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در صفحه حوادث بخوانید

طالق؛ 6 روز پس از 
ازدواج !

زوج جوان براى طالق به دادگاه آمده بودند، 
آن هم تنها شــش روز پس ازشروع زندگى 
مشترك! مسیر مشــترك زن و مرد جوان 
خیلى زود بـه دو راهى رسیده بود. چراکه آنها 
باید بین جدایى یا ادامه زندگى پر ازمشاجره، 
یکى را انتخــاب مى کردند. زوج جوان براى 
طالق به دادگاه آمده بودند، آن هم تنها شش 

روزپس ازشروع زندگى مشترك!
داماد 29 سال داشــت براى نخستین بار در 
صفحه دوم شناسنامه اش اسم خانمى به عنوان 
همسر نوشته شده بود. اما در شناسنامه عروس 
خانم که دو سالى هم بزرگ تر از داماد بود، اسم 
دو مرد به عنوان شــوهر به چشم مى خورد. 
چراکه او چندسال پیش ازدواج کرده و خیلى 

زود طالق گرفته بود.

«بدخطى پزشکان»، مقصر اصلى اشتباهات دارویى

ضوابط جذب 10 هزار نفر در 
آموزش وپرورش

احتمال توزیع بنزین ارزان تر 
توسط جایگاه هاى زنجیره اى

ساخت بیمارستان هاى 
بلندمرتبه
ممنوع
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سیمکارت هاى 
مجهول الهویه 
یکطرفه
 مى شوند

بزرگ ترین میتینگ فوتبالى سال هاى اخیر در اصفهان

محصوالت چین
 در صدر واردات اصفهان

     

4

5

زمستان اصفهان چگونه مى گذرد؟زمستان اصفهان چگونه مى گذرد؟

گزارش 9 ماهه تجارت خارجى استان نشان مى دهد
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رونمایى نقش جهان
  از پرشورهاى سپاهانى

این دانشکده در نظر دارد اموال اسقاطى و مازاد بر نیاز خود را (بصورت استعالم بها و مزایده) به فروش 
برساند. لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط مورد معامله و دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 
1395/10/11 لغایت 1395/10/12  از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعدازظهر به اداره تدارکات دانشکده مذکور 

مراجعه نمایند. 
ضمناً متقاضیان مى توانند در تاریخ هاى یاد شده جهت رؤیت و مالحظه اموال اسقاطى مورد معامله در 

محل دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر واقع در خیابان هزار جریب بازدید بعمل آورند. 
الزم به ذکر است هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

اصفهان، خیابان هزارجریب، جنب خوابگاه دانشگاه      تلفن: 2-36736550        فاکس: 36736535

آگهى فروش اموال اسقاطى و مازاد بر نیاز 
(دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان)

غالمرضا شمس- رئیس دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان

1- نام و نشانى مزاید ه گزار: اداره کل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان 
به نشانى: اصفهان خ توحید نبش خیابان شهید موحدى نیا (قزلباش) پالك 2

2- موضوع مزایده: اجاره سالن بسته بندى سردخانه شهید مشکوة 
3- نوع تضمین شرکت در مزایده: اصل فیش واریزى وجه نقد به حساب شماره: 2173980201003 بانک ملى شعبه مرکزى اصفهان و یا ضمانت نامه 
بانکى به نام مزایده گزار (شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان) و یا اوراق مشارکت بانکى بى نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید 

قبل از سررسید. 
4- مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 132/000/000 (یکصد و سى و دو میلیون ریال) به نام شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان

5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهاى مالى:
1-6- مهلت خرید اسناد تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/10/11 مى باشد. 

2-6- مهلت برگشت پاکت ها تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 95/10/21 مى باشد. 
3-6- جلسه بازگشایى پاکت ها ساعت 10 روز چهارشنبه 95/10/22 واقع در نشانى مزایده گزار مى باشد. 

7- خرید اسناد: مزایده گران مى توانند پس از واریز مبلغ 500/000 ریال (پانصد هزار ریال) (غیرقابل استرداد) به شماره حساب 2163980202009 
(قابل واریز در کلیه شعب بانک کشاورزى) در زمان مهلت خرید اسناد (ردیف 1-5 آگهى) به آدرس اینترنتى www.iranslal.com مراجعه و 
اسناد مزایده را از قسمت مناقصات و مزایده ها (سال 1395) دریافت و سپس با در دست داشتن اصل معرفى نامه و اصل فیش واریزى در مهلت خرید 

اسناد، جهت دریافت پاکت هاى مناقصه و ثبت مشخصات به نشانى مزایده گزار مراجعه فرمایند. 
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

آگهى مزایده عمومى شماره 95/61

اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان 

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

 آگهى برگزارى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

انجام امور ادارى و خدمات عمومى 95-4-184
4/680/845/635235/000/000جارى منطقه فالورجان 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/10/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/10/19

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (داخلى 388)
نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 95/10/7
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رئیس سازمان بسیج مستضعفین ضمن اعالم آمادگى بسیج 
براى همکارى با دستگاه هاى مختلف براى حل مشکالت 

کشور، اظهار داشت: مردم ولى نعمتان انقالب هستند.
به گزارش تسنیم، سردار غالمحسین غیب پرور با تأکید 
بر اینکه نظام اسالمى از بدو پیروزى خود در بهمن 1357 
همواره در معرض تهدیدات دشمنان بیرونى و برخى عوامل 
داخلى آنان بوده است، گفت: برخى خواص انقالب اسالمى 
بخاطر تحلیل هاى غلط عمًال از خط والیت فاصله گرفته و 
در فتنه هایى که پیش آمده دچار لغزش هاى جبران ناپذیرى 

شده اند.
وى با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهورى در 

سال 1388 افزود: اگر تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقالب 
اسالمى و حضور مردم و بسیجیان در مقابل آن فتنه عظیم 
و خصوصاً در 9 دى ماه 1388 نبود، امروز سرنوشت انقالب 

و کشور طور دیگرى رقم مى خورد.
غیب پرور نهــم دى ماه را جلوه اى از بــرکات الهى بر این 
ملت دانست و گفت: حماسه 9 دى، باطل السحر فتنه بود 
که در آن ایام پس از ماه ها تبلیغات ســنگین علیه نظام و 
انقالب اسالمى هنگامى که مردم احساس کردند هدف 
از آشوب هاى خیابانى، اسالم و اصل نظام اسالمى است، با 
حضورى کم نظیر، وحدت و انسجام خود را به رخ بدخواهان 

این ملت کشیدند.

محمــود صادقى نماینــده اصالح طلب مــردم تهران 
در گفتگو با ایلنا با اشــاره به آخرین وضعیت بررســى 
پرونده هاى خود در هیئت نظارت بــر رفتار نمایندگان 
مجلس اعالم کــرد: نکته حائز اهمیت این اســت که 
نظارت بــر رفتار نماینــدگان آیین و ســازوکار قانونى 
مشــخصى دارد که این رویه هم در قانون ذکر شــده و 
هم دستورالعمل اجرایى مشخصى دارد که بنا بر آخرین 
ماده این دستورالعمل اجرایى باید به تصویب کمیسیون 
تدوین آیین نامه داخلى مجلس برســد که این مهم نیز 

محقق شده است.
 او ادامــه داد: در حالى که این دســتورالعمل اجرایى به 

تصویب کمیســیون تدوین آیین نامه رسیده، متأسفانه 
برخى از اعضاى هیئت نظــارت از این موضوع بى خبر 
بودند و این درحالى است که در دستورالعمل مصوب به 
صراحت تأکید شده تصمیم هیئت نظارت باید به نماینده 
مورد شکایت ابالغ شود و اگر این تصمیم علیه نماینده 

باشد، به او فرصت دفاع داده مى شود. 
صادقى با بیان اینکه روند قانونى بررســى شــکایت از 
نماینــدگان در هیئت نظــارت در مورد او طى نشــده، 
گفت: قرار است چهارشنبه هفته جارى(فردا) نظر اولیه 
این هیئت که برخالف آیین نامه پیــش از ابالغ به بنده 

رسانه اى شده بود، رسماً به من ابالغ شود.

حماسه 9 دى 
باطل السحر فتنه بود

صادقى فردا به هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان مى رود

ثروتم محصول تالش خودم است
  خبر آنالین| صادق محصولى در نشستى 
در دانشگاه شیراز، ثروتش را نتیجه تالش شخصى 
خودش دانست. وى اظهار داشــت: در دو سال آخر 
دولت قبل بخاطر اختالف با رئیس دولت بیرون آمدم 
و این به علت اختالف نگاه بود و ربطى به مســائل 

دیگر نداشت.
محصولى در برابر پرسشــى پیرامــون دارایى هاى 
شخصى اش و شایعات مطرح شده اظهار داشت: بنده 
از دولت بعد از جنگ استعفا کردم و در بخش خصوصى 
فعالیت کرده و از دولت یک ریال نیز بهره مند نشدم 
و یک بار نیز از رانت استفاده نکردم و هرچه به دست 

آوردم به سبب تالش اقتصادى خودم بوده است.
وى ادامه داد: اشخاصى در همین دولت فعلى روزى 
نیست که مبالغ هنگفتى را به جیب نزنند و صدایش 
نیز درنمى آیــد، درصورتى که بنــده در زمان وزارت 
همیشــه اموال خود را به قوه قضائیه اعالم کرده ام 
و چه اشــکالى دارد که مردم بدانند مسئوالن چقدر 

دارایى دارند.

دلجویى از ظریف
  ایلنا| پس از حواشى به وجود آمده در مورد 
انتشار اظهارات محرمانه محمد جواد ظریف در جلسه 
هفته گذشته کمیسیون امنیت ملى با وزیر و معاونین 
وزارت امور خارجه از سوى کریمى قدوسى، عصر روز 
یک شنبه عالء الدین بروجردى رئیس کمیسیون و 
برخى دیگر از اعضاى کمیسیون امنیت ملى پس از 
اتمام جلسه علنى مجلس، در دفتر وزیر حاضر و از او 

دلجویى کردند.

هالکت تروریست فرزندکش
  ایرنا| «عبدالرحمن شــداد» تروریستى که 
دختر خود را وادار به عملیات انتحارى در محله میدان 
دمشق کرده بود، به هالکت رسید. وى جمعه گذشته 
دختر 9 ساله خود فاطمه را به انجام عملیات انتحارى 
در قرارگاه پلیس محله المیدان دمشق وادار کرده بود. 
دختر 9 ســاله وى نیز به بهانه اینکه گم شده است و 
براى رفتن به خانه به کمک نیاز دارد وارد اداره پلیس 
محله میدان شده و تروریست ها، مواد منفجره همراه 

وى را از راه دور منفجر کردند.
پس از این انفجار، فیلمى از عبدالرحمن منتشــر شد 
که دو دختر خود را به انجام عملیات انتحارى در انتقام 
خون شهروندان حلبى سفارش مى کرد.رسانه هاى 
مخالف ســورى اعالم کردند که اعضاى یک گروه 
مسلح با یورش به منزل عبدالرحمن، وى را کشته و 

آسیبى به همسر و دیگر دختر وى نرسانده اند.

تکذیب تئورى ترافیکى
  تابناك| سردار منتظرالمهدى سخنگوى ناجا 
در نشســت خبرى درباره وضعیت ترافیکى پایتخت 
و حواشى اخیر با تکذیب اظهارات عضو شوراى شهر 
درمورد فشار شــهردارى به پلیس براى تغییر رئیس 
پلیس راهور تهران گفت: «درخواست ما این است که 
افراد از اعالم اخبار غیرمرتبط در حوزه دستگاه هاى 
امنیتى و انتظامــى خوددارى کــرده و پلیس را که 

کارهاى مهمترى دارد وارد بازى هاى خود نکند.»
ترافیک شــامل مؤلفه هاى مختلفى ازجمله طراحى 
شهرى تهران، شکل خیابان ها، اقلیم و ... است.45 
هزار نیروى پلیس راهور پایتخت در این حوزه فعالیت 

مى کنند.

الریجانى به ائتالف نمى رود
  انتخاب| ناصر ایمانى در پاسخ به این پرسش 
که با توجه به اینکه مى گویید شاکله مرکزیت اصولگرا 
مشخص نیست،آیا این مرکزیت اصولگرایان متفاوت 
از جامعتین است؟ بیان کرد: خیر، سازوکار این دوره 
شــبیه انتخابات مجلس 94 است، یعنى طیف هاى 
مختلف اصولگرایان به عالوه جامعتین خواهد بود. 
این فعال سیاســى اصولگرا همچنین درباره تکلیف 
جبهه پایــدارى و تمکین آن بــه تصمیم مرکزیت 
اصولگرایان گفت: پایدارى ســال 94 تمکین کرد، 
امســال نیز همینطور خواهد بود، در این میان طیف 
آقاى الریجانى جدا شــد، آنها از همان اول هم گفته 

بودند که به ائتالف نخواهند پیوست.

توئیتر

محافل دیپلماتیک مصر در حال بررسى مقدمات سفر 
یک وزیر عالیرتبه به تهران است در حالى که پیش از 
این امارات مانع سفر «طارق المال» وزیر نفت مصر به 

ایران شد.
به گزارش فارس، منابع آگاه در این باره گفتند که برخى 
نهادهاى حکومتى خبر سفر قریب الوقوع طارق المال 
به تهران را به یک خبرگزارى خارجــى درز دادند که 
همین امر باعث شــد امارات که در تالش براى آشتى 
دادن قاهره و ریاض اســت، در برابر انجام این ســفر 

کارشکنى کند.
به نوشــته روزنامه «المصریــون»، تاکنون محافل 
تصمیم گیرنده قاهره درباره اینکه کدام وزیر به تهران 
سفر کند، به توافق نرسیده اند اما برخى ها معتقدند که 
یکى از وزراى گروه اقتصادى خواه وزیر سرمایه گذارى 
یا کار یا نفت به تهران سفر کند و برخى ها نیز در حال 
اعمال فشار براى ســفر «سامح شکرى» وزیر خارجه 
مصر هستند تا اهداف قاهره مبنى بر پاسخ به مواضع 
کشورهاى حوزه خلیج فارس که باعث خشم مصر شده، 

محقق شود.  
با این حال ســفر احتمالى وزیر خارجه مصر به ایران با 
مخالفت هاى شدید برخى نهادهاى حاکمیتى مواجه 
شده اســت که آن را عبور از خطوط قرمز کشورهاى 
حوزه خلیج  فارس مى دانند. از دیدگاه این نهادها بهتر 
است قاهره همه پل هاى پشت سر خود را خراب نکرده 
و روزنه امیدى براى احیاى روابط گرم با این کشورها 
باقى گذارد به خصوص اینکه در صورت انجام ســفر 
وزیر خارجه مصر به ایران، نه تنها عربستان بلکه امارات 

بسیار خشمگین خواهد شد.

در همین راستا برخى محافل دیپلماتیک مصر معتقدند 
که هماهنگى بین ریاض و دوحه بر سر سفر «محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانى» وزیر خارجه قطر به اتیوپى وجود 
داشته است و این سفر وى در واکنش به اتهامات قاهره 
علیه دوحه مبنى بر دست داشــتن در انفجار کلیساى 
منطقه العباســیه صورت گرفت. مصر و اتیوپى بر سر 

ساخت یک سد با یکدیگر اختالف دارند.
دکتر «عاطف السعداوى» کارشناس مرکز مطالعات 
سیاسى و استراتژیک االهرام در این باره گفت: روابط 
بین مصر و کشورهاى حوزه خلیج  [فارس] از خطوط 
قرمز عبور کرده است و سفر وزیر خارجه قطر به اتیوپى 
نیز از مرحله فریب سیاسى عبور کرده و به مرحله وارد 

آمدن ضرر و زیان به منافع عالى مصر رسیده است.
سعداوى همچنین پیش بینى کرد که در روزهاى آینده 
یک وزیر عالیرتبه به تهران سفر خواهد کرد و در واقع در 
محافل سیاسى مصر این سئوال که این سفر انجام شود 
یا خیر، دیگر باقى نمانده بلکه سئوال درباره این است 
که این سفر کى انجام شود و کدام وزیر به تهران برود.

دکتر «حسن نافعه» استاد علوم سیاسى دانشگاه قاهره 
نیز پیش بینى کرد که اگر ثابت شود موضوع سد النهضه 
اتیوپى فرصتى براى اعمال فشــار بر مصر از ســوى 
کشورهاى حوزه خلیج  فارس است در آن صورت ممکن 
است روابط مصر و ایران در آینده شاهد جهش باشد به 
خصوص اینکه بسیارى از شخصیت ها در داخل مصر 
خواهان اصالح روابط مصر و ایران هســتند زیرا روند 
کنونى این روابط غیر طبیعى است و از سوى کشورهاى 

حوزه خلیج  فارس مورد باج خواهى واقع شده است.

فیاض زاهد فعال سیاسى و مدرس دانشگاه در گفتگو 
با ایســنا گفت: مدیریت ســازمان صداوســیما فاقد 
استراتژى است و این ســازمان بعد از 37 سال تکلیف 
خود را با مخاطبانش روشن نکرده و دلیلش این است 
که صداوسیما به قول موالنا شبیه شتر گاو  پلنگ است 

و هیچ چیزش هم شبیه آن نیست.
او در ادامه گفت: این ســازمان ابتدا باید تکلیف خود را 
با افکار عمومى روشــن کند؛ زمانى که اکثریت جامعه 
رویکرد مشخصى نســبت به حوزه هاى دینى و وطن 
پرستى دارند، صداوسیما نمى تواند پشت اقلیت سنگر 
بگیرد و نیازمند بازسازى است و این تصمیم هم دست 
صداوسیما نیست و به نهادهاى باال هم مربوط مى شود.

زاهد با بیان اینکه صداوسیما مى خواهد به اصول و تفکر 
ارزشى مورد قبول جریان دلواپس و افراطى پایبند باشد، 
گفت: صداوسیما وقتى به ســمت این جریان مى رود، 
مخاطب خود را از دســت مى دهد. صداوســیما براى 
جذب مخاطبان بیشتر و رقابت با کانال هاى ماهواره اى 
و برون مرزى بایــد برنامه هایى بســازد که همخوان 
با هویت ملى و دینى کشــورمان اســت. صداوسیما تا 
زمانى که تناقضات عقیدتى خود را حل نکند تأثیرگذار 

نخواهد بود.
او با اشاره به ناتوانى صداوسیما در تهیه و تولید سریال ها 
و برنامه هاى مذهبى گفت: صداوسیما در تهیه و تولید 
برنامه هایش ناتوان است و حتى در ساختن برنامه هاى 
مذهبى نیز ضعف دارد. هرکس سریال «معماى شاه» 
را که حاصل تمام توانایى هاى صداوسیماست مى بیند، 
اینگونه به اشتباه برداشــت مى کند که شاه شخصیت 
مؤثرى داشته اســت؛ بنابراین مى توان فهمید که این 

سازمان کارش را بلد نیست.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: صداوسیما اگر بخواهد 
مخالفان خود را زمیــن بزند باید از لحــاظ تکنیکى، 
محتوا و روش ســاخت این کار را بلد باشــد. متأسفانه 
کارگردان هاى برجسته با سازمان همکارى نمى کنند 
یا صداوســیما با آنها  قرارداد نمى بنــدد درنتیجه افراد 
نوکیسه اى که تخصص و دانش الزم را ندارند به تولید 
برنامه مى پردازند که نتیجه اش هم برنامه هاى بى مایه 

و بى محتواست.
او افزود: تا زمانى که استراتژى مشخصى در صداوسیما 
شکل نگیرد، نباید انتظار داشــت که دستگاه تبلیغاتى 
نظام جمهورى اســالمى قادر به رقابــت با بنگاه هاى 
خبرى و شبکه هاى برون مرزى که مثل قارچ در حال 
رویش هستند، باشد. زمانى که این استراتژى مشخص 

وجود نداشته باشد، ملت ایران آسیب مى بیند.
زاهد با اشاره به برنامه هاى شب یلدا در تلویزیون گفت: 
صداوسیما مى ترسید برنامه هایى با محتواى بسیار شاد 
در این شــب پخش کند زیرا این برنامه ها را با اصول 

ارزشى خود در تعارض مى بیند.
این فعال سیاسى با اشاره به راه حل هاى موجود براى حل 
مشکالت سازمان صداوسیما، گفت: صداوسیما باالترین 
درصد کارمند را دارد و داراى کانال هاى بیهوده اى است 
که کسى آنها را نگاه نمى کند؛ عالوه بر این، هزینه هاى 
ســخت افزارى و نرم افزارى زیادى نیز دارد، در نتیجه 

براى کارآمدتر شدن، باید خود را کوچک کند.
او افزود: مدیران صداوســیما باید بر روى اعتبارات و 
کیفیت تولید برنامه هایشان تمرکزکنند و در این مسیر 
مى توانند از بخش خصوصى اســتفاده کنند. همانطور 
که شــبکه هاى خارجى براى تولید فیلم هایشــان به 
کمپانى هاى بیرون از سازمانشان سفارش کار مى دهند.

  خبر آنالین| 10 چهره با 10 هویت سیاســى 
متفاوت در سرچشــمه دور هم جمع شــدند تا از جبهه 
جدیدى روایت کنند که قرار است انتخابات 96 را محفل 
بروز و ظهور خود قرار دهد. براى تحلیل در این باره شاید 
پربیراه نباشد اگر قبل از هر چیز در هویت سیاسى این ده 
چهره کاوش کنیم، اینکه آنهــا از کدام طیف ها دور هم 

جمع شده اند و چه گرایش هایى را پوشش مى دهند. 
«حســن رحیمیان، مرضیه وحید دســتجردى، مهدى 
چمران، یحیى آل اسحاق، حمیدرضا حاجى بابایى، رضا 
روستاآزاد،  محمود خسروى وفا، مهدى محمدى، علیرضا 
مرندى و نادر طالب زاده». در نگاه نخست به نظر مى رسد 
که این افراد را نمى توان نمایندگان حقوقى تشکل هاى 
اصولگرا به حســاب آورد. به بیان دیگر مرور این اسامى 
نشــان مى دهد مبناى ترکیب مذکور بــر وام گرفتن از 
نمایندگان گروه ها نیست. گرچه اکثر اعضاى این لیست 
شاید گرایش هایى داشته باشند اما نمى توان به طور قطع 

گفت آنها به این سبب و به نمایندگى آمده اند.
مرضیه وحید دستجردى وزیر نام آشناى دولت محمود 
احمدى نژاد. او در اولین نشســت در مقام ســخنگو بود 
گرچه مى گوید بنا ندارد این پست را در ادامه کار بر عهده 
داشته باشد. او حرف هاى مهمى از دستورکار پیش رو این 
جبهه نوپدید زد؛ از برگزارى مجمع برگزارى این جبهه در 
چند هفته آینده خبر داد و در عین حال هویت سیاسى این 
نوپدید سیاست ایران را اینگونه شرح داده است:«با ترکیبى 
که در جمع اعضاى ده نفره هیئت مؤسس جبهه مردمى 
انقالب اسالمى مشاهده مى کنید مى بینید که این ترکیب 
صفوف  و صف بندى هاى رایج و سنتى سیاسى کشور را 
پاره و از آن عبور کرده است . همه ما از جبهه بندى هاى 

رایج و سنتى خسته شــده ایم. مى خواهیم این مرزها را 
درنوردیم و مردم حاکم شوند، به عبارتى مى خواهیم امور 
به دست مردم رقم زده شود، سرنوشت آنان تعیین شود و 

مردم درصحنه حضورداشته باشند.»

همه بیایند حتى اصالح طلبان!
اما یک نکته قابل توجه در میــان حرف هایى که در این 
نشست مطرح شده این اســت که مؤسسین گفته اند بنا 

ندارند تنها از جناح اصولگرا یارگیرى کنند.
محمدحسین رحیمیان رئیس هیئت مؤسس این جبهه 
گفته اســت:« "جبهه مردمى انقالب اسالمى" فراتر از 
یک جناح و دو جناح است؛ ما اصولگرایى را قبول داریم، 
اما معتقدیم مشکالت با یک جناح حل شدنى نبود. از همه 
نیروهاى وفادار به انقالب اسالمى مى خواهیم که به این 
جبهه فراگیر بپیوندند.» سخنانى که مى گوید گویا قرار 
نیســت این مدل انتخاباتى نام ائتالف اصولگرایان را بر 
خود داشته باشد. شــاید هم این فقط یک گمانه باشد اما 
چنین برداشتى از ســخنان از اعضاى حاضر در نشست 

چندان نادرست نمى تواند باشد.

نوپدیدها با نامزد آمده اند؟
از سوى دیگر همیشه اینطور بوده که مصادیق انتخاباتى 
هر گاه عزم حضور در میدان رقابت کرده اند چند تشکل 
و جبهه را پدید مى آورند تا خود را عقبه دار سیاســى در 
تصمیمى که گرفته اند نشان دهند. با چنین پیش زمینه 
ذهنى آیا مى توان فکر کرد که این جبهه هم در واقع ساز 
و کار یک نامزد اصولگرا باشــد براى اعالم نامزدى اش 
درانتخابات ریاست جمهورى؟ یا سازوکارى براى آنکه 

از درون این ترکیب یک کاندیداى ریاســت جمهورى 
برخیزد؟

خودشان هم همین ابتدا این نکته را پاسخ داده اند، چنانکه 
علیرضا مرندى عضو هیئت مؤســس جبهه تأکید کرده 
است:« هنوز هیچ گزینه خاصى از سوى این جبهه براى 

انتخابات ریاست جمهورى مطرح نیست.» 
آنها با نامزد نیامــده اند؛ آمده اند تا بر اســاس مدلى که 
انتخاب کرده اند به یک نامزد و در واقع به نام رقیب حسن 
روحانى برسند. بر اساس گفته هاى خودشان مى خواهند 
یک ساز و کار سراسرى و استانى داشته باشند و بر اساس 
یک تصمیم که صرفاً در پایتخت اتخاذ نشده به فرد مورد 

نظر برسند . 

اقتصاد محور اصلى مانیفست انتخاباتى 
حاال ســئوال این اســت که این جبهه بنا دارد از کدام 
زاویه وارد رقابت با حسن روحانى به عنوان رقیب اصلى 
انتخابات شود . آیا آنها همچون سعید جلیلى به مواجهه از 
جانب برجام فکر مى کنند و زور آزمایى از زاویه نقطه قوت 
دولت یا اینکه مبناى رقابت را بر پاشنه آشیل دولت یعنى 

معیشت و اشتغال خواهند گذاشت .
خودشان گویا راه دوم را انتخاب کرده اند.  پس مى توان 
به این نکته دســت یافت که اصولگرایان نمى خواهند 
از همان زاویه اى که در انتخابات اســفند ماه شکســت 
خوردند بــار دیگر وارد انتخابات شــوند. به اقتصاد کوچ 
کرده اند و معیشــت. جایى که مى توانــد محل بحث و 
مناظره باشد. جایى که معتقدند دولت در مقام مدافع وضع 
موجود قرار مى گیرد و آنها به منتقد وضع موجود تبدیل

 مى شوند.

آماده باش زمستانى در اردوگاه اصولگرایان؛ 

رقباى جدید آمدند
صداوسیما شبیه شترگاو پلنگ است!

این سازمان ابتدا باید تکلیف خود را با افکار عمومى روشن کند

اختالف مصر با اعراب، دشمنان قدیمى را بر یک میز مى نشاند

وزیر عالیرتبه مصرى به زودى به ایران سفر مى کند؟

جمعى از اساتید دانشگاه هاى سراسر کشــور، با حضور در محمودیه به مناسبت هفته 
پژوهش با محمود احمدى نژاد دیدار کرده و به گفتگو نشستند. به گزارش انتخاب، احمدى 
نژاد در این سخنان، اظهارات کم سابقه اى مطرح کرده که با مواضع پیشین او، تفاوتى 
بسیار دارد. او سعى کرده چهره جدیدى از خود ارائه دهد. بخش هایى از اظهارات رئیس 

جمهور سابق را بخوانید: 
■ اینکه بنشینیم و سال ها سخنرانى کنیم اندیشه غربى غلط است، خب حاال بعدش چه؟ 
با گفتِن من و امثال من که این خیلى بد است و اَخ است، جهان این را کنار مى گذارد؟ کنار 

که نمى گذارد. گرچه من اصًال این نوع قضاوت درباره اندیشه را قبول ندارم.
■ االن هر رسانه اى باز مى کنیم منفى است. از صبح تا شب دارد پتک مى زند در سرمان 
که آقا همه چیز به هم ریخته است. همه فاسد و دزد هستند. همه چیز خراب است. عقل، 
فکر و منطقى نیست. خب اگر نگاه فرآیندى نداشته باشیم در معرِض این هجمه کارمان 
تمام است و تسلیم هســتیم. هیچ انگیزه اى براى اصالحات اجتماعى باقى نمى ماند و 

همه رو به قبله مى خوابیم. 
■ معلوم است که علما و دانشمندان پیشرو هستند. وقتى مى گوییم علما، دانشمندان و 
اندیشمندان نه آن کسى که مارك روى پیشانى اش است، اصًال اینطور نیست. این تقسیم 
بندى که یک عده ما علما و بقیه جاهل اند درست نیست. چقدر مجتهد که احکام فردى 

را دارد مى گوید، مى خواهیم؟
■ نظرات گوناگون باید مطرح شود. همه اندیشه ها باید فعال شود. اگر شما آرمان بزرگى 

گذاشتید همه برایش کار مى کنیم.
■ بگذارید فکرها عرضه شود، بحث ها بشــود، تا کسى شبیه من فکر نکرد نگوییم که 

فالنى فکر تو اصل نیست. باید یک ملت داراى آرمان باشد. آرمان مى خواهد.

سخنگوى کمیسیون امنیت ملى مجلس گفت: وزارت اطالعات در زمینه برخورد با 
گروه ها، حلقه ها و باندهاى نفوذى طبق گزارشى که به کمیسیون امنیت ملى مجلس 
ارائه کرده است برنامه مدون، کامًال دقیق و کارشناسى شده دارد تا این گروه ها را 

شناسایى و با آنها برخورد کند.
حسین نقوى حســینى در گفتگو با میزان تصریح کرد: وزارت اطالعات در زمینه 
برخورد با گروه ها، حلقه ها و باندهاى نفوذى طبق گزارشى که به کمیسیون امنیت 
ملى مجلس ارائه کرده است برنامه مدون، کامًال دقیق و کارشناسى شده دارد تا این 

گروه ها را شناسایى و با آنها برخورد کند.
وى تأکید کرد: پس از دســتگیرى اعضاى گروه ها نوع برخورد با آنهایى که قابل 
گفتگو هستند و به انحراف خود پى مى برند، نسبت به افرادى که تربیت مى شوند تا 
با جمهورى اسالمى ایران عناد داشته باشند و وابسته به بیرون هستند و خط ارتباطى 

دارند و منابع مالى خود را از خارج دریافت مى کنند، متفاوت خواهد بود.
نقوى حســینى با بیان اینکه گزارش هاى متعددى و تکان دهنده اى از حلقه ها و

 گروه هاى نوظهور به ما مى رسد خاطرنشان کرد: انواع فساد هاى اخالقى و اقتصادى 
در جلسات اینگونه گروه ها رخ مى دهد به گونه اى که خانواده هاى متعددى از طریق 

این حلقه و گروه هاى نو ظهور کارشان به نابودى کشیده شده است.

احمدى نژاد تغییر کرده است؟
فسادهاى اخالقى 

در جلسات عرفان هاى نوظهور
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مجله معتبر کالچر با معرفى ده زبان باســتانى دنیا که 
هنوز مورد اســتفاده قرار مى گیرند، از زبان فارسى به 
عنوان یکى از این زبان ها یادکرده اما براى استمرار این 

ماندگارى چه کرده ایم؟
مطابــق گــزارش ســایت مرجــع معتبــر دنیــا

 «Ethnologue: Languages of the World»
در حوزه زبان  ها در حــال حاضر زبــان چینى با 1/3 
میلیارد سخنور، اســپانیایى با 427 میلیون، انگلیسى 
با 339 میلیون، عربى بــا 267 میلیون، هندى با 260 
میلیون، پرتغالى با 202 میلیون، بنگالى با 189 میلیون 
و روســى با 177 میلیون ســخنور در جهان، جایگاه 
اول تا هشــتم را از نظر تعداد گویشور در میان زبان ها 

دارند.
همچنین در آن گزارش تأکید شــده بود که براساس 
نتایج بررســى ها در ماه مى  2016 (اردیبهشــت 95) 
53/5درصد سایت هاى اینترنتى، انگلیسى زبان هستند، 
از این رو زبان انگلیســى در منابــع اینترنتى جایگاه 
نخست را دارد. 6/4درصد سایت  هاى اینترنتى هم به 
زبان روسى هستند و جایگاه سوم هم از آِن زبان آلمانى 

(5/5 درصد سایت  ها) است.
آمارهاى جهانى در خصوص آمــوزش زبان دوم (غیر 
از زبان مــادرى) هم نشــان مى دهد کــه 90 درصد 
زبان آموزان جهان مشــغول آموزش زبان انگلیســى 
هستند. علت این مسئله هم تا حدود زیادى مشخص 
است؛ زبان انگلیسى هم زبان علم است و هم تجارت 
و هر کســى که بخواهد در هر یــک از این دو عرصه 
فعالیتى داشــته باشــد، الزم اســت این زبان را یاد 

بگیرد.
این نتایج و گزارش هاى آمارى از این دست حاال تبدیل 

به یک اصل پذیرفته شــده در میان همه کشورهاى 
دنیا شــده اما قیاس این فراگیرى ها با آنچه به تازگى 
از سوى نشــریه کالچر به عنوان فهرســت ده زبان 
ماندگار باستانى منتشر شده است مى تواند جالب توجه 

باشد.

نشریه معتبر کالچر مقدمه مهمى براى گزارش خود درج 
کرده و براساس آن و پیش از فهرست کردن زبان هاى 
باستانى ماندگار آورده است: «تحول زبان مثل تحول 
بیولوژیکى اســت؛ با دقت بسیار و نســل در نسل رخ 
مى دهد بنابراین هیچ نقطه جدایى متمایزى بین یک 

زبان و زبان بعدى که از آن شکل مى گیرد وجود ندارد.»
این نشریه برهمین اساس نتیجه مى گیرد: «غیرممکن 
است که بگوییم زبانى از زبان دیگر قدیمى تر است چون 
همه آنها به اندازه خود بشر قدمت دارند. با گفته شدن 
این، هر یک از زبان هایى که در زیر به آنها اشاره شده 

چیزى خاص دارند – چیزى باستانى – که آنها را از بقیه 
متمایز مى کند.»

نشریه کالچر از  ده زبان باســتانى و شرایط امروز آنها 
در کشــورهاى مختلف ســخن گفته که یکى از این 
ده زبان، فارســى اســت. کالچر درباره زبان فارسى 
مى نویسد:«فارسى زبانى اســت که امروزه بیشتر در 
ایران، افغانســتان و تاجیکســتان صحبت مى شود. 
فارسى نواده مســتقیم زبان فارسى باستان یعنى زبان 
شاهنشــاهى ایران است. فارســى مدرن حدود سال 
800 بعد از میالد شروع به شکل گرفتن کرد و یکى از 
چیزهایى که آن را نسبت به بسیارى از زبان هاى مدرن 
متمایز مى کند این است که از آن موقع تا به حال، این 
زبان تغییرات نسبتًا اندکى داشته است. فارسى زبانان 
امروز مى توانند نوشته اى متعلق به سال 900 را دست 
بگیرند و آن را با سختى بســیار کمترى نسبت به یک 

انگلیسى زبان که "شکسپیر "مى خواند، بخوانند.»
9 زبان باســتانى دیگر از نگاه نشــریه کالچر عبارت 
است از: تامیلى، لیتوانیایى، ایسلندى، عبرى، مقدونى، 

باسکى، فنالندى، گرجى و ایرلندى بومى.
آنچــه در تطبیق گزارش هــاى آمــارى از وضعیت 
پراکندگى زبان هــا درجهان امروز و نیز سرگذشــت 
تاریخى زبان هاى باســتانى جالب توجه است، تفاوت 
ســهم فرهنگ هاى مختلف در دوره هــاى تاریخى 
متنوع از این میدان تبــادل و رقابت اســت. به تعبیر 
ســاده تر، زبان ها برغم تحول بیولوژیکى که نشــریه 
کالچر به درستى برآن صحه گذاشته همواره در تالش 
براى بقا و گســترش نفوذ خود در میــان فرهنگ ها 
بوده انــد و این تالش بــراى بقا همچنــان نیز ادامه 

دارد.

رئیس دادگاه بدوى ســازمان نظام پزشکى به رایج ترین 
اشــتباه پزشــکى در ایران که در مقوله دارو و به دلیل 

«بدخطى پزشکان» است، پرداخت.
ایرج خسرونیا درباره رایج ترین اشــتباهات پزشکى در 
ایران و دالیل آن اظهار داشــت: بیشترین اشتباهات در 
حوزه پزشکى ایران براســاس گزارشات و شکایاتى که 
به سازمان نظام پزشکى مى شود مباحث دارویى است و 
مقصر اصلى آن نیز «بدخطى پزشکان» است که باعث 

اشتباهاتى در داروخانه ها مى شود.
رئیس دادگاه بدوى ســازمان نظام پزشــکى ادامه داد: 
همچنین یکى دیگــر از عوامل اشــتباه در حوزه دارو 

عدم حضور مســئول فنــى در داروخانه هاســت و یا 
اینکه مســئول فنى در لحظه تحویل دارو در داروخانه 
غیبت داشته اســت که باعث مشــکالت و اشتباهات 
دارویى مى شــود کــه در نهایــت منجر به شــکایت 
بیماران و تشــکیل پرونده در ســازمان نظام پزشکى 

مى شود.
خسرونیا درباره بیشترین خطاى پزشــکى در ایران نیز 
عنوان کرد: مســلمًا خطا با اشــتباه و در نهایت قصور 
سهوى و غیرســهوى در تعاریف پزشــکى متفاوت و 
پرداختن قانون به آنها نیز جداگانه و با مالحظاتى صورت

 مى پذیرد.

وزیر بهداشت با اشــاره به نشســت خود با پیمانکاران 
بیمارستان ساز در خصوص ساخت بیمارستان هایى با بیش 
از هزار تخت گفت: یکى از مواردى که بر آن اصرار داشتم 
جلوگیرى از ساخت بیمارســتان هاى بلندمرتبه به دلیل 
عدم آمادگى ما براى ارائه خدمت در هنگام حوادث است.

سیدحسن قاضى زاده هاشمى اظهار داشت: کشور ما با 
وجود موهبت هایى که دارد جزو کشــورهاى بالخیز نیز 
است و باید آمادگى کامل و کافى براى مقابله با این بالیا 

را داشته باشد.
وى با اشاره به آمار جهانى 700 هزار نفر تلفات بالیا در ده 
سال اخیر عنوان کرد: این تعداد کشته در ده سال گذشته 

و تعداد زیادمصــدوم و معلول بیانگر آن اســت که اگر 
بشر آمادگى مقابله نداشته باشد ممکن است این تلفات 

افزایش یابد.
وزیر بهداشــت با اشــاره به نشســت خود بــا تعدادى 
از پیمانکاران بیمارســتان ســاز در خصوص ســاخت 
بیمارستان هاى با بیش از هزار تخت گفت: یکى از مواردى 
که بر آن اصرار داشتم جلوگیرى از ساخت بیمارستان هاى 
بلندمرتبه به دلیل عدم آمادگى مــا براى ارائه خدمت در 
هنگام حوادث اســت زیرا فکر مى کنم با توجه به تغییر 
سبک زندگى،  امکانات ما براى خدمت رسانى همپاى آن 

به روز نشده است.

ساخت بیمارستان هاى 
بلندمرتبه، ممنوع

«بدخطى پزشکان»، مقصر 
اصلى اشتباهات دارویى

«فارسى وان» تعطیل شد
شـبکه ماهـواره اى «فارسـى وان» کـه بـه پخـش 
سـریال هاى قبح شـکنانه و حرمت شـکن در زمینه 
اجتماعـى و خانوادگى شـهرت داشـت از هفته آینده 
برنامه هایـش را قطع مى کنـد تا براى همیشـه این 
شـبکه ماهواره اى تعطیل شـود. به گزارش جام جم 
آنالین، سـینا ولى ا... یکى از مدیـران و مجریان این 
شـبکه در برنامه هفتگى اش اعالم کـرد هفته آینده 
آخرین قسـمت این برنامـه پخش مى شـود چرا که 
شـبکه فارسـى وان براى همیشـه تعطیل مى شود. 
بنابراین گزارش گفته مى شـود مشکالت مالى یکى 

از عوامل اصلى تعطیلى این شبکه ماهواره اى است.

محکومیت
راننده تاکسى سگ آزار 

فردى که با بستن یک قالده سـگ به پشت تاکسى 
خود و کشـیدن آن روى زمین نسبت به حیوان آزارى 
اقدام کرده بود با تالش مأمورین انتظامى و شـکایت 
حفاظت محیط زیست و با حکم قضائى بازداشت و به 

دو ماه حبس محکوم شد.
چندى پیش فیلمى در فضاى مجازى منتشر شد که 
درآن فردى یک قالده سـگ را پشـت تاکسـى خود 
بسـته بود و با خودرو روى زمین مى کشید. از آنجایى 
کـه اقـدام غیرانسـانى وى باعـث جریحه دار شـدن 
احساسـات عمومى و از مصادیق بارز حیوان آزارى و 
عمل حرام بود، با گـزارش مرجع انتظامى فرد خاطى 

مورد پیگرد قضائى قرار گرفت.

فروش کودك تکذیب شد
مدیر کل دفتر سـالمت روانى، اجتماعـى و اعتیاد در 
پاسـخ به انتشـار خبر فروش کودك در بیمارستان ها 
توسـط معـاون امـور اجتماعى سـازمان بهزیسـتى 
عنـوان کـرد: سـازمان بهزیسـتى طـى نامـه اى 
بـه معاونـت درمـان وزارت بهداشـت، خبـر فروش 
کـودك در بیمارسـتان ها را بـه شـدت تکذیـب 

کرد.
احمد حاجبـى در خصـوص ارائه خدمـات درمانى به 
نوزادان متولد شده از مادران مصرف کننده مواد مخدر 
هم گفت: با توجه به بهره کشى از شیرخوار به منظور 
تکدیگرى و یا اجبار به کار در آینده، به منظور اطمینان 
از سـالمت نوزاد و پیشگیرى از سـوء رفتار، ضرورت 
دارد که مـواردى از این دسـت که به مراکـز درمانى 
مراجعه مى کنند با قید فوریت بـه اورژانس اجتماعى 

اطالع داده شود. 

آغاز مرمت 
قدیمى ترین روزنامه هاى ایران 
پـروژه حفاظـت و مرمـت هشـت مجموعه آرشـیو 
قدیمى از روزنامه هاى مـوزه اى اواخـر دوره قاجار و 
دوره پهلـوى اول و دوم در کتابخانه سـعدآباد تهران 
آغاز شـد. همچنین گندزدایـى و ضدعفونـى کردن 
محل نگهدارى این اسـناد بـراى رفـع آلودگى هاى 
بیولوژیکى صـورت پذیرفـت. این مجموعه شـامل 
روزنامه هاى اطالعـات، ایران (دوره پهلـوى)، ایران 
(دوره قاجار)، بیدارى، ستاره جهان و اطالع در هشت 
جلد و باالى سـه هزار برگ و از دسـته آثـار موزه اى 
متعلق به اواخـر دوره قاجار و دوره هـاى پهلوى اول 
و دوم موجود در آرشیو کتابخانه اختصاصى سعد آباد

 است.

ویزاى کشورهاى نوروزى 
برداشته شود

آرش نورآقایـى رئیـس هیئت مدیـره انجمن صنفى 
راهنمایان گردشـگرى ایران پیشـنهاد برداشتن ویزا 
از بیـن کشـورهایى کـه در نـوروز پرونده مشـترك 
دارنـد، ارائه کرد و اظهار داشـت: البته برداشـتن ویزا 
بیـن ایران و افغانسـتان شـاید بسـیار سـخت باشـد 
ولى بـا محوریت ایـران مى تـوان ویزا بـا مؤلفه هاى 
فرهنگـى بـراى یـک برنامـه بلندمـدت بـه صورت 
یک پروتکل نوشـته شـود و اتاق فکر تشـکیل شود 
و مراسـم نوروز را بـه عنـوان فرهنگ ایرانـى صادر 

کرد.

چرك نویس

ابوالحسن فیروز آبادى گفت: هویت مدیران کانال هاى باالى پنج هزار عضو به دلیل 
تأثیر گذارى اجتماعى، فرهنگى و سیاســى باید مشخص باشــد در غیر اینصورت با 

متخلفین برخورد قانونى خواهد شد.
حدود 20 روز پیش محمود واعظى وزیر ارتباطات از ساماندهى کانال هاى باالى پنج 
هزار عضو خبر داد. وى اعالم کرد: با توجه به اینکه مــردم باید به اخبارى که در این 
کانال ها منتشر مى شود، اعتماد داشته باشند، تصمیم گرفته شد تا کانال هایى که بیش 

از تعداد مشخص عضو دارند، ملزم به دریافت مجوز شوند.
در همین خصوص فیروزآبادى در مورد تعداد کانال هاى تلگرامى اعالم کرد: بین 150 
تا 160 هزار کانال تلگرامى به زبان فارسى داریم که 11 هزار مورد از این کانال ها باالى 

پنج هزار عضو دارند.
رئیس مرکز ملى فضاى مجازى ادامه داد: در تابستان به دلیل اوقات فراغت نسل جوان 
و همچنین مناسبات مختلف مثل ایام محرم و صفر تعداد کانال ها افزایش پیدا مى کند.

وى با بیــان اینکه متأســفانه عمده کاربران ایرانى عضو شــبکه هــاى اجتماعى و 
پیام رسان هاى خارجى هستند و در تلگرام حدود 24 میلیون عضو ایرانى فعالیت دارند 
گفت: به همین دلیل شورایعالى فضاى مجازى اخیراً تصمیم گرفت تا هویت مدیران 
کانال هاى باالى پنج هزار عضو به دلیل تأثیر گذارى اجتماعى، فرهنگى، سیاسى را 
مشــخص کند در غیر اینصورت برخالف قانون عمل کرده اند و با متخلفین برخورد 

قانونى خواهد شد.
رئیس مرکز ملى فضاى مجازى با اشاره به طراحى سامانه ثبت نام مدیران کانال هاى 
تلگرامى گفت: احراز هویت صاحبان کانال از طریق ســامانه اى انجام مى شود که تا 

چند روز آینده با همکارى وزارت ارشاد راه اندازى خواهد شد.
وى اظهار داشت: در این ســایت صاحبان کانال، مشخصات خود را اعالم مى کنند تا 

مردم با مراجعه به آن بااطمینان خاطر از کانال ها استفاده کنند. 
فیروزآبادى همچنین در مورد تصمیم گیرى براى روند ثبت نام صاحبان کانال هاى 

ضد دین و برخــالف ضوابط قانون و شــرع و همچنین 
کانال هایى با مدیریت افراد ضد انقالب اشــاره کرد و 
گفت: در مراحل بعدى ثبت نام اگر این کانال ها احراز 
هویت نشــوند تمهیدات خاصى اندیشیده شده تا از 

قواعد خاصى پیروى کنند.
دبیر شــورایعالى فضاى مجازى در مورد پیشرفت 
شبکه هاى اجتماعى و پیام رسان هاى داخلى گفت: 
بحث توسعه شبکه ارتباطى در سال هاى اخیر باعث 

افزایش تعداد اعضاى شبکه هاى اجتماعى شده است و 
عمده فعالیت این اعضا در چند شبکه خارجى مثل تلگرام، 

اینستاگرام و واتس اپ خالصه شده که این موضوع نیاز به راه 
اندازى شبکه هاى داخلى را بیشتر نشان مى دهد. 

کارنامه نتایج اولیه سومین آزمون استخدامى دستگاه هاى اجرایى اعالم شد. همچنین 
ضوابط جذب ده هزار نیروى انسانى توسط آموزش وپرورش مشخص شده است.

در این آزمون، دانشگاه هاى علوم پزشکى وخدمات بهداشتى درمانى وابسته به وزارت 
بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگســترى، سازمان دامپزشکى، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ســازمان تعزیرات حکومتى، سازمان امور 
مالیاتى، سازمان تبلیغات اسالمى، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور، 
سازمان قضائى نیروهاى مسلح، مرکز ملى رقابت، مؤسســه عالى آموزش و پژوهش 

مدیریت برنامه ریزى و وزارت امور اقتصادى و دارایى اقدام به جذب نیرو مى کنند.
طبق اعالم حسین توکلى مشاور عالى سازمان سنجش براى تمام داوطلبان حاضر در 
جلسه  براساس اولین انتخاب کارنامه آزمون صادر شده  و عدم مراجعه داوطلب در زمان 

مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام است.
ظرفیت هر کد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومى «شغل محل مورد تقاضا» 
اختصاص مى یابد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت، معرفى چند برابر به ترتیب از داوطلبان 
«بومى شهرســتان» و در صورت عدم تکمیل از بین بومى شهرستان این ظرفیت به 

داوطلبان «بومى استان» اختصاص خواهد یافت.
آموزش وپرورش از میان پذیرفته شــدگان در این آزمون اقدام به جذب ده هزار نیروى 

انسانى مى کند که ضوابط آن بدین شرح است.
تمام معرفى شدگان رشته هاى شغلى وزارت آموزش و پرورش باید با مراجعه به سایت 
اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط (مندرج در این اطالعیه) از زمان و مکان حضور 
خود جهت بررسى مدارك و مصاحبه تخصصى اطالعات الزم را کسب کنند و در هنگام 
مراجعه (برابر برنامه اعالم شــده) اصل و تصویر مدارك و مستندات الزم (شناسنامه، 
مدارك تحصیلى الزم، کارت ملى، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم «ویژه آقایان»،   
عکس، مدارك مربوط به استفاده از سهمیه ها، مدارك مربوط به بومى بودن و تأییدیه هاى 

معتبر) را به همراه داشته باشند.
معرفى داوطلب براى انجام مصاحبه اســتخدامى به منزله قبولى فرد تلقى نمى  شــود 
بلکه درگزینش نهایى با توجه به کد شغل محل انتخابى، براساس مجموع نمره فضلى 

داوطلبان معرفى شده با وزن 70 درصد آزمون کتبى و 30 درصد مصاحبه استخدامى، به 
تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (به ترتیب نمره فضلى) صورت خواهد گرفت.

گذراندن دوره یکساله مهارت آموزى و موفقیت در آزمون جامع این دوره مطابق ضوابط 
و مقررات اعالم شده از سوى دانشگاه مجرى، براى پذیرفته شدگان نهایى داراى سهمیه 
(ایثارگران، معلولین) و سایر داوطلبان الزامى است. محل برگزارى دوره یکساله مهارت 
آموزى بعد از قبولى نهایى، توسط دانشــگاه مجرى دوره اعالم خواهد شد. تغییر محل 

آموزش و جابه جایى مهارت آموزان مجاز نیست.
مطابق شــرایط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون اســتخدامى، بخشى از هزینه هاى 
مصاحبه استخدامى، معاینات پزشکى و برگزارى دوره یکساله مهارت آموزى (خدمات 

آموزشى و رفاهى) برعهده داوطلب خواهد بود.
داوطلبان معرفى شده براى مصاحبه استخدامى موظف هستند فرم اطالعات فردى را از 
  http://www.gozinesh.medu.ir :سایت دبیرخانه هیئت مرکزى گزینش به نشانى
دریافت و نســبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق یک قطعه عکس به آن اقدام کنند و به 
همراه دو قطعه عکس پرسنلى، تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملى، همزمان 
با تحویل ســایر مدارك درزمان مصاحبه اســتخدامى، تحویل نماینده هسته گزینش 

دهند.
مسئولیت هاى ناشى از خلل در اســتخدام افرادى که توانایى شرکت در تمام یا بخشى 
از دوره مهارت آموزى را ندارند برعهده خود شخص بوده و دانشگاه مسئولیتى در قبال 
پذیرفته شدگان داراى شرایط خاص مثل باردار بودن، فرزند شیرخوار یا کوچک داشتن 

و بیمار نیاز به مراقبت ندارد.
چنانچه پذیرفته شدگان در طول برگزارى دوره یکساله مهارت آموزى از ادامه تحصیل 
و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش به تشخیص خود نسبت به محاسبه و 

اخذ هزینه آزمون، مصاحبه استخدامى و برگزارى دوره اقدام خواهد کرد.
دانشگاه مجرى دوره یکساله مهارت آموزى مسئولیتى در قبال اسکان و تغذیه مهارت 
آموزان ندارد. در صورت تقاضاى مهارت آموز و وجود امکانات، امکان ارائه خدمات با اخذ 

هزینه مربوط خواهد بود.

به بهانه انتشار یک گزارش پژوهشى در مجله معتبر کالچر؛

فارسى در میان 10 زبان ماندگار باستانى

همزمان با اعالم نتایج اولیه سومین آزمون استخدامى تشریح شد

ضوابط جذب 10 هزار نفر در آموزش وپرورش

منتظر قانون هاى جدید عضوپذیرى در تلگرام باشید

آغاز بارش هاى شدید 
در 19 استان از امروز

کارشــناس ســازمان هواشناســى گفت: از روز 
سه شنبه (امروز)  بارش باران با ورود موج جدیدى 

در 19 استان آغاز مى شود.
امیر حسین نقشینه اظهار داشــت:  با ورود سامانه 
بارشــى جدید از روز سه شــنبه براى استان هاى 
 خوزستان،لرستان،اصفهان،شمال خراسان رضوى، 
چهارمحال و بختیارى،کرمانشاه،کردستان، همدان، 
مرکزى،جنــوب اردبیل، جنــوب آذربایجان هاى 
شــرقى و غربى،قزوین، البرز، مازندران، سمنان، 
تهران،قم و خراسان شــمالى بارش هاى سنگین 

باران پیش بینى مى شود. 
نقشینه به عشــایر کوچ رو در مورد احتمال گرفتار 
شدن در باران هاى شدید و روان آب ها هشدار داد 
و در مورد وضعیت هواى آخر هفته گفت: در پایان 

هفته جوى آرام براى کشور پیش بینى مى شود.

افسرده ها، از سربازى 
معاف مى شوند؟ 

در هفته جارى خبرى در مورد معافیت مشــموالن 
داراى افســردگى از خدمت ســربازى منتشر شد، 
موضوعى که ایسنا صحت و ســقم آن را از رئیس 
اداره سرمایه انسانى سرباز ستاد کل نیروهاى مسلح 

پیگیرى کرده است.
ســردار موســى کمالى درباره اینکه آیا مشموالن 
داراى افسردگى از سربازى معاف مى شوند یا خیر، 
اظهار داشــت: برابر قانون و آیین نامه هاى موجود 
تمامى مشــموالن داراى افسردگى اعم از خفیف و 
شدید از سربازى معاف نمى شوند بلکه معاف از رزم 

خواهند شد.
وى با بیان اینکه امکان معافیت از سربازى به دلیل 
افسردگى وجود ندارد، افزود: بنابراین اظهاراتى که در 
مورد معافیت مشموالن و سربازان داراى افسردگى 

منتشر شده، مورد تأیید نیست.
رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ستاد کل نیروهاى 
مسلح درباره اینکه نحوه تشخیص افسردگى سربازان 
براى معافیــت از رزم چگونه اســت، گفت: تمامى 
مشموالن هنگام اعزام به سربازى توسط پزشکان 
معاین تحت بررسى قرار گرفته و در این بررسى ها، 

بررسى روانى نیز روى آنان انجام خواهد شد.
سردار کمالى ادامه داد: در این مرحله اگر تشخیص 
بر افسردگى فرد باشد، این افراد معاف از رزم خواهند 

شد نه اینکه از سربازى معاف شوند.

چنین 
د و 
ز 
 

ث 
ت و

گرام، 
یاز به راه 

اخذ  شد نه اینکه از سربازى معاف شوند.ا
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نکوداشت کامران شیردل
 در اصفهان

امروز نکوداشت یک عمر دستاورد هنرى کامران شیردل 
در اصفهان برپا مى شود.

طبق اعالم برگزارکنندگان، طى سه روز (هفتم، هشتم 
و نهم دى ماه) سعى مى شـود مهمترین آثار اجتماعى و 

صنعتى شیردل به نمایش درآید.
در ایـن سـه روز مسـتندهاى اجتماعى و صنعتـى این 
فیلمساز به نمایش در خواهد آمد و مبحث مستند صنعتى 

نیز در نشستى مطرح خواهد شد.
در این نشست که 8 دى ماه(فردا) برگزار مى شود، کامران 

شیردل به بررسى آثار صنعتى در ایران خواهد پرداخت. 
از جمله مسـتندهاى صنعتى کامران شـیردل مى توان 
به مستند «پیکان» اشـاره کرد که به سـفارش برادران 
خیامى صاحبان کمپانـى تولیدکننده خـودروى پیکان 

ساخته شده است.

معاون اول قوه قضائیه 
سخنران 9 دى در بادرود

معاون اول قوه قضائیه به مناسبت حماسه نهم دى ماه، 
روز بصیرت با والیت و میثاق با امت در جمع مردم بادرود 

سخنرانى مى کند.
مراسـم گرامیداشـت حماسـه نهم دى ماه با سخنرانى 
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین  محسنى اژه اى 
معاون اول قوه قضائیه و با حضور مردم والیتمدار بخش 
بادرود پنج شـنبه هفته جارى بعد از اقامـه نماز جماعت 
مغرب و عشـاء در حسـینیه مرکزى شـهر بادرود برگزار 
مى شود. همچنین به مناسبت مراسم بزرگداشت حماسه 
نهم دى ماه، مراسمى با حضور حجت االسالم والمسلمین 
ابوالفضل علیزاده معاون سیاسـى شوراى سیاستگذارى 

ائمه جمعه  دیروز(ششم دى ماه) در نطنز برگزار  شد.

آغاز برداشت چغندر قند در 
برخوار

مدیر جهاد کشاورزى برخوار از آغاز برداشت چغندر قند در 
شهرستان برخوار خبر داد.

عباس نقدى گفت:  بیـش از 200 هکتـار از زمین هاى 
کشاورزى زراعى برخوار زیر کشت چغندر قند بهاره رفته 
که برداشت آن آغاز شده است. وى چغندر قند را از گیاهان 
صنعتى نام برد و افزود: به طور میانگین از هر هکتار مزارع 
زیر کشت چغندر، بیش از 50تن چغندر قند برداشت مى 
شود. مدیر جهاد کشاورزى  برخوار گفت:  عملکرد مزارع 
شهرسـتان برخوار بیش از 10 هزار تن چغندر قند است 
که فروش آن تضمینى اسـت و  قرار اسـت بـه کارخانه 

قند تحویل شود. 

وقوع 2490 حادثه در 
شهر اصفهان

به گفته مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداري اصفهان در شـش ماه اول سال جاري نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، آمار حوادث کاهش و آتش 

سوزي افزایش یافته است.
بهزاد بزرگزاد اظهار داشت:دو هزار و 490حادثه و هزار و 
998 آتش سوزي در شهر اصفهان به وقوع پیوسته که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آمار حوادث کاهش و 

آمار آتش سوزي ها افزایش داشته است.

برگزارى مسابقات قرآن کریم 
ویژه طالب و خانواده آنها 

نهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طالب و خانواده 
طالب حوزه علمیه اصفهان برگزار مى شود.

در این مسابقات شـرکت کنندگان در رشته هاى حفظ، 
تفسـیر، قرائت، ترتیـل، دعا خوانـى ، اذان و تواشـیح به 
رقابت مى پردازند. ثبت نام ویژه طالب و خانواده آنها و در 
سایت البیان به آدرس www.albayan.ir انجام شده و 
مهلت آن تا 10 دى ماه است. نفرات برتر طالب برادر در 
رشته هاى قرائت، ترتیل، حفظ 20 جزء، حفظ کل و اذان به 
مرحله کشورى راه پیدا خواهند کرد. کلیه شرکت کنندگان 
مى توانند به صورت همزمان در رشته تفسیر نیز ثبت نام 
نمایند.مسـابقات در بخش خواهـران روز 7 بهمن و در 

بخش برادران 13 بهمن برگزار مى شود.

شرکت بازرگانى عام مواد ساخت و ساز وابسته به وزارت 
بازرگانى عراق از امضاى پیش نویس قراردادى با شرکت 
ذوب آهن اصفهان «ایسکو» خبر داد که با نهایى شدن آن 

عراق 8000تن آهن از ایران وارد خواهد کرد. 
مدیرکل شرکت بازرگانى عام مواد ساخت و ساز عراق با 
صدور بیانیه اى گفت: این پیش نویس پس از کامل شدن 
مذاکرات در ایران در مورد صــدور8000 تن از ماده آهن 
شلیمن ایران از نوع آهن شلیمن ایســکو با اندازه هاى 

140×12متر از نوع سنگین به امضا رسید.
«عدنان جاسم الشــریفى»  افزود: این قرارداد در اختیار 
شرکت ذوب آهن اصفهان قرار داده خواهد شد و حداکثر 

10 ژانویــه به طور نهایــى به امضا خواهد رســید. این 
توافقنامه براى هر دو طرف الزام آور خواهد بود.

«ولید حبیب الموسوى» قائم مقام وزیر بازرگانى عراق 5 
شهریور امسال در بازدید از خط تولید و انواع محصوالت 
تولیدى شــرکت ذوب آهن اصفهان، خرید محصوالت 
فوالدى از این شــرکت را اولویت اصلى سیاست هاى 
بازرگانى عراق عنوان کرد. الموســوى پیشینه دوستى 
و همکارى هاى سیاســى، اقتصادى وتجارى دوکشور 
همسایه را مثبت ارزیابى کرد و افزود: دولت عراق آماده 
گسترش روابط تجارى با شــرکت ذوب آهن اصفهان 

است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
تجمع بــزرگ 9 دى در اصفهان با ســخنرانى حجت 
االســالم و المســلمین محمدى نماینده محترم ولى 
فقیه در ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور برگزار 

مى شود.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى اظهار داشت: 
حماسه 9 دي یک راهپیمایی با مفاهیم و معانی خاص  
است که از روي آگاهی و شــعور سیاسی مردم شکل 

گرفت.
وى ادامه داد: ســالروز 9 دى در حقیقت تجدید میثاق 
ملت با رهبر فرزانه انقالب اســالمى است و ملت آگاه 

و هوشــیار ایران هر زمان خطري از جانب دشــمنان 
احساس کرده اند در صحنه  ها حضور یافته و به مدیریت 

آن خطر پرداخته  اند.
حجت االسالم و المسلمین صادقى به برگزارى سالروز 
حماسه 9 دى در اصفهان اشاره و عنوان کرد: به مناسبت 
فرارسیدن نهم دى روز بصیرت و میثاق امت با والیت 
تجمع بزرگى با حضور ائمه جمعه و جماعات استان در 

اصفهان برگزار مى شود.
وى ادامه داد: این مراسم پنج شنبه 9 دى ماه از ساعت 
9 صبح تا 11 صبح در ناحیــه مقاومت امام صادق(ع) 

برگزار مى شود. 

عراق 8000 تن آهن 
از ذوب آهن  وارد مى کند

برپایى تجمع به مناسبت
 9 دى در اصفهان

شــهردار خمینى شهر در جلســه هماهنگى با معاونین، 
مدیران عمرانى و خدماتى شــهردارى اظهار داشت: در 
آخرین ماه هاى این دوره از شوراى شهر تمام تالش و توان 
مجموعه شهردارى خمینى شهر را براى اتمام طرح هاى 

نیمه کاره و زخمى به کار خواهیم گرفت.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى خمینى شهر، على 
اصغرحاج حیدرى با اشــاره به اینکه باتوجه به وضعیت 
اقتصادى کشور و وضعیت مالى شــهردارى در ماه هاى 
گذشــته با شرایط ســخت و مشــکالت مالى متعددى 
روبه رو بودیم، در ادامه بیان کرد: به دلیل مشکالت مالى و 
کمبود بودجه در ماه هاى گذشته موتور محرکه شهردارى 
خمینى شهر به کندى حرکت مى کرد از این رو تمام تالش 
و قدرت خود را به کار بستیم تا از بحران مالى به وجود آمده 

عبور کنیم.
وى تصریح کــرد: در ماه هاى گذشــته باتوجه به حجم 
اقدامات، بخش عمــده اى از بودجه شــهردارى صرف 
اقدامات عمرانى و تأمین هزینه توافقات و آزادسازى انجام 

شده در این دوره شد.
حاج حیدرى با بیان اینکه از بحران مالى عبور کردیم و در 
شرایط آرام ترى نسبت به گذشته قرار داریم، اظهار داشت: 
سقف بدهى امروز شهردارى خمینى شهر با میزان بدهى 

زمان تحویل شهردارى و قبول مسئولیت مطابقت مى کند.
شــهردار خمینى شــهر با بیــان اینکه اســناد مالکیت 
کاروانسراى سنتى دوشــنبه بازار صادر شده و واحدهاى 
تجارى این طرح مشارکتى تا سقف پنج میلیارد تومان آماده 
فروش است، افزود: اسناد مالکیت یکصد هزار متر از اراضى 
منطقه گردشگرى بام سبز صادر شده است و شهردارى به 

عنوان مالک قانونى این اراضى محسوب مى شود.
وى با اشاره به اینکه اراضى بام ســبز بیش از 15 میلیارد 
تومان ارزش مالى دارد، گفت: منطقه طبیعى و سرسبز بام 

ســبز به عنوان یک فرصت استثنایى براى توسعه بخش 
گردشــگرى و رفاهى_ تفریحى خمینى شهر محسوب 

مى شود.
شــهردار خمینى شــهر تأکید کرد: در این دوره تالش 
شــد با خریدارى و تملک اراضى مختلف پشتوانه مالى و 
حمایتى شهردارى براى توسعه منابع پایدار افزایش پیدا 

کند.
وى با بیان اینکه خمینى شــهر فاقــد مجموعه رفاهى 
و تفریحى و تجارى سرپوشیده اســت، اظهار داشت: 6 
هزار متر از اراضى شهردارى با تغییر کاربرى و با موقعیت 
جغرافیایى بسیار مناسب آماده ســرمایه گذارى و جذب 
سرمایه گذار به عنوان یک منبع درآمد پایدار به ارزش پنج 
میلیارد تومان در قالب مجموعه خدماتى، رفاهى، تفریحى 

و تجارى است.
حاج حیدرى ادامه داد: باتوجه به حجم کمبودها و نیازهاى 
مردم و عقب ماندگى خمینى شهر از نظر خدمات در مقایسه 
با شهرهاى همجوار تالش مى کنیم در مهلت باقیمانده از 

این دوره خبرهاى نویدبخشى را براى مردم داشته باشیم.
وى تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 20 طرح نیمه کاره 
و زخمى وجود دارد که امیدواریــم در ماه هاى آینده این 

طرح ها را تکمیل کنیم.

مجموعه شهردارى را براى اتمام طرح هاى نیمه کاره به کار خواهیم گرفت
 شهردار خمینى شهر:

«فرار از اردو» نهمین ساخته غالمرضا رمضانى در قالب طرح 
«کانون نمایش» در کانون پرورش فکرى کودکان ونوجوانان 

استان اصفهان در حال اکران است .
رسول فرقدانى از هنرمندان اصفهانى، کارشناس وسرپرست 
کانون پرورش فکرى کودکان ونوجوانان واقع در شعبه پل 
فلزى با اعالم این خبر افزود:  «طرح کانون نمایش در راستاى 
توسعه عدالت فرهنگى و بر اساس سیاست هاى کالن کانون 
اجرایى مى شود. که تولیدات کانون و آثار هنرى متناسب به 

مخاطبان کودك و نوجوان  در این طرح عرضه مى شود.»
فیلم «فــرار از اردو» با محتواى کمدى اجتماعى اســت. 
ازجمله بازیگران آن مى توان به محمد بحرانى صدا پیشــه 

عروســک هاى محبوب ؛جناب خان، ببعى وآقاى همساده  
اشــاره کرد. پروانه زریــن بهتریــن کارگردانى(غالمرضا 
رمضانى) در جشــنواره بین المللى فیلم هــاى کودکان و 
نوجوانان،چهارمین فیلم از نگاه مردمى در ســى و سومین 
دوره جشــنواره فیلم فجر از افتخارات این فیلم به حساب 
مى آید. عالقه مندان  براى دیدن این فیلــم  مى توانند  به 
نشانى: پل فلزى، خیابان مطهرى، بوستان کودك،  کانون 

پرورش فکرى کودکان و نوجوانان مراجعه نمایند.
گفتنى است  این طرح ویژه دانش آموزان (دبیرستان-دوره 
اول)  و در روزهاى فرد سانس 9 و 10 و 30دقیقه به نمایش 

در مى آید.

اکران «فرار از اردو» در کانون پرورش فکرى 

معاون امور اجتماعى وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در سفر به 
اصفهان از مرکز آموزشى درمانى فیض و همچنین بیمارستان حضرت 

زهراى مرضیه (س) بازدید کرد.
محمد هادى ایازى در بازدید از مرکز آموزشى درمانى فیض و دیدار با 
رئیس و مدیران این بیمارستان از نزدیک در جریان فعالیت هاى این 

مرکز و طرح توسعه آن قرار گرفت.
رئیس بیمارستان فیض در این دیدار با اشــاره به اینکه این مجموعه 
پذیراى بیماران از اســتان هاى اصفهان، چهار محــال و بختیارى، 
هرمزگان، خوزســتان و کهگیلویه و بویراحمد اســت، گفت: در این 
بیمارســتان انواع خدمات درمانى در بخش هاى چشــم با اســتفاده 
از تجهیــزات و دســتگاه هاى بــه روز بــا هزینه هاى پاییــن ارائه 

مى شود.
على صالحى با بیان اینکه خدمات بخش هــاى قلب و داخلى نیز در 
این مجموعه ارائه مى شود، افزود: روزانه بین هزار تا هزار و 500 بیمار 

در این مرکز پذیرش شده و حدود 160 عمل جراحى انجام مى شود.
صالحى با اشــاره به طرح توسعه این بیمارســتان گفت: این طرح با 
زیربناى هشــت هزار متر مربع در پنج طبقه بــا پیش بینى بودجه 12 
میلیارد تومان و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و خّیران از 

جمله خانواده فیض در حال ساخت است. 

به گفته دبیر ستاد معاینه فنی خودرو شــهردارى اصفهان هنوز طرح 
مقابله با کاهش آلودگی هوا تحت عنوان «L.E.Z»از سوي شورایعالی 
ترافیک کشــور به نهادهاي اجرایی این شهر ابالغ نشده با وجود این، 
طرح جامع کاهش آلودگی هواي اصفهان در سه محور مدیریت حمل 
و نقل و ترافیک، پایش و معاینه فنی وســائل نقلیه در شــهر به اجرا 

درآمده است.
 جمشید جمشیدیان  با تأکید بر اینکه در اصفهان به هیچ عنوان معاینه 
فنى به صورت تلفنى انجام نمى شــود، ادامه می دهــد: معاینه فنى 
مستمر در کاهش آلودگى هوا مؤثر است زیرا براساس آمارهاى موجود 
70درصد آلودگى هواى کالنشهرها ناشى از تردد وسایل حمل و نقل 
موتورى است که با معاینه فنى مستمر و صحیح مى توان این آلودگى 
هوا را کاهش داد. وى از مکانیزه شــدن تمامی مراحل معاینه فنی در 
اصفهان خبر داده و عنوان می کند: با توجه به اینکه عامل انســانی در 
هیچیک از مراحل معاینه فنی خودروها دخیل نیست در عمل امکان 

جعل برچسب هاي آن هم وجود ندارد.
جمشــیدیان تعداد مراکز معاینه فنــی در اصفهــان را 9 مرکز با 14 
خط مکانیزه عنــوان و تأکید می کنــد: این مراکز بــه طور معمول  
ظرفیت پذیرش روزانه دو هزار و 500خودرو در یک شــیفت کاري را 

دارند. 

مدیــر کل راهدارى و حمل و نقــل جاده اى اســتان اصفهان گفت: 
بیشترین عامل تصادفات در استان اصفهان واژگونى وسایل نقلیه است.

داریوش امانــى در گفتگو  با مهر اظهار داشــت: اولین رویداد عوامل 
ترافیکى مهاجرت روستاییان به شهر بوده است.

وى افــزود: یکــى از مهمتریــن حــوادث مختلــف کشــور مــا، 
تصادفات جاده اى اســت کــه به دلیــل خصوصیات ویــژه خود از 
جمله فراوانى باال، شــدت زیاد و شــانس درگیر شــدن مســتقیم 

تمامــى افــراد جامعــه در آن از اهمیــت ویــژه اى برخــوردار
 است.

مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان تأکید کرد: 
تصادفات محصول رفتار غلط انسان هاست خطاهاى رفتارى و ایجاد 
موقعیت هاى خطرناك براى همدیگراز مهمترین رفتارهاى اجتماعى 

است.
وى ادامه داد: بر اســاس مطالعه اى که توســط بانک جهانى صورت 
گرفته تلفات رانندگى در ســال 2020 میالدى بــا 60 درصد افزایش  

مواجه خواهیم بود.
امانى گفت: فرهنگ رانندگى با آموزش ســاخته نمى شــود بلکه باید 
فرهنگ درست و صحیح رفتار در جامعه را در کودکان خود بسازیم که 
این امور نه تنها در مراکز آموزش و پرورش صورت مى گیرد بلکه باید 

والدین نیز مورد آموزش جدى قرار بگیرند.
وى افــزود: برخــورد بــا تخلفــات بایــد به گونــه اى باشــد که 
متخلــف بــه صورتــى جرایــم خــود را چــه در زمینــه مالى و 
حقوقى پرداخت کنــد که از دوبــاره انجام دادن تخلــف خوددارى 
شــود. مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان بیان 
داشت: سر نشــینان وســایل نقلیه باید احتیاط هاى الزم را در مواقع 

رانندگى رعایت کنند.

واژگونى، بیشترین دلیل تصادفات 
در اصفهان است

سفر م عاون وزیر بهداشت 
به اصفهان 

معاینه فنى تلفنى 
نداریم

ساسان اکبرزاده

«استان اصفهان در فصل زمستان سال جارى نسبت به 
پاییز از شرایط بهبود بارش برخوردار شده و عمده بارش 
در دى و بهمن ماه پیش بینى شده و انتظار است شدت 
بارش نیز در سرچشمه هاى آبى استان اتفاق بیافتد و در 
اسفندماه هم بارش نرمال و کمتر از نرمال خواهد بود.»

مدیرکل هواشناسى استان اصفهان در سومین نشست 
خود با خبرنگاران در روزهاى نخستین فصل زمستان، 
این مطلب را اعالم کرد. مجید بیجندى با بیان اینکه 
انتظار اســت میزان بارش برف در سرچشمه ها بیشتر 
باشــد افزود: بخاطر اینکه بارش ها به صورت برف و 
باران است، شرایط براى بارش باران سیل آسا ضعیف 
بوده و در دى ماه روزهاى سردترى را در پیش خواهیم 
داشت. در بهمن ماه دماى هوا نرمال و در اسفندماه سال 
جارى استان اصفهان با یک تا 1/5 درجه افزایش دما، 

نسبت به بلندمدت، مواجه خواهد بود. 
وى در یــک جمع بنــدى درباره بارش هــا گفت: در 

مجموع، در زمســتان بارش در نواحــى غرب، جنوب 
غرب، شمال و جنوب استان نرمال و در شرق و شمال 
شرق استان بارش کمتر از نرمال پیش بینى مى گردد. 
مدیرکل هواشناسى اســتان اصفهان اشاره اى هم به 
وضعیت دما در فصل زمستان داشت و گفت: میانگین 
دما در دى ماه نیم درجه از میانگین بلندمدت کمتر و در 
بهمن و اسفند سال جارى یک تا 1/5 درجه دما افزایش 
خواهد داشت و در حقیقت دماى کلى در زمستان سال 
جارى در استان اصفهان نسبت به سال گذشته کمتر و 

در نتیجه زمستان سردترى داریم.
بیجندى از کاهش 41 درصدى بارش در کل کشــور 
تاکنون خبر داد و گفت: امسال کاهش بارش در استان 
اصفهان نسبت به سال زراعى گذشته، 33 درصد بوده 
و میزان بارش شهر اصفهان نیز از اول مهر تا 6 دى در 
ایستگاه ازن سنجى ما 13 میلیمتر و ایستگاه کوهرنگ 
491 میلیمتر را نشان مى دهد که این میزان 9 درصد 
از میانگین بلندمدت و 16 درصد از مدت مشــابه سال 
گذشته بیشتر است اما جبران کننده کم آبى در استان 

نیست و علیرغم اینکه وضعیت ما در زمینه بارش نسبت 
به سال هاى گذشته بهتر شده اما هنوز دچار کم بارشى 

هستیم. 
وى نوید داد که با حمایت استاندار و همکارى بى نظیر 
مدیرکل راه و شهرسازى استان با مجموعه هواشناسى 
استان، بعد از 25 سال، ایستگاه هواشناسى اصفهان در 

اراضى گل نرگس، احداث خواهد شد.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان اظهار داشت: همه 
اقدامات اولیه براى واگذارى زمین در اراضى گل نرگس 
براى احداث ایستگاه هواشناسى در اصفهان انجام شده 
و ما به زودى گزارش بارش و دماى مربوط به شــهر 

اصفهان را از این ایستگاه خواهیم داشت.
بیجندى به تشــریح وضعیت خشکســالى در استان 

اصفهان هم پرداخت و گفت: سال هاى متمادى است 
که استان اصفهان در وضعیت خشکسالى به سر مى برد 
که هواشناسى بر شاخص استاندارد شده بارش و تبخیر 
و تعرق (SPEi) با رویکرد تغییر اقلیم تأکید داشته و 
نتایج بهترى هم داشته اســت. در این راستا اکثر نقاط 
اســتان اصفهان در بازه زمانى سه ماهه تا پایان آبان و 
در کوتاه مدت دچار خشکسالى متوسط و ضعیف بوده 
و شهرهاى اصفهان، شــهرضا، دهاقان، فالورجان و 
لنجان نیز دچار خشکسالى شدید بودند اما طى یکسال 
گذشته بر استان اصفهان خشکسالى متوسط و خفیف 
حاکم بوده این در حالى است که در یک دوره 84 ماهه 
هم، متأســفانه اکثر نقاط اســتان و بیش از 80 درصد 

مساحت استان خشکسالى را تجربه کرد. 

این وضعیت در اســتان چهارمحال و بختیارى در یک 
دوره یکســاله تا پایان آبان ماه 95 خشکسالى متوسط 
و در کوهرنگ شــدید بود که براى ما زنگ خطر است 
چرا که در بلندمدت کوهرنگ تأمین کننده آب زاینده 

رود است. 
وى در مجموع اعالم کرد: براساس استانداردها، تحلیل 
خشکسالى نشان مى دهد خشکسالى درازمدت و شدید 
در کلیه مناطق استان همچون: اصفهان، شاهین شهر، 
گلپایگان، کاشان و آران و بیدگل حاکم بوده، که امید 
است با تدبیر مسئوالن و صرفه جویى هاى مردم شاهد 

بهبود این وضعیت باشیم.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان در خصوص آلودگى 
هوا گفت: در پاییز سال جارى به صراحت اعالم کردم، 
شرایط آلوده خواهد بود که متأسفانه این اتفاق افتاد ولى 
اعالم مى کنیم انتظار داریم در زمســتان سال جارى 

روزهاى آلوده در استان اصفهان کاهش یابد. 
وى افزود: بیش از 61 جلســه به صورت مداوم با 18 
دستگاه مشارکت کننده در خصوص آلودگى هوا برگزار 
کردیم و توصیه هاى هواشناسى به دستگاه ها اعالم 

شد تا اقدامات الزم را انجام دهند.
بیجندى گفت: هواشناسى پیشگو نیست بلکه پیش بین 
بوده و 98 درصد صحت پیش بینى هاى هواشناسى در 

استان اصفهان اتفاق افتاد.
■■■

معاون توسعه هواشناسى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان هم بــا بیان اینکه علم هواشناســى همراه با 
فناورى است، گفت: ما در هواشناسى استان اصفهان، 
بزرگ ترین دیتاسنتر، بانک اطالعاتى، ابر رایانه و سوپر 

کامپیوتر را براى اجراى هواشناسى داریم.
نوید حاج بابایى اظهار داشت: ما در پى خرید و راه اندازى 
رادار هواشناسى که از ابزار پیشــرفته است هستیم تا 
بتوانیم سیالب ها را پیش بینى کنیم که بستر و مقدمات 

آن فراهم بوده و نیازمند تأمین اعتبار است.

زمستان اصفهان چگونه 
مى گذرد؟

مدیرکل هواشناسى استان اصفهان تشریح کرد
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آغاز نمایشگاه مبلمان و 
دکوراسیون از فردا

چهاردهمیـن نمایشـگاه تخصصـى صنایـع مبـل و 
دکوراسـیون خانگـى از 8 تـا 11 دى مـاه در محـل 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در پل 

شهرستان برگزار مى شود.
بـه گـزارش واحـد رسـانه شـرکت نمایشـگاه هاى 
بین المللى اسـتان اصفهـان، در این نمایشـگاه انواع 
مبلمان و اقالم مربوط به دکوراسیون خانگى عرضه 

خواهد شد.
در ایـن دوره 120 مشـارکت کننـده از اسـتان هاى 
اصفهـان، تهران، فـارس، قـم، آذربایجان شـرقى و 

همدان حضور دارند. 
رویکرد نمایشگاه امسال، کیفى سازى هر چه بیشتر 
مشارکت کنندگان و محصوالت و خدمات ارائه شده 

در این نمایشگاه نسبت به دوره هاى گذشته است.
رویال، فاالمـو، خانه آرمانـى، پاسـارگاد، مبل تخت 
جمشید، کاالى چوب ایرانیان و ایران فرنیچر از جمله 

برندهاى حاضر در نمایشگاه امسال هستند. 
این نمایشگاه 9000 مترمربع وسـعت دارد و ساعات 
بازدید آن از ساعت 15 تا 22و 30 دقیقه تاریخ مذکور 

تعیین شده است.

50 قصابى اصفهان 
تعطیل شده است

معاون اتحادیه گوشـت قرمز اسـتان اصفهان با بیان 
اینکه قصابى هاى استان مى شکنند، گفت: بسیارى از 
قصابى هاى استان توان پرداخت کرایه مغازه، هزینه 
قبض آب، بـرق، گاز و... را ندارند و بدهکارهسـتند و 

توان ادامه فعالیت ندارند.
اصغر پورباطنى با بیان اینکـه عوامل مختلفى باعث 
افزایش قیمت گوشـت قرمز مى شـود، افزود: گرانى 
آذوقه، خشکسالى، فصل زمستان، سردى و راهبندان، 
ماه هاى محرم و صفـر و صادر کـردن دام با مجوز یا 
بى مجـوز و... از جمله دالیل افزایش قیمت گوشـت 

قرمز است.
وى با بیـان اینکـه اطالع دقیقـى از میـزان و قیمت 
دام هاى صادراتى با مجوز یا بى مجوز از استان ندارد، 
ادامه داد: کاهـش قدرت خرید مردم باعث کسـادى 
بازار گوشـت قرمز در اصفهان شده اسـت، به طورى 
که در حال حاضر حدود 50 واحد قصابى تعطیل شده 
و بسیارى دیگر نیز در آستانه تعطیلى یا ورشکستگى 

هستند.
معاون اتحادیه گوشـت قرمز اسـتان اصفهان قیمت 
خرید هر کیلو گوشت قرمز براى قصابى ها را حدود 35 
تا 36 هزار تومان اعـالم و تصریح کرد: قصابى ها نیز 
هر کیلو گوشت قرمز را از 36 تا 37 هزار تومان در بازار 

به فروش مى رسانند.
 پورباطنى بـا بیان اینکه اسـتان اصفهـان داراى دام 
سنگین است، خاطر نشان کرد: استان اصفهان داراى 
دام سبک زیادى نیست و دام سبک اصفهان از استان  
و شهرهاى اطراف مانند خرم آباد، کردستان و همدان 

تأمین مى شود. 

آغاز پروژه 
مرمت مقبره عالمه مجلسى 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان 
اصفهان گفت: پروژه مرمت و بازسـازى رواق مقبره 

عالمه مجلسى اصفهان آغاز شد.
حجت االسـالم و المسـلمین محمدرضا اسـماعیل 
پور اظهار داشت: براسـاس پیگیرى هایى که توسط 
اعضاى هیئت امناى بقعه متبرکه عالمه مجلسى(ره) 
اصفهـان انجام شـد پروژه مرمـت و بازسـازى رواق 

اصلى این مقبره آغاز شد.
وى افزود: این پروژه شامل دوپوش کردن گنبد رواق 
اصلى بقعـه، گچبـرى، آیینـه کارى و مقرنس کارى 
است که به مسـاحت 300 متر مربع و با اعتبارى بالغ 
بر چهار میلیارد ریال از محـل درآمد این بقعه متبرکه 

انجام مى شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان 
اصفهان ادامـه داد: اجراى این پروژه براسـاس طرح 
جامع این بقعـه که بـه تأیید سـازمان اوقـاف و امور 
خیریه نیز رسیده اسـت و زیر نظر دفتر فنى اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهان در مدت 12 ماه 

انجام مى شود. 

خبر

اســتاندار اصفهان گفــت: رینگ چهــارم ترافیکى با 
هدف کاهش اثرات ترافیک،توزیــع ترافیک ورودى 
قبل از رســیدن به محدوده شــهرى، حذف ترافیک 
بین شــهرى از داخل شــهر و تأمیــن ترافیک ایمن، 
راحت، ســریع و ارزان در کالنشــهر اصفهان، انجام 

مى شود.
رسول زرگرپور، جلوگیرى از ورود وسایط نقلیه سنگین 
به محدوده شهر، جلوگیرى از گسترش بى رویه ساخت 
و ساز در این منطقه و ایجاد کمربند سبز محدوده شهرى 

را از دیگر اهداف اجراى این طرح برشمرد.
وى با بیان اینکه این طرح 78 کیلومتر است، گفت: 40 

تقاطع همســطح براى این طرح پیش بینى شده است 
که 45 کیلومتر آن در شهر اصفهان و 33 کیلومتر در پنج 
شــهر دولت آباد، خورزوق، خمینى شهر، ُدرچه و شهر 

ابریشم قرار گرفته است.
وى بر تکمیل مطالعات طرح نیــز تأکید کرد و افزود: 
اولویت بندى قطعات هم باید در دستور کار قرار گیرد 
و با توجه به اینکه دو قطعه مورد نظر یکى در محدوده 
شهردارى اصفهان و دیگرى در محدوده اداره کل راه و 
شهرسازى استان است باید با هماهنگى اقدامات الزم 
براى آغــاز عملیات اجرایى دو قطعــه مورد نظر طرح 

صورت گیرد.

در9 ماهه نخست امسال بیش از 123 هزار نفر در استان 
اصفهان به مراکز اهداى خون جهت اهداى خون مراجعه 
کردند. مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در9 ماه 
سال 95، بیش از 123هزار نفر جهت اهداى خون به مراکز 
اهداى خون مراجعه نمودند که از این تعداد97 هزار و 400 

نفر موفق به اهداى خون شدند.
مجید زینلى گفت: 56درصد از خون هاى اهدایى توسط 
اهداکنندگان مســتمر اهدا گردیده اســت. وى درباره 
مراجعه مردم براى اهداى خون در ماه هاى ســرد سال 
اظهار داشت: معموًال در ماه هاى سرد سال به علت سرما 
مراجعه مردم براى اهداى خون کاهش مى یابد ولى نیاز 

به خون و فرآورده ها به قوت خود باقى اســت به همین 
دلیل از مردم نوع دوست اصفهان درخواست مى نمایم 
که بیماران ونیازمندان به خون را در ماه هاى سرد سال 

فراموش نکنند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به کاهش 
اهداى خون درماه هاى سرد سال بیان داشت: براساس 
برنامه ریزى هایى که انجام دادیم، مشکل حادى در ذخیره  
خون در اصفهــان نداریم ولى در حــال حاضر با کمبود 
گروه هاى منفى مواجه هستیم و از مردم به خصوص از 
گروه هاى منفى درخواست داریم که به کمک بیماران 

ونیازمندان به خون بشتابند.

مراجعه 123 هزار اصفهانى به 
مراکز اهداى خون

 رینگ چهارم ترافیک اصفهان 
به زودى اجرا مى شود

مدیرعامل نیروگاه برق شهید منتظرى اصفهان گفت: 
یکى از پیشرفته ترین فناورى هاى روز دنیا که از آن به  
عنوان «انقالب سبز در صنعت آب و فاضالب» نیز یاد 
مى شود، براى نخستین بار در خاورمیانه و در سطح نیمه  
صنعتى براى تأمین آب مصرفى این نیروگاه در پایان این 

هفته به  صورت آزمایشى به بهره بردارى مى رسد.
محسن افتخارى در خصوص طرح تأمین آب مصرفى 
نیروگاه برق شــهید منتظرى اصفهان، اظهار داشت: با 
پیگیرى هاى به  عمل  آمده در معاونت علمى و فناورى 
و حمایت ستاد توسعه زیست  فناورى ریاست جمهورى 
یکى از پیشرفته ترین فناورى هاى روز دنیا که از آن به  
عنوان «انقالب سبز در صنعت آب و فاضالب» نیز یاد 
مى شود، براى نخستین بار در خاورمیانه و در سطح نیمه  
صنعتى براى تأمین آب مصرفى نیروگاه برق شــهید 
منتظرى اصفهان از طریق فاضالب شاهین شهر اجرایى 
و در پایان این هفته به  صورت آزمایشى به بهره بردارى 

مى رسد.
وى افزود: این طرح با عنوان طرح ســاخت و راه اندازى 
واحد پایلوت سیســتم تصفیه فاضالب (هوازى با لجن 
گرانولى براى حــذف همزمان مواد آلــى، نیتروژن و 
فسفر) از فاضالب هاى شهرى نام دارد و توسط یکى از 
شرکت هاى دانش  بنیان فعال در حوزه زیست  فناورى 

کشور صورت پذیرفته است.
مدیرعامل نیروگاه برق شــهید منتظــرى اصفهان با 

اشاره به ایجاد دانش فنى پیشرفته ترین سیستم تصفیه 
فاضالب (رآکتور با زیست  توده گرانولى)، گفت: این طرح 
با حمایت ستاد توسعه زیست فناورى در 300 متر مکعب 

و به  صورت پایلوت راه اندازى خواهد شد.
وى با بیان اینکه هم  اکنون دانش فنى پیشــرفته ترین 
سیســتم تصفیه فاضالب در اختیار کشــور هلند است 
و تاکنون احداث این سیســتم در انحصار یک شرکت 
هلندى بوده، اظهار داشت: امروزه متخصصان ایران نیز 
به  عنوان دومین تولید کننده این فناورى در نیروگاه برق 
شــهید منتظرى اصفهان اقدام به ایجاد آن کرده اند که 
قرار است اواخر این هفته با حضور معاون علمى و فناورى 

رئیس  جمهور افتتاح شود.
افتخارى با بیان اینکه اگر این طرح از مراحل آزمایشى 
خود با موفقیت بگذرد در ســایر نقاط کشور نیز اجرایى 
خواهد شد، گفت: در صورت موفقیت این طرح، تحول 
بزرگى در صنعت آب و فاضالب کشور و در سطح نیمه  
صنعتى براى تأمین آب مصرفى نیروگاه هاى برق اتفاق 

خواهد افتاد که قابلیت صادر کردن نیز دارد.
وى در پایان با بیان اینکه در حال حاضر در حد پایلوت 
نزدیک بــه 300 میلیون تومان براى ایــن پروژه مهم 
هزینه شده است، اذعان داشــت: بدون شک این طرح 
نقش بسزایى در کاهش آلودگى هوا دارد و از مهمترین 
ویژگى هاى آن کاهش تصفیه زمان پساب آب از هشت 

ساعت به نزدیک سه ساعت است.

تا پایان این هفته محقق مى شود

افتتاح سیستم پیشرفته تصفیه در نیروگاه منتظرى  

بحران کم آبــى و مشــکالت کشــاورزان در منطقه 
لنجانات تازگى نداشته و در این سال ها کم  و بیش شاهد 
اعتراضات و تجمع کشاورزان در فصول مختلف سال 
روبه روى ادارات و دستگاه هاى این شهرستان هستیم.

در همین خصوص علیرضا شــریفى سرپرســت اداره 
منابع آب شهرستان لنجان با اشاره به اعتراض و تجمع 
روز یک شنبه کشاورزان روبه روى اداره آب منطقه اى 
این شهرستان اظهار داشت: هر چاهى که بدون مجوز 
حفرشده باشد غیرمجاز بوده و برابر قانون با حفرکنندگان 

برخورد خواهد شد.
سرپرســت اداره منابع آب شهرســتان لنجان با بیان 
اینکه سهم آب کشاورزان از رودخانه زاینده رود تأمین 

مى شود، تصریح کرد: در یک دهه اخیر بین 250 تا 300 
حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان لنجان بدون اخذ مجوز 
از وزارت نیرو و شرکت آب منطقه اى حفر شده است که 
در روزهاى اخیر بیش از 56 حلقه از این چاه ها مسدود 

شده است.
وى افزود: چاه هاى غیرمجازى کــه در طول این چند 
سال حفر شده اند به  عنوان منبع آبى جایگزین و زاپاس 
مورداستفاده کشاورزان قرار مى گرفت و هیچگاه جنبه 

دائمى نداشته اند.
شریفى خاطرنشان کرد: نوسانات آبى در استان اصفهان 
سبب شده است تا کشاورزان به حفر چاه هاى غیرمجاز 
روى  آورند و این موضوع تا آنجا پیش رفته که هر کشاورز 

بالغ  بر دو الى ســه حلقه چاه را در زمین خود حفر کرده 
است.

سرپرست اداره منابع آب شهرستان لنجان تصریح کرد: 
کشاورزان بر اســاس حقابه خود در سال هاى 94 و 95 
براى کشت محصوالت خود آب دریافت کرده اند و در 
این مدت از چاه هاى حفرشده در زمین کشاورزان هیچ 

استفاده اى نمى شد و چاه ها جنبه پشتیبان را داشتند.
وى در پاسخ به این سئوال که حقابه کشاورزان لنجان 
به چه میزان خواهد بود، متذکر شــد: کشاورزان لنجان 
حقابه پاییزه ندارند و در شرایط فعلى جامعه، طومار شیخ 
بهایى که بیش از 400 سال پیش تدوین  شده است جنبه 

اجرایى نداشته و عمًال منسوخ شده است.

شهردار شاهین شــهر با بیان 
اینکه امسال بیش از صد میلیارد 
تومان بــه پروژه هاى عمرانى 
اختصاص یافت، گفت: پروژه 
متروى شاهین شهر- اصفهان 
دهــه فجر امســال کلنگزنى 

مى شود.
حســین امیرى  افــزود: براى 
امســال بیــش از صدمیلیارد 
تومان بــه پروژه هاى عمرانى 
اختصاص یافته که تا پایان سال 
1395 باید 75 پــروژه در این 
شهر عملیاتى شده باشد. وى 
به مهمترین این پروژه ها اشاره 
داشت و گفت: مجموعه سالن 
معراج در بهشت معصومه(س)، 
بــازار روز میالد با مشــارکت 
بخش خصوصى، بوستان فدك، 
مدرســه ابتدایى محله  میالد، 

جدولگذارى و آسفالت گذارى 
بلوار شاهد حاجى آباد، احداث 
کالنترى گلدیــس، احداث 
بناى یادمان شــهداى گمنام 
در بوســتان انقالب، احداث 
ساختمان شماره 4 آتش نشانى 
در محله مسکن مهر و الحاق 
پنج دستگاه اتوبوس به ناوگان 
اتوبوسرانى شــهرى از جمله 

این پروژه ها بوده است.
شهردار شاهین شــهر ادامه 
داد:احداث 12 بوستان و پارك 
محله اى در سطح شهر، احداث 
ســاختمان ادارى ســازمان 
اتوبوسرانى، احداث بازار میوه 
و تره بــار در خیابان طالقانى، 
احداث گلفروشــى و... نیز از 
دیگر پروژه هاى شــهردارى 

است.

کشاورزان لنجان حقابه پاییزه ندارند 

در 9 ماهه 1395 گمرکات اســتان اصفهان با داشتن 
پنج گمرك تابعه فعال و 11 انبار اختصاصى، تشریفات 
صادرات 963 هزار تن و به ارزش 610 میلیون و 954 
هزار دالر انجام داده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل از لحاظ وزن 9 درصد و از حیث ارزش 22 درصد 

کاهش داشته است.
به گزارش ایمنا، مدیر کل گمرکات اســتان اصفهان 
عمده تریــن کاالهاي صادراتــی از گمرك اصفهان 
را آهن آالت و فوالد و مصنوعــات آن با 31 درصد، 
مواد پتروشــیمی با 20 درصد، فرش بــا 16 درصد و 
محصوالت لبنى با 5 درصد و سایر کاالها را 28 درصد 
برشمرد و گفت: مهمترین کشورهاي مقصد کاالهاي 
صادراتی گمرك اصفهان عــراق با 235 میلیون دالر 
و 38 درصد ســهم ازکل صادرات، افغانستان با 150 
میلیون دالر 25 درصد، پاکســتان با 63 میلیون دالر 

و 10 درصد و ترکمنســتان با 44 میلیــون دالر و 7 
درصد است.

اسدا... احمدي ونهري گفت: 59 هزار و 401 تن کاال 
بــه ارزش 232 میلیون و 127 هــزار دالر به گمرك 
اصفهان وارد شــده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل از نظر وزن 3 درصد کاهــش و از حیث ارزش 7 

درصد کاهش یافته است.
وى با اشاره به اینکه حتى با کاهش واردات گمرکات 
استان، در راســتاى برنامه هاى اقتصاد مقاومتى و راه 
اندازى ســامانه پنجره فرامرزى شــاهد افزایش 26 
درصدى درآمد گمرکات اســتان اصفهان هســتیم، 
بیان داشــت: این اداره کل با داشــتن 138 کارمند، 
در 9 ماه ســال1395، بالغ بر یکهــزار و 83 میلیارد و 
205 میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده

 است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان افزود: طی این مدت 
20 میلیون و 815 هزار دالر کاال مربوط به واحدهاي 

تولیدي با معافیت ترخیص شده است.
وى درباره مهمترین کاالهاي وارداتی گمرك اصفهان 
طی 9 ماهه 1395 گفت: ماشین آالت مکانیکی با 35 
درصد، ماشین آالت برقی با 12 درصد، اجزا و قطعات 
منفصل ماشین آالت 9 درصد، کاغذ و مقوا با 5 درصد 

بوده است.
احمدى ونهرى بیان داشــت: عمده ترین کشورهاي 
صادرکننده به مقصــد گمرك اصفهــان چین با 21 
درصد، ایتالیا با 15 درصد، کــره جنوبی با 13 درصد و 

آلمان با 12 درصد بوده اند.
وي خاطرنشــان کرد: گمرك فرودگاه شهید بهشتى 
اصفهان با فعالیت به صورت شبانه روزى در این مدت، 
تشریفات امور مســافرى بالغ بر 287 هزار نفر مسافر 

ورودى و خروجى را انجام داده است که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل 23 درصدافزایش داشته است.

مدیــرکل گمرکات اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
طى این مــدت واحد قضائى گمــرك اصفهان، 946 
فقره پرونده مظنون به قاچــاق کاال و به ارزش 555 
میلیــارد و 975 میلیون ریال رســیدگى کرده که در 
مقایسه با مدت مشــابه ســال قبل از نظر تعداد 27 
درصد افزایش و از حیث ارزش 115 درصد رشد داشته 

است.
مدیرکل گمــرك اصفهان گفــت: در 9 ماهه1395 
تشریفات گمرکی تعداد14هزار و635 بسته ورودي و 
خروجی از گمرك امانات پستى اصفهان به ارزش بالغ 
بر 39 میلیارد ریال انجام شــده که این میزان از حیث 
تعداد نسبت به ســال قبل 9 درصد کاهش و از لحاظ 

ارزش 4 درصدافزایش داشته است.

گزارش 9 ماهه تجارت خارجى استان نشان مى دهد

محصوالت چین  در 
صدر واردات اصفهان

دبیر انجمن دوســتداران میــراث  طبیعى ورزنه 
گفت:غار آهکى به نام «خانه دیو»سه سال پیش 
درحاشــیه تاالب گاوخونى کشف شــده اما از آن 
زمان شاهد بى توجهى نسبت به کشف بخش هاى 

مختلف این غار هستیم.
رضا خلیلى ورزنــه در گفتگو با مهر، بــا توجه به 
اخبارى مبنى بر کشــف غارى در حاشــیه تاالب 
گاوخونى اظهار داشــت: این غار در ضلع شــرقى 
گاوخونى و 20 کیلومترى تاالب به ســمت «قلعه 

خرگوشى» قرار دارد.
وى با بیان اینکه این غار در سه سال پیش کشف 
شده اما از آن زمان تاکنون موردتوجه قرار نگرفته 
است، افزود: نماى ورودى این غار به شکل دهانه 
چاهى 10مترى و سپس چاه افقى 30 مترى است 
و  از آن پس دهلیزها آغاز شــده و به شــکل غار 

مشاهده مى شود.
دبیر انجمن دوســتداران میــراث  طبیعى ورزنه با 
بیان اینکه  این غار جــزو غارهاى آهکى و داراى 
استاالکتیت و اســتاالگمیت ناشى از چکیدن آب 
اســت، بیان داشــت: به طور معمول این نوع غار 
در مناطقى با باران اســیدى مشــاهده مى شود؛ 
باران، آهــک را حل کرده و غار ایجاد مى شــود و 
سپس طى واکنش هاى شــیمیایى در جاى دیگر 
آهک رســوب کرده و چشــمه آهک ســاز ایجاد 

مى شود.
وى با بیان اینکه این چشمه ها داراى سنگ معدنى 
تراورتن هســتند، تأکید کرد: چنین چشمه اى در 
فاصله چندین مترى از غــار مذکور و نزدیک قلعه 

خرگوشى دیده مى شود.

غار «خانــه دیو» نیازمنــد مطالعات 
غارشناسى دقیق است

خلیلى ورزنه با اشاره به کشف این چاه ابراز داشت: 
گروهــى از بچه هاى ورزنه با موتــور در بیابان ها 
در حال گردش بودند  کــه متوجه حفره اى در این 
منطقه شــده و با چراغ، طناب و اکسیژن داخل آن 
شدند که در ادامه متوجه مى شوند که به جاى چاه 

با یک غار مواجه هستند.  
وى با بیان اینکه این غار بــا توجه به صعب العبور 
بودن دهانه آن در طول سال هاى گذشته متروکه 
بوده اســت، تأکید کرد: گروهى از غارنوردان در 
طول سال هاى گذشــته از این غار بازدید کردند 
اما هنوز انتهاى این غار مشــخص نشده و نیازمند 
مطالعات غارنوردى دقیق براى شناســایى طول 

مسیر و دهلیزهاى مختلف است.

بى  توجهى به غار 
«خانه دیو» در 

حاشیه گاوخونى

شاهین شهرى ها با مترو به اصفهان مى رسند
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15 دى ماه، آخرین مهلت 
ارائه اظهارنامه مالیات

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتى 
کشور گفت: 15 دى ماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاییز 95 است.

محمد مســیحى گفت:  مطابق قانون، مؤدیان نظام 
مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر 15 روز پس از پایان 
هر فصل مهلت دارند اظهارنامــه مالیاتى خود را از 
طریق ســایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش 

افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارائه کنند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتى 
کشور، شرط بهره مندى از تسهیالت قانونى راتسلیم 
اظهارنامه در موعد مقرر قانونى و پرداخت مالیات و 

عوارض دانست.

مرگ روزانه 4 نفر بر اثر 
حوادث ناشى از کار در ایران

مدیرکل بازرسى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
گفت: در کشــور ایران روزانه حداقل چهار نفر بر اثر 

حوادث ناشى از کار جان خود را از دست مى دهند.
محمد اصابتى اظهار داشــت: تمامى دستگاه ها باید 
براى کاهش خسارت هاى وارده تالش کنند چرا که 
این خسارات مى تواند تبعات جبران ناپذیرى داشته 
باشــد.وى خاطرنشان کرد: در کشــور ایران روزانه 
حداقل چهار نفر بر اثر حوادث ناشى از کار جان خود را 
از دست مى دهند و سازمان تأمین اجتماعى در سال 
93 مبلغ 500 میلیارد تومان خســارت براى تأمین 

هزینه هاى ناشى از حوادث کار پرداخت کرده است.
وى افزود: بخش قابل توجهى از خسارت ها که بیش 
از 60 درصد است مربوط به کار در ساختمان است که 

نیاز به پیگیرى جدى دارد.

خودروهاى بى کیفیت 
تولید داخل را بشناسید

براســاس جدیدترین ارزیابى هاى صورت گرفته از 
کیفیت خودروهاى سوارى تولید داخل، مشخص شده 
که 11 مدل از حدود 30 مدل خودروى سوارى تولیدى 

و مونتاژى در پایین ترین سطح کیفى قرار دارند.
شرکت بازرسى کیفیت و اســتاندارد ایران هر ماهه 
کیفیت خودروهاى تولیدى و مونتاژى در خودروسازان 
داخلى را ارزیابى کرده و گزارش رده بندى کیفى این 
محصوالت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه 

مى کند.
براســاس جدیدترین ارزیابى صورت گرفته از سوى 
این شرکت  از کیفیت خودروهاى سوارى، مشخص 
شده که خودروهاى سایپا 131، سایپا 132، تیبا، تیبا 
هاچ بک، سایپا 111، پژو 405، ســمند، پژو پارس، 
ام وى ام 550، لیفان X۶۰ و ام وى ام ۱۱۰S تنها یک 

ستاره از 5 ستاره کیفى را کسب کرده اند.
گذشــته از لیســت خودروهاى بى کیفیت داخلى، 
نکته قابل توجه این اســت که تاکنــون هیچیک 
از خودروهــاى ســوارى تولیــدى و مونتــاژى در 
خودروسازان داخلى موفق به دریافت 5 ستاره کیفى 

نشده  است.

کاهش واردات روزانه بنزین
مدیرعامــل شــرکت ملــى پاالیــش و پخــش 
فرآورده هاى نفتى گفت: بــا بهره بردارى از دو طرح 
جدید بنزین سازى در پاالیشــگاه هاى بندرعباس و 
الوان و همچنین بهره بردارى از فاز نخست پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس، از ابتداى سال 96 توزیع بنزین 

یورو 4 در کشور گسترش مى یابد.
عباس کاظمى اظهار داشــت: در حال حاضر روزانه 
24 میلیون لیتر بنزین با اســتاندارد یورو 4 در هشت 

کالنشهر کشور توزیع مى شود.
مدیرعامــل شــرکت ملــى پاالیــش و پخــش 
فرآورده هاى نفتى ایران با بیان اینکه به طور متوسط 
در نیمه نخست سال جارى 12 میلیون لیتر بنزین در 
هر روز وارد کردیم، گفت: در نیمه دوم سال با عبور از 
پیک سفرهاى تابستانى، میزان واردات بنزین کاهش 
یافته و هم اکنون چیزى در حدود پنج میلیون لیتر در 

روز واردات بنزین داریم.

وزیر ارتباطات با اشــاره به مهلت یک ماهــه براى احراز 
هویــت مشــترکان موبایل گفــت: 9 دى مــاه آخرین 
مهلت دارنــدگان ســیمکارت هاى مجهول الهویه براى 
اعالم مشــخصات اســت و پس از این تاریخ سیمکارت 

مجهول الهویه یکطرفه خواهد شد.
محمود واعظى درباره مهلت یک ماهه شورایعالى فضاى 
مجازى براى ساماندهى مشخصات مالکان سیمکارت در 
کشور، اظهار داشــت: طبق مصوبه شورا سه هفته پیش 
اعالم شد که مالکان سیمکارت براى اعالم مشخصات 

خود و احراز هویت یک ماه فرصت دارند. 
وى گفت: از یکسال پیش ســاماندهى سیمکارت ها آغاز 

شد و در این مدت 50 میلیون سیمکارت ساماندهى شدند 
و ده میلیون ســیمکارت باقى ماند که مالکان آنها 20 تا 
30 سیمکارت به نامشان ثبت بود اما براى تعیین تکلیف 
نمى آمدند. وى گفت: با این مصوبه جدید شــورا، به افراد 
باقیمانده اولتیماتوم داده شــد که مراحل ثبت اطالعات 
خود را تکمیل کنند.به گفته واعظى، در سال هاى گذشته 
به دلیل فروش بى حساب و کتاب ســیمکارت در کشور 
و نبود سختگیرى هاى الزم، ســیمکارت هایى با هویت 
نامعلوم در شبکه ثبت شده بود که از این طریق، تخلفات 
و سوءاســتفاده هایى همچون قاچــاق و مزاحمت انجام 

مى شد. 

مدیر بازرگانى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با بیان 
اینکه تاکنون 36 شرکت براى راه اندازى جایگاه هاى برند 
درخواست داده اند، اظهار داشت: مجوز 26 شرکت صادر 

شده و مجوز پنج شرکت نیز در حال نهایى شدن است. 
محمدرضا مظلومــى با بیان اینکه شــرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى در راســتاى واسپارى امور پایین دستى 
به بخش خصوصى و بسترسازى ارائه خدمات مناسب تر 
به مصرف کنندگان مبادرت به شناســایى شــرکت هاى 
داراى صالحیت کرده است، افزود: شناسایى این شرکت ها 
با تشــکیل کمیته اى از نمایندگان ذیربط و بهره گیرى از 

نظریات و تجربیات  سایر کشورها از سال 1394 آغاز شد.

وى با تأکید بر اینکه راه اندازى جایگاه هاى برند باعث ایجاد 
رقابت مى شــود، افزود: فعالیت این جایگاه ها به صورت 
پایلوت در اصفهان نشــان داد که این جایگاه ها مشکل 
دسترسى خودروها به سوخت را کم کرده اند. جایگاهى که 
در اصفهان فعالیت مى کند پیشنهاد داده است سوخت خود 
را از 12 شب تا شــش صبح 20 تومان ارزان تر از نرخ رایج 
صبح عرضه کند که این پیشنهاد مورد استقبال برندهاى 

دیگر نیز قرار گرفته است.
مظلومى اظهار داشت: باید منتظر تصمیم مجلس و دولت 
در مورد کارت سوخت باشیم تا دستگاه هاى این جایگاه ها 

مجهز به سیستم استفاده از کارت سوخت باشند یا خیر.

سیمکارت هاى مجهول الهویه 
یکطرفه مى شوند

احتمال توزیع بنزین ارزان تر 
توسط جایگاه هاى زنجیره اى

خبرهاى مربوط به مسکن مهر یکى از موضوعاتى است 
که متقاضیان در انتظار شنیدن آن هستند و هر خبرى از 
اتمام واحدهاى مسکن مهر از ســوى مسئولین از زبان 
متقاضیان نقض مى شود و هنوز ســرانجامى براى این 

طرح مشخص نیست.
به گزارش میزان، مســکن مهر این روزهــا به یکى از 
دغدغه هاى اصلى متقاضیان تبدیل شده است در حالى  
که کوچک ترین خبرى از زمان و شــرایط این واحدها 

موجب نگرانى بیشتر مردم مى شود.
در روزهاى گذشته شاهد افتتاح نمادین برخى از واحدهاى 
مسکن مهر در فازهاى مختلف بوده ایم ولى در واقع امر 
هیچ یک از مردم حاضر به سکونت دراین واحدها نشدند 
زیرا حتى کوچک ترین امکانات رفاهى براى این واحدها 
در حد یک آسانسور و مدرســه هم وجود ندارد در حالى 
که مسئولین در روزهاى گذشــته حتى خبر از سکونت 

متقاضیان در این واحدها داده بودند.
با وجود این، مسکن مهر وارد فاز جدیدى از افتتاح شده 
که به گفته رئیس عمران شهرهاى جدید در این طرح، 
فاز 8 به اتمام رســیده و به متقاضیان تحویل داده شده 
اســت. اما نکته قابل توجه اینجاست که متقاضیان این 
واحدها خبر از عدم اتمام واحدهاى خود داده اند و یا برخى 
از واحدهاى تمام شــده نیز حتى کوچک ترین شرایط 

سکونت را ندارند.
حال با این اوصاف مســئولین در پشــت میزهاى خود 
نشســته اند و خبر از اتمام پروژه هایــى مى دهند که از 
کمترین امکانات رفاهى برخوردار است در حالى که مردم 
در ابتداى این طرح با آرزوى خانه دار شدن تمام پس انداز 
خود را هزینه کردند تا شاید بعد از چند سال بتوانند سقفى 
براى سکونت داشته باشند که در واقع امر این آرزو نه تنها 
محقق نشد بلکه تمام پس انداز این افراد نیز از بین رفت.

اکثر متقاضیان این واحدها از شرایط مسکن مهر رضایت 
چندانى ندارند و ترجیح مى دادند پس انداز خود را در بانک 

نگه داشته و ســود آن را دریافت کنند و به اجاره نشینى 
ادامه دهند تا اینکه بعد از چندین سال نه تنها پس انداز 
خود را از دســت دهند حتى واحدى براى سکونت هم 

نداشته باشند.
در حالى که هر روز به صحبت هاى ضد و نقیض مسئولین 
در خصوص شرایط مسکن مهر افزوده مى شود، مسئولین 
نیز خبر از احتمال افزایش وام مسکن مهر داده اند که این 

موضوع باعث شده تا نگرانى مردم از سود و باز پرداخت 
این وام نیز به نگرانى هاى دیگر آنها اضافه شود.

همچنین در کنار سود وام ها موضوع سود اوراق مشارکت 
نیز یکى از مضوعاتى اســت که باعث شده متقاضیان 
مسکن مهر پشیمان تر از قبل باشند زیرا عالوه بر سود 
بانکى، ســود اوراق مشــارکت را نیز باید پرداخت کنند 
که خود مســئولین نیز گویا با آن مخالف هســتند ولى 

این مخالفت هم همانند ســایر اعتراضات راه به جایى 
نخواهد برد.

با این اوصاف به نظر مى رســد شروع طرح مسکن مهر 
بدون توجه به آینده آن از ابتدا نادرست بوده و تنها موجب 
شده تا یک طرح نیمه تمام به طرح هاى نیمه تمام دولت 

اضافه شود.
حال سئوال اینجاست که با وجود شرایط فعلى مسکن 

مهر آیا هیچیک از کارفرمایان و مسئولین مربوط به این 
پروژه حاضر هســتند در این واحدها حتى براى یک روز 
سکونت کنند یا این لباسى اســت که به تن عامه مردم 

دوخته اند؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشــاورزى ایران گفت: نزدیک به 2 درصد از آب هاى 
تصفیه شده، سهم شــرب مردم است و بقیه به شستشو 

اختصاص پیدا مى کند.
ناصر رئیسى اضافه کرد: از آنجا که بازار عرضه و تقاضا 
در حوزه آب هاى بسته بندى شده مشکل دارد و فرهنگ 
استفاده از آب هاى بسته بندى شده، هنوز نهادینه نشده 
است، اکنون سهم آب بسته بندى شده در کشور حدود 2 

درصد است.
وى ادامه داد: آب آشــامیدنى و بسته بندى آن، اولویت 
آخر دولت است و برنامه ریزى هاى راهبردى بیشتر به 
آب هاى مصرفى در حوزه صنعت، کشاورزى و خانگى 

توجه دارد.
عضو کمیســیون آب، محیط  زیست و اقتصاد سبز اتاق 
ایران گفت: دولت ساالنه مبالغ بسیار هنگفتى را صرف 

آب تصفیه شده مى کند، اما حدود چند درصد از این آب 
در حوزه مصرف فردى اســتفاده مى شود اما بقیه آب به 
مصارف دیگرى مى رســد که به آب تصفیه شده در آن 

حوزه، نیازى نیست.
رئیســى گفت: حدود صد کارخانه آب معدنى در ایران 
فعالیت مى کنند که همه آنها با بازار فروش مشکل دارند؛ 
بازار عرضه و تقاضا در حوزه آب هاى بسته بندى شــده 
مشــکل دارد و به دلیل تقاضاى پایین، تــوان رقابت 

وجود ندارد.
به گــزارش ایرنــا، در حالى مــردم از آب هاى تصفیه 
شــده براى مصارف غیرشربى اســتفاده مى کنند که 
کشورمان در سال هاى اخیر در بحران آبى قرار گرفته

 است. 

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشــتى درباره کاهش 
سن کشتار مرغ گوشتى گفت: مرغ ها زمانى که شروع 
به بزرگ شــدن بیش از اندازه مى کنند، در واقع چربى 
جمع مى کنند و تولید چربى نســبت به تولید گوشــت 
2/4 برابر دانه بیشــترى مصرف مى کنــد، در حالى که 
این قســمت ها در مصرف خانوار دور ریخته مى شود و 
ضرر مصرف کنندگان را نیز به دنبال دارد. از سوى دیگر 
مرغ هاى در اندازه کوچک و متوســط طعم و گوشــت 

بهترى دارند.
محمد على کمالى سروستانى با بیان اینکه بهترین سن 
کشتار مرغ هایى که اصالح نژاد شــده اند بین 35 تا 42 
روز است، اظهار داشت: بیشــترین سود براى مرغدار تا 
42 روزگى مرغ اســت. از طرفى مرغ هایى که وزن آنها 
یک کیلو و 200 گرم تا یک کیلو و 800 گرم باشد، براى 
مصرف کننده دور ریز کمترى دارند.وى افزود: مرغ هاى 
کوچک، چربى زیر پوستى و چربى داخل قسمت احشائى 
کمترى دارند از این نظر براى خانوارها صرفه اقتصادى 
بیشترى دارد.کمالى با اشاره به اینکه مرغ ها زمانى که 
شروع به بزرگ شــدن بیش از اندازه مى کنند، در واقع 
چربى جمع مى کنند، افزود: چربى نسبت به تولید گوشت 
2/4 برابر دانه بیشترى مصرف مى کند و این چربى ها بعداً 

از سوى مصرف کنندگان دور ریخته مى شود.

در حالى با انباشت گوجه فرنگى هاى رسیده در بازار و افت 
قیمت این محصول مواجه هستیم که با توجه به تعطیلى 
کارخانه هاى کنسرو رب گوجه فرنگى و فعالیت فصلى 

آنها، امکان کنسرو این محصول وجود ندارد.
دبیرکل سندیکاى صنایع کنســرو ایران درباره انباشت 
گوجه فرنگى و افت قیمت این محصول در بازار و امکان 
کنسرو این محصول غذایى اظهار داشت: کارخانه هاى 
کنسرو رب گوجه فرنگى به صورت فصلى کار مى کند 
و دوره زمانى مربوط به فعالیت آنها از اردیبهشــت ماه تا 

پایان تابستان است.
محمد میررضوى ادامه داد: گوجه فرنگى انبار شده مربوط 
به شهرهاى گرمسیرى ایران از جمله بندرعباس و بوشهر 
اســت و باید بدانیم که در هیچ مقطع زمانى تا این حد 

قیمت گوجه فرنگى کاهش پیدا نکرده است.
میررضوى با تأکید بر اینکه امکان فعالیت کارخانجات 

کنسرو رب گوجه فرنگى در این مقطع زمانى وجود ندارد، 
بیان داشت: با توجه به اینکه کارخانجات به صورت فصلى 
فعالیت مى کنند و کارگران آنها نیــز به صورت فصلى 
استخدام مى شوند در حال حاضر شرایط فعالیت آنها وجود 
ندارد مگر اینکه دولت تدبیرى در این زمینه بیاندیشد تا 
ضرر و زیان مربوط به بخش هاى مختلف جبران شود، چرا 
که کارخانه ها در حال حاضر تعطیل هستند و دستگاه هاى 
خود را شستشو داده اند و کارگرانشان در مرخصى فصلى 
به سر مى برند و در شغل هاى دیگرى فعالیت مى کنند.

وى ادامه داد: همانگونه کــه دولت در مورد پرتقال هاى 
سرمازده تصمیم گیرى کرد و با تأمین اعتبار تا حد ممکن 
از خسارت وارده به باغداران جلوگیرى کرد باید در مورد 
گوجه فرنگى نیز چنین تدبیر مشابهى اتخاذ شود، چرا که 
با توجه به رسیده بودن گوجه فرنگى ها در مقطع زمانى 

فعلى امکان انبار آنها نیز وجود ندارد. 

مدیرعامــل ایران ایــر گفت:اوفک اعالم کرده اســت 
که در بحث ایجاد ابهامات «کدشــیرینگ» ایران ایر و 

ایرالین هاى خارجى منظورى نداشته است.
فرهاد پرورش درباره وقوع شــرایط احتمالى و برگشت 
تحریم ها و یا وضــع تحریم هاى جدیــد و تأثیر آن بر 
قراردادهاى خرید هواپیما از بوئینگ و ایرباس گفت: در 
قرارداد بوئینگ پیش بینى شده است که پیش پرداخت ها 

البته بدون بهره به ایران ایر بازگردانده شود.
وى ادامه داد: همچنین دربــاره هواپیماهایى که در خط 
تولید هستند و هنوز به ایران ایر تحویل داده نشده اند هم 

پیش بینى هایى در قرارداد شده است.
مدیرعامل ایران ایر با بیان اینکه در وقوع شرایط احتمالى 
مانند بازگشت تحریم ها در قراردادها پیش بینى کردیم 
براى هواپیماهایى که در خط تولید هستند فرصت مذاکره 
براى دوطــرف بگذاریم، گفت: قرار بر این  اســت براى 
هواپیماهایى کــه هنوز تحویل ایران ایر نشــده اند و در 
خط تولید هستند در شرایط برگشت تحریم ها، ایرباس 
یا بوئینگ بــه طرفیت از ایران ایر مشــترى جدید براى 
هواپیماها پیدا کند و یا اینکه ایران ایر خود مشترى به این 

شرکت ها معرفى کنند.

وى افزود: طبق متنى که اوفک 15 دسامبر منتشر کرده 
اســت تحریم هاى جدید عطف ماســبق نخواهد شد و 
فرصتى براى تعیین تکلیف قراردادها  داده مى شود حال 
اینکه چقدر بر این تعهدات خود پایبند باشــد یک بحث 

جداست.
وى درباره شــرایط برگشــت تحریم ها و تأثیــر آن بر 
قراردادهاى خرید هواپیما گفت: اوفک به ما اعالم کرده 
است که تحریم هاى جدید شــامل قراردادهاى گذشته 
نمى شود حال اینکه چقدر به این تعهد خود پایبند باشد و 
اینکه ایران ایر در چه بازه زمانى و حضور در دادگاه ها بتواند 

از حقوق خود دفاع کند، را نمى دانیم.

از دروغ تا واقعیت

پرونده مسکن مهر چه زمانى بسته مى شود؟

دست رد کارخانه هاى رب به 
گوجه فرنگى هاى انباشت شده

98 درصد آب تصفیه شده صرف شستشو مى شود

خرید مرغ هاى درشت
 به صرفه است؟

تردید جدید در خرید هواپیماهاى ایرباس و بوئینگ

,,
بانک مسکن جزئیات وام 130 میلیون تومانى ساخت با 
نرخ بهره 18 درصد را اعالم کرد اما انبوه سازان مى گویند 
قبًال پیشنهاد نرخ ســود حداکثر 12 ساله را مطرح کرده 
بودند که ظاهراً با موافقت بانک مرکزى همراه نشده است.

بر اساس اعالم بانک مســکن، انبوه سازان واجد شرایط 
دریافت وام ساخت مى توانند بدون ســپرده  گذارى در 
این بانک از دوره هاى زمانى مختلف براى اخذ تسهیالت 
استفاده کنند. مبالغ پرداختى در تهران و شش کالنشهر 
بر اســاس موارد روش معمــول صد میلیــون تومان، 
صنعتى ســازى 130 میلیون و ارتقاى بهــره ورى 150 
میلیون تومان در نظر گرفته شــده است. در جزایر کیش 
و قشــم این رقم بین صد تا 120 میلیون تومان، مراکز 
استان ها و شهرهاى بزرگ بین 90 تا 130 میلیون و مناطق 
شهرى کمتر توسعه یافته از 50 تا 70 میلیون تومان خواهد 
بود. نرخ سود این تسهیالت نیز 18 درصد تعیین شده و 
براى دوره فروش اقساطى، انتقال وام ساخت به خریدار 

هم نرخ سود در همین سطح مى ماند.
رئیس انجمن انبوه سازان با بیان اینکه در تعیین مبالغ به 
هزینه هاى زمین در نقاط مختلف جغرافیایى، توجه الزم 
صورت نگرفته گفت: این وام بــراى واحدهاى کوچک 
متراژ و قیمت پایین خوب اســت ولى در کالنشهرهاکه 

قیمت زمین باالست جوابگو نخواهد بود. 
حسن محتشم  با بى اثر دانستن تسهیالت بدون سپرده 

براى ساخت و ساز گفت: این ارقام تا حدودى براى نقاط 
مختلف کشور مناسب است و اثر تورمى ندارد اما به درد 
کسى نمى خورد؛ چون مردم هنوز در حوزه خرید مسکن 
با مشــکل تأمین نقدینگى مواجه هستند. از سوى دیگر 
ما پیشنهاد نرخ 12 درصد را براى این وام داده بودیم اما 
ظاهراً بانک مرکزى با استناد به مصوبات شوراى پول و 
اعتبار با آن مخالفت کرده است. در حال حاضر سود ساخت 
و ساز یک تا 2 درصد است و عمًال در شرایط باالنس قرار 
دارد، پس منطقى نیســت که کســى از این وام استفاده 

کند.

وام ساخت، از تنور درنیامده سرد شد!

در حالى که هر روز 
به صحبت هاى ضد 
و نقیض مسئولین 
در خصوص شرایط 
مسکن مهر افزوده 
مى شود، مسئولین 
نیز خبر از احتمال 
افزایش وام مسکن 
مهر داده اند که این 
موضوع باعث شده 
تا نگرانى مردم از 
سود و باز پرداخت 
این وام نیز به 
نگرانى هاى دیگر 
آنها اضافه شود
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  استپانیان 
در تیم خونه به خونه 

کاپیتان اسبق تیم سـپاهان به کادر فنى تیم خونه به 
خونه بابل اضافه شد.  

لئـون کـه در سـال هـاى حضـور در فوتبـال ایران 
چـه از نظـر فنـى و چـه از نظـر اخالقـى یکـى از 
خوب هـا بود با نظـر مثبـت علیرضا مرزبـان به کادر 
فنى تیم خونـه به خونـه اضافـه شـد و در نیم فصل 
دوم رقابت هاى فوتبال قهرمانى دسـته اول باشـگاه 
هاى کشـور روى نیمکت این تیم خواهد نشسـت. 
در پـى امتیازاتى که تیم خونه به خونـه در هفته هاى 
پایانـى از دسـت داد تغییراتـى در کادر فنـى این تیم 
صورت گرفت. پیش از اسـتپانیان – پوریا جراحى به 

عنوان مربى بدنساز به کادر فنى تیم اضافه شد.

دست  هواداران را مى بوسیم
بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: در مقابل استقالل 
مى خواسـتیم نتیجـه یک بر صفـر را حفـظ کنیم اما 

دقایق آخر گل تساوى را خوردیم.
حسـین فاضلـى بـا اعـالم ایـن مطلـب اظهـار 
داشـت: بـازى خیلـى خوبـى بود. براى کسـب سـه 
امتیـاز آمـده بودیـم اما لحظـه آخـر گل تسـاوى را 
خوردیـم و سـه امتیاز ایـن دیـدار را از دسـت دادیم.
بازیکـن تیـم فوتبـال سـپاهان در مـورد حضـور 
پرشـور هـواداران در ورزشـگاه نقش جهـان، افزود: 
هواداران سـنگ تمام گذاشـتند و با ایـن اینکه بازى 
وسـط هفته برگزار شـد ولى به ورزشـگاه آمدند و ما 
را تنها نگذاشتند. دسـت تک تک آن ها را مى بوسیم.

 

دختر سپاهانى در نقش جهان
بازى سـپاهان و اسـتقالل یک مهمان ویژه داشت. 
دختر اصفهانى که توانست از سد ماموران و حراست 
ورزشـگاه تازه تأسـیس نقش جهان بگذرد و در کنار 
دیگـر هـواداران سـپاهان به تماشـاى بـازى جذاب 
تیمش با استقالل بنشـیند. این چندمین بار است که 
دختران با تغییر لباس و چهره مبدل وارد ورزشگاه ها 
مى شوند. پدیده اى که هربار یا با تهدید دختران توسط 
افراد ناشـناخته یـا بـا بى اعتنایى مسـئوالن مربوطه 
به فراموشـى سـپرده شـده و صورت مسـئله حضور 
مسـالمت آمیز بانوان در ورزشـگاه ها بـه راحتى پاك 
شده است. ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه ها هرگز 
قانون شـفاف و مدونى نداشـته اسـت. اما رفتارهاى 
نابه هنجار تماشاگران در سال هاى اخیر و واکنش هاى 
تکرارى مدیـران مربوطـه دربـاره حضور بانـوان در 
ورزشـگاه ها کار را به جایى رسـانده که دیگر کسـى 
به این خواسـته بانوان توجه  آنچنانى ندارد. گویا این 
ممنوعیت موضوعى حل شده و تبدیل به قانون شده 
اسـت. اما، دختران تنها کسـانى هسـتند که داستان 
حضورشان در ورزشـگاه را هرگز از یاد نمى برند و هر 
از گاهى در گوشه و کنار ایران به نوبت پا به این بازى 
خطرناك هیجان انگیز مى گذارند تا خواسته هایشان را 
یادآورى کنند. از آزادى تهران تا غدیر اهواز و این بار؛ 

نقش جهان در نصف جهان.
شاید خیلى زود. شاید هم سال ها بعد. اما باالخره همه 
به این نتیجه مى رسند که برگزارى بازى ها در حضور 
همه مردم جامعه، نه تنها هیچ مشکلى ایجاد نخواهد 
کرد، که براى زیباتر شـدن روح فوتبال و بهتر شـدن 

روحیه جمعى مردم هم کمک بزرگى خواهد بود. 

اول کریمى، دوم کفشگرى
على کریمى هافبک تیم دیناموزاگرب کرواسـى که 
قصد جدایـى از این تیـم را دارد مـورد توجه تیم هاى 
پرسپولیس، استقالل و سپاهان قرار دارد. با این حال 
او که به خاطر نیمکت نشـینى در دیناموزاگرب قصد 
جدایى دارد نمى خواهد به ایـران برگردد. کریمى  در 
تالش است تا با یک تیم اروپایى دیگر به توافق برسد 
تا از شـانس بازى برخوردار باشد و حضور در تیم ملى 

را از دست ندهد.
کریمـى قصـد دارد در اروپا بمانـد و در همین راسـتا 
مذاکراتى با برخى تیم هاى خارجى داشته و دینامو هم 
با صدور رضایتنامه این بازیکن موافقت خواهد کرد. در 
صورتى که پرسپولیس موفق به جذب کریمى نشود 
برانکو به دنبـال گزینه آلترناتیو براى پسـت هافبک 

دفاعى خواهد بود. 

تایم اوت

در اولین میزبانى سپاهان از سرخابى هاى تهران ظرفیت 
طبقه اول نقش جهان درســت مثل بازى هاى حساس 

قبل از تکمیل فاز دوم پر شد.
اما نکته جالب توجه کافى نبودن طبقه اول ورزشــگاه 
نقش جهان براى دیدارى بود که در یک ســاعت بد و 
در یک روز وســط هفته برگزار مى شد. به غیر از پشت 
در ماندن چند هزار هــوادار که به دلیل تکمیل ظرفیت 
طبقه اول موفق به حضور در ورزشگاه نشدند هواداران 
زیادى نیز به صورت ایستاده بازى را تماشا مى کردند. 
قطعًا اگــر طبقه دوم ورزشــگاه قابل اســتفاده بود با 
استقبالى که این بازى از ســوى مردم اصفهان مواجه 

شد خالى از تماشاگر نمى ماند و چند سکوى طبقه دوم 
هم پر مى شد.

شاید خیلى ها منتظر بودند با عدم استقبال سپاهانى ها 
از بازى با استقالل نقش جهان را براى این تیم «بیش 
از حد بزرگ» بنامند اما واقعیت این است که بازى بین 
تیم هاى هفتم و هشــتم جدول در یک روز غیر تعطیل 
که ساعت بازى مناسب نبود با استقبال 40 هزار نفرى 

تماشاگران رو به رو شد. 
با این حال باید انتظار داشــت در بازى هاى حساس تر 
در زمان هاى مناسب تر اســتقبال بهترى از بازى هاى 

سپاهان صورت پذیرد.

مدیرعامل باشگاه ســپاهان تأکید کرد که این باشگاه 
حاضر نیســت مدافع خود را از دســت بدهــد و او را به 
پرسپولیس بدهد.  محسن طاهرى در خصوص به پایان 
رسیدن نیم فصل لیگ برتر و تســاوى سپاهان مقابل 
اســتقالل گفت: شــرایط ما خیلى خوب است و بچه ها 
این روزها حسابى سرحال هستند. همه براى تیم زحمت 
مى کشند و کادرفنى هم براى بازى با نفت در جام حذفى 
برنامه ریزى مى کند تا بهترین نتیجه را بگیریم و به فینال 
برسیم.وى با اشاره به بازى زیباى سپاهان و استقالل در 
هفته پایانى لیگ برتر افزود: هرکسى مسابقات سپاهان را 
دیده، به این مسئله ایمان آورده که سپاهان هر بازى بهتر 

از قبل بازى مى کند. مســابقات ما نشان دهنده حرکت 
رو به جلو و ســیر صعودى مان است و امیدوارم این روند 

صعودى ادامه داشته باشد.
 وى درباره بحث حضور شجاع خلیل زاده در پرسپولیس و 
اینکه آیا پرسپولیسى ها مذاکره اى با سپاهان در خصوص 
این بازیکن داشته اند یا نه، خاطرنشان کرد: پرسپولیس 
در این خصوص صحبتى با ما نکرده است. شجاع بازیکن 
ماست و تا آخر فصل با سپاهان قرارداد دارد. ما به هیچ وجه 
حاضر نیستیم که بازیکن خوب و با تعصب مان را از دست 
بدهیم و حتى اگر پرسپولیس اقدامى کند و این بازیکن را 

بخواهد، رضایتنامه او را نمى دهیم.

شجاع را به پرسپولیس
 نمى دهیم

طبقه اول نقش جهان
 کم بود

 حاال بیش از هر زمانى حسرت مى خوریم که چرا  هواداران 
فوتبال اصفهان ســال ها  محروم از  داشتن ورزشگاهى 
مثل نقش جهان بوده اند. فقط کافیســت تصاویر دیدار 
سپاهان- استقالل را دیده باشید تا بدانید که این حسرت 
بیهوده نیســت. بیش از 40 هزار هــوادار در طبقه پائین 
ورزشگاه حاضر شدند که حدود 35 هزار نفر از آنها سپاهانى 
و زردپوش بودند. تازه این میتینگ باشکوه فقط مربوط به 
طبقه اول باشگاه  بود و هنوز هواداران اجازه ورود به طبقه 

دوم را ندارند.
ســال ها بود که اصفهان تشــنه این جو فوق العاده بود. 
ســال ها هواداران ســپاهان مترصد این بودند که وراى 
ورزشگاه فوالدشهر بتوانند قدرت واقعى خود را به رخ فوتبال 

ایران بکشند و نقش جهان هم این فرصت را به آنان داد.
این استادیوم زیبا در روز حضور هواداران زردپوش چهره 
اى زیبا به خود گرفته بود. چقــدر لیگ ما و میزبانى هاى 
اصفهان مى تواند با وجود داشــتن نقش جهان زیباتر و 
مهیج تر شــود و همانگونه که پیشــتر هم نوشته بودیم، 
هواداران سپاهان مى توانند بر خود ببالند که مدرن ترین و 
شکیل ترین ورزشگاه ایران تبدیل به استادیوم اختصاصى 
آنها شده است و ســپاهانى ها در کنار همه کرى خوانى 
که براى ســرخابى هاى تهــران دارند، ایــن آیتم را هم
مى توانند به کرى خوانى هاى خود اضافه کنند. داشتن یک  

استادیوم اختصاصى با این ابهت و شکوه...
سپاهان به این حضور پرتعداد هواداران خود در دیدار هاى 
آتى به ویژه دیدار حساس و سرنوشت ساز با نفت تهران در 

نیمه نهایى جام حذفى نیز نیازى مبرم دارد.
 اما دیدار جذاب  سپاهان- استقالل نکات جالب توجهى 
داشت که برخى از آنها در رســانه ها بازتاب داشت و البته 
برخى نکات هم از دید آنها مغفول ماند که به اجمال به مرور 

آن مى پردازیم.

 به سوى سپاهان رؤیایى
سپاهانى ها که با بازگشت به نقش جهان در هفته هاى اخیر 
جذاب شده اند و در 3 بازى گذشته لیگ و جام حذفى با برد 
برابر تراکتور باالنشین، بزرگى خود را تثبیت کردند. آنها به 
نیمه نهایى جام حذفى هم رسیده اند و رفته رفته از کماى 1 

دوره اخیر خارج مى شوند.
سپاهان شاید برابر استقالل مقهور بهترین بازى استقالل در 
لیگ امسال بود و نتوانست برد را حفظ کند، اما استاندارد باالى 
خودش را در اذهان اهالى فوتبال به خاطر آورد .سپاهان حاال 
با این تیم که رفته رفته بهتر  خواهد شد، با حضور جوانانش 
و سرمربیگرى ویسى مى تواند در آینده اى نزدیک بزرگان 

آسیا را در این ورزشگاه با شکوه مقهور خود کند .
 سپاهان قبل از آغاز بازسازى و بلندمرتبه سازى ورزشگاه 
نقش جهان تیم هایى مثل االتحاد، الشباب عربستان، السد 
قطر، پرسپولیس، استقالل، پاس، فوالد و ذوب آهن را در 
این ورزشگاه با عملکردى رویایى به زیر کشیده بود. دیدار 
روز یک شــنبه تا حدودى بار دیگر آن بزرگى ها را تداعى 
کرد و هواداران سپاهان  هم امیدوار شدند که این سپاهان 
جوان مى تواند به ســوى عظمت و تحقق دوباره رویاها 

حرکت کند.

ظهور یک گلر ششدانگ /اى کاش رحمتى 
بود!

در سومین دوره لیگ برتر بود که امیر قلعه نویى سرمربى 
وقت استقالل در تصمیمى شــجاعانه و در حضور پرویز 
برومند و هادى طباطبایى، دروازه بان جوان تیمش وحید 
طالب لو را در بازى سخت مقابل سپاهان در ترکیب اصلى 
تیمش قرار داد. هواداران استقالل از دیدن این جوان گمنام 
در دروازه تیم شان شوکه شده بودند اما درخشش فوق العاده 
طالب لو در آن بازى، یک امتیاز براى استقالل به ارمفان 
آورد و یک دروازه بان بااستعداد را به فوتبال ایران معرفى 
کرد. پس از گذشت 13 سال، علیرضا منصوریان باز هم در 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان و باز هم در مقابل سپاهان، 
حرکت شــجاعانه قلعه نویى را تکرار کرد و با عبور از نام 
سیدمهدى رحمتى، به دروازه بان دوم تیمش سید حسین 

حسینى اعتماد کرد.  
این اعتماد به بهترین شــکل توســط گلر جوان آبى ها 
پاسخ داده شــد. در چند صحنه اگر واکنش  هاى حسین 
حسینى نبود، استقالل احتماًال باید با دست خالى میدان 
را تــرك مى کرد. دروازه بان جوان اســتقالل نمایشــى 
فوق العاده داشــت و در چند صحنــه دروازه تیمش را از 
فروپاشــى نجات داد. او در این بازى 9 سیو داشت و انواع 
موقعیت ها را از سانتر و شــوت گرفته تا تک به تک را از 
سپاهانى ها گرفت. در واقع واکنش هاى او بود که استقالل 
را تا پایان در بازى نگه داشت تا شاگردان منصوریان حداقل 
یک امتیاز بگیرند. تقریبا بعد از اینکه حسینى یک فرصت 
تک به تک را از مهرداد محمدى گرفت، اســتقالل به گل 
تساوى رسید. او روى گل جالل الدین على محمدى هم 
کمترین تقصیر را داشــت و یکى از مدافعان دید او را کور 
کرده بود. حســینى یکى از عوامل اصلــى و بزرگ فرار 
استقالل از شکست مقابل سپاهان بود و خاطره درخشش 
وحید طالب لو در بازى 13 سال پیش استقالل و سپاهان در 
همین ورزشگاه نقش جهان را زنده کرد. درخشش حسینى 
به حدى بود که روزنامه الکترونیک صداى ســپاهان که 
منتسب به باشگاه و هواداران سپاهان است ضمن تمجید از 

عملکرد او نوشته بود: اى کاش رحمتى گلر استقالل بود!!

وقت هاى اضافه و کابوس سپاهان
از آذر 85 تا امروز، تیم استقالل در بازى هایش برابر سپاهان 
5 گل در دقیقه 90 به بعد زده اســت. این 5 گل باعث فرار 

استقالل از 3 باخت و 2 مساوى شد. 
 10 آذر 1385: گل میثم بائو در دقیقه 90 باعث برد 1-2 
استقالل شد.استقالل در روزهایى این برد را جشن گرفت 

که بدترین نتایج تاریخش را برابر سپاهان مى گرفت.
5 اسفند 1389: گل سید مهدى سید صالحى در دقیقه 

90 باعث شد تا استقالل برابر سپاهان بازنده نباشد و بازى 
1-1 تمام شود.

26 فروردین 92:گل محســن ایران نــژاد در دقیقه 
3+90 به تیم خودى(سپاهان) باعث فرار استقالل از باخت 
شد.استقالل وسپاهان در این روز با هم مساوى 1-1 کردند.

10 بهمن 1393: اســتقالل با گل امیــد ابراهیمى 
تساوى 1-1 را بدل به برد 2-1 کرد تا آبى ها صاحب یک 

برد خاطره انگیز شوند.
5 دى 1395: ضربه سر بهنام برزاى ،استقالل را براى 
پنجمین بار برابر سپاهان عاقبت به خیر کرد .این بازى هم 

1-1 تمام شد.

گوهرى به نام جالل الدین
جالل الدین على محمدى با یک ضربه تماشایى باالخره 
مقاومت گلر جوان رقیب را نافرجام گذاشــت. او دوباره در 
یک بازى حساس درخشیده بود و چیزى نمانده بود که همه 

امتیازهاى یک مسابقه حساس را براى تیمش به ارمغان 
بیاورد اما فشار استقالل باالخره سپاهان را تسلیم کرد تا 
گل على محمدى دیگر یک گل 3 امتیازى نباشــد. با این 
وجود او یکى از مهره هاى درخشان تیم ویسى در این جدال 
بود. بازیکنى که دوباره ثابت کرد هیچ مصدومیتى، رابطه او 

و درخشیدن در بازى هاى مهم را از بین نخواهد برد.
جالل الدین، بازیکن شماره 10 یکى از بهترین تیم هاى 
ملى نوجوانان ایران در چند دهه اخیر بود. بازیکنى که در 
مقدماتى آســیا، هر توپى که زیر پایش مى رسید را به تور 
دروازه مى دوخت. او در آن تیم رویایى نوجوانان، همبازى 
انصارى فرد، کامیابى نیا، مســلمان، بختیار، امیرکامدار، 
شیروند، دغاغله و شجاع خلیل زاده بود. نسلى که در نهایت 
در آسیا نتیجه نگرفت و با یک اشــتباه ساده، المپیک را از 
دست داد. علیمحمدى، همه شرایط الزم براى فراموش 
شدن را داشت اما به جنگیدن ادامه داد و راهش را پیدا کرد. 

استعداد، همیشه راهش را باز مى کند.
  بعد از درخشــیدن در ترکیــب تیم رویایــى نوجوانان، 
على محمدى با پیشنهاد ســپاهان روبرو شد و بى درنگ 
به این باشــگاه رفت. تصمیم که شــاید در آن مقطع به 
نفع فوتبال او نبــود. جالل در این تیم پرســتاره فرصت 
زیادى براى بازى به دست نمى آورد اما در یکى از معدود 
تجربه هاى قرار گرفتن در ترکیب اصلى، بعد از قطعى شدن 
حذف سپاهان در آسیا فرصت بازى در لیگ قهرمانان را به 
دست آورد و براى تیمش گلزنى کرد اما سپاهانى ها او را 
نخواستند و پسر بااستعداد را به سپاهان نوین فرستادند. او 
مدتى در دسته هاى پایین تر فوتبال ایران توپ زد تا اینکه 
براى سپرى کردن سربازى به فجر رفت و در این تیم خوش 
درخشید. جالل همان بازیکنى بود که در لیگ سیزدهم، گل 
مساوى فجر را وارد دروازه پرسپولیس کرد و ضربه بزرگى به 
رویاى قهرمانى تیم دایى زد. در آن روز شاید شهریار تصور 
نمى کرد جالل روزى تبدیل به بهترین شاگرد او شود. او 
حاال دوباره به ســپاهان موردعالقه اش برگشته و همان 
بازیکنى شده که در همه این سال ها منتظرش بوده ایم. 
پســرى که حتى توى روزهاى ناشناختگى مطلق، ناامید 
نشده و از استعدادش دفاع کرده تا روزى به عنوان ستاره 
لیگ برتر، دست هایش را به طرف آسمان ببرد. تا مدافعان 
لیگ برترى نام اش را حفظ باشــند و شــاید در آینده اى 
نزدیک، در ورزشگاهى شلوغ تر از یادگارِ قم، چشم ها را خیره 
کند. چشم هایى که در همه این سال ها، از پسربچه بااستعداد 
فاصله نگرفته بودند تا چنین روزهایى. آنجا که او، باالخره 

از نیروى پنهان شده توى ساق هایش رونمایى مى کند.

رخدادى که همه چیز را تلخ کرد
در کنار همه زیبایى ها، شــیرینى هــا و بازى جداب یک 
شنبه، فوت هوادار استقالل پس از گل مساوى این تیم در 
ثانیه هاى پایانى، موضوعى بود که همه را شــوکه کرد و 

باعث شد تا همه اتفاقات این روز تلخ شود.
پس از این اتفاق باشگاه ســپاهان در بیانیه اى این رخداد 
را به باشــگاه اســتقالل و هواداران این باشــگاه تسلیت 
گفت. در کنار همه کرى خوانى هایى که ســپاهانى ها و

 استقاللى ها در فضاى مجازى با هم داشتند، فوت این هوادار 
آبى دل موضوعى بود که آنها را تا حدودى با یکدیگر متحد 

کرد و همه از این اتفاق اعالم تأثر و ناراحتى مى نمودند.

بزرگ ترین میتینگ فوتبالى سال هاى اخیر در اصفهان

رونمایى نقش جهان از 
پرشورهاى سپاهانى

,,

خشایار بیدمشکى

سال ها بود که 
اصفهان تشنه این 
جو فوق العاده بود. 
سال ها هواداران 
سپاهان مترصد 
این بودند که وراى 
ورزشگاه فوالدشهر 
بتوانند قدرت واقعى 
خود را به رخ فوتبال 
ایران بکشند و نقش 
جهان هم این فرصت 
را به آنان داد

صداى هواداران

    مانور قدرت
 در گودال مرگ

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان  در بخش  
صداى هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات  
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شما 
مى توانید دیدگاه ها و تحلیل هاى خود در رابطه 
با مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک

info@nesfejahan.net ارسال نمائید.

این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه  دوستداران سپاهان و ذوب آهن 

در صفحات مجازى دارد.
  

■ دیدید! قدرت هواداران ســپاهان را دیدید. در 
یک روز غیــر تعطیل، روزى مانند یکشــنبه که 

ساعت بازى هم 14:30 بود. 
دیدید که باالى 35 هزار هوادار سپاهانى چگونه 
در نقش جهان اقتدار خود را نشان دادند. متاسفم 
براى آنهایى که سال هاى ســال مردم اصفهان 
را از نعمت داشــتن چنین ورزشــگاهى محروم 
کردند و اجــازه ندادند که اصفهانــى ها اینگونه 
بتوانند از سپاهان عزیزشان حمایت کنند و مجبور 
باشــند براى هر بازى به ورزشــگاه فوالدشهر 
بروند.ضمنا سپاسگزارم از شــرکتى که با اینکه 
وظیفه اش نبود ولى وارد کارزار شــد و طلســم 
نقش جهان را شکست. منتظر ادامه مانور قدرت 
هواداران ســپاهان در دیدار هاى آینده باشــید. 
نقش جهان با حضور ما گودال مرگ رقبا خواهد

 بود.

■ دیدار سپاهان- استقالل همه چیز خوب بود. 
ســپاهانى ها خوب حمله کردند. فقط کولیبالى 
و گلــر برزیلى مــان خیلــى پرفــروغ نبودند و
 متأســفانه در ثانیه هــاى پایانى گل مســاوى 
را دریافت کردیــم که واقعا خیلــى خیلى حیف

شد.

■ آخرین بار جدال سپاهان با تیم هاى مطرح و 
پرطرفدار پایتخت در نقش جهان 11 سال پیش 
برگزار شد، در مقطعى که این ورزشگاه در فاز اول 
خود ظرفیت پذیرش از 25 تا 30 هزار تماشــاگر 
را داشت و همواره ســکوهایش پر از طرفداران 
زردپوش نصف جهان مى شــد. به بهانه تکمیل 
فاز دوم ورزشگاه سال ها استفاده از نقش جهان 
ممکن نبود و ســپاهان باالجبار در فوالدشهر به 
مصاف رقبا مى رفت تا به این شــکل از حمایت 

طرفداران پرشمارش محروم شود.
بعد از نزدیک به دو دهه ســرانجام نقش جهان 
به شــکلى واقعى افتتاح شــد  اما بــا این وجود 
طرفــداران پرشــمار اصفهانى مشــکلى براى 
اسکان روى ســکوها نداشــتند و به هر ترتیبى 
بود خود را به نقــش جهان رســانده و روزى به 
یادماندنى در مصاف با اســتقالل رقــم زدند تا 
با پر شــدن ســکوهاى طبقه اول یک بار دیگر 
ثابت شــود که نصف جهان باید زودتــر از این 
صاحــب چنیــن ورزشــگاهى مى شــد تا هم
زیبایى هایش بیشتر به چشــم بیاید هم به لیگ 

برتر زیبایى بیشترى ببخشد. 
تصاویرى که از حضور پرشمار فوتبالدوستان در 
نقش جهان به ثبت رسید براى مدت ها در اذهان 
همگان باقى خواهد ماند به امید این که ورزشگاه 
در طبقــه دوم و همچنین ســایر قســمت ها به 
خصوص سقف چادرى اش به زودى تکمیل و با 
زیباتر شدن میزبان تعداد بیشترى از فوتبالدوستان 
و حتى بازى هاى تیم ملى ایران در ســال هاى 

آتى شود.

■ خبر فوت هوادار اســتقالل واقعــًا همه ما را 
متاثر کرد. ما در مسیر بازگشــت از نقش جهان 
بودیم که این خبر را شــنیدم و واقعًا همه ناراحت 

شدیم.
از همه هواداران ســپاهان در خواســت دارم تا 
مدل حضور سى هزار نفرى در دیدار با استقالل، 
در بازى روز جمعــه با نفت تهران کــه براى ما 
خیلى حیاتى اســت هم حضورى خوب و پرشور 
داشــته باشــند. ما اگر بازى جمعه را ببریم فقط 
یک بازى دیگر براى کسب یک جام و قهرمانى 
جام حذفى فاصله خواهیم داشت و این واقعا عالى 

خواهد بود.



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
جنب دبیرستان شهیدان نم نبات

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

سپاس خداوندى را سزاست که  با علم خود جهان هستى را پدید 
آورده و با فرمان خود موجودات را آفریده اســت، بى آنکه از 
کســى پیروى کند و یــا بیاموزد و یــا از طرح حکیــم دیگرى 
استفاده نماید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده و نه با 

موال على (ع)حضور و مشورت گروهى، آفریده است. 

شهردارى کوهپایه به استناد مصوبات شوراى محترم اسالمى شهر کوهپایه طى شماره هاى 119 مورخ 95/9/14 
و 118 مورخ 95/9/3 در نظر دارد نسبت به فروش و اجاره محلهاى ذیل از طریق رعایت تشریفات مزایده موضوع 
ماده 13 آئین نامه مالى شهرداریها اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ 95/9/30 لغایت 

95/10/15 جهت کسب اطالعات بیشتر به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند. 
1- فروش یک قطعه زمین تجارى به متراژ حدود 45 مترمربع واقع در میدان امام خمینى. 

2- اجاره واحدهاى تجارى به عنوان فروشگاه بزرگ میوه و تره بار واقع در بلوار شهید بهشتى ابتداى خیابان 
طباطبایى نژاد.

آگهى مزایده (مرحله اول)  

محمدرضا مجلسى- شهردار کوهپایه

نوبت دوم

نشانى: اصفهان، خیابان سروش، جنب مسجدالغفور 

نقـد و اقساطنقـد و اقساط
 بـه صــورت  بـه صــورت 
55 مــاهــه  مــاهــه 

مشـهد، کیـش، قشـممشـهد، کیـش، قشـم

زمینىزمینى  

تور اروپا،چین، تور اروپا،چین، دبىدبى

نجـف و بغدادنجـف و بغداد

 هند، هند،مالزىمالزى، ســنگاپور، ســنگاپور

سفرکارت پذیرفته مى شود سفرکارت پذیرفته مى شود 

استانبول،آنتالیا، تایلنداستانبول،آنتالیا، تایلند
 ارمنستان، گرجستان ارمنستان، گرجستان

تورهاى ویژهتورهاى ویژه

     تصمیـم از شما خدمات از ما      تصمیـم از شما خدمات از ما 
هتل هاى هتل هاى 22، ، 33، ، 44 و  و 55 ستاره ستاره

  همههمه روزه با روزه با  
  قیمت استثنایىقیمت استثنایى
هوایىهوایى
یـلى یـلىر ر

تعیین وقت سفارت آمریکا، انگلیس،کانادا و پیکاپ ویزا و ویزاى شینگنتعیین وقت سفارت آمریکا، انگلیس،کانادا و پیکاپ ویزا و ویزاى شینگن

mania.gasht@yahoo.com تلفن: 32501408  
telegram .me/maniagashtفکس: 32501506

رزرواسیون آنالین www.mania24.ir

آ ژ انس هواپیمایىآ ژ انس هواپیمایى
مانیاگشتمانیاگشت    

شهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه صورتجلسه شماره 112 شوراى اسالمى شهر منظریه تعدادى از 
پالکهاى کارگاهى و تجارى مجتمع صنایع کارگاهى شیخ بهائى و همچنین تعدادى از پالکهاى مسکونى واقع 
در محله حکیم قشقائى و جنب مسکن مهر را از طریق مزایده عمومى بفروش برساند لذا متقاضیان مى توانند 

جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى  شهردارى منظریه مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز سه شنبه 95/10/21 

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه 

 آگهى مزایده عمومى مرحله سوم 

سیدعلى مرتضوى- شهردار منظریه 

نوبت اول
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چهل تکه

  تسنیم| پلیس اندونزى دو گردشــگر استرالیایى را در 
جزیره «جیلى تراوانگان» به اتهام دزدى به شــیوه اى عجیب 
مجازات کرد. پلیس این زوج استرالیایى را در حالى که تابلویى به 
گردنشان آویزان بود و روى آن نوشته شده بود: «من دزد هستم، 
شما مثل من نباشید»، دور جزیره گرداند. تصاویر این دو گردشگر 
در کنار نیروهاى پلیس به سرعت در شبکه هاى مجازى منتشر و 
دست به دست شد. «محمد توفیق» مدیر یک هتل گردشگرى 
در این کشور جرم این دو نفر را سرقت یک دستگاه موتورسیکلت 
از این هتل عنوان کرد. وى افزود: پلیس از روى فیلم دوربین هاى 
مداربسته هتل آنها را شناســایى کرده بود. به نوشته رسانه هاى 
محلى این اولین بارى است که دو خارجى به اتهام سرقت به این 

شکل مجازات مى شوند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | تصویرى که مى بینید، 
لحظه اى را نشان مى دهد که توسط یک موتورسوار در حال رانندگى در 

یکى از اتوبان هاى فلوریدا گرفته شده است.
این موتورسوار درست از لحظه اى فیلم گرفته است که راننده خودرو 
درست پشت فرمان دچار حمله قلبى شد اما این تنها مشکل راننده نبود 
و الســتیک خودروى او ترکیده بود و باز هم به رانندگى خود در این 

اتوبان ادامه مى داد.
این راننده در حال تالش بود تا به آرامى سرعت خودروى خود را کم کند 
و کنار اتوبان بایستد اما کنترل خودرو را از دست داد و با آن به یک تیر 
چراغ برق زد. خوشبختانه با تماس به موقع این موتورسوار با نیروهاى 
اورژانس، این مأموران در صحنه حاضر شدند و راننده را به سرعت به 

بیمارستان منتقل کردند و راننده جان سالم به در برد.

دانشــمندان شیلیایى    باشگاه خبرنگاران جوان |
قصد دارند با شیوه هاى آزمایشگاهى از مومیایى هاى کشف شده 

به رازهاى زندگى آنها پى ببرند.
محققان اهل شــیلى، 15 مومیایى از قوم «شینکورو» را کشف 
کرده اند و قصد دارند روى این مومیایى ها آزمایش هاىDNA و 
اسکن هاى رایانه اى انجام دهند. این محققان امیدوار هستند که با 
این آزمایش ها به این مسئله پى ببرند که این مومیایى ها در زمان 
زندگى خود چه شکلى بوده اند تا بتوانند آنها را با رایانه بازسازى 

کنند و حتى بفهمند چگونه زندگى مى کردند.
محققان شیلیایى قصد دارند با این کار به ژن هاى آنها هم پى ببرند 
تا با آن بتوانند نسل هاى آنها را که هنوز در آمریکاى جنوبى زندگى 

مى کنند پیدا و نسل ها را به همدیگر متصل کنند.

مجازات عجیب
 زوج استرالیایى 

تصادف خودرو با 
تیر چراغ برق

راز زندگى مومیایى ها 
در چیست؟ 030201

زوج جوان براى طالق به دادگاه آمده بودند، آن هم تنها 
شش روز پس ازشروع زندگى مشترك!

به گزارش جام جم آنالین، مســیر مشترك زن و مرد 
جوان خیلى زود بـه دو راهى رسیده بود. چراکه آنها باید 
بین جدایى یا ادامه زندگى پر ازمشاجره، یکى را انتخاب 
مى کردند. زوج جوان براى طالق به دادگاه آمده بودند، 

آن هم تنها شش روزپس ازشروع زندگى مشترك!
داماد 29 سال داشت براى نخستین بار در صفحه دوم 
شناسنامه اش اسم خانمى به عنوان همسر نوشته شده 
بود. اما در شناســنامه عروس خانم که دو ســالى هم 
بزرگ تر از داماد بود، اسم دو مرد به عنوان شوهر به چشم 
مى خورد. چراکه او چند سال پیش ازدواج کرده و خیلى 

زود طالق گرفته بود.
«اصغر» و «ملیحه» در صبح سرِد واپسین روز پاییز به 
شعبه 268 دادگاه خانواده مراجعه کرده بودند. از چند روز 
پیش کفش و کاله کرده بودند تا رابطه زناشویى شان را 
که از آن به تلخى یاد مى کردند براى همیشه قطع کنند.

درآن شــرایط به نظر مى رســید نقاط روشن و شیرین 
زندگى مشترك را فراموش کرده و تنها به نقاط تاریک 
و ناهموار این رابطه تمرکز کرده بودند. روى دادخواست 

آنها نوشته شده بود؛ «طالق توافقى.»

مرد کارمند یک شرکت خصوصى و زن کارمند بانک بود. 
آشنایى آنها به چند ماه پیش باز مى گشت. آن روز گرم 
تابستانى، اصغر کیف پولش را در خیابان گم کرده بود که 
عصر همان روز با تماس یک زن سر قرار رفت و آن را 
پس گرفت. آن زن ملیحه بود و گر چه امانتدارى امرى 
ذاتى در شغلش به شمار مى آمد اما عزت نفسش اجازه 
مژدگانى گرفتن نمى داد، با این حال مرد جوان به او ابراز 
عالقه کرد و جرقه یک رابطه عاشقانه میان آنها زده شد.
در روزهاى بعد چند تماس تلفنى بین آنها برقرار شــد. 
آنگاه که ملیحه با پیشنهاد ازدواج روبه رو شد، موضوع 
طــالق از همســر اول را پیش کشــید و گفت: «فکر

مى کنم ازدواج مان ســرانجام خوبى نداشته باشد.» او 
ترجیح مى داد با مردى کوچک تر از خودش ازدواج نکند. 
درمقابل اصغر، جوانى احساساتى بود که به هر بهانه اى 
گل وانواع هدیه را براى ملیحه مى خرید تا اینکه توانست 
دل او را به دست آورد. نخستین مانع ازدواج آنها مخالفت 
خانواده اصغر بود که به پسرشان تأکید کرده بودند دور 
ملیحه را خط بکشد. از ســوى دیگر خانواده زن جوان 
هم با این وصلت مخالف بودند و به دخترشــان توصیه 

مى کردند در ازدواج دومش محتاط  تر باشد.
یک ماه بعد اصغر و ملیحه تصمیم گرفتند پنهان از دو 

خانواده به دفترخانه بروند و در تنهایى خودشــان عقد 
کنند. زوج جوان تصور مى کردند خانواده ها را در مقابل 
عمل انجام شده قرار مى دهند تا با ازدواج آنها کنار بیایند. 
اما این تصور در همان روز اول از بین رفت چراکه ملیحه 
با توهین هاى مادر شوهرش روبه رو شد و دعواى مفصلى 
بین آنها رخ داد. در این میان اصغر تنها به معذرت خواهى 
از طرف مادرش اکتفا کرد و نتوانست کار دیگرى انجام 
دهد. نخستین اختالف جدى عروس و داماد از همانجا 
شروع شد تا اینکه اصغر قهر کرد و به خانه مادرش رفت. 
دعوا و اختالف آنها در روزهاى بعد نیز ادامه پیدا کرد. اما 
ملیحه طورى رفتار کرد که خانواده اش بویى از ازدواج یا 

اختالف او با همسر و مادرشوهرش نبرند.
در آن صبح ســرِد واپســین روز پاییز راهروى مجتمع 
قضائى دادگاه خانــواده - ونک - چندان شــلوغ نبود 
اما زن و شــوهرهایى براى پیگیرى پرونده هاى خود 
حضور داشــتند. دراین میان ملیحه تصمیم گرفته بود 
هر طور شده از شوهرش طالق بگیرد و تا خانواده اش از 
ازدواجشان خبردار نشده اند به ماجرا پایان دهد، چراکه 
ملیحه فکرش راهم نمى کرد اصغر به مادرش وابستگى 
زیادى داشته باشد. در همان لحظات انتظار پشت اتاق 
دادگاه، اصغر هم تصمیم گرفته بود هرگز کارى نکند که 

بین مادر و همسرش ناچار به انتخاب یکى از آنها شود. 
از اینکه مى دید همســرش زودرنج است و موقع بحث 
نمى تواند خودش را کنترل کند، عصبانى بود. از اینکه 
مى دید انتظارات و آرزوهایش بــا واقعیت هاى زندگى 
جور درنمى آید، غصه مى خورد و به شــدت از خودش 

دلخور بود.
زن و مرد وقتى در برابر قاضى دادگاه ایســتادند درباره 
مشکالت و اختالفاتشــان حرف زدند و توضیح دادند 
که درك متقابل نسبت به هم ندارند. ملیحه همه حق 
و حقوقش را بخشید و اصغر هم هدایایى را که داده بود 
پس نگرفت. بعد از دقایقى قاضى دادگاه نامه مشاور و 
گواهى باردار نبودن زن را از آنها گرفت و پایان جلســه 

را اعالم کرد.
براى ملیحه این پایان تلخ بهتر از تلخى بى پایان بود. او 
قبل از آنکه از اتاق خارج شود از قاضى پرسید:«مى شود 
کارى کنید که اسم همســر دومم از شناسنامه ام پاك 
شود؟» و قاضى به او جواب داد:«متأسفانه، طبق قانون 
چنین کارى فقط درباره دخترانى که قبل از آغاز زندگى 
مشترك طالق بگیرند امکانپذیر است...» بعد هم ملیحه 
ســرش را پایین انداخت و به راهرو که قدم گذاشت در 

جهت مخالف اصغر به راه افتاد و رفت.

طالق؛ 6 روز پس از ازدواج !
ماجراى عجیب ترین طالق سال را بخوانید

«مهرشاد» پســر بچه ده ساله  شوشترى    ایسنا|
است که هشتم آبان امســال در مدرسه  به زمین خورد. 
او را به مطب پزشک رساندند. پزشک با بیان اینکه یک 
شکستگى ساده رخ داده دست او را گچ گرفت و پسرك با 
خانواده اش به خانه رفت، اما درد ناشى از شکستگى باعث 
بى قرارى مهرشاد شد. او را بعد از دو روز دوباره به مطب 
همان پزشک بردند. پزشک گچ دست را باز کرد و آنجا 
بود که متوجه شدند دست مهرشاد تا آرنج سیاه و متورم 
شــده اســت؛ موضوعى که باعث جراحى او در شوشتر 
شد، اما بهبودى در وضعیت مهرشــاد دیده نشد و او به 

بیمارستان اهواز منتقل شد.    
این توضیحات را «على مختارى چهاربرى» پدر مهرشاد 
که از عشایر منطقه «اللى» خوزستان است، ارائه داد. پدر 
مهرشــاد گفت که با ادامه این وضعیت ما ترجیح دادیم 
او را به تهران منتقل کنیم تا از طریق پزشــکان تهرانى 
معالجه شــود. او ابتدا مدتى در بیمارستان تریتا و بعد در 
بیمارستان امام حسین (ع) بســترى شد اما سرانجام در 

بیمارستان نیکان تهران جراحى شد.  
«میراحمد موســوى» فلوشــیپ ارتوپدى دست این 
بیمارستان که مهرشاد را جراحى کرده است، مى گوید: 
«زمانى که این کودك را پیش من آوردند، دســت او از 
آرنج تا مچ، سیاه بود. من تا آنجا که توانستم سعى کردم 
دستش را حفظ کنم. این اتفاق براى آرنج تا مچ افتاد اما 
دیگر کارى براى از مچ به پایین دست نمى شد کرد و ما 

مجبور شدیم دست را قطع کنیم.»
اگرچه او مى گوید کامًال در جریــان پرونده این کودك 
نیست اما به اعتقاد او گچ گیرى نامناسب مى تواند عاملى 
براى باال رفتن فشار کمپارتمان شده تا جایى که دست 

سیاه شود.
«س. ف» متخصص ارتوپد، پزشکى است که مهرشاد 
پس از شکستگى به او مراجعه کرده است. او مى گوید: 
«مهرشاد با شکستگى مچ دســت و ورم به من مراجعه 
کرد. من دســت او را کوتاه گچ گرفتم و از خانواده اش 

خواستم که اگر دســتش ورم کرد، سریع به من مراجعه 
کنند. آنها دو روز بعد به مــن مراجعه کردند و وقتى گچ 
را باز کردم متوجه شدم دست، ســیاه شده و ورم کرده 

است.»
البته پدر مهرشاد مى گوید که با توجه به درد بیش از حد 
مهرشاد، ما خودمان گچ دست او را باز کردیم. با این حال 
دکتر مى افزاید:  « من دست او را باز کردم تا فشار از روى 
عروق برداشته شــود. او به اهواز منتقل شد و بعد از 24 

ساعت خانواده اش او را به تهران منتقل کردند.»
دکتر مدعى مى شود که سیاه شدن دست مهرشاد نه به 
دلیل گچ گرفتن او بلکه به دلیل آسیب عروقى است که 
ممکن است از قبل در دســت این کودك وجود داشته 
اســت. با این حال سازمان نظام پزشــکى از او خواسته 
توضیحاتش را بــه صورت کتبى به این ســازمان ارائه 

کند.
پدر مهرشــاد مى گوید: « زمانى که من پســرم را براى 
معالجه به تهــران مى بردم دکتــر 2/5 میلیون تومان 
به من داد و زمانــى هم که در تهران بــودم ده میلیون 
تومان به حســابم ریخــت تا خرج بیمارســتان کنم.» 
«مهرداد قمر» رئیس ســازمان نظام پزشکى شوشتر با 
تأیید این ماجرا مى گوید: «ما از بیمارستان هایى که این 
کودك در آنجا بسترى بوده خواســته ایم پرونده اش را 
براى ما ارســال کنند. همچنین از پزشک او خواسته ایم 
گزارش خود را بــه صورت کتبى به ما ارائــه کند. البته 
با پزشــک او چند بار براى ارائه گزارش شفاهى جلسه 
داشته ایم. او مدعى اســت که خانواده این کودك، او را 
دیر پیشش آورده اند. همچنین این احتمال مطرح شده 
که محل گرفتگى رگ، باالتر از جایى بوده که گچ شده 

است.»
قمر افزود: «گچ گرفتن ناصحیح مثل سفت گچ گرفتن 
مى تواند باعث سیاه شدن دست شود اما ما منتظریم اسناد 
و پرونده مهرشاد به دست ما برسد و کارشناسان نظر خود 

را در این باره اعالم کنند.»

قطع دست کودك 10 ساله
در پى شکستگى و گچ   

رئیس پلیس سیستان و بلوچستان جزئیات عملیات دستگیرى عامل جنایت منتهى به وقوع ده قتل 
در فهرج کرمان را تشریح کرد.

به گزارش میزان، ســردار حســین رحیمى گفت: در پى وقوع قتل ده تن و مجروح شدن پنج نفر از 
اعضاى یک خانواده و همسایگانشان در روســتاى جهان آباد شهرستان فهرج از توابع استان کرمان 
در تاریخ دوم دى ماه، کارآگاهان پلیس ســرنخ هایى از فرار عامل این جنایت به اســتان سیستان و 

بلوچستان به دست آوردند. 
فرمانده استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران انتظامى شهرستان ایرانشهر و کرمان در نتیجه 
رصدهاى مداوم اطالعاتى این قاتل فرارى را در فلکه بسیج شهرستان ایرانشهر شناسایى کرده که 

این قاتل به محض مشاهده مأموران با قمه به سمت مأموران پلیس حمله ور مى شود. 
این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: این قاتل فرارى با تنگ شدن عرصه بر خود در محل یک جوان 
25 ســاله را به منظور فرار از منطقه گروگان مى گیرد که مأموران، وى را بــا گلوله از ناحیه پا هدف 
قرار مى دهند و ضمن دستگیرى قاتل، فرد ربوده شده را نیز آزاد مى کنند.  فرمانده انتظامى سیستان 
و بلوچستان با اشــاره به اینکه سه تن از اعضاى خانواده قاتل نیز شــنبه شب توسط مأموران پلیس 
سیستان و بلوچستان دســتگیر شده اند خاطرنشــان کرد: تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد و 
نیروى انتظامى با اشراف کامل اطالعاتى اجازه نخواهد داد که قانون شکنان و مخالن امنیت عمومى 

نظم جامعه را به هم زنند.

رئیس پلیس سیستان و بلوچستان تشریح کرد

جزئیات بازداشت 
عامل قتل عام خانوادگى در کرمان 

,,

 اصغر و ملیحه 
تصمیم گرفتند 
پنهان از دو خانواده 
به دفترخانه 
بروند و در تنهایى 
خودشان عقد 
کنند. زوج جوان 
تصور مى کردند 
خانواده ها را در 
مقابل عمل انجام 
شده قرار مى دهند 
تا با ازدواج آنها 
کنار بیایند. اما این 
تصور در همان روز 
اول از بین رفت

در پى برگزارى مراسم قرعه کشى «دومین جشنواره حساب هاى قرض الحسنه پس انداز» ، بانک آینده، طى مراسمى در 
تهران، به مناسبت گرامیداشت ایام میالد با سعادت پیامبر اکرم (ص)، والدت حضرت امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، 

جوایز ویژه این جشنواره، شامل 37 دستگاه از 95 دستگاه خودروى برندگان استان هاى تهران و البرز را، اهدا نمود. 
در همین راستا، روز دوشنبه، ششم دى ماه سال جارى، مراسم اهداى 5 دستگاه خودروى سوارى پژو پارس، ویژه برندگان 
استان اصفهان با حضور مشتریان و مدیران بانک آینده برگزار شد و برندگان خیراندیِش جوایِز ویژه این جشنواره، خودروى 

خود را، از بانک آینده، دریافت نمودند. 
قابل ذکر است؛ در دیگر شهرستان ها نیز مابقى جوایز ویژه خودروى پژو پارس، طى مراسمى به مشتریان گران قدر بانک 
آینده، به عنوان برندگان خوشبخت «جشنواره حساب هاى پس انداز قرض الحسنه» طى هفته جارى و آتى، اهدا خواهد شد. 
بانک آینده، ضمن تقدیر از تمامى دارندگان نیک اندیش حساب قرض الحسنه به جهت مشارکت در این امر خداپسندانه، 
در دومین دوره این جشنواره به 34003 نفر از سپرده گذاران، جوایز ارزنده اى شامل: 95 دستگاه خودروى پژو پارس، 195 
عدد کارت هدیه 3 میلیون ریالى (کمک هزینه خرید صنایع دستى) و 33713 عدد کارت هدیه 200 هزار ریالى، هدیه نمود. 
شایان ذکر است؛ سومین دوره قرعه کشى حساب هاى قرض الحسنه پس انداز بانک آینده از مهرماه سال جارى آغاز شده و 

تا پایان شهریور ماه سال 1396، ادامه خواهد داشت. 
میزان امتیازات متعلقه به صاحبان حساب براساس میزان موجودى و زمان ماندگارى حساب در بانک، محاسبه خواهد گردید. 

برندگان قرعه کشى «دومین جشنواره حساب هاى قرض الحسنه پس انداز» 
بانک آینده بانک آینده ،  خودروى خود را دریافت کردند

روابط عمومى بانک آینده اصفهان 
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10 خاصیت از 
هزاران خاصیت

به گفته محققــان، مصرف پنیر لبنى بــه جاى غذاهاى دیگر مملو از ســدیم از برخى تأثیرات ســدیم بر سیســتم قلب-عروق، 
نظیر فشــارخون باال محافظت مى کند.محققان دانشــگاه ایالتى پنســیلوانیا دریافته اند که نقش حفاظتى پنیــر به دلیل وجود 
ویژگى هاى آنتى اکسیدانى پروتئین هاى لبنى پنیر است.«لیسى الکساندر» سرپرست این پروژه تحقیقاتى، در این باره مى گوید: «در 
توصیه هاى رژیمى بر محدودیت مصرف سدیم تأکید مى شود اما داده هاى ما نشان مى دهد که خوردن سدیم به شکل محصوالت 
لبنى نظیر پنیر، ممکن است نقش حفاظتى داشته باشند.» الکســاندر در ادامه مى افزاید: «ما متوجه شدیم افرادى که محصوالت 
لبنى بیشترى مصرف مى کنند معموًال فشارخون پایین ترى دارند.»داده ها نشــان مى دهد زمانى که سدیم به شکل پنیر مصرف 
مى شود تأثیرات منفى بر سالمت قلب و عروق ندارد، در صورتى که این تأثیرات منفى در مورد سدیم موجود در منابع غیرلبنى وجود 

دارد.از این رو استدالل محققان این است که پروتئین ها و مواد مغذى موجود در پنیر ممکن است از عروق خونى در مقابل 
تأثیرات منفى و کوتاه مدت سدیم حفاظت نمایند. اگرچه هنوز نقش حفاظتى آن در بلندمدت مشخص نشده 

است. یافته هاى این تحقیق نشان مى دهد زمانى که شرکت کنندگان میزان باالى سدیم در پنیر 
را خوردند عملکرد عروق خونى بهترى در مقایسه با زمانى داشتند که میزان یکسان سدیم از 

منابع غیرلبنى که در این مورد چوب شور و پنیر سویا بود دریافت کردند.

تحقیقات نشــان مى دهد که الك هــاى ناخن به 
خصوص یکسرى برندها تغییرات بسیارى بدى روى 
بدن شما دارند. نتایج آزمایشات انجام شده بر روى 24 
زن حاکى از این بود که تنها ده ســاعت پس از الك 
زدن بر روى ناخن هایشان، مواد شیمیایى بسیارى در 
بدن آنها گسترش پیدا کرده است.این ماده شیمیایى 
که در خون آنها به وفور یافت شــد TPP یا همان 
«تریفنیل فســفات» بود. این همان سم خطرناکى 
اســت که هیچگاه بر روى برچسب الك هاى ناخن 

قید نمى شود.

تریفنیل فسفات چیست ؟
تریفنیل فســفات یک ماده شیمیایى بسیار خطرناك 
اســت که اولین اقدامش مختل کردن غدد درون ریز 
بدن است.غدد درون ریز هم کار کنترل هورمون ها را 
به عهده دارد.محققان نسبت به این مسئله عمومى ابراز 
نگرانى کردند.چرا که حضور این ماده شیمیایى در بدن 
انسان به راحتى مى تواند اختالالت شدیدى در سوخت 
و ســاز و تولید مثل ایجاد کند.این موضوع براى همه 
مصرف کنندگان الك ناخن به خصوص براى دختران 

جوان بسیار مضر است.و به راحتى مى تواند عملکرد 
هورمونى آنها را متوقف کند.از جمله مضرات تریفنیل 
فسفات در بدن، به این موارد مى توان اشاره کرد: اثرات 
ســوء در غدد درون ریز، اختالل در بارورى، اگزماى 
پوست.از دیگر تهدیدات سالمتى که در مواد تشکیل 
دهنده الك ناخن وجود دارد مــى توان به فرمالدئید، 

تولوئن و دى بوتیل فتاالت اشاره کرد.

فرمالدئید
فرمالدئیدهم از مضرات الك ناخن اســت.این ماده 

شــیمیایى نیز به راحتى مى توانــد در آب و هوا حل 
شــود.  و عوارضى که همــراه دارد مانند خارش گلو، 
آسم، مشــکالت تنفســى و از این قبیل مى باشند.
بیمارى هایى که از طریق فرمالدئید در بدن ایجاد مى 

شوند به نحوى مى توان گفت مزمن هستند.

تولوئن
تولوئن را مى توان مغلوب شیر دانست .این ماده شیمیایى 
مى تواند رشد جسمى به خصوص رشد کودکان را متوقف 
کند.عالوه بر این یک تحریک کننده پوست نیز مى باشد.

دى بوتیل فتاالت
این ماده شیمیایى بدترین وخطرناك ترین ماده تشکیل 
دهنده الك ناخن اســت. دى بوتیل فتاالت تأثیرات 
بدى بر دستگاه تناسلى گذاشته و اختالالت هورمونى 

ایجاد مى کند.

الك ناخن طبیعى
خوشبختانه بسیارى از شرکت هاى تولید کننده لوازم 
آرایشى دست به تولید الك ناخن هاى طبیعى زده اند 
که این مضرات را نیز همراه نخواهد داشت.هر چند که 
تعداد آنها انگشت شمار و بسیار اندك است اما دیگر از 
مضرات شیمیایى خبرى نیست.همچنین قیمت هاى 

مناسبى نیز دارند.
بهتر اســت خانم ها بــه خصوص دختــران جوان و 
دختربچه هــاى در حال رشــد از الك ناخن که تنها 
جنبه زیبایى بصرى دارند استفاده نکنند که در معرض 
مشکالت هورمونى و اختالالت بارورى قرار نگیرند.
بســیارى از رنگ هاى طبیعى را مى توان جایگزین 
این مواد شــیمیایى کرد تا عــوارض کمترى همراه 

داشته باشند.

یک کارشناس ارشد مشاوره تحصیلى گفت: دانش 
آموزان با ترفندهایى ســاده مــى توانند با خیالى 

آسوده در جلسه امتحان حاضر شوند.
اسماعیل قربانى کارشناس ارشد مشاوره تحصیلى 
 بیان کرد: عوامل متعددى در بــه یادآورى بهتر 

مطالب در جلسه امتحان دخالت دارند. 
وى اظهار داشت: طبق بررسى هاى صورت گرفته 
اگر دانش آموزى هنگام مطالعه مبحثى از کتاب 
درسى آدامس با طعم خاصى را بجود و سر جلسه 
امتحان نیز همان آدامس را بجود این امر ســبب 

تسریع در به یاد آوردن مطالب مى شود.
این کارشناس ارشد مشاوره تحصیلى با اشاره به 
نقش جویدن آدامس در به یادآورى مطالب مطالعه 
شده؛ عنوان کرد: این فرآیند از دیدگاه روانشناسى 

شرطى سازى نامیده مى شود.
قربانى یادآور شــد: در فرآیند شرطى سازى  یک 
اتفاق با رویداد دیگرى همایند مى شود.بنابراین 
وقتى اتفاق اول رخ مى دهد رویداد دوم در ذهن 

تداعى مى شود.
وى با بیان اینکه جویدن آدامس روشــى کارآمد 
براى به یادآورى تمام مطالب مطالعه شده نیست؛ 
افزود: دانش آموزان مى توانند براى یادآورى سریع 
تر و بهتر مطالب سر جلســه امتحان در دروسى 
مانند ادبیات، کلید واژه هایى را براى خودشان در 
نظر بگیرند.این کارشناس ارشد مشاوره تحصیلى 
تصریح کــرد: دانش آموزان مــى توانند با وصل 
ابتداى کلید واژه ها به هــم کلمه اى مضحک و 
غیر منطقى بسازند که به واسطه غیرعادى بودن 
کلمه سایر کلید واژه ها و در نهایت موضوع مطلب 
مطالعه شده در ذهن تداعى مى شود.قربانى توصیه 
کرد: دانش آموزان در مطالعه دروسى مانند تاریخ 
نیز از حفظ کردن یک بــه یک کلمات خوددارى 
کنند. آنها مى توانند رویداد تاریخى را به صورت 

داستان وار براى خود بازگو کنند.

شوره ســر مى تواند عالیمى از یک بیمارى خطرناك و 
مهم باشد بنابراین کسانى که شوره سر دارند نباید به خود 

درمانى بپردازند.
سید مهدى طبایى متخصص پوست و مو گفت: شوره سر 
عارضه اى است که تقریبًا بین خانم ها و آقایان به شکل 

برابر مشاهده مى شود.
وى با بیان اینکه شوره سر به دو دسته شوره هاى خشک 
و چرب تقسیم بندى مى شوند، اظهار داشت: شوره هاى 
چرب، شایع ترین شــوره هایى هســتند که افراد با آن 
مواجه هستند و حاصل شرایط خاص پوست، چربى بیش 

از حد و قارچ هاست.
وى بیان کرد: در صورت فراهم آمدن شرایط باعث ایجاد 
پوســته، تحریک، قرمزى و خارش در سر مى شود که 
معموًال با درمان هاى موضعــى و خوراکى قابل کنترل 

هستند.

این متخصص پوست و مو بیان کرد: استفاده خودسرانه 
از داروهاى درمانگر شوره سر موجب ایجاد عوارض در 
افراد مى شود که باید درمان تحت نظر پزشک متخصص 

صورت بگیرد.
طبایى عنوان کرد: شــوره ســر مى توانــد عالیمى از 
یک بیمارى خطرناك و مهم باشــد، بنابراین کســانى 
که شــوره ســر دارند نباید به خود درمانى بپردازند زیرا 
ممکن است بیمارى اصلى و مهمى که موجب ایجاد آن 
شــده به موقع تشــخیص داده نشــود و زمان طالیى 
براى درمان بیمارى خاص از دســت برود که البته این

بیمارى ها نادر هســتند اما عوارض ناشى از آن جبران 
ناپذیر است.

وى اذعان داشــت: توصیــه مى شــود در درمان هاى 
پوست و مو بیماران خودسرانه اقدام نکنند و به افراد غیر 
متخصص مراجعه ننمایند و حتماً یک مشاوره تخصصى

 در این زمینه داشته باشند.
این متخصص پوســت و مو تصریح کرد: اســتفاده از 
شامپوهاى درمانگر شوره سر مى تواند در حالت خفیف 
کمک کننده باشد اما در حالت پیشــرفته شامپو ها قادر 
به کنترل آن نیســتند و بایــد حتمًا از درمان مناســب 

استفاده شود.

سم خطرناکى بــــــــه نام الك ناخن

 ناخن 

رناك 
نریز

ن ها را 
ى ابراز

ر بدن 
وخت 
ى همه 
ختران 

فرمالدئید
فرمالدئیدهم از مضرات الك ناخن اســت.این ماده 

مى تواند رشد جسمى به خصوص رشد کودکان را متوقف 
کند.عالوه بر این یک تحریک کننده پوست نیز مى باشد.

آرایشى دست به ت
که این مضرات را
تعداد آنها انگشت
مضرات شیمیایى
مناسبى نیز دارند.
اســت خانم بهتر
دختربچه هــاى

جنبه زیبایى بصرى
مشکالت هورمون
بســیارى از رنگ
این مواد شــیمیا

دداشته باشند.

آیا تنفر از ورزش، ژنتیکى است؟
ژن هاى خاصى در بدن به خصوص ژن هایى که دوپامین را تنظیم مى کنند، در نفرت 

از ورزش و خوددارى از انجام آن تأثیرگذار هستند.
 مطالعات انجام شده در دانشگاه ایالتى جرجیا نشــان داده است که نفرت از ورزش 

ممکن است دالیل ژنتیکى داشته باشد.
مدیر این تحقیقات در این باره مى گوید: مطالعات بر روى افراد خانواده و دوقلوها نشان 
داده است که 20 تا 60 درصد عادت هاى انسان ها در فعالیت هاى فیزیکى ارثى هستند 

و مسائل ژنتیکى بر این موضوع تأثیرگذار هستند.
بررسى ها نشان داده اســت که مراکزى در سیســتم حرکتى مغز وجود دارند که بر 
گرایش به فعالیــت فیزیکى تأثیر دارند و فعالیت نرون هایــى در مغز که دوپامین را 
تنظیم مى کنند نقش اساسى در ایجاد انگیزه براى حرکت دارند. بنابراین ژن هایى که 

دوپامین را تنظیم مى کنند در ایجاد نفرت براى انجام ورزش تأثیرگذارند.

10 خاصیت از
ههزاران خاصیت

ــدیماز برخىتأثیراتســدیم بر سیســتم قلب-عروق،
ــیلوانیا دریافته اند که نقش حفاظتى پنیــر به دلیل وجود 
ر» سرپرست این پروژه تحقیقاتى، در این باره مى گوید: «در 
ى ما نشان مى دهد که خوردن سدیم به شکل محصوالت 
ر ادامه مى افزاید: «ما متوجه شدیم افرادى که محصوالت 
 ها نشــان مى دهد زمانى که سدیم به شکل پنیر مصرف 
تأثیرات منفى در مورد سدیم موجود در منابع غیرلبنى وجود 

د در پنیر ممکن است از عروق خونى در مقابل
ى آن در بلندمدت مشخص نشده 

زان باالى سدیمدر پنیر
ن یکسان سدیم از 

 در این زمینه داشته باشند.
این متخصص پوســت و مو تصریح کرد: اســتفاده از ززز
شامپوهاى درمانگر شوره سر مى تواند در حالت خفیفف
کمک کننده باشد اما در حالت پیشــرفته شامپو ها قادر

به کنترل آن نیســتند و بایــد حتمًا از درمان مناســب 
استفاده شود.

پیــاز یکــى از قدیمــى ترین
 سبزى ها در دنیا و ایران است که خاستگاه آن در ایران 
و افغانستان ذکر کرده اند.  در ادامه با فواید و خواص دارویى پیاز 

آشنا شوید.
1ـ  سه عدد پیاز متوسط را در هاون بکوبید و وقتى کامًال خرد و له شد آن را 
روى جراحات و زخم ها بگذارید و با پارچه تمیزى روى آن را ببندید. به زودى 

شاهدکم شدن درد و التیام زخم خواهید بود.
2ـ  یک پیاز متوسط را پوست بگیرید و داخل چند برگ کلم بپیچید و درون فویل 
گذاشته و با حرارتى مالیم (داخل فر، روى شعله مالیم، داخل خاکستر و...) بپزید. 
سپس آن را له کرده و با کمى شیرین بیان مخلوط کنید و بخورید. این ترکیب براى 

از بین بردن حالت زکام و سرماخوردگى معجزه آساست.
3ـ  پیاز تندى را رنده یا خرد کرده و گاز آن را تنفس کنید. این کار براى درمان سردرد 

یا میگرن هاى خفیف بسیار مؤثر است. روزى دو سه بار این کار را انجام دهید.
4ـ  پنبه آغشته شده به آب پیاز را کنار دندانى که درد مى کند بگذارید. به زودى 

درد آن را کم خواهد کرد.
5ـ  پنبه کمى آغشته شــده به آب پیاز را داخل گوش بگذارید. این کار 

سبب از بین رفتن صداى وزوز گوش مى شود.
6ـ  ناراحتى هاى کبدى اغلب وقتى پیش مى آید که 

بدن نیاز به دفع سموم دارد. براى 
از بین بردن مشکالت کبدى و دفع سموم بدن 200 

گرم پیاز را به صورت پوره (چند پیاز را در آب پخته، له کرده و با 
کمى نمک و کره مخلوط کنید) درآورید و با کمى عسل طبیعى مخلوط 

کرده و در یخچال بگذارید تا مدتى بماند. سپس آن را صاف کرده و هر روز 
ناشتا نصف فنجان میل کنید.

7ـ  یک پیاز درشت را ریز کنید و در چهار قاشق سوپخورى روغن زیتون نیم پز 
کنید. سپس 150 گرم آب به آن بیافزایید و ده دقیقه بجوشانید. این مخلوط را گرم 
میل کنید. این مخلوط را چند شب متوالى و دو ساعت قبل از خواب میل کنید. براى 

دفع سنگ کیسه صفرا بسیار مفید است.
8ـ  کسانى که دچار کم خوابى هستند اگر شب ها همراه غذا پیاز میل کنند، خواب 

خوب و آرامى را تجربه خواهند کرد.
9ـ  وجود گوگرد در پیاز آن را به صورت یک ضدعفونى کننده قوى درآورده و وقتى 

گوگرد وارد خون مى شود و به ریه مى رسد با انواع عفونت هاى تنفسى مثل آسم، 
ورم گلو و... مبارزه مى کند.

10ـ  پیاز داراى ویتامین هاى A، B، C، آهن، فسفر، پتاسیم، ید، سدیم، 
گوگرد و... است و به همین علت خوردن آن همراه با غذا افزاینده 

عمر است زیرا سرشار از مواد الزم براى بدن است.

پیاز

خود درمانى براى شوره سر ممنوع!  سر جلسه امتحان
 آدامس بجوید!

ى ی
ت 

ش 

ن 
ند 

 بر 
 را 
که 

شاهدکم شدن درد
2ـ  یک پیاز متوسط
گذاشته و با حرارتىم
سپس آن را له کرده و
از بین بردن حالت زکا
3ـ  پیاز تندى را رنده
ییییامیگرن هاى خفی
4ـ  پنبه آغشته ش
درد آنرا کم خ
5ـ  پنبه ک

سبب

پنیر عامل محافظ در مقابل 
مشکالت قلبى-عروقى
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حصر وراثت
عباسعلى قدرتى سکانى داراى شناسنامه شماره 9954154-565 به شرح دادخواست به کالسه 396/95 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد قدرتى شاتورى فرزند 
باقر شماره شناسنامه 32 در تاریخ 95/9/8 اقامتگاه خود را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- 
سلطان قدرتى شاتورى فرزند محمد (فرزند) 2- خدیجه قدرتى شاتورى فرزند محمد (فرزند) 3- صدیقه 
قدرتى شاتورى فرزند محمد (فرزند) 4- نصرت قدرتى شاتورى فرزند محمد (فرزند) 5- عصمت قدرتى 
شاتورى فرزند محمد (فرزند) 6- عزت قدرتى شاتورى فرزند محمد (فرزند) 7- بتول قدرتى شاتورى فرزند 
محمد (فرزند) 8- زهرا قدرتى شــاتورى فرزند محمد (فرزند) 9- جواهر شمسى شریه فرزند محمدعلى 
(همسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. شوراى حل اختالف بخش جلگه/10/189
حصر وراثت

عباس غضنفرى هرندى داراى شناسنامه شماره 72 به شرح دادخواست به کالسه 334/95 شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى غضنفرى هرندى فرزند محمدعلى 
شماره شناسنامه 2255 در تاریخ 95/7/17  اقامتگاه خود را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
1- عباس غضنفرى هرندى (فرزند متوفى) 2- قاســمعلى غضنفرى هرندى (فرزند متوفى) 3- علیرضا 
غضنفرى هرندى (فرزند متوفى) 4- محمد غضنفرى هرندى (فرزند متوفى) 5- اقدس غضنفرى هرندى 
(فرزند متوفى) 6- زهرا غضنفرى هرندى (فرزند متوفى) 7- مرضیــه غضنفرى هرندى (فرزند متوفى) 
8- زینت شریفى جشوقانى (همسر متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او  باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

بخش جلگه (مجتمع شماره یک)/10/190
ابالغ راي

شــماره پرونده: 215/95 شــماره : 1488/95- 95/9/17 خواسته: مطالبه وجه چک. شــورا با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از ذات باریتعالى به شرح آتى مبادرت به صدور راي 
می نماید. راي شورا: در خصوص دادخواست علیرضا توکلى فیض آبادى بطرفیت محمدرضا باغبان مبنى 
بر مطالبه مبلغ 38/000/000 ریال وجه یک برگ چک به شماره 161751 به تاریخ 95/4/25 عهده بانک 
ملى به انضمام کلیه خسارات تأخیر تأدیه و دادرسى. دادگاه با توجه به محجتویات پرونده کپى مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت، وجود اصل چک در ید خواهان، عدم حضــور خوانده ادعاى خواهان را ثابت و 
مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 502 و 515 و 522  قانون آیین 
دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ سى و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/990/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا تاریخ وصول که وفق تغییر 
شاخص قیمتهاى ساالنه اعالمى بانک مرکزي جمهورى اسالمى ایران و توسط دایره محترم اجرا محاسبه 
و وصول خواهد شد، در حق خواهان محکوم می نماید. راي صادر شده غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا می باشد. رضایى قاضى شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

بخش جلگه (مجتمع شماره یک)/10/191
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى برات خســروى دادخواســتى به مبلغ 
25/000/000 ریال بطرفیت آقاى حسن همتى ســنگ بیلى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 73/95 در شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در 
روز پنج شنبه مورخ 95/11/7 ساعت 14/15 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 879 شــعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/10/192
مزایده

شماره مزایده: 139504302127000023-1395/10/05 بر اســاس پرونده اجرائى به شماره بایگانى 
8700060  الف: ششدانگ یک قطعه زمین پالك ثبتى شماره 76/1792 واقع در مهیار بخش یک ثبتى 
شهرضا به مساحت بیست و پنج هزار مترمربع مورد ثبت صفحه 550 دفتر 263 با حدود اربعه ذیل: شماًال 
به طول 183 متر پى است به خیابان 20 مترى شرقًا به طول 139 متر پى اشتراکى به زمین 76/1790 جنوبًا 
به طول 183 متر پى اســت اشــتراکى به پالك 76/1793 غربًا به طول 139 متر پى اشتراکى به زمین 
76/1796 حقوق ارتفاقى عبور حلقه چاههاى افتخاریه از مورد ثبت میباشد ب: ششدانگ یک قطعه زمین 
پالك 76/1793 واقع در مهیار بخش یک ثبتى شهرضا به مساحت بیست و پنج هزار مترمربع مورد ثبت 
صفحه 499 دفتر 264 با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 183 متر پى است با زمین شماره 76/1792 شرقًا 
به طول 135 متر پى اشتراکى با زمین شــماره 76/1790 جنوبًا به طول 183 متر پى است به خیابان 30 
مترى غربًا به طول 139 متر پى اشتراکى با زمین شماره 76/1797 حقوق ارتفاقى حلقه چاههاى افتخاریه 
از مورد ثبت میباشد ج: ششدانگ یک قطعه زمین پالك 76/1796 واقع در مهیار بخش یک ثبتى شهرضا 
به مساحت بیست و پنج هزار مترمربع مورد ثبت صفحه 502 دفتر 264 با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 
178 متر پى است به خیابان 20 مترى شرقًا به طول 139 متر پى اشتراکى به زمین 76/1792 جنوبًا به طول 
170 متر پى اشتراکى با زمین 76/1797 غربًا به طول 142 متر پى اشــتراکى با زمین شماره 76/1800 
حقوق ارتفاقى ندارد د: ششدانگ یک قطعه زمین پالك 76/1797 واقع در مهیار بخش یک ثبتى شهرضا 
به مساحت بیست و پنج هزار مترمربع مورد ثبت صفحه 505 دفتر 264 با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 
178 متر پى اشتراکى با زمین 76/1796 شرقًا به طول 139 متر پى اشتراکى با زمین 76/1793 جنوبًا به 
طول 178 متر پى اشــتراکى به خیابان 30 مترى غربًا به طول 142 متر پى اشــتراکى به زمین شــماره 
76/1800 حقوق ارتفاقى ندارد به نام شرکت چینى بهداشتى ساالران (سهامى خاص) ثبت و سند صادر 
شده است بانضمام لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه آن بانضمام اشتراکات برق و گاز و ماشین آالت و اعیانى 
و ابنیه و مستحدثات و هرگونه عرصه و اعیانى و ابنیه و مستحدثات که به مورد رهن اضافه و الحاق شود 
حیت المجمع به موجب اسناد رهنى شماره 60151 مورخ 1380/11/10 و 44248 مورخ 1378/09/09 
دفتر اسناد رسمى شماره 169 تهران از طرف شرکت مذکور در رهن بانک ملى شعبه بازار تهران قرار گرفته 
و به علت عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست 
بانک بستانکار باســتناد قانون اصالح ماده 34  اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اصالحى مربوطه پالك 
مذکور مورد ارزیابى قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمى توسط مأمور اجرا و برگ ارزیابى کارشناس 
رسمى دادگسترى بدین شــرح توصیف و ارزیابى گردید. مورد بازدید عبارت اســت الف: مجموعه اى از 
ساختمان هاى صنعتى و ادارى که بر روى شش دانگ پالکهاى ثبتى فوق الذکر مجموعاً با عرصه 100/000 
مترمربع به شرح ذیل بنا گردیده است. 1- ساختمان ادارى به مساحت 137 مترمربع با دیوارهاى آجرى و 
سقف تیرآهن و طاق ضربى و سطوح داخلى سفیدکارى و کف ســرامیک و نماى بیرون آجر سه سانتى و 
سرویس بهداشــتى و آبدارخانه تمام کارشــى و ســرامیک و درب و پنجره هاى آلومینیومى میباشد. 2- 
پارکینگ مسقف به مساحت 145 مترمربع با اسکلت فلزى و سقف شیبدار با پوشش ایرانیت میباشد. 3- 
تعداد شش سال تولید به مساحت کل 10824 مترمربع شامل دو باب سوله هرکدام به دهانه 22 متر و طول 
78 متر به ارتفاع شش متر در گوشه ها و چهار باب سوله هرکدام به دهانه 22 متر و طول 84 متر و ارتفاع 8 
متر در گوشه ها با اسکلت فلزى و سقف شــیبدار با پوشــش ورق گالوانیزه و تورى و عایق پشم شیشه و 
کف سازى بتنى و دیوارهاى آجرى نما شده و پنجره هاى فلزى که دو باب از سوله ها بدون درب و دیوار ضلع 
شمالى بوده و یک باب از سوله ها کف سازى نشده است و همچنین ساختمان داخل سوله به مساحت 1836 
مترمربع با دیوارهاى آجرى نما شده و شناژهاى بتنى و دربهاى فلزى ریلى و کف سازى بتنى همراه با کانال 
بتنى اجرا شده و در کف ساختمان و سوله شش عدد مخزن زمینى بتن آرمه هشت ضلعى به دهانه 4 متر و 
ارتفاع 2 متر با سطوح داخلى پالستر سیمان و دو عدد مخزن زمینى بتن آرمه به دهانه 4/20 متر و ارتفاع 
4 متر با سطوح داخلى ســرامیک در داخل سوله احداث گردیده و فضاى داخل ســوله ها نیز با استفاده از 
دیوارهاى آجرى و مالت ماسه سیمان تقسیم بندى گردیده است و همچنین تعداد سه دیوار شیب بتن در 
داخل سوله احداث شده و دیوارهاى ضلع غربى نیز و قسمتى از دیوارهاى ضلع شمالى و جنوبى تا ارتفاع 
نیمه به صورت بتنى اجرا شده است. 4- گرمخانه با پنج دهانه در خارج از سالن هاى تولید (به عرض 10/30 
متر و طول 61 متر) با مساحت 628 مترمربع با دیوارهاى آجرى نما شده به ضخامت 35 سانتى متر و سنگ 
ازاره همراه با جرزهاى میانى و ســتونهاى فلزى که غیرمســقف و نیمه تمام میباشد. 5- اجراى دو عدد 
فونداســیون بتن مســلح جهت ســالن هاى تولید به ابعاد 78* 22 متر و دو مورد به ابعاد 22* 60 متر و 
فونداسیونهاى اجرا شده به صورت پداستال همراه با بیس پلیت و بولت اجرا گردیده است و همچنین اجراى 
یک مورد فونداسیون به ابعاد 22* 36 در حد اجراى بتن مگر و اجراى شناژهاى ارتباطى بدون بتن ریزى 
میباشد و قسمت هائى جهت اجراى فونداسیون خاکبردارى شده اســت. 6- کارگاه هاى جانبى شامل نه 
دهانه به مساحت 1008 مترمربع با دیوارهاى آجرى نما شده و اسکلت فلزى و سقف شیبدار با پوشش ورق 
گالوانیزه و عایق پشم و شیشه و کف ســازى بتنى در تعدادى از دهانه ها و مابقى بدون کف سازى و خاکى 
میباشد. 7- کانکس موقت پیش ساخته به ابعاد 3*12 متر و ارتفاع 2 متر داراى دو اتاق با تأسیسات شامل 
سرویس بهداشتى و حمام با کف پوش پالستیکى و پنجره هاى آلومینیومى و کولر آبى به انضمام کانتینر 
فلزى به ابعاد 4* 2/5 متر و داراى سایبان با ســقف ورق ایرانیت به مساحت 20 مترمربع با کف بتنى 8- 
دوبابت ساختمان پست برق به مســاحت 25 مترمربع و 68 مترمربع با ارتفاع 4 متر با دیوارهاى اجرى نما 
شده در دو طرف و سقف تیرآهن و طاق ضربى و کف سازى بتنى و درب فلزى و کانال کشى اجرا شده در 
کف میباشد. 9- ساختمان کارگرى با زیربناى 113 مترمربع با دیوارهاى اجرى و سقف تیرآهن و سطوح 
داخلى گچ و خاك و درب و پنجره هاى فلزى میباشد. 10- سکوى گاز واقع در شمال غرب محوطه از نوع 
بتنى و به مســاحت 7/30 مترمربع و ارتفاع 0/5 متر میباشــد. 11- کانال تأسیسات به طول 60 متر بین 
محوطه کارگاهى و ســوله تولید به عرض 1/20 متر و ارتفاع 2 متر از نوع بتنى مســلح میباشــد. 12- 
کانال کشى جهت فاضالب کارگاه تولید با دیوارهاى آجرى و پوشش پالستر سیمان به ارتفاع 2 متر و دهانه 
35 سانتى متر و طول کل 250 متر در خارج از سوله ها میباشد. 13- دو عدد حوضچه جمعًا به مساحت 60 
مترمربع و ارتفاع 2 متر با دیوارهاى آجرى و کف سازى بتنى میباشــد. 14- اتاق باسکول با مساحت 26 
مترمربع با دیوارهاى آجرى و سطوح داخلى سفیدکارى و کف تمامًا سنگ و سقف تیرآهن و طاق ضربى با 
پوشش ایزوگام و پنجره آلومینیوم و نماى آجر سه سانتى با انضمام محل استقرار باسکول با دیوارهاى بتنى 
مسلح و کف سازى بتنى به مساحت 38 مترمربع میباشــد. 15- دیوارکشى آجرى اطراف محوله با طول 
حدود 1276 متر و ارتفاع متوسط 2/40 مت به عرض 35 سانتى متر که ضلع هاى جنوبى و شرقى محوطه 
تا ارتفاع 1/25 متر دیوارکشى دو طرف نما و بروى آن نرده نصب گردیده و دیوار ضلع غربى یک طرف نما 
و دیوار ضلع شمالى دو طرف نما همراه با آبچگان بتنى روى دیوار و شناژ بتن مسلح زیر دیوارها به ارتفاع 
60 سانتى متر میباشد. 16- خیابان کشى داخل محوطه شــامل عملیات بسترسازى و زیرسازى و جداول 
بتنى پیش ساخته نصب شده به طول حدود 700 متر و نصب نشده به طول حدود 500 متر که در محل چیده 
شده است. 17- گودبردارى محوطه در چهار قسمت جمعًا به میزان حدود 4000 مترمکعب میباشد. 18- 
فونداسیون منبع هوایى از نوع بتنى به ابعاد 7/5* 7/5 متر با اجراى چهار پداستال به ابعاد 1/5* 1/5 متر 
میباشد. که به مبلغ هشتاد و نه میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابى شده است ب: انواع اشجار موجود در 
شرکت: بصورت دو قطعه باغ مثمر انار و انگور به تعداد 180  اصله انار و 320  اصله مو (انگور) با سن حدود 
5 سال میباشد و نیز تعداد 23  اصله انواع  هلو، به، زردآلو، با سن حدود 3 سال بوده که در قسمتى از باغات 
غرس گردیده است و حاشیه شرکت مذکور و فضاى سبز آن داراى انواع درختان غیرمثمر نوش، سرو به 
تعداد 200  اصله، نارون 65  اصله و کاج 50  اصله با سن تقریبى 10 تا 15 سال میباشد که کل درختان مثمر 
و غیرمثمر باغات و فضاى ســبز مبلغ پانصد و چهل و سه میلیون و بیست هزار ریال ارزیابى شده است ج: 

چاه آب که در ضلع شمالى شرکت حفر و بهره بردارى شده است. پروانه بهره بردارى چاه مذکور به شماره 
2114/آ ش مورخ 1374/09/05 و پروانه قدیمى به شــماره 1/1552 ش مورخ 1372/10/06 در اراضى 
قریه مهیار جنوبى بخش مرکزى شهرضا توسط شرکت آب منطقه اى اصفهان صادر شده است. این چاه 
داراى مجوز بهره بردارى به میزان 2 لیتر در ثانیه جهت مصارف صنعتى و عمق 180 متر داراى لوله جدار 
فلزى به قطر 12  اینچ لوله مکش و رانش فلزى به قطر 3  اینچ و یک دستگاه الکتروپمپ شناور میباشد در 
مجاورت چاه دو مخزن هوایى با ظرفیت هاى 50000 لیتر و 15000 لیتر قرار دارد که آب پس از پمپاژ از 
چاه وارد مخازن مى گردد و به روش ثقلى مصرف مى شود با توجه به ممنوعیت دشت مهیار جنوبى از حیث 
عدم صدور مجوز جفر چاه و بهره بردارى از منابع آب زیرزمینى داشتن پروانه بهره بردارى امتیاز مهمى براى 
شرکت مذکور محسوب مى گردد. با توجه به بررسى هاى همه جانبه، نظریه هیأت کارشناسى به شرح ذیل 
اعالم میگردد. 1- حفارى چاه به عمق 180 متر در الیه هاى نرم و سخت و در قسمت هاى خشک و آبده 
2- لوله جدار فلزى 12  اینچ ساده و مشبک 3- لوله مکش و رانش به قطر 3  اینچ از سطح زمین تا کف چاه 
و از سطح زمین تا مخازن هوایى به طول حدود 200 متر 4- یک دستگاه الکتروپمپ شناور و کابل انتقال 
به طور 180 متر 5- مخازن هوایى فلزى ذخیره آب به ظرفیت 50000 و 15000 لیتر با پایه هاى استاندارد 
و پایه هاى معمولى 6- اجراى خط لوله پلى اتیلن قطر 2  اینچ جهت آبیارى فضاى ســبز محوطه به طول 
حدود 1300 متر 7- امتیاز پروانه بهره بردارى در منطقه ممنوعه به میزان 2 لیتر در ثانیه و پتانسیل آبدهى 
مناســب چاه که کال به مبلغ چهار میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابى شده است د: تأسیسات و 
شبکه برق رسانى و روشنایى 1- ترانس هوایى وى 20000/400 و توان 160 کیلوولت آمپر همراه با تابلو 
و تجهیزات مربوطه 2- شبکه برق رسانى کابلى با مقاطع مختلف به طول تقریبى 2000 متر 3- روشنائى 
ســالن ها مجهز به چراغ صنعتى با المپ 250 وات بخار جیوه به تعداد 62 عدد 4- مولد برق اضطرارى با 
ژنراتور 240 کیلوولت آمپر دیزل مارك کمینز در حد نو 5- تابلوهاى فرعى تغذیه برق روشناییهاى سالن 
و پمپ چاه همراه تجهیزات مربوطه که کال به مبلغ یک میلیارد و دویست و نود میلیون ریال ارزیابى شده 
است. ه: امتیازات 1- پروانه تأسیس شماره 12192 مورخ 1371/06/29 در زمینه تولید چینى بهداشتى به 
ظرفیت 10000 تن در سال 2- امتیاز انشعاب برق به شماره شناسائى 01/62301/5200/ و به میزان 750 
کیلووات که کال به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابى شده است. و گاز طبیعى به شماره اشتراك 
13100171 به ظرفیت 2500 مترمکعب بر ساعت و فشار 60 پوند بر اینچ مربع (2500- 60- 60) میباشد 
و ارزش اشتراك مذکور با توجه به استعالم به عمل آمده از شرکت ملى گاز ایران در سال جارى مبلغ نهصد 
و پنجاه میلیون ریال ارزیابى میگردد. و طبق اعالم بانک بستانکار مورد رهن فاقد بیمه میباشد. در جلسه 
مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز یکشــنبه مورخ 1395/10/26 در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا 
تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشده اى مواجه 
گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد. مزایده از جمع مبالغ کارشناسى باال به مبلغ نود و هفت 
میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون و بیست هزار ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى و به هر 
کس که خریدار باشد فروخته میشود. طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه مزایده از مورد مزایده به آدرس: 
کیلومتر 45 جاده اصفهان شهرضا شهرك صنعتى رازى قطب صنعتى خرم یک بازدید به عمل آورند الزم 
به ذکر اســت که کلیه هزینه هاى قانونى اعم از هزینه  انتقال سند در دفاتر اسناد رسمى و مالیات دارائى و 
عوارض شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه هاى متعلقه 
بر عهده برنده مزایده میباشــد این آگهى یک نوبــت در روزنامه نصف جهان چــاپ اصفهان در تاریخ 
1395/10/07 درج و منتشر میشود. م الف: 95/573  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/10/251

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 678/95 خواهان مرضیه شریعتى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
حمیدرضا مزینى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخه 95/11/9 ساعت17/30تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان  ســجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب 
ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 29014 شعبه 41 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/1062
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 990/95 خواهان تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به نمایندگى محمدحسین نظرى 
توکلى و مسعود مهردادى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- محمدرضا فروغى 2- احمدرضا 
بصیرت دهکردى 3- محمد ترابى زیارتگاهى 4- مریم رجائیان مونجانــى 5- مهدى منصورى تقدیم 
نموده  است. وقت رســیدگی براي روز یکشنبه مورخه 95/11/24 ســاعت 11 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، تــا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شــرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على 
(ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 29069 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /9/1070
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510100350208261 شماره پرونده: 9509980350200592 شماره بایگانى شعبه: 
950711 خواهان جواد الماسى دادخواســتى به طرفیت خواندگان  جواد مؤید و امیرحسین مؤ ید و سمیرا 
غالمى  به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 9509980350200592 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/09 و ساعت 8  تعیین شــده است به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 29100 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان / 9/1124

ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100351211071 شماره پرونده: 9309980351200487 شماره بایگانى شعبه: 
930497 پیروآگهى هاى منتشــره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقاى ســید مرتضى حسینى که 
مجهول المکان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شــماره 9409970351200402 صادره از 
شــعبه 12 حقوقى در پرونده شــماره 930497 ح 12 محکوم به 215000000 ریال به انضمام خسارات 
در حق محکوم له محمدحســن بیات و نیم عشر دولتى شــده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهى مهلت 
دارید نسبت به اجراى مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجراى احکام طبق مقررات نسبت 
به وصول مطالبات با هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. م الف: 29075 شــعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/1128 /9
ابالغ

شماره ابالغی ه: 9510100351211037 شماره پرونده: 9409980351201041 شماره بایگانى شعبه: 
941167 پیروآگهى هاى منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقاى مهدى اصالنى و افشین پور 
هاشمى که مجهول المکان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شماره 9509970351200930 
صادره از شعبه 12 حقوقى در پرونده شماره 941167 ح 12 محکوم به 67691176 در حق محکوم له و نیم 
عشر دولتى شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهى مهلت دارید نسبت به اجراى مفاد اجرائیه اقدام نمایید 
در غیر اینصورت دایره اجراى احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایى اقدام خواهد 

نمود. م الف: 29077 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/9/1129
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510100351111005 شماره پرونده: 9409980351100011 شماره بایگانى شعبه: 
940012 خواهان حیدر خراسانى فردوانى و اکبر خراســانى فردوانى و مهرى خراسانى فردوانى و اصغر 
خراسانى فردوانى و حسینعلى خراســانى فردوانى و مصطفى خراسانى فردوانى و جواد خراسانى فردوانى  
دادخواستى به طرفیت خواندگان فرشته فامیل دردشتى و جهانگیر  فامیل دردشتى و فریده فامیل دردشتى و 
سپیده فامیل دردشتى به خواسته مطالبه وجه بابت کرد زمین تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 
ارجاع و به کالسه 9409980351100011 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/17 و ساعت 8:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضرگردد. م الف: 29083 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 9/1130
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغیه: 9510100351110755 شــماره پرونده: 9509980351100762 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950822 خواهان هلنا عقیلى زاده دادخواســتى به طرفیــت خوانده احمد قلى اســکندرى به 
خواسته استرداد الشــه چک و مطالبه خسارت دادرســى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
356 ارجاع و به کالســه 9509980351100762 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/11/09 و 
ساعت 12 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى حاضرگردد. م الف: 29089 شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان

 اصفهان/ 9/1131
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغیه: 9510100351110762 شــماره پرونده: 9509980351100571 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950622 خواهان بانک مهر اقتصاد بــه نمایندگى آقاى علیرضا زمانى دادخواســتى به طرفیت 
خواندگان حجت احمدى گشــنیزگانى و محســن بهرامى به خواســته مطالبه خســارت تاخیر تادیه و 
مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگســترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع 
و بــه کالســه 9509980351100571 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/11/10 و ســاعت 
12 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى حاضرگردد. م الف: 29090 شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان

 اصفهان/ 1132 /9

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9510100351110834 شماره پرونده: 9409980351100790 شماره بایگانى شعبه: 
940868 خواهان رحیم عابدینى دادخواستى به طرفیت خوانده مجید یعثوبى به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خســارت تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 
ارجاع و به کالســه 9409980351100790 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/10 و ساعت 
10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضرگردد. م الف: 29091 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 1133 /9
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9510100350509433 شماره پرونده: 9409980350501218 شماره بایگانى شعبه: 
941348 بموجب درخواست اجراى راى غیابى شماره 9509970350500653 در پرونده 941348 صادره 
از شعبه 5 دادگاه حقوقى محکوم له فرشــته نبهانى فرزند احمد محکوم به پرداخت مبلغ 227/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/970/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه در حق محکوم له مجید نکویى بروجنى و پرداخت حق االجرا در حق صندوق اجرا محکوم مى باشد.م 

الف: 29113 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/9/1134 
ابالغ 

آگهى ابالغ نسخه ثانى دادخواست تجدیدنظر در خصوص اعتراض مالک قناعتى به طرفیت نیکخواه فعال 
مجهول المکان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره مورخ با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظر 
خواندگان مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 
سراسرى یا محلى درج تا تجدیدنظرخواندگان ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن مراجعه به 
دفتر دادگاه و ارائه آدرس کامل پستى خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست تجدیدنظر و ضمائم چنانچه در 
خصوص اعتراض تجدیدنظر خود الیحه و یا جوابیه اى دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبا 
به دفتر دادگاه ارائه نماید. واال بعد از انقضاى مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد 

شد. م الف: 29105  شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/9/1135
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970368101276 شــماره پرونده: 9409980350700238 شماره بایگانى شعبه: 
950645 تجدیدنظرخواندگان: 1- آقاى محمدباقر بنایى به نشانى: مجهول المکان 2- آقاى بهین بنایى 
به نشانى: شهرستان اصفهان خ آپاداناى دوم کوچه الله بن بست کاج ساختمان کاج 3- آقاى بیژن بنایى 
4- خانم مهرى بنایى 5- خانم بدرى بنایى 6- خانم زرین دخت بنایى 7- خانم کهین بنایى 8- خانم مهین 
بنایى همگى به نشانى شهرســتان اصفهان مجهول المکان، تجدیدنظرخوا هان: 1- ستاد اجراى فرمان 
امام به نشانى: اصفهان خ حکیم نظامى خ حسین آباد پالك 40، تجدیدنظرخواسته: اثبات مالکیت (مالى)، 
گردشکار: با بررسى محتویات پرونده و انجام مشاوره، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح ذیل مبادرت به انشــاء راي می نماید. راي دادگاه: تجدیدنظرخواهى ستاد اجرایى فرمان حضرت 
امام (ره) نسبت به دادنامه شماره 112 مورخ 95/2/5 صادره از شــعبه 7 حقوقى دادگاه عمومى اصفهان 
مبنى بر صدور قرار عدم استماع دعوى نسبت به خواسته مطالبه سرقفلى و صدور حکم بر بى حقى نسبت 
به خواسته اثبات حق کسب و پیشه، در اساس دادنامه معترض عنه وارد نیست بر نحوه رسیدگى و رعایت 
تشریفات آیین دادرسى مدنى ایرادى نمى باشد النهایه راجع به صدور حکم بر بى حقى نظر به اینکه دادنامه 
467- 92/4/22 شعبه 11 تجدیدنظر متضمن صدور حکم به بطالن دعوى ستاد اجرایى به خواسته تجویز 
انتقال منافع به غیر مى باشد استداالل مرجع محترم بدوى متضمن صدور قرار مى باشد نه حکم. بنا به مراتب 
و مستند به ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسى مدنى با اصالح حکم بر بى حقى به قرار رد دعوى ضمن 
رد تجدیدنظرخواهى دادنامه معترض عنه ایید مى شود. رأى صادره قطعى است. م الف: 28993 شعبه اول 

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان/9/1139
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509970351300384 شماره پرونده ها: 9409980351301325 شماره بایگانى شعبه: 
941360 خواهان ها:  1- آقاى صفر نمکى فرزند کاکاجان 2- خانم خدیجه کاوه پیشــه فرزند اسماعیل 
همگى به نشانى اصفهان- خ ارتش- ك سجادیه 2 . ســاختمان بهداد ط سوم کدپستى 8174765181 
کد ملى 2370190655 تلفن همراه: 09131294652 خوانده: آقاى قدرت ا... رضایى فرزند اســماعیل 
به نشانى مجهول المکان خواسته ها:  1- مطالبه خسارت دادرســى 2- الزام به تنظیم سند رسمى ملک 
گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه:  در خصوص دعوى صفر نمکى و خدیجه کاوه پیشــه به طرفیت قدرت اله رضایى 
بخواسته الزام خوانده به انتقال سند مالکیت شــش دانگ پالك ثبتى 2893/135 بخش 5 ثبت اصفهان 
به متراژ 6/5 متر مربع به انضمام هزینه دادرسى با توجه به محتویات پرونده و اینکه حسب پاسخ استعالم 
ثبتى به شماره 1395/42/208106 مورخ 95/1/23 اداره ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان پالك ثبتى 
مذکور در مالکیت اشخاص دیگرى مى باشد و خوانده در پالك ثبتى مذکور مالکیت رسمى ندارد لذا دادگاه 
دعوى را متوجه خوانده ندانسته علیهذا دادگاه به استناد بند 4 ماده 84  و ماده 89  قانون آئین دادرسى مدنى 
قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید راى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 29074 طاوسى رئیس شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/9/1140
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509970351201638 شماره پرونده ها: 9509980351200180 شماره بایگانى شعبه: 
950229 خواهان: آقاى ســعید حالج فرزند بهرام به نشانى اصفهان- خانه اصفهان- خ ماه فرخى – ك 
همیشــه بهار- ك الله پ 12 – ز 2 خوانده: آقاى بهرام ســلطان محمدى فرزند نعمت ا... به نشــانى 
مجهول المکان خواسته ها 1- مطالبه وجه چک 2- تامین خواسته 3- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى سعید حالج بطرفیت آقاى بهرام سلطان محمدى 
بخواسته مطالبه 1/000/000/000 ریال وجه چک شــماره 1428/971945/39– 94/03/26 بر عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم 
پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوى داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه 
ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 30/838/000 ریال 
بابت خسارات دادرسى و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ رسید تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمى 
از ســوى بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در این دادگاه تجدیدنظر 

خواهد بود.م الف: 29076 زمانى رئیس شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/9/1141 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509970350600960 شــماره پرونده: 9409980350601141 شماره بایگانی شعبه: 
941278 خواهان : 1-آقاى اصغر رحمتى فرزند مصطفى با وکالت آقاى مهدى شمس کیا فرزند رجبعلى به 
نشانى: اصفهان- خ بزرگمهر چهارراه نورباران ابتداى خ شریف واقفى بعد از بانک تجارت ساختمان بهمن 
ط پایین ت.ت: 09132861873 ، خواندگان: 1- آقاى عباس سورانى فرزند اسفندیار به نشانى: اصفهان 
شهرك صنعتى امیرکبیر سمت خیابان استقالل پشت بلوك 7 پالك 65 شماره تماس 0913103883 ،  
2- آقاى بهروز صبورى به نشــانى: قم- جاده قم- تهران- شهرك صنعتى شمس آباد (حسن آباد)- بلوار 
گلستان- خ گلشن 12- نبش میدان- پ 9 با کدپستى 3165857577 ،  3- آقاى موسى خلیل زاده کالگر 
فرزند ابراهیم به نشانى: مجهول المکان، خواسته   ها: 1- مطالبه خســارت دادرسى 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به صدور رأى مى نمایــد. رأى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى اصغر رحمتى فرزند مصطفى 
با وکالت آقاى مهدى شــمس کیا بطرفیت آقایان 1- موســى خلیل زاده کالگر فرزند ابراهیم 2- بهروز 
صبورى 3- عباس سورانى فرزند اسفندیار بخواسته مطالبه مبلغ 445/000/000 ریال وجه چک شماره 
2114/269256- 1394/10/30 عهده بانک تجارت بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با عنایت به 
جامع محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهى عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و وجود 
اصول مدارك در ید خواهــان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارســازى و پرداخت گردد و خوانده 
ردیف اول صادرکننده و سایر خواندگان ظهرنویس و داراى مســولیت تضامنى مى باشند و خوانده ردیف 
اول با وصف ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهى و خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ واقعى در جلسه دادگاه 
حاضر نشــده و در قبال دعوى خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعى ننموده اند و از توجه به دفاعیات 
خوانده ردیف سوم که ظهر چک را امضاء نموده و لیکن دفاعى که موجب برائت ذمه وى گردد بعمل نیاورده 
فلذا دعوى خواهان وارد و ثابت بوده مســتنداً به ماده 249- 310- 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى 
ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198- 515- 519 قانون 
آیین دادرسى مدنى خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و پنج میلیون ریال بعنوان اصل 
خواسته و نیز پرداخت مبلغ ســیزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه برمبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط 
بانک مرکزى اعالم و حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مى گردند. رأى صادره 
نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و 
نسبت به خوانده ردیف دوم و ســوم حضورى و از تاریخ ابالغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. م الف: 29078 نبوى رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقى شهرستان 

اصفهان/9/1142
ابالغ راي

شــماره دادنامــه: 9509970351100498 شــماره پرونده هــا: 9309980351100771 ، 
9309980351100779 شماره بایگانى شــعبه: 930873 ، 930883 خواهان ها: 1- خانم زهرا فالحتى 
فرزند محمد 2- آقاى مسعود بهرامى گهروئى فرزند شیرزاد همگى به نشانى: شهرستان اصفهان خ اشرف 
واقفى جنب بانک تجارت ســاختمان بهمن ط اول دفتر اقاى جنترانى 3- آقاى مسعود بهرامى گهروئى 
فرزند شیرزاد 4- خانم زهرا فالحتى فرزند محمد همگى به نشــانى: خ شریف واقفى جنب بانک تجارت 
ساختمان بهمن ط اول دفتر اقاى جنترانى، خواندگان: 1- آقاى غالمرضا موذنى فرزند مصطفى به نشانى: 
شهرستان اصفهان خ عسگریه 16 مترى طالقانى ك الله پ 5 ،  2- آقاى حسن دهقانى پوده به نشانى: 
مجهول المکان 3- آقاى غالمرضا موذنى فرزند مصطفى به نشــانى: شهرستان اصفهان خ عسگریه خ 
16 مترى طالقانى کوى الله پ 5 ، خواســته ها: 1- جلب ثالث (غیرمالى) 2- ورود و تقدیم دادخواســت 
تقابل، گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
رأى مى نمایــد. راى دادگاه: در خصوص دعوى 1- آقاى مســعود بهرامى فرزند شــیرزاد 2- خانم زهرا 
فالحتى فرزند محمد به طرفیت آقاى غالمرضا مؤذنى فرزند مصطفى به خواسته تقابل در پرونده کالسه 
9309980351100117 مطروحه در شعبه یازدهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر استرداد الشه 
چک به شــماره 551407 مقوم به یکصد میلیون ریال به انضمام مطلق خســارات ناشى از دادرسى و در 
خصوص دعوى دیگر خواهانها به اسامى 1- مســعود بهرامى فرزند شیرزاد 2- خانم زهرا فالحتى فرزند 
محمد به طرفیت آقایان 1- حســن دهقانى پوده فرزند حســین 2- غالمرضا مؤذنى فرزند مصطفى به 
خواسته تقاضاى جلب ثالث در پرونده کالسه 9309980351100117 و شماره بایگانى 930144 مبنى 
بر استرداد الشه چک به شماره 551407 مقوم به یکصد میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات ناشى از 

دادرسى بدین توضیح که خواهانها به جهت انجام معامله اى موضوع قرارداد 92/2/11 یک فقره چک به 
شماره مذکور را پرداخت نموده که به دلیل فسخ قرارداد چک مذکور باید مسترد مى شده که خریدار آقاى 
حسن دهقانى پوده با تبانى آقاى غالمرضا مؤذنى علیرغم فسخ قراداد و تکلیف به استرداد چک مبادرت 
به واخواست چک مذکور و تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک نموده اند که شعبه یازدهم دادگاه عمومى 
حقوقى اصفهان نسبت به موضوع رسیدگى نموده براساس دادنامه شماره 9409970351101370 مورخ 
94/9/2 به دلیل تحصیل مغرضانه چک توسط آقاى غالمرضا مؤذنى حکم به بى حقى نامبرده در دعوى 
مطالبه وجه چک صادر نموده و دادنامه مذکور بر اســاس دادنامه شماره 9509970369100170 مورخ 
95/2/26 شــعبه نهم دادگاه محترم تجدیدنظر مورد تائید قرار گرفته على اى حــال دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و دادنامه 9309970350801124 مورخ 93/7/5 شعبه هشتم دادگاه عمومى اصفهان و 
دادنامه شماره 9409970351101370  این شعبه دادگاه و دادنامه شماره 9509970369100170 مورخ 
95/2/26 شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان و سایر قرائن و امارات موجود دعوى خواهانها 
را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد  198و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حکم به محکومیت خواندگان به استرداد اصل چک مذکور 
به عنوان اصل خواسته و محکومیت هر یک از خواندگان به پرداخت مبلغ سه میلیون و شصت هزار ریال 
بعنوان خسارات ناشى از دادرسى در حق خواهانها صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه بوده و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. م الف: 29080 جعفرزاده رئیس شعبه 

11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/1143
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9109970351100571 شــماره پرونده: 9009980351100376 شماره بایگانى شعبه: 
900378 خواهان: موسســه مالى و اعتبارى قوامین به شماره ثبت 7517 به نشــانى اصفهان خ سجاد 
حدفاصل آپادنا و سپهســاالر خوانده: آقاى محمدرضا کریمى ارزنانى به نشانى مجهول المکان خواسته 
مطالبه طلب گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور راى مى نماید. راى دادگاه 
در خصوص دعوى موسسه مالى و اعتبارى قوامین به شماره ثبت 7517 بطرفیت آقاى محمدرضا کریمى 
ارزنانى بخواسته مطالبه 135,000,000 ریال وجه چک 203791 – 15/1/90 بانک ملت ممتاز مرکزى 
اصفهان و خسارات، با توجه به متن دادخواســت تقدیمى، کپى مصدق چک و گواهى عدم پرداخت بانک 
محال علیه، بقاء اصول اصاله الظهور و اینکه خوانده دفاعى در قبال دعوى مطروحه بعمل نیاورده است فلذا 
دادگاه خواهان را محق تشخیص و خوانده را مستندا به مواد 198 و 515 و 519 از  قانون آئین دادرسى مدنى 
و تبصره الحاقى به ماده 2 از قانون صدور چک و نظریه تفســیرى آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به پرداخت 1- 135,000,000 ریال بابت اصل خواسته و 2- 2,705,000 ریال بابت هزینه دادرسى 
3- 80,000 ریال بابت هزینه نشر آگهى 4- خسارت تاخیر تادیه از سررسید تا هنگام پرداخت به نرخ تورم 
در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد.م الف: 29085 

کافى رئیس شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/9/1144
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره نامه: 9510113723802196 شماره پرونده: 9409983724801358 شــماره بایگانی شعبه: 
950325 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به آقاى حسن اسدى مجهول المکان که در پرونده 950325 
متهم است به اخالل در نظم ابالغ مى شود در تاریخ 1395/11/6 ساعت 10/30 صبح جهت رسیدگى اتهام 
انتسابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شــود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دادگاه بصورت 
غیابى به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود. م الف: 95/624  راستى رئیس شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/10/254
فقدان سند مالکیت

تقى قندهارى علویجه فرزند حســین به وکالت از طرف وراث حســین قندهارى علویجه فرزند نظرعلى 
باستناد یکبرگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شــده و طى شماره 15915- 
1395/09/28 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده اســت، مدعى است که سند مالکیت یکدانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 427 فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
که در صفحه 71 دفتر 44  امالك ذیل ثبت 5622/74 بنام حسین نامبرده صادر گردیده و معامله دیگرى 
انجام نشده، مى باشد. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: جابجایى چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر 
کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 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 اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2918 ریحانى کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت/10/260

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغیه: 9510100354205588 شــماره پرونده: 9409980354200052 
شماره بایگانى شعبه: 941136 شاکى مهرداد عبدالهى دادخواستى به طرفیت متهم 
فائزه احمدیان و نجمه چادریان به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 116 دادگاه کیفرى 
دو شــهر اصفهان (116 جزایى ســابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 344 ارجاع و 
به کالسه 9409980354200052 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/19 و 
ساعت 10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى  حاضر گردد. 
م الف: 29103 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق)/ 9/1125

ابالغ 
شماره درخواست : 9510460362000021 شماره پرونده: 9509980362001260 
شماره بایگانى شعبه:  951273 نظر به اینکه آقاى کوروش اشفاع فرزند عبدالرحمان 
متهم به مزاحمت تلفنى، توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک نسبت به آقاى بهرام 
محمدى و ایــراد صدمه بدنى عمــدى از طریق زیرگرفتن باخودرو نســبت به آقاى 
حمیدرضا محمدى به شــماره پرونده 951273 شعبه اول دادیارى دادسراى اصفهان  
مى باشد. با توجه به مجهول المکان بودن و عدم حضور نامبرده در این شعبه حسب ماده 
174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
طبع و نشر مى گردد و از متهم دعوت بعمل مى آید جهت رسیدگى ظرف مدت یکماه از 
تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف: 29015  شعبه اول دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 4) /9/1136 

احضار
شــماره 951180 د / 7 – 95/09/20 نظر به اینکه آقاى فرهــاد محمدى جوزدانى  
شکایتى علیه آقاى مسعود جهانگیرى مقدم مبنى بر تحصیل مال از طریق نامشروع 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 951180 د/ 7 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف 
یک ماه پس از انتشار آگهى مى باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 
174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
طبع و نشر مى شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت 
مقرر حاضر شــود در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ خواهد شــد. م الف: 29010 شعبه هفتم دادیارى دادســراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان/9/1137

ابالغ راى
شماره درخواست: 9510460358600024 شماره پرونده: 9509980358600437 
شماره بایگانى شعبه: 950453 نظر به اینکه آقاى على الشریف فرزند حسن به اتهام 
دخالت در اموال توقیف شده در پرونده کالسه 950453 ب 7 ، موضوع شکایت مسعود 
برهانى فرزند رســول و علیرضا قجرى فرزند نعمت ا...، از طرف این بازپرسى تحت 
تعقیب هســتند و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن 
نگردیده است. بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى در 
شعبه 7 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مجتمع شماره 4 اصفهان واقع در خ کهندژ 
مجتمع شماره 4 دادسراى اصفهان، جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى بعمل خواهد آمد 
هزینه انتشار بر عهده دادگسترى اصفهان مى باشد.  م الف: 29128 شعبه هفتم بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان/9/1138
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وبسایت «میدییت» به گمانه زنى در خصوص جراحى 
پالستیک «والدیمیر پوتین» پرداخت.

 به گــزارش جــام جــم آنالیــن از العالم، وبســایت 
«میدییت» در مطلبى نوشــت: اگر توجه کرده باشید، 
پوتین اخیراً متفاوت به نظر مى رســد. خیلى متفاوت.
 او جوان تر و شاداب تر اســت علیرغم اینکه پا به سن 

مى گذارد.
در ماه آوریل سال گذشته (فروردین 94) «میل آنالین» 
مطلبى منتشــر کرد و در آن از پوتین با عنوان «چهره 

در حال تغییر روســیه» نام برد که احتماًال روى پوست 
صورتش جراحى پالستیک انجام داده یا بوتاکس تزریق 
کرده است. اما این نخستین بار نیست که چنین پرسشى 

مطرح مى شود.
پوتین در سال 2011با زخمى زردرنگ روى صورتش 
ظاهر شد و رسانه هاى روسیه در همان زمان، احتمال 
زیر تیغ جراحى رفتــن او را مطرح کردنــد. البته یک 

سخنگوى پوتین این ادعا را تکذیب کرد.
برخى رســانه ها، تصاویــر پوتین را از ســال 2001 تا 

کنون بررسى و منتشــر کرده اند و تردیدى نیست که 
پوتین حاال بهتر و جوان تر به نظر مى رســد.وى در ماه 
مارچ سال گذشته (اســفند 93) ده روز در برابر دوربین 
رســانه ها ظاهر نشــد و در بازگشــت، صورتى بدون 
چین و چروك داشــت!حاال هم کــه پوتین کنفرانس 
خبرى پایان ســال خــود را برگــزار کــرد، صورت 
وى کامًال بدون چین و چروك اســت. ما در این حوزه 
متخصص و صاحبنظر نیســتیم اما آیا کسى راز پوتین 

را مى داند؟

  تسنیم| پس از گذشت هشــت سال و 
بى نتیجه بودن بسته حمایتى «بى نظیر بوتو» که 
قرار بود حدود 350 هزار شغل جدید در پاکستان 
ایجاد کنــد، تحقیقات قضائى درباره سرنوشــت 
نامعلوم هزینه هاى کالن اختصاص یافته به این 

بسته حمایتى، آغاز شد.
بر اســاس گزارش ها، اخیراً دادخواستى در کمیته 
ضد فساد اقتصادى دادگاه پاکستان ثبت شده است 
که  نشان مى دهد هزینه هنگفتى پرداخت شده به 
دست اندرکاران این پروژه، نه تنها در مسیر خود 
استفاده نمى شود، بلکه به صورت غیر قانونى مورد 

استفاده شخصى قرار مى گیرد.
در سال 2008 بسته حمایتى «بى نظیر بوتو» آغاز 
شــد و قرار بود بیش از 350 هزار جوان تحصیل 
کرده و بى سواد در پاکستان بر اساس آن، آموزش 

هاى الزم براى ورود به بازار کار را دریافت کنند.
در سال 2013 یک مؤسسه تحقیقاتى در این زمینه 
نیز تأسیس شــد ولى علیرغم گذشت سه سال از 
تأسیس این مؤسســه هیچ اقدام عملى صورت 

نگرفته است.
اکســپرس نیوز در این باره نوشــت که ساالنه 
میلیاردها روپیه توســط این مؤسسه جذب شده 
و به مسئولین ارشــد آن و خانواده آنان اختصاص 

مى یابد.
عالوه بــر این میلیون هــا روپیه بــراى اجاره و 

هزینه هاى جارى این مؤسســه دریافت مى شود 
ولى تا کنون فعالیت هــاى مذکور هیچ خروجى 

نداشته است.
کمیته ضد فســاد اقتصادى پاکســتان، دستور 
تحقیقات قضائى در این مورد را صادر کرده است.

بانک جهانى نیز به عنوان تأمیــن کننده بخش 
کالنى از بودجه ایــن طرح از دولت پاکســتان 
درخواست کرده بود هرچه سریع تر گزارش مخارج 

این بسته حمایتى و بازده آن را ارائه کند.
در سال 2008 و در زمان حکومت «حزب مردم» 
پروژه اى با نام بســته حمایتى «بــى نظیر بوتو» 
شــروع به کار کرد و با ثبت نام از میلیون ها جوان 

پاکستانى وعده اشتغال به آنان داد.
گزارش ها حاکى اســت حق الثبــت نامى که از 
داوطلبین گرفته شده اســت رقم بسیار هنگفتى 
شــده و تا کنون محل خرج آن مشــخص نشده 

است.
«نواز شــریف» نیز در اولین سال حکومت خود با 
اعالم اختصاص وام اشتغال به جوانان پاکستانى، 
به همین شیوه میلیون ها نفر را ثبت نام کرد ولى 
تاکنون خبرى از وام هاى پرداخت شده در دست 

نیست.
این درحالى است که مسئوالن حزب مسلم لیگ 
شاخه نواز شریف و حزب مردم یکدیگر را به فساد 

اقتصادى محکوم مى کنند.

  ایسنا| رئیــس جمهــورى 
فیلیپین تهدید کرده که ساختمان 
سازمان ملل در نیویورك را 
با خاك یکســان مى کند؛ 
اقدامى کــه در واکنش 
بــه انتقادهــاى بیش از 
حد جامعــه بین الملل از 
سرکوب قاچاقچیان مواد 
مخدر در این کشور آسیایى 

صورت گرفته است.
«رودریگو دوترته» رئیس جمهورى 
فیلیپین گفت:  به سازمان ملل بروید و علیه 
من شکایت کنید! من هم سازمان ملل را با خاك یکسان مى کنم! اگر به آمریکا بروم 

آن را نابود مى کنم!
رئیــس جمهــورى فیلیپیــن، «زید رعــد الحســین» کمیســیونر عالــى حقوق 
بشــر ســازمان ملل را یک «احمق» خوانــد. پس از آنکه وى خواســتار بررســى 
و تحقیق درباره ســرکوب و کشــتارها در داوائو، زمانــى که دوترته شــهردار بود، 
شد،رئیس جمهورى فیلیپین در جریان یک سخنرانى تلویزیونى مکرراً کمیسیونر عالى 
حقوق بشر سازمان ملل را فردى احمق خواند و ادامه داد:  «این فرد واقعًا احمق و نادان 
است. شماهایى که در سازمان ملل هستید، حقوقتان را ما مى دهیم. شما احمق ها به من 
نگویید چه کارى باید انجام دهم! اصًال چه کسى به شما چنین حقى را داده است؟ شماها 
باید دوباره به مدرسه بروید، اصًال چیزى از دیپلماسى نمى دانید. شما نمى دانید به عنوان 

کارمندان سازمان ملل چگونه رفتار کنید. با من اینطور حرف نزنید!»
در ســپتامبر 2016، رئیس جمهورى فیلیپیــن از دیدار با «بان کــى مون» دبیرکل 
ســازمان ملل امتناع کرد و پس از آنکه ســازمان ملل اقدامات وى را در ســرکوب 
قاچاقچیان مواد مخدر مورد انتقاد قــرار داد، حتى تهدید کرد ســازمان ملل را ترك

 مى کند.
اقدامات سرکوبگرانه دوترته در رویارویى با قاچاقچیان مواد مخدر به ویژه در 22 سال 
شهردارى داوائو مورد انتقاد بین المللى قرار دارد و تخمین زده مى شود که از زمان روى 
کار آمدن در ِمى 2016، این ســرکوب گرى ها  دوهزارو400 کشــته برجاى گذاشته 

باشد.

رئیس جمهورى مصر    مهر |
فعالیت هاى اقتصــادى ارتش 

این کشــور را حدود 2 درصد 
کل فعالیت هاى اقتصادى 
مصــر دانســت و بدین 
ترتیب گمانه زنى ها درباره 
تســلط ارتش بر نیمى از 
اقتصــاد این کشــور را رد

 کرد.
السیســى»  لفتــاح   «عبدا

که در مراســم توســعه یکــى از 
شــرکت هاى وابســته ارتش این کشــور 

ســخن مى گفت، افزود نقش ارتش 1/5تا 2 درصد تولید اقتصاد مصر اســت که به 
گفته وى ســه چهار تریلیون پوند مصر (معــادل 160 تا 213 میلیــارد دالر آمریکا)

 است. 
به گفتــه وى، بر اســاس ایــن رقم، ســهم ارتــش در فعالیــت هــاى اقتصادى 
مصر بیــن دو میلیــارد و 390 میلیــون دالر و چهــار میلیــارد و 260 میلیون دالر 

است.
السیسى افزود: گفته شده است که اقتصاد نظامى 20 یا حتى 50 درصد کل اقتصاد مصر 
اســت. اى کاش اینگونه بود. ما چیزى براى پنهان کردن نداریم؛ ارتش بین 1/5 تا 2 

درصد اقتصاد را در دست دارد.
وى توضیح داد: ارتش در همه طرح هاى خود مالیات مى پردازد و مورد حســاب رسى 

قرار مى گیرد.
السیسى که خود ژنرال پیشین ارتش است و در سال 2014 به قدرت رسید وعده داده 
است که اقتصاد این کشور را که از سال 2011 با کاهش سرمایه گذارى و گردشگر روبه 
رو شده است، نجات مى دهد. گردشگرى و ســرمایه گذارى دو منبع مهم درآمدهاى 

ارزى مصر هستند.
وزن اقتصادى ارتش که همــه نــوع کاال، از آب معدنى گرفته تــا ماکارونى، تولید 
مى کند، از دیرباز یکى از موضوع هــاى بحث برانگیز در مصر بوده اســت اما اظهار 
نظرهاى رســمى در زمینه حــوزه فعالیت هــاى اقتصادى ارتش بــه ندرت صورت

 مى گیرد.

رهبر کاتولیک هاى جهان در شــب کریســمس (میالد حضرت     خبر آنالین |
مســیح(ع)) تأکید کرد: مادى گرایى خیره کننده اى که بر اعتقاد به خداوند سایه افکنده 
کریسمس را نیز به چالش کشیده و چشم بســیارى را بر نیاز قحطى زدگان، مهاجران 
و جنگ زده ها کور کرده اســت.«پاپ فرانســیس» رهبر کاتولیک هاى جهان در شب 
کریسمس گفت: جهانى که غرق در لذت، جشن، خودخواهى و خودبینى شده به تواضع 
و فروتنى بیشترى نیازمند است. اگر مى خواهیم اصل کریسمس را جشن بگیریم باید به 
معصومیت یک نوزاد تازه متولد شده، آرامشى که در آن قرار دارد و تأثیر دلپذیر و شیرین 
گهواره اش بیاندیشیم. خدا در آنجا حضور دارد.در این جشن که حدود ده هزار تن به همراه 
چندین کاردینال و اسقف حضور داشــتند، پاپ فرانسیس افزود: بسیارى از افراد در این 
جهان غنى باید به یاد آورند که پیام کریسمس تواضع، فروتنى و سادگى است. بسیارى 

تولد مسیح(ع) را انکار کرده و بســیارى دیگر نیز با بى میلى به آن نگاه مى کنند. امروزه 
کریسمس به جشنى تبدیل شده که به جاى مســیح (ع) بازیگران اصلى آن ما هستیم، 
تجارت بر اعتقاد به خداوند سایه افکنده و ما به جاى آنکه نگران ضعفا باشیم به فکر هدایا 
هستیم.پاپ فرانسیس ادامه داد: متأسفانه دنیاپرستى کریسمس را احاطه کرده است و 
ما باید آن را آزاد کنیم. ما در این جشن باید به فکر عذاب کودکان امروز و گریه هایشان 
در هنگام فرار از بمباران یا نجات از قایق هاى مهاجرت باشیم. مسیح نیز یک مهاجر بود. 
وقتى کودکان از فقر و گرســنگى مى میرند چطور مى توانیم به فکر هدایاى گرانقیمت 
باشــیم. رهبر کاتولیک هاى جهان گفت: به کودکان امروزه فرصت داده نمى شود در 
آرامش در آغوش مادرشان بیارامند و از ســوى والدینشان نوازش شوند و این شرافت و 

انسانیت را زیرسئوال مى برد.

حضور عجیب یک رئیس  جمهور 
در تحلیف ترامپ

حضور عج
در

بوش پدر و پسر در مراســم تحلیف «دونالد ترامپ» حضور نخواهند یافت؛ این 
درحالى است که مراسم تحلیف وى با حضور عجیب و غیرمنتظره 

یکى از رؤساى جمهور آمریکا همراه خواهد بود.
وبســایت «میامى هرالد» گــزارش داد؛ دونالد 
ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توانســت 
بدون برخوردارى از حمایت رؤساى جمهور زنده 
این کشــور در انتخابات پیروز شود اما مراسم 
تحلیف وى با حضور عجیب و غیرمنتظره یکى 

از رؤساى جمهور آمریکا همراه خواهد بود.
بر اســاس گزارش بســیارى از رسانه ها، 
«جیمــى کارتر» -رئیس جمهور اســبق 
آمریــکا از حــزب دموکــرات و حامى 
«هیالرى کلینتون»- تنها رئیس جمهور 
پیشین آمریکاست که در مراسم تحلیف 
دونالد ترامپ شرکت خواهد کرد. کارتر 

این خبر را چند روز پیش اعالم کرد.
«جرج اچ دبلیــو بوش»، بــوش پدر که 
پس از کارتــر رئیس جمهور آمریکا شــد 
اعالم کرده است به دلیل کهولت سن در 
مراســم تحلیف ترامپ شرکت نخواهد
 داشت. بوش 92 ســاله به دلیل یک 
سقوط در سال 2015، با شکستگى 
استخوان در ناحیه گردن روبه رو 
شد. او مسن ترین رئیس جمهور 
زنده آمریکا محسوب مى شود.

به نوشــته «پولیتیکو» و «یو اس نیوز»، «جرج دبلیو بوش» - بوش پســر- هنوز در 
حال بررسى امکان حضور خود در مراســم تحلیف ترامپ است. گفته مى شود تصمیم 
نهایى وى پس از تعطیالت سال نوى مســیحى اعالم خواهد شد. هیچیک از بوش ها 
در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا از ترامپ حمایت نکرد و بوش پسر، رأى سفید به 

صندوق انداخت.
در ادامه این مطلب آمده اســت: اما شــاید یکى از گزینه هایى که حضور یا غیبتش در 
مراسم تحلیف ترامپ توجه بیشتر رسانه ها را به خود جلب کرده، «بیل کلینتون» است.

به نوشته پولیتیکو، هنوز مشخص نیســت بیل و هیالرى کلینتون در مراسم تحلیف 
ترامپ حضــور یابند. کلینتون ها مایل هســتند به دلیــل وقایع مرتبط بــا انتخابات 
ســال 2016، در این مراسم شــرکت نکنند اما ممکن اســت بخواهند براى تسهیل
 فرآینــد انتقال قــدرت، به محــل برگزارى مراســم بیاینــد. معموًال در مراســم 
تحلیف، از رؤساى جمهور پیشین دعوت مى شود؛ اما این دعوت، شامل همسران آنها 
نمى شود. به همین دلیل، ممکن است بیل کلینتون به تنهایى در مراسم تحلیف ترامپ 

حاضر شود.
همچنین بنا بر سنتى قدیمى، رئیس جمهور کنونى آمریکا در مراسم تحلیف و سوگند 
رئیس جمهور جدید حاضر مى شود. بعید است که «باراك اوباما» هم از این رسم تخطى 

کند؛ گرچه هنوز حضورش را در مراسم سوگند ترامپ تأیید نکرده است.
البته حضور جسته  گریخته رؤساى جمهور پیشین در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید، 

موضوع عجیبى نیست.
بوش ها به بهانه شرایط جسمانى بوِش پدر در مراســم تحلیف دور دوم اوباما شرکت 
نکردند و «جرالد فورد» هم در مراسم تحلیف دور دوم بوش پدر شرکت نکرد اما تمامى 
رؤساى جمهور پیشــین آمریکا که در قید حیات بودند، در مراسم تحلیف دور نخست 

ریاست جمهورى اوباما شرکت کردند؛ اتفاقى که براى ترامپ رخ نخواهد داد.
ترامپ در جلب نظر افراد هنرمند و مشــهور براى حضور در مراسم تحلیف خود هم با 

مشکل روبه رو بوده است.

جنجال جدید پاکستان؛ 
بسته حمایتى «بى نظیر بوتو» 

پاپ: مادى گرایى، کریسمس را احاطه کرده است

 سازمان ملل را 
با خاك یکسان مى کنم!

رئیس جمهورى مصر
تسلط ارتش بر اقتصاد را رد کرد

پوتین جراحى پالستیک انجام داده است؟

 شهردارى نایین باستناد مصوبه سوم شــماره 78/4/448 مورخ 95/09/25 شوراى محترم اسالمى 
شــهر نایین در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین با کاربرى کارگاهى واقع در قطب کارگاهى را با قیمت 
پایه کارشناسى و با مشخصات جدول و پالن تفکیکى و کروکى محل که به پیوست مى باشد را از طریق 

مزایده عمومى به فروش برساند.
لذا متقاضیان محترم مى توانند تا پایان وقت ادارى روز پنجشــنبه مورخ 95/10/16 با تکمیل اسناد 
مزایده و مدارك مورد نیاز به انضمام یک فقره ضمانتنامه بانکى داراى اعتبار سه ماهه و یا فیش واریزى 
نقدى به حساب 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى نایین به عنوان سپرده شرکت در مزایده 
را در دو پاکت جداگانه سربسته الك و مهر شده (در پاکت الف ضمانتنامه بانکى و یا فیش واریز نقدى 
سپرده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپى شناسنامه، کارت ملى و دیگر اسناد مزایده) به دفتر 

حراست شهردارى نایین تحویل و رسید دریافت دارند.    
شرایط مزایده: 

1- متقاضى موظف است ظرف مدت 7 روز از تاریخ بازگشــایى پاکت پیشنهادى قیمت به دبیرخانه 
شهردارى مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز 
بهاى زمین اقدام نماید. عدم واریز در مهلت تعیین شده انصراف در خرید تلقى شده و در این صورت 

سپرده تودیعى متقاضى به نفع شهردارى ضبط و متقاضى هیچگونه ادعایى نخواهد داشت. 
2- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال ســند و چاپ آگهى در روزنامه و سایر هزینه هاى مرتبط با موضوع 

برعهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- قیمت پیشنهادى بایستى به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادى، 

ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشتر از وضعیت زمین مى توانند به امور 

عمرانى و شهرسازى شهردارى مراجعه نمایند. 
5- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط، امضاء نموده و به 

مزایده گزار تسلیم نماید. 
6- متقاضیان بایستى کپى شناسنامه و کارت ملى خود را ضمیمه درخواست در پاکت (ب) ارائه نمایند 
و همچنین اشخاص حقوقى باید کپى آگهى هاى تاسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء 

مجاز پیشنهاد دهنده براى اسناد مالى و تعهدآور و گواهى کد اقتصادى نیز ضمیمه نمایند. 
7- سپرده  نفرات دوم و سوم شــرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذارى با برنده مسترد 

نخواهد شد. 
8- پاکت هاى پیشنهادى قیمت داده شده رأس ساعت 16:30 روز پنجشنبه مورخ 95/10/16 در محل 
شهردارى نایین با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز خواهد شد و حضور متقاضى در جلسه آزاد 

مى باشد. 

آگهى مزایده فروش زمین

اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین 

نوبت اول


