـه اخير 
همواره نماد حرفه اى گرى در فوتبال ايران بوده اسـت 
تـا جايى كه بـه زعـم بسـيارى از اهالى فوتبال سـاير 
باشـگاه هاى ليگ برترى نيز براى حرفه اى شدن بايد 
از اين باشـگاه اصفهانى تبعيـت و الگوبـردارى كنند.

 

 االهلى
 ذوب آهن را مى شناسد 

تيم فوتبال االهلى عربسـتان امروز ديدار دوم خود در 
ليگ قهرمانان آسيا را در مقابل تيم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان برگزار مى كند و اين ديدار از حساسيت بااليى 

برخوردار است. 
اين ديدار در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط در كشور 
عمان برگزار مى شود و تيم فوتبال االهلى در اين ديدار 

از بيشتر مهره هاى خود استفاده خواهد كرد.
«محمد امان» مدافع آسـيب ديده اين تيم به احتمال 

فراوان به اين ديدار خواهد رسيد.
 رسـانه هاى عربسـتانى شـرايط را براى پيـروزى بر 
ذوب آهـن مناسـب مـى داننـد و معتقدند ايـن تيم با 
توجه به پيشينه اى كه دارد مى تواند با پيروزى در اين 
ديدار خـود را به صدر جدول برسـاند. ضمن اينكه اين 
رسانه ها اعالم كرده اند سرمربى االهلى آناليز خوبى از 

ذوب آهن داشته است.

بازگشت يحيى به خانه
يحيـى گل محمـدى سـرمربى اكسـين البرز كـه در 
فصل هاى اخير دو قهرمانى در جام حذفى را نيز كسب 
كرده اولين تجربه جدى مربيگرى خود را در ليگ يك 
فصل ٨٩-٨٨ در شهر يزد كسب كرده بود. او كه در چند 
بازى آخر صباباترى در ليـگ برتر دوره هفتم به عنوان 
سـرمربى موقت روى نيمكت تيـم آن روزهـا تهرانى 
صباباترى نشسته بود براى اولين بار كار خود را به عنوان 
سرمربى در ليگ يك و تيم فوتبال تربيت يزد آغاز كرد. 
يحيى در فصـل ٨٩-٨٨  با تيم فوتبـال تربيت موفق 
شد با كسـب ٤٠ امتياز در رده سـوم جدول قرار بگيرد 
عملكردى كه تا به امروز نمايندگان فوتبال يزد در ليگ 
دسـته اول موفق به تكرار آن نشـده اند. گل محمدى 
ديروز در چارچوب هفته بيست و ششم مسابقات ليگ 
دسته اول اين بار به عنوان سرمربى تيم فوتبال اكسين 
البرز به يزد باز گشت. البته در فصل ٩٠-٨٩ نيز وى به 
عنوان سرمربى نساجى سابقه حضور در يزد و رو در رويى 

با فوالد يزد را در كارنامه دارد.

تايم اوت

مدافع تيم االهلى عربستان ضمن تمجيد از خط دفاعى 
ذوب آهن گفت: مسقط انتخاب خوبى براى بازى ما برابر 
ذوب آهن است، زيرا عمانى ها از االهلى حمايت مى كنند. 
«معتز هوســاوى» درباره ديدار هفته دوم گروه C ليگ 
قهرمانان آسيا ميان تيم هاى االهلى عربستان و ذوب آهن 
اصفهان گفت: حريف خط دفاعى عالى دارد كه ما شاهد 
آن در بازى اول اين تيم برابــر العين امارات بوديم. البته 
ذوب آهن نقاط ضعفى هم دارد كه شناخت آنها مى تواند 
به ما براى شكست اين تيم و كســب هر ٣ امتياز بازى 

كمك كند.
هوساوى ادامه داد: ما از جاه طلبى زيادى براى پيروزى در 

اين بازى برخوردار هستيم تا همچنان بهترين تيم گروه 
C در حضور تيم هاى ذوب آهن اصفهان، العين امارات و 

بنيادكار ازبكستان باشيم.
مدافع االهلى در ادامه با اشــاره به بازى در عمان گفت: 
البته شكى نيست كه بازى در مسقط انتخاب خوبى است، 
زيرا هواداران عمانى از تيم االهلى در بازى برابر ذوب آهن 
حمايت مى كنند. با توجه به نوع تمرينات روزهاى اخير 
و اعتمادبه نفس بازيكنان نگاه مثبتى به پيروزى در اين 
بازى دارم. باشگاه االهلى عربستان تمامى شرايط الزم 
را فراهم كرده تا ما بتوانيم به جام قهرمانى ليگ قهرمانان 

آسيا دست پيدا كنيم.

در پى درج اخبارى در فضاى مجازى و كانال تلگرامى، 
فدراسيون فوتبال در اطالعيه اى اعالم كرد كليه اخبار 
رسمى فدراسيون فوتبال فقط از طريق سايت رسمى اين 

فدراسيون اعالم مى شود.
 به گزارش سايت فدراسيون فوتبال،كميته و دپارتمان 
داوران چه در گذشته و چه در حال حاضر مصاحبه اى در 
مورد تيم هاى متضرر از داورى در ليگ برتر نداشته است 
و اخبارى كه اين روزها در رسانه ها منتشر شده، توسط 
كانال جعلى تلگرامى است كه با آرم و نشان فدراسيون 
اقدام به پخش اخبــار مى كند و باعث بــه وجود آمدن 

شبهاتى براى باشگاه ها و رسانه ها شده است.

با پيگيرى هاى به عمل آمده توسط حراست فدراسيون به 
زودى با گردانندگان اين كانال كه با نام اخبار فدراسيون 
فوتبال ايران و با آرم و نشــان اختصارى اين فدراسيون 
اقدام به پخش اخبار كذب مى كنــد برخورد قانونى به 

عمل خواهد آمد.
اين فدراســيون هيچگونه كانال تلگرامــى در فضاى 
مجازى نداشــته و يكى از كانال هاى تلگرامى با عنوان 
«اخبار فدراسيون فوتبال ايران» و با لوگوى فدراسيون 
نســبت به درج اخبار كذب از قول ايــن مجموعه اقدام 
مى كند كه از طريق پليس فتا پيگير برخورد با اين كانال 

تلگرامى است.

  دست به دامن 
پليس فتا  

  ذوب آهن 
خط دفاعى خوبى دارد 

نصف جهان موسى كوليبالى مدافع 
اهل مالى تيم فوتبال فوالد مباركه 
سپاهان كه سال گذشته توانست با 
استقالل خوزستان قهرمان ايران 
شــود، با عبدا... ويسى به سپاهان 
آمد تا دوباره بتواند دســت به كارى 
بزرگ بزند اما شــرايط به 
ســمت و سويى 
رفت كه او 
و يارانش 
خيلى 

ل  حا
و 

روز خوبى ندارند.
وى در گفتگويــى به ســئواالت 
روزنامه نصف جهان پاســخ گفت. 

اين گفتگو را با هم مى خوانيم:
موسى! چرا تيم تان حال و روز خوبى ندارد. سپاهان يك نام بزرگ در 

ايران است و كمتر شده بود كه اينقدر در ليگ برتر بد نتيجه بگيرد.
اين را من به خوبى مى دانم. به هر حال سپاهان پرافتخارترين تيم ليگ برتر ايران است و  انتظارات 
خيلى از اين تيم باال بوده و هست. اين تيم هواداران متعصبى دارد كه فقط انتظار قهرمانى دارد و 
كًال حضور در اين تيم شرايطى ويژه مى طلبد كه همه اين شرايط هم برگرفته از گذشته و كارنامه 
درخشان اين  تيم است.  در برخى ديدارها بدشانسى هاى بزرگى آورديم و  البته در برخى مسابقات 
هم به راحتى توسط داور تصميماتى گرفته شد كه به نظرم باعث شگفتى و خنده بود و اين شرايط رقم 
خورد. البته نمى خواهم بگويم كه من و ساير بازيكنان هيچ تقصيرى در اين ناكامى ها نداشتيم ولى 
باور كنيد اگر مشكالت داورى و برخى بدشانسى ها نبود، شرايط مان در جدول بهتر بود و اينگونه 

نبود كه هواداران از دستمان اينقدر ناراحت باشند.
 پس متوجه شده اى كه هواداران از نتايج تيم بسيار عصبانى هستند؟

بله، ١٠٠ در صد. آنها هم در مسابقات گذشته و هم در تمريناتمان ناراحتى و انتقادات خود را مطرح 
كردند. به آنها كامًال حق مى دهيم كه از دست ما ناراحت باشند ولى از آنها خواهش مى كنم كه در 

ديدارهاى آينده از ما پشتيبانى كنند تا به وضعيتمان در جدول بهبود ببخشيم.
بازى با پرســپوليس يك ديدار حيثيتى براى هواداران بود و اگر در آن 
ديدار شكست نمى خورديد امكان آشتى دوباره با هواداران وجود داشت.
در آن ديدار حقمان برد بود و اصًال در اين باره ذره اى شــك نكنيد. من واقعاً نمى دانم داور چرا آن 
تصميمات را گرفت.  هم در صحنه پنالتى اول تصميم اشتباهى عليه ما گرفته شد و هم در صحنه دوم 
كه به نظرم تصميمى كمدى و طنز اتخاذ شد كه منجر به اخراج حاج صفى  و گل دوم پرسپوليس شد.
شهرآورد اصفهان نزديك است و ظاهراً با چند محروم راهى اين مسابقه 

خواهيد شد.
بله، اين ديدار هم براى هواداران ما بسيار مهم است چون ذوب آهن همشهرى سپاهان محسوب 
مى شود. نمى دانم براى اين ديدار مصدوم خواهيم داشت يا نه ولى متأسفانه سه مهره كليدى مان 
در اين ديدار غايب هستند و اين موضوع كار را براى ما بسيار مشكل مى كند. به هر حال حسابى 

مى جنگيم و جاى خالى  آنها را پر مى كنيم.

نظرت در مورد عبدا... ويســى چيســت؟   به نظرت ويسى تا به حال 
توانايى هاى الزم براى هدايت تيم بزرگى مثل سپاهان را داشته است؟

بله، ١٠٠ در صد،آقاى ويسى بازيكن اين باشــگاه بوده، با استقالل خوزستان قهرمان ايران شد و 
بعد از آن قهرمانى باالتر از  ساير مربيان به عنوان مربى سال فوتبال ايران هم انتخاب شد. عبدا... 
مربى بزرگى است و توانايى ادامه كار و باال كشيدن سپاهان را هم دارد، منتها نياز به فرصت دارد كه 
بتواند به اهداف و برنامه هايش دست يابد. امسال همه چيز به خوبى پيش نرفت ولى اطمينان داشته 
باشيد اگر سال آينده در سپاهان بماند مى تواند اين تيم را به مقام قهرمانى برساند و نشان دهد كه از 

قابليت هاى زيادى برخوردار است.
نظرت راجع به ديدارهاى تيم هاى ايرانى در ليگ قهرمانان آسيا چيست؟ 

اين بازى ها را پيگيرى مى كنى؟
تا حدودى پيگير نتايجى كه در اين رقابت ها انجام مى شود هســتم. من براى همه ايرانى ها در 
اين تورنمنت آرزوى موفقيت دارم. براى ذوب آهن كه  تيم همشــهرى ســپاهان است و براى 
تيم ســابقم اســتقالل خوزســتان آرزوى صعود دارم. براى اســتقالل تهران و پرسپوليس هم 

همينطور!
مى دانى كه سپاهان ســال هاى ســال يك پاى ثابت حضور در ليگ 

قهرمانان آسيا بود و پس از مدت ها غايب اين رقابت هاست؟
بله! متأسفانه امسال در آسيا نيستيم و اين موضوع ناراحت كننده اى است. بايد همه جوره تالش 
كنيم و از ديدارهاى باقيمانده استفاده كنيم. اگر بتوانيم حداكثر امتيازات را جمع كنيم مى توانيم تا 

حدودى به كسب سهميه اميدوار باشيم و حداقل اين دورى سپاهان از آسيا  بيشتر از يكسال نشود.
پيش بينى ات از دربى اصفهان چيست؟

همانطور كه گفتم كار سختى در اين مسابقه داريم. رقيبمان در آسيا بازى كرده و حسابى براى اين 
رقابت آماده  و مهياست اما ما غايبين  زيادى داريم، به هر حال همه تالش خود را انجام مى دهيم. 
اميدوارم كه هوادارانمان مانند ديدار با استقالل  و نفت تهران حضورى پرتعداد در ورزشگاه نقش 
جهان داشته باشند و كمك كنند تا برنده شهرآورد باشــيم. اگر بتوانيم ٣ امتياز اين ديدار را كسب 
كنيم به آينده و ديدارهاى باقيمانده حسابى اميدوار مى شويم و اگر هم ببازيم شرايط برايمان خيلى 

بد مى شود.

 جنگ با رقيب بارسا و قاتــــل سپاهان!
 مصاف ذوب آهن درروز دوم مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا

گفتگوى نصف جهان با موسى  كوليبالى

ويسى سال آينده سپاهان را قهرمان مى كند!

ذوب آهن در اولين ديدار به اصطــالح خانگى خود در 
مسقط پذيراى نماينده متمول عربستان است.

 سبزپوشان اصفهانى در دومين مســابقه خود در دور 
مقدماتى ليگ قهرمانان آسيا امشب به مصاف نماينده 

عربستان مى روند.
ذوب آهن در اولين گام العين را در خانه اين تيم متوقف 
نمود تا يك امتياز از امارات با خود به خانه سوغات ببرد. 
نماينده ايران در دومين آزمون آسيايى خود به مصاف 
حريفى مى رود كه فصل جديد ليگ قهرمانان را با برد 
خانگى برابر بنيادكار آغاز كرد. االهلى با ٣ امتيازى كه به 
اين ترتيب به حساب خود واريز كرد در پايان روز نخست 

رقابت ها صدر جدول گروه C را در اختيار گرفت.
ديدار با االهلى جده اولين بــازى به اصطالح خانگى 
ذوب آهن به حســاب مى آيد. اين ديدار خانگى اما نه 
در ورزشگاه فوالدشهر كه در استاديوم سلطان قابوس 

مسقط برگزار مى شود زيرا با تصميم AFC نمايندگان 
ايران و عربستان در اين فصل از ليگ قهرمانان نيز به 
مانند دوره قبل اين مســابقات بايد در كشــور ثالث به 

مصاف يكديگر بروند.
پايتخت عمان البته براى تيم هاى ايرانى زمين بى طرف 
نيست و شرايط آن هر از نظر مساعد حريفان عربستانى 
است به گونه اى كه ذوب آهن و ساير نمايندگان ايران 
در ورزشگاه سلطان قابوس به جاى آنكه ميزبان باشند 
در عمل بيشــتر ميهمان هســتند. در واقــع، تصميم 
كنفدراسيون فوتبال آسيا از يك طرف و محدوديت هاى 
مالى باشگاه هاى ايرانى از سوى ديگر نمايندگان ايران 
را به انتخاب چنين گزينه نه چندان مناســبى مجاب 

كرده است.
البته سبزپوشان اصفهانى از بازى در مسقط خاطره بسيار 
خوبى دارند. فصل گذشــته آنها النصر را در ورزشگاه 

ســلطان قابوس با ســه گل در هم كوبيدنــد. تجربه 
خوشــايندى كه اصفهانى ها اميدوارند امســال برابر 

االهلى براى آنها تكرار شود.
نكته جالب درباره تقابل ذوب آهن و االهلى اين است كه 
اين دو تيم كه قهرمان جام هاى حذفى فصل گذشته در 
كشورهاى خود هستند هنگام رويارويى با يكديگر در 
ليگ هاى داخلى رتبه مشابهى دارند. ذوب آهن كه دو 
فصل پياپى قهرمانى جام حذفى ايران شد در ليگ جارى 
فعًال پشت سر پرســپوليس، تراكتورسازى و استقالل 
ايستاده و االهلى كه در آن واحد مدافع عناوين قهرمانى 
ليگ و جام حذفى عربستان است در حال حاضر بعد از 

الهالل، النصر و االتحاد در رده چهارم قرار دارد.
البته با وجود اين تشــابه رتبه يك تفاوت مهم هم بين 
دو تيم هســت و آن اينكه ذوب آهن به واسطه فاصله 
١٧ امتيازى نسبت به پرســپوليس صدرنشين، هشت 

هفته مانده به پايان رقابت هاى ليگ شــانزدهم عمًال 
ديگر هيچ شانسى براى قهرمانى ندارد اما االهلى فقط 
٧ امتياز از الهالل عقب است كه هرچند جبران آن ظرف 
هفت هفته باقيمانده آسان نيست اما غيرممكن هم به 

نظر نمى رسد.
ساعاتى پيش از ديدار ذوب آهن و االهلى در مسقط در 
ديگر مسابقه گروه C تيم هاى بنيادكار ازبكستان و العين 

امارات در تاشكند به مصاف هم مى روند.
قضاوت ديدار ذوب آهن و االهلى بر عهده «كو هيونگ 
جين» از كره جنوبى اســت و دو هموطنش به نام هاى 
«سونگ بونگ كيون» و «كيوواك سئونگ سون»، او 

را در امر قضاوت اين بازى همراهى مى كنند.

درباره االهلى
 االهلى در ليگ حرفه اى عربســتان بــا ٤٠ امتياز در 

رده چهارم قرار دارد و البتــه فاصله اش با تيم دوم فقط 
يك امتياز است. اين تيم در آخرين بازى خود در ليگ 
عربستان ٢-صفر مغلوب النصر شــده است. اين تيم 
حدود يك ماه پيش از شــروع ليگ قهرمانان آســيا 
در يك بازى تداركاتى در عربســتان ميزبان بارسلونا 
بود و مقابل ايــن تيم با تمام بزرگانــش ٥-٣ مغلوب 

شد.
االهلى تيمى متشكل از بازيكنان خوب عربستانى و چند 
بازيكن خارجى خطرناك است. اين تيم هفت ملى پوش 

دارد و از اين نظر با الهالل رقابت سنگينى دارد. 
امشب كه االهلى با تيمى از اصفهان ديدار دارد، قطعاً 
براى هواداران ســپاهان، خاطرات تلخ ديدار با االهلى 
دوباره زنده مى شود. ديدارهايى كه با نتايج سنگين به 
سود نماينده عربستان رقم خورد و اين تيم را در مقطعى 

به قاتل و گربه سياه سپاهان معرفى كرد.

برنامه ديدارهاى امروز 
ليگ قهرمانان آسيا

C گروه ■
ـ العين امارات، ساعت: ١٦:٣٠ بنيادكار ازبكستانـ 

ـ االهلى عربستان، ساعت: ١٨:٤٥ ذوب آهنـ 
D گروه ■

ـ پرسپوليس، ساعت: ١٨:٤٠ الوحده اماراتـ 
ـ الريان قطر، ساعت: ٢٠:١٥ الهالل عربستانـ 

E گروه■
اولسان هيونداى كرهـ  بريزبن رور استراليا، ساعت: 

١٤:٣٠
ميوآنگتونگ يونايتد تايلندـ  كاشيما آنتلرز ژاپن، 

ساعت:١٦:٠٠
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روزنامه نصف جهان بنا بر 
رسالت کارى خود در توجه به 
اقتصاد بخش خصوصى، ضمن 

ارج نهادن به تصمیم 
شرکت ها و واحدهاى تجارى 

که این روزنامه را  محل 
شناساندن خود به مردم 
اصفهان انتخاب کرده اند، 

آمادگى خویش را براى معرفى 
هرچه بهتر و هرچه بیشتر 

عملکرد فعاالن بخش خصوصى 
اعالم مى دارد. 

یک فرصت عمومى براى  بخش خصوصىیک فرصت عمومى براى  بخش خصوصى



فرهنگ ٢٨٩٠سه شنبه ١٠ اسفند  ماه ٠٩

چــــرا انـــــــــــــــوشه و فيـــــــــــــــروز؟
اصغر فرهادى براى دريافت دومين اســكار خود انوشه انصارى و فيروز 

نادرى را به عنوان نمايندگانش به هشتاد و نهمين مراسم اسكار معرفى 
كرده بود و اين دو نفر به جاى او روى صحنه مراسم رفتند. اما او چرا 

اين دو ايرانى را براى دريافت جايزه خود انتخاب كرد؟
به گزارش خبرآنالين، انوشه انصارى كه متن ارسال شده توسط 
فرهادى را در موقع دريافت جايزه بهترين فيلم خارجى خواند اولين 
زن ايرانى است كه در سال ٢٠٠٦ به فضا رفته است. او همچنين 

چهارمين نفرى است كه هزينه ســفر به فضا را خود پرداخت 
كرده است. انصارى كه متولد مشهد است ) كاوشگر و رئيس 
 (TTI) انجمن گردانندگان شركت فناورى ارتباط از راه دور
است. انوشه مدرك كارشناســى خود را در رشتٔه مهندسى 

الكترونيــك و علوم رايانــه (EECS) از دانشــگاه جورج 
ميسون و مدرك كارشناسى ارشد خود را در زمينٔه مهندسى 
الكترونيك از دانشــگاه جورج واشنگتن اخذ كرده است. او 
در حال حاضر مشــغول طى كردن دوره اى در دانشــگاه 
سوئين بورن است تا بتواند دومين مدرك كارشناسى ارشد 

خود را در رشته ستاره شناسى دريافت كند.
او در سال ٢٠٠٠ ازســوى مجلٔه زن شــاغل به عنوان 
كارآفرين برتر شــناخته شده اســت. او از بنيان گذاران 
يك شــركت مخابراتــى در آمريكا به نــام تى.تى. آى 
(TTI) بــوده كه اكنــون تحت مالكيت ســنوز نتورك 

قرار دارد. انوشــه انصارى پس از بازگشت از فضا تصميم 
گرفت در اين زمينه تحصيل كند؛ او مدرك فوق ليســانس 
دوم خود را از دانشــگاه سوئين بورن در رشــته ستاره شناسى

 گرفت.
در سال ٢٠١٥، جامعه ملى فضاى آمريكا جايزه «پيشگام فضا» را به 

انصارى - نخستين زن گردشگر فضايى - اهدا كرد. 
به جز ماهيت افتخارآميز سفر به فضا، به عنوان اولين زن گردشگر فضايى 

دنيا، اولين ايرانى فضانورد و اولين زن مسلمان فضانورد، انوشه انصارى بارها از 
سوى مجامع مختلف مورد تقدير قرار گرفته است:

سال ٢٠٠٠ به عنوان كارآفرين برتر از سوى مجله زن شاغل آمريكا
سال ٢٠٠١ حضور در فهرست تاجران موفق مجله معتبر فورچون آمريكا

سال ٢٠٠٩ دريافت اولين جايزه نوآور سيمونز كه ســاالنه توسط NCWIT به 
كارآفرينان موفق زن در زمينه فن آورى داده مى شود.

٢٠ دسامبر ٢٠١٢ دريافت دكتراى افتخارى علوم از دانشگاه جرج ميسون
سال ٢٠١٥ به پاس خدمات انوشه انصارى به جامعه فضايى، جايزه ملى پيشگامان فضا 

اياالت متحده به او داده شد.
فيروز نادرى هم از مديران پيشين سازمان ملى هوانوردى و فضايى آمريكا، ناسا، است 
كه متولد شيراز بوده است. آقاى نادرى در ســال ٢٠٠٠ مديريت پروژه كاوشگر 

مريخ را برعهده داشت.
در سال جارى در آستانه بازنشســتگى دكتر فيروز نادرى،دانشمند ايرانى 
پس از ٣٦ ســال فعاليت در ناســا يك ســيارك به اســم او نامگذارى 

شد. 
كتر فيروز نادرى مدير اكتشافات منظومه شمسى ناسا اعالم كرده كه 
در مهمانى خداحافظى خود خبردار شده كه سيارك ٥٥١٥ كه قبال 
به نام ١٩٨٩ EL١ شناخته مى شد حاال به نام او ثبت شده است. به 
فهرست زيرسياره هاى شناخته شده جهان اگر حاال نگاه بيندازيد 

نام ٥٥١٥ Naderi را مى توانيد پيدا كنيد.
دكتر فيروز نادرى ســال ١٩٧٩ به ســازمان ناســا پيوست در 
ســال هاى ١٩٩٦ تا ٢٠٠٠، مديريت پروژه منشاء حيات و سال 
هاى ٢٠٠٠ تــا ٢٠٠٥ نيز مديريت پروژه هــاى مريخ را برعهده 
داشــت.دكتر نادرى، فروردين ماه ١٣٧٩ در شرايطى كه چندين 
ماموريت متوالى ناســا در پرتاب فضاپيما به سوى مريخ با شكست 
مواجه شــده بود، به مديريت برنامه هاى اكتشافات مريخ منصوب 
شد و توانســت طى حدود چهار ســال، ســه ماموريت مهم از جمله 
پرتاب دو كاوشــگر مريخ نورد «روح» و «فرصــت» را با موفقيت اجرا 

كند.
اين دانشــمند ايرانى در پى اين موفقيت درخشان در اســفند ماه ١٣٨٣ به 
ســمت معاون و مدير ارشــد برنامه ريزى مركز JPL (آزمايشــگاه پيشرانش 
جــت) - از مهمترين مراكز فضايى ناســا - منصوب شــده و در ســمت جديد به 
عنوان مســئول طراحــى برنامه ها و راهبردهــاى مركز، تجاربــش در ماموريت هاى 
مريخ را در مطالعه ســاير بخش هاى جهان از زمين تا كهكشــان هاى دو به كار گرفت. وى 
همچنين مســئوليت طراحى چشــم انداز راهبردى پنج تا ٢٠ ســاله JPL را برعهده داشته

 است.

اصغر فرهادى بــراى دومين بار با راى اعضاى آكادمى علوم و هنرهاى ســينما، برنــده جايزه بهترين فيلم 
غيرانگليسى زبان اسكار شد.

به گزارش خبرآنالين، كارگردان فيلم «فروشنده» به جمع بزرگان تاريخ سينما همچون فدريكو 
فلينى، اينگمار برگمان و ويتوريو دسيكا پيوست و بيش از يك بار برنده جايزه اسكار 

بهترين فيلم غيرانگليسى زبان شد.
جايزه بهترين فيلم غيرانگليســى زبان را شاليز ترون و شرلى مك لين به 
انوشه انصارى و فيروز نادرى كه به نمايندگى از فرهادى در مراسم حاضر 

شده بودند اهدا كردند.
انصارى بعد از دريافت جايزه متنى را از سوى اصغر فرهادى خواند. 
فرهادى كه يك بار در سال ٢٠١١ با فيلم «جدايى نادر از سيمين» 
برنده اســكار بهترين فيلم غيرانگليسى زبان شده بود، اين بار 
به دليل سياســت هاى تبعيض آميز ترامپ در مراسم اسكار 
حضور ندارد و به نمايندگى از خود انوشه انصارى و فيروز 

نادرى را به اين مراسم فرستاده است.
كارگردان «درباره الى» پس از صدور فرمان اجرايى 
ترامپ بــراى ممنوعيت ورود شــهروندان هفت 
كشور مسلمان از جمله ايران به آمريكا، با انتشار 
بيانيه اى اعالم كرد كه در اعتراض به اين كار 
در اسكار شركت نمى كند حتى اگر براى ورود 

او به آمريكا استثنا قائل شوند.
فيلم «فروشنده» برنده اسكار بهترين فيلم 
غيرانگليسى زبان هشتادونهمين دوره اسكار، 
هفتمين اثر بلند ســينمايى اصغر فرهادى 
است و نخستين بار در جشنواره فيلم كن به 

نمايش درآمد.
اين فيلم با بازى ترانه عليدوســتى و شــهاب 
حسينى جوايز بهترين فيلمنامه و بهترين بازيگر مرد جشنواره 

كن را از آن خود كرد.

تيتر رسانه هاى جهان براى اصغر فرهادى با كسب دومين اسكار
روزنامه ها و نشريات خبرى متعدد به اعطاى جايزه بهترين فيلم خارجى اسكار ٢٠١٧ 

به فيلم «فروشنده» ساخته «اصغر فرهادى» پرداختند.
«شيكاگو تريبيون» نوشت: اصغر فرهادى كه در جوايز اســكار غايب بود و با «فروشنده» جايزه بُرد، 

خواستار همدلى شد.
اين نشريه خبرى در ادامه به زيرســاخت سياســى كه بر اعطاى جايزه بهترين فيلم خارجى اسكار به 

«فروشنده» تاثير گذاشت، اشاره كرد و سپس از «انوشه انصارى» فضانورد زن ايرانى كه به نمايندگى از 
«فرهادى» سخنرانى او را در مراسم اسكار خواند، نام برد. در اين خبر همچنين از «فيروز نادرى» از مديران 

سابق ناسا كه به همراه «انصارى» جايزه اسكار «فرهادى» را دريافت كرده نام برده شده است.
روزنامه «اينديپندنت» تيتر زد: وقتى «فروشــنده» اســكار بهترين فيلم خارجى را برد، «اصغر فرهادى» قانون 

ضدمهاجر «ترامپ» را هدف قرار داد. «اينديپندنت» همچنين نوشت: فيلمســاز ايرانى پس از وضع اين قانون از 
سوى رئيس جمهور، مراسم اسكار را بايكوت كرد.

«لس انجلس تايمز» كه پيش از اين با تيترى كنايه آميز به توييت هاى «دونالد ترامپ» اشاره كرده و به نقل از مدير 
كمپانى «سونى» نوشته بود: ”اخبار كذب“ اسكار را به «اصغر فرهادى» مى دهد،  برنده شدن دوباره كارگردان ايرانى 

فيلم «فروشنده» را در اين رقابت ها تيتر كرد.
مجله «پيپل» هم نوشت: كارگردانى ايرانى كه در مراسم اسكار شركت نكرد، در سخنرانى دريافت جايزه اش قانون 
”غيرانســانى“ ضدمهاجر «ترامپ» را مورد هجمه قرار داد. اين نشــريه همچنين كليپى را درباره علت عدم حضور 

«فرهادى» در مراسم اسكار ٢٠١٧ تهيه و منتشر كرد.
«فيگارو»،  «گاردين»، «واشــينگتن اگزماينر»، «اســليت مگزيــن»، «نيوز ١٨»، «تى وى گايــد»، «يوروپ ١»، 
«پاريسين»، «پرمير» و «راديو لوكزامبورگ» از ديگر رسانه هاى بين المللى بودند كه كسب اسكار بهترين فيلم خارجى 

از سوى «فرهادى» را تيتر كردند.

ديدگاه هاليوود ريپورتر پيش ازاهداى اسكار به فرهادى 
فيلم سينماي ى «تونى اردمن» برنده واضح اسكار بود اما قانون ترامپ، اسكار را به اصغر فرهادى مى رساند.

به گزارش آنا از هاليوود ريپورتر، اسكات فاينبرگ در مورد اسكار امسال نوشــت: «اصغر فرهادى گفته به خاطر تالش 
دونالد ترامپ براى تحريم هفت كشور مسلمان دنيا و منع از سفر شهروندان اين كشور به آمريكا اسكار را تحريم مى كند. 
به راى دهنده هايى نگاه كنيد كه براى توبيخ ترامپ، كارى مى كنند كه فرهادى پنج سال بعد از دريافت اسكار بهترين فيلم 
خارجى زبان براى «جدايى نادر از سيمين»، پس از فلينى، برگمان، سائورا، تنها فيلمسازى شود كه در اين بخش بيش از 

يك جايزه گرفته است.
فيلم قابل احترام و بسيار دوست داشتنى «تونى ادرمن» يك انتخاب واضح است. ممكن است فوران ناگوار مسئله 

منع سفر، تعداد از راى ها را سمت «فروشنده» برده باشد اما اين فيلم در حد بهترين  ساخته هاى اصغر 
فرهادى نيست و «تونى ادرمن» فيلم بهترى است كه به دليل فضاى سياسى شانس گرفتن اسكار 

را به «فروشنده» واگذار كرده است.»

سينماگر خمينى شهرى يك افتخار بزرگ ديگر نصيب سينماى ايران كرد

«فروشنده»  اسكار گرفت، فرهادى تاريخ ساز شد
متن كامل سخنان اصغر فرهادى در مراسم اسكار

اصغر فرهادى در متنى كه براى هشــتاد و نهمين دوره مراســم اســكار نوشــته بود به لزوم اتحاد ميان ملت ها تاكيد كرد. انوشــه انصارى به دليل تشــويق پرشــور حضار چند بارى در جريــان خواندن اين متن مجبور به توقف ســخنان 
شد.

متن سخنان فرهادى به اين شرح است:
«افتخار بزرگى ست كه براى دومين بار اين جايزه با ارزش را دريافت مى كنم. از اعضاى آكادمى، گروهم در ايران، تهيه كننده ام الكساندر ماله -گى و پخش كنندگانم كوهن مديا و آمازون تشكر مى كنم. همچنين سپاسگزارم از همبستگى ديگر 

كانديداهاى بهترين فيلم خارجى.  متاسفم كه امشب در كنار شما نيستم، من به احترام مردم كشورم و شش كشور ديگر كه با قانون غيرانسانى منع ورود مهاجران مورد بى احترامى واقع شدند به آمريكا نيامدم. 
تقسيم بندى جهان به ما و دشمنان ما توسط سياستمداران افراطى، باعث ترس مى شود، ترسى كه توجيهى است دروغين براى خشونت ها و جنگ ها. جنگ هايى كه مانع بزرگى بوده اند براى رسيدن به دموكراسى و رعايت حقوق بشر در 

كشورهايى كه مورد تهاجم واقع شده اند. 
سينماگران مى توانند با چرخش دوربين هايشان به مشتركات انسانى، كليشــه هايى كه از مليت ها و اديان مختلف ساخته شده است را بشــكنند و زمينه  همدردى و به دنبال آن همبستگى مردمان جهان را فراهم كنند. همدردى 

چيزى است كه ما امروز بيشتر از هر زمان به آن نيازمنديم.»

 سال گذشته فيلم «محمد رســول ا...» مجيد مجيدى به 
اسكار معرفى شد و پيش از آن در سال هاى ٩٣،٩٢،٩١ به 
ترتيب؛ «امروز» رضا ميركريمى، «گذشته» اصغر فرهادى 
و «يه حبه قند» رضا ميركريمى ( البته بنابر تصميم جواد 
شمقدرى اسكار تحريم شد و يه حبه قند به آكادمى معرفى 

نشد.)
ســال قبل تر هم «جدايى نادر از سيمين» اصغر فرهادى 
معرفى شد كه اسكار خارجى را براى اولين بار براى سينماى 

ايران كسب كرد.
سالها پيش براى نخستين بار وزارت فرهنگ و هنر وقت 
در ســال ١٣٥٦ فيلم «دايره  مينا» ســاخته ى داريوش 
مهرجويى را به اســكار معرفى كرد و پس از آن فيلم «باد 
صبا» ساخته ى آلبر الموريس به عنوان نماينده ى ايران در 

سال ٥٧ راهى آكادمى اسكار شد. 
سينماى ايران به مدت ١٦ سال نماينده اى به اسكار معرفى 
نكرد تا سال ١٣٧٣ كه فيلم «زير درختان زيتون» ساخته  
عباس كيارســتمى معرفى شد و ســپس در سال ١٣٧٤ 
«بادكنك سفيد» به كارگردانى جعفر پناهى، سال٧٥ فيلم 
معرفى نشد، ٧٦ «گبه» محسن مخملباف، ٧٧ «بچه هاى 
آســمان» مجيد مجيدى (جزو نامزدها قرار گرفت)، ٧٨ 
«رنگ خدا»مجيــد مجيدى، ٧٩ «زمانى براى مســتى 
اسبها» بهمن قبادى ، ٨٠ «باران» مجيد مجيدى ، ٨١ «من 
ترانه ١٥ سال دارم» رسول صدرعاملى ،  ٨٢ «نفس عميق» 
پرويز شهبازى ، ٨٣ «الك پشتها هم پرواز مى كنند» بهمن 
قبادى و ٨٤ «خيلى دور خيلى نزديك» رضا ميركريمى، ٨٥ 
«كافه ترانزيت» ، ٨٦ «ميم مثل مادر» رسول مالقلى پور 
و ٨٧ «آواز گنجشكها» مجيد مجيدى،٨٨ «درباره الى» به 
كارگردانى اصغر فرهادى و سال ٨٩ «بدرود بغداد» مهدى 
نادرى به عنوان نماينده سينماى ايران به اسكار معرفى شد.

واكنش ظريف به 
اسكار فرهادى

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه با انتشار متنى 
در توييتر نظــر خود را در مورد جايزه اســكار فيلم 
«فروشنده» مطرح كرد. متن پيام تبريك توييترى 
ظريف به اين شرح است: به عوامل فيلم فروشنده 
براى كسب اسكار و ايستادن در مقابل “ ممنوعيت 
ورود مســلمانان“ افتخار مى كنم. ايرانيان هزاران 

سال است كه جلوه گاه فرهنگ و تمدن اند.

كيارستمى هم بود
ياد درگذشتگان سينما در ســال گذشته در مراسم 
اســكار گرامى داشــته شــد. براى بزرگداشــت 
سينماگرانى كه در سال گذشــته دارفانى را وداع 
گفته بودند، جنيفر آنيســتون روى صحنه هشتاد و 
نهمين دوره مراسم اسكار حضور پيدا كرد. در اين 
بخش از مراسم تصوير سينماگران درگذشته روى 
پرده موجود در سالن نقش بست كه عكس عباس 
كيارستمى يكى از آن تصاوير بود. كيارستمى تيرماه 

سال ١٣٩٥ دارفانى را وداع گفت.

اشتباه تاريخى
امسال در اسكار اشــتباه فاحشى روى داد كه شايد 
اگر در يك جشنواره كشورى هم اتفاق مى افتاد تا 
مدتها دستمايه شــوخى منتقدان مى شد. در اين 
اتفاق تاريخى، برنده بهترين فيلم روى سن عوض 
شد. يعنى وارن بيتى پاكت اشتباه را باز كرده بود و 
جايزه بهترين فيلم اسكار اشتباه اعالم شده بود . در 
حالى كه عوامل الالند بــراى دريافت جايزه روى 
سن آمده بودند و جايزه را گرفته بودند اعالم شد كه 
«مهتاب» برنده اين جايزه شده و در ميان ناباورى 
همگان عوامل «مهتاب» به عنوان برندگان بهترين 

فيلم روى سن آمدند.

ايوبى هم تبريك گفت
رئيس سازمان ســينمايى به موفقيت دوباره اصغر 

فرهادى در اسكار واكنش نشان داد.
حجت ا... ايوبى موفقيت فيلم «فروشنده» در اسكار 
را تبريك گفت و فرهادى را «ســفير توانا و زبان 

گوياى فرهنگ و تمدن ايران اسالمى» ناميد.
تبريك وزارت خارجه آمريكا 

وزارت امور خارجه آمريكا به اصغر فرهادى و ديگر 
دست اندركاران فيلم فروشنده براى دريافت جايزه 
اســكار تبريگ گفت .  به گزارش ايســنا، صفحه 
فارســى  توييتــر  وزارت امور خارجــه آمريكا در 
توييترى نوشت: كسب اسكار بهترين فيلم_خارجى 
توسط“فروشنده“ درمراسم جوايز اسكار را به آقاى 
اصغر فرهادى،دســت اندركاران اين فيلم و مردم 

ايران تبريك مى گوييم.

 واكنش عارف
رئيس شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان به 
فرهادى تبريك گفت. به گزارش ايلنا، محمدرضا 
عارف در صفحه اينستاگرام خود نوشت: تبريك به 
جناب آقاى فرهادى و همه هنرمندان و عوامل فيلم 
فروشنده كه باعث درخشش مجدد نام ايران عزيز 
در جهان شدند و نشان دادند هنر ابزارى موثر براى 

ديپلماسى فرهنگى است.

كوتاه از اسكار امسال

مرورى بر تاريخچه  حضور 
سينماى ايران در اسكار 

همه چيز درباره ٢ ايرانى پيشتاز كه دومين اسكار فرهادى را دريافت كردند



١٠فناورى ٢٨٩٠سه شنبه ١٠ اسفند  ماه 

سخت افزار

اندرويد

رصد آنالين

رونمايى از مودم جديد
 LTE كوالكام

شركت كوالكام، از مودم LTE جديدى با نرخ انتقال 
١.٢ گيگابيــت بر ثانيه رونمايى كرد كــه مى تواند با 
سرويس هاى كابلى اينترنت نظير گوگل فايبر رقابت 
كند. مودم اســنپ دراگون ايكس٢٠، سرعت دانلود 
را از ١ گيگابيت بر ثانيه -كه در حال حاضر توســط 
اسنپ دراگون ايكس١٦ ارائه مى شود- به ١.٢ گيگابيت 

بر ثانيه رسانده است.
گفتنى است با وجود اينكه كمپانى ها در حال توسعه 
فناورى  5G با نرخ انتقال داده نجومى هســتند، اما 
كوالكام همچنان در تالش است تا از حداكثر ظرفيت 

شبكه هاى نسل چهارم استفاده كند.
 اين كمپانى آمريكايى از مودم ال.تى.اى جديدى با 
نام اســنپ دراگون ايكس٢٠ رونمايى كرده است كه 
اين مودم در مقايسه با نسل پيشين مودم ال.تى.اى 
كوالكام ٢٠ درصد سريع تر شده اســت و از اين نظر 
مى تواند با سرعتى كه سرويس هاى كابلى نظير گوگل 

فايبر در اختيار كاربران قرار مى دهد، برابرى كند.
مودم ايكس ٢٠ كوالكام اين قابليت را دارد كه تا ١٢ 
استريم دانلود جداگانه را از شــبكه  4G مخابراتى با 
ظرفيت ١٠٠ مگابيت در ثانيه براى هر دستگاه دريافت 
كند. سرعت آپلود با اين مودم به بيش از ١٥٠ مگابيت 

در ثانيه مى رسد. 

 مرورگر وب اندرويد با 
پشتيبانى از زبان فارسى 

APUS Browser – Fast Download مرورگر وب 

ساده، سبك، آسان، شيك و كوچك از گروه مطرح 
APUS-Group براى اندرويد است كه با بيش از 

٥ ميليون بار دانلود از ماركت اندرويد توانســته لقب 
يكى از بهترين و محبوب ترين مرورگرهاى اينترنت 
را به خودش بگيرد! با اين وب بروزر مى توانيد تمامى 
صفحات اينترنتى را با ســرعتى باال و در محيطى 
بسيار زيبا مشاهده كنيد و از داشتن يك مرورگر وب 
بى نظير لذت ببريد! مرورگــر وب اپوس بر خالف 
مرورگرهــاى فايرفاكس و كروم كه هــر كدام از 
حجم تقريبى باالى ٣٠ مگابايت برخوردارند، تنها 
١ مگابايت حجم دارد كه امــكان دانلود آن را براى 
تمامى كاربران ممكن مى ســازد و همين موضوع 
مى تواند يكى از برگ برنده هاى اين مرورگر براى 
جلب نظر كاربران باشــد چرا كه با وجــود آن كه 
حجم اين نرم افزار صدها بــار از مرورگرهاى ذكر 
شده پايين تر است، با اين حال كارايى  اصلى مانند 
پشــتيبانى از تب هاى چندگانه، مصرف كمتر ديتا 
نســبت به مرورگر هاى ديگر و محيط روان و چشم 
نواز، همچنان در اين اپليكيشن وجود دارند! ضمن 
آن كه امكانات فوق العــاده اى مانند دانلود منيجر 
داخلى و حالت ”No Image“ نيــز براى بارگزارى 
سريع صفحات در آن در نظر گرفته شده است باعث 

شده كه نظر كاربران را جلب نمايد!

خبر خوب براى آيفون داران
   آى تى ايران | اپل اعالم كرد كه تعمير و يا 
تعويض قطعات دستگاه هاى اپل توسط شركت هاى 
متفرقه، ديگر باعث از بين رفتن گارانتى كل گوشى 
نخواهد شــد. اپل طى يك نامه غير رسمى به تمام 
تعميركاران مجاز شركت دستور داد حتما بايد دستگاه 
هاى مشتريان را بررسى كنند تا موارد مشكوك و يا 
دستكارى هاى عمدى را شناسايى كنند ولى از به بعد، 
تعويض و يا تعمير قطعات دستگاه توسط شركت هاى 

متفرقه، گارانتى مشتريان را باطل نمى كند.
اين بدين معنى است كه اگر صفحه نمايش گوشى 
شما توســط يك تعميركار غير مجاز تعويض شده 
باشــد، در صورت خرابى ، امكان استفاده از گارانتى 
گوشــى براى تعويض صفحه نمايش وجود ندارد. 
همچنين اگر كاربر از صفحه نمايش غير اوريجينال 
استفاده كرده باشد، مى تواند به تعميرگاه هاى مجاز 
اپل مراجعه كنــد و باپرداخت هزينه، صفحه نمايش 

اصلى را براى گوشى خود تهيه كند. 

فروشگاه اينترنتى ابزارآالت صنعتى ابزارمارت، بسترى مناسب براى معرفى، بررسى، مشاوره و خريد اينترنتى ابزار 
آالت متنوع براى افراد حرفه اى و يا عالقه مند به فنون مختلف است. مرجعى است براى بهتر ديده شدن انواع ابزار 
آالت و توانمندسازى كاربران خود در شناخت ابزار آالت و كسب مهارت فنى شدن. ابزارمارت، امكان خريد آنالين 
و ارســال مطمئن انواع ابزار آالت را در هر زمان و مكانى ميسر كرده است كه شما مى توانيد پس از كسب اطالعات 
الزم و مقايســه محصوالت با برندهاى مختلف، انتخاب راحت و مطمئنى را تجربــه كنيد. همراهان ابزارمارت مى 
توانند انواع دريل، پيچ گوشتى، ابزارهاى نجارى مانند اره، ســمباده لرزان و ...، ابزارهاى ساختمانى مانند دريل بتن 
كن، چكش تخريب و ...، ابزارهاى باغبانى، انواع چسب ، انواع قفل و ... را به صورت آنالين خريدارى كنند و به آسانى 
تحويل بگيرند. برند هاى معروف و معتبرى چون بوش، رونيكس، ماكيتا، توسن، متابو، ميلواكى، ديوالت، آاگ و ... در 
فروشگاه ابزارمارت در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقايسه آن ها با يكديگر متناسب با نياز و خواسته خودتان 

محصول مورد نظر را انتخاب و خريدارى كنيد. 
http://abzarmart.com :وب آدرس 

 Modern Combat 5 eSports FPS  نسخه ٥ از بازى محبوب و اكشن از استوديوى گيمالفت براى دستگاه هاى 
اندرويد است. 

داستان اين بازى حول نســخه هاى ٣ و ٤ بازى مى چرخد به گونه اى كه اياالت متحده امريكا زير حمله تروريست 
هاست و رهبر اين گروه تروريستى را يكى از سربازان سابق اياالت متحده كه تصميم گرفته به كشور خود خيانت كند 
و با حمله و كشتار اين جرم و فساد را در اين كشور از بين ببرد، بر عهده گرفته است. شما در نقش يك سرباز آمريكايى 
ايفاى نقش مى كنيد و ماموريت شما مبارزه با تروريست هاست !در بازى شما قادر خواهيد بود به هدايت وسايل نقليه 
بپردازيد و يا كنترل هواپيماهاى بدون سرنشين را برعهده بگيريد و هيجان را احساس كنيد! شما مى توانيد از انواع 

سالح هاى نيمه اتوماتيك ، دستى و نارنجك ها بهره ببريد و با كمك آن ها دشمنان را سر به نيست كنيد.
برخى از ويژگى هاى اين بازى مدرن: ■ در دســترس قرار گرفتن انواع سالح هاى قدرتمند و كامًال واقعى ■نبرد و 
مبارزه در مكان هايى واقعى و شگفت انگيز از جمله محيط شــهر و غيره ■تجربه انواع مختلف گيم پلى : اسكورت، 

نابود، هليكوپتر و غيره ■امكان بازى به صورت مولتى پلير با دوستان واقعى خود!

معرفى محصول

براى تقويت يك شــبكه واى فاى خانگــى در آپارتمان هاى 
زير ١٠٠ متر، تعويض روتر يا خريد سرويس اينترنت سريع تر؛ 
هميشه بهترين راه كار نيســت. اگر در برخى اتاق ها واى فاى 
خــوب و در برخى اتاق هــاى ديگر واى فاى ضعيــف داريد؛ 
دستگاه هاى توسعه دهنده واى فاى ســرى N300 با قيمت 
مناسب و نصب/پيكربندى ساده و سريع، راه حلى براى تقويت 
واى فاى به اصطالح مرده است. در ادامه مى خواهيم نگاهى 
كوتاه به يكى از پرفروش ترين دســتگاه هاى توســعه دهنده 

واى فاى N300 بازار ايران داشته باشيم.
معرفى و مشخصات

به طور كلى محصوالت شــبكه تى پى لينك با كاربران و بازار 
ايران سازگارى و تناسب خوبى دارند و هميشه با استقبال زيادى 
روبرو هســتند. TL-WA850RE نيز يكى از پرفروش ترين 
 (WiFi Range Extender) توســعه دهنده هاى واى فــاى
بازار ايران است. اين دستگاه يك بانده بوده و از فركانس ٤/٢ 
گيگاهرتز براى تبادل اطالعات استفاده مى كند. با استفاده از دو 

آنتن بى سيم داخلى، حداكثر سرعت تئورى ٣٠٠ مگابيت بر ثانيه 
را روى استاندارد 802.11n ارائه كرده و از استانداردهاى قبلى 

شبكه هاى واى فاى نيز پشتيبانى مى كند.
از يك درگاه شبكه اترنت ١٠٠ مگابيتى براى اتصال به كامپيوتر 
روميزى يا لپ تاپ و كارهايى نظير پيكربندى يا اشتراك گذارى 
اينترنت زير دســتگاه ســود مى برد و يك كليد RE نيز براى 
Range Extend- راه اندازى و پيكربندى سريع دستگاه در مود
er دارد. ميزان مصرف انرژى اين محصول بسيار كم و در اوج 

 ،RE بار كارى حدود سه وات است. به نسبت ديگر دستگاه هاى
كمى بزرگ تر و در اندازه ١١٠ در ٨/٦٥ در ٢/٧٥ ميلى متر طراحى 
شده كه به طور مستقيم به پريز برق متصل مى شود و از شبكه 

برق شهرى تغذيه مى كند.
 WEP از نظر امنيتى، دو استاندارد رمزنگارى اطالعات بى سيم
WPA-PSK/ با كليدهاى ٦٤، ١٢٨ و ١٥٢ بيتى و اســتاندارد
WPA2-PSK را پشتيبانى كرده و در پنل مديريتى نيز مجهز 

به سيستم فيلترسازى آدرس MAC روى شبكه هاى بى سيم 

است. همچنين، با استفاده از سيستم و كليد WPS مى تواند يك 
كانال راديويى ايزوله تبادل اطالعات را ميان خودش و دستگاه 

ديگرى فعال كند.
TL-WA850RE بــا روترهاى خود تى پى لينك ســازگارى 

بهترى دارد اما مى تواند از هر نوع روتر و برندى در بازار پشتيبانى 
كند. به  طور ويژه، در بخش هايى كه نقاط كور واى فاى محسوب 
مى شدند، اكنون با استفاده از اين دستگاه به نقاط پرقدرتى براى 
استفاده از اينترنت تبديل مى شوند. نبايد از اين دستگاه در فواصل 
بسيار دور انتظار بااليى داشت. پنل مديريتى اين دستگاه نيز تا 
حدودى كاربرپسند اســت و به راحتى مى شود شبكه واى فاى 
مورد نظر را جســت وجو و انتخاب كرد تــا تقويت كننده روى 

سيگنال هاى آن كار كند. 
قيمت مناســب و مقرون به صرفه (حــدود ١٣٠ هزار تومان)، 
گارانتى معتبر، نصب و راه اندازى ســريع و كارايى قابل قبول؛ 
همگى عواملــى براى فروش باالى توســعه دهنده واى فاى

 TL-WA850RE در بازار ايران هستند.

فروشگاه اينترنتى 
ابزار آالت صنعتى 

 بازى مدرن 
كامبت ٥ اندرويد 

فناورى جديد براى يافتن 
نظرهاى نامناسب در سايت ها

  فارس| گوگل و يك شركت وابسته به آن به 
نام Jigsaw از ابداع فناورى جديدى خبر داده اند كه به 
سازمان هاى خبرى و پلتفرم هاى آنالين كمك مى كند 
تا اظهارنظرهاى تند و نامناســب را در وب سايت ها 

شناسايى كنند.
فناورى ياد شده كه Perspective يا ديدگاه نام دارد، 
براى بررسى اظهارنظرها و امتيازدهى به آنها بر مبناى 
ميزان شــباهت آنها به اظهارنظرهايى كه مردم آنها 
را نامناسب دانســته اند، كاربرد دارد. بر همين اساس 
مى توان در مورد حذف يــا عدم حذف يك اظهارنظر 

تصميم گرفت.
Perspective براى شناسايى اظهارنظرهاى مناسب 

و نامناســب در ســايت روزنامه نيويورك تايمز مورد 
اســتفاده قرار گرفته و ديگر شركت هاى فناورى هم 
اميدوارند كه از اين طريق بتوانند سايت هاى خود را از 
وجود اظهارنظرهاى نامناسب و غيراخالقى پاك كنند. 
 Perspective از جمله سايت هايى كه به استفاده از
ابراز تمايل كرده اند مى توان به گاردين و اكونوميست 

اشاره كرد.
Perspective با بررســى صدها هــزار كامنت يا 

اظهارنظر در سايت هاى مختلف توانسته با دقت خوبى 
نظرهاى آزاردهنده و نامناسب را شناسايى و حذف كند 
و به طور مرتب در حال افزايش دقت خود با استفاده از 

هوش مصنوعى پيشرفته اش است.  

ناسا امواج خنده را 
پرينت سه بعدى مى گيرد

در ايستگاه فضايى نوعى چاپگر سه بعدى   ايسنا|
وجود دارد كه بدون نياز به نيروى جاذبه كار مى كند و 
فضانوردان به كمك آن تجهيزات و لوازم مورد نظرشان 
را توليد مى كنند و ديگر نيازى به انتظار كشيدن براى 
ارســال بعضى تجهيزات از زمين وجود ندارد. چندى 
پيش ناسا در اقدامى جالب اعالم كرد با استفاده از اين 
برنامه قصد دارد در طرح موســوم به «ستاره خنده» 
اولين اثر هنرى كه در خارج از كره زمين توليد شــده 

است را در فضا رها كند.
سرآغاز اين اقدام، اين بود كه افراد مى توانند با استفاده 
از اپليكشــن «خنده» از قهقه ها و خنديدن هايشان 
صدابردارى كرده و  امــواج خنده آنها به صورت طرح 
سه بعدى نمايش داده شود. تاكنون بيش از ١٠٠ هزار 

نفر طرح هاى ستاره خنده خود را ارسال كرده اند.
 ناسا خنده فردى به نام ناتيا جين استانكو را كه شهروند 
آمريكاست به عنوان خنده برتر انتخاب كرده است و 
طرح چاپ شده سه بعدى خنده وى در فضا توليد و رها 
شده است. اندرو راش رئيس شركت «ساخت فضا» كه 
توسعه دهنده چاپگرهاى سه بعدى در فضاست گفت: 
اين اقدام براى نشان دادن همبستگى بين هنر و فناورى 
انجام مى شود و ما بسيار خوشحاليم كه بخشى از اين 
پروژه بوده ايم و اميدواريم اين طرح سرآغاز ارتباط بين 

خالقيت و هنر انسان با فناورى روز در فضا باشد.

كليك

فناورانه

تكنيك هايى براى دسترسى همه جهان به اينترنت

رامين مشكاه

بى شــك اينترنت از مهم ترين ابداعات عصر مدرن است، 
اما در حال حاضر تخمين زده مى شــود كه تنها ٤٠ درصد 
مردم جهان به آن دسترسى دارند. يكى از مهم ترين شرايط 
اســتفاده از اينترنت روش اتصال به آن است و همه ساله 
فناورى هاى جديدى معرفى مى شوند تا بتوان توسط آن ها 
بهتر به تمام دنيا متصل شــد و خدمات پرسرعت ترى را 

دريافت كرد.
در چند قاره، پروژه هاى تحقيق و توسعه براى فراهم كردن 
امكان دسترسى به اينترنت از طريق بالون هاى ارتفاع باال 
شبيه به نمونه هايى كه براى دريافت اطالعات هواشناسى 
اســتفاده مى شــود تا روبات هاى پرنده خورشيدى بدون 
سرنشين و نسل بعدى روترهاى بى ســيم در حال انجام 
است. هركدام از اين فناورى ها امكان اتصال پرسرعت تر 
و با قابليت اطمينان بيشترى را نسبت به روش هاى كنونى 
فراهم مى كنند و از آن مهم تر اين كــه قصد دارند به طور 

هم زمان تمام دنيا را به هم متصل كنند.

فيســبوك قصد دارد با روبات هاى پرنده 
خورشيدى اينترنت را گسترش دهد

بنيانگذار فيسبوك مارك زاكربرگ به بلندپروازى هايش 
براى اتصال كل دنيا به اينترنت معروف است. اين شركت 
قصــد دارد روبات هاى پرنــده بزرگ با سيســتم تأمين 
انرژى خورشــيدى را به پرواز درآورد و امكان دسترسى به 
اينترنت را براى گوشــه و كنار دنيا فراهم كند. آزمايشگاه 
اختصاصى فيســبوك (Connectivity Lab) يك روبات 
پرنده خورشيدى توليد كرده است كه طول بال هاى آن به 
بزرگى يك هواپيماى بوئينگ ٧٤٧ است. اين روبات پرنده 
كه نام آن را Aquila گذاشته اند، اولين پرواز آزمايشى خود 
را در ژوئن ٢٠١٦ انجام داد و هرچند در آن زمان هيچ گونه 
تجهيزات اينترنتى همراه اين روبات پرنده نبود، اما پرواز با 

موفقيت كامل انجام شد.

زمان پرواز در حدود ٩٦ دقيقه به طول انجاميد (٦٦ دقيقه 
بيشتر از زمان برنامه ريزى شده) و اين امر به گروه تحقيقاتى 
كمك كرد تا وارد مرحله بعدى از تكميل نوآورى خود شوند. 
فيسبوك اميدوار است روزى روبات هاى پرنده كم مصرف 
بتوانند در شعاع ١٠٠ كيلومترى در حالى كه هم زمان امكان 
دسترسى به اينترنت را براى نواحى مورد نظر فراهم مى كنند، 

به پرواز درآيند.

واى فاى ٣٣٠ درصد ســريع تر دانشگاه 
ام اى تى

چند ماه قبل، محققان علوم كامپيوتر و آزمايشگاه هوش 
مصنوعى (CSAIL) دانشــگاه ام اى تى تحولى بزرگ در 
اينترنت بى ســيم را معرفى كردند كه ٣٣٠ درصد سريع تر 
و پهناى باند آن دو برابر فناورى فعلى است. اين فناورى با 
نام MegaMIMO 2.0 از چندين فرستنده و گيرنده براى 
بازپخش هم زمان داده و افزايش ميزان داده در يك پهناى 
باند مشخص استفاده مى كند. اين ابداع جديد روزى باعث 
دسترسى بهتر و ســريع تر به اينترنت در فضاهاى عمومى  
و گرد همايى هــاى بزرگ مثل كنســرت ها و رويدادهاى 

ورزشى خواهد شد.
MegaMIMO 2.0 همچنين مى تواند بــا توزيع داده به 

شكلى متفاوت مشكالت مربوط به طيف امواج را برطرف 
كند تا به سادگى تراكم بيش از اندازه روى يك شبكه حادث 

نشود.

الى فاى كه واى فاى را به دل تاريكى خواهد 
كشاند

سال گذشته استارت آپى فرانســوى يك فناورى اينترنت 
بى ســيم مبتنى بر نور LED را معرفى كرد كه بنابر ادعاى 
اين گروه صد برابر ســريع تر از واى فاى فعلى اســت. اين 
فناورى كه Li-Fi نام گذارى شده است، الگوهاى مربوط به 
سوسو زدن المپ هاى LED كه معموًال با چشم غير مسلح 

قابل ديدن نيست را استخراج مى كند. اين فركانس خيلى 
باالتر از امواج راديويى به كار رفته در اينترنت بى سيم است. 
الى فاى براى اين كه بتواند كار خود را انجام دهد به نور نياز 
دارد؛ بنابراين، مثل امواج واى فاى نمى تواند از بين ديوار عبور 
كند، اما مى توان از آن به طور خاص براى هدف قرار دادن 

يك كاربر خاص استفاده كرد.
از ديگر مزاياى اين فناورى مى توان به ماهيت امن آن اشاره 
كرد كه آن را براى استفاده در مكان هايى مثل بيمارستان 
و دانشگاه كه دو معيار ســرعت و امنيت از اهميت بااليى 

برخوردار هستند، بسيار ايده ال مى كند.

پروژه لوون كه امكان دسترسى به اينترنت 
را از طريق بالون هاى شناور ميسر مى كند 

پيش تر فيســبوك با به پــرواز درآوردن روبات پرنده خود 
توانسته بود اينترنت را از طريق آســمان در اختيار عموم 
قرار دهد. حاال گوگل در يك پــروژه كه Loon نامگذارى 
شــده اقدام مشــابهى را انجام داده كه به بالون ها متكى 
اســت. بالون هاى مجهز بــه تجهيــزات اينترنت كه در 
ارتفاع بــاال به پــرواز درمى آينــد، به گونــه اى طراحى 
شده اند تا در مناطق روســتايى افريقا و جنوب شرق آسيا 
و هر منطقه ديگرى كه در آن دسترســى بــه اينترنت با 
مشكل همراه اســت، امكان يك اتصال گسترده را فراهم 

كنند.
اين پروژه در ســال ٢٠١٣ وقتى گــوگل در دره مركزى 
كاليفرنيا اقامت داشت آغاز شد و گروه هاى داوطلب با نصب 
يك آنتن در خانه خود نحوه ارسال امواج توسط بالون ها را 
آزمايش مى كردند. سه سال بعد و پس از پشت سر گذاشتن 
آزمايش هاى متعدد در چندين كشور مختلف، پروژه لوون 
(كه حاال زير نظر X يا همان Google X هدايت مى شود) 
در حال تكميل فناورى ارسال اينترنت است، به اميد اين كه 
روزى نقاط فاقد دسترسى به اينترنت را در نقشه كره زمين 

پوشش دهد.

 ناسا عزم خود را جزم كرده تا اينترنت را به 
اعماق فضا ارسال كند

طى مأموريت ٣٤٠ روزه ايستگاه فضايى بين المللى، فضانورد 
امريكايى اسكات كلى با ارسال مناظرى حيرت انگيز از زمين 
و پيرامون آن، به يك ستاره اينستاگرام تبديل شد. مردم نيز 
احتماًال به اين نتيجه رســيدند كه فضانوردان به اينترنت 

دسترسى دارند. 
در واقعيت، ارســال داده از فضا به همان پيچيدگى سفر به 
فضا است، اما ناسا در ســال ٢٠١٦ فناورى جديدى را به 
ايستگاه فضايى بين المللى ارائه كرد كه درنهايت مى توان از 
آن براى بازنشر خدمات اينترنت تا اعماق فضا استفاده كرد. 
اگر كسانى كه براى زندگى در مريخ ثبت نام كرده اند، موفق 
به انجام اين كار شوند، قطعاً از مهندسان ناسا براى اين كه 
اين امكان را فراهم مى كنند كه بتوان از داخل سياره سرخ 
صفحات جامعه مجازى را چك كرد، سپاســگزار خواهند

 شد.

ايده ماهواره سامسونگ 
شــركت توليد لوازم الكترونيكى مصرفى سامســونگ 
طــرح بزرگى بــراى رســاندن اينترنت به سراســر دنيا 
توسط ماهواره دارد. در ســال ٢٠١٥ اين شركت پيشنهاد 
ايجاد يك شــبكه جهانــى متشــكل از ٤٦٠٠ ماهواره 
شــناور در مدار پايين زمين را داده بود كه مى توانســت تا 
١ زتابايــت (١ ميليــارد گيگابايت) داده را در ماه منتشــر 

كند.
اين طرح با به پــرواز درآوردن ماهواره ها در نزديكى زمين 
(نزديك تر از طرح هاى قبلى) امكان دسترســى به همان 
اينترنت پرسرعتى كه كاربران از قبل تجربه استفاده از آن را 
دارند را فراهم مى كند. اما آيا واقعاً روزى ايده ماهواره هاى 
سامسونگ به واقعيت خواهد پيوست؟ بعيد هم نيست، اما 
ايده هاى بزرگى مثل اين براى به نتيجه رسيدن به بررسى 

و زمان زيادى نياز دارند.

واى فاى خانگى TL-WA850RE  تى پى لينك



بين الملل ٢٨٩٠سه شنبه ١٠ اسفند  ماه ١١

در حالى كه روابط دولت آمريكا و چين با اما و اگرهايى 
همراه شده اما محبوبيت «ايوانكا ترامپ» در چين هيچ 
زمانى بيشتر از اين زمان نبوده و بسيارى از تاجران اين 
كشور عالقه مند به اســتفاده از نام وى در محصوالت 

تجارى خود هستند.
به گزارش ميــزان،  در پى پيــروزى «دونالد ترامپ» 
در انتخابات رياســت جمهورى آمريــكا در ماه نوامبر 
تالش شركت هاى چينى براى اســتفاده از نام ايوانكا 
در محصوالت خود، افزايش يافته و حتى يك شــركت 
لوازم آرايشى و بهداشتى چين به مشتريان خود شانس 

شباهت يافتن به ايوانكا را پيشنهاد كرده است.
در فاصله بين ١٠ نوامبر تا پايان سال ٢٠١٦ حدود ٢٥٨ 
مورد اســتفاده از نام ايوانكا با عنوان هاى مختلف مانند 
«ايوانكا»، «ايوانكا ترامپ» و... به وسيله تاجران چينى 

ثبت شده است.
اين در حالى اســت كه هيچ كدام از اين شــركت ها در 

رابطه مستقيم تجارى با ايوانكا ترامپ نبوده اند.
شركت هاى چينى از نام ايوانكا در طيفى از محصوالت 

خود مانند انواع قرص هاى الغرى و حتى انواع جراحى 
زيبايى استفاده كرده اند.

عالوه بر اين طيفى از محصوالت مانند طال و جواهرات 
نيز از نام ايوانكا اســتفاده مى كنند كه هيچگونه مراوده 

تجارى با ايوانكا ندارند.
اين در حالى است كه خود ايوانكا ترامپ نيز حدود ده نام 
تجارى را در چين ثبت كرده است و بسيارى از شركت ها 

قصد سود بردن از شهرت وى را دارند.
عالوه بــر اين ايوانــكا ترامپ ويدئويــى را در صفحه 
اينستاگرام منتشــر كرده كه در آن دخترش «آرابيال» 
با بر تن كردن لباس ســنتى چين در حال خواندن يك 
شعر چينى در آغاز ســال جديد چينى است؛ اين اقدام 
ايوانكا نيز با اســتقبال گســترده در چين مواجه شده

 است.
يكى ديگر از عواملى كه باعث افزايش محبوبيت ترامپ 
در چين شده بازديد وى از سفارت چين در آمريكا بوده كه 
اين اقدام ايوانكا نيز باعث افزايش محبوبيت وى در بين 

مردم چين شده است.

 وزارت خارجه هند اعالم كرده است كه كشورش براى 
افغان هاى اخراج شده از پاكســتان، منزل مسكونى در 

افغانستان مى سازد.
به گزارش ايرنا، خبرگزارى «جمهور» افغانســتان روز 
يك شنبه به نقل از وزارت خارجه هند اعالم كرد كه اين 
كشور منازل مسكونى با متراژ پايين براى مهاجران افغان 
اخراج شده به ويژه آنانى كه از پاكستان اخراج مى شوند، 

خواهد ساخت.
بر اســاس اين گزارش، هند تأكيد كرده اســت كه اين 
كشور به عنوان دوســت خوب مردم افغانستان در كنار 

آنان خواهند ايستاد و در بازسازى اين كشور با افغان ها 
سهيم خواهد ماند.

وزارت امور خارجه هند اعالم كرده اســت كه به زودى 
براى آن عده از دانشجويان افغان كه در بخش كارشناسى 
ارشد مدارك خود را دريافت كرده اند، بورسيه دكترا اعطا 

خواهد كرد.
هند يكــى از بزرگ ترين كشــورهاى كمــك كننده 
افغانستان در ١٥ سال گذشــته بوده و ميلياردها دالر در 
بخش هاى مختلف به اين كشور كمك كرده است اما 
نزديكى كابل- دهلى، نگرانى هاى اسالم آباد را به دنبال 

داشته است.
اسالم آباد بارها گفته اســت كه افزايش حضور هند در 
افغانستان با هدف استفاده از خاك آن كشور براى توطئه 
عليه پاكستان صورت مى گيرد و برخى مقام هاى پيشين 
پاكســتان با صراحت گفته اند كه يكى از داليل تداوم 
درگيرى ها در افغانستان، گســترش حضور هند در اين 

كشور است.
مقامات افغان در مقابل ايــن ادعاها گفته اند كه به هيچ 
كشور خارجى اجازه اســتفاده از خاك خود براى توطئه 

عليه كشورى ديگر را نخواهند داد.

قتل «كيم جونــگ نام» برادر ناتنى رهبر كره شــمالى و 
آشكار شدن عامل اصلى و نحوه قتل وى بار ديگر موجب 
شــد كه يكى از خطرناك ترين سالح هاى كشتار جمعى 
يعنى گاز سمى «وى ايكس» (VX) به صدر خبر رسانه ها 

تبديل شود.
به گزارش ميزان، پليس مالزى سرانجام پس از تحقيقات 
فشرده و گسترده خود درباره عامل اصلى قتل برادر ناتنى 
رهبر كره شمالى  اعالم كرد كه بنا بر تحقيقات پليس ماده 
مورد استفاده براى قتل «كيم جونگ نام»، ماده شيميايى 
«وى ايكس» (عامل اعصاب) بوده كه يك ماده شيميايى 
بسيار سمى است كه در توليد سالح هاى شيميايى كشتار 

جمعى استفاده مى شود.
«كيم جونگ نام» ٤٥ ساله برادر ناتنى رهبر كره شمالى 
كه از سال ٢٠٠١  به علت اختالفاتى با پدر فقيد خود «كيم 
جونگ ايل» در تبعيدى غيررسمى در جزيره ماكوئو چين 
زندگى مى كرد بنابه گزارش رسانه هاى خبرى روز ١٣ فوريه 
در فرودگاه كوآالالمپور هنگامى كه قصد سفر به ماكائو را 
داشت كه دو زن همزمان و با اسپرى ماده اى را به صورت 
وى پاشيده و به سرعت از محل مى گريزند؛ «كيم جونگ 
نام» اندك زمانى پس ازحمله در راه بيمارستان جان سپرد.

پليس مالزى سرانجام پس از تحقيقات فراوان با اشاره به 
اينكه در رابطه با قتل «كيم جونگ نام» نزديك به ده نفر 
مظنون بازداشت شده اعالم كرد كه كالبدشكافى هاى جسد 
نشان مى دهد كه برادر ناتنى «كيم جونگ اون» با يك نوع 
ماده سمى خطرناكى به قتل رسيده است؛ بقاياى گاز سمى 
«وى ايكس» بر روى صورت و چشم مقتول نشان مى دهد 
كه وى با اين ماده شيميايى خطرناك به قتل رسيده است 

كه در سالح هاى كشتار جمعى به كار مى رود.
پليس مالزى همچنين ضمن اشــاره به اينكه تحقيقات 
گســترده درباره جزئيات اين قتل آغاز شده تأكيد كرد كه 
در شرايط حاضر مهمترين و جدى ترين سئوال اين است 
كه اين زنان چگونه به اين ســالح ُكشنده دسترسى پيدا 
كرده اند و اينكه از چه طريقى اين گاز ســمى وارد كشور 

مالزى شده است.
گاز «وى ايكس» يكى از خطرناك ترين تركيبات شيميايى 
است كه تاكنون  انسان ساخته و بيشتر استفاده آن در ساخت 
سالح هاى شيميايى است، از نظر ظاهرى اين گاز همانند 
روغنى كمرنگ مى نمايد، بدون رنــگ و بدون بو بوده و 
در رده ســمى ترين گازهاى عصبى قرار دارد و از طريق 
استشمام، غذا، پوست و چشم وارد بدن مى شود، استشمام  
اين گاز عضالت تنفسى را فلج كرده و در عرض چند دقيقه 

باعث مرگ مى شود.
گاز وى ايكس نخســتين بار در آزمايشگاه تحقيقاتى در 
شهر ويلت شر انگليس در سال ١٩٥٢ ساخته شد و همزمان 

اثرات وحشــتناك و مخرب آن مورد مطالعه قرار گرفت، 
دولت انگليس فناورى توليد اين سالح شيميايى را در اختيار 
اياالت متحده قرار داد و در مقابل آن فناورى سالح هاى 

هسته اى حرارتى را دريافت نمود.
خاصيت چســبندگى اين ماده اســتفاده راهبردى آن را 
بــراى از كار انداختن پايگاه ها و يا فرودگاه هاى دشــمن 
ميسر مى سازد؛ اين چســبندگى بسيار قوى موجب مرگ 
نيروهايى مى شود كه قصد استفاده از پايگاه هاى هوايى و يا 
 «V»پادگان هاى آلوده به وى  ايكس را داشته باشند و حرف
كه پيشوند اسم آن مى باشد به معناى ماندگارى درازمدت 
اين ماده است كه آن را بسيار خطرناك تر از گازهاى اعصاب 
 (GB)و يا سارين (GA)مانند تابون (Gســرى) ديگر

مى كند.
تابون(GA) و يا سارين(GB) به سرعت تجزيه مى شوند 
اما مايع وى ايكس از طريق پوســت و چشــم قربانى به 

سرعت جذب شده و پس از يك تا دو ساعت باعث مرگ 
وى مى گردد و زمانى كه از آن به صورت اسپرى استفاده 
 گردد تقريبًا به صورت آنى باعث مرگ مى  شود و چنانچه 
اين تركيب استنشاق گردد مرگ را به همراه خواهد داشت 

منتهى در دراز مدت.
خوشبختانه آگاهى انسان از خواص كشنده و مخرب گاز 
وى ايكس موجب شده كه موارد استفاده از  اين گاز حتى 
در ميدان هاى جنگ نيز محدود باشــد چــرا كه چنانچه 
جهت وزش باد تغيير كنــد وى ايكس به طرف نيروها و يا 
استحكامات خودى رانده شده و باعث مرگ آنها خواهد شد.

و از سويى ديگر چنانچه وى ايكس جهت نابودى دشمن 
مورد استفاده قرار گيرد مى تواند آغازگر يكسرى حمالت 
متقابل هسته اى شود، چون گاز سمى وى ايكس جز سالح 
هاى كشتار جمعى طبقه بندى شده اســت كه از منطقه 
اصابت پخش و منجر به مرگ هر جاندارى در مسير خود 

مى گردد.
در حال حاضر تنها كشــورهاى آمريكا، فرانسه و روسيه 
داراى ماده ســمى خطرناك VX هستند و انگليس پس 
از دريافت فناورى سالح هاى حرارتى هسته اى پروژه هاى 

خود را در ارتباط با وى ايكس متوقف كرد.
بنا به گزارش هاى رســمى تاكنونى هيــچ مدركى  دال 
بر استفاده از VX به دســت نيامده اما مستندات موجود 
نشــان دهنده اين اســت كه صدام ديكتاتور سابق عراق 
به احتمال زياد طى ســال هاى ١٩٨٨-١٩٨٠، يعنى در 
دوران دفاع مقدس و جنگ ايران از اين گاز سمى استفاده 
كرده اســت؛ در كنار آن نيز مى توان از اســتفاده احتمالى 
VX در حملــه ارتش صدام به كردهاى عراق در شــهر 
حلبچه نيز نام برد كه منجر به كشــته شدن حداقل پنج 
هزار  نفر و مشكالت زيســت محيطى و بهداشتى زيادى

 شد.

رئيس جمهورى آمريكا اعالم كرد، در جشــن ســاالنه 
خبرنگاران كاخ سفيد شركت نخواهد كرد.

به گزارش ايسنا، اين مراسم پرزرق وبرق عموماً  با حضور 
روزنامه نگاران، سياستمداران و چهره هاى مشهور ديگر 
و اغلب رؤساى جمهورى آمريكا برگزار مى شود. «دونالد 
ترامپ» رئيس جمهورى آمريكا پس از آنكه كاخ سفيد 
چندين روزنامه و رســانه را از حضور در يك كنفرانس  
خبرى خود محروم كرد، گفته اســت كه در اين مراسم 

شركت نمى كند.
رئيس جمهورى آمريكا اين موضوع را نيز مانند بسيارى 
از موضعگيرى هاى ديگرش در حساب توئيتر خود اعالم 

كرده است.
به گزارش بى بى سى، تمام رؤســاى جمهورى آمريكا 
از سال ١٩٢٤ دســتكم يك بار در مراسم جشن ساالنه 
خبرنــگاران كاخ ســفيد شــركت كرده  انــد. معموًال 
رؤساى جمهورى آمريكا در سخنرانى آميخته به طنز خود 

در اين مراسم به مسائل حساس سال مى پردازند.
«باراك اوباما» هر هشت ســال رياست جمهورى خود 
در اين مراسم شركت كرد. در جشن سال ٢٠١١، اوباما 
خطاب به دونالد ترامپ كه در ميان مهمانان بود، گفت، 
اگر او به رياست جمهورى انتخاب شود، كاخ سفيد را به 

قمارخانه تبديل خواهد كرد.
انجمن خبرنگاران كاخ ســفيد در بيانيه اى اعالم كرد، 
از موضع رئيس جمهورى مطلع شــده و امســال هم با 

برگزارى مراســم بابت آزادى بيــان در آمريكا و نقش 
مهم رسانه هاى خبرى مستقل در يك جمهورى جشن 

خواهد گرفت.
پيش از اين، كاخ ســفيد بدون ارائه هرگونه توضيح به 
برخى از رسانه هاى بزرگ اجازه پوشش نشست خبرى 

روزانه اش را نداد.
به نوشــته روزنامه «اينديپندنت»، «شــون اسپايسر» 
سخنگوى كاخ سفيد روز جمعه تنها به برخى رسانه هاى 
دست چين شده اجازه داد تا در نشست خبرى با خبرنگاران 
شركت كنند؛ نشستى كه به جاى آنكه در سالن مطبوعات 

«جيمز اس بردى» برگزار شود، در ساختمان دفتر اجرايى 
موسوم به «بال غربى» برگزار شد.

رســانه هايى كه از پوشــش دادن اين نشست خبرى 
منع شــدند، شــامل رســانه هايى هســتند كه دونالد 
ترامپ رئيس جمهــورى آمريكا به اســم از آنها انتقاد 
كرده است. ســى ان ان، بى بى ســى، نيويورك تايمز، 
لس آنجلس تايمــز، روزنامه نيويــورك، بازفيد، پايگاه 
خبرى هيل و روزنامــه ديلى ميل از جمله رســانه ها و 
مطبوعاتــى بودند كه از شــركت در اين نشســت منع 

شدند.

روزنامه «هافينگتون پســت» از برگزاري كنسرت هاي 
موســيقي در جده خبر داد و تأكيد كرد كه در اقدامي بي 
سابقه، هيچيك از عناصر كميته امر به معروف و نهي از 
منكر عربستان، جلوي برگزاري اين كنسرت ها را نگرفت. 
به گزارش  آريا به نقل از روزنامه هافينگتون پست، هنگام 
برگزاري كنسرت هاي موســيقي در جده، در اقدامي بي 
سابقه، هيچيك از عناصر كميته امر به معروف و نهي از 
منكر، جلوي برگزاري اين كنسرت ها را نگرفت. همچنين 
به نوشــته اين روزنامه آمريكايي، ٢٠ هزار نفر از شركت 
كنندگان در اين كنسرت ها جوانان زير ٢٥ سال بودند كه 

٦٠ درصد جمعيت عربستان را تشكيل مي دهند.
 اين روزنامه، شــكل گيري چنين فضايي را وامدار چشم 
انداز «محمد بن نايف» وليعهد عربستان براي سال ٢٠٣٠ 
دانست و افزود: بر اساس اين چشم انداز، امكانات رفاهي 
نظير كنسرت و سينما براي جوانان عربستاني ايجاد مي 
شود تا جوانان سعودي ناچار نشوند براي خوشگذراني به 

بحرين يا امارات بروند.
«هافينگتون پست» كميته امر به معروف و نهي از منكر را 
ناقض آزادي هاي شخصي جوانان سعودي دانست و تأكيد 
كرد، بر خالف سال هاي گذشته كه دولت تسليِم خواسته 

هاي اين كميته بود، جوانان ســعودي ديگر چيرگي اين 
كميته بر زندگيشان را نمي پذيرند.

 اين روزنامه تصريح كرد: در سال جاري، پس از ٤٠ سال 
براي نخستين بار دختران و پسران سعودي بدون مزاحمت 
پليس امر به معروف و نهي از منكر، توانستند جشن ولنتاين 

بگيرند. 
«هافينتگون پست» در عين حال يادآور شد كه اين آزادي 
ها، هنوز نتوانسته است آزادي هايي واقعي تر مانند آزادي 
سفر و دستمزد برابر با مردان و حق رانندگي را براي زنان 

عربستان به ارمغان بياورد.

دولت تركيه در تالش براى متوقف كردن افت اقتصادى 
كشور در جســتجوى كمك خارجى برآمده است.تركيه 
در تحقق اين هدف، به خصوص به كمك آلمان اميدوار 

است.
به گزارش ايلنا بــه نقل از «اشــپيگل»، «رجب طيب 
اردوغان» رئيس جمهورى تركيه مدعى است كه اروپا به 
تركيه بيشتر نياز دارد تا تركيه به اروپا. اما نگاهى به روند 
توسعه اقتصادى تركيه خالف اين ادعا را نشان مى دهد.

اردوغان در حال حاضر به دنبال اين اســت كه چگونه 
مى توان با كمك شــركاى خارجى بر بحران اقتصادى 

كشور فائق آمد.
به ويژه اردوغان به دولت آلمان دل بســته اســت. روز 
چهارشــنبه ٢٢ فوريــه «محمت سيمســك» معاون 
نخست وزير تركيه به منظور گفتگو با «ولفگانگ شويبله» 

وزير دارايى آلمان به برلين سفر كرد.
طبق اين گزارش، در ديدار محرمانه اين دو نفر وضعيت 
ناپايدار اقتصادى تركيه و اينكه آيا آلمان مى تواند به ثبات 
بخشيدن به وضعيت اقتصادى اين كشور كمك كند مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به ويژه اين سئوال كه چگونه مى توان گردشگران اروپايى 
و پيش از همه آلمانى هــا را به تركيه جذب كرد مطرح و 

بررسى شد.
وزير دارايى آلمان گفت، تركيه بايد مصمم تر با تروريسم 

مبارزه كند تا بتواند اوضاع را آرام تر و امن تر سازد. بهبود 
بخشــيدن به همكارى ميان بانك هاى عمرانى دو كشور 
براى توسعه مناطق روستايى تركيه نيز از ديگر محورهاى 

مهم بحث بود.
بعد از كودتاى نافرجام تركيه و تنش هاى سياسى متعاقب 
آن، اوضاع اقتصادى اين كشور رو به ركود گذاشت. بسيارى 
از گردشــگران خارجى از ســفر به تركيه روى گرداندند 
و حمايت از دولــت اردوغان نيز به دليل تــالش او براى 
استبدادى ساختن سيستم رياست جمهورى به موضوعى 

حساس تبديل شد.
در ماه آوريل قرار اســت مردم تركيه با شــركت در يك 
رفراندوم بر سر تغيير سيستم رياست جمهورى تصميم گيرى 
كنند. در چنين شرايطى دولت آلمان مايل نيست اين شائبه 
را به وجود بياورد كه از اردوغان در اين كمپين حمايت خواهد 
كرد.بعد از مناقشه  بر سر قطعنامه ارامنه در پارلمان آلمان 
و اســتقرار جنگنده هاى تورنادوى آلمان در پايگاه هوايى 
اينجرليك تركيه، اينك اين اســتنباط در برلين پديد آمده 
كه دولت تركيه از خط مشى تنش آلود خود در برابر آلمان 

فاصله گرفته است.

شاه عربستان سفر يك ماهه خود به برخى كشورهاى 
آسيايى را آغاز كرده كه قرار اســت در اين سفر هيئت 

همراه ١٥٠٠ نفره وى را همراهى كنند.
به گزارش ميزان، سفر يك ماهه« ملك سلمان» از روز 
يك شنبه آغاز شده و او قرار است در اين سفر به دنبال 
جلب سرمايه هاى خارجى و گسترش همكارى با ديگر 

كشورها باشد.
سفر ملك سلمان به مالزى نخســتين سفر وى به اين 

كشور در طول بيش از يك دهه گذشته است.
 روابط دو كشور نيز در پى فساد مالى در مالزى و دست 
داشتن عربســتان در اين فســاد مالى دچار تنش هايى 

شده بود.
تحقيقات انجام شده نشــان مى دهد كه پيش از اين و 
در سال ٢٠١٣ حدود ٧٠٠ ميليون دالر از سوى مقامات 
آل سعود به حساب «نجيب رزاق» نخست وزير مالزى 
واريز شــده اما وى اين اتهام را انكار كرده بود. مقامات 
دولتى مالزى اعالم كردند كه در اين ســفر هيئت ٦٠٠ 
نفره ملك سلمان را همراهى مى كنند. سفر وى به مالزى 

چهارروزه خواهد بود.
شاه سعودى قرار است در ســفر يك ماهه به اندونزى، 

مالديو، ژاپن، اردن، برونئى و چين سفر كند.
ملك سلمان پس از سفر مالزى قرار است از ١ تا ٩ مارچ 
به شهرهاى «بالى» و «جاكارتا» در اندونزى سفر كند. 
 گزارش شده كه در سفر به اندونزى حدود ١٥٠٠ نفر وى 

را همراهى مى  كنند.

نگاهى به پشت پرده ترور برادرناتنى رهبر كره شمالى در مالزى

vx،جان مى گيرد

 اردوغان دست به دامن آلمان شده است

ترامپ در جشن ساالنه خبرنگاران كاخ سفيد شركت نمى كند اقدامي بي سابقه در عربستان

 سعودي ها داراي كنسرت و سينما مي شوند

هند براى افغان هاى اخراج شده از پاكستان منزل مسكونى مى سازد

ايوانكا ترامپ به دنبال تسخير بازار چين!

اعضاى حزب دموكرات در آمريكا «تام پرز» وزير 
سابق كار در دولت «باراك  اوباما» را به عنوان رهبر 

حزب خود انتخاب كردند.
به گزارش ايســنا، تام پرز در پــى رقابتى نزديك 
در دومين دور رأى گيرى در اجــالس كميته ملى 
دموكراتيك در آتالنتا انتخاب شد. او اولين آمريكايى 
التين تبار است كه به چنين ســمتى انتخاب شده 

است.
پرز به اعضاى حزب گفــت، در پى انتخاب «دونالد 
ترامپ»، كــه به گفته او بدتريــن رئيس جمهورى 
تاريخ آمريكاســت، اين حزب با بحران اعتماد روبه 

رو شده است.
رهبر جديد حزب دموكرات بــه اعضاى اين حزب 
گفت: مطمئنم اگر با ارزش هايمان جلو برويم، موفق 
مى شويم. اســاس حزب دموكرات هميشه همين 

بوده و خواهد بود.
به گفته پرز، ٢٠ ژانويه روز تحليــف دونالد ترامپ 
روزى مهم بــوده و تظاهــرات اعتراضى درپى آن 

اهميت بسيار بيشترى داشته اشت.
در دوميــن دور رأى گيــرى پرز توانســت «كيت 
اليسون» رقيب خود را با رأى ٢٠٠-٢٣٥ شكست 

دهد.
اليسون اولين مسلمان آمريكايى  است كه به مجلس 
نمايندگان اين كشــور راه يافته و از حمايت «برنى 

سندرز» برخوردار بود.
در پى رأى باالى اليسون، او به عنوان معاون دبيركل 
حزب دموكرات انتخاب شــد و از اعضا خواست كه 

متحد شوند.
باراك اوباما رئيــس جمهورى ســابق آمريكا در 
واكنش به انتخاب پرز در بيانيه اى اعالم كرد: باور 
به فرصت هاى برابر حزب مــا را متحد مى كند. تام 
پرز زير همين پرچم ما را متحد خواهد كرد و زمينه را 
براى تربيت نسل تازه اى از رهبران جوان دموكرات 

فراهم خواهد ساخت.

«تام پرز» رهبر حزب 
دموكرات آمريكا شد

رهبر گروه طالبان افغانســتان  با صــدور بيانيه اى 
عجيب خواستار كاشــت درخت بيشتر براى كسب 

خير در دنيا و آخرت شد.
به گزارش ايلنــا به نقل از رويترز، گــروه طالبان با 
انتشار پيامى از جانب «هيبت ا... آخوندزاده» رهبر 
اين گروه خواستار كاشــت درخت براى كسب خير 

در دنيا و آخرت شد.
آخوندزاده يك روحانى افغان است كه پس از كشته 
شدن رهبر پيشين گروه طالبان در حمله پهپاد هاى 
آمريكايى در پاكستان به رهبرى اين گروه منصوب 

شده است.
وى در اين بيانيــه از غيرنظاميان افغان و همچنين 
شبه نظاميان گروه طالبان خواســته است اقدام به 
كاشت درختان ميوه بكنند كه اين امر باعث آسايش 

مردم و رضايت خداوند خواهد شد.
آخوندزاده به مدت ١٥ سال به تدريس علوم دينى در 

يكى از مساجد پاكستان مشغول بوده است.
وى با تفسير آيه اى از قرآن، كاشت درخت را يكى از 
اقدام هاى ضرورى دانست كه منافع دنيوى و اجر و 

پاداش اخروى را به دنبال دارد.

رهبر طالبان خواستار 
كاشت درخت شد!

تور آسياگردى شاه 
عربستان با ١٥٠٠ نفر 

همراه!
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چهل تکه

  آفتاب | یک دکتر از فــرط عصبانیــت در حمله به 
بیمارش با یک ضربه مشت او را کشت.

ویدئویى که از این صحنه ضبط شده، نشان مى دهد ابتدا بیمار 
با لگد زدن به پرستارى در بیمارستان در استان «بلگرود» باعث 
عصبانیت دکتر شده و این پزشک معالج هم در حمله به بیمار 
باوارد کردن ضربه مشتى محکم او را نقش بر زمین کرده است.

رسانه هاى روس خاطرنشــان کرد ند که بیمار به نام «یوگنى 
باخیتن» 56 ساله شناسایى شده که با وارد کردن لگدى به یک 

پرستار خشم و عصبانیت دکتر را برانگیخته است.
یکى از مدیران تلویزیون روســیه اعالم کــرده که مقام هاى 

قضائى این حمله را نوعى «قتل غیرعمد»  دانسته  اند. 

تصاویرى که به تازگى منتشــر شــده است وقوع    فردا |
حادثه اى عجیب در نیکاراگوئه را نشــان مى دهد. در این تصاویر 
یک دختر 13 ساله دیده مى شــود در حالى که خانواده اش تالش 
مى کنند وى را آرام کنند و کشیشى باالى سر وى در حال خواندن  
دعاســت. این دختر که بى حال بود ادعا مى کرد که در ســرش 
صداهاى عجیبى مى شنود و همچنین صورت هاى عجیبى جلوى 
چشمانش ظاهر مى شــوند. هفته پیش نیز 20 دانش آموز دختر 
دریکى از شهرهاى کلمبیا دچار حالتى مشــابه شده بودند. گفته 
مى شد آنها در هنگام بازى با یک اپلیکیشن تلفن همراه که داراى 
مضمون احضار روح بود به این حالت دچار شده اند که پزشکان هیچ 

علت علمى و پزشکى براى آن نیافتند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | در آماریاى هندوستان، یک 
مادر پس از ورود به خانه با صحنه اى هولناك روبه رو شــد؛ پسرش 
یک بچه هفت ساله را از خیابان به داخل خانه آورده و بعد از جدا کردن 

سرش مشغول خوردنش شده بود.
«ناظم میان» که در اواسط دهه 20 زندگى اش به سر مى برد، متهم 
شد به قتل یک پسر بچه هفت ساله به نام «محمد مونس» که بعد از 

ُکشتن و قطعه قطعه کردن او، شروع به خوردن آن کرده بود.
هنگامى که پلیس ها ســر صحنه جرم حاضر شدند، با جسد بى سر 
پسربچه روبه رو شدند که پوست شکمش کنده شــده بود. پس از 
ورود آنها به اتاق، قاتل بدون هیچ مقاومتى تسلیم پلیس شد.بعد از 

بازجویى ها توسط پلیس، مشخص شد که قاتل ناقص العقل است.

دکتر بوکسور 
بیمارش را کشت

روح زدگى
 دختر 13 ساله !

دستگیرى آدمخوار هنگام 
خوردن پسربچه  030201

به گزارش میزان،18 آذرماه  راننده یک کامیون با مراجعه 
به کالنترى 170 کهریزك به مأموران اعالم کرد که توسط 
چهار سرنشین یک دستگاه پراید مشکى ربوده شده و این 
افراد در ادامه با سرقت محموله کامیون ( 23 تن میلگرد ) 
او را در بیابان هاى اطراف تهران، با دست و پاى بسته شده 

رها کرده و خودشان از محل متوارى شدند. 
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت به عنف 
محموله و اقدام به آدمربایى» و به دستور رئیس شعبه 103 
دادگاه عمومى و انقالب دادگاه کهریزك ، پرونده در اختیار 

پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
راننده کامیون در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «در حال 
تردد از محدوده محور بهشت زهرا(س) به سمت تهران 
بودم که یک دســتگاه خودروى پراید مشکى با چهار نفر 
سرنشین، از پشت سر با خودروى کامیون بنده تصادف کرد. 
براى بررسى میزان خسارت توقف کرده و از ماشین پیاده 
شدم که ناگهان در حین صحبت، سرنشینان پراید به سمت 
من حمله ور شده و پس از ضرب و شتم شدید اقدام به بستن 
دســت و پاهایم کرده ، مرا داخل صندوق عقب خودروى 
پراید انداخته و پس از گذشت چند ساعت و در تاریکى شب 
در بیابان هاى اطراف تهران که بعداً متوجه شدم منطقه 
چهاردانگه است با همان دست و پاى بسته شده از صندوق 
عقب پراید خارج کرده و از محل متوارى شدند.»  با توجه به 
شیوه و شگرد سارقان در استفاده از خودروى پراید مشکى، 
کارآگاهان پایگاه نهم با بررسى پرونده وقوع جرائم توسط 
خودروهاى پراید مشکى موفق به شناسایى چندین دستگاه 
خودروى پراید مشکى داراى سابقه سرقت در مناطق خلیج 
و یافت آباد شــدند که خودروها در مناطق مختلف شهر 

تهران، به صورت رها شده کشف شده بود.
در ادامه و با ارجاع پرونده هاى مشابه در خصوص سرقت 
هاى محموله آهن به پایگاه نهم پلیس آگاهى، کارآگاهان 
اطالع پیدا کردند که دو محموله  آهــن و میلگرد دقیقًا 

به همان شیوه و شگرد ایجاد تصادف ساختگى و توسط 
سرنشینان خودروهاى پراید مشکى سرقت شدند. 

در ادامه تحقیقات پلیسى، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که 
باجناق راننده  یکى از کامیون هاى سرقت شده، به صورت 
کامًال اتفاقى و دقیقاً در همان شب سرقت کامیون متعلق 
به باجناقش، کامیون را در محدوده بــازار آهن صادقیه 

شناسایى کرده است. 
در تحقیقات از این شخص، وى در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: «روز هجدهم آذر به صورت کامًال اتفاقى، موفق به 
شناسایى خودروى کامیون متعلق به باجناق خود شدم . 
با بوق زدن و استفاده از نور باال قصد داشتم تا به تصورم، 
باجناقم را متوجه کنم اما راننده کامیون بدون توجه به بوق 
زدن ها و نور باال نشان دادن ها از مسیر اصلى خارج شد و 

به سمت بازار آهن صادقیه رفت. »
با اطالعات به دست آمده در خصوص احتمال انتقال اموال 
مسروقه به بازار آهن صادقیه ، کارآگاهان پایگاه نهم به 
این بازار مراجعه کردند و در تحقیقات پلیســى موفق به 
شناسایى یکى از مجرمان سابقه دار در زمینه خرید اموال 

مسروقه (مالخر) به نام «کمال» 30ساله  در آنجا شدند. 
با شناسایى کمال و در بازرسى از یک انبار محل نگهدارى 
محموله هاى آهن ، کارآگاهان موفق به شناسایى قسمتى 

از محموله  آهن سرقت شده از شکات پرونده شدند. 
با دستگیرى مرد مالخر، وى ضمن اعتراف صریح به خرید 
محموله هاى آهن مسروقه عنوان داشت که محموله هاى 
آهن مسروقه را از دو نفر به نام هاى «حسین» 26ساله و 

«اسماعیل» 27 ساله  خریدارى کرده است.

در ادامه  تحقیقات، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که حسین 
و اسماعیل با یکدیگر رابطه خانوادگى داشته و هر دو نفر  
سابقاً در زمینه خرید و فروش آهن آالت فعالیت داشته اند. 
با شناسایى مخفیگاه حسین و اسماعیل در شهرك راه آهن 
و خیابان خلیج ، کارآگاهان اقدام به دستگیرى این دو نفر 
کردند.هر دو نفر در همان تحقیقات اولیه صراحتاً به سرقت 
محموله هاى آهن اعتراف و دو همدست خود به نام هاى 

سبحان و بهنام 30 ساله را نیز معرفى کردند. 
در ادامه دســتگیرى اعضاى گروه سارقان محموله هاى 
آهن، «ســبحان» و «اســماعیل» نیز در منطقه مالرد 
شناسایى ، دســتگیر و به پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ منتقل شدند و پس از مواجهه حضورى با همدستان 
خود (حسین و اسماعیل) صراحتاً به مشارکت و حضور در 

سرقت ها اعتراف کردند. 
رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این 
خبر عنوان داشت: «در عملیات دستگیرى متهمان و در 
بازرسى از مخفیگاه آنها ، یک قبضه اسلحه غیرمجاز نیز  

کشف شده است.» 
سرهنگ کارآگاه حسین زارع در ادامه افزود : «در تحقیقات 
تکمیلى، متهمین صراحتًا اعتراف کردند که زمان سرقت 
محموله هاى آهن، ســه نفر از اعضاى گــروه اقدام به 
آدمربایى راننده هاى کامیون با اســتفاده از خودروهاى 
پراید مسروقه کرده و نفر چهارم گروه نیز پس از تحویل 
محموله آهــن به خریــدار ، خودروهاى کامیــون را به 
بیابان هاى شهریار و اسالمشهر منتقل و در آنجا رها کرده 
است که در ادامه ، کامیون هاى سرقت شده نیز به صورت 
رها شده کشف و برابر دستور مقام محترم قضائى به مالکان 
آنها تحویل داده شد.»  وى افزود: «از زمان دستگیرى این 
گروه از ســارقان محموله، خوشبختانه هیچگونه سرقت 
مشابه دیگرى در خصوص سرقت محموله هاى آهن به 

این پایگاه اعالم نشده است.»

باند «آهنى» در بند پلیس   جام جم آنالین | همســر چهارم یــک مرد 
سالخورده که متهم اســت دختر خوانده 16ساله اش را 
کشته در حالى پاى میز محاکمه ایستاد که پسرش علیه 

وى شهادت داد.
رسیدگى به این پرونده از عصر پانزدهم اردیبهشت 86 
به دنبال تماس یک مرد ســالخورده با کالنترى 131 
شهررى آغاز شد. مرد 65ساله به مأموران گفت: «وقتى 
از محل کارم به خانه برگشتم با جنازه دختر 16ساله ام به 
نام "منصوره" روبه رو شدم.» پلیس به بررسى پرداخت 
و دریافت دختر نوجوان خفه شــده است. وقتى پزشکى 
قانونى در گزارشــى آثار کبودى و شکنجه را روى بدن 
قربانى نوجوان تأیید کرد نامادرى منصوره به نام «مریم» 
35ساله بازداشت شد اما منکر قتل دختر خوانده اش شد و 
خودش را بى گناه خواند. حرف هاى پسر هفت ساله مریم 
به نام «سپهر» اما مسیر تحقیق ها را وارد مرحله تازه اى 
کرد. این پسربچه به مأموران گفت که مادر و دایى اش 

خواهر ناتنى اش را کشته اند.
به این ترتیب مریم و برادر 26ساله اش به نام «محمد» 
بازداشت شدند. در حالى که با گذشت 9 سال از این ماجرا 
آنها همچنان منکر جنایت بودند در شــعبه دهم دادگاه 
کیفرى یک استان تهران به ریاست محمد باقر قربان زاده 

و باحضور دو مستشار پاى میز محاکمه ایستادند.
در ابتداى این جلسه مادر منصوره در جایگاه ویژه ایستاد و 
با اشاره به هویش گفت: «این زن مدتها دخترم را شکنجه 
کرد و سپس او را کشت. به همین خاطر برایش تقاضاى 

قصاص دارم.»
سپس پدر منصوره روبه روى قضات ایستاد و گفت: «بعد از 
جدا شدن از مادر منصوره که زن سومم بود با مریم ازدواج 
کردم. او خودش یک پســربچه داشت. به همین خاطر 
سرپرستى منصوره و برادرش "ســعید" را که خردسال 
بودند به عهده گرفتم. زندگى بدى نداشــتم و نمى دانم 
مریم چرا و با چه انگیزه اى منصوره را کشته است. من از 
دادگاه مهلت ده روزه مى خواهم تا درخواستم را مبنى بر 

قصاص یا گذشت اعالم کنم.»
ســپس ســعید برادر منصوره که در زمان کشته شدن 
خواهرش 17 ســاله بود در روبه روى قضات ایســتاد و 
گفت: «آن روز خواب بودم کــه مریم من و خواهرم را با 
عصبانیت بیدار کرد. او همیشه به بهانه هاى مختلف ما 
را کتک مى زد. وقتى به او اعتراض کردم با آجر به سرم 
زد. مى خواستم با او درگیر شوم اما منصوره مرا آرام کرد و 
از من خواست تا همراه دوستانم به استخر بروم. وقتى از 
استخر به خانه برگشتم ماشین پلیس را مقابل در خانه مان 
دیدم. مریم خودش خواهرم را کشت ولى هیچ وقتى به 

قتل اعتراف نکرد.»
وقتى مریم در جایگاه ویژه ایستاد گفت: «من منصوره را 
نکشتم. شوهرم بد خلق بود و به هر بهانه اى مرا کتک 
مى زد و دختر و پسرش را شکنجه مى داد. گمان مى کنم 
شوهرم مریم را کشته ولى حاال مى خواهد قتل را گردن 

من بیاندازد. برادرم هم در این ماجرا هیچ دستى نداشته و 
بى دلیل پایش به این پرونده باز شده است.»

محمد هم که حاال با قرار وثیقه آزاد است منکر معاونت در 
قتل شد و گفت: «من نانوا هستم و آن روز هم در محل 
کارم بودم و چند روز بعد از طریق برادرم در جریان کشته 

شدن دختر خوانده خواهرم قرار گرفتم.»
با پایان دفاعیان دو متهم قضات از پســر 16 ساله مریم 
خواستند تا به عنوان شاهد در جایگاه قرار بگیرد. این پسر 
نوجوان گفت: «من در آن زمان هفت ساله بودم اما دیدم 
که مادرم با سعید و منصوره درگیر شد. سعید با دوستانش 
بیرون رفت و دایى ام به خانه مان آمد. من مشغول تماشاى 
تلویزیون بودم که براى برداشــتن یک وســیله به اتاق 
منصوره رفتم و مادرم را دیدم که پاهاى منصوره را با دست 
گر فته بود. دایى ام هم چیزى مانند قرص را به زور به او مى 
داد تا بخورد. آنها با هم یک بالشت روى صورت منصوره 
گذاشتند و وقتى متوجه حضور من در اتاق شدند سرم فریاد 
کشیدند و مرا هم تهدید به مرگ کردند.» وى ادامه داد: 
«من که ترسیده بودم به کمد دیوارى اتاقم رفتم و آنجا 
پنهان شدم و خوابم برد.» وقتى مأموران پلیس به خانه 

مان آمده بودند مرا در کمد دیوارى پیدا کردند.
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 

صادر کند.

عامل جنایت در یکى از روستاهاى آستانه اشرفیه شناسایى و دستگیر شد.
به گزارش  میزان، فرمانده انتظامى آستانه اشرفیه گفت: قاتل پس از کشتن پسرعمویش که همسایه اش بود 

جسد وى را در شالیزارهاى اطراف محل زندگیش انداخته بود.
 سرهنگ منوچهر محبوبى اظهار داشت: قاتل که مردى 50 ساله، اهل و ساکن روستاى گورابسر کیسم آستانه  
اشرفیه است در خانه اش دستگیر شد. وى افزود: این مرد شامگاه جمعه گذشته با پسرعموى خود که مردى 65 
ساله بود به علت اختالفات خانوادگى درگیرشد و با ضربات متعدد داس وى را به قتل رساند. قاتل پس از کشتن 
پسرعمویش که همسایه اش بود جسد وى را در شالیزارهاى اطراف محل زندگى اش انداخته بود. سرهنگ 

محبوبى اعالم کرد: تحقیقات پلیس براى مشخص شدن جزئیات قتل پیرمرد آستانه اى ادامه دارد.

قتل پسر عموى 65 ساله با داس
 فرمانده انتظامى گناباد گفت: یک پسر 12 ساله گنابادى پنج شنبه شب 
هفته پیش در این شهر خود را حلق آویز کرده و به زندگى خود پایان داد. 
به گزارش جام جم آنالین، ســرهنگ على اکبر کیانى افزود: به دنبال 
دریافت گزارش اعالم خودکشى این نوجوان 12 ساله در خیابان حافظ 

گناباد، مأموران پلیس آگاهى در اسرع وقت به محل اعزام شدند.
وى ادامه داد: این نوجوان در منزلى مســکونى خود را حلق آویز کرده 

بود که علت این اقدام توسط کارآگاهان پلیس در دست بررسى است.
از ابتداى امسال ســه مورد خودکشى در شهرســتان گناباد به وقوع 

پیوسته است.

نوجوان گنابادى خود را حلق آویز کرد

راهزنان جنوب تهران، محموله آهن سرقت مى کردنداعتراف به قاتل بودن مادر

,,

 وقتى پزشکى 
قانونى در گزارشى 
آثار کبودى و 
شکنجه را روى 
بدن قربانى نوجوان 
تأیید کرد نامادرى 
منصوره به نام 
«مریم» 35ساله 
بازداشت شد اما 
منکر قتل دختر 
خوانده اش شد و 
خودش را بى گناه 
خواند

مهمترین اقدامى که باید بعد از به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشى موبایل 
انجام داد، مسدود کردن سیمکارت موجود در گوشى است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مرحله بعدى، طرح شکایت در دادسر است، 
صاحب گوشى باید بالفاصله بعد از به سرقت رفتن گوشى و یا مفقود شدن آن، با 

مراجعه به دادسراى محل وقوع جرم، پیگیرى موضوع را تقاضا کند.
مدارك الزم براى طرح و پیگیرى شــکایت در مورد ســرقت یا مفقود شدن 

گوشى تلفن همراه:
_ اصل و دو برگ فتوکپى از فاکتور خرید گوشى.

_ اصل و دو برگ فتوکپى از شماره سریال پشت جعبه (کارتن) گوشى. 
_ اصل و دو برگ فتوکپى از کارت ملى شاکى. 

_ حضور شخص شاکى یا وکیل وى.
همچنین مشترکانى که کارتن گوشــى خود را در دسترس ندارند، بهتر است 
از هم اکنون از طریق ذیل، شماره ســریال گوشى خود را به دست آورده و آن 
را براى روز مبادا، یادداشــت کنند، زیرا داشتن و ارائه این شماره براى ردیابى 

گوشى الزامى است.
طریق اخذ شماره سریال گوشى: 

شماره گیرى کلید ستاره و سپس مربع و پس از ان عدد (06) و دوباره کلید مربع.
بعد از طى مراحل ادارى مربوطه، اداره مخابرات از طریق شــماره سریال 15 

رقمى گوشى، به پیگیرى و ردیابى گوشى اقدام مى کند.
 درهنگام خرید تلفن همراه به نکات زیر توجه داشته باشید: 

- موبایل را از فروشگاه هاى معتبر که داراى پروانه کسب هستند، خریدارى 
کنید.

- دقت کنید که گوشى موبایل حتماً داراى ضمانتنامه معتبر باشد.
- هنگام خرید، حتماً از فروشنده فاکتور خرید مهر شده دریافت کنید.

آنچه در مورد نحوه شکایت از 
سرقت موبایل باید بدانید

ورود «گاردریل» به داخل خودرو 

برخورد شدید پژو 405 با گاردریل کنار بزرگراه، منجر به 
ورود گاردریل به داخل اتاقک خودرو و پرتاب شدن راننده 

به صندلى عقب شد.
به گزارش تسنیم، ساعت 6و 54 دقیقه صبح روز یک شنبه 
محبوس شــدن راننده پژو 405 داخل اتاقک خودرو به 
سامانه 125 اعالم شد که به سرعت نیروهاى آتش نشانان 
ایستگاه 123 و 50 آتش نشانى با هماهنگى ستاد فرماندهى 
ســازمان آتش نشــانى تهران به محل حادثه در بزرگراه 

خلیج فارس، حوالى دانشگاه شاهد رهسپار شدند.
اکبر فرمانى رئیس ایستگاه 50 آتش نشانى درباره جزئیات 

این حادثه اظهار داشت: یک دســتگاه خودروى سوارى 
پژو 405 هنگام حرکت در مسیر شمال به جنوب بزرگراه 
خلیج فارس به علت نامشخصى از مسیر اصلى منحرف 

شده و به شدت با گاردریل کنار بزرگراه برخورد کرد.
وى ادامه داد: به دنبال این حادثه بخشى از گاردریل فلزى 
بزرگراه از قسمت جلو و موتور این خودرو وارد اتاقک آن 
شده و راننده جوان را از پشت فرمان تا صندلى عقب خودرو 

با خود برده و او را در شرایط بسیار خطرناکى قرار داده بود.
وى با اشاره به گرفتار شدن راننده و مصدومیت شدید او 
تصریح کرد: آتش نشانان به سرعت جریان برق خودروى 

سوارى را قطع کردند و به منظور ایمن سازى محل حادثه 
عالئم هشــداردهنده را در اطراف محل حادثه قرار دادند 
سپس با اســتفاده از تجهیزات نجات، پسر 18 ساله که از 
ناحیه پاى راست و قفسه سینه دچار آسیب دیدگى شدید 
شده بود را از خودرو خارج کرده و وى را براى انتقال به مرکز 

درمانى تحویل امدادگران اورژانس دادند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125، آتش نشانان پس از جداسازى 
خودرو از گاردریل، انتقال این وسیله نقلیه به حاشیه امن 
بزرگراه و ایمن ســازى کامل، محل را براى بررسى علت 

حادثه تحویل کارشناسان پلیس راهور دادند.
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ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510103759209431 شماره پرونده : 9509983759200818 شماره بایگانی شعبه: 950834 
خواهان ابراهیم قدیرزاده خرزوقى دادخواستی به طرفیت خواندگان ملک ایزدى- مریم تحویلیان به خواسته الزام به 
انتقال پالك ثبتى 73217 فرعى از 301 به انضمام خسارات دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین 
شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان شاهین واقع در استان اصفهان شاهین 
شهر ارجاع و به کالسه 9509983759200818 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/17 و ساعت 10:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1997 شعبه 2  دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان شاهین شهر و میمه/12/282
حصر وراثت

جهانگیر مجیدى به شناسنامه شماره 562 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 731/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان داراب مجیدى به شناسنامه شماره 
1123 در تاریخ 80/12/12 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مهین مجیدى فرزند داراب شماره 
شناسنامه 410 نسبت با متوفى (فرزند) 2- جهانگیر مجیدى فرزند داراب شماره شناسنامه 562 نسبت با متوفى (فرزند) 
3- جهانشاه مجیدى فرزند داراب شماره شناسنامه 1020 نسبت با متوفى (فرزند) 4- فردین مجیدى فرزند داراب 
شماره شناسنامه 321 نسبت با متوفى (فرزند) 5- شهین مجیدى فرزند داراب شماره شناسنامه 365 نسبت با متوفى 
(فرزند) 6- زیبا مجیدى فرزند داراب شماره شناسنامه 876 نسبت با متوفى (فرزند) 7- مژگان مجیدى فرزند داراب 
شماره شناسنامه 707 نسبت با متوفى (فرزند) 8- مینا مجیدى فرزند داراب شماره شناسنامه 446 نسبت با متوفى 
(فرزند) 9- شاهزاده چهارلنگى فرزند خدامراد شماره شناسنامه 673 نسبت با متوفى (همسر). 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 مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1990 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/283
حصر وراثت

کبرى اشترى لرکى به شناسنامه شماره 98 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به 
شماره 729/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان گل افروز همتیان لرکى به شناسنامه شماره 
134 در تاریخ 95/10/21 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- پروانه اشترى لرکى فرزند اسکندر 
شماره شناسنامه 792 نسبت با متوفى (فرزند) 2- فرخ اشترى لرکى فرزند اسکندر شماره شناسنامه 115 نسبت با 
متوفى (فرزند) 3- ثریا اشترى لرکى فرزند اسکندر شماره شناسنامه 39 نسبت با متوفى (فرزند) 4- محمدرضا اشترى 
لرکى فرزند اسکندر شماره شناسنامه 43 نسبت با متوفى (فرزند) 5- سیما اشترى لرکى فرزند اسکندر شماره شناسنامه 
26 نسبت با متوفى (فرزند) 6- کبرى اشترى لرکى فرزند اسکندر شماره شناسنامه 98 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 مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1991 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/284
حصر وراثت

سید اسماعیل هاشمى جزى به شناسنامه شماره 248 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 715/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ماه بیگم هاشمى جزى به 
شناسنامه شماره 164 در تاریخ 1319/9/1 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فاطمه بیگم هاشمى 
جزى فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 3830 نسبت با متوفى (مادر). 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 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1993 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/285
حصر وراثت

شهین سادات نوابى سهى به شناسنامه شماره 33  باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 730/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سید مرتضى صفوى سهى به 
شناسنامه شماره 21 در تاریخ جمعه 20 فروردین 1395 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شهین 
سادات نوابى سهى فرزند سید حسین شماره شناسنامه 33 نسبت با متوفى (زوجه) 2- فاطمه سادات صفوى سهى 
فرزند سید مرتضى شماره شناسنامه 6616 نسبت با متوفى (فرزند) 3- سید محمدرضا صفوى سهى فرزند سید مرتضى 
شماره شناسنامه 48 نسبت با متوفى (فرزند) 4- سید فرهاد صفوى سهى فرزند سید مرتضى شماره شناسنامه 12 نسبت 
با متوفى (فرزند) 5- سید حسن صفوى سهى فرزند سید مرتضى شماره شناسنامه 1230024417 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 مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 

م الف: 1971 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/286
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 546/95 آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به على محمد حسینى خواهان زهره ملکى دادخواستى به خواسته 
تقاضاى مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال بابت چک در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم که به کالسه    
ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/1/21 ساعت 3/30 بعد از ظهر تعیین وقت گردیده است که با توجه به ماده 73 قانون 
آیین دادرس مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا 
حاضر شوند و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 1999 شعبه ششم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (شهر گز)(مجتمع شماره یک)/12/287
حصر وراثت

پرستو کیخائى به شناسنامه شماره 980 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به 
شماره 662/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان امان ا... کیخائى به شناسنامه شماره 6 در 
تاریخ 95/8/23 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- پروین خسروانى دهکردى فرزند على شماره 
شناسنامه 409 نسبت با متوفى (زوجه) 2- ایمان کیخائى فرزند امان ا... شماره شناسنامه 907 نسبت با متوفى (فرزند) 
3- شکوفه کیخائى فرزند امان ا... شماره شناسنامه 1254 نسبت با متوفى (فرزند) 4- پریسا کیخائى فرزند امان ا... 
شماره شناسنامه 2895 نسبت با متوفى (فرزند) 5- پروانه کیخائى فرزند امان ا... شماره شناسنامه 932 نسبت با متوفى 
(فرزند) 6- پرستو کیخائى فرزند امان ا... شماره شناسنامه 980 نسبت با متوفى (فرزند) 7- زهرا کیخائى فرزند امان ا... 
شماره شناسنامه 5955 نسبت با متوفى (فرزند) 8- فاطمه کیخائى فرزند امان ا... شماره شناسنامه 2048 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 مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 

م الف: 1995 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/289
حصر وراثت

مهرعلى مهرپور به شناسنامه شماره 18 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به 
شماره 734/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان نازبیگم کیانى منش جونقانى به شناسنامه 
شماره 71 در تاریخ 95/9/25 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- داود مهرپور فرزند محمدعلى 
شماره شناسنامه 6153 نسبت با متوفى (فرزند) 2- رامین مهرپور فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 6356 نسبت با 
متوفى (فرزند) 3- رضا مهرپور فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 221 نسبت با متوفى (فرزند) 4- رخساره مهرپور 
فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 97 نسبت با متوفى (فرزند) 5- ساسان مهرپور فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 
873 نسبت با متوفى (فرزند) 6- محمد مهرپور فرزند محمدعلى شماره شناســنامه 691 نسبت با متوفى (فرزند) 
7- پژمان مهرپور فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 388 نسبت با متوفى (فرزند) 8- مهدى مهرپور فرزند محمدعلى 
شماره شناسنامه 239 نسبت با متوفى (فرزند) 9- فاطمه مهرپور فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 1271332485 
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 مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 1977 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/290
حصر وراثت

محمد درى دولت آبادى بشناســنامه شماره 1202 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 739/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباس درى دولت آبادى به 
شناسنامه شماره 5480 در تاریخ 69/11/19 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- صدیقه درى دولت 
آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه 227 نسبت با متوفى (دختر) 2- محمد درى دولت آبادى فرزند عباس شماره 
شناسنامه 1202 نسبت با متوفى (پسر) 3- ماشاءا... درى دولت آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه 739 نسبت با 
متوفى (پسر) 4- مرتضى درى دولت آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه 152 نسبت با متوفى (پسر) 5- مهرى درى 
دولت آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه 162 نسبت با متوفى (دختر) 6- محدثه درى دولت آبادى فرزند عباس 
شماره شناسنامه 37 نسبت با متوفى (دختر) 7- مهدى درى دولت آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه 25 نسبت با 
متوفى (پسر) 8- مجتبى درى دولت آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه 260 نسبت با متوفى (پسر) 9- مصطفى درى 
دولت آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه 79 نسبت با متوفى (پسر) 10- محسن درى دولت آبادى فرزند عباس شماره 
شناسنامه 840 نسبت با متوفى (پسر) 11- منیژه درى دولت آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه 7827 نسبت با متوفى 
(دختر). 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 مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 

م الف: 1992 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/291
حصر وراثت

شهرام بابادى سلطان زاده به شناسنامه شماره 9900 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 701/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان الهام زرانیه به شناسنامه 
شماره 12553 در تاریخ 95/8/29 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شهرام بابادى سلطان زاده 
فرزند قاسمعلى شماره شناسنامه 9900 نسبت با متوفى (برادر). 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 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1996 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/292
حصر وراثت

مجید زائرى به شناسنامه شماره 18 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 
745/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حمیدرضا زائرى به شناسنامه شماره 1243 در 
تاریخ 1381/6/30 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- محمدحسین زائرى فرزند عباس شماره 
شناسنامه 34 نسبت با متوفى (پدر). 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 مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1998 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/12/293
احضار

شماره نامه: 9510113641901565 شماره پرونده: 9509983641901600 شماره بایگانی شعبه: 951772 آگهى 
احضار متهم مرتضى خسروى فرزند فاضل به این وسیله به جنابعالى ابالغ مى گردد آقاى احمد قائدى فرزند اسفندیار 
شکایتى علیه شما دایر بر خیانت در امانت مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و 
انقالب لنجان به کالسه 951772 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان 
بودن شما با استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهى در این 
شعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به 
موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1147 شعبه سوم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان لنجان 

(زرین شهر)/12/294
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به سیاوش صادقى فرزند ابوالفتح کالسه پرونده: 932339 وقت رسیدگى: 96/1/27 
ساعت 8 خواهان: شهناز موسوى فرزند بهرام خوانده: سیاوش صادقى فرزند ابوالفتح خواسته: صدور اجازه طالق وفق 
بند 8 عقدنامه. خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده و جهت رسیدگى به شعبه اول ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگى تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 
آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى 
ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند. ضمناً چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک 
نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه دادرسى دادگاه غیاباً رسیدگى و 

تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 1148 دادگاه عمومى بخش باغبهادران/12/295
وقت اجراى قرار تحریر ترکه 

شماره: 228/95- 1395/11/4 بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست گلى جان موسوى به طرفیت ورثه مرحوم 
احمد عزیزى قرار تحریر ترکه مرحوم احمد عزیزى طى شماره 228/95 در شوراى حل اختالف باغبادران صادر و وقت 
اجراى قرار ساعت 4 عصر مورخه 96/1/28 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به 
متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت 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: 1152 هدایتى رئیس 

شعبه 2 حقوقی شوراي حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک)/12/303
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

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

سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شماره  16142 1395603020260   مورخ  1395/09/22    خانم زهرا محمدي جزي به شناسنامه شماره 739 
کدملی 1286860571 صادره اصفهان فرزند عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 122,75   
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13792 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
2- راى شماره  16139 1395603020260 مورخ  22 /1395/09 آقاي علی بخش سلیمانی به شناسنامه شماره 
18 کدملی 6339629369 صادره شهرکرد فرزند مرتضی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
122,75   مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13792 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
3- راى شماره  16862 1395603020260   مورخ   02 /1395/10 آقاي  محمد سعید رستم شیرازي به شناسنامه 
شماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه  
به مساحت  69,79  مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که به موجب 
سند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ مشاع به 
نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى شده سپس 
به موجب گواهى حصروراثت شماره 1430 – 1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده وراث وى 
عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک همسر به نام سرور کریم زاده 
اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 1372/08/28 شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند 
از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک 
مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 1374/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان رباب 
فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس 
و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 1377/11/08 دفتر 77 اصفهان از طرف نامبردگان 
اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء 
ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 
1393/05/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه شماره 00880 – 1393/11/07  
شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک 
مورد درخواست ( مغازه شماره 4 ) در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت 
همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 وراث محمود سهم خود را به منصور 
صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم شیرازى سهم خود را به محمدسعید 
رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى واگذار نموده اند و ایشان درخواست سند 
مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء آنها 

در دفترخانه 439 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
4- راى شماره  16863 1395603020260   مورخ   02 /1395/10 آقاي منصور صادقی ورنوسفادرانی به شناسنامه 
شماره 67 کدملی 1140958585 صادره خمینى شهر فرزند عزیزاله در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
مغازه  به مساحت  69,79  مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که به 
موجب سند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ 
مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى 
شده سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره 1430 – 1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت 
کرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک همسر به نام 
سرور کریم زاده اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 1372/08/28 شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان محمود فوت کرده 
ورثه وى عبارتند از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر به نام رفعت پلنگى 
اصفهانى و یک مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 1374/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى 
اصفهان رباب فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر و 
بیگم – اقدس و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 1377/11/08 دفتر 77 اصفهان از طرف 
نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت 
به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 
1393/05/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه شماره 00880 – 1393/11/07  
شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک 
مورد درخواست ( مغازه شماره 4 ) در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت 
همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 وراث محمود سهم خود را به منصور 
صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم شیرازى سهم خود را به محمدسعید 
رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى واگذار نموده اند و ایشان درخواست سند 
مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء آنها 

در دفترخانه 439 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
5- راى شماره  16860 13954603020260   مورخ  02 /1395/10 آقاي  علی حسن آجیلی به شناسنامه شماره 
391 کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه  به 
مساحت  69,79  مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که به موجب سند 
34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام 
احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى شده سپس به 
موجب گواهى حصروراثت شماره 1430 – 1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده وراث وى 
عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک همسر به نام سرور کریم زاده 
اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 1372/08/28 شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند 
از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک 
مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 1374/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان رباب 
فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس 
و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 1377/11/08 دفتر 77 اصفهان از طرف نامبردگان 
اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء 
ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 
1393/05/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه شماره 00880 – 1393/11/07  
شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک 
مورد درخواست ( مغازه شماره 4 ) در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت 
همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 وراث محمود سهم خود را به منصور 
صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم شیرازى سهم خود را به محمدسعید 
رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى واگذار نموده اند و ایشان درخواست سند 
مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء آنها 

در دفترخانه 439 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند 
6- راى شماره  16861 1395603020260   مورخ  02 /1395/10 آقاي   مهران رستم شیرازي به شناسنامه شماره 
48058 کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند محمد در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه  به 
مساحت  69,79  مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که به موجب سند 
34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام 
احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى شده سپس به 
موجب گواهى حصروراثت شماره 1430 – 1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده وراث وى 
عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک همسر به نام سرور کریم زاده 
اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 1372/08/28 شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند 
از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک 
مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 1374/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان رباب 
فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس 
و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 1377/11/08 دفتر 77 اصفهان از طرف نامبردگان 
اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء 
ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 
1393/05/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه شماره 00880 – 1393/11/07  
شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک 
مورد درخواست ( مغازه شماره 4 ) در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت 
همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 وراث محمود سهم خود را به منصور 
صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم شیرازى سهم خود را به محمدسعید 
رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى واگذار نموده اند و ایشان درخواست سند 
مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء آنها 

در دفترخانه 439 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند 
7- راى شماره  05975 1395603020260 مورخ 1395/03/23  آقاي مرتضی قاضی حبیب آبادي به شناسنامه 
شماره 163 کدملی 6609783314 صادره اصفهان فرزند حســن در  چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت     75,42    مترمربع پالك شماره  15082  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
8- راى شماره   05976 1395603020260مورخ   1395/03/23 خانم فاطمه محسنی به شناسنامه شماره 166 
کدملی 6609783349 صادره دولت آباد فرزند عباس در  دو دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت     
75,42    مترمربع پالك شماره    15082      اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
9- راى شماره  13264 1395603020260   مورخ   1395/08/10   اقاى  مجید طباطبائى فرد به شناسنامه شماره  564  
کدملی  1285678419   صادره اصفهان  فرزند  سیدحسن  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 93,45  مترمربع 
قسمتى از پالك شماره  303 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى  آقاى عباسعلى یسارى
10- راى شماره  14103 1395603020260   مورخ   1395/08/20  اقاى مهدى یزدى کجانى  به شناسنامه شماره  
20  کدملی 1249707870  صادره اردستان  فرزند محمدتقى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 275,10  مترمربع از پالك شــماره 480 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
11- راي شماره 14102 1395603020260  مورخ   1395/08/20   خانم مه ناز باقرى کجانى  به شناسنامه شماره  
4612  کدملی 0052976394  صادره تهران  فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 275,10  مترمربع از پالك شــماره 480 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
12- راى شماره  15988 1395603020260   مورخ   1395/09/20   اقاى جواد امیریان دشتکى  به شناسنامه شماره 
1644  کدملی 1285956486  صادره اصفهان  فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161,20  
مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
13- راى شماره  12436 1395603020260   مورخ   1395/07/28    آقاي عباس جعفرزاده به شناسنامه شماره 1669 
کدملی 1288364644 صادره  اصفهان فرزند محمد در دو   دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت       
41,45   مترمربع پالك شماره   72      فرعی از         14874     اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى آقا میرزا حسینى دولت آبادى
14- راى شماره 12437 1395603020260   مورخ   1395/07/28    آقاي محمد جعفرزاده به شناسنامه شماره 1191 
کدملی 5059558770 صادره ورزقان  فرزند کمال در   4  دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت       
41,45   مترمربع پالك شماره   72      فرعی از         14874     اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى آقا میرزا حسینى دولت آبادى
15- راى شماره  06229 1395603020260   مورخ   03/26/ 1395 آقاي مهدي صالح پور به شناسنامه شماره 11232 
کدملی 1282896717 صادره  اصفهان  فرزند محمد علی در 2 سهم مشاع از 7 سهم    ششدانگ  یک باب  گاراژ با قید 
فوق  به مساحت    1112,23   مترمربع پالك شماره      560    فرعی از    452   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که 
از طرف محمد على صالح پور بموجب سند   145573   مورخ    1389/06/16 دفتر اسناد رسمى شماره   64   اصفهان 

به متقاضى انتقال با قید به اینکه منافع مادام الحیات در اختیار فروشنده مى باشد و پس از فوت تابع عین خواهد بود
 16- راى شــماره  06230 1395603020260   مورخ  03/26/ 1395 آقاي محمود صالح پور به شناسنامه شماره 
47520 کدملی 1280900776 صادره اصفهان فرزند محمد علی در  2 سهم مشاع از 7 سهم    ششدانگ  یک باب  گاراژ 
با قید فوق  به مساحت    1112,23       مترمربع پالك شماره  560  فرعی از     452   اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان 
که از طرف محمد على صالح پور بموجب سند   145573   مورخ    1389/06/16 دفتر اسناد رسمى شماره   64   اصفهان 

به متقاضى انتقال با قید به اینکه منافع مادام الحیات در اختیار فروشنده مى باشد و پس از فوت تابع عین خواهد بود

17- راى شماره 06231  1395603020260   مورخ  03/26/ 1395آقاي احمد رضا صالح پور به شناسنامه شماره 
47519 کدملی 1280900768 صادره اصفهان  فرزند محمد علی در  2 سهم مشاع از 7 سهم    ششدانگ  یک باب  
گاراژ با قید فوق  به مساحت    1112,23       مترمربع پالك شــماره      560  فرعی از    452      اصلی واقع دربخش 16 
ثبت اصفهان که از طرف محمد على صالح پور بموجب ســند   145573   مورخ    1389/06/16 دفتر اسناد رسمى 
شماره   64   اصفهان به متقاضى انتقال با قید به اینکه منافع مادام الحیات در اختیار فروشنده مى باشد و پس از فوت 

تابع عین خواهد بود
18- راى شماره  06232 1395603020260   مورخ  03/26/ 1395خانم افسانه صالح پور به شناسنامه شماره 5342 
کدملی 1283546469 صادره اصفهان  فرزند محمد علی در 1 سهم مشاع از 7 سهم   ششدانگ  یک باب  گاراژ با قید 
فوق  به مساحت    1112,23  مترمربع پالك شماره 560    فرعی از     452    اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان که 
از طرف محمد على صالح پور بموجب سند   145573   مورخ    1389/06/16 دفتر اسناد رسمى شماره   64   اصفهان 

به متقاضى انتقال با قید به اینکه منافع مادام الحیات در اختیار فروشنده مى باشد و پس از فوت تابع عین خواهد بود
19- راى شماره  15807 1395603020260   مورخ  09/17/ 1395  خانم افسانه فرخى فرید  به شناسنامه شماره 
9722  کدملی 0037065076  صادره تهران  فرزند ناصر  نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
240,93  مترمربع از پالك شماره 12 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
20- راى شماره 15806 1395603020260   مورخ  09/17/ 1395   اقاى رسول حمیدى اصفهانى  به شناسنامه 
شماره 2092  کدملی 1286668719  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 240,93  مترمربع از پالك شماره 12 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
21- راى شماره 12048 1395603020260   مورخ   07/19/ 1395   خانم ناهید محمودي خویگانی به شناسنامه 
شماره 2190 کدملی 1287248519 صادره اصفهان فرزند شهریار در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  191,70  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
22- راى شماره 16066 1395603020260    مورخ   1395/09/21    آقاي  عبداله رحیمی به شناسنامه شماره 1629 
کدملی 4689481059 صادره اردل فرزند حسن در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  146,40  مترمربع پالك 
شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  

آقاى شهردارى اصفهان
23- راى شماره 16076 1395603020260  مورخ   1395/09/21 خانم زهرا ایزدي یزدان آبادي به شناسنامه شماره 
2892 کدملی 1287144950 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  98,70  مترمربع 
پالك شماره  - فرعی از  15169 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى  حسام پهلوانى نژاد
24- راى شــماره  16564 1395603020260   مورخ  1395/09/29 اقاى محمدرضا شریف نائینى  به شناسنامه 
شماره 346  کدملی 1261730135  صادره کاشان فرزند میرزا ابوالحسن  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
81,58  مترمربع از پالك شماره 15145 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
25- راى شماره   14202 1395603020260   مورخ   1395/08/22  اقاى مرتضى نوروزى   به شناسنامه شماره 202 
کدملی 1284557634  صادره اصفهان  فرزند عبدالکریم  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
104,34  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى  محمدزارعى شمس ابادى
26- راى شماره 14201 1395603020260   مورخ  22 /1395/08  خانم زهره نصوحیان   به شناسنامه شماره 56811 
کدملی 1281665142  صادره اصفهان  فرزند غالمعلى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
104,34  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى  محمدزارعى شمس ابادى
27- راى شماره  15756 1395603020260   مورخ   16 /1395/09  آقاي علی اصغر مالئی نیسیانی به شناسنامه 
شماره 77 کدملی 1189814560 صادره اردستان فرزند عباسعلی درششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  14,10  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13670 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
28- راى شماره 15405 1395603020260   مورخ   1395/09/13 اقاى مصطفى داورى دولت ابادى  به شناسنامه 
شماره  6644  کدملی  6609136521  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 89,29  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
29- راي شماره  15346 13946030202600   مورخ  1395/09/13 خانم صدیقه قربانى سینى   به شناسنامه شماره  
9  کدملی  5110506051  صادره شاهین شــهر  فرزند رمضان  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
53,35  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
30- راى شماره  16518 1395603020260   مورخ   1395/09/28  اقاى مصطفى آقابزرگى به شناسنامه شماره 244  
کدملی 1376357089  صادره تبریز  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى به مساحت 
194,47  مترمربع از پالك شماره 789و7357 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
31- راى شماره  13389 1395603020260   مورخ  1395/08/11  خانم بتول رضائى نیسیانى  به شناسنامه شماره  
2053  کدملی  1189228671  صادره اردستان  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  124,82  
مترمربع از پالك شماره  207 فرعى از 14916   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
32- راى شماره  04040 1394603020260  مورخ   1394/03/12   آقاي احمد کوهی جفدانی به شناسنامه شماره 
6066 کدملی 1292954264 صادره اصفهان فرزند ذوالفقار نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 75,54 
مترمربع قسمتى از  پالك شماره 208 فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حیدر کیان زاد 
33- راى شماره  13522 1395603020260   مورخ   08/13/ 1395 اقاى عبدالحسین بهارلوئى به شناسنامه شماره  
25  کدملی  6219793651  صادره  فریدن  فرزند  حسین  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  
89,20  مترمربع از پالك شماره 37 فرعى از 15179  اصلی واقع  در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى قربانعلى قربانى استوارچى
34- راى شماره 13523 1395603020260  مورخ  08/13/ 1395  خانم گلتاج بهارلو به شناسنامه شماره  10  کدملی  
6219805305  صادره  بوئین میاندشت  فرزند  مختار  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  
20/89  مترمربع از پالك شماره 37 فرعى از 15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى قربانعلى قربانى استوارچى
35- راى شماره  15795 1395603020260  مورخ 1395/09/17   اقاى محمدمهدى صالحى سلیمان آبادى   به 
شناسنامه شماره 172  کدملی  1189146541 صادره اردستان  فرزند شعبانعلى نسبت به 41,86 سهم مشاع از 256,80 
سهم ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى  به مساحت 251,10 مترمربع از پالك شماره 678  فرعى از14915  اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
36- راى شماره  15790 1395603020260   مورخ   1395/09/17   اقاى رضا هاشمى برزآبادى   به شناسنامه شماره 
45  کدملی  5659564046 صادره اصفهان  فرزند عباس نسبت به 34,75 سهم مشاع از 256,80 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونى  به مساحت 251,10 مترمربع از پالك شماره 678  فرعى از14915  اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
37- راى شماره 15791 1395603020260   مورخ   1395/09/17   خانم مریم خودسیانى   به شناسنامه شماره 3811  
کدملی  1288286643 صادره اصفهان  فرزند قنبرعلى نسبت به 46,96 سهم مشاع از 256,80 سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونى  به مساحت 251,10 مترمربع از پالك شماره 678  فرعى از14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
38- راى شماره  15792 1395603020260   مورخ  1395/09/17    اقاى رسول زارعى سودانى   به شناسنامه شماره 
46  کدملی  1291399550 صادره اصفهان  فرزند رضا نسبت به 39,19 سهم مشاع از 256,80 سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونى  به مساحت 251,10 مترمربع از پالك شماره 678  فرعى از14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
39- راى شماره  15793 1395603020260   مورخ   1395/09/17   خانم آسیه خطائى محمدآبادى   به شناسنامه 
شماره 51900  کدملی  1280409169 صادره اصفهان  فرزند على نسبت به 46,99 سهم مشاع از 256,80 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى  به مساحت 251,10 مترمربع از پالك شماره 678  فرعى از14915  اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
40- راى شماره 15794 1395603020260   مورخ   1395/09/17    خانم صفورا فداکار   به شناسنامه شماره 4666  
کدملی  1292575131 صادره اصفهان  فرزند محسن نسبت به 47,05 سهم مشاع از 256,80 سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونى  به مساحت 251,10 مترمربع از پالك شماره 678  فرعى از14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
41- راى شماره 17549 1395603020260   مورخ   1395/10/09   خانم عفت مکاري دلیگانی به شناسنامه شماره 
18 کدملی 5110433518 صادره برخوار فرزند عابدین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  139,10  مترمربع 
پالك شماره-  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى حاج میرزا حسین صرامى
42- راى شماره 16956 1395603020260   مورخ   10/04/ 1395  آقاي علی موالئی شهنی به شناسنامه شماره 350 
کدملی 6639416395 صادره اندیکا فرزند هیبت اله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  175,12  مترمربع پالك 

شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
43- راى شماره  13393 1395603020260   مورخ   08/11/ 1395  خانم زهره شهبازي دستگردي به شناسنامه 
شــماره 820 کدملی 1285711963 صادره اصفهان فرزند مرتضی در  ششدانگ  یک باب کارگاه به مساحت 75  
مترمربع پالك شماره  268 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى حسین غالمى دهنوى
44- راى شماره  13685 1395603020260   مورخ  08/16/ 1395  آقاي عبدالرضا یوسفیان جزي به شناسنامه 
شماره 25 کدملی 5110485941 صادره حوزه 18 اصفهان فرزند ابراهیم در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
103,3  مترمربع پالك شماره 81  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى مرحوم ابراهیم یوسفیان جزى
45- راى شماره  16851 1395603020260   مورخ  10/02/ 1395  آقاي محمد سعید رستم شیرازي به شناسنامه 
شماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب مغازه  
به مساحت   32,81 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که به موجب سند 
34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام 
احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى شده سپس به 
موجب گواهى حصروراثت شماره 1430 – 1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده وراث وى 
عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک همسر به نام سرور کریم زاده 
اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 1372/8/28 شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند 
از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک 
مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 1374/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان رباب 
فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس 
و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 1377/11/08 دفتر 77 اصفهان از طرف نامبردگان 
اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء 
ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ  
1393/5/29شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه شماره 00880 –  1393/11/07  
شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک 
مورد درخواست ( مغازه شماره 17 ) در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد 
شهرت همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 1393/12/25 وراث محمود سهم خود 
را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم شیرازى سهم خود را 
به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى واگذار نموده اند و ایشان 
درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود 

که امضاء آنها در دفترخانه 439 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
46- راى شماره  16850 1395603020260   مورخ   10/02/ 1395  آقاي منصور صادقی ورنوسفادرانی به شناسنامه 
شماره 67 کدملی 1140958585 صادره خمینى شهر  فرزند عزیزاله در یک و نیم دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب 
مغازه  به مساحت   32,81 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که به 
موجب سند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ 
مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى 
شده سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره 1430 – 1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت 
کرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک همسر به نام 
سرور کریم زاده اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 1372/8/28 شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان محمود فوت کرده 
ورثه وى عبارتند از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر به نام رفعت پلنگى 
اصفهانى و یک مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 1374/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى 
اصفهان رباب فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر و 
بیگم – اقدس و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 1377/11/08 دفتر 77 اصفهان از طرف 
نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت 

به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ  
1393/5/29شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه شماره 00880 –  1393/11/07  
شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک 
مورد درخواست ( مغازه شماره 17 ) در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد 
شهرت همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 1393/12/25 وراث محمود سهم خود 
را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم شیرازى سهم خود را 
به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى واگذار نموده اند و ایشان 
درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود 

که امضاء آنها در دفترخانه 439 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
47- راى شماره 16849 1395603020260   مورخ  10/02/ 1395  آقاي   مهران رستم شیرازي به شناسنامه شماره 
48058 کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند محمد در یک و نیم دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب مغازه  به 
مساحت   32,81 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452  اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان که به موجب سند 
34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام 
احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى شده سپس به 
موجب گواهى حصروراثت شماره 1430 – 1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده وراث وى 
عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک همسر به نام سرور کریم زاده 
اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 1372/8/28 شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند 
از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک 
مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 1374/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان رباب 
فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس 
و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 1377/11/08 دفتر 77 اصفهان از طرف نامبردگان 
اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء 
ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ  
1393/5/29شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه شماره 00880 –  1393/11/07  
شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک 
مورد درخواست ( مغازه شماره 17 ) در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد 
شهرت همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 1393/12/25 وراث محمود سهم خود 
را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم شیرازى سهم خود را 
به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى واگذار نموده اند و ایشان 
درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود 

که امضاء آنها در دفترخانه 439 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
48- راى شماره 16836 1395603020260   مورخ   10/02/ 1395  آقاي  علی حسن آجیلی به شناسنامه شماره 
391 کدملی 1285396561 صادره  اصفهان فرزند یحیی در یک و نیم دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب مغازه  به 
مساحت   32,81 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452  اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان که به موجب سند 
34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام 
احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى شده سپس به 
موجب گواهى حصروراثت شماره 1430 – 1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده وراث وى 
عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک همسر به نام سرور کریم زاده 
اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 1372/8/28 شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند 
از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک 
مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 1374/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان رباب 
فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس 
و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 1377/11/08 دفتر 77 اصفهان از طرف نامبردگان 
اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء 
ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ  
1393/5/29شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه شماره 00880 –  1393/11/07  
شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک 
مورد درخواست ( مغازه شماره 17 ) در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد 
شهرت همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 1393/12/25 وراث محمود سهم خود 
را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم شیرازى سهم خود را 
به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى واگذار نموده اند و ایشان 
درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود 

که امضاء آنها در دفترخانه 439 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
49- راى شماره  19114 1395603020260   مورخ   10/30/ 1395   خانم شهربانو حیدري به شناسنامه شماره 2524 
کدملی 1209546701 صادره سمیرم فرزند سیف علی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 193,30مترمربع 
پالك شماره -  فرعی از 15189 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى حاج حسن صدرى 
50- راى شماره 11749 1395603020260   مورخ   1395/07/10   آقاي محمدعلی اعظمی به شناسنامه شماره 
2 کدملی 1219625231 صادره گلپایگان فرزند حبیب اله در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   
35/182      مترمربع پالك شــماره   13900     اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى صدرى
51- راى شماره   11748 1395603020260   مورخ   1395/07/10    خانم طوبی اعظمی به شناسنامه شماره 16 
کدملی 1219841102 صادره گلپایگان فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   
182,35      مترمربع پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى مرتضى صدرى
52- راى شماره  17847 1395603020260   مورخ   1395/10/14   خانم عزت خانم هوشنگی طامه به شناسنامه 
شماره 4 کدملی 1291350561 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 188,15   مترمربع 
پالك شماره 126  فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسن آقا هوشنگى
53- راى شماره  12378 1395603020260   مورخ   1395/07/27  خانم اعظم جوکار به شناسنامه شماره 1221 
کدملی 1283559730 صادره اصفهان فرزند فرج اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 141,10   
مترمربع پالك شماره -  فرعی از15000  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
54- راى شــماره 12379 1395603020260   مورخ   1395/07/27   آقاي  محمد شفیعی علویجه به شناسنامه 
شماره 1795 کدملی 1286871107 صادره اصفهان فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت 141,10   مترمربع پالك شماره -  فرعی از15000  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
55- راى شماره  08888 1395603020260   مورخ   1395/05/21 آقاي علیرضا جمشیدیان به شناسنامه شماره 
636 کدملی 1284538044 صادره اصفهان فرزند حسنعلی در  ششــدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت   153 
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
56- راى شماره 11803 1395603020260   مورخ 1395/07/11 آقاي امراله خرمی بروزادي به شناسنامه شماره 
185 کدملی 5418731386 صادره  مبارکه  فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   50,88      مترمربع 
پالك شماره   15178    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى ابوالقاسم امیدیان سوارباغى     
57- راى شــماره  15153 1395603020260   مورخ 1395/09/07  خانم عفت محمدي به شناسنامه شماره 90 
کدملی 1283973731 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  141,30  مترمربع پالك 
شماره  343 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى رمضانعلى یخچالى
58– راى شماره   16547 1395603020260   مورخ   1395/09/29   خانم صدیقه گل زرد شیخ حسینى  به شناسنامه 
شماره 65  کدملی 1287720706  صادره اصفهان فرزند محمود  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 218,75  

مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در  بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
59- راى شماره  16503 1395603020260   مورخ   1395/09/28  آقاي  نیازعلی مردانی به شناسنامه شماره 3 
کدملی 6339588883 صادره شهرکرد فرزند آقاعلی درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  212,45  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از15189  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى على کمالى دولت آبادى
60- راى شماره  16502 1395603020260   مورخ   1395/09/28  خانم سکینه توکلی قلعه تکی به شناسنامه شماره 
18 کدملی 6339606474 صادره شهرکرد فرزند سیف اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
212,45  مترمربع پالك شماره  - فرعی از15189  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على کمالى دولت آبادى
61- راى شماره 12829 1395603020260   مورخ   1395/08/05  آقاي   ناصر روزبهانی به شناسنامه شماره 255 
کدملی 6219555600 صادره فریدن فرزند ماشااله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  170,45  مترمربع پالك 
شــماره 86  فرعی از 14457 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى حسین شکرانى
62- راى شماره  12309 1395603020260   مورخ   1395/07/26  آقاي حسین رمضانی به شناسنامه شماره 3 
کدملی 1249753041 صادره اردستان  فرزند علی در یک و نیم دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به 
مساحت    278,45     مترمربع پالك شماره    13900    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
63- راى شماره  12308 1395603020260   مورخ  1395/07/26  آقاي مهدي صادقی زفره به شناسنامه شماره 
271 کدملی 1290422605 صادره  اصفهان فرزند محمدرضا در 3  دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به 
مساحت    278,45     مترمربع پالك شماره    13900    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
64- راى شــماره   12310 1395603020260   مورخ 1395/07/26   آقاي حسین سواري جمالوئی به شناسنامه 
شماره 541 کدملی 5759146491 صادره  فریدن فرزند امیرقلی در یک و نیم دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  
ساختمان   به مساحت    278,45     مترمربع پالك شــماره    13900    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
65- راى شماره   30053 1394603020260   مورخ 1394/08/28 آقاي علیرضا آقایی به شناسنامه شماره 34 کدملی 
5759622471 صادره چادگان فرزند گل محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 156,65 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى رمضان صدیقى مورنانى
66- راى شماره   15797 1395603020260   مورخ 1395/09/17   خانم اقدس شیروانى جزى  به شناسنامه شماره 
98  کدملی 5110405182  صادره برخوار  فرزند احمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 193,75  مترمربع 

از پالك شماره 48 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
67-راى شــماره   09294 1395603020260   مورخ 1395/05/29   خانم اعظم حاجی میرزائی سرشبادرانی به 
شناسنامه شماره 67 کدملی 1291731741 صادره  اصفهان فرزند عبدالرسول در  ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت    
110  مترمربع پالك شماره   15178    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
68- راى شماره   13540 1395603020260   مورخ 1395/08/13     اقاى عباس تاجى   به شناسنامه شماره  2231  
کدملی  1289423873   صادره  اصفهان  فرزند  غالمرضا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
163  مترمربع از پالك شماره  14981  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى محمدحسن باالئى خوابجانى
69-  راى شماره   13539 1395603020260   مورخ 1395/08/13     خانم زهرا نریمانى زمان آبادى  به شناسنامه 
شماره  1370  کدملی  1286973171   صادره  اصفهان  فرزند  رضا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  

به مساحت  163  مترمربع از پالك شماره  14981  اصلی واقع در محمدحسن باالئى خوابجانى
م الف: 36633 تاریخ انتشار نوبت اول:  95/11/25 تاریخ انتشار نوبت دوم:  95/12/10 ایروانى رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان/11/1052
اجراییه

شــماره: 744/95ش ح2 - 95/10/09 به موجب راى شــماره 1087 تاریخ 95/10/20 حوزه دوم شــوراى حل 
اختالف نجف آباد محکوم علیه نادره شریفى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفده میلیون 
و هفتصدوچهل هزار و چهارصدو سى و سه تومان اصل خواسته و مبلغ سیصدوپنجاه هزار تومان هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ دادخواست مورخه 95/07/03 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ هشتصدوهشتاد و هفت هزار و بیست و یک تومان بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم 
له: خدیجه کامرانى به نشانى: نجف آباد دادگسترى نجف آباد قسمت مخابرات.  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 صریحاً اعالم نماید. م الف: 3622 شعبه 2 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک) /12/387



1414آگهىآگهى 2890سه شنبه 10اسفند  ماه 

اجراییه
شماره: 216/95 ش51-1395/11/26 به موجب راي شماره 619 تاریخ 95/8/19 حوزه 51 شوراي حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- امین پاکروپایروندى فرزند نادعلى 2- ماشاءا... 
نورمحمدى هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ 60/000/000 وجه چک 2501/324959 و 
1/580/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى وقت رسیدگى و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 92/11/13 و پرداخت نیم عشر در حق اجراى احکام. مشخصات محکوم له: قرض الحسنه رسالت 
با وکالت حسین محمدیان به نشانى: خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 18. 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 صریحاً اعالم نماید. م الف: 37322 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /12/138
اجراییه

شماره: 950785 ش14-1395/11/32 به موجب راي شماره 1397 تاریخ 95/8/11 حوزه 14 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین رفیع جزى فرزند محمد به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 782875- 93/12/15 
به عهده بانک صادرات خورزوق و مبلغ چهار میلیون و پانصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر 
آگهى طبق تعرفه قانونى  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 93/12/15 لغایت اجراى حکم در 
حق محکوم له مظاهر رحیمى سیدانى به نشانى: اصفهان خ امام خمینى ورودى خانه اصفهان کوچه سعدى کوچه 
اردیبهشت 4 بن بست یاس کوچه 8 منزل محمد عسگرى ط اول مظاهر رحیمى، و نیم عشر حق االجرا. 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 صریحاً اعالم نماید. م الف: 37329 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/140
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1317/95 شماره دادنامه: 9509976797902139-95/11/27 مرجع رسیدگى: شعبه 45 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: حسین هاشمى به نشانى: اصفهان خ رباط اول کوچه داروخانه شریف کوچه شادى 
پالك 2، خوانده: محمد احمدى براتى به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شورا: در 
خصوص دعوي حسین هاشمى به طرفیت محمد احمدى براتى به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه 
چک به شماره  2389/653785 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515 ،519 ،522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال (معادل یکصد میلیون ریال) بابت اصل 
خواسته و 3/455/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/5/30) تا 
تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 

37307 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/141
ابالغ راي

کالسه پرونده: 919/95 شماره دادنامه: 1141-95/11/23 مرجع رسیدگى: شعبه 31 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: مرتضى پورجواد به نشانى: اصفهان خ آل محمد بلوار ایمان شرکت رایان پارس، خوانده: شاهین عجمى 
بختاروند به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوي مرتضى پورجواد به طرفیت شاهین عجمى بختاروند به خواسته مطالبه مبلغ 3/300/000 ریال وجه چک به 
شماره 891/01514191- 89/12/20 و 891/01512192- 90/1/20 به عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه  پسندي در مقام اعتراض 
نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198، 515 ،519 ،522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و هشتصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و یکصد و 
بیست هزار ریال هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (89/12/20 و 90/1/20) 
تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 37311 گازرى قاضى شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/142
ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 886/95 شــماره دادنامه: 1182-95/11/11 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 42 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مرتضى خرسندى فر به نشانی: اصفهان خ سپه کوى تلفنخانه پ 18 ، خوانده: فربد یبلویى 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: به تاریخ 95/10/25 شعبه 42 با عنایت به محتویات 
پرونده کالسه 886/95 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى  با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي شورا: در خصوص دعوي مرتضى خرسندى فر به طرفیت فربد 
یبلویى به خواسته مطالبه وجه چک به شماره  337012-92/11/20 جمعا به مبلغ شانزده میلیون ریال به انضمام 
مطلق خسارات قانونى و خسارات تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرك محکمه پسندى در خصوص دعوي مطروحه مبنى بر برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده، شورا دعوي مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515 - 519 -522 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/240/000 یک میلیون و دویست و چهل هزار ریال بابت هزینه  دادرسی و هزینه نشر آگهى تا اجراى کامل حکم و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (92/11/20) لغایت زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 37314 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/143
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95-545 شماره دادنامه: 695-95/9/22 مرجع رسیدگى: شعبه 53 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: منصور نیکونزاد فرزند محمد به نشانى: خانه اصفهان فلکه نوبهار کوچه گلبرگ بن بست سادات، خوانده: 
محمد جعفرى اراضى فرزند مهدى به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 12/300/000 ریال بابت یک فقره 
چک بانضمام مطلق خسارات قانونى 2- صدور قرار تامین خواسته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي 
منصور نیکونژاد به طرفیت آقاي: محمد جعفرى اراضى  به خواسته مطالبه مبلغ 12/300/000 ریال وجه چک به شماره  
481534 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در 
ید خواهان و صدورگواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ آگهى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که مستندا به مواد 310و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 12/300/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/152/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهى مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک (94/11/29) تا تاریخ اجراي حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 37327 شعبه 53 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/147
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده: 139504002003000607/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9501173/1 شــماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000229 آگهى ابالغ اجرائیه کالسه: 139504002003000607/1 بدینوسیله به اکبر قنبرى 
میشاوندى فرزند حسن به شماره ملى 2648842306 به نشانى اصفهان خیابان امام خمینى تابلوى خانه اصفهان 
کوى آزادگان پالك 11 بدهکار پرونده کالسه 139504002003000607/1 که برابر گزارش واحد ابالغ نیروى 
انتظامى استان اصفهان که در آدرس اعالمى شــناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر قرارداد بانکى شماره 
208902183/2930- 89/10/07 بین شما و مدیریت شعب بانک سپه اصفهان مبلغ 1759811 ریال بابت اصل و 
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/05/01 و از آن به بعد روزانه مبلغ 639 ریال بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح 
مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 37457 اجراى اسناد رسمى اصفهان/12/148
موضوع تبصره یک ذیل ماده 105 قانون ثبت

در اجراى دستور شــماره 2635-94/12/28 مبنى بر اجراى تبصره یک ماده 105قانون ثبت بر روى پالك 799 
واقع در دهق چهاراصلى بخش 15 ثبت اصفهان که سه حبه مشاع از هفتاد و دوحبه ششدانگ باستثناء ثمنیه اعیانى 
پالك مذکور بنام امیر و محسن شهرت هردو استادعلى فرزندان قنبرعلى در صفحه 91 دفتر 48 امالك بنامشان 
مسبوق به ثبت مى باشدکه طبق گواهى حصر وراثت 657-1339/12/06 دادگاه اصفهان، مالک بهاءثمنیه اعیانى 
عصمت خانم مومنى همسر مرحوم جعفر کالنترى باشد و مالکین مشاعى فوق الذکر مدعى گردیده اند که عصمت 
خانم نامبرده در دسترس نیست و هیچگونه اطالعى از محل سکونت نامبرده یا وراث احتمالى آنها موجود نمى باشد. 
لذانظر به اینکه نامبرده نسبت به مالکیت خود از پالك مذکور درخواست اصالح سند و پرداخت بهاءثمنیه اعیانى 
نموده و طبق نظریه کارشناس رسمى دادگســترى مورد مذکور فاقد ارزش ثمنیه اعیانى مى باشد. لذا مراتب طى 
یک نوبت آگهى و اعالم مى گردد که مالکین درصورت اعتراض از تاریخ انتشار آگهى بمدت یکماه فرصت دارند که 
با مارجعه به دادگاه صالحه و اخذ گواهى طرح دعوى و تسلیم آن باین اداره از ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید. 
بدیهى است در صورت عدم وصول هرگونه اعتراض نســبت  به ادامه عملیات ثبتى برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 3564  ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت/12/202
حصر وراثت

محمد بوالحسنى به شناسنامه شماره 398 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به 
شماره 727/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان جهانشاه بوالحسنى به شناسنامه شماره 
16 در تاریخ 1395/11/13 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- محمد بوالحسنى فرزند جهانشاه 
شماره شناسنامه 398 نسبت با متوفى (پسر) 2- بهاره بوالحسنى فرزند جهانشاه شماره شناسنامه 216 نسبت با متوفى 
(دختر) 3- بهناز بوالحسنى فرزند جهانشاه شماره شناسنامه 3796 نسبت با متوفى (دختر) 4- شهرزاد بوالحسنى فرزند 
جهانشاه شماره شناسنامه 1271853868 نسبت با متوفى (دختر) 5- فرنگیس سورانى  فرزند نبى ا... شماره شناسنامه 
1025 نسبت با متوفى (همسر) 6- علیشاه بوالحسنى فرزند خانجان شماره شناسنامه 218 نسبت با متوفى (پدر). 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 مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 

1975 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/256
حصر وراثت

فرانک کریمى به شناسنامه شماره 4463 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به 
شماره 735/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان على اکبر کریمى خوزانى به شناسنامه 
شماره 29 در تاریخ 95/11/7 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- ناهید مسلمى باشارى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 3612 نسبت با متوفى (همسر) 2- فرانک کریمى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 4463 نسبت با 
متوفى (فرزند مونث) 3- فرهاد کریمى خوزانى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 28269 نسبت با متوفى (فرزند مذکر) 
4- مریم کریمى خوزانى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 1608 نسبت با متوفى (فرزند مونث) 5- منیر کریمى فرزند 
على اکبر شماره شناسنامه 23965 نسبت با متوفى (فرزند مونث). 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 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1976 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/257
ابالغ راي

شماره پرونده: 105/95 ش 11 ح شماره دادنامه: 96- 95/11/24 تاریخ: 95/11/19 خواهان: عباس احمدى کتایونچه 
فرزند قاسم به نشانى: شهر گز- برخوار- بلوار معلم- نمایشگاه اتومبیل قائم با وکالت زهرا حاجى دلیگانى فرزند رضا 

به نشانى: شاهین شهر- عطار- بین فرعى 1 و 2-شرقى- ساختمان هلیا- طبقه 2 خواندگان: 1- دانیال فندرسکى 
فته کشى به نشانى: مجهول المکان 2- حسین مومن زاده به نشانى: خانه کارگر- بلوار خیام پ 35 موضوع: تقاضاى 
مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال به استناد یک/1 فقره چک به نحو تضامنى و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام 
مراحل قانونى در شعبه یازدهم حقوقى شورا و با توجه به محتویات پرونده و مالحضه نظریه مشورتى اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست عباس احمدى 
کتایونچه با وکالت: زهرا حاجى دلیگانى به طرفیت خواندگان 1- دانیال فندرسکى فته کشى 2- حسین مومن زاده به 
خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال به استناد یک/1 فقره چک به شماره 234551- 93/08/26 عهده بانک رفاه 
کارگران از حساب جارى شماره 91372549 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل نظر به این که مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خواندگان به طور تضامنى و به میزان 
خواسته داللت دارد و خواندگان نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت و 
برائت ذمه خویش ابراز نداشته اند شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص 
داده و مستنداً به مواد 198، 519 ، 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت 
و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان به طور تضامنى به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال (سى میلیون ریال) 
بابت اصل دین و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (93/08/26) تا زمان وصول که محاسبه آن 
با دایره اجراى احکام است و پرداخت مبلغ 1/150/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 90/000 ریال بابت هزینه 
الصاق تمبر و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگى 
در محاکم عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان شاهین شهر میباشد. م الف: 1972 طباطبایى قاضى شعبه یازدهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/12/258
ابالغ راي

شــماره پرونده: 92/95 ش 11 ح شــماره دادنامه: 94- 95/11/24 خواهان: عباس احمدى کتایونچه به نشانى: 
گز- برخوار- بلوار معلم- نمایشگاه اتومبیل قائم با وکالت زهرا حاجى دلیگانى فرزند رضا به نشانى: شاهین شهر- خ 
عطار- بین فرعى 1 و 2 شرقى خواندگان: 1- معصومه تاج آبادى فرزند مصطفى به نشانى: مجهول المکان 2- علیرضا 
ابدال فرزند على اصغر به نشانى: محمودآباد- برخوار- خ صنعتى- پالك 7 موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال به استناد یک/1 فقره چک به نحو تضامنى و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل. گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در شعبه یازدهم 
حقوقى شورا و با توجه به محتویات پرونده و مالحضه نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست عباس احمدى کتایونچه با وکالت: زهرا حاجى 
دلیگانى به طرفیت خواندگان 1- معصومه تاج آبادى فرهانى 2- على رضا ابدال به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال به استناد یک/1 فقره چک به شماره 1462/308468/34- 95/08/30 عهده بانک ملت میدان انقالب اراك از 
حساب جارى شماره 21039474/45 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل نظر به این که مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خواندگان به طور تضامنى و به میزان خواسته 
داللت دارد و خواندگان نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت و برائت ذمه 
خویش ابراز نداشته اند شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستنداً 
به مواد 198، 519 ، 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حکم بر محکومیت خواندگان به طور تضامنى به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال (50/000/000) ریال بابت اصل 
دین و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (95/08/30) تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام 
است و پرداخت مبلغ 1/400/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 80/000 ریال بابت هزینه الصاق تمبر و حق الوکاله 
وکیل برابر تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگى در محاکم عمومى (حقوقى) 
دادگسترى شهرستان شاهین شهر میباشد. م الف: 1973 طباطبایى قاضى شعبه یازدهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر /12/259
ابالغ راي

شماره دادنامه: 950 شــماره پرونده: 901/94 خواهان: جواد غراب جزى فرزند جمشید به نشانى: شاهین شهر- خ 
مخابرات- فرعى یک شــرقى- پالك 18، خواندگان: 1- شــهاب هفت لنگ فرزند على عســگر به نشــانى: 
شاهین شهر- خیابان مخابرات- بین فرعى 10 و 11 شرقى- پالك 17 ،  2- على افشارى فرزند براتعلى به نشانى: 
ورامین- قرچک- زیباشهر- نصر 14- پالك 25،  3-  على اکبر شیخ االسالمیان فرزند حسن به نشانى: تهران- خزانه 
بخارایى- فلکه چهارم- کوچه عباسى- پالك 21، موضوع: الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمى. گردشکار: با عنایت 
به اوراق و محتویات پرونده اظهارات طرفین و نیز نظریه اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دعوى جواد غراب جزى به طرفیت على اکبر 
شیخ االسالمیان فرزند حسن به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال قطعى سند خودرو 
به شماره انتظامى 676 م 74- ایران 77 با این توضیح  که خواهان طى شرح خواسته خود بیان داشته است براساس 
قرارداد مورخ 93/10/2 یکدستگاه خودرو هیوندا سونوتا به شماره انتظامى فوق را از خواهان در قبال پرداخت ثمن آن 
خریدارى نمودم و مقرر بود که در تاریخ در دفترخانه اسناد رسمى آن را به نام اینجانب انتقال نماید که تاکنون هیچ اقدامى 
در این خصوص انجام نداده است تقاضاى صدور حکم به محکومیت وى به حضور در دفترخانه اسناد سمى و انتقال 
سند خودرو مورد دعوى را با هزینه هاى رسیدگى دارم. خوانده که با وصف ابالغ اخطار در شورا حاضر گردیده و نسبت 
به دعوى مطروحه و مستندات ابرازى خواهان هیچگونه ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده است شورا با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات خواهان و قرارداد بیع مورخ 93/10/2 و پاسخ استعالم از پلیس راهور و احراز مالکیت خوانده بر خودرو 
مورد دعوى مستنداً به ماده 362 و 220 قانون مدنى و ماده 519 قانون آیین دادرسى مدنى رأى به محکومیت خوانده به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند خودرو به شماره انتظامى 676 م 74- ایران 77 به نام خواهان و پرداخت 
مبلغ 230/000 بابت هزینه رسیدگى در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد و با توجه به اینکه خواندگان ردیف اول 
و دوم مالک نبوده و سندى به نام ایشان نیست دعوى خواهان نسبت به ایشان رد مى گردد و رأى صادره حضورى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى شاهین شهر است. م الف: 1957 

فتحى فر قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر /12/260
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759208818 شماره پرونده: 9509983759201405 شماره بایگانی شعبه: 951432 
خواهان اشرف ساکى سیالخور به طرفیت خوانده فرشید رفیعى سفیددشتى فرزند امام قلى به خواسته انتقال سند 
یکباب آپارتمان به پالك ثبتى 39303 فرعى از 301 مقوم به 3000001 به انضمام کلیه خسارات قانونى از جمله هزینه 
دادرسى و حق الوکاله تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983759201405 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/28 و ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1974 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه /12/261

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510103759506328 شماره پرونده : 9509983759500710 شماره بایگانی شعبه: 950720 
خواهان حمیدرضا مظاهرى دادخواستی به طرفیت خوانده مهدى حسینى سینى به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان 
شاهین شهر و میمه واقع شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالســه 9509983759500710 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/01/15 و ساعت 08:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده مهدى حسینى 
سینى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1956 شعبه چهارم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/12/262
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510463759200004  شماره پرونده: 9509983759201471 شماره بایگانی شعبه: 951501 
خواهان محمد نجیمى به طرفیت خوانده احمد جاللى عاشق آبادى به خواسته مطالبه 400000000 میلیون ریال 
و مطالبه هزینه دادرسى و غیره تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شــاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان شاهین شهر واقع در استان اصفهان شاهین شــهر ارجاع و به کالسه 
9509983759201471 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/04/11 و ساعت 08:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1958 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شاهین شهر و میمه /12/263
حصر وراثت

حیدرعلى صادقى شاهدانى داراى شناسنامه شماره 32 به شرح دادخواست به کالسه 326/95  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبى صادقى شــاهدانى بشناسنامه 106 در تاریخ 
1395/09/06 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمدجمال 
صادقى شاهدانى ش ملى 5490175801 (فرزند متوفى)  2- مریم شــاکر اردکانى ش ش 119 (همسر متوفى)  
3- حیدرعلى صادقى شاهدانى ش ش 32 (پدر متوفى) 4- افسر صحرائى اردکانى ش ش 333 (مادر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گ واهى صادر خواهد شد. م الف: 3576 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/12/264
اجراییه

شماره: 510/95 -95/11/26 به موجب راي شماره 636 تاریخ 95/10/4 حوزه هفتم شوراي حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیهم: اسماعیل زمانى فرزند شکراله به نشانى: گلدشت خ منتظرى ك 32 
کدپستى 8583133571 پالك 1191، 2- اصغر مردانى فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان محکوم است به:  
خوانده ردیف دوم آقاى اصغر مردانى آغچه را به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى خودرو به شماره 
انتظامى 13- 249 م 56 و خوانده ردیف اول آقاى اسماعیل زمانى را به پرداخت مبلغ یک میلیون ودویست و هفتاد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت نیم عشر حق االجرا، مشخصات محکوم له: هیبت اله رسولى فرزند نبى اله به 
نشانى: گلدشت خ منتظرى کوچه دلگشا پالك 9 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 صریحاً اعالم نماید. م 

الف: 3579 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد/12/265
ابالغ رأى 

تاریخ 95/11/20 شــماره پرونده 619/95 دادنامه: 823- 95/11/24 حکم پرداخت بدهى به استناد چک و سفته 
خواهان/خواهان ها: غالمرضا قربانى فرزند فتح اله-کهریزســنگ بلوار ولى عصر خ 21 بن بست فرخنده پ 41 
با وکالت خانم مریم جهانبخش خوانده/خواندگان:آقایان: على وکیلى فرزند علیرضا مجهول المکان و حجت اله 
ابراهیمى کهریزسنگى- کهریزسنگ بلوار ولى عصر خ 11 جلسه حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد تشکیل است شورا با بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: درخصوص 
دعوى آقاى غالمرضا قربانى به طرفیت آقایان على وکیلى و حجت اله ابراهیمى کهریزسنگى به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 994784 مورخ 95/09/23 عهده بانک ملى ایران بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده رونوشت چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظربه اینکه خوانده ردیف اول على رغم ابالغ از طریق نشرآگهى و خوانده ریف 
دوم علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده اند و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده 
بنابراین اشتغال ذمه آنها محرز و شورا دعوى خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 309 و 307 قانون تجارى خواندگان را مت ضامنا به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هفتصدوهفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک 95/09/23 لغایت اجراى حکم طبق شاخص قیمتها درحق خواهان که در 
اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و سپس ظرف 20روز پس از ابالغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى 

باشد. م الف: 3578 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/12/266
ابالغ رأى 

حکم پرداخت بدهى به استناد چک و سفته تاریخ 95/11/23 شماره پرونده 617/95 آمار: 839- 95/11/30 خواهان/
خواهانها: غالمرضا قربانى فرزند فتح اله-کهریزسنگ بلوار ولى عصر خ 21 بن بست فرخنده پ 41 با وکالت خانم مریم 
جهانبخش خوانده/خواندگان: 1-مهدى عارفى نیا فرزند ذبیح اله مجهول المکان 2- حجت اله ابراهیمى کهریزسنگى 
فرزند على کهریزسنگ بلوار ولى عصر خ 11 جلسه حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل 
است شورا با بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: درخصوص دعوى آقاى 

غالمرضا قربانى به طرفیت آقاى مهدى عارفى نیا و حجت اله ابراهیمى کهریزسنگى به خواسته مطالبه مبلغ نودوسه 
میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 481044 مورخ 95/09/05 عهده بانک کشاورزى شعبه شهید رجائى 
کاشان بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده رونوشت چک و 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظربه اینکه خوانده ردیف اول على رغم ابالغ از طریق نشر 
آگهى و خوانده ریف دوم على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده اند و نسبت به اصالت سند ایراد و 
تکذیبى بعمل نیاورده بنابراین اشتغال ذمه آنها محرز و شورا دعوى خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 309 و 307 قانون تجارى خواندگان را متضامنا به پرداخت  
نودو سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصدوهفتادو هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسى و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک 95/09/05 لغایت اجراى حکم طبق شاخص 
قیمتها درحق خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 20روز پس از ابالغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در دادگاههاى 

عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 3577 جعفرى- قاضى شوراى حل اختالف گ لدشت/12/267
حصر وراثت

مهرى اســماعیلى جالل آبادى داراي شناسنامه شماره 558 به شرح دادخواست به کالســه 328/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس اسماعیلى جالل آبادى بشناسنامه 24 در 
تاریخ 1395/10/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدرضا 
اسماعیلى جالل آبادى ش.ش 9549، 2- مصطفى اسماعیلى جالل آبادى ش.ش 1265، 3- عذرا اسماعیلى جالل 
آبادى ش.ش 2618، 4- مهرى اسماعیلى جالل آبادى ش.ش 558، 5- آزاده اسماعیلى جالل آبادى ش.ش 29208، 
6- آذر اسماعیلى ش.ش 1403، 7- زهره اسماعیلى جالل آبادى ش.ش 416 (فرزندان متوفى) 8- طاهره قیطاسى 
جالل آبادى ش.ش 862 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 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: 3581 شعبه 14 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/268
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103730105348  شماره پرونده: 9509983730100858 شماره بایگانی شعبه: 950871 
خواهان  جواد جعفرزاده دادخواستی به طرفیت خوانده بهروز اکبرى به خواسته مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 950871 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/1/21 و ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده بهروز اکبرى و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده بهروز اکبرى پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 3583 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد/12/269
حصر وراثت

ربابه غیور نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالسه 300/95ش ح10 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم خلیلیان نجف آبادى بشناسنامه 214 در تاریخ 
95/9/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- غالمحسین خلیلیان 
نجف آبادى به ش.ش 28، 2- معصومه خلیلیان نجف آبادى به ش.ش 24، 3- زینت خلیلیان نجف آبادى به ش.ش 
6517، 4- احترام خلیلیان نجف آبادى به ش.ش 75 (دختران متوفى) 5- ربابه غیور نجف آبادى به ش.ش 18 (همسر 
متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 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: 3584 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/270
اجراییه

شــماره: 695/95 ش ح 2- 95/11/30 به موجب راى شماره 965 تاریخ 95/9/20 شعبه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیهم: آزاده صفارى به نشانى: مجهول المکان  2- جلیل غیور 
به نشانى: نجف آباد-خ شریعتى- روبروى مسجدالنبى-نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل غیور محکوم است به محکوم 
علیه ردیف اول به حضور در دفترخانه و انتقال سند خودرو پراید مدل 90 به شماره انتظامى 53 ایران 919 د 28 و محکوم 
علیه ردیف دوم محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزارریال و همچنین محکوم علیه ها 
محکوم به پرداخت مبلغ 700/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتى مى باشد. مشخصات  محکوم له: مصطفى صادقى 
به نشانى: اصفهان- خ رباط- اول کوى انقالب شهید خسروى- فرعى دوم-پالك 56 . ماده34 قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجر ائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 3573 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/272
اجراییه

شماره: 650/95 ش ح 5 - 95/11/30 به موجب راى شماره 1331 تاریخ 95/8/10 حوزه ح/5   شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه: حبیب موسوى به نشانى: امیرآباد خ طالقانى- ابتداى خ ساحل 
غربى 39796- 85169 مجهول المکان محکوم است به پرداخت یک میلیون و چهارصدهزارتومان اصل خواسته و 
صدوسى هزارتومان هزینه دادرسى و خسارت تاخیر از زمان اقامه دعوى 95/05/16 لغایت پرداخت در حق محکوم له: 
محمدابراهیم ولى زاده به نشانى: امیرآباد خ طالقانى- کوچه ساحل غربى منزل دوم شمالى 15944- 88541  اجرایى 
و پرداخت مبلغ هفتاد هزارتومان درحق صندوق دادگسترى بابت نیم عشر اصل خواسته. ماده34 قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 3574 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/12/273
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 465/95 - 1395/11/25 خواهان زینب داودوند دادخواستى به خواسته الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده 
مهدى شاه محمدى به شوراى حل اختالف شعبه نهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
465/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/17 ساعت8 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى 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 آگ هى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3556 شعبه 

نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/12/274
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/338530- 1395/12/03چون ناصر غفورى نجف آبادى فرزند حسن به باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه ملک باقیمانده 
شماره پالك 1003/15 باقیمانده واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 31 دفتر 95 ذیل 
ثبت 13165/3231 و سند مالکیت بشماره 673394 بنام ناصر غفورى نجف آبادى فرزند حسن ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم  صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 

شد. م الف: 3580 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /12/275
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 385/95 آگهى ابالغ وقت دادرس ى پیوست: 385/95-384-383 ش ح 9 خواهان رقیه منجزى دادخواستى 
به خواسته الزام خوانده طالق-مهریه-نفقه به طرفیت خوانده نعمت اله منجزى به شوراى حل اختالف شعبه نهم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره  385-384-383 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/01/31 ساعت30/ 8 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 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: 3575 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/276
حصروراثت

على محمد رسولى ریزى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 394 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 223/95  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه عطارى ریزى بشناسنامه 
62 در تاریــخ 95/09/11  اقامتگاه دائمی خود را بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- على محمد رســولى ریزى فرزند محمد جــواد ش.ش 394 ت.ت 1336 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
2- اکبر رسولى فرزند محمدجواد ش.ش 198 ت.ت 1339 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- اصغر رسولى فرزند 
محمد جواد ش.ش 559 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پســر متوفى) 4- مهناز رسولى فرزند محمدجواد ش.ش 
1561 ت.ت 1354 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- شــهناز رسولى فرزند محمدجواد ش.ش 419 ت.ت 1341 
صادره از لنجان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 1150 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف

 شهرستان لنجان/12/277
حصروراثت

محمد سبکتکین ریزى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 7722 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 285/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نفیسه ســبکتکین ریزى بشناسنامه 
1160136841 در تاریــخ 95/10/08  اقامتگاه دائمی خــود را بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- محمد ســبکتکین ریزى فرزنــد اســداله ش.ش 7722 ت.ت 1366 صــادره از لنجان
 (همسر متوفى) 2- خدیجه سبکتکین ریزى فرزند فضل اله ش.ش 505 ت.ت 1349 صادره از لنجان (مادر متوفى) 
3- قاسم سبکتکین ریزى فرزند محمد ش.ش 379 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پدر متوفى) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1149 توانگر رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/12/278
ابالغ وقت رسیدگی

آگهــى ابالغ وقــت رســیدگى و ابــالغ دادخواســت و ضمائــم آقــاى نورمحمد مومــن پور دادخواســتى 
بــه مبلــغ 46/822/000 ریــال بطرفیــت آقــاى محمدرضــا دادخــواه  کــه اعــالم شــده مجهــول 
المــکان اســت تقدیم و بــه کالســه 617/95 در شــعبه هشــتم حقوقى شــوراى حــل اختــالف لنجان 
ثبت گردیــده و بــه علــت مشــخص نبــودن آدرس محــل اقامت خوانــده بــراى دفتــر شــورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنى مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
نشر و از نامبرده دعوت میشود در روز شنبه مورخ 96/1/19 ساعت 5 بعد ازظهر در جلسه شورا حضر 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: 1151 شعبه 8  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/12/279
حصر وراثت

نعمت اله رشیدى نیسیانى داراي شناسنامه شماره 2101 به شرح دادخواست به کالسه 564/95  ش/1  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه جعفرى نیسیانى بشناسنامه 68 در 
تاریخ 95/10/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 پسر و 1 
همسر دائمى و یک مادر که عبارتند از: 1- مسعود رشیدى نیسیانى به شماره شناســنامه 1272028704 صادره 
از اصفهان (فرزند متوفى) 2- رضا رشیدى نیسیانى به شماره شناسنامه 1270833073 صادره از اصفهان (فرزند 
متوفى) 3- رسول رشیدى نیسیانى به شماره شناسنامه 1271649624 صادره از اصفهان (فرزند متوفى) 4- نعمت 
اله رشیدى نیسیانى به شماره شناسنامه 2101 صادره از اردستان (همسر متوفى) 5- رقیه بیگم مظفرى نیسیانى به 
شماره شناسنامه 46 متولد 18/1/1 صادره از اردستان (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 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 455 شعبه 1 حقوقی شوراي حل اختالف

 اردستان/12/280

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970353502150 شــماره پرونده: 9509980358900422 
شماره بایگانى شعبه: 950421 شاکى: خانم مریم خدادوست فرزند مرتضى به نشانى 
اصفهان خ رزمندگان کوى باغ محتشمى بن بست اول سمت چپ، متهمین 1- آقاى 
ساسان عباسى فرزند ابراهیم به نشانى اصفهان ملک شهر ساختمان نگین ط 7 واحد 
706، 2- آقاى محسن سرلک فرزند مسعود به نشانى اصفهان 3- خانم مینا حاجیان 
فرزند لقمان به نشــانى اصفهان خانه اصفهان خ ماه فرخى ك شقایق جنب آفتاب 
4- خانم معصومه استکى فرزند فرهاد به نشانى اصفهان ملک شهر ساختمان نگین 
پ 706 اتهام ها: 1- شروع به سرقت شبانه خودرو 2- تسبیب در ایراد صدمه بدنى 
عمدى 3- تخریب 4- ضرب و جرح عمدى. گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: درخصوص اتهام 1- آقاى محسن سرلک متوارى دائر بر تخریب زه و شروع 
به سرقت یک دستگاه اتومبیل در شب و 2- خانم معصومه استکى فرزند فرهاد دائر 
بر معاونت در شروع به سرقت اتومبیل در شب و ایراد صدمه بدنى عمدى (تسبیب) 
موضوع شکایت خانم مریم خدادوست، دادگاه باتوجه به شکایت شاکیه خصوصى، 
کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان، اظهارات خانم 
مینا حاجیان به عنوان مطلع، نظریه پزشــکى قانونى مضبوط در صفحه 25 پرونده 
اظهارات خانم معصومه استکى مبنى بر پذیرش اتهام در صفحه 30 پرونده و اظهارات 
وى راجع به دیگر متهم پرونده و ســائر قرائن و امارات مضبوط در پرونده بزهکارى 
وى را محرز دانسته و مستنداً به مواد 126، 127، 122، 19، 134، 448، 449 و 714 
از قانون مجازات اســالمى و مواد 656 و 674 از قانون تعزیرات مصوب سال 1375 
اوًال آقاى محسن سرلک را بابت شروع به سرقت شــبانه اتومبیل به تحمل دو سال 
حبس تعزیرى و 74 ضربه شالق تعزیرى (مجازات درجه شش) و بابت بزه تخریب به 
تحمل سه سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید که صرفاً مجازات اشد قابل اجراست 
و ثانیًا خانم معصومه اســتکى را بابت معاونت با متهم ردیف اول در شروع به سرقت 
شبانه وى را به (مجازات درجه 7) تحمل نود و یک روز حبس تعزیرى و یازده ضربه 
شالق تعزیرى محکوم مى نماید و همچنین وى را به پرداخت 1/5 هزارم دیه کامل 
بابت کبودى در حال جذب سمت خارج ساق پاى راست و سه دهم درصد دیه کامل 
بابت ارش تورم خارج ران چپ محکوم مى نمایــد. آراء صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز 
قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 37320 
گازرى رئیس شعبه 109 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 جزایى سابق)/12/144

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970353502111 شماره پرونده: 9509980365900684 
شماره بایگانى شعبه: 950728 شاکى: آقاى احمدرضا سپهرى نیک فرزند حسین به 
نشانى اصفهان- اتوبان فرودگاه – حصه غربى- خ منتظرى- انتهاى خیابان- پالك 
275 متهم: آقاى جما محمدزائى به نشانى سیستان و بلوچستان ایرانشهر بهشتى 
میالن 2 پ 46677  (مجهــول المکان) اتهام ها: 1- مزاحمــت تلفنى 2- تهمت 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى جما محمدزایى فرزند ناصر دائر بر مزاحمت تلفنى 
نسبت به آقاى احمدرضا سپهرى نیک دادگاه با عنایت به شکایت شاکى خصوصى 
مالحظه متن پیامک ها و ارسال پرینت اخذ شده و عدم حضور متهم در جلسه دادرسى 
علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى و ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
بزه انتسابى بوى محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 641 قانون مجازات اسالمى 
مصوب سال 1375 بخش تعزیرات متهم را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیرى 
محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل 
واخواهى در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 37323 گازرى رئیس شعبه 109 

دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 جزایى سابق)/12/145

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970353501260 شــماره پرونده: 9209980359401254 
شماره بایگانى شــعبه: 950420 شــکات: 1- آقاى محمدرضا جمشــیدى فرزند 
عباسقلى 2- آقاى مجید کیوانفر همگى به نشــانى خ باهنر جنب مسجد امام حسین 
س 3 ط متهمین: 1- آقاى على فتح همتى برام معروف به جبار به نشانى چهارمحال 
و بختیارى- شهرکرد – چالشتر- کوچه 1- فلکه جلوى کالنترى- رستوران البرز 2- 
آقاى سوارعلى ظاهرى عبده وند فرزند اسداله به نشانى شهرکرد شهر کیان خ سجاد 
جنب نانوایى پ 85 ، اتهام ها: 1- جعل 2- کالهبردارى. گردشکار: دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. 
راى دادگاه: درخصوص اتهام آقایان 1- منوچهر عبدى وندى آزاد بلحاظ متوارى بودن 
2- على فتح همتى مشهور به جابر فرزند اقبال آزاد به قیدکفالت 3- مراد ظاهرى عبده 
وندى آزاد بلحاظ عدم دسترسى بوى و مجهول المکان متهم ردیف اول دائر بر جعل 
امضاء چک متعلق به مراد ظاهرى به شــماره 386547- 92/5/29 به مبلغ چهارصد 
میلیون ریال عهده بانک سپه و مشارکت در کالهبردارى از طریق خرید اینورتل خودرو 
و محافظ برق به مبلغ دویســت و پنجاه میلیون ریال از آقاى محمدرضا جمشیدى و 
متهم ردیف دوم دائر بر مشــارکت در کالهبردارى با متهم ردیف اول و متهم ردیف 
سوم دائر بر معاونت در جعل و کالهبردارى دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از 
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت شاکى خصوصى و گزارش 
و تحقیقات مرجع انتظامى و نظریه کارشناس خط و ارزیابى ملک مضبوط در پرونده و 
نحوه اظهارات متهم ردیف دوم و عدم حضور متهمین ردیف اول و سوم در دادسرا و عدم 
حضور متهمین در جلسه دادرسى و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابى به 
آنان محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات و 
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى مصوب سال 
1367 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مواد 19 و 125 و 126 و 127 و 134 قانون 
مجازات اسالمى مصوب سال 1392 متهم ردیف اول را از حیث جعل به تحمل دو سال 
حبس تعزیرى و از حیث مشارکت در کالهبردارى به تحمل هفت سال حبس تعزیرى 
و رد مال به شاکى و پرداخت مبلغ دویســت و پنجاه میلیون ریال جزاى نقدى در حق 
صندوق دولت و متهم ردیف دوم (على فتح همتى) را از حیث مشارکت در کالهبردارى 
به تحمل دو سال حبس تعزیرى و رد مال به شــاکى و پرداخت مبلغ دویست و پنجاه 
میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و متهم ردیف سوم را از حیث معاونت 
در جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیرى و از حیث معاونت در کالهبردارى به تحمل 
دو سال حبس تعزیرى (که در خصوص متهمین ردیف اول و سوم صرفًا مجازات اشد 
قابل اجرا خواهد بود) محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ واقعى قابل واخواهى در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد و در خصوص اتهام 
آقاى سوارعلى ظاهرى فرزند اسداله دائر بر مشارکت در کالهبردارى دادگاه صرفنظر 
از رضایت شاکى خصوصى و نظر به انکار متهم و عدم کفایت ادله اثباتى و مستنداً به 
اصل برائت و ماده 4 قانون آئین دادرســى کیفرى راى برائت متهم صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 37325 گازرى رئیس شعبه 109 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (109 جزایى سابق)/12/146



سالمت ٢٨٩٠سه شنبه ١٠ اسفند  ماه ١٥

خوردنى ها و 
نخوردنى هاى 

زمستانى

با رسيدن فصل ســرما بايد بدانيم كه در 
اين فصل چه نكات تغذيــه اى را رعايت 

كنيم.
مهسا حسين پور  كارشناس تغذيه و رژيم 
درمانى گفت:با فرا رســيدن فصل سرما، 
به دليل ضعف، تب خفيف، ضعيف شــدن 
سيستم ايمنى و بى اشتهايى، تمايلى به غذا 
خوردن ندارد و نمى تواند خوب غذا بخورد، 
بنابراين ممكن است سرماخوردگى باعث 
بروز اختالل در تغذيه شــود. در اين فصل 

تغذيه مناسب بسيار حائز اهميت است. 
با فرا رسيدن فصل ســرما متابوليسم بدن 
افزايش مى يابد و مصــرف انرژى در بدن 
باال رفته و افراد بيشتر احساس گرسنگى 
مى كنند در نتيجه ميل بــه مصرف مواد 
غذايى در افراد بيشــتر مى شود. در نتيجه 
مصرف بيشتر شيرينى و چربى در زمستان 
هم يك حالت عادتى و سازشــى با محيط 
محسوب مى شــود. در اين فصل مصرف 
ريزمغذيها مى تواند سيســتم ايمنى بدن 
را تقويــت كرده و بــدن افــراد را در بروز 
بيمارى هاى زمستانى مانند سرما خوردگى  
محافظت كند. مواد غذايى مــورد نياز در 

فصل سرما شامل موارد زير است.

آب
بسيارى از افراد تصور مى كنند بدن انسان 
در فصل زمســتان به مصرف آب نيازى 
نيست. درست است كه در ماه هاى زمستان 
مغزتان كمتر پيام تشنگى صادر مى كند اما 
به علت اين هواى زمستانى عالوه بر اين 
كه سرد است خشك نيز اســت. بنابراين 
از مصــرف آب غافل نباشــيد. به جز آب، 
مايعاتى مانند آبميوه هــاى طبيعى يا آب 
سبزيجات بسيار خوب هســتند. اما سعى 
كنيد از آبميوه هاى مصنوعى و شــكردار  
با ميــزان بااليى كالــرى دورى كنيد. در 
ضمن مصرف آب براى سالمت و مرطوب 

نگهداشتن پوست بسيار مفيد است.

مركبات
مــواد غذايى حــاوى ويتاميــن c  براى 
تقويت سيستم ايمنى بدن و پيشگيرى از 
بيمارى هاى فصلى ماننــد عفونت هاى 
تنفسى و سرماخوردگيبســيار مفيد است. 
ويتامين هاى  c  به غلت اينكه در بدن ذخيره 
نمى شــود بايد روزانه مصرف شــود. مود 
غذايى غنى از اين ويتامين مركبات مانند 
نارنگى، پرتقال، نارنج، كيوى، گريپ فروت، 

انگور قرمز و ليمو و.... است.

ماهى
در ماه هاى زمســتان كه نور خوشيد كمتر 
مى شود با كمبود ويتامين  D رو به رو شويد. 
ماهى منبع بســيار خوبى از اين ويتامين و 
همچنين اسيدهاى چرب امگا ٣ است كه 
باعث مى شــود هرگونه اختالالت روحيه 
را با باالبردن سطح ســروتونين در بدنتان 

از بين ببريد.

سبوس
يكى از مشــكالتى كه در زمستان ايجاد 
مى شود يبوست است. بنابراين مصرف مواد 
غذايى پر فيبر مــى تواند براى اين عارضه 
مفيد باشــد. همين طور براى جلوگيرى از 
يبوســت مى توان از روغن زيتون استفاده 

كرد.

گوشت
دريافت روى به ميزان قابل توجهى مدت 
و دوره ى سرماخوردگى را كاهش مى دهد.  
مــواد غذايى حاوى روى مانند  گوشــت، 

جگر،تخم مرغ، ميگو،گندمسبوس دار 

ماست طبيعى
ماست خصوصا ماست هاى پروبيوتيكى 
حاوى كشــت باكترى هاى فعال است كه 
براى تقويت سيســتم ايمنــى بدنتان در 

زمستان كمك مى كند.

سبزيجات
سبزى هاى ريشه اى مانند هويج، چغندر، 
شلغم، انواع كلم ها مانند كلم برگ و گل كلم 
همچنين انواع كدو مانند كدو مسمايى، كدو 
تنبل و... سبزى هاى مفيدى هستند كه در 
اين فصل بهترين كيفيت خود را دارند و به 
ارتقاى سيســتم ايمنى بدن كمك زيادى 

مى كنند.

جو دو سر
جو دو سر منبع غنى از چربى مفيد براى بدن 
اســت و به همين دليل باعث مى شود كه 
انرژى بدن شما در طول فعاليت هايى كه در 
فصل زمستان انجام مى دهيد تامين شود. 

سويا 
ســويا كالرى بســيار پايين و هيچ گونه 

كلسترولى ندارد. 

 دارچين
دارچين جزو خانواده ى پلى فنول اســت. 
مولكول هاى مفيــدى در دارچين وجود 
دارد. باعث مى شود احساس گرسنگى شما 

كاهش يابد.

 سيب
سيب داراى كالرى بسيار پايينى است، غنى 
از فيبر مى باشد.سيب بسيار مفيد براى باال 
بردن قند خون مى باشد. تاثير مستقيمى بر 

قند خون دارد.

 كاكائو  
انواع تيره تر شــكالت با محتــوى كاكائو 
باال آنتى  اكســيدان بســيار بااليى دارند. 
كاكائو براى ناراحتى هاى قلبى – عروقى 
و افســردگى بخصوص براى كودكان در 
فصل سرما مفيد اســت و توصيه مى شود 
كاكائو هــاى تيره تر و با كالــرى كمتر را 

مصرف كند.

حمالت پانيك يا وحشت زدگى در دسته بيمارى هاى 
اعصاب و روان و نوعى حمله استرس و ترس قرار دارد 
كه با عالئمى چون عدم توانايى تنفس عميق، تپش 
قلب شديد، احســاس تنگى نفس، احساس خفگى، 
سرگيجه و از دست دادن تعادل، حالت تهوع و گرفتگى 
معده، احساس سوزن سوزن شدن دست و پا و ترس از 

مرگ همراه است.
بسيارى از افراد مبتال به حمالت پانيك داراى نشانه 
هايى در خانواده خود بوده و يك يا چند عضو خانواده 

آنها نيز دچار استرس و ترس هاى ناگهانى هستند.
عوامل متعددى در بروز وحشــت زدگى موثر است از 
جمله ضربه هاى عاطفى، حوادث ترسناك، بودن در 
تصادفات خطرناك و حتى ابتال به برخى بيمارى ها كه 

باعث استرس و نگرانى شديد مى شود.
وحشت زدگى را متخصص روانشناسى توسط آزمايش 
بيمار و پرســش از او مى تواند تشخيص دهد. در گام 
اول درمان وحشت زدگى، معموال صحبت و جلسات 
مشــاوره براى غلبه بر ترس و رويايى بــا آن برگزار 

مى شود. چنانچه اســترس در فرد بســيار باال باشد 
داروهاى آرامبخش و ضد افسردگى تجويز مى شود.

اكثر بيماران مبتال به وحشت زدگى به درمان ها پاسخ 
نشان مى دهند اما قطع ناگهانى درمان وحشت زدگى 
و داروهاى وحشت زدگى  مى تواند به شدت بر سالمت 
فرد اثر منفى بگذارد و باعث تشــديد عالئم بيمارى 

در او شود.
 معموال اگر پدر يا مادر يا هــر دو مبتال به اين اختالل 
باشند با درصد زيادى كودك نيز به اين اختالل مبتال 

مى شود.
كارشناســان به افراد مبتال به ايــن اختالل توصيه 
مى كنند هميشــه شاد باشــند، ورزش منظم و رژيم 
غذايى سالم داشته باشند، از خوردن بيش از حد مواد 
غذايى چون شــكالت و كافئين اجتناب كنند، سيگار 
نكشند و نيز در صورتى كه دارو مصرف مى كنند حتما 
قبل از مصرف هر داروى جديد با داروساز مشورت كنند 
زيرا مى تواند باعث اختالل در داروى مرتبط با بيمارى 

شان و حتى بروز مسموميت شود.

در چاى سياه ماده اى به نام تئين وجود دارد كه موجب 
افزايش ضربان قلب مى شود و مصرف بيش از حد چاى 
براى افرادى كه ضربان قلب آنها بيشــتر از ٨٠ اســت، 

توصيه نمى شود.     
 فرهاد صبرى متخصص طب سنتى، گفت: مصرف هر 
گونه مواد خوراكى اگر به اندازه كافى و معقول باشد نه تنها 
خطرى براى بدن ندارد، بلكه مفيد نيز است، اما چنانچه 
همين ماده خوراكى بيشــتر از حد معمول و نادرســت 
مصرف شود، مضرات بسيارى براى بدن در پى دارد. چاى 
سياه نيز از اين قاعده مستثنى نيست و مصرف بيش از حد 

آن آسيب هاى فراوانى به بدن وارد مى كند. 
اولين نقطه در بدن كه مورد آســيب مصرف بيش از حد 
چاى قرار مــى گيرد، ميناى دندان اســت كه به عنوان 
يكى از عوامل مهم در تيره شدن و پوسيدگى دندان به 
شمار مى رود. در چاى ســياه ماده اى به نام تئين وجود 
دارد كه موجب افزايش ضربان قلب مى شود و مصرف 
بيش از حد آن براى افرادى كه ضربان قلب آنها بيشتر 
از ٨٠ است، توصيه نمى شود. به دليل وجود همين ماده 
در چاى و درصورت مصــرف بيش از حد، موجب تهييج 
اعصاب و بروز عصبانيت شده و در برخى خانمها موجب 

بروز اضطراب مى شود.
از آنجا كه چاى سياه حاوى مقادير زيادى كافئين و تئين 
مى باشد، به افراد مبتال به زخم معده توصيه مى شود كه 
مصرف آن را كاهش دهند و يا حداقل ٣ ساعت بعد از غذا 
چاى بنوشند. اين مسئله مهم است كه چاى در چه ساعتى 
از روز مصرف شود و توصيه من اين است كه به علت خالى 
بودن معده افراد يك ساعت قبل از غذا از نوشيدن چاى 

پرهيز كنند.
وى با اشاره به اين موضوع كه بالفاصله بعد از غذا نبايد 
چاى مصرف شود، افزود: مصرف چاى بالفاصله پس از 
غذا به كاهش جذب اسيد فوليك، آهن و كلسيم در بدن 
منجر شده و به مرور مشكالتى همچون پوكى استخوان 
در افراد را به دنبال خواهد داشت. البته مصرف كم چاى 
سياه در طول روز، به عملكرد بهتر كليه و آرامش اعصاب 
كمك مى كند و ما ايرانى ها بايد ياد بگيريم كه هر ماده 

اى را به مقدار كم و به ميزان تعيين شده مصرف كنيم.

احتماال تا به حال نام كالژن را به عنوان يكى از مواد به 
كار رفته در كرم هاى زيبايى شنيده ايد اما اين ماده يك 
پروتئين طبيعى اســت كه تقريبا در همه جاى بدن پيدا 
مى شود. از عضالت گرفته تا استخوان ها، تاندون ها و 
پوست. كالژن چيزى است كه به پوست قدرت، خاصيت 

ارتجاعى و درخشش مى دهد.
وقتى جوان هستيد مقدار كالژن بسيار بااليى در بدنتان 
داريد، به همين دليل اســت كه كودكان موهاى دوست 
داشتنى درخشان و پوستى نرم دارند. كالژن مانند سيمان 
است كه همه چيز را محكم كنار يكديگر نگه مى دارد. 
همينطور كه سن باالتر مى رود ميزان توليد كالژن نيز 
كمتر و كمتر مى شود و سپس چين و چروك روى پوست 

خود را نشان مى دهند.
اجداد ما با مصرف كافــى كالژن در برنامه غذايى خود 
هيچ مشــكلى نداشــتند. آنها از تمام قسمت هاى بدن 
جانوران تغذيه مى كردند، از پوســت و تاندون ها گرفته 
تا رباط ها و قسمت هاى سرشار از كالژنى كه ما امروزه 
ميلى به خوردنشان نشان نمى دهيم. اگر فكر اينكه چنين 
قسمت هايى را بخوريد حالتان را بد مى كند بايد بگويم 
راه هاى خوشــايندترى هم بــراى دريافت اين كالژن 
وجود دارد و آن هم درســت كردن عصاره اســتخوان

 است.
اگر پخت و پز كار مورد عالقه تان نيست مى توانيد مقدار 
نياز روزانه تان را از پودرهاى مكمل كالژن دريافت كنيد. 
حتما قبل از اســتفاده از پودر، مطمئن شويد از دام هاى 
علف خوارى بدست آمده باشد كه آنتى بيوتيك يا مواد 
شيميايى مصرف نكرده باشند. مى توانيد هر روز صبح دو 
قاشق و شب ها نيز دو قاشق ديگر از اين پودر را داخل آب 

يا اسموتى بريزيد و مصرف كنيد.
اسفناج و كلم سرشار از آنتى اكسيدان هايى به نام لوتئين 
وعوامل توليد كالژن هســتند. بــراى نتيجه گرفتن به 
١٠ ميلى گرم نيــاز داريد كه برابر اســت با ١١٣٣ گرم 
اسفناج يا ٥٦٦ گرم كلم. استفاده مرتب از اسفناج، كلم و 
مارچوبه كه سرشار از ويتامين C هستند به تقويت توليد 
كالژن توســط بدن و اســتفاده موثر از پروتئين كمك

 مى كند.

رژيم غذايى اين فصل بايد چگونه باشد

حمالت پانيك چيست؟

نوع نگرش شما چگونه اســت؟ آيا فردى خوش بين 
هستيد كه نيمه پر ليوان را نگاه مى كند يا فردى بدبين 

كه بر نيمه خالى متمركز مى شود؟ 
اگر جزو دســته نخســت هســتيد، خبرهاى خوبى 
براى شــما داريم: خوش بينى براى سالمت انسان 
خوب اســت و حتــى ممكن اســت بر طــول عمر 

بيفزايد.
پژوهشگران دريافتند زنانى كه باالترين سطح خوش 
بينى را گزارش كردند، نسبت به آنهايى كه كمترين 
ميزان خوش بينى را داشــتند، ٢٩ درصــد احتمال 
كمترى داشته است طى آن بازه زمانى فوت كنند. اين 
ميزان خطر كاهش يافته براى داليل مختلف مرگ 
از جمله سرطان، بيمارى قلبى، سكته مغزى، بيمارى 

تنفسى و عفونت بوده است.
به گفتــه اريك كيــم، مولف مطالعــه، خوش بينى 
مى تواند به واســطه چندين دليل با ســالمت بهتر 
و مرگ و مير كمتر مرتبط باشــد. افرادى كه بيشتر 
خوش بين هستند تمايل بيشترى به دنبال كردن يك 
رژيم غذايى ســالم، انجام ورزش و سيگار نكشيدن 
دارند. خوش بينى ممكن است به نحوى بر عملكرد 
بيولوژيكى، به طور بالقوه از طريق كاهش ســطوح 

التهــاب يا عملكرد بهتر سيســتم ايمنــى بدن، نيز 
تاثيرگذار باشــد. افــراد خوش بين ممكن اســت از 
مهارت هاى مقابله بهتر برخوردار باشــند. اين افراد 
در مواجهه با چالش ها برنامه هاى احتياطى تهيه مى 
كنند، براى چالش هاى آينده برنامه ريزى مى كنند و 
اگر توانايى ايجاد تغيير در چيزى را ندارند، اين مسئله 

را مى پذيرند.
مطالعات ديگر پيوندى بين خوش بينى و سالمت را 
نشان داده اند. به گفته پژوهشگران دانشگاه ايلينوى، 
افرادى كه خوش بين تر هستند احتمال بيشترى دارد 
از سالمت قلب خوبى نيز برخوردار باشند. طى مطالعه 
اى در ســال ٢٠١٥، پژوهشگران ســالمت قلبى، 
ســالمت روانى، و ســطوح خوش بينى ٥,١٠٠ فرد 
بزرگسال كه در بازه سنى ٤٥ تا ٨٤ سال قرار داشتند 

را ارزيابى كردند. 
آنهــا از ژوييــه ســال ٢٠٠٠ و به مدت ١١ ســال 
وضعيت هر شــركت كننده را دنبال كــرده بودند و 
دريافتنــد امتيــازات ســالمت قلب كه بر اســاس 
شاخص توده بدنى و فشــار خون شكل گرفته بودند، 
در رابطه اى مســتقيم با ســطوح خوش بينى ارتقا 

يافته اند.

خوش بينى براى 
سالمت شما خوب است

وقتى چاى به يك نوشيدنى 

خطرناك تبديل مى شود

چگونه پوست زيباترى

 داشته باشيم؟ 
پزشكان استراليايى در يك بررسى جديد به تاثير 
استفاده از محلول دهان شويه براى از بين بردن 

باكترى عامل نوعى بيمارى مقاربتى پى برده اند.
در اين بررسى آمده است كه باكترى عامل سوزاك 
مى تواند در گلوى فرد مبتال وجود داشته باشد كه از 
طريق شست و شوى دهان با محلول دهان شويه 

مى توان رشد آن را متوقف كرد.
به گفته متخصصــان اســتراليايى نقش دهان 
شــويه ها در از بين بردن برخى انواع باكترى ها 
موضوع جديدى نيســت اما در اين بررسى تاثير 
اين محلول در از بين بردن باكترى سوزاك مورد 

مطالعه قرار گرفت.
اريك چو، يكى از متخصصان اين مطالعه از مركز 
سالمت ملبورن در استراليا گفت: ميزان ابتال به 

ســوزاك در بين مردان استراليايى طى پنج سال 
گذشته بيش از دو برابر شده است.

همچنين طبق اعالم مركز كنترل و پيشــگيرى 
از امراض آمريكا در اين كشــور هــم نرخ ابتال 
به بيمارى سوزاك در ســال هاى اخير افزايش 

يافته است.
به گزارش اليوساينس، محققان همچنين اظهار 
داشتند: مشخص نيست مقابله با باكترى سوزاك 
موجود در گلوى افراد مبتال مى تواند ميزان عفونت 
ســوزاك را در ديگر نقاط بدن از جمله مجراى 
ادرار كاهــش دهد؟ با اين حــال نتايج مطالعات 
پيشين حاكى از آن است كه وجود عفونت در گلو 
مى تواند منبعى براى بروز عفونت در نقاط ديگر 

بدن باشد.

يك كاربرد عجيب و متفاوتِ دهان شويه  

به علت كمبود دريافت سبوس و ويتامين هاى موجود 
در سبوس غالت مصرف ماء الشعير  ميتواند بخشى از 
نياز به اين ويتامين ها را تامين كند، به طور كلى مصرف 
متناسب و متعادل ماءالشعير به جاى نوشابه هاى گازدار 

ديگر توصيه مى شود.
اما بــا توجه بــه اينكه اين نوشــيدنى كالــرى قابل 
مالحظه اى دارد عادت به مصــرف آن ميتواند منجر 
به اضافه وزن شود و مصرف آن براى افرادى كه دچار 
اضافه وزن هستند و يا كسانى كه مى خواهند وزن شان 

را كنترل كنند، بايد محدود شود.
بعالوه استفاده از ماءالشــعيرها به دليل دارا بودن مواد 

قندى زياد، براى ديابتى ها توصيه نمى شود.

از طرف ديگر، با اينكه بخشــى از گاز موجود در اين 
نوشيدنى مربوط به فرآيند تخمير است، اما بخش عمده 
گاز توسط كارخانهها به صورت صنعتى اضافه مى شود 

كه عمده ترين آن گاز CO٢ است.
اگر اسيد فســفريك به كار رفته در اين نوشيدنى زياد 
باشد، ميتواند موجب پوكى اســتخوان شود. بنابراين 
در افرادى كه بيش از اندازه از اين نوشــيدنى استفاده 
مى كنند، احتمال برداشت كلســيم از بدنشان بيشتر 
اســت و چنانچه به كمبــود ويتامين D يــا كمبود 
كلســيم نيز دچار باشــند، مصرف ماءالشعير احتمال 
بروز مشــكالت اســتخوانى را در آنان بسيار افزايش 

مى دهد.

چه مقدار ماء الشعير مصرف كنيم؟



١٦دريچه ٢٨٩٠سه شنبه ١٠ اسفند  ماه 

@nesfejahanclub با ارسال تصاوير، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دريچـه
شما هم مى توانيد خبرنگار شويد
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ايران 
در نصف جهان

مسابقات اسكى 
در پيست 

تاريك دره همدان

مهاجرت درنا ها 
به تاالب هاى فارس

آبگيرى «هامون»

كارگاه قاليشويى در اراك

طبيعت زمستانى نيشابور 

آگهى تجديد مناقصه عمومى

اداره كل زندان هاى استان اصفهان 

دستگاه مناقصه گزار
اداره كل زندان هاى استان اصفهان 

نشانى: اصفهان- ابتداى اتوبان ذوب آهن 

موضوع مناقصه

تهيه اقالم مواد غذايى بشرح جداول زير: 
گوشت گوساله ١٠٠/٠٠٠ كيلوگرم- مر غ ١٦٠/٠٠٠ كيلوگرم- برنج معمولى ٤٠٠/٠٠٠ 
كيلوگرم- ماكارونى ٧٠٠ گرمى با قطر يك دوم ميلى متر ٦٥/٠٠٠ ك- روغن مايع معمولى 

٥٠/٠٠٠ ك- روغن سرخ كردنى ٥٠/٠٠٠ ك- عدس درشت ١٧/٠٠٠ ك- نخود ١٢/٠٠٠ 
ك- لپه ١٥/٠٠٠ ك- لوبيا چيتى ١٧/٠٠٠ ك- قند ٩٠/٠٠٠ ك- چاى ايرانى ٥٠٠ گرمى 

٩٠٠٠ ك- لوبيا چشم بلبلى ١٤/٠٠٠ ك- لوبيا سفيد ٨٠٠٠ ك- آبليمو ٥٠٠ گالن ١٠ 
كيلويى- رب گوجه فرنگى ٧٠/٠٠٠ ك- سويا ١٣/٠٠٠ ك- عدس ريز ٢٢/٠٠٠ ك- پنير 
حلب ٥٠/٠٠٠ كيلوگرم- كره ١٥ گرمى ١/١٥٠/٠٠٠ قالب- مربا ٢٥ گرمى ١/١٥٠/٠٠٠ 

عدد- حلوا شكرى ٥٠ گرمى ٤٠٠/٠٠٠ عدد 
كليه اقالم مواد غذايى مى بايست از نوع درجه ١ و با كيفيت مطلوب باشد

تضمين شركت در 
مناقصه

ضمانت نامه بانكى در وجه اداره كل زندانهاى استان اصفهان 
به مبلغ ٣/٥٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 

دريافت اسناد
دبيرخانه اداره كل زندانهاى استان اصفهان و پايگاه ملى مناقصات 

از  تاريخ ٩٥/١٢/١٠ لغايت ٩٥/١٢/١٥

تحويل اسناد
دبيرخانه اداره كل زندان هاى استان اصفهان

تا پايان وقت ادارى ٩٥/١٢/٢٦

گشايش پيشنهادها
اداره كل زندانهاى استان اصفهان

روز شنبه مورخ ٩٥/١٢/٢٨ ساعت ١٠ صبح 

م الف: ٢٧٧٢٤




