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آالینده نبودن سوخت مصرفى ذوب آهن باید تأیید شودتوزیع بسته هاى لبنى و کنسروى در میان بازنشستگانآخرین وضعیت پرونده تحصیل برادر رئیس جمهور  دبیرکل سازمان ملل به فساد مالى متهم شدمسکن گران تر شد استاناجتماعجهان نما بین المللاقتصاد
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در صفحه تندرستى بخوانید

در صفحه حوادث بخوانید

4 اشتباه شایع در مورد شیر

خودسوزى منجر به
 مرگ نانوا

شیر یکى از فرآورده هاى پر اهمیت و ضرورى 
اســت. از قدیم تا به امروز یکسرى باورهاى 
شایع و نادرست مرسومى در مورد فواید و نحوه 
استفاده شــیر وجود داشته که هیچگونه پایه 
علمى ندارد. با ما همراه شوید تا 4 باور مرسوم 

و غلط در مورد شیر را به شما معرفى کنیم. 

نانواى گلپایگانى بخاطر وضعیت اسفبار نانوایى 
و ناتوانى در گذران معیشــت، خود را در آتش 
سوزاند. این نانوا که از کودکى در حرفه نانوایى 
مشــغول به فعالیت بوده و کارگرى مى کرده 

است در سال 88 با اخذ پروانه کسب...

پاى زنان به ریاست جمهورى باز مى شود؟!

کشف آثار کم نظیرادوار 
مختلف در پاسارگاد

باجه نشینان از چک هاى 
برگشتى مى گویند

ظریف نگفته 
بود در مورد 
برجام اشتباه 
کرده 
است
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 اصفهانى ها  
 فقط به موفقیت  
 فکر مى کنند 

قصابى هاى استان مى شکنند

افزایش 6 برابرى مرگ 
با قرص برنج در استان
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آمار پزشکى قانونى اصفهان نشان مى دهد

5

«وصف گوشتى» در اصفهان

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  آگهى برگزارى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت

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: 95/10/8

دوم

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-قیمت پایه کارشناسى: ماهیانه به مبلغ 110/000/000 (یکصد و ده میلیون ریال)

5- مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 66/000/000 (شصت و شش میلیون ریال) به نام شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان
6- 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 اســناد: 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 کشــاورزى) در زمان مهلت خرید اسناد (ردیف 1-6 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 آگهى مزایده عمومى شماره 6161//9595 

اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهاناداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان

نوبت
 دوم

شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شــماره 95/924/ش/4 مورخ 95/09/21 
شوراى اسالمى شــهر خورزوق در نظر دارد نســبت به احداث کمربندى شرق 
خورزوق حدفاصل بلوار آزادگان تا خیابان گلزار شــهداى دلیگان به طول حدود 
1700 متر- شامل احداث سیفون کانال آب، زیرسازى و جدولگذارى  با اعتبار بالغ بر 
11/000/000/000 ریال اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت 
دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 95/10/16 
به امور مالى شهردارى مراجعه نمایند ضمناً مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت 

ادارى روز شنبه مورخ 95/10/18 مى باشد. 

آگهى مناقصهآگهى مناقصه

سیدحسین حجازى- شهردار خورزوقسیدحسین حجازى- شهردار خورزوق

نوبت
 دوم

روز فرودهاىروز فرودهاى  اضطرارىاضطرارى  در اصفهاندر اصفهان
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مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، یکى از مهمترین 
دغدغه هاى امروز را مصرف مارى جوآنا، گل و حشیش 
توســط نوجوانان و جوانان دانســت و از دســتگاه هاى 
انتظامى، قضائى و فرهنگى خواست تا اقدامى عاجل براى 

متوقف کردن گرایش نوجوانان به این ماده انجام دهند.
حمید صرامى در گفتگو با تســنیم با هشــدار نسبت به 
افزایش قابل توجه مصــرف مارى جوآنا در میان جوانان 
و نوجوانان کشور اظهار داشــت: متأسفانه دغدغه اخیر 
کشــور مصرف ماده گل، مارى جوآنا و حشیش در میان 
نوجوانان و جوانان اســت و انتظار مى رود دستگاه هاى 
اطالعاتى، انتظامى و قضائى همانطــور که درباره ماده 

شیشه، توانستند مصرف این ماده را کنترل کنند و قیمت 
این ماده از پنج میلیون تومان براى هر کیلو به 51 میلیون 
تومان رسید، اقدامى عاجل و جدى درباره گل، حشیش و 

مارى جوآنا نیز انجام دهند.
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: 
امیدواریم با مداخله جدى نهادهاى فرهنگى، انتظامى، 
امنیتى و قضائــى، بتوانیم گرایش نوجوانان نســبت به 

مصرف گل و مارى جوآنا را در کشور متوقف کنیم.
صرامى گفت: در سال هاى 84 تا 95، بیش از هزار و800 
آشپزخانه تولید شیشه در کشور منهدم و بیش از 20 تن 

شیشه کشف و ضبط شد.

نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیر اقدام کریمى قدوسى 
است، گفت: وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت 
ملى و سیاســت خارجى مجلس نگفته بود که در مورد 

برجام اشتباه کرده است.
على مطهرى در گفتگو با ایرنــا افزود: درباره اقدام جواد 
کریمى قدوسى از طرف تعدادى از نمایندگان به هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان شــکایت شده و این شکایت 

وصول شده است.
مطهرى با بیان اینکه وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون 
امنیت ملى نگفته بود که در مورد برجام اشــتباه کرده ، 

تصریح کرد: در آن جلسه ظریف گفته بود که آنها یعنى 
آمریکایى ها در مورد تمدید قانون ایسا قول هایى داده 
بودند و ما به قول هاى شفاهى آنها اعتماد کردیم و بهتر 

بود که اعتماد نمى کردیم. 
وى افزود: این موضوع به شکلى منعکس شده که گویى 
وزیر امور خارجه گفته اســت که ما در مورد کل برجام 

اشتباه کرده ایم.
مطهرى گفت: ظریف تأ کید کرده بــود که این مطالب 
محرمانه است و از طرفى این مطالب نادرست منعکس 
شده است؛ بنابر همین دو دلیل، اقدام نماینده مجلس و 

عضو کمیسیون امنیت ملى نادرست بود.

گرایش نوجوانان به 
«مارى جوآنا» را متوقف کنید!

ظریف نگفته بود در مورد 
برجام اشتباه کرده است

پیشگویى عجیب
شـاهین»  «احمـد    جام جم آنالین | 
پیشگوى مصرى مشـهور به «نوستراداموس عرب» 
با پیشگویى درباره عربسـتان در سال 2017 گفت: در 
سال آینده، عربستان دو تن از شخصیت هاى بارز را بر 
اثر مرگ ناگهانى و بدون وجود نشانه اى از بیمارى یا 

موارد مشابه از دست خواهد داد.
احمد شاهین در یک برنامه در شبکه ال تى سى مصر 
همچنین افزود: در جریان مراسم حج نیز تنش هایى 

اتفاق خواهد افتاد.
یادآور مى شـود احمد شـاهین، در پیشـگویى هایش 
براى سال 2016 از به قدرت رسیدن «سیف االسالم 
قذافى» در لیبى و بیمارى «عبدالفتاح السیسى» رئیس 
جمهور مصر و همچنین چند موضـوع دیگر خبر داده 

بود که تحقق نیافتند.
اما در مقابل، وى اولین فردى بود که پیشـگویى کرد 
«فاتن حمامه» بازیگر بزرگ عرب و «عمر شـریف» 
همسر سابق این بازیگر و ستاره بزرگ دنیاى بازیگرى 

مصر و هالیوود از دنیا خواهند رفت. 

باال گرفتن دعواى وزرا 
  فارس| وزیر بهداشـت چنـد روز پیش گفته 
بود: سالمت مردم را دسـت یک بنگاه اقتصادى داده 
و آن را در وزارت رفـاه قرار دادند، حیف اسـم رفاه که 
براى ایـن وزارتخانـه انتخـاب کردنـد. در واکنش به 
این موضوع امروز وزیر رفاه گفت: در پاسخ به آنهایى 
که به صندوق هاى بازنشسـتگى براى شـرکت دارى 
انتقاد دارند باید گفت حسن ما در این است که با تمام 
مشـکالت جلوى افزایش قیمت را گرفته ایم تا قشـر 

آسیب پذیر حتى از یک شیر ساده هم محروم نشود. 

واکنش به نامه خارج نشین ها
  تابناك | حمیدرضا جالیى پور مدیر مسـئول 
روزنامه جامعـه در کانـال تلگرامى خود نوشـت: من 
اصالح طلبم و دموکراسى را راه نجات ایران مى دانم و 
در این مسیر از هر نوع فعالیت مدنى و قانونى و زندان 
رفتن هم دریغ نمى کنم. ولى اگر کشور ایران و جان و 
امنیت ایرانیان به خطر بیافتد، به عنوان تنها مردى که از 
یک خانواده شهید باقى مانده زیر فرماندهى [حضرت] 

آیت ا... خامنه اى به جبهه مى روم.

دولت بد شانس 
 ایلنا| فرشاد مؤمنى اقتصاددان در مورد عملکرد 
دولت روحانى گفت:  این دولت یکى از بدشانس ترین 
دولت هاى بعد از انقالب بوده است زیرا میراث دار یکى 
از بى سابقه ترین سطوح تجربه شده ناکارآمدى و فساد 
در دولت قبلى بوده اسـت. اما در عین حال این دولت 
یکى از خوش شـانس ترین ها هم محسـوب مى شود 
بخاطر اینکه ابعاد خرابکارى هاى دولت قبلى به حدى 
اسـت که اشـتباهات دولت فعلى را نمى توان با دولت 
احمدى نژاد قیاس کرد. بنا بر ایـن با هر متر و معیارى 
درباره دولـت روحانى داورى کنیم، انصاف این اسـت 
دولت فعلى اقدامات مخرب انجام نداد و تالش  هایى 

هر چند  ناکافى براى اصالح امور صورت گرفت.

شاهکار «کرى» 
وزیـر خارجه آمریـکا در حـال تدوین    ایسنا|
طرحى براى مرحله آتى اسـت؛ طرحى که مقدمه اى 
براى توافق و گفتگو بر سـر پرونده هاى مشمول حل 
نهایى حتـى پـس از روى کار آمـدن دولـت «دونالد 
ترامـپ» رئیس جمهـور منتخب آمریـکا خواهد بود.  
روزنامـه فلسـطینى «القدس» بـه نقل از یـک منبع 
آگاه اعـالم کرد کـه کلیات ایـن طرح که قرار اسـت 
طى روزهاى آینده ارائه شـود، نشـان مى دهد «جان 
کرى» سـعى در پیدا کـردن راهى براى به رسـمیت 
شناخته شدن «کشور یهود»، تشکیل کشور فلسطین 
در مرزهـاى سـال 1967 همـراه بـا مبادلـه اراضى و 
باقـى مانـدن 75 الـى 80 درصد از شـهرك نشـینان 
صهیونیست ساکن کرانه باخترى تحت حاکمیت رژیم 

صهیونیستى را دارد.
 بر اسـاس گـزارش ایـن روزنامه، سـند مذکـور هیچ 
اشاره اى به حق بازگشت آوارگان فلسطین یا پرداخت 
غرامت مادى به آنها نکرده و مسئله قدس را هم مورد 

بررسى قرار نداده است.

توئیتر

  تابناك | رهبر انقالب در اجراى بند یک اصل 
110 قانون اساسى، سیاست هاى کلى «انتخابات» را که 
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین 
شده، به رؤساى قواى سه گانه و رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ابالغ مى کنند تا بــا یکى از بندهاى آن 
یکبار براى همیشه به دردسرهاى شرط «رجل سیاسى» 

پایان دهند.
شــاید تاکنون این «شرط رجل سیاســى بودن» براى 
کاندیداهاى ریاســت جمهورى بوده کــه بدون هیچ 
تفســیر قانونى، بانوان را از میادین انتخابات ریاســت 
جمهورى دور ساخته است. همین مسئله، این روزها به 
محورى ترین وظیفه شوراى نگهبان تبدیل شده است. 
اگرچه تاکنون نام هیچ زنى در میان کاندیداهاى نهایى 
انتخابات ریاست جمهورى مطرح نشــده، اما امروز با 
استمداد از نظر کارشناسان حقوقى، کمر به همت بسته 
شده تا نهاد تصمیم گیر شــوراى نگهبان بتواند آنچه را 
فرموده رهبر انقالب مبنى بر تعریــف و اعالم معیارها 
و شرایط الزم براى تشــخیص رجل سیاسى، مذهبى و 
مدیر و مدبر بودن نامزدهاى ریاســت جمهورى است، 

عملى کند.

ریاست جمهورى؛ والیت یا وکالت؟
در پیش نویس قانون اساســى ایران اشاره اى به شرط 
جنسیت نشده بود، اما در گروه بررسى، شرط مرد بودن 
به آن اضافه شــد تا در مذاکرات مجلس خبرگان قانون 
اساسى این مســئله مورد بحث و بررسى بیشترى قرار 
بگیرد. با آغاز مذاکرات در این مجلس، نظرات اعضا به 
موافقان و مخالفان گنجاندن شرط «مرد» بودن در اصل 

مربوط به ریاست جمهورى تقسیم شد. 
گروهى که معتقد بودند قیــد مرد بودن ضرورتى ندارد، 
استدالل خود را بر این مبنا قرار مى دادند که در ریاست 
جمهورى امر والیت مطرح نیست تا نیاز به تحقق شرط 
مرد بودن وجود داشته باشد بلکه، رئیس جمهور وکیل 
ملت اســت که به وکالت نه به والیــت از آنان قدرت 
اجرایى پیدا مــى کند. اما عده اى دیگــر با اصل وکیل 
بودن رئیس جمهور مخالفت داشــتند. آنان با تأکید بر 
اینکه ریاست جمهورى از امور مربوط به والیت است، 
تأکید داشتند که زنان به هیچ وجه حق حکومت ندارند. 

به هر حــال تالش هاى هر دو گــروه اعضاى مجلس 
خبرگان قانون اساســى به جایى نرســید تا اصل 115 
فعلى قانون اساسى با قید «رجل سیاسى» مورد تصویب 
قرار بگیرد. قیدى که از نتیجه سومین رأى گیرى براى 
تصویب این اصل حاصل شــد، براى آینده اى بود که 
شهید بهشتى در برابر کســانى که عنوان مى کردند در 
اسالم حکومت به زن نمى رســد، پیش بینى مى کند: 
«شاید روزى خانمى، واجد شرایط ریاست جمهورى در 
کشور شود؛ فردى که به درد کشور بخورد، پس ما نباید با 
محدودکردن قانون، خود را از خدمت او محروم کنیم.»

استفاده 37 ساله از معنى لغوى رجال
 شــوراى نگهبان در مقام قانونى نظــارت بر صالحیت 

داوطلبان ریاست جمهورى تاکنون صالحیت هیچیک 
از زنان را مورد تأیید قرار نداده اســت. رویه اى که البته 
بدون تفسیر از اصل 115 قانون اساسى دنبال مى شود، 
در ایســتگاه دوازدهمین انتخابات ریاســت جمهورى 
متوقف شده تا شــاید چاره اى براى آن اندیشیده شود. 
اما عدم حضــور زنان در انتخابات یــا بهتر بگوییم عدم 
تأیید صالحیت آنان از سوى شوراى نگهبان تنها مربوط 
به ریاست جمهورى نیســت. مجلس خبرگان رهبرى 
نیز در پنــج دوره برقرارى خود، حضور هیــچ زنى را بر 
کرســى هاى نمایندگى ندید تا باز هم نظر شورا بر عدم 

حضور زنان باشد. 
البته این را نبایــد فراموش کرد کــه در پنجمین دوره 
انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــرى و در جایــى 

که آزمــون کتبــى یکــى از شــرایط ورود داوطلبان 
به رقابت هاى انتخاباتــى بود، چند نفــر از زنان براى 
شــرکت در این آزمون دعوت شــدند تا نظر شــوراى 
نگهبان براى حضــور زنان آنقدرها هم منفى نباشــد. 
هرچند هیچکــدام از این زنان موفــق از آزمون بیرون

 نیامدند.
با ابالغ سیاســت هاى کلى انتخابات، شوراى نگهبان 
اولین نهادى بود که براى اجراى این سیاست ها اعالم 
آمادگى کرد. نهاد نظارتى انتخابات، قسمت پنجم از بند 
10 را از وظایف خود دانســت تا وارد تعیین ضوابط براى 
موضوع رجل سیاسى شــود. حال نهادى که با گذشت 
11 دوره انتخابات، هیچگاه ورود زنان را از لحاظ قانونى 
داراى مشکل ندانست و در عمل هم هیچگاه آنان را وارد 

عرصه انتخابات نکرد، چه تعریفــى از معیارهاى رجل 
سیاسى مى تواند داشته باشد؟ 

براى پاسخ به این سئوال بد نیست به فسلفه سیاست هاى 
کلى انتخابات توجه کنیم. این سیاســت ها در صورتى 
قابلیت اجرایى دارندکه در قالب قوانین گنجانده شــوند. 
از همین روســت که الیحه جامع انتخاباتى که مراحل 
آخر خود را در دولت طى مى کرد با ابالغ این سیاست ها 
دوباره در دستور رسیدگى قرار گرفت تا با تطبیق خود با 
سیاست هاى کلى، آن را براى قانون شدن تقدیم مجلس 
کند. با وجود این مى توان اعالم کردکه تنها یک بند از این 
سیاست ها نیاز به قانونگذارى ندارد و با تعیین معیارها از 

سوى شوراى نگهبان اجرایى مى شود. 
آیا این وظیفه مجلس نیست که بار تعیین معیارهاى رجل 
سیاسى را بر دوش بکشد و در همان قوانین انتخاباتى قرار 

دهد؟ قانونی؟ 
با همه این احواالت، شوراى نگهبان همچنان به تشکیل 
جلسات خود با حقوقدانان کشور براى تعیین مفهوم رجل 
سیاسى ادامه مى دهد تا به تصمیم مشخصى در این نهاد 
دست یابد. این عجله از سوى اعضاى این نهاد آنجا باعث 
تعجب مى شود که اگر وظیفه تعیین را برعهده مجلس 
قرار مى داد باز هم خود اعضاى فقها و حقوقدانان بودندکه 
نظر نهایى را اعالم مى کردند. پس اصرار اعضاى شوراى 
نگهبان به چه معناست. آیا غیر از این است که به عنوان 
یک نهــاد نظارتى تمایلى ندارد که نهــادى دیگر براى 

وظایف قانونى آنان چارچوب و ضوابط تعیین کند؟ 
آنچه از واژه رجل سیاسی برداشت می شود چیزي غیر از 
معناي لغوى آن باید باشد. «رجل سیاسى» صرف نظر از 
جنسیت به معناى «شخصیت سیاسى» است؛ بنابراین 
لزومی بر مرد بودن وجــود ندارد، امــا همین موضوع 
سال هاست که مورد بحث قرار می گیرد و همواره هیچ 
کدام از زنان ایرانــی یا پا در عرصه انتخابات ریاســت 
جمهوري نمی گذارند یــا نمی تواننــد از مرحله احراز 

صالحیت ها عبور کنند. 
بر همین اســاس بــه نظر می رســدکه الزم باشــد 
چاره اي براي این امر اندیشیده شده تا منظور قانونگذار 
از گنجاندن واژه رجل سیاسی در قانون اساسی مشخص 
شود. وظیفه اى که بهتر بود به دوش نهاد تقنینى گذاشته 

شود نه نظارتى.

مدیرمســئول روزنامه کیهان گفت: اینکه چه کســى 
طرح احتمال تقلب را در انتخابات 88 مطرح کند، بسیار 
مهم بود، اما ما از اینکــه تصمیم غربى ها در این زمینه 
را چه کســى به داخل ایران منتقل کرد، دقیقاً  اطالع 

نداریم.
به گزارش ایسنا، حسین شریعتمدارى شامگاه دوشنبه 
6 دى  در نشســت «از فتنه دیروز تا نفوذ امروز» که در 
دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد،  با طرح این ادعا که 
اســناد فراوانى براى آمریکایى-اسرائیلى بودن «فتنه 
88» وجود دارد، گفت: فتنه 88 ممکن اســت به عینه 
تکرار نشود اما موضوع آن تکرار شــدنى است و فتنه 
اساسًا ماجرایى اســت که از انتها خواندنى تر است، اگر 
چه از ابتدا هم اگر در آن دقت شود، قابل درك و کشف 

است.
وى با اشــاره به اینکه در آوریل 2008، مشــاور اسبق 
«رونالــد ریــگان» رئیس جمهورى اســبق آمریکا، 
مســئول میز ایران در CIA، مســئول میز ایران در 
پنتاگون و دو نفــر از ایران، نشســتى را برگزار کردند، 
مدعى شــد: ردپایى از حضور دکتر ابراهیم یزدى هم 
در این نشســت وجود دارد - که البته بــه قطع یقین 
نمى توان این موضوع را مطرح کرد- و در آن نشست، 
طرح احتمــال تقلب بــراى انتخابات ایــران مطرح

 شد.
شــریعتمدارى افزود: اینکه چه کســى طرح احتمال 
تقلب را در انتخابات 88 مطرح کند، بسیار مهم بود، چرا 

که این فرد باید شخصى مطرح باشد تا بتواند موضوع 
تقلب را بیــان کند اما ما از اینکه تصمیم آن جلســه را 
چه کســى به داخل کشــور منتقل کرد، دقیقاً  اطالع 

نداریم.
وى در ادامه مدعى شد: اما دو سه ماه پس از آن نشست، 
آقاى هاشــمى رفســنجانى احتمال تقلــب را مطرح

 کرد.
مدیرمســئول روزنامه کیهان با اشاره به حضور و نقش 
افرادى از خارج از کشــور در فتنه 88 ، اظهار داشــت: 
یکى از ســردمداران کودتاى مخملى بعــد از مطرح 
شــدن احتمال تقلب در روز 11 ژوئــن یعنى یک روز 
قبل از انتخابات 88، گفت که فــردا در ایران انتخابات 
نیست بلکه یک انقالب ســبز کلید مى خورد و تأکید 
کرد که مــا انتخابــات رنگین دیگــرى در اوکراین و 
صربستان نیز انجام دادیم و بعد از ایران نوبت به سوریه 

مى رسد.
مدیر مســئول روزنامه کیهان ادامــه داد: در فتنه 88 
همه جریاناتى که بــا هم اختالف نظر داشــتند، دور 
هم جمع شدند و «ائتالف سفید» تشــکیل دادند که 
طرحى در جهت هماهنگ شدن افراد و گروه هایى بود 
که با هم اختالف نظر داشــتند و هرچه این اتفاق نظر 
بیشتر باشد، دایره ائتالف کوچک تر مى شود. بنابراین 
هرگاه دیدیــد جریاناتى که با هــم اختالف نظر دارند 
به یک ائتالف رســیدند، بــه تابلوى ائتــالف اعتماد 

نکنید.

پاى زنان به ریاست جمهورى باز مى شود؟!
با گذشت 37 سال از تصویب قانون اساسى شرط «رجل سیاسى» هنوز مفهوم نیست

درحالى که رئیس کمیته آموزش عالى مجلس از ادامه بررســى پرونده تحصیل حسین 
فریدون در مجلس خبر مى دهد اما وزیر علوم کار بررسى این پرونده را پایان یافته اعالم 

مى کند.
محمد فرهادى وزیر علوم، تحقیقات و فناورى در گفتگو با تسنیم درباره گزارش وزارت 
علوم به کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تحصیل حسین فریدون دستیار 
ویژه رئیس جمهور و ابهامات موجود، اظهار داشت: تاکنون سه گزارش درباره وضعیت 
صحیح روند ادامه تحصیل آقاى فریدون به کمیسیون آموزش ارسال کردیم. وى گفت: 
تحصیل آقاى فریدون کامًال قانونى بوده و این موضوع را  بررسى کردند و تمام شده است.

رئیس کمیته آموزش عالى مجلس شوراى اســالمى که چندى پیش از تشکیل کمیته  
ویژه مجلس براى رسیدگى به پرونده تحصیلى حسین فریدون خبر داده بود، در واکنش 
به اظهارات وزیر علوم مبنى بر پایان یافتن بررسى پرونده تحصیلى حسین فریدون در 
مجلس، اظهار داشت: گزارش تحصیل آقاى فریدون تهیه شده و به زودى اعالم مى شود.

حجت االسالم والمســلمین سلیمى افزود: کار بررســى پرونده تحصیل آقاى فریدون 
در کمیســیون آموزش مجلس ادامه دارد و تمام نشده، البته فکر مى کنم آقاى فرهادى 

سخنگوى کمیسیون آموزش نیستند که چنین مطلبى را بیان کردند.
به گزارش تسنیم، پس از انتشار اخبارى در تیرماه درباره تحصیل حسین فریدون در مقطع 
دکتراى روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتى با وجود قبولى وى در آزمون سراسرى 
سال قبل این مقطع در دانشگاه گیالن، سازمان سنجش با صدور اطالعیه  هاى مختلفى 

روند تحصیل وى را قانونى اعالم کرد.
کمیســیون آموزش مجلس به دلیل اهمیت موضوع، بررسى پرونده تحصیلى فریدون 
را آغاز کرد و تاکنون سه نامه نگارى بین کمیسیون آموزش مجلس و وزیر علوم درباره 

پرونده تحصیلى برادر و دستیار رئیس جمهور صورت گرفته است.
اخیراً برخى نمایندگان مجلس براســاس ماده 236 آیین نامه داخلى مجلس، تقاضاى 
رسیدگى به این پرونده را داشتند که  براساس این ماده هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان 
و یا هر کدام از کمیسیون هاى مجلس عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجراى 
قانون یا اجراى ناقص قانون توســط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئوالن دستگاه هاى 
زیرمجموعه آنان را اعالم کنند، موضوع بالفاصله از طریق هیئت رئیسه  براى رسیدگى 

به کمیسیون ذیربط ارجاع مى شود.

ریشه هاى فتنه
 88 از نگاه 

ى حسین شریعتمدارى 

در گزارشــى که هجدهــم آبان ماه بــر روى خروجى 
خبرگزارى میزان قرار گرفت زنده بودن احمد متوسلیان 
و همراهانش تا تابســتان سال 95 تأیید شــد. در این  
گزارش بــه نقل از یک عضو کمیســیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى مجلس شــوراى اسالمى عنوان شده 
بود: «جمهورى اسالمى ایران اســنادى در اختیار دارد 
که زنده بودن حاج احمد متوســلیان و همراهانش را تا 
ابتداى تابســتان ســال 95 تأیید مى کند. در این اسناد 
محل اسارت حاج احمد متوسلیان و همراهانش معلوم 

است.»
اما برخى از همرزمان جاوید االثر حاج احمد متوســلیان 
متفق بر این قولند که«قباى اسارت براى تن متوسلیان 
دوخته نشده و او اسیر بشو نیســت.» سردار اسماعیل 
کوثرى رئیس ســابق اداره امنیت ســتاد کل نیروهاى 
مسلح با تأیید این گزاره به میزان مى گوید: بنده بر اساس 
روحیاتى که از حاج احمد متوسلیان مى شناسم اعتقاد دارم 

وى در همان مقطع شهید شده است.
امیر متوسلیان برادر فرمانده لشکر 27 محمد رسول ا...
(ص) در دوران دفاع مقدس هم با بیان اینکه حاج احمد 
متوسلیان شخصیتى بود که هیچ وقت در مقوله ضعف و 
تحمل اسارت نمى گنجید، اظهار داشت: این موضوعى 
است که همرزمان وى هم تأکید مى کنند و من به عنوان 

برادر کوچکش نیز این موضوع را تأیید مى کنم. 

وى تصریح کرد: اینکه مى گویند حاج احمد آدم اسارت 
نیست مطلب درستى است چون همان موقع هم برخى 
از دوستان او آمدند و گفتند وقتى حاج احمد را در ایست 
بازرســى پیاده کردند او بالفاصله کلت خود را کشید و 

همانجا او را به شهادت رساندند.
امیر متوسلیان با تأکید بر اینکه حاج احمد مرد جنگ بود و 
آدم محافظه کارى نبود و هیچگاه اهل کوتاه آمدن نبود، 
عنوان کرد: به نظر من کار به جایى نرسید که او اسیر شود 

و در اسارت بماند.
وى با اشــاره به اینکه نه من و نه هیچکس دیگرى جز 
صهیونیست ها و عوامل آنها در آن زمان آنجا نبوده، تأکید 
کرد: در عین حال با اطمینان مى گویم با شناختى که از 
روحیات وى دارم قطع به یقیــن حداقل تا آن زمانى که 
مى خواستند او را وارد زندان اسرائیلى ها کنند او در حال 
جنگیدن بوده و آنها هم طاقت نیاورند و او را به شهادت 

رساندند.

آخرین وضعیت پرونده تحصیل برادر رئیس جمهور 

روایتى از ُکلت کشیدن متوسلیان در مقابل عوامل صهیونیست ها

کار به جایى نرسید که او اسیر شود!
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وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمى گفت: ســیل میلیونى 
جمعیت به عتبات عالیات باید ســازماندهى شود زیرا در 

حال حاضر شرایط عتبات عالیات مناسب نظام نیست.
سیدرضا صالحى امیرى اظهار داشــت: سیل میلیونى 
جمعیت به عتبات عالیات باید سازماندهى شود؛ زیرا در 
حال حاضر در کربال و نجف شرایط مناسب زائران نیست. 
زائران ما باید با کمترین دغدغه به زیارت بپردازند و آنچه 

امروز در جریان است شایسته نظام نیست.
وى به برگزارى جلسه با شــوراى امنیت ملى به منظور 
سازماندهى زیارت عتبات عالیات اشــاره و اضافه کرد: 
وضعیت فعلى، وهن نظام و وهن مردم است که باید به 

عزت مردم و عزت نظام تبدیل شود.
وزیر  ارشاد گفت: باید مسئله عتبات از یک نقطه مرکزى و 
ستادى هدایت شود اما این به معنى نادیده گرفتن بخش 
خصوصى نیســت. اعزام زائران باید با کمترین هزینه 
و بیشترین فایده براى مردم باشــد. زائران عتبات باید 

صیانت شوند و این وظیفه نظام است.
صالحى امیــرى با بیــان اینکــه صیانــت از زائران 
عتبات در ســطوح عالى نظام دنبال خواهد شــد، ادامه 
داد: ریاســت جمهــور هم در ایــام اربعین نســبت به 
ساماندهى این مراســم تذکر دادند و ما دنبال خواهیم

 کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: طبق قانون 
اگر کسى معامالت پیش فروش ساختمان را به صورت 

قولنامه اى انجام دهد، مجازات شده و به زندان مى رود.
به گزارش تسنیم، محمدرضا دشتى اردکانى در حاشیه 
همایش سراســرى ســردفتران و دفتریاران در جمع 
خبرنگاران در خصوص جلســه اخیر کمیســیون اصل 
90 درباره اختالفات با پلیس در ثبت سند خودرو اظهار 
داشت: جلسه اى با حضور نمایندگان کانون سردفتران، 
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، وزارت دادگسترى و 
راهور ناجا برگزار شد تا تصمیم نهایى درباره این اختالف 
اتخاذ شود.وى افزود: با توجه به اینکه کمیسیون اصل 90 

موضوعات دیگرى را در دست بررسى دارد، فعًال تصمیم 
درباره ثبت نقل و انتقاالت خودرو به زمان دیگرى موکول 
شده است.وى درباره قانون پیش فروش ساختمان نیز 
گفت:در خصوص قانون پیش فروش ساختمان باید بگویم 
اخیراً شناسنامه فنى ساختمان را شهردارى صادر کرده 
و با توجه به این امر، دیگر مشــکلى براى سند آن وجود 
ندارد.رئیس کانون ســردفتران و دفتریاران تأکید کرد: 
طبق قانون اگر کسى معامالت پیش فروش ساختمان 
را به صورت قولنامه اى انجام دهد،  بــه زندان مى رود. 
بنابراین براى حفظ منافع اقتصادى افراد باید طبق قانون 

اقدامات انجام شود.

زندان براى انجام معامالت 
پیش فروش ساختمان 

وضعیت زیارت عتبات در 
شأن نظام نیست

فرصت طالیى در بارورى 
مدیرکل دفتر ســالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشــت گفت: نرخ بارورى کلى کشور در 
سرشمارى سال نود، 1/8بوده که در حال حاضر به 

1/9 رسیده است.
محمداســماعیل مطلــق بهترین ســن ازدواج و 
فرزنــدآورى را 18 تــا 35 ســال عنوان کــرد و با 
اشــاره به مشکالت جسمى ناشــى از افزایش سن 
مانند فشــار خون، دیابت، نارســایى کلیــوى و... 
در فرزندآورى،اظهــار داشــت: برنامه ریزى براى 
باردارى هاى برنامه ریزى شده را با ارائه مشاوره هاى 

الزم خواستاریم. 
وى به نقش اعتیاد و پیامدهــاى آن در کاهش نرخ 
بارورى اشاره کرد و افزود: 13 میلیون ایرانى در حال 
حاضر در سن بارورى و ازدواج قرار داشته و تمایل به 
ازدواج دارند که باید به عنوان فرصتى طالیى از آن 

بهره جست.

مسعودکیمیایى... 
مسعود کیمیایى در مصاحبه با حسین دهباشى،درباره 

زندگى اش اطالعاتى ناشنیده ارائه کرد.
وى در برنامــه «تاریــخ ایرانى»، از ســه ازدواج
 زندگــى اش گفت: «در 22 ســالگى ازدواج کردم. 
دخترم گیلدا از این ازدواج است، که دلم برایش تنگ 
شده. همســر بعدى من [گیتى پاشایى] مادر پوالد 
است که فوت شدند. خانم بسیار خوبى بودند. ازدواج 
ســوم من با خانمى [فائقه آتشین] بود که در زندگى 
خصوصى من بسیار خانم بزرگوار و پاکیزه اى بودند. 
من زندگى دیگرش را نمى شناسم. انسان فوق العاده 

اى بودند. و ایشان هم دیگر نیستند.»
او درباره معیشت و خانه خریدنش ادامه داد: «در سن 
76 ســالگى نه بیمه دارم و نه ارث. پنج سال پیش 
این آپارتمان را به کمک خانمى که در دفتر من کار

 مى کرد، به همراه پوالد و... خریدم. آخرش هم که 
کم آوردم، تلویزیون 130 میلیون تومان، فیلم هایم را 
خرید.» او همچنین گفت: «با شرافت زندگى کردن، 

تاوان دارد.»

پادشاهى ایرانى ها بر تلگرام 
ایرانى ها 170 هزار کانال تلگرامى راه انداخته اند که از 
این میان بیشتر از 11 هزار کانال باالى پنج  هزار عضو 
داشته و به نوعى جزو کانال هاى پرطرفدار و محبوب 

به شمار مى آیند. 
از کانال هاى فعال درشــبکه اجتماعــى تلگرام 32 
کانال بــاالى 500 هــزار عضو و هفــت کانال نیز 
بیش از یک میلیون عضو دارند. جالب اســت بدانید 
که کانال هاى تلگرامى ایرانــى روزانه یک میلیون 
و500 هزار مطلب منتشر مى کنند و درمجموع بین 

2/5تا 3 میلیارد بازدید روزانه را رقم مى زنند. 
این بخشى از آمارى است که مسعود اسدپور رئیس 

پژوهشگاه فضاى مجازى اعالم کرده است.
او ادامه مى دهد، هرکاربر ایرانى به طور میانگین در 
13 کانال تلگرامى عضو است و روزانه نزدیک به صد 

مطلب از تلگرام مطالعه مى کند.

لوازم آرایش «سفیرى» 
سفیر ایران در فیلیپین گفت لوازم آرایشى مى تواند 
شــروع مناســبى براى صادرکنندگان فیلیپینى به 

منظور ورود به بازار ایران باشد.
تارنماى روزنامه «مانیال استاندارد» به نقل از «محمد 
تنهایى» سفیر ایران در فیلیپین نوشت: مواد آرایشى 
از جمله محصوالتى هستند که درخواست گسترده اى 

براى آنها وجود دارد.
وى با معرفى ایران به عنوان یک بازار بالقوه وسیع 
براى محصوالت فیلیپینى گفت که اگر آنها بتوانند 
بر تصورات غلط خــود در مورد ایــران فائق آیند، 
فرصت هاى تجارى و صادراتى گســترده اى منتظر 

شرکت هاى فیلیپینى در ایران است.
 تنهایى در ســمینارى در مورد مقاصد جدید براى 
محصوالت فیلیپینى که توســط کمیتــه بازاریابى 
ســازمان تجارت فیلیپین برگزار شــد، گفت: مواد 
آرایشى از جمله محصوالتى هستند که درخواست 

گسترده اى براى آنها وجود دارد.

چرك نویس

بررسى هاى باستان شناسى در پاســارگاد به شناسایى 
آثارى نظیر تپه ها، محوطه ها، ســد، معدن، انواع قبور، 
قنوات، پایه هاى پل، آسیاب ها و... از دوره پیش از تاریخ، 

تاریخى، فراهخامنشى، ساسانى و اسالمى منجر شد.
به گزارش فارس، فرهاد زارعى کردشــولى سرپرست 
هیئت بررســى باستان شناسى شهرســتان پاسارگاد با 
اعالم این خبر، بررسى هاى باســتان شناسى را یکى از 
اولین روش ها براى کشف زیرساخت هاى حکومتى در 
دوره هخامنشى و سایر دوره هاى باستانى دانست و گفت: 
بر همین اساس پروژه بررسى باستان شناسى شهرستان 
پاسارگاد که داراى دشت هاى مستعدى در جوار دشت 

پاسارگاد است،کلید خورد.
این باستان شناس اظهار داشــت: از ابتداى این بررسى 
پیمایشى تاکنون آثار متعددى از دوه پیش از تاریخ شامل 
غارها و پناهگاه هاى صخره اى از دوره پارینه ســنگى 
جدید و فراپارینه ســنگى،تپه ها و محوطه هاى پیش از 
تاریخ(با فرهنگ هاى پیش از تاریخى باکونB،Aو لپوى) 

شناسایى شد.
به گفته زارعى کردشولى، از دوره تاریخى(هخامنشى) نیز 
آثار کم نظیرى همچون محوطه میان جاده اى با وسعت 
بیش از35 هکتار با پالن هندسى بسیار منظم،کانال هاى 
موســوم به جوى دختر به طول بیش از 50 کیلومتر،سد 
هخامنشى سر پنیران و معدن سنگ ابوالوردى شناسایى 

شد.
وى اظهار داشت: ادامه بررســى ها همچنین شناسایى 
آثارى نظیر انواع قبور خرسنگى، توده سنگى(خرفخانه)، 
حفره سنگى،اســتودان،کارگاه هاى اســتحصال مواد 
غذایى(شــیره انگور)،کارگاه ذوب فلــز و محوطه هاى 
استقرارى مهمى از دوره فراهخامنشى تا ساسانى را به 

همراه داشت.
بــه گفته این باســتان شــناس، از دوره اســالمى نیز

 قبرستان هایى با ســنگ قبرهاى نفیس،تعدادى قلعه، 
قنوات،آســیاب ها، عمارت هاى قدیمى و پایه هاى پل 

مورد شناسایى قرار گرفت. 
سرپرســت هیئت بررسى باستان شناســى شهرستان 
پاســارگاد تصریح کرد:پس از پایان بررســى دشــت 

پاســارگاد،نواحى همجوار نظیر دشت سعادتشهر،رشته 
کــوه هاى کوچــکک و تنــگ بالغى مورد بررســى

 باستان شناسى قرارخواهد گرفت.  
این باستان شناس، در ادامه با اشاره به آغاز کاوش هاى 
باستان شناسى پاسارگاد در ســال هاى 1307 تا 1310 
اظهار داشت: باستان شناسانى نظیر هرتسفلد، استروناخ، 
على سامى و  اسالمى اقدام به کشــف مجموعه اى از 

کاخ ها و باغ و تأسیسات پشتیبانى و دفاعى کردند.
به گفته زارعى کردشولى، تمامى این کشفیات در بخش 
شاه نشین پاسارگاد صورت گرفته و اطالعات کمترى از 

محل زندگى باقى مردم پایتخت و یا زیرســاخت هاى 
حکومتى در کل دشت و نواحى همجوار استخراج شد.

سرپرســت هیئت بررسى باستان شناســى شهرستان 
پاســارگاد با تأکید بر اهمیت تاریخى این شهرستان در 
تاریخ ایران گفت: زرین ترین برگ تاریخ چند هزار ساله 
این کشور پهناور در این شهرستان رقم خورد و دوهزار 
و570 سال قبل، مردى خوشنام و بزرگ، اقدام به خلق 

اثرى بى بدیل چون پاسارگاد کرد.
وى افزود:کــوروش اقدام به ســاخت اولیــن پایتخت 
امپراتورى گسترده پارس در دشت پاسارگاد کرد و خالق 

آثار ارزشــمندى نظیر آرامگاه،کاخ هاى دروازه، بار عام 
و اختصاصى، اســتحکامات دفاعى تل تخت، پردیس 
شاهى(اولین باغ با بقایاى مستند)، برج سنگى و محوطه 
مقدس شد و از همینجا اولین بیانیه شناخته شده حقوق 
بشر را نوشــت و به دیگر نقاط امپراتورى پهناور پارس 

گسیل داد. 
سرپرســت هیئت بررسى باستان شناســى شهرستان 
پاسارگاد اظهار داشت: شهرستان پاســارگاد در شمال 
استان فارس قرار گرفته و از شمال به شهرستان خرمبید، 
از شرق به شهرستان ارسنجان،از غرب به شهرستان اقلید 

و از جنوب به شهرستان مرودشت ختم مى شود.
زارعى کردشولى افزود: وجود رودخانه دائمى پلوار(سیوند) 
و دشــت هاى مرغــوب و حاصلخیزى نظیر دشــت 
سعادتشهر،دشت پاسارگاد و تنگ بالغى باعث توجه و 
تجمع انســان ها از دوره پیش از تاریخ تا عصر حاضر در 

این پهنه از کشور شده است. 

یک جفت قوى گنــگ به همراه ده جوجه از آســمان 
خوش رود مى گذشــتند که قوى ماده هدف تیراندازى 
شکارچیان قرار گرفت و در آب بندان سقوط کرد. قوى 
نر و جوجه ها به دنبال قوى مــاده در آب فرود آمدند و 
یکى از جوجه ها توســط کارکنان آب بندان سر بریده

 شد.
به گزارش تســنیم، روز یک شــنبه هفته جارى یک 
قوى بالغ گنگ در منطقه خوش رود در حومه بابلســر 
هدف گلوله شــکارچیان قــرار گرفــت و در یکى از 
آب بندان ها ســقوط کرد. ســقوطى که سبب شد یک 
قوى نابالغ هم به تبعیت از این قــوى بالغ در آب بندان 
فرود آمده و توســط کارکنان این آب بندان ســر بریده 

شود.
یاســر آزادى مأمور یگان اجرایى اداره حفاظت محیط 

زیســت بابلســر در این باره مى گوید: روزانه چندین 
تماس تلفنى از سوى عالقه مندان محیط زیست مبنى 
بر مشــاهده قوهایى که در معرض خطر کشتار توسط 
شکارچیان قرار دارند دریافت مى کنیم که این حجم از 
تمایل به شکار قو بدون شک ریشه در مجازات اندکى 
دارد که براى این تخلف در نظر گرفته شــده اســت. 
پرداختن مبلغ یــک میلیون و 200 هــزار تومان براى 
شــکار یک قو، براى شــکارچیان جریمه اى بازدارنده

 نیست.
وى با بیان اینکــه متهمان جنایت روز یک شــنبه در 
انتظار حکم در بازداشــتگاه به ســر مى برنــد یادآور

 مى شود: قوهاى گنگ که جمعیتشان در کشور هر سال 
نسبت به ســال قبل کاهش مى یابد به پیوند عاطفى با 
اعضاى خانواده خود مشــهورند. به همین دلیل زمانى 

که یکى از اعضاى خانواده شــکار مى شود، دیگر اعضا 
محل را ترك نکرده و به ســمت الشــه باز مى گردند. 
در این مورد هم پس از شکار شــدن قوى ماده، جفت 
این پرنده به همراه ده جوجــه در آب بندان فرود آمدند. 
جایى که یکى از جوجه ها در نهایت سنگدلى سر بریده

 شد.
آزادى با اشــاره به اینکه قوها پس از مرگ جفتشــان 
به ندرت جفت دیگــرى انتخاب مى کننــد مى گوید: 
کشــتار روز یک شــنبه نه تنها خانواده اى شامل 12 
قوى گنگ را از هم پاشــید بلکه ســاالنه ده جوجه را 
از جمعیت قوهاى گنــگ جهان حــذف خواهد کرد. 
خســارتى که متأســفانه تنها با پرداخت یک میلیون 
و 200  هــزار تومــان بــراى متخلف قابــل جبران

 است.

مدیرعامــل هلدینــگ صنایع غذایــى، دارویى و 
کشاورزى وابسته به صندوق بازنشستگى کشورى 
از اجراى طرحى در ســال 96 خبر داد که براساس 
آن به هریک از بازنشســتگان تحت پوشــش این 
صندوق یک ســبد از محصوالت لبنى و کنسروى 

توزیع مى شود.
على مــروى بــا بیان اینکــه ســهامداران اصلى 
شرکت هاى تحت پوشــش صندوق بازنشستگى 
کشــورى خــود بازنشســتگان هســتند تعــداد 
بازنشســتگان تحت پوشــش این صندوق را یک 
میلیون و 300 هزار نفر برشمرد و تأکید کرد: توزیع 
سبدهاى غذایى براى بازنشستگان در صورتى انجام 
خواهد شــد که به تصویب صندوق بازنشســتگى 

کشورى برسد.
وى یکى از شــرکت هاى اصلى و بزرگ هلدینگ 
صنایع غذایى صندوق بازنشســتگى کشــورى را 
صنایع شیر ایران دانست و گفت: ساالنه 1/3 میلیون 

تن شــیر کشــور وارد چرخه صنعتى این شرکت
 مى شود.

مروى با اشــاره به اینکه مصرف ســرانه شــیر و 
فرآورده هاى آن در ایران ساالنه 70 تا 80 کیلو است 
این میزان را در مقایسه با سایر کشورهاى اروپایى 
که 300 تا 500 کیلو گزارش شده است بسیار پایین 
دانست و از اینکه در این خصوص هیچگونه فعالیتى 
براى ترویج فرهنگ مصرف شیر در کشور نمى شود 
ابراز تأسف کرد و گفت: بررسى ها نشان مى دهد هم 
اکنون دولت ســاالنه میلیاردها تومان براى درمان 
پوکى استخوان که منجر به شکستگى آن مى شود 

هزینه مى کند.
وى با بیان اینکه هم اکنون بالغ بر ده میلیون تن شیر 
خام در کشور تولید مى شود این میزان شیر را براى 
مصرف روزانه همه مردم کافى دانســت و افزود : با 
این حال هیچ اقدامى بــراى افزایش مصرف انجام 

نمى شود.

عمر پایتخت امپراتورى پارس به پیش از تاریخ رسید

کشف آثار کم نظیرادوار مختلف در پاسارگاد

معاون برنامه ریزى درسى تربیت بدنى وزارت آموزش و 
پرورش گفت:کمبود هایى در بخش توزیع نیروى انسانى 
داریم به طورى که در دو سال آینده به چهارهزار معلم 

تربیت بدنى نیاز پیدا مى کنیم.
خســروى اظهــار داشــت: کارگاه هــاى آموزشــى 
بــراى تحلیل،نظــارت و ارزیابى برنامه هاى درســى

 تربیت بدنى براى 800 مسئول در سراسر کشور برگزار 
شده است.

وى افزود:در حال حاضر با وجود افزایش سه ساعته درس 
تربیت بدنى در مدارس، کمبــود هایى در بخش توزیع 
نیروى انسانى داریم به طورى که طى دو سال آینده به 

چهار  هزار معلم تربیت بدنى نیاز پیدا مى کنیم.
خسروى بیان داشت:با توزیع مناســب نیروى انسانى 
در بخش آموزش تربیت بدنــى در مدارس، کیفیت هم 

افزایش پیدا مى کند.
معاون برنامه ریزى درسى تربیت بدنى وزارت آموزش و 
پرورش گفت:برخى مدارس داراى فقر تاریخى هستند 

که به  اصالح الگوى ساخت و ساز نیاز دارند.
وى در پایــان گفت:بــراى تجهیــز و افزایش کیفیت 
در بخــش تربیــت بدنى بــا کمبــود بودجــه مواجه

 هستیم.

یک فاجعه زیست محیطى دیگر در شمال کشور

کشتار بى رحمانه قوى مادر و سر بریدن جوجه اش

توزیع بسته هاى لبنى 
و کنسروى

 در میان بازنشستگان

نیاز مدارس به معلمان تربیت بدنى

سخنگوى ســازمان ثبت احوال کشــور گفت:در نیمه 
نخست سال جارى، 15 هزار و 457 مورد تغییر نام و 41 
هزار و 313 تغییر نام خانوادگى در ســازمان ثبت احوال 

کشور ثبت شده است.
ســیف ا... ابوترابى با اشــاره به شــرایط تغییر نام و نام 
خانوادگى اظهار داشــت: در صورتى که نام شــخصى 
متناسب با جنس وى نباشــد و یا موجب هتک حیثیت، 
زننده و مســتهجن، ترکیبى، مغایر با ارزش هاى واالى 
انسانى، نام شــىء، رنگ و حیوان باشــد با مراجعه به

 اداره هاى ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان و ارائه مدارك 
قابل تغییر است.

وى در خصوص شــرایط تغییر نام خانوادگى گفت: در 
مواردى که نام خانوادگى شخص از واژه هاى نامناسب، 
خارجى، القاب یا عناوین ترکیبى، مغایر با فرهنگ ایرانى، 
زننده، مکان، شغل یا حرفه، رنگ، اشیاء، ایل و طایفه باشد 
با رعایت قانون بالمعارض نبودن (اعتراضى بر آن نباشد) 

و عدم وجود نام خانوادگى انتخابى متقاضى در آن شهر، 
قابل تغییر خواهد بود.

ابوترابى بــا بیان اینکه نــام (فاطمه) در میان اســامى 
خانم هــا و (امیر على) در میان نــام آقایان از محبوبیت 
خاصى برخوردار اســت، تصریح کرد: نام هاى فاطمه، 
زهرا، نازنین زهرا، یسنا، زینب، حلما، باران، فاطمه زهرا، 
ریحانه و رها در میان خانم ها و همچنین امیرعلى، محمد، 
امیرحســین، على،  ابوالفضل،  حســین،  محمدطاها، 
امیرعباس، محمدحســین و امیرمحمد در میان آقایان 
به عنوان ده نــام فراوان براى انتخاب اســامى نوزادان 
در سال جارى محسوب مى شــود.وى با اشاره به اینکه 
مناسبت هاى مذهبى در انتخاب نام تأثیرگذار است، تأکید 
کرد: در محرم امســال نیز نام هاى امیرحسین، حسین، 
ابوالفضل، امیرعلى و امیرعباس براى نوزادان پســر و 
همچنین فاطمه، زهرا، زینب، نازنین زهرا و فاطمه زهرا 
براى نوزادان دختر، بیشترین انتخاب ایرانیان بوده است.

امسال 15 هزار نفر نام خود را تغییر دادند

,,

کوروش اقدام 
به ساخت اولین 
پایتخت امپراتورى 
گسترده پارس در 
دشت پاسارگاد 
کرد و خالق آثار 
ارزشمندى نظیر 
آرامگاه،کاخ هاى 
دروازه، بار عام 
و اختصاصى، 
استحکامات دفاعى 
تل تخت، پردیس 
شاهى(اولین باغ 
با بقایاى مستند)، 
برج سنگى و محوطه 
مقدس شد
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برگزارى جلسه انجمن 
کتابخانه هاى عمومى اردستان 
دومین جلسه انجمن کتابخانه هاى عمومى شهرستان 
اردسـتان با حضور اعضا در محل فرماندارى اردستان 

برگزار شد.
در ایـن جلسـه پیرامـون واریـز نیـم درصـد درآمـد 
شـهردارى هـا به حسـاب کتابخانـه هـاى عمومى و 
راه هاى تقویت فرهنگ مطالعه بحث و تبادل نظر شد 

و تصمیماتى اتخاذ گردید.
در این جلسه فرماندار اردستان در سخنانى اعالم کرد: 
ایجاد تفکر توسـعه باید از توسـعه فرهنگى آغاز شود 
و زیربناى تمام توسـعه ها توسـعه فرهنگى مى باشد. 
غیور در ادامـه خواهان تهیه برنامه مـدون کتابخوانى 
براى مدیـران و کارکنان ادارات به میـزان 20 دقیقه و 
تهیه کتاب هاى مناسب در مکان هاى عمومى به ویژه 
پارك ها، آرایشگاه ها و دیگر مکان هایى که وقت کافى 
براى این کار دارند، شـد. وى براى اسـتفاده از ظرفیت 

خیران و واقفان در این امر تأکید کرد.

خانه تاریخى لطفى نجف آباد 
مرمت شد

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهـان از مرمت و اسـتحکام بخشـى خانه 

تاریخى لطفى نجف آباد خبر داد.
فریدون اللهیارى افزود: مرمت و استحکام بخشى این 

خانه با اعتبار بالغ بر 99میلیون ریال انجام شد.
وى گفت: عملیـات مرمت شـامل تزئینـات و تثبیت 
سـطوح تزئینات، تمیزکارى تزئینات، همـراه با انجام 

کلیه مراحل استحکام بخشى در سازه اصلى بناست.
وى افزود: عملیات مرمت و استحکام بخشى خانه لطفى 
نجف آباد با نظارت کارشناسان واحد نظارت بر مرمت 
ابنیه تاریخى اداره کل میراث فرهنگى اسـتان توسط 

پیمانکار از شهریور امسال به مدت سه ماه انجام شد.
خانه تاریخى لطفى نجف آباد متعلق به دوره قاجار پس 
از انجام مراحل مرمت و بازسازى، به عنوان خانه صنایع 

دستى شهر نجف آباد آماده بازدید گردشگران است.

سرمایه گذارى خارجى براى 
استان اصفهان

رئیس دفتر جذب سـرمایه گذارى استاندارى اصفهان 
گفت:1/7 میلیارد دالر سـرمایه گـذارى خارجى براى 
اسـتان اصفهان در پروژه هاى مختلـف در نظر گرفته 
شـده است.محسـن ایروانى افـزود: بخش خصوصى 
و دولتـى با تکمیـل یکدیگر مـى تواند زمینه توسـعه 
استان را فراهم کنند.وى بیان داشت: 1/7 میلیارد دالر 
سـرمایه گـذارى خارجى بـراى اسـتان اصفهـان در 
پروژه هـاى انرژى، فنى و مهندسـى، قطعه سـازى و 

خودروسازى در نظر گرفته شده است.
رئیس دفتر جذب سـرمایه گذارى استاندارى اصفهان 
خواسـتار دعـوت از ایرانیـان خـارج از کشـور جهـت 
سـرمایه گذارى در اسـتان شـد و گفت: اتاق بازرگانى 
با همکارى اسـتاندارى مى تواند زمینه جذب سرمایه 

گذارى ایرانیان خارج از کشور را فراهم کند.

ثبت نام رصدى پیشرفته 
آغاز شد

مرکز آموزش نجوم ادیب قصد دارد کارگاهى با موضوع 
رصدى پیشرفته در این مجموعه برگزار نماید

مدیـر مرکز نجـوم ادیب گفـت: مرکز آمـوزش نجوم 
ادیب قصد دارد کارگاهى با موضوع رصدى پیشرفته در 
این مجموعـه برگزار نماید.مهدى اسـحاقى مباحث 
تدریسى این دوره را رصد اجرام عمقى آسمان، کار با 
ابزار هاى رصدى، تکنیک هاى رصد اجرام، شناخت 
کامل اجرام مسـیه و نحوه رصد آنهـا، آموزش کار با 
نقشه هاى آسمان شب، آموزش روش هاى مختلف 
رصدى برشـمرد.وى خاطرنشـان کرد: ظرفیت این 
دوره محدود بوده و تنها کسـانى کـه زود تر ثبت نام 

کرده اند پذیرش خواهند شد.
اسـحاقى همچنین یـادآور شـد: ایـن دوره در مرکز 
آموزش نجوم ادیب اصفهان برپا خواهد شد و عالقه 
مندان بـراى آشـنایى و کسـب اطالعات بیشـتر از
برنامه هـاى مرکز نجوم ادیـب مى توانند با شـماره 

36683535 تماس حاصل نمایند.

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
از احیاى آبنماهاى تاریخى در محور چهارباغ عباسى خبر 
داد و گفت: این اقدام با هماهنگى میراث فرهنگى انجام 

مى شود.
حسین جعفرى اظهار داشت: محور گردشگري چهارباغ 
عباســی در چند فاز اجرایی به شــکل قدیمی خود احیا 
خواهد شــد. وى تأکید کرد: پیاده راه ســازى چهارباغ 
عباسى از برنامه هایى اســت که شهردارى اصفهان در 
دستور کار خود قرار داده و برنامه ریزى هاى اجرایى آن 

را آغاز کرده است.
مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 

در ادامه با اشاره به کشف جدار تاریخى در ورودى چهارباغ 
عباسى، گفت: این جداره در ادامه روند کاوش ها در محور 
چهارباغ عباســى و در کنار پایه هاى کشف شده از کاخ 

جهان نما، از زیر خاك نمایان شده است.
وى افزود: در کف ســازى هایى که در حال انجام است، 
دیواره هاى اصلى دوره صفویه که حائلى بین باغچه ها 
و پیاده رو ها بوده و مربوط به دوران صفویه است، کشف 

شده و قرار است آنها را حفظ و نگهدارى کنیم.
جعفرى گفــت: خوشــبختانه امــروز آثار و شــواهد 
هویت و تاریخ شــهر اصفهــان را به صورت مســتند 

مى توانیم ببینیم.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف چهار تن و 524 
کیلوگرم انواع مواد مخدر و انهــدام 11 باند قاچاق مواد 
افیونى در ده عملیات در یک ماهه گذشته توسط مأموران 

انتظامى این استان خبر داد.
ســردار عبدالرضا آقاخانى اظهار داشــت: دو تن و 600 
کیلوگرم این مواد تریاك، یک تن و 620 کیلوگرم حشیش، 
79 کیلوگرم مرفین، 10 کیلوگــرم هروئین، یک کیلو و 
84 گرم شیشــه و 131 کیلوگرم سایر مواد شامل تفاله و 
شیره و... بودند. وى افزود: 11 باند قاچاق مواد افیونى در 
این مدت منهدم شدند و در این زمینه، دو هزار و 72 نفر 
شــامل قاچاقچى، حمل کننده، نگهدارنده، توزیع کننده 

و افراد معتادى که همراهشــان مواد بود، دستگیر شدند.
سردار آقاخانى تصریح کرد: 90 درصد از مواد مخدرى که 
توسط مأموران فرماندهى انتظامى استان کشف مى شوند 
به صورت جاسازى هاى حرفه اى هستند، 60 تا 70 درصد 

این جاسازى ها نیز در بار قانونى صورت مى گیرد.
وى با بیان اینکه هر بار که موادى را کشــف مى کنیم با 
جاسازى هاى نوین و جدیدترى روبه رو مى شویم، ادامه 
داد: عجیب ترین جاسازى ها توسط قاچاقچیان براى انتقال 
مواد مخدر وجود دارد که ازجمله آنها را مى توان جاسازى 
در داخل هندوانه، شکم ماهى، داخل خیار، گوجه و حتى 

پرتقال دانست.

آبنماهاى تاریخى 
در چهارباغ احیا مى شوند

4 تن مواد مخدر 
در اصفهان کشف شد

درختان «پده» جنگلى کویر آران و بیدگل که به نام «درختان مهربان» معروف هســتند این 
روزها حال و روز خوشى ندارند و در محاصره آفتى به نام موریانه چوبخوار در آستانه نابودى قرار 

گرفته اند.
در محدوده سنبک، چاله چهارطاقى و چاه کنجه کویر آران و بیدگل پهنه اى زیبا از درختانى پهن 

برگ پده به چشم مى خورد که منظره اى شبیه جنگل را در ذهن تداعى مى کند.
درختان پده جنگلى ازجمله درختان مقاوم و با ویژگى هاى منحصر به فرد است که با نگهدارى 
آب در حفره اى در تنه خود، تشنگى پرندگان و سایرموجودات همجوار را درکویر سوزان آران 

وبیدگل رفع مى کنند.
وسعت رویشگاه درختان پده جنگلى آران و بیدگل حدود 50 هکتار است که به صورت پراکنده در 

سنبک، چهارطاقى و بیشتر تجمع در محدوده چاه کنجه است. 
متأسفانه این روزها بیش از نیمى از این درختان در محاصره آفت از نوع موریانه چوبخوار قرار 

گرفته است که این آفت ها با خوردن شاخ و تنه ، این درختان را در آستانه نابودى قرار داده اند. 
پده،تنها درخت پهن برگ عرصه تپه هاى ماسه اى و حاشیه چاله هاى بیابانى است که تحت تأثیر 
زه آب هاى اطراف قرار دارد و باعث تثبیت شن هاى روان و جلوگیرى از فرسایش خاك مى شوند.
این گیاه متعلق به خانواده بید و ارتفاع متوسط آن معموًال بین سه تا پنج و قطر تاج پوشش آن نیز 

بین دو تا چهار متر در کویر آران و بیدگل مى رسد.
عمده رویشگاه هاى پده در ایران در استان هاى خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، 
اصفهان و بیابان هاى حوزه مسیله است. این درختان اغلب در نقاطى از تپه هاى شنى که رطوبت 

بیشترى فراهم است، اجتماعات و توده هاى متراکمى را ایجاد مى کنند.
در سال هاى اخیر این درختان ارزشمند دچار نوعى آفت چوبخوار شده اند که توجه کارشناسان و 

مسئوالن را در این خصوص مى طلبد. 
متأسفانه پیگیرى جدى در مورد نابودى این درختان از سوى ارگان هاى ذیربط صورت نگرفته 
است و در صورت تأخیر در پیگیرى و درمان،دیگر اثرى از این درختان مهربان در کویر نخواهد بود.

 

حمام قدیمى حبیب آباد با قدمت چند صد ساله در حال 
تخریب است که مى طلبد مســئوالن مربوطه در این 

خصوص چاره اى بیاندیشند.
حمام قدیمى شــهر حبیب آباد معروف به حمام محله 
پایین، یکى از آثار باقیمانده  از دوران کهن شهرستان 

برخوار است.
این اثر تاریخى همانند بیشتر آثار تاریخى شهرستان 
برخوار، داراى قدمتى طوالنى اســت بــه طورى که 
مرحوم عباسعلى خانى که فردى آگاه در زمینه میراث 
فرهنگى بوده است، ضلع شرقى این حمام را از زمان 

صفویه مى دانسته است.
طبق اطالعات یک شهروند حبیب آبادى، این حمام 
جزو قدیمى ترین حمام هاى شهر حبیب آباد است که  با 
وجود قول هاى مسئوالن ذیربط، تا کنون هیچ اقدامى 

براى بازسازى آن انجام نشده است.
حال با توجه به اینکه این حمام نقش مهمى در اصالت و 

تاریخ و فرهنگ شهرستان برخوار باالخص شهر حبیب 
آباد دارد، شایسته است مسئوالن مربوطه در خصوص 
بازســازى آن اهتمام ورزیده و مانع تخریب کامل این 

اثر تاریخى شوند.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى برخوار در این خصوص گفت: این بنا در 
فهرســت آثار ملى ایران ثبت نیست و مالک شخصى 

دارد.
على محمد فصیحى افزود: در رابطه با احیا و بازسازى 
این حمام تا کنون با شــهردارى حبیب آباد مذاکراتى 
انجام شده است و مجدداً با شــورا و شهردارى در این 

خصوص مذاکره خواهیم کرد.
فصیحى در مورد قدمت حمام محله پایین حبیب آباد 
اظهار داشت : گرچه بیشــتر گفته مى شود این حمام 
مربوط به دوره صفویه است اما طبق نظر کارشناسى 

بنده این اثر مربوط به دوره قاجاریه است.

موضوع افزایش قیمت لوازم خانگى، تولید داخل و خارج 
در بازار ایران از چند هفته پیش کلید خــورد و در حالى از 
هفته گذشته توسط مسئوالن رســانه اى شد که اعداد و 
ارقام مختلفى در خصوص میزان افزایش این لوازم اعالم 
مى شود.این افزایش تنها مربوط به لوازم خانگى خارجى 
نبود و در مقوله لوازم خانگى تولید داخل نیز شاهد افزایش 
قیمت لوازم خانگى هستیم، هرچند که این میزان افزایش 
نسبت به کاالهاى خارجى از رشد کمترى برخوردار است.

نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى اصفهان 
با بیان اینکه افزایش قیمت لوازم خانگى در بازار مشهود 
است، گفت: بیشتر کاالهایى که افزایش داشتند شامل چند 
برند وارداتى معروف است که همیشه در افزایش قیمت ها 
پیشگام مى شوند.حسین عبدلى اظهار داشت: وقتى برندها 
قدم اول را در افزایش قیمت لــوازم خانگى بر مى دارند، 
این افزایش قیمت به تولیدات داخل نیز کشیده مى شود 
و برندهاى وارداتى پیشگام افزایش قیمت لوازم خانگى 

در بازار مى شوند.وى در خصوص تأثیر قیمت ارز بر افزایش 
قیمت لوازم خانگى اظهار داشت: برندهاى وارداتى بیشتر بر 
روى نرخ ارز حساب مى کنند، زیرا معیار قیمت لوازم خانگى 
براى برندهــاى وارداتى ارز اســت.نایب رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگى اصفهان تصریح کرد: اگرچه 
تعدادى از شرکت ها از افزایش 6 درصدى کاالهاى خود 
خبر مى دهند، اما گاهى این افزایش قیمت ها تا 10 درصد 

و بیشتر هم مى رسد.
عبدلى با بیان اینکه برندهاى وارداتى امســال دو تا سه 
بار افزایش قیمت داشتند، خاطر نشان کرد: براى کنترل 
قیمت ها در بازار پیشنهاد مى کنیم که برندهاى معروف لوازم 
خانگى، قیمت ها را کنترل کنند تا افزایش پى در پى نداشته 
باشند.عبدلى ادامه داد: همیشه شاهد این مسئله بودیم که 
هر وقت بازار رو به افزایش مى رفت، مردم هجوم مى آوردند 
و خرید بیشترى مى کردند، اما در حال حاضر دیگر اینگونه 
نیست و مردم تمایلى براى خرید ندارند. با وجود افزایش 6 تا 
10 درصدى در قیمت لوازم خانگى، بازار هیچگونه تغییرى 
نکرده است که این امر نشــان مى دهد مردم توان خرید 
ندارند.وى گفت: براى تولیدات داخلى نیز چندان استقبالى 
نمى شود و تولیدات داخلى نیز با نخریدن مردم مواجه شده 
است، نمایندگان فروش تولیدات داخلى قیمت محصوالت 
را افزایش داده اند، اما به مدت فروش اقساطى نیز اضافه 

کردند تا مدت زمان افزایش قیمت ها را جبران کند. 

مدیرکل راه آهن اصفهان گفت: در بخش حمل نفت کوره از طریق خطوط ریلى، 128 درصد از برنامه هشت ماهه نخست 
سال جارى در استان اصفهان محقق شده است.

حسن ماسورى اظهار داشت: در حمل نفت کوره در هشت ماهه اول سال گذشته تعداد 13 هزار و 290 دستگاه واگن از 
ایستگاه آبنیل حمل شد که این میزان درسال جارى به رشد 75 درصدى درتعداد واگن منجر شده است.

وى بیان داشت: در زمینه مجموع تناژ تخلیه شده در فوالد مبارکه و ذوب آهن و سایر مراکزصنعتى در این بازه زمانى، 
با میزان هشت میلیون و 237 هزار و 792تن امسال 101 درصد برنامه محقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با 

هفت میلیون و 918 هزار و 701 تن، با افزایش 4 درصدى روبه رو بوده است.
مدیرکل راه آهن اصفهان بیان داشت: طى هشت ماهه نخست سال جارى 189 درصد برنامه تعیین شده در زمینه بارهاى 

صادراتى براى این مدت محقق شده است.
وى اضافه کرد: در بخش صادرات طى هشت ماهه نخست سال 1394 تعداد 18 هزار و 111واگن با تناژ یک میلیون 
و 84 هزار و 436 تناژ صادرات این اداره کل را تشکیل داد که طى هشت ماه نسال جارى این میزان به 22 هزار و 803 
واگن با تناژ یک میلیون و 328 هزار و 61 تن افزایش یافت که در تعداد واگن 26 درصد و در مقدار تناژ 22 درصد رشد 

را نشان مى دهد.

استاندار اصفهان گفت: تا 15 روز آینده باید خارج نشدن دود 
ناشى از سوخت مازوت در شرکت ذوب آهن و وارد نشدن 
آالینده هاى ناشى از این سوخت به پسماندها، به صورت 

علمى و مستند ارائه شود.
رسول زرگرپور در جلسه بررسى وضعیت زیست محیطى 
ذوب آهن یادآور شد: استفاده این شرکت از مازوت براى 
سوخت در سیســتم هاى بســته این کارخانه، در جلسه 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به تصویب رسید. 
وى افزود: این نوع ســوخت در صورتى مــى تواند مورد 
اســتفاده قرار گیرد که بر اســاس تأیید مراکز ذیصالح، 

مشکلى ایجاد نکند. 
زرگرپور گفت: براى دستیابى ذوب آهن به استانداردهاى 
زیست محیطى باید تا هفته آینده، انباشت پسماند ناشى از 
تولید قطران ُکک سازى این شرکت متوقف و هرچه سریع 

تر نسبت به جابه جایى این پسماندها اقدام شود. 
وى با اشاره به دغدغه هاى سازمان محیط زیست درباره 
لزوم خشک شدن پسماند الگون هاى ذوب آهن گفت: از 
هشت الگون موجود، پسماندهاى شش الگون به صورت 
خشک شده انتقال مى یابد که ذوب آهن باید تا سه ماه آینده 
اقدام به خشک کردن پسماندهاى الگون هاى باقیمانده 
کند و نتیجه آن نیز توسط سازمان حفاظت محیط زیست 

تأیید شود. 
استاندار اصفهان با اشاره به گزارش هاى ارائه شده توسط 
مدیرعامــل ذوب آهن گفت: با توجه به کاهش شــدید 
آالیندگى هاى محیط زیست و رسیدن به مرز استاندارد 
مربوطه توسط این شرکت، باید براى اطمینان بیشتر اندازه 

گیرى هاى زیست محیطى تا یک ماه آینده انجام شود. 
وى گفــت: چنانچه انحرافى در این زمینه وجود داشــته 
باشد در جلسه اى براى رفع این مشکالت تصمیم گیرى 

خواهد شد. 
نفت کوره یا مازوت نفت، یکى از هیدروکربن هاى نفتى 
است که در مراحل تصفیه نفت خام پس از اِتر، بنزین و نفت 

چراغ به دست مى آید. 
این ماده، ارزان ترین ماده سوختنى براى کوره حمام ها، تنور 

نانوایى ها، موتورهاى دیزل و برخى نیروگاه هاست. 
میزان مصرف این سوخت در نیروگاه هاى استان اصفهان 
از دو سال گذشته با اقدامات صورت گرفته براى جلوگیرى 
از آلودگى هوا، کاهش یافته به طورى که مصرف مازوت 
در استان در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

پارسال 52 درصد تنزل پیدا کرده است. 
موضوع اســتفاده از مازوت در کوره بلند این واحد بزرگ 
صنعتى 9 آذر امسال در جلســه مجمع نمایندگان استان 
مطرح و اعالم شد: بررسى هاى دقیق و کارشناسى سازمان 
محیط زیست نشان مى دهد استفاده از مازوت در کوره بلند 

ذوب آهن، آالیندگى ایجاد نمى کند. 

آالینده نبودن سوخت 
مصرفى ذوب آهن
 باید تأیید شود

استاندار اصفهان اعالم کرد

است و در صورت تأخیر در پیگیرى و درمان،دیگر اثرى از این درختان مهربان در کویر نخواهد بود.

درختان کویر آران و بیدگل
 در آستانه نابودى

تخریب، حمام قدیمى حبیب آباد را تهدید مى کندبرندهاى معروف لوازم خانگى، قیمت ها را کنترل کنند

برنامه حمل نفت 
کوره از طریق 
ریل در اصفهان 
محقق شد
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 بوى کباب و ریحان با پارچ دوغ ونان ســنگک یادآور 
خاطــرات نه چنــدان دور هــر ایرانى و بــه خصوص 
اصفهانى هاست. جمعه نمى شد مگر اینکه منقلى کنار 
حیاط آتش بگیرد و چند سیخ کوبیده وبرگ روى آن نرود. 
اشک کباب و دود زغال همه محله را پر مى کرد و کسى 
هم نگران آن نبود که همســایه بغلى ندارد یا...؛ گوشت 

ارزان بود!
دیگر کســى هوس خوردن کباب نمى کند؛ سى وچند 
دندان را از درد بى پولى کشــیده تا نکند شــکم هوس 
کند. از آن طرف هم در خانه ســپرده بــه عیال،که به 
وقت نشــان دادن کباب و خوردن آن توســط جماعت 
تلویزیونــى بگوید:«پاشــین این برنامه هــا رو نبینین 

بد آموزى داره،خجالت بکشید...!»
«با پــول ها کبــاب، بى پول هــا دود کبــاب»؛ این 
ضرب المثل نقل این روزها و ســال هاست که عده اى 
کباب مى خورند و عــده اى دیگر بوى کباب نوش جان 

مى کنند. 

«قصابى هاى اصفهان مى شکنند...»
این گفته صریح معاون اتحادیه گوشــت قرمز اســتان 
اصفهان است که اعالم کرده: «بسیارى از قصابى هاى 
استان توان پرداخت کرایه مغازه، هزینه قبض آب، برق، 
گاز و ... را ندارند و بدهکارند و توان ادامه فعالیت ندارند.» 
کاهش قدرت خرید مردم باعث کســادى بازار گوشت 
قرمز در اصفهان شده است به طورى که در حال حاضر 
حدود 50 واحد قصابى تعطیل شده و بسیارى دیگر نیز در 

آستانه تعطیلى یا ورشکستگى هستند.
اصغر پورباطنى مــى گوید: «به طور متوســط افراد به 
صورت روزانه باید 75 گرم گوشــت مصرف کنند که با 
توجه به رکود و کاهش قدرت خرید، مردم همین مقدار 
مورد نیاز را نیز نمى تواند خریدارى کنند و همین امر باعث 
شــده قصابى ها روزانه کمتر از 4 الى 5 کیلوگرم گوشت 

بفروشند.»
گاهى وقت ها خاستگاه برخى از مفاهیم تغییر مى کند و به 
نسبت شرایط، معانى قبلى خود را از دست مى دهد.متون 
وصفى درباره اعمال افراد بزرگ، افتخارات و بزرگى هاى 

فردى و جمعى گاهى تغییر مى کند.
کاهش قدرت خرید مردم اصفهان باعث کســادى بازار 
گوشت شده و در پى آن قصابى هاى استان ورشکست 
شــده اند.اما چه چیزى باعث کاهش قدرت خرید مردم 
اصفهان شــده اســت؟  مى توان از این عوامل موجود، 
یک متون وصفى  تهیه کرد و نام آن را گذاشت: «وصف 

گوشتى».
«وصف گوشتى» داستان قهرمانان بزرگى را در خود جاى 
داده است که نه نامى دارند ونه نشانى که تو بتوانى گوشِت 

خورده شده شان را باز پس گیرى و به آنها بازگردانى.
هواى دودى کباب با هواى آلوده اصفهان فرق دارد؛ در 
هواى آلوده با زدن یک ماسک مى توان به نحوى مشکل 
را برطرف کرد اما در هواى دودى کباب، باید هم چشم ها

بسته شود، هم گوش ها  و هم بینى تا دل هوس نکند.
در این «وصف گوشتى»  عده اى به بوى کباب مى آیند 
اما مى بینند که خر داغ مى کنند و برعکس آن نیز باز خر 
داغ مى کنند تا عده اى فکر کنند کبــاب به وفور یافت 

مى شود. 
بحث گرانى گوشــت و عدم توانایى خرید مردم در این 

«وصف گوشتى» مى تواند سرآغاز منظومه دیگر باشد.
در این آب رفتن سفره هاى مردم و پایین آمدن نرخ تورم 
و رشد اقتصادى بدون شک علتى وجود دارد که دو تا از 

آنها پایین مى آیند و یکى کوچک مى شود.
در این «وصف گوشتى» شاهد غمنامه هاى بسیار زیادى 
هستیم .تا پیش از این، خانوارها براى پوشش هزینه هاى 
خود از اقالم غیرضرورى همچون تفریح، امورفرهنگى، 
سفر و... مى کاستند و حال ناچارند در میزان مصرف اقالم 
ضرورى خود نیز تجدیدنظر کنند تا توازنى میان هزینه ها 
و درآمدهاى خانوار ایجاد شــود. بدین ترتیب با بحرانى 
شدن سبد مصرفى خانوار شــهرى که نشان از کاهش 
قدرت خرید مردم دارد، کیفیت زندگى نیز به شدت تنزل 
خواهد یافت و این در شهرهاى کوچک تر  نمود بیشترى 

به خود مى گیرد.
هنوز کسى اطالع دقیقى از پایان  این «وصف گوشتى» 
ندارد اگر کسى خبردار شد لطف کند دیگران را نیز خبر 

کند شاید قسمت ما هم یک سیخ کباب شد.

تبریک امام جمعه اصفهان به 
مناسبت آغاز سال نو میالدى  

نماینده ولـى فقیه در اسـتان و امام جمعـه اصفهان، 
سـالروز میالد حضرت عیسـى(ع) و فرا رسیدن سال 
نو میـالدى را به هموطنان مسـیحى به ویـژه ارامنه 

استان تبریک گفت.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد با ارسال نامه اى به 
«سیپان کــچجیان» نایب اسقف و پیشواى مذهبى 
ارامنه اصفهان و جنوب ایران ابراز امیدوارى کرد که 
مسیحیان  و مسـلمانان  با تکیه بر اشتراکات دینى به 
وظیفه خود کـه همانا پیام  آورى صلح، نوع دوسـتى، 
اتحـاد، عدالت و مبـارزه با خشـونت و افراطى گرایى 
اسـت، عمل کنند و جهانى عارى از ظلـم و جنایت را 

به ارمغان آورند . 
گفتنى اسـت؛هفت هزار نفر از ارامنه کشور در استان 
اصفهان سـکونت دارند که بیشـتر آنها در شهرستان 

اصفهان مقیم هستند.

افزایش 6 برابرى مرگ با 
قرص برنج در استان

شمار فوت شدگان با قرص برنج در اصفهان افزایش 
یافت.

به گـزارش روابـط عمومى پزشـکى قانونى اسـتان 
اصفهان، در هشت ماهه سال 1395 آمار اجساد معاینه 
شده در مراکز پزشکى قانونى استان با تشخیص علت 
مرگ مسمومیت با قرص برنج، 12 نفر بوده که نسبت 
به  مدت مشـابه سـال قبل که این تعداد دو نفر بوده 

افزایش داشته است.
از کل تلفات قـرص برنج در هفت ماهه سـال جارى 
هشـت نفر مرد و چهار نفر زن هسـتند ایـن در حالى 
اسـت که تلفات قرص برنج در سـال گذشـته دو نفر 

مرد بوده است.

گواهینامه 64 راننده متخلف 
ضبط شد

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان از شناسایى 
64 راننده متخلف و ضبط گواهینامه رانندگى آنها در 

آذرماه امسال خبر داد.
سـرهنگ رضـا رضایـى گفـت: در پـى شناسـایى 
گواهینامه افرادى که حدنصاب 30 نمره منفى براى 
آنها درج شـده بود تعـداد 64 نفر شناسـایى که اخطار 

کتبى براى آنها صادر شد.
وى ادامه داد: بر اساس بند یک ماده 7 قانون رسیدگى 
به تخلفات این 64 نفر راننده متخلف براى مدت سه 
ماه از رانندگى محروم و گواهینامه آنان ضبط و پس از 
سپرى شدن مدت محرومیت و مراحل قانونى به آنها 

بازگردانده مى شود.
این مقام انتظامى بیان داشت: این رانندگان متخلف 
چنانچه در مـدت محرومیت اقدام بـه رانندگى کنند 
به منزله رانندگى بدون گواهینامه براى آنها محسوب 

مى شود.
 سرهنگ رضایى خاطرنشـان کرد: پلیس با رانندگان 
متخلف برخورد قانونى خواهد کرد و عالوه بر توقیف 

وسیله نقلیه به مراجع قضائى نیز معرفى خواهند شد.

شوراى کشاورزى تیران 
منحل شد

معـاون فرمانـدار تیـران و کـرون گفـت: شـوراى 
کشاورزى تیران بر اساس قانون منحل شده است.

عبـدا... بنهرى اظهار داشـت: بر اسـاس قانـون تنها 
شوراهاى اسالمى شـهر و روسـتاها مجاز به فعالیت 
و تصمیم گیرى در هر منطقه هسـتند و از این جهت 

فعالیت شوراى کشاورزى تیران غیرقانونى است.
وى افزود: از سـوى دیگـر اعتراض هـاى مردمى در 
خصوص عملکرد شورا و نبود شـفافیت مالى موجب 
انحـالل ایـن تشـکل شـد.معاون فرماندار تیـران و 
کرون بیان کرد: با توجه به اینکه شـوراى کشاورزى 
متولى توزیع آب باغ هاى دشـت علیا و دشـت سفلى 
بود باید تشکیالتى براى سـاماندهى آبرسانى و ارائه 
خدمات به کشاورزان باشد که با تشکیل هیئت مدیره 
شـرکت زراعى تیران، از این پس اقدامات آبرسـانى 
و مدیریت شـرکت زراعى بر عهده این هیئت مدیره 

است. 

خبر

امام جمعه موقت اصفهان گفت: عالقه به نظام مقدس 
جمهورى اسالمى ایران مانند یک فرهنگ در دل مردم 

نهادینه شده است.
حجت االسالم و المســلمین محمد تقى رهبر  تأثیرات 
فرهنگى حماسه 9 دى را ماندگار دانست و اظهار داشت: 
9 دى حرکتى مردمــى و خودجوش بود کــه از اعماق 
دل مردم بــه وجود آمد و دلیل عالقه مــردم به انقالب

 و نظام بود.
امام جمعــه موقت اصفهــان واقعــه 9 دى را حرکتى 
برخاســته از فرهنگ مردم خواند و ادامــه داد: عالقه 
به نظام مانند یک فرهنگ در دل مردم نهادینه شــده 

است. این عشــق و عالقه در مدت یک روز و یک ماه 
به وجود نیامده، بلکه نتیجه ســال هاست و از این جنبه 

مى توان آن را یک حرکت فرهنگى دانست.
وى به فرهنگى جدید که به واسطه این حماسه رقم خورد 
اشاره کرد و گفت: در 9 دى ثابت شد که نوع دیگرى از 
نگرش به کار مى آید. به آن معنى که به جاى آنکه مردم 
از مسئولین الگو بگیرند، مسئولین باید حرکات مردمى 
را دنبال کنند. مســئولین باید به دنبال مردم بروند، زیرا 
مردم پیشگام هستند و بدون آنکه منفعتى داشته باشند 
به صحنه مى آینــد و از جان خود بــراى آرمان ها ایثار

مى کنند.

معاون آموزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: در توســعه هایى که در مدارس 
اصفهان رخ داد از چهار مدرســه تیزهوشان به 28 مرکز 
رسیدیم و همچنین در مراکز نمونه دولتى توسعه اتفاق 
افتاد و این مدارس طبقه بندى شــدند کــه البته تبعات 
نامطلوبى داشت.رحیم محمدى اظهار داشت: اجراى نظام 
«3-3-6» از سال 92 در دوره ابتدایى آغاز و در دوره اول 
متوسطه تکمیل شد و در حال حاضر در مراحل ابتدایى 
اجراى طرح در دوره دوم متوسطه هستیم که این قسمت 
به علت گستردگى و مسائلى که در این سطح تأثیرگذار 
هستند پیچیده ترین قسمت نظام جدید به حساب مى آید.

وى افزود: این تغییر نظام آموزشى را نباید فقط یک نظام 
در نظر گرفت زیرا این تغییر در عمل تغییر در ســه نظام 
آموزشى است. وى در رابطه با توسعه مدارس در اصفهان 
بیان کرد: در توســعه هایى که در مدارس اصفهان رخ 
داد از چهار مدرسه تیزهوشــان به 28 مرکز رسیدیم و 
همچنین در مراکز نمونه دولتى توسعه اتفاق افتاد و این 
مدارس  طبقه بندى شــدند که تبعات نامطلوبى داشت، 
در حال حاضر بخاطر آزمون هاى تیزهوشان و مدارس 
نمونه شاهد هستیم در دوره ابتدایى آموزش ها به سمت 
تستى شدن و آموزش هاى تســت زنى مى رود که اصًال 

خوب نیست.

توسعه مدارس تیزهوشان 
مشکل ساز شده است

مسئولین 
از مردم درس بگیرند

معاون آموزش سواد آموزى اســتان اصفهان همزمان با 
سالروز تشکیل نهضت سوادآموزى در جمع اصحاب رسانه 
بیان کرد: اوایل انقالب درصد باسوادى در کشور 50 درصد 
بوده است و امروز به یارى خدا با تالش هاى نهضت سواد 

آموزى کشور، این رقم به 97 درصد رسیده است. 
بهمن امید قائمى تأکید کرد: در مســائل اجتماعى بحث 
اول مطرح شدن آسیب هاست که وابسته به با سواد بودن 
و دانایى آن جامعه است. در مسائل سیاسى و فرهنگى هم 
سواد اولین اولویت است که درهر جامعه اى وجود دارد. در 
غرب آسیا  یکى از دالیلى که باعث این درگیرى و خشونت 

در جامعه شده  نداشتن سواد و دانایى سواد است.

سواد استان اصفهان به 98 درصد رسید
معاون آموزش سواد آموزى استان اصفهان نیز در این جلسه  
با اشاره به فعالیت هاى دولت تدبیر و امید گفت: تشکیل 
شوراى عالى پشتیبانى در ســطح ملى، استانى، مناطق و 
نواحى از فعالیت هاى بسیار مهم دولت در این زمینه بوده 
است و استان اصفهان هم کارهاى بسیار خوبى انجام داده 
است. وى ادامه داد: در کشور شش استان از نظر باسوادى 
برتر هستند و استان اصفهان سومین استان برتر و باسواد 
کشور است. وى افزود: از نظر شاخص ها و درصد ،میانگین 
سواد در کشور 97 درصد است و درصد سواد استان اصفهان 

98 مى باشد.

پایان بحث سوادآموزى در 17 منطقه
 بهمن امید قائمى بیان کرد: اســتان اصفهــان به دلیل 
همجوارى با 9 استان دیگر و مهاجرت از استان ها نیاز به 
فعالیت بیشترى دارد. یکى از اولویت هاى کارى در سال 
1395 این بوده که در 17 منطقه استان بحث سوادآموزى 
را مى توانیم  پایان یافته ببینیم و تا آخر سال اولویت هاى 

اول با شهرستان خوانسار، ناحیه 1 و 2 اصفهان، شهرستان 
اردستان، زواره، جرقویه سفلى و مناطق دیگر است.

جذب 8500 نفر در 3 دوره سواد آموزى 
 به گفته وى؛ امسال بیش ازهشت هزار و 500 نفر در سه 
دوره سواد آموزى اول تا سوم ابتدایى و دوره انتقال از چهارم 
و ششم و جذب شده اند و افراد با گذراندن این دوره مى توانند 
ادامه تحصیل داده و به دوره تحکیم بپیوندند. معاون آموزش 
سواد آموزى استان اصفهان، ترغیب به سواد آموزى را مهم 
دانست و گفت: خوشبختانه فاصله بین سواد مردان و زنان 
بسیار کم است و از 42 درصد به 4 درصد رسیده است که این 

موفقیت بزرگى مى باشد.
وى ادامه داد:با اعالم یونسکو امروز سواد عاطفى، ارتباطى، 
مالى، رســانه اى، تربیتى و رایانه اى سواد رسانه اى یک 

کشور است. در همین راستا اکنون دوره انتقال دوره هاى 
ICDL    را اجرا مى کنیم که موفقیت بسیار باالیى است.امید 

قائمى خاطرنشان کرد: استان اصفهان در این زمینه سال 
گذشته و امسال پیشگام بوده است وامسال با برخوردارى از 
سهمیه بیشتر در پنج منطقه استان و در نواحى 4 و 5 و 6 و 
شهرستان هاى خمینى شهر و کاشان دوره هاى ICDL را 
براى سواد آموزان اجرا مى کنیم و در دولت الکترونیک یکى 

از عملکردها همین است.
 وى در خاتمــه گفــت: راه انــدازى9 مرکــز یادگیرى 
محلى را در استان داشــته ایم و عالوه بر یادگیرى سواد 
مهارت هاى زندگى، حقوق شهروندى، مهارت اجتماعى 
اقتصادى، سیاسى و تربیتى را مهیا کرده ایم و افراد با دیدن
آموزش هــا انگیزه فراوانى را براى حضــور در کالس ها 

فراهم مى کنند.

 مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان گفت: چندین سال 
است که در شهرســتان فریدن سیستم تصفیه و 

حذف نیترات مستقر و در مدار بهره بردارى است.
اکبر بنى طبا در پاسخ به خبر وجود نیترات در آب 
شــرب منطقه فریدن اظهارداشت: آبفاى استان 
اصفهان یکــى از مجهزترین آزمایشــگاه هاى 
کنترل کیفیت آب کشور را در اختیار دارد و تمامى 
اســتانداردهاى بهداشــتى از نظر کیفى و وجود 
نیترات در آب به طور مداوم مــورد آزمایش قرار 

مى گیرد و در خصوص آب مصرفى شــهروندان 
فریدن تاکنون هیچگونه مورد مشکوك و یا وجود 

نیترات در آب گزارش نشده است.
وى افزود: عالوه بر الزامات بهداشــتى در مورد 
کنترل کیفى آب در شــرکت آبفا، شاخص هاى 
بهداشتى آب نیز توســط آزمایشگاه هاى مراکز 
بهداشت علوم پزشــکى مورد کنترل و آزمایش 
قرار مى گیرد و تاکنون دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان هیچگونه گزارشى مبنى بر آلودگى آب 
شرب فریدن اعم از نیترات و یا گل آلودى اعالم 

نکرده است.
وى ضمــن تأکید بــر لــزوم مقابله بــا برخى 
اظهارنظرهاى اشــخاص حقیقــى و لزوم تنویر 
افکار عمومى با نظرات کارشناسى اظهار داشته 
است: گزارشات سالم بودن آب شرب و بهداشت 
مردم شهرستان فریدن به صورت مکتوب توسط 
دستگاه هاى ذیصالح و ناظر کیفى آب اعالم شده، 
مضافاً براینکه چندین سال است که در شهرستان 
فریدن سیستم تصفیه و حذف نیترات مستقر و در 

مدار بهره بردارى است.

قصابى هاى استان مى شکنند

«وصف گوشتى»
 در اصفهان

جمال نوروزباقرى

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: 
میزان فروش فیلم هاى سینمایى در سینماهاى 
استان اصفهان امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته افزایش شش برابرى داشته است.
مصطفى حسینى با اشــاره به برنامه ریزى هاى 
صــورت گرفته بــراى افزایــش گرایش مردم 
نصف جهــان بــه ســینما اظهــار داشــت: با 
برنامه ریزى هاى صــورت گرفته و فعالیت هاى 
انجام شــده، میزان فروش فیلم هاى سینمایى 
در سینماهاى اســتان اصفهان امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته افزایش شش برابرى 

داشته است.
وى با اشاره به ارتقاى کیفیت سینماهاى استان 
اصفهان در ماه هاى گذشته تصریح کرد: تالش 
اصلى ما بر این بوده که استانداردهاى الزم یک 
سالن سینما براى همه سینماهاى استان وجود 
داشته باشد و در بحث بازسازى سینماهاى استان، 

اقدامات بسیارى صورت گرفته است.
مدیر امــور ســینمایى حوزه هنــرى اصفهان 
خاطرنشان کرد: از جمله آنها مى توان به بازسازى 
سینما فلسطین اشاره کرد که بعداز هشت سال 
تعطیلى به صورت مدرن بازسازى شده و امسال 

به چرخه اکران بازگشته است.
 وى ادامه داد: همچنین سینما خانواده اصفهان 
هم اکنون در حال تبدیل شــدن به نخســتین 
پردیس سینمایى استان اصفهان بوده که داراى 

چهار سالن سینماست.
حســینى درباره افزایش گرایش مردم به سینما 
افزود: توجه مردم به سینما و فیلم هاى سینمایى 
در طى ســال جارى رشد چشــمگیرى داشته و 
مى توان گفت که در حال حاضر فروش فیلم هاى 
سینمایى در سینماهاى اصفهان نسبت به سال 
گذشته افزایش شــش برابرى به همراه داشته 

است.

افزایش 6 برابرى فروش 
فیلم هاى سینمایى در استان 

استان اصفهان سومین استان باسواد کشور است 

آب فریدن 
نیترات
 ندارد

شرایط جوى نامناسب باعث سرگردانى مسافران در زمین و آسمان شد

روز فرودهاى اضطرارى در اصفهان
مسئول روابط عمومى فرودگاه شهید بهشتى اصفهان گفت: پر واز 255 ایران ایر ساعت پنج دقیقه بامداد روز سه 

شنبه (دیروز) براى بار دوم فرودگاه اصفهان را به مقصد بوشهر ترك کرد اما به اصفهان برگشت شد.
به گزارش فارس، پرواز 255 ایران ایر که ساعت 21و 25  دقیقه دوشنبه شب فرودگاه اصفهان را به مقصد بوشهر 
ترك کرده بود به دلیل شرایط نامساعد جوى بوشهر به اصفهان بازگشــت و در ساعت 23و 10 دقیقه در فرودگاه 

اصفهان به زمین نشست.
رضا معمار مســئول روابــط عمومى 
فرودگاه شــهید بهشــتى اصفهان در 
همین رابطه گفت: این پرواز ســاعت 
پنج دقیقه بامداد روز ســه شنبه براى 
بار دوم فرودگاه اصفهــان را به مقصد 

بوشهر ترك کرد.
وى افزود: پــرواز 255 ایران ایر زمانى 
که به بوشهر مى رســد متوجه دید کم 
باند فرود شــده به همین دلیل مجدداً 
ســاعت 2و5دقیقه بامداد به اصفهان 
برگشت و در نهایت این پرواز در ساعت 

4 صبح باطل شد.
مسئول روابط عمومى فرودگاه شهید بهشتى اصفهان خاطر نشان کرد: در چنین شرایطى که پرواز به دلیل شرایط 

بد جوى از مبدأ باطل شود، طبق قانون وجه بلیت به صورت کامل به مسافران پرداخت مى شود.

فرود اضطرارى ایرباس ابوظبى - تهران 
در همین حال هواپیماى ایرباس مســیر ابوظبى به تهران به دلیل شرایط نامساعد جوى فرودگاه امام خمینى(ره) 

در شهر اصفهان به زمین نشست.
به گزارش تسنیم، قرار بود هواپیماى ایرباس 320 شرکت هواپیمایى اتحاد به شماره پرواز ETD۶۸F مسیرابوظبى 

فرودگاه امام(ره) راهى تهران شود اما به دلیل شرایط نامساعد جوى این اتفاق صورت نگرفت.
مدیر روابط عمومى اداره کل فرودگاه هاى استان اصفهان در گفتگو با تسنیم با اعالم این خبر اظهار داشت: در تماس 
حاصل شده با فرودگاه امام خمینى(ره) اعالم شد که به دلیل شرایط نامساعد جوى فرودگاه امام(ره) و دید کم آن، 

این هواپیما ساعت11و 50 دقیقه روز سه شنبه در فرودگاه اصفهان به زمین نشست.
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ویترین

مردم همچنان ناراضى از 
خدمات خودرو

مصرف کنندگان خودرو در ایــران از کیفیت پایین 
برخى خودروهاى داخلى و همچنین گرانفروشى و 
تأخیر در تحویل خودروهاى وارداتى ناراضى هستند.

البته این نارضایتى از فرآیند فروش خودرو فراتر رفته 
و به کیفیت و قیمت خدمات پس از فروش خودرو نیز 

تسرى یافته است.
در این زمینه براســاس جدیدترین ارزیابى صورت 
گرفته، مصرف کننــدگان در پنج شــاخص اصلى 
از خدمــات پــس از فروش ارائه شــده از ســوى 
خودروســازان و واردکننــدگان خــودرو ناراضى

 هستند.
کمبود یا نبود قطعات یدکى، کیفیت پایین قطعات، 
خدمات و تعمیرات، هزینه تراشــى بى مورد، کمبود 
تعداد نمایندگى هاى مجاز و عــدم انجام کار یا رفع 
ایراد، پنج انتقاد اصلى مردم از خدمات پس از فروش 

خودرو در ایران است. 

حداقل حقوق 
یک میلیون و50هزارتومان

محمد اســالمیان مدیرعامل صندوق بازنشستگى 
گفت: در ســال 96 هزار میلیارد تومــان اضافه بر 
بودجه مصوب شــده اســت تا از این محل حداقل 
حقــوق بازنشســتگان را 10درصــد افزایــش 
داده و بــه رقــم یک میلیــون و 50هــزار تومان

 برسانیم.
وى گفت: براى سال آینده  هزار میلیارد تومان اضافه 
بر بودجه مصــوب کرده اند تا از ایــن محل بتوانیم 
حقوق پایین بازنشســتگان را افزایشى بیش از 10 
درصد دهیم تا در نتیجه کف حقوق بازنشســتگان 
در سال آینده کمتر از یک میلیون و 50 هزار تومان 

نباشد.

دیروز 
سکه 36 هزار تومان گران شد

در بازار سه شنبه  سکه تمام طرح جدید با افزایش 36 
هزار تومانى نسبت به روز دوشنبه به یک میلیون و 
214 هزار تومان رسید و دالر آمریکا نیز چهار هزار  

و137 تومان فروخته مى شود.
به گزارش ایســنا، هر گرم طــالى 18 عیار با روند 
افزایشــى 116 هــزار و 700 تومان قیمــت دارد. 
همچنین نیم ســکه و ربع ســکه با افزایش 9هزار 
تومانى و شــش هزار تومانى به ترتیب 625 و 335 
هزار تومــان فروخته مى شــود.همچنین هر اونس 
طال بــراى معامالت در بازارهــاى جهانى نزدیک 
به هزار و145 دالر داد و ستد مى شــود.در بازار ارز 
نیز یورو چهــار هزار و360 تومان، پوند انگلســتان

 پنج هزار و پنج تومان و لیر ترکیه هزار و195 تومان 
قیمت دارد.

مشاور اقتصادى رئیس جمهور از افزایش 800هزار نفرى 
شمار بیکاران در دو سال اخیر خبر داد.

مسعود نیلى اظهار داشت: از سال 75 تا سال 84 میانگین 
ایجاد شغل در کشــور 638 هزار شــغل در سال بود اما 
از ســال 84 تا 93 عمًال شغلى در کشــور ایجاد نشده و 

میانگین آن ساالنه 76 هزار شغل بوده است.
وى گفت: ریشــه بیــکارى کنونى به 35 ســال پیش 
بازمى گردد که جمعیت کشور در آن زمان 16 میلیون نفر 

از سال هاى 60 تا 65 افزایش یافت.
وى اضافه کرد: اکنون تعداد بیکاران از 2/5میلیون نفر در 
سال 93 به بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر در پایان 

نیمه نخست سال 95 افزایش یافته است.
نیلى گفت: نرخ بیکارى نیز  به 12/7 درصد رسیده است.

وى با بیان اکنون حدود پنج میلیون دانشجو داریم که بر 
این اساس باید جزو پیشرفته ترین کشورها باشیم، افزود: 
روند توسعه کشور همپاى گسترش آموزش عالى نبوده 
اســت و نباید نسبت دانشــجو به جمعیت کشور اینقدر 

باال باشد.
مشــاور اقتصادى رئیس جمهور گفت: اکنون این فارغ 
التحصیالن وارد بازار کار شــده اند و از پاییز ســال 93 
یک باره یک میلیون نفر به متقاضیان کار افزوده شــده 

است.

وزیر امور اقتصاد و دارایى با اشــاره به اینکه رقم بدهى 
دولت به بخش خصوصى چندبرابــر 150 هزار میلیارد 
تومانى است که در گذشته اعالم شده، گفت: ما از وضعیت 

معیشت مردم راضى نیستیم.
على طیب نیا بااشــاره به اینکه از مجموع بدهى دولت و 
شرکت هاى دولتى گزارشى تهیه شــده و براى رئیس 
جمهور ارسال مى شود، گفت: متأسفانه رقم بدهى دولت 
بیش از آن رقمى است که تصور مى کردیم، رقمى که در 
گذشته خودم اعالم کرده بودم 150 هزار میلیارد تومان 

بود که نگران بودم بزرگنمایى کرده باشم.
وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه اما پس از آن دیدیم که 

رقم بســیار باالتر بود گفت: با احتســاب بدهى شرکت 
نفت به شــرکت هاى داخلــى، این رقــم چندین برابر

 است.
وى افزود: اگر چه بدهى دولت بســیار رقم بزرگ است 
اما هنوز نسبت به عمده کشــورهاى دنیا پایین تر است 
اما مشکل این است که میزان بدهى دولت سامان یافته 

نیست.
طیب نیا گفت: تالش مى کنیم همانند برخى کشورها که 
سایت خزانه دارى آنها به صورت لحظه اى حجم بدهى 
دولت را اعالم مى کند، سامانه اى به این منظور طراحى 

و راه اندازى کنیم.

افزایش 800هزار نفرى 
بیکاران در 2 سال اخیر

بدهى چندصد هزار میلیارد ى 
دولت به بخش خصوصى

نماینده مردم شاهین شــهر ، برخوار و میمه در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق 
مجلس تمام مطالبات و تعهدات بازنشستگان از صندوق 
ذوب آهن به صندوق بازنشســتگى کشــورى محول 

مى شود.
حسینعلى حاجى دلیگانى  اظهارداشت: در صحن علنى 
مجلس پیشنهادى مبنى بر واگذار شدن تمام مطالبات 
و تعهدات بازنشستگان کشورى از صندوق بازنشستگى 

ذوب آهن به سازمان بازنشستگى کشورى مطرح شد.
وى افزود: این طرح با استقبال نمایندگان مجلس مواجه 
شد و تنها سه رأى مخالف مبنى بر اینکه موضوع منوط 

به استان اصفهان است، مخالف داشت.
نماینده مردم شاهین شــهر و میمه در مجلس شوراى 

اسالمى تصریح کرد: صندوق بازنشستگى ذوب آهن به 
بیش از 80 هزار نفر بازنشسته کشور تعلق دارد.

حاجى دلیگانى اذعان داشــت: رئیس مجلس شوراى 
اســالمى پیشــنهادى دادند که صندوق بازنشستگى 
ذوب آهن به سازمان تأمین اجتماعى واگذار شود اما این 
پیشنهاد با مخالفت کارگران روبه رو مى شود و باید به 

صندوق بازنشستگان کشورى محول شود.
نماینده مردم شاهین شــهر و میمه در مجلس شوراى 
اسالمى با بیان اینکه صندوق بازنشستگى ذوب آهن 
در دهه 40 بــراى واریز ســهم بیمه بازنشســتگان 
کارکنان دولت تشــکیل شــده اســت، عنوان کرد: 
صندوق بازنشســتگى ِگره گشاى مشکالت و دغدغه 

بازنشستگان ذوب آهن و فوالد بوده است.

آمار چک هاى برگشــتى چند وقتى اســت که همه را 
نگران کرده اســت. حال بازاریان از اعتماد این برگه 
بهادار مى گوینــد که دیگر، قدرتش برایشــان معنا و 
مفهومى ندارد. چک ها اکنون ظاهــراً اوراق بهادارى 
هستند که مى تواند هر لحظه و هر جا آنها را نقد کرد، 
اما در اصل، آنها اعتبار خود را از دست داده اند و مردم، 

کمتر به آن اعتماد دارند.
شــاید همین برگه هاى به ظاهر ارزشــمند و دســت 
به نقد را بتــوان محک خوبى براى رونق داشــتن یا 
نداشــتن بازار دانســت و بعد از آن قضــاوت کرد که 
اوضاع کاســبى چقدر در ایران مســاعد است. برخى 
مى گویند، هر چقدر که اوضاع کسب و کار خوب باشد و 
نقدینگى در دست مردم به اندازه، آنگاه اوضاع و احوال 
بانک ها در آمار چک هاى برگشتى هم بهتر است اما 
هر چقدر که اقتصاد در رکود باشــد و بى اعتمادى در 
کوچه پس کوچه هاى بازار، آنجا بایــد حتمًا به دنبال 
چک هایى گشت که اگرچه سفیران اعتماد براى مردم 
به شــمار مى روند اما به هرحال ممکن اســت چندان 
تکیه اى هم بر حفظ این اعتماد نداشته باشند. اینجاست 

که پاى چک هاى برگشتى به میان مى آید.

روایت آمارى از چک هاى برگشتى
آنگونه که بانک مرکزى مى گوید از ابتداى سال جارى 
تا پایان مهرماه، حدود 64 میلیون قطعه چک به ارزش 
بیش از ســه میلیون میلیارد ریال در کشور و سیستم 
بانکى تبادل شده که بر این اساس، نسبت چک هاى 
برگشتى به کل چک هاى مبادله شده در مهرماه سال 
جارى نسبت به فروردین ماه امسال، از نظر تعداد 0/2 

درصد و از نظر مبلغ 3 درصد کاهش یافته است.
در این میان، کارشناسان بر این باورند که تعداد و مبلغ 
چک هاى برگشتى به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت 
و خیز هاى فصلى ناشــى از آن بستگى دارد و افزایش 
تعداد و مبلغ چک هاى برگشتى با افزایش تعداد و مبلغ 
مبادالت در اقتصاد، امرى طبیعى و پذیرفته است این 

در حالى اســت که وقتى تولید ناخالص یا نقدینگى دو 
برابر مى شود، حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگ تر شده 
اســت؛ بنابراین تعداد و مبلغ چک ها هم در مبادالت 
بیشتر شده و به دنبال آن ممکن است تعداد چک هاى 

برگشتى افزایش  یابد.
در واقع، ایــن افزایش حجــم اقتصــاد، نقدینگى و 
مبادالت بانکى اســت که جایگاه ویژه اى در ارزیابى 
اقتصاد دارند و البته، بى ربط هــم به میزان چک هاى 
برگشتى نیستند؛ این در حالى است که تغییر در حجم 
اقتصاد و نقدینگى در شــرایطى از علل افزایش آمار 
چک هاى برگشتى اعالم مى شود که  بررسى ها نشان

 مى دهد نسبت مبلغ 46 هزار میلیارد تومانى چک هاى 
برگشتى به رقم نقدینگى 492 هزار میلیارد تومانى در 

ســال 1392 (زمان تحویل به دولت یازدهم) معادل 
9/34درصد است.

در این میان به باور صاحبنظران، رشد حجم نقدینگى 
و عبور آن از هزارهزار میلیــارد تومان به عنوان عامل 
فزاینده چک هاى برگشــتى نیز قابل تأمل اســت. بر 
اساس توضیحاتى که تاکنون بانک مرکزى در این باره 
اعالم کرده است، در چند سال اخیر با توجه به افزوده 
شدن شش مؤسسه اعتبارى و چهار بانک در پوشش 
آمارى بانک مرکزى، رشــد نقدینگى نیز با ســرعت 
بیشترى همراه شــد؛  از ســویى دیگرکاهش سپرده 
قانونى بانک ها از 13 به 11 درصد که از ســال گذشته 
در دستور کار شبکه بانکى قرار گرفت در این افزایش 

بى تأثیر نبوده است.

مکانیزم هاى فریز آمار چک برگشتى
سیدمهدى فرشــادان عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس مى گوید: رشــد چک هاى برگشتى ضرورت 
اتخاذ تمهیدات الزم در برخورد با این معضل را بیش 
از پیش بــا اهمیت جلوه مى دهد؛ این در حالى اســت 
که با افزایش مشــکالت اقتصادى در سال هاى اخیر، 
رشد چک هاى برگشتى روندى صعودى داشته است، 
افزایش چک بالمحل ناشــى از وضعیــت نامطلوب 
اقتصادى و توانایى مالى کم افراد است؛ البته نباید این 
نکته را نیز فراموش کرد که متأسفانه ضعف نظارت ها 
بر دامنه فعالیت افراد با ســابقه در کشیدن چک هاى 

بالمحل نیز مشهود است.

وى اظهار داشت: بانک مرکزى باید با شناسایى افراد 
داراى چک هاى برگشتى از ارائه دوباره دسته چک به 
آنها ممانعت کند، متأســفانه برخــى باندبازى ها ارائه 
دوباره دسته چک به افراد بد حساب را منجر شده است؛ 
این در شرایطى است که ارائه دسته چک به افراد باید 
با در نظر گرفتن صالحیت مالى آنها و اســتعالم هاى 

دقیق انجام شود.

باجه نشینان از چک هاى برگشتى مى گویند

وقتى اعتمادها برگشت مى خورد!

ابالغ راي
شماره پرونده: 950395 شماره دادنامه: 1422- 95/8/26 مرجع رسیدگى: شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان، خواهان: هادى رئیسى وستگانى به نشــانی: خیابان امام خمینى خیابان شریف شرقى 
روبه روى بانک صادرات تولیدى مبل سبحان، خوانده: حسن هاشمى هفشجانى به نشانی: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ 87/000/000 ریال طبق رســید عادى (فاکتور). با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. رأى قاضى 
شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى هادى رئیسى وســتگانى به طرفیت آقاى حسن هاشمى 
هفشجانى به خواسته مطالبه مبلغ 87/000/000 ریال طبق رسید عادى (فاکتور) مورخ 94/5/27 به انضمام 
مطلق خســارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و کپى مصدق 
بارنامه و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص داده و با اســتناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 87/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
ریال بابت هزینه  دادرسى و خســارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/19 تا تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. و در خصوص قرار تأمین خواسته باتوجه به عدم تودیع خسارت 
احتمالى توسط خواهان به اســتناد تبصره ماده 108 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد تأمین خواسته صادر 
مى نماید. قرار صادره طظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 29004 شعبه پنجم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/9/1115 
ابالغ راي

کالسه پرونده: 941513 شــماره دادنامه: 1161- 95/06/31 مرجع رسیدگى: شعبه یازدهم شوراى حل 
اختالف اصفهان، خواهان: ســیمین دخت کالنترى به نشانى: اصفهان- خ خاقانى- کوچه افشین- پالك 
54- زنگ سوم، خوانده: احمدرضا مرتضائى به نشــانى: مجهول  المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوي خانم 
ســیمین دخت کالنترى به طرفیت آقاى احمدرضا مرتضائى به خواسته مطالبه خســارات وارده ناشى از 
تصادف و افت به انضمام خسارات دادرسى على الحساب ســى  میلیون ریال که حساب صورتجلسه مورخ 
95/2/4 خواسته خود را به مطالبه خسارت ناشــى از افت قیمت و اجرت المثل خودرو کاهش داده و اعالم 
نموده خسارت وارده را از بیمه دریافت نموده است. با عنایت به محتویات پرونده حسب نظریه کارشناسى 
دادگسترى به شماره ثبت 1065 مورخ 94/12/15 که خسارت ناشــى از افت قیمت و اجرت المثل خواب 
خودرو 250/000 ریال تعیین نموده اســت، همچنین با توجه به اظهارات خواهان در صورتجلســه مورخ 
95/2/4، عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ قانونی طبق ماده 73، شــورا دعــوي خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص داده، لذا مســتنداً به مواد 198، 519 ،522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابــت افت قیمت خودرو و هزینه خواب خــودرو جهت اجرت المثل 
ده روز تعمیرات طبق نظریه کارشناســى 2/500/000 ریال و پرداخت مبلــغ 540/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و نشــر آگهى و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهــى در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 29002 شــعبه 11 حقوقی حوزه قضائى  شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/1116
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950642 شــماره دادنامه: 1556-95/8/29 تاریخ رســیدگى: 95/8/5 مرجع رسیدگى: 
شعبه 9 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى ابراهیم زاده به نشــانی: اصفهان شاهپور جدید خ 
امیرکبیر خ پرتو جنب تعمیرگاه ســهیل لنت کوبى ســهیل، خوانده: سیدمریم ســجادیان فرزند کمال به 
نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صــدور راي می نماید. رأى قاضى شــورا: در خصوص دعوي مهدى ابراهیــم زاده به طرفیت 
سیدمریم سجادیان به خواســته مطالبه مبلغ 11/400/000 ریال بابت خســارات وارده ناشى از تصادف و 
افت به انضمام هزینه دادرسى و کارشناســى نظر  به اینکه خواهان با استناد به نظریه کارشناس صادره از 
شعبه 8 شوراى حل اختالف مدعى مطالبه مبلغ 11/400/000 ریال بابت افت و خواب خودرو گردیده و با  
توجه به اینکه خوانده در جلسه حضور نداشته و الیحه دفاعیه اى ارائه ننموده شورا دعوي مطروحه را وارد 
و ثابت دانسته مستنداً مواد 1 و 2 قانون مســئولیت مدنى و 198و519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون و چهارصد هزار ریــال بابت افت و خواب خودرو پراید به 
شماره انتظامى 357 د 42  ایران 81 و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى و 1/300/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 29001 شعبه نهم حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/1117
ابالغ راى

کالسه پرونده: 1128/94 شماره دادنامه: 717- 95/8/29 مرجع رسیدگى شعبه 41 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان محمد جواد قنبرى نشــانى: اصفهان طالقانى نارون جنب مسجد رحیم خان مبل لمکده 
خوانده: کاظم میرزایى مقدم به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا در خصوص دادخواست آقاى محمد 
جواد قنبرى به طرفیت کاظم میرزایى مقدم به خواسته مطالبه مبلغ 15000/000 ریال بابت دو فقره رسید 
عادى و یک فقره چک شماره 997479 به تاریخ 94/9/10 بانک ملى ایران با توجه مجموع محتویات پرونده 
و عدم حضور خوانده جهت دفاع از خود و مالحظه اصل چک و رســیدها و گواهینامه عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و در 

مقابل دعوى خواهان دفاعى به عمل نیاورده لذا دعوى خواهان وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 
و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال به انضمام 
هزینه دادرسى و  مبلغ 840/000 ریال و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/12/22 صادر و اعالم مى گردد 
راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى و حقوقى باشد و در خصوص مابقى خواسته با توجه به عدم ارائه مدارك 
و مستندات کافى به استناد ماده 197 قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. م الف: 29012 شعبه 41 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/9/1118
اجراییه

شماره:  95- 466 به موجب راي شــماره 631 تاریخ 95/06/14 حوزه 31 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جمال جاللى جالل آباد فرزند محمود به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ بیســت و دو میلیون ریال (22/000/000 ) ریال بابت اصل خواسته و یک 
میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار ریال (1/385/000) بابت هزنیه دادرسى و نشر آگهى طبق تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (93/02/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
اصغر کریمى دولت آبادى فرزند نوروزعلى به نشــانى زینبیه، دارك کوى طالب پ 22 صادر و اعالم مى 
نماید و نیم عشــر اجرا در حق دولت  . ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 29057 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /9/1119
اجراییه

شماره: 95-363 – 95/09/23 به موجب راي شماره 839  تاریخ 95/05/17 حوزه 45 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها: 1- مرتضى عباسى قلعه شاهى فرزند قاسم شغل 
آزاد 2- مهدى سلطانى تهرانى فرزند محمد شــغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حکم بر 
محکومیت خواندگان به صورت تضامنى بــه پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
2/410/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف 94/11/10 تا تاریخ اجراى حکم و هزینه نشر آگهى تا مرحله ى احتساب در 
اجراى احکام، در حق خواهان بانک انصار به نمایندگى محمود کربى با وکالت آقاى محمدعلى رضایى به 
نشانى بانک انصار : اصفهان خیابان شمس آبادى جنب بنیاد شهید آدرس وکیل: اصفهان خیابان بزرگمهر 
ابتداى خیابان آراسته مجتمع تندیس طبقه سوم- واحد 34 صادر میگردد بانضمام نیم عشر دولتى.   ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 29063 

شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/1120

اجراییه
شماره:  950311 ش 5 به موجب راي شماره 704 تاریخ 95/04/31 حوزه 5 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: حســین مهدى زاده به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال بابت اصل خواســته 1/190/000 ریال هزینه دادرسى و نشرآگهى و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/2/28  تا اجراى حکم به انضمام نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: 
بهزاد کرمى به نشانى اصفهان خ گلستان بلوار بوستان پ 30   ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 29064 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/1121
اجراییه

شماره: 950416 ش7 -95/09/06 به موجب راي شــماره 1126 تاریخ 95/06/24 حوزه 7  شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نبى لجعى به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى خودرو به نام خواهان امید سرلک به نشانى خ کاوه خ 
آزادى ك گل مریم روبروى مادى سمت راست درب دوم  و انتقال سند منوط به پرداخت سى و شش میلیون 
ریال  از طرف امید سرلک به فرزاد فیضى و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 29065 شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/1122
اجراییه

شــماره: 419/95 -1395/09/22 به موجب راي شــماره 419/95 تاریخ 95/04/30 حوزه چهل و یک  
شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه حسین گودرزى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 39/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 710/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/3/8) لغایت تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان مهدى ملکى فرزند شکرا... به نشــانى اصفهان خ رباط سوم کوچه شماره ى 41 (پزشکان 
دوم) بن بست پردیس صادر و اعالم مى نماید به انضمام نیم عشر حق االجراء.  ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 29066 شعبه 41 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/1157

تعهدات بازنشستگان ذوب آهن به صندوق کشورى محول مى شود
بانک مرکزى باز هم از گران تر شدن قیمت مسکن خبر 
داد و اعالم کرد که با توجه به شرایط موجود، زمان براى 

خرید خانه به ویژه از سوى زوجین مناسب است.
تازه ترین گزارشــى که بانک مرکزى از تحوالت بازار 
مسکن منتشــر کرده، نشــان دهنده ثبت قیمت 4/4 
میلیون تومانى هر متر زیربناى واحد مسکونى براى خرید 
و فروش بوده که بیانگر رشد نیم درصدى نسبت به آبان 
ماه و 7/7درصدى در قیاس با آذر ماه سال گذشته است.
بانک مرکزى در آبان ماه نیز اعالم کرده بود که قیمت 
هر متر خانه در مقایســه با ماه قبل حدود 0/1 درصد و 
نسبت به آبان ماه سال گذشته تا 7/3 درصد گران شده 
است. در مجموع آمارها از این حکایت دارد که روند رشد 

قیمت مسکن نسبت به ماه قبل افزایشى شده است.
 توزیع تعداد واحدهاى مســکونى معامله شده نیز نشان 

مى دهد که واحدهاى تا پنج سال ساخت با سهم 52/5 
درصد بیشترین سهم از واحدهاى معامله شده را به خود 

اختصاص دادند. 
در رابطه با تغییــرات اجاره نیز آمار نشــان مى دهد که 
شاخص کرایه مســکن اجاره اى 11/2 درصد و در کل 
مناطق شهرى 9/6 درصد نسبت به آذر ماه سال گذشته 

افزایش دارد.

مسکن گران تر شد

,,

 به باور 
صاحبنظران، رشد 
حجم نقدینگى 
و عبور آن از 
هزارهزار میلیارد 
تومان به عنوان 
عامل فزاینده 
چک هاى برگشتى 
نیز قابل تأمل 
است
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کاشان با برد به تعطیالت رفت
هفتـه پایانـى نیـم فصـل نخسـت لیـگ برتـر 
بسـکتبال  برگزار شـد و دور رفـت این مسـابقات با 
صدرنشینى پتروشـیمى بندرامام(ره) به پایان رسید. 
در این هفته شهردارى کاشان مهمان شیمیُدر تهران 
بود که موفق شد این تیم را با نتیجه 81 بر 77 شکست 
دهد و دور رفت را با پیروزى به پایان برساند. شهردارى 
کاشان با این برد 13 امتیازى شد و نیم فصل نخست 
را با ایسـتادن در رده هفتم جدول رده بندى به پایان 

رساند. 

رکورد ذوب آهن خراب شد 
 ذوب آهـن بعـد از جانشـینى حسـینى بـه جـاى 
گل محمدى نتایج درخشـانى در لیـگ و جام حذفى 
گرفته است. آنها بعد از برد در دربى اصفهان و شکست 
در هفته نهم برابر نفت در تهران دیگر به تیمى امتیاز 

نداده بودند. تا در مشهد برابر پدیده متوقف شدند.
 بـا ایـن نتیجـه ذوب آهـن 25 امتیـازى شـد و نیم 
فصـل اول را در رده سـوم و اختـالف 7 امتیـازى بـا 
پرسپولیس صدرنشـین به پایان رسـاند. اصفهانى ها 
در پایان هفته هفتم و قبل از نشسـتن حسـینى روى 
نیمکت این تیم با تنها 6 امتیـاز در رده چهاردهم قرار 

داشتند.

خداحافظى در اوج
در مورد اسـتعفاى على اکبـر طاهرى از سرپرسـتى 
پرسـپولیس گمانـه زنى هـاى زیادى مطرح شـده و 
بیشتر تحلیل ها به داستان بازنشسـتگى او و قانونى 
نبودن حضورش در پرسپولیس برمى گردد که باعث 
شـده او نتواند به عنوان مدیرعامل روى نیمکت این 
تیم بنشـیند بـا این همـه به نظـر مى رسـد طاهرى 
براى رفتـن از پرسـپولیس دالیل دیگرى هـم دارد.
   پرسپولیسـى ها در این روزها در شرایط سختى قرار 
گرفته اند و اسپانسـر این باشـگاه با کاهش عضویت 
هواداران در سـامانه اى کـه دارد، گفتـه از این به بعد 
نمى تواند مانند گذشته پرسپولیسى ها را حمایت کند 
و مبلغى که ماهیانه به این باشـگاه پرداخت مى کند، 
کاهش خواهد داد. این یک سوى ماجراست و مسئله 
دیگر هم بـه وضعیت سـخت سرخپوشـان در فصل 
نقل و انتقاالت باز مى گردد. پرسپولیس چند بازیکن 
تأثیرگذار و جوان خود را در نیم فصل از دسـت داده و 
براى نیم فصـل دوم نیاز بـه تقویت اسـت. مذاکره و 
جذب بازیکن در نیم فصل براى مدیران پرسپولیس 
بسیار سـخت اسـت. حاال که تیم قهرمان نیم فصل 
شـده، فرصت مناسـبى اسـت تا طاهرى در آسـتانه 
روزهاى سخت پرسپولیس یاد رفتن بیافتد که به این 
شکل با کارنامه اى موفق هم از پرسپولیس رفته و در 
صورت ناکامى در نقل و انتقاالت انتقادى نسبت به او 
وارد نیست. این سیاستى است که طاهرى مدنظر قرار 
داده، اما مشخص نیست که وزیر با چنین درخواستى 

موافقت کند یا نه!

هم استقاللى ام 
هم پرسپولیسى!

زهیوى مى گویـد تا یک شـنبه هفته دیگـر تصمیم 
نهایـى خـود مبنى بـر مانـدن یا رفتـن از اسـتقالل 

خوزستان را خواهد گرفت. 
خوزسـتان  اسـتقالل  سـتاره  زهیـوى  رحیـم 
مشـترى هـاى زیـادى دارد امـا تعـداد زیـادى از 
خوزسـتانى هـا از او خواسـته انـد تـا در ایـن تیـم 
باقـى بماند و بـه تیـم هـاى پایتخت نشـین نـرود.

رحیم زهیوى در اینسـتاگرام شـخصى خود اینگونه 
نوشته است:

 «خیلى ها میگن من پرسپولیسى یا استقاللى هستم، 
من دو تا تیم رو دوسـت دارم و براى هـر تیمى برم با 
تعصبم بازى مى کنم .قابل توجـه اونهایى که میگن 
تو تیم اسـتانت بمون.چجورى بمونم وقتى کسى به 
تیممون توجهى نمـى کنه ...انصافًا فـردا که فوتبالم 
تموم شد کى حاضره کمکم کنه ..مگه فوتبالیست غیر 

از فوتبال کار دیگه اى داره ...
در ضمـن تـا روز شـنبه یک شـنبه تمـام فکـرام رو 
مـى کنم...تمـام سـعیم رو مـى کنـم کـه بمونـم...

دوستون دارم بابت اون دعاهایى که در حقم مى کنید 
ممنونم.»

تایم اوت

یکى از دوســتان یحیى گل محمدى نقل قولى را از او 
بیان مى کند. مى گوید از او پرســیدم تا کجا مى خواهى 
مربیگرى کنى؟ تا پرســپولیس؟ او گفته برو باال. گفتم 
تیم ملى؟ او گفته برو باالتر. این دوست یحیى از جمالت 
بعدى مکالمه اش چیزى نگفته. اما امروز خبر از مربیگرى 
یحیى در تیم جدیدش شنیده شد. تیم ملى؟ برو پایین. 
پرسپولیس؟ برو پایین تر. لیگ برتر؟ برو پایین تر. لیگ 

یک؟ اکسین!
یحیى گل محمدى در اکســین البرز جانشــین فیروز 
کریمى شد. یک انتصاب بســیار عجیب و باورنکردنى. 
بیشتر شبیه یک شــایعه بود تا یک خبر. اما بعد از چند 

ساعت مشخص شد حقیقت دارد. این روزها بسیار منتظر 
این خبر بودیم. خبرى که با یحیى گل محمدى به عنوان 
سرمربى انتخاب شد شروع شود اما نام اکسین و هیچ تیم 
لیگ یکى هم در مخیله مان نمى گنجید. مربى اى که در 
این سال هاى اخیر پدیده مربیگرى بود و با عنوان مربى 
قهرمان جام حذفى از لیگ خداحافظى کرد در لیگ یک 
چــه کار دارد؟ مطمئنًا او اگر منتظــر مى ماند در همین 
لیگ برتر تیم مى گرفت. هر تیمى کــه زمزمه جدایى 
سرمربى اش شنیده مى شد اولین گزینه اش یحیى بود 
اما گل محمدى شاید به دنبال پول و شاید به دنبال دلیل 

نامعلومى به لیگ یک رفت.

باشگاه ذو ب آهن با استناد به بندى از آیین نامه مسابقات جام 
حذفى اصرار داشت که دیدار این تیم برابر گسترش فوالد در 
مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى باید در اصفهان برگزار 
شود با این استدالل که حریفان قبلى تیم تبریزى در زمین 
مسابقه حاضر نشده بودند و بازى هاى این تیم در مراحل یک 

شانزدهم و یک هشتم برگزار نشد.
استدالل ذوب آهن اما به این دلیل مورد موافقت سازمان لیگ 
قرار نگرفت که شهردارى ماهشهر برخالف مس رفسنجان 
از دیدار برابر گســترش فوالد انصراف نداده بلکه در زمین 
مسابقه حاضر نشده بود. به این ترتیب، با وجود تالش هاى 
ذوب آهن دیدار این تیم برابر گسترش فوالد در تبریز برگزار 

شد و با پیروزى تیم اصفهانى به پایان رسید تا ذوب آهن در 
مرحله نیمه نهایى جام حذفى حریف تراکتورسازى شود.

از آنجا که هر دو تیم در مرحله یک چهارم نهایى میهمان 
بودند قرعه کشى تعیین کننده محل برگزارى مسابقه آنها بود 

که حکم به میزبانى ذوب آهن داد.
ذوب آهن در حالى شنبه هفته آینده در ورزشگاه فوالدشهر 
میزبان تراکتورسازى خواهد بود که اگر استداللش مبنى بر 
لزوم برگزارى مسابقه با گسترش فوالد در اصفهان مورد 
پذیرش ســازمان لیگ قرار مى گرفت تراکتورسازى خود 
به خود میزبان ذوب آهن مى شد و دیگر کار به قرعه کشى 

نمى کشید.

آخرش به سود 
ذوب آهن شد

برو پایین تر  
تا اکسین البرز!

صداى هواداران

 مساوى فداى سرتان!

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه هــا و تحلیل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پست 
الکترونیک info@nesfejahan.net ارســال 

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

صفحات مجازى دارد.
 

■نیم فصل اول براى ذوب آهن با نتایجى بسیار 
خوب به پایان رسید. فراى همه نتایج خوبى که 
این تیم در دور رفت این رقابت ها گرفت، من فکر 
مى کنم موفقیت بزرگ آنها معرفى یک سرمربى 
بزرگ و جوان و جدید به فوتبال ایران بود. خیلى 
وقت ها تغییــرات در تیم هاى ایرانــى نتایج بر 
عکسى داشته است. اما تغییر به موقع یحیى گل 
محمدى و اعتماد به دستیار او مجتبى حسینى کار 
بسیار درستى بود که باعث شد این تیم اصفهانى 
در مسیر  پیروزى هاى چشمگیر قرار بگیرد. حاال 
دیگر همه از حسینى به عنوان یک مربى بزرگ و 
کار بلد نام مى برند و او که در آینده قطعًا مى تواند 
به موفقیت هاى بیشــترى برسد، نباید فراموش 
کند که با اعتماد باشگاه ذوب آهن توانست یک 

سرمربى خوب در فوتبال ایران شود.

■ اگر درخشش هاى شــهاب گردان در دیدار با 
ذوب آهن نبود، سبزپوشان باز هم مى توانستند 
بردهاى خود را ادامه دهنــد و نیم فصل را با 3 
امتیاز پشت ســر بگذارند. ولى اشکالى ندارد. 
منتظر کــوالك ذوب آهن در نیــم فصل دوم 

هستیم.

■ من مطمئنم که هم سپاهان و هم ذوب آهن 
در نیمه نهایى جام حذفى باشــگاه هاى ایران 
پیروز مى شوند و به فینال مى روند. به شرط آنکه 
اصفهانى ها در دیدارهاى نیمه نهایى که جمعه 
و شنبه برگزار مى شود، در ورزشگاه هاى نقش 
جهان و فوالدشهر حسابى از این دو تیم حمایت 
کنند. واقعًا رویداد بى نظیــرى در انتظار فوتبال 
اصفهان اســت. احتمال یک فینال اصفهانى 
براى اولین بــار در تاریخ فوتبال ایران ممکن 
است رخ بدهد و حیف است که این فرصت 

از دست برود.

■ به نظر من با همــه اتفاقاتى که براى 
ذوب آهن و ســپاهان در نیــم فصل افتاد، 

دو تیم توانستند به نحوى خوب و آبرومند نیم 
فصل را به پایان برسانند.  ذوب آهن که چندین 
هفته بردهاى متوالى کســب کرد و سپاهان هم 
که در مقطعى ناکام بود، توانســت جبران مافات 
کند. حتى اگر بدشانس نبود دیدار با استقالل را 
با پیروزى پشت سر مى گذاشــت. امیدوارم دو 
تیم تقویت بشوند و در نیم فصل دوم بهتر عمل 
کنند. باید دوباره شــرایطى پیــش بیاید که کل 
لیگ از رویارویى با این دو تیــم واهمه و ترس 

داشته باشند.
 

■ مدیران ســپاهان حاال که نیم فصل به پایان 
رسیده است،برنامه هاى خود براى تقویت تیم را 
اعالم کنند تا هواداران هم دلگرم شوند. هرچند به 
لحاظ حساسیت هایى که وجود دارد بهتر است نام 
بازیکنان مدنظر براى خرید تا لحظه  عقد قرارداد 
اعالم نشود، اما در شکل کلى اعالم شود که این 
تعداد بازیکن مدنظر باشگاه براى جذب هستند. 
از عبدا... ویسى هم مى خواهیم که اشتباهاتى که 
در نقل و انتقاالت ابتداى فصل امسال داشت را در 
نقل و انتقاالت نیم فصل تکرار نکند. خریدهایى 
مانند هلیچى، اولیویر و پدرو هنریکه خریدهایى 
کامًال بد  بودند و عبدا... باید اشتباهات خود در این 
زمینه را جبران کند. منتظر تقویت سپاهان براى 
حضور طوفانى در نیم فصل دوم هستیم. ورزشگاه 
زیبا و با ابهت نقش جهان یک تیم ترســناك و 
قدرتمند مى خواهد. هر چه ســریع تر این تیم را 

ساخته و پرداخته کنید.

ورزشگاه مجهز و مجلل نقش جهان در اولین میزبانى از 
سرخابى هاى پایتخت روز جذابى را پشت سر گذاشت.

نقش جهــان اصفهــان در اولیــن میزبانى خــود، از 
سرخابى هاى پرطرفدار روز بســیار خوبى را سپرى کرد. 
ورزشگاه مدرنى که یک دهه فوتبال ایران براى افتتاح آن 
انتظار کشیدند، برخالف فوالدشهر فاصله زیادى با شهر 
اصفهان ندارد و مطمئنًا با برطرف شدن اندك مشکالت 
آن تبدیل به کامل ترین ورزشگاه فوتبال ایران خواهد شد. 
ورزشگاهى که از سوى هواداران سپاهان،گودال مرگ رقبا 

نامگذارى شده است.

خیابان هاى پرترافیک
شاید اولین مشــکل این ورزشگاه، مســیرهاى منتهى 
به ورزشگاه نقش جهان باشــد. این ورزشگاه با توجه به 
ظرفیت 75 هزار نفرى آن، مطمئنــًا نیاز به خیابان هاى 
بیشترى براى ورود هواداران به ورزشــگاه دارد اما تنها 
یک خیابان به نقش جهان منتهى مى شود که این خیابان 
در روزهایى مانند روز یک شــنبه که میزبان یک بازى 
بزرگ است، اصًال کافى نیســت و نقش جهان قطعًا به 

ورودى هاى بیشترى نیاز دارد.

سکوهاى جذاب مملو از تماشاگر
ســکوهاى ورزشــگاه نقش جهان اصفهان در اواسط 
نیمه اول مملو از تماشــاگر شد و بســیارى از هواداران 

مجبور شــدند تا بازى را ایســتاده و یا با نشســتن روى 
پله ها تماشا کنند. مســئولین ورزشگاه نقش جهان البته 
در روز افتتاح این ورزشــگاه گفته بودند که صندلى هاى 
طبقه دوم ایــن مجموعه هنوز نصب نشــده اما پیش از 
شروع مسابقه اظهار نظرى درباره وضعیت طبقه دوم این 
ورزشگاه مطرح نشد تا تماشــاگران پشت درهاى بسته 
باقى بمانند و یا مجبور شوند بازى را ایستاده تماشا کنند.

راهرو هایى براى تضعیف حریف
فوالد مبارکه ســپاهان تنها تیم فوتبال ایران نیست که 
ورزشگاه اختصاصى دارد اما زردهاى اصفهانى تنها تیمى 
هســتند که از ورزشــگاه خود به بهترین شکل استفاده 
مى کنند. راهروهاى منتهى به زمین چمن نقش جهان 
مملو از تابلوهایــى بود که تصاویر قهرمانى ســپاهان و 
بازیکنان پــر افتخار این تیم روى آن نقش بســته بود تا 

تیم هاى مهمان پیش از ورود به زمیــن تحت تأثیر نام 
بزرگ حریف خود قرار بگیرند.

جایگاه خبرنگاران نیاز به ترمیم دارد
جایگاه خبرنگاران ورزشگاه نقش جهان برخالف بسیارى 
از ورزشــگاه ها در طبقــه دوم قــرار دارد. جایگاهى که 
البته صندلى و میزهاى قابل قبولى دارد و براى رســیدن 
به آن مى توان از آسانســور هاى مخصوص اســتفاده 
کرد. هرچند جایگاه خبرنگاران نقــش جهان زاویه دید 
بســیار خوبى دارد اما هنوز در این ورزشــگاه پریز هاى 
برق مناسبى تعبیه نشــده و البته ســرعت اینترنت آن 
قابل قبول نیست. به کاســتى هاى این جایگاه باید نبود 
سیستم هاى گرمایشى و سرمایشى را نیز اشاره کرد که 
البته با صحبت هاى مسئولین این موضوع نیز به زودى 

برطرف خواهد شد.

سالن نشست خبرى و میکسدزونى متفاوت
سالن نشســت خبرى این ورزشگاه فاصله کمى با جایگاه 
خبرنگاران دارد و اصحاب رســانه بر خالف بســیارى از 
استادیوم ها کار سختى براى حضور در نشست خبرى ندارند. 
ســالنى مجهز و مجلل که مطمئناً یکى از نقاط قوت این 
ورزشگاه است اما منطقه میکسدزون این ورزشگاه شرایط 
بسیار بدى دارد و الزم است تا هر چه سریع تر در تعطیلى نیم 

فصل مورد ترمیم قرار گیرد.

چمنى که همه را به وجد آورد
سرمربى اســتقالل در نشســت خبرى بعد از بازى گفت 
که چمن این ورزشــگاه بــه گفته بازیکنان اســتقالل 
حتى از چمــن ورزشــگاه آزادى نیز بهتر اســت. دو تیم 
سپاهان و اســتقالل نیز روز یک شــنبه با ارائه نمایشى 
قابل قبول نشــان دادند کــه فوتبال ایران تا چــه اندازه 
به چمنى ماننــد آنچه نقــش جهــان دارد، نیــاز دارد.
رنگ صندلى ها، شیب جایگاه تماشــاگران و سقف این 
ورزشــگاه در کنار دیگر زیباى هاى بصرى باعث شــده 
تا حاضران در این ورزشــگاه از زیبایى آن به وجد بیایند. 
ساختمان ادارى این ورزشگاه نیز بسیار شیک و البته مجهز 
طراحى شده تا نقش جهان با وجود اندك کاستى هاى خود، 
اینچنین فوق العاده به نظر بیاید. این ورزشگاه اما براى کامل 
شــدن نیاز به ادامه تالش هاى مجموعه فوالد مبارکه و 

تماشاگران دارد .

گفتگوى فوتبالى با على سلیمانى

اصفهانى ها فقط به موفقیت 
فکر مى کنند

لذت حضور در گودال مرگ را از دست ندهید!لذت حضور در گودال مرگ را از دست ندهید!

ن
ن در 

سیار 
ى که 
 فکر 
مربى 
خیلى

ج بر 
ى گل 
ى کار 
هانى 
 حاال 
گ و

 تواند 
وش 
 یک 

دار با 
ستند 
3 با 3
رد. 
وم 

هن 
ران 
آنکه 
جمعه 
قش 
مایت 
تبال 
نى
ن 
ت 

یم 
دین 

مرتضى رمضانى راد
 على ســلیمانى هنرمند ســینما و تلویزیون است که 
چندى پیش در گفتگویى با ما از ســپاهانى بودن خود 
پرده برداشــت و البته در مورد دربــى اصفهان هم با 

ما صحبــت کرد. با پایــان نیم فصل 
رقابت هاى لیگ برتر بار دیگر 

به سراغ او رفتیم تا نظرش 
را راجع به نتایج سپاهان 
و ذوب آهــن در دور 
رفت رقابت ها بدانیم و 
با او گپ و گفتى داشته 
باشــیم. این گفتگو را 

دنبال کنید.

آقاى سلیمانى! شما همچنان روى 
حرفتان هستید؟

کدام حرفم؟!
یادتان که نرفته! هم در یک گفتگو 
با مــا قبل از دربــى اصفهان و هم 
اینکه در ویدئویى که از شما منتشر 
شده بود اعالم کرده بودید که یک 

سپاهانى هستید.
آهان. بله! مگر مى شــود یادم برود. اگر 
مى خواهید باز هــم اعالم کنم که من 
یک سپاهانى هستم و این تیم را دوست 
دارم. من یک سپاهانى هستم! من یک 

سپاهانى هستم! بازم بگم؟
نه! کافى  است. نیم فصل اول را 

چطور دیدید؟
کًال لیــگ ما لیگ جذابى شــده اســت. 
پرسپولیس با اعتمادى که به برانکو داشت 
و فرصتى که در طول این مدت به 
او داد شرایط خوبى پیدا 

کرده است، تراکتورسازى مهره هاى خوبى و مربى مثل 
قلعه نوعى دارد که کارش را به خوبى بلد است و سپاهان 
هم کًال امسال تغییرات زیادى داشت و مشخص بود 
که با این همه تغییرات  قطعًا دچار نوســانات شدیدى 
مى شود که در مقطعى هم این اتفاق افتاد. ولى به نظر 
من رفته رفته سپاهانى ها به شرایط خوبى رسیده اند. 
در چند بازى اخیرشان مى توان تفاوت و حرکت رو به 
جلو در این تیم را احساس کرد. البته هنوز ضعف هاى 
متعددى وجود دارد که امیدوارم بر طرف شود و در نیم 

فصل دوم سپاهان بتواند امتیازات بیشترى را بگیرد.
بازى سپاهان- استقالل را دیدید؟

بله،این بازى بــه نظرم یکــى از زیباترین بازى هاى 
لیگ بوده است و چقدر ورزشگاه نقش جهان توانست 
ابهت و زیبایى هــاى این دیدار را بیشــتر کند. واقعًا 
به اصفهانى هاى عزیز بابت داشــتن این ورزشــگاه 
شیک و قشنگ تبریک مى گویم. البته حق هواداران 
اصفهانى این بود که خیلى زودتر از اینها صاحب چنین 
ورزشگاهى شــوند و بتوانند براى حمایت از تیمشان 
حضورى پر تعداد در ورزشــگاه داشــته باشند. ولى 
حاال که این اســتادیوم دوباره راه اندازى شــده است 
باید خوشــحال بود که مردم اصفهان ورزشگاهى در 
نزدیک شــهر خود دارند، به راحتى مــى توانند براى 
حمایت از سپاهان به ورزشگاه بروند و البته نقش جهان 
مى تواند پذیراى ده ها هزار هوادار باشد و شاید کمتر 
پیش بیاید که  تماشاگران با مشکل کمبود جا رو به رو 

شوند.
این را مى گفتم که بازى ســپاهان- استقالل خیلى 
جذاب بود. به ویژه اینکه در نقــش جهان و با حضور 
حدود 40 هزار هوادار برگزار شــد. البته خوب سپاهان 
با وجود نمایش خوب در دقایق زیــادى از این دیدار، 
ضعف هایى داشــت که همانطور که گفتم امیدوارم 
براى دیدارهاى برگشــت برطرف شــود. یک نکته 
بســیار ناراحت کننده هم که از این دیدار شنیدم فوت 
یکى از هواداران استقالل در پایان بازى بود که واقعًا 
تلخ بود و من جا دارد از طریق روزنامه شما به خانواده 
این هوادار عزیز تســلیت بگویم. خدا بــه خانواده او 
صبر دهد که بتوانند غم فقــدان فرزند خود را تحمل 

کنند.
بله!واقعاً خبر ناراحــت کننده اى 
بــود و فراى  هواداران اســتقالل، 
ســپاهانى ها هم بابت این اتفاق 
خیلى ناراحت بودنــد و پیام هاى 
تسلیت منتشــر کردند.على آقا!در 

مورد نمایشى که ذوب آهن در لیگ 
امسال تا بدین جاى رقابت ها داشته 

چه نظرى دارید؟ 
خیلى بازى هاى خوبى انجام داده و نتایج جالب توجهى 
هم گرفته است. کًال اصفهانى ها کارشان درست است. 
به هر حال وقتى ذوب آهن متعلق به اصفهان باشد، این 
باعث مى شــود که وقتى به دیدار رقبا مى رود، تیمى 
خطرناك براى هر حریفى باشــد و این باعث افتخار 
اســت. وصف بازى هاى خوب و نتایج درخشان ذوب 
آهن را شــنیده ام و براى این تیم هم آرزوى موفقیت 
مى کنم و به اصفهان و اصفهانى ها تبریک مى گویم 
که هر کجا گام مى گذارند سعى مى کنند که محکم 
قدم بگذارند و همیشه موفق و پیروز باشند. اصفهان دو 
تیم بزرگ به نام سپاهان و ذوب آهن دارد که در بیشتر 
سال هاى اخیر موفق بوده اند و این نشان مى دهد که 
اصفهانى ها چقدر با برنامه هستند و همیشه به موفقیت 

فکر مى کنند.
ممنون از شما! سپاهان و ذوب آهن 
در نیمــه نهایى جــام حذفى قرار 
دارند و مى توانند  با صعود به دیدار 
نهایى، یک فینــال کامًال اصفهانى 
را در فوتبــال ایران بــه نمایش

 بگذارند.
همانطور که گفتم این  موضوع که هر دو تیم به نیمه 
نهایى رسیده اند خود نشان از بزرگى دو تیم اصفهانى 
دارد. ان شاء ا... شرایط طورى رقم بخورد که سپاهان 
قهرمان جام حذفى بشــود. البته دو تیم دیگر در نیمه 
نهایى یعنى  نفت تهران و تراکتور سازى هم تیم هایى 
بزرگ،پر مهره و قدرتمند هســتند و قطعاً رقابت هاى 
نیمه نهایى دیدارهاى جذابى خواهد بود. سپاهان اگر 
جام حذفى را مى خواهد باید حسابى حواسش را جمع 

کند تا بعد افسوس نخورد.
شــما که اینقدر از نقش جهان هم 
تعریف کردید یکــى از بازى هاى 
مهم را به اصفهــان بیایید تا لذت 
حضور در این ورزشــگاه را حس 

کنید.
حتمًا این کار را خواهم کرد. چندیــن بار به اصفهان 
آمده ام.  ولى به نقش جهان هم بایــد بیایم. یک بار 
که بازى مهمى بود حتمًا با شما هماهنگ مى کنم که 
به این اســتادیوم بیایم که هم بازى سپاهان را ببینم. 
هم نقش جهان را و هم هواداران پرشــور و متعصب 

اصفهانى را.
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آگهى مزایده مرحله دومآگهى مزایده مرحله دوم

محمدرضا احتشام زاده- ش هردار تیران محمدرضا احتشام زاده- ش هردار تیران 

نوبت
اول

وقایع روز از دریچه کاریکاتور
طرح: فارس



حوادثحوادث 2838چهارشنبه  8 دى ماه 0909

نگهبــان پارکینگى    باشگاه خبرنگاران جوان |
را ببینید که با تقلید از فیلم «جنگ ستارگان» مردم را به جاى 
پارکشان راهنمایى مى کند.این مأمور پارکینگ عالقه خود را با 
پوشیدن لباسى شبیه فیلم «جنگ ستارگان» و راهنمایى کردن 
مردم به جاى پارکشان با استفاده از شمشیرهاى نورانى خود و 
باال و پایین پریدن در کنار ماشین هایى که در حال پارك کردن 
هستند، نشان مى دهد. شخصى که از شیرین کارى هاى این 
نگهبان پارکینگ فیلم گرفته است پشت دوربین به این شخص 

گفت: «تو به همه مردم جهان خدمت بزرگى مى کنى.»
گفتنى اســت؛ ویدئویى که از این نگهبان جوان در یوتیوب 

بارگذارى شد، بیش از هزاران بیننده جذب کرد .

رویداد درمانى «شیرودهارا» با حضور    جام جم آنالین |
هزار و 111نفر براى شکستن رکورد گینس در هند برگزار شد.

چند روز پیش محوطه بیمارستان احمدآباد هند صحنه وقوع یک 
رویداد درمانى به روش «آیورودا» بود.

بر اســاس گزارش رویترز، این رویداد که با حضورهزار و111 نفر 
اتفاق افتاد در واقع با هدف رسیدن به رکورد جهانى گینس براى 
بزرگ ترین درمان شــیرودهارا که یکــى از روش هاى درمانى 
آیوروداست برگزار شده بود. شیرودهارا یک شکل از درمان به شیوه 
آیوروداست که شامل ریختن آهسته برخى مایعات بر روى پیشانى 
فرد مى شــود. نام این روش درمانى از زبان سانســکریت گرفته 
شده است که کلمات «شیرو»به معنى «سر» و «دهارا»به معنى 

«جریان» هستند.

یک زن تگزاسى روز جمعه    باشگاه خبرنگاران جوان |
به دلیل شلیک به همسر خود در مهمانى و به قتل رساندن وى توسط 
نیروهاى پلیس مورد بازجویى قرار گرفت.این حادثه خانگى روز جمعه 
در ساعت 11 شب در حالى اتفاق افتاده است که اقوام این دو نفر براى 
دیدن آنها در خانه جمع شده بودند و بعد از جر و بحثى که این زوج با هم 
داشتند، طبق گفته شاهدان، زن اسلحه اى کشید و شوهرش را به قتل 
رساند.بر اساس این گزارش، مردى که به او شلیک شده بود در صحنه 
تیراندازى جان خود را از دســت داد اما هنوز به دلیل تکمیل نشدن 

تحقیقات هیچ اتهامى به زن این خانواده وارد نشده است.
گفتنى است؛ این زوج تگزاسى یک دختر 15 ساله و دو پسر کوچک 
تر از او دارند که هنوز مشخص نیست در هنگام وقوع این حادثه در 

صحنه حاضر بودند یا نه.

عشق نگهبان پارکینگ به 
«جنگ ستارگان» 

درمان همزمان 1111 نفر براى 
شکستن رکورد گینس 

شوهرکشى در
030201 دورهمى خانوادگى

اعضاى باند بزرگ ســرقت از کنیســه هاى شهر تهران 
شناسایى و نیم میلیارد تومان اموال سرقتى از آنها کشف شد.
به گزارش میزان، 18 مهرماه وقوع یک فقره سرقت از یک 

کنیسه در خیابان 30 تیر به کالنترى 113 بازار اعالم شد. 
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت اماکن» و 
به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراى ناحیه12 تهران ، 
پرونده جهت رسیدگى در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهان در تحقیقات مقدماتى اطــالع پیدا کردند که 
سارقین به شیوه تخریب درب ورودى وارد محل سرقت شده 
و در ادامه اقدام به سرقت اموال باارزشى نظیر قلم تورات، 
نقره جات، چند تخته تابلوفرش، ستاره حضرت داوود (ع) و... 
کردند؛ همچنین کارآگاهان اطالع پیدا کردند که سارقین به 
همین شیوه و شگرد اقدام به سرقت از تعداد دیگرى از مراکز 
مذهبى متعلق به اقلیت هاى مذهبى مقیم تهران و سرقت 

اموال باارزش داخل آنها کردند. 
با توجه به شیوه و شگرد مورد استفاده در سرقت نقره جات از 
محل هاى سرقت، کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهى با 
بررسى سرقت هاى مشابه در سال هاى گذشته اطالع پیدا 
کردند که دو سال پیش یک فقره سرقت مشابه از منزل 
یک نفر از شهروندان در محدوده خیابان ظهیراالسالم 
به وقوع پیوسته که در آن سرقت نیز مقادیر قابل 
توجهى نقره جات به ارزش تقریبى 150 میلیون 
تومان سرقت شده است که طى آن یکى از 
سارقین سابقه دار (پنج فقره سابقه سرقت 
اماکن) و حرفه اى به نام «امیر»  32ساله 

دستگیر و روانه زندان شده بود. 
با شناسایى امیر  به عنوان یکى از سارقین 

حرفه اى در زمینه سرقت نقره جات، کارآگاهان با بررسى 
سوابق وى اطالع پیدا کردند که وى پس از آزادى از زندان 
مجدداً سرقت هاى خود را از سر گرفته و از آن زمان متوارى 

شده است. 
با آغاز اقدامات پلیسى براى دستگیرى متهم، مخفیگاه وى 
در خیابان دماوند شناسایى و در 15 آذرماه دستگیر شد؛ در 
بازرســى از مخفیگاه امیر، مقادیرى از نقره جات مسروقه 

کشف و به پایگاه هفتم پلیس آگاهى منتقل شد.
امیر که در برابر دالیل و قرائن به دســت آمده چاره اى جز 
اعتراف به سرقت از کنیســه هاى شهر تهران نداشت، دو 
مجرم سابقه دار به نام هاى «جواد» 37 ساله  و «حسین» 

32 ساله را به عنوان همدستانش معرفى کرد.
با شناسایى محل اختفاى حسین در منطقه نارمک، خیابان 
مدائن، وى در یک تعقیب و گریز و نهایتًا با شلیک چند تیر 
هوایى دســتگیر و در بازرســى از محل اختفایش، مقادیر 
دیگرى از اموال مسروقه کشــف شد. جواد نیز پس از چند 
روز، دستگیر شده و پس از مواجهه حضورى با همدستانش 
و اطالع از اعترافات صریح آنها، صراحتاً به همدستى با آنها 
اعتراف مى کند.  سرهنگ کارآگاه شمس الدین میرزکى 
رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این 
خبر گفت:« در ادامه رسیدگى به پرونده، متهمین صراحتًا 
به سرقت از کنیسه هاى شهر تهران اعتراف کردند و اموال 
مسروقه به ارزش تقریبى 500 میلیون تومان از آنها کشف و 
پس از طى مراحل قانونى به مالباختگان تحویل داده شد که 
زمینه رضایت مندى کامل آنها را فراهم آورد؛ همچنین طى 
رسیدگى به پرونده، با شناسایى دقیق محل هاى سرقت و 
ضمن هماهنگى با مقام قضائى، بازسازى محل هاى سرقت 
نیز در محل ارتکاب سرقت ها و با حضور متهمین انجام شد.

سارقان سارقان 
کنیسه هاى کنیسه هاى 
تهران به دام تهران به دام 
افتادندافتادند

,,

کارآگاهان در 
تحقیقات مقدماتى 
اطالع پیدا کردند 
که سارقین به 
شیوه تخریب درب 
ورودى وارد محل 
سرقت شده و 
در ادامه اقدام 
به سرقت اموال 
باارزشى نظیر قلم 
تورات، 
نقره جات، چند تخته 
تابلوفرش، ستاره 
حضرت داوود (ع) 
و... کردند

از تاریخ 23 آذر ماه سال جارى به دنبال ســرقت هاى مسلحانه و زنجیره اى از 
سوپرمارکت ها و فســت فودهاى تهران تیم هایى از پلیس آگاهى تهران براى 
بازداشت سارقان مسلح دست به کار و در نهایت ساعت 4 بامداد روز چهارم دى 
ماه جارى با هماهنگى دادستان قرچک موفق به بازداشت سه عضو این باند در 

شهرستان قرچک شدند.
به گزارش تسنیم، از اعضاى این باند دو قبضه سالح کمرى همراه با 18 فشنگ 
جنگى، دو عدد شوکر، افشانه دفاع شخصى و تعدادى قمه و چاقو کشف و ضبط 
شد، دو نفر از اعضاى این باند نیز بعدازظهر ســوم دى ماه سال جارى به اتهام 
شرب خمر بازداشت شــده بودند و پس از بازداشت مشخص شد که از اعضاى 
باند سرقت مسلحانه پایتخت هستند، اعضاى این باند از ساعت 12 شب به بعد با 
یک دستگاه سمند سفیدرنگ که پالك تقلبى داشت در افسریه تهران شروع به 
سرقت مى کردند و پس از سرقت در جنوب شرق تهران سراغ سوپرمارکت هاى 
شمال غربى پایتخت در محدوده اتوبان شهید همت مى رفتند و سرقت مى کردند.

اعضاى این باند بین 25 تا 35 سال سن دارند و به طور میانگین در هر فقره سرقت 
بین 500 تا 600 هزار تومان وجه نقد سرقت مى کردند، حداکثر سرقت وجه نقد 
اعضاى این باند در یک فقره سرقت یک میلیون و 500 هزار تومان بوده است، 

همچنین در هر سرقت چهار یا پنج نفر مشارکت داشتند.

پیش از ظهر روز یک شنبه هفته جارى اعضاى این باند به دادسراى ناحیه 34 
تهران منتقل شدند و با دستور رضا ابوالحســنى معاون دادستان تهران پرونده 
اعضاى این باند براى رسیدگى به شعبه اول دادسراى ناحیه 34 تهران ارجاع شد 
که قاضى نصرتى بازپرس پرونده پس از بازجویى از اعضاى این باند، آنها را براى 

ادامه تحقیقات در اختیار مأموران اداره آگاهى قرار داد.
پس از جلسه بازپرسى خبرنگار تسنیم با اعضاى این باند گفتگویى داشت. یکى از 
اعضاى این باند در اظهاراتش گفت: «من وضع مالى خوبى داشتم و در ماه، هفت 
هشت میلیون تومان پول به دست مى آوردم اما با خانواده ام به مشکل برخوردم 
و پس از آن سراغ سرقت رفتم، قبًال نیز به جرم معامله عتیقه جات هشت ماه در 

زندان بودم.»
وى ادامه داد: «اسلحه اى را که از آن در سرقت ها استفاده مى کردیم از شخصى 
با قیمت دو میلیون تومان خریدم، البته قرار بود که شش میلیون تومان پول بابت 
خرید اسلحه بپردازم؛ در ابتدا قصد داشتیم سراغ ضبط و باند خودرو برویم اما یکى 
دیگر از اعضاى باند پیشنهاد داد سراغ سوپرمارکت ها برویم و گفت که از دزدى 
سوپرمارکت پول بهترى به دست مى آید، در مجموع از سرقت ها به هر یک از 

اعضاى باند سه میلیون و 500 هزار تومان رسید.»
یکى دیگر از اعضاى این باند هم در اظهاراتش گفت: «اسلحه را سرکرده باند به 
من داد و من دو سرقت مسلحانه داشتم، سرکرده باند در قهوه خانه نزد من آمد و از 
من خواست که از سوپرمارکت ها سرقت کنیم، سرکرده باند همه فن حریف است 

و من تا قبل از این سرقت ها سرقت دیگرى انجام ندادم.»
اظهارات اعضاى باند در حالى مطرح شــد که آنها تالش داشتند جرم اصلى را 
گردن همدیگر بیاندازند و هر کدام شخص دیگرى را سرکرده باند معرفى مى کرد.

تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه دارد.

گفتگو با 2 عضو باند سرقت از 
سوپرمارکت هاى تهران

فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرضا از کشف تعداد 
212کارتن انواع اسباب بازي هاي قاچاق به ارزش دو 

میلیارد ریال خبر داد. 
سرهنگ حمید امیرخانی در گفتگو با پایگاه خبري پلیس 
اظهار داشت: مأموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی 
شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهاي 
عبوري به یک دستگاه کامیون کشنده هوو که از جنوب 
کشور به سمت تهران در حرکت بودمشکوك شده و آن 

را متوقف کردند. 
وي ادامه داد: در بازرسی از این کامیون تعداد 212کارتن 
انواع اسباب بازي فاقد هر گونه مدارك معتبر گمرکی 

کشــف شــد، ارزش این محموله کشف شده 
توســط کارشناســان مربوطه دو میلیارد ریال 

اعالم شده است . 
سرهنگ امیرخانی افزود: در این رابطه راننده 
خودرو دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شد. 
فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرضا در پایان خاطر 

نشــان کرد: قاچــاق کاال به 
تولیدات داخلی کشور ضربه 

خواهد زد 
که نیروي 

نتظامی در  ا

این خصوص با قاچاقچیان برخورد قانونی خواهد کرد و 
اجازه جوالن به آنها نخواهد داد.

فرمانده انتظامى استان بوشهر گفت: ســه نفر از عوامل اصلى قتل شهروند 
دیلمى به هویت «على اشرف» دستگیر شدند و به بزه انتسابى اعتراف کردند.

به گزارش میزان، ســردار حیدر عباس زاده اظهار داشــت: بر اثر درگیرى و 
تیراندازى سرنشینان دو دستگاه خودرو در جاده روستاى «شیخ زنگى» از توابع 
شهرستان دیلم در هفته پیش، فردى به هویت على اشرف فوت و فرزندش به 

هویت «غالمحسین» مجروح شد.
وى بیان کرد: با حضور پلیس و تحقیقات کارآگاهان چندساعت پس از حادثه 
دو متهم دستگیر شــدند و طرح عملیاتى جهت دستگیرى سایر متهمین در 

دستور کار قرار گرفت.
به گفته فرمانده انتظامى استان بوشهر، در ادامه تحقیقات مشخص شد چند 
روز قبل از حادثه، مقتول از فردى به هویت «ب، ل» به اتهام تصرف عدوانى 
شکایت و متهم با صدور قرار روانه زندان شــده که در حین انتقال به زندان، 

فرزندانش را به قتل شاکى تحریک کرده است.
وى خاطرنشان کرد: با ادامه تحقیقات و جمع آورى مستندات، پلیس سه نفر 

مظنون اصلى را در شهرستان هاى گناوه و دیلم دستگیر کرد.
این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: متهمین در مواجهه با مدارك و مستندات 
پلیس به قتل مقتول اعتراف کرده و گفتند با سه قبضه اسلحه، خودروى مقتول 
را تعقیب، سپس در یکى از فرعى هاى جاده گناوه - دیلم به سمت الستیک، 
موتور و سرنشینان خودرو تیراندازى کردند که منجر به مرگ مقتول و زخمى 

شدن فرزندش شد.

نانواى گلپایگانى بخاطر وضعیت اسفبار نانوایى و ناتوانى در گذران معیشت، 
خود را در آتش سوزاند. 

این نانوا که از کودکى در حرفه نانوایى مشــغول به فعالیت بوده و کارگرى 
مى کرده است در سال 88 با اخذ پروانه کسب، نانوایى را حرفه اصلى زندگى 

خود قرار مى دهد.
وى به دلیــل اینکه نمى تواند بــا نانوایى گذران زندگى کند و شــاگردان 
یکى پس از دیگــرى وى را تنهــا مى گذارنــد با اعتراض بــه وضعیت 
اســفبار نانوایى، خود را بــا بنزین مى ســوزاند که منجر بــه مرگ وى 

مى شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه نانوایى اســتان اصفهــان در این ارتباط گفت: 
نانوایان که امروز وضعیت مالى خوبى ندارند و در آمد آنها درحد گذران یک 
زندگى ساده هم نیســت و تمام این عوامل به دلیل تأخیر چهار ساله دولت 
در اعالن نرخ به نانوایان است، سبب ورشکستگى بسیارى از نانوایان شده 

است.
وى ادامــه داد: نانوایان امروز بخاطــر احداث بى رویه نانوایى و ســقوط 
درآمد نانوایــان یکى پــس از دیگر به مرحله ورشکســتگى مى رســند 
که رهــا کــردن نانوایان بــه این حالــت باعــث اتفاقاتــى اینچنینى 

مى شود.
خواجه بیان داشت: این نانوا در سن 38 سالگى با بنزین خود را سوزاند که 

منجر به مرگ وى شد.

فرماندار ماهشهر گفت: پس از قتل پسر 13ساله در مراسم ختم تاکنون 14 
مظنون این حادثه بازداشت شدند.

به گزارش میــزان، قمر فرماندار بندر ماهشــهر در نشســت خبرى اظهار 
داشــت: امروز جلســه اى در فرمانــدارى بــا حضورنیروهــاى امنیتى، 
انتظامى و بســیج و مســئوالن دســتگاه قضائــى برگزار شــد و براین 
اســاس، از این پس هر فردى اقدام به تیراندازى با ســالح بــه هر دلیلى 
در ســطح شهرســتان کند عالوه بر ضبط ســالح با آن برخــورد قاطع 

مى شود.
وى ادامه داد: دادستان در این جلسه اعالم کرد اگر افراد دستگیر شوند و در 
سابقه شان در گذشته مرتکب تیراندازى شده باشند به اشد مجازات محکوم 

خواهند شد.
فرمانــدار بنــدر ماهشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه تحقیقــات بــراى

 شناســایى عوامل تیراندازى روز شــنبه در مراســم ختم که باعث کشته 
شدن پسر 13ساله وزخمى شدن دو نفر دیگر شــد، تأکید کرد: تاکنون 14 
مظنون در این رابطه دستگیر شده اند و به مردم قول مى دهیم همه عوامل
 تیراندازى را دســتگیر کرده و اجازه نمى دهیم که فردى آرامش مردم را به 

هم بزند.
گفتنى است روز شنبه در جریان مراســم ختمى در آبادان یک کودك 13 
ساله قربانى رسم غلط تیراندازى شــد. همچنین دو پسر جوان نیز مجروح 

شدند.

2 میلیارد ریال اسباب بازي قاچاق به مقصد نرسید 

مرد زندانى دستور قتل 
شاکى را صادر کرد

خودسوزى منجر به 
مرگ نانوا

دستگیرى مظنو نان 
تیراندازى در ختم رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا 

جزئیات مرگ دردناك چهار سرنشین خودروى 206 که 
ظهر یک شنبه بر اثر سقوط یک سنگ چند صد کیلویى 

جان باختند را تشریح کرد.
ســرهنگ نادر رحمانى در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: 
روز یک شــنبه در ساعت 12 ظهر، ســنگ بزرگ چند 
صد کیلویى در کیلومتر 14 کــرج چالوس و در محدوده 
آدران روى یک دســتگاه خودروى 206 سقوط کرد که 

متأسفانه این ســانحه، به مرگ هر چهار سرنشین این 
خودرو انجامید.

رئیس مرکــز اطالعات و کنترل ترافیــک پلیس راهور 
ناجا افزود: پس از وقوع این سانحه و با توجه به افزایش 
احتمال ریزش در این محــور و ریزش هایى در محدوده 
جاده چالوس در استان مازندران، این محور به علت عدم 
وجود ایمنى کافى براى خودروها و سرنشــینان در حال 

تردد مسدود شد.

معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى،صنایع 
دســتى و گردشــگرى اســتان کرمــان گفت: ســه 
نفــر از کشــته شــدگان حادثــه دلخــراش فهرج 
از هنرمنــدان صنایــع دســتى ایــن شهرســتان 

بوده اند.
به گزارش میــزان، غالمرضا فرخى با اظهار تأســف 
از وقوع چنین حادثه دلخراشــى در شهرســتان فهرج 
افزود: متأسفانه در میان کشــته شدگان این حادثه تلخ 
اسامى ســه نفر از بانوان هنرمند صنایع دستى به چشم 

مى خورد.

وى بــا تأکید بــر اینکــه ایــن بانــوان هنرمند در 
رشــته هــاى ســوزن دوزى و حصیر بافــى فعالیت 
داشته اند، تصریح کرد: درگذشت این هنرمندان عزیز 
جامعه صنایع دستى استان کرمان را در غم و اندوه فرو 

برده است.
معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى،صنایع 
دستى و گردشــگرى اســتان کرمان خاطرنشان کرد: 
در حادثه خونین فهرج خانم هــا زینت غلورى، حمیده 
دامغانى وسحر دامغانى از هنرمندان صنایع دستى این 

شهرستان کشته شده اند.

مرگ 4 سرنشین 206 زیر سنگ چند صد کیلویى 

3 مقتول قتل عام فهرج، هنرمند بودند

و در ادامه اقدام به
نقره جات، چند تخ
کردند؛ همچنینک
همین شیوه و شگ
مذهبى متعلق به

اموالباارزش داخل
با توجه به شیوه وش
محل هاى سرقت
بررسى سرقت ها
کردند که دو س
یک نفر از شه
به وقو
توجهى
تو
سا
اما
د

هرضا از کشف تعداد 
ي قاچاق به ارزش دو 

با پایگاه خبري پلیس
تگاه ایست و بازرسی

ن کنترل خودروهاي 
نده هوو که از جنوب 
دمشکوك شده و آن 

2ون تعداد 212کارتن
دارك معتبر گمرکی 

ه کشف شده 
 میلیارد ریال 

رابطه راننده 
ل قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شد. 
فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرضا در پایان خاطر 

نشــان کرد: قاچــاق کاال به
تولیدات داخلی کشور ضربه

خواهد زد 
که نیروي 
نتظامی درر ا

اینخصوص با قاچاقچیان برخورد قانونیخواهد کرد و
اجازه جوالن به آنها نخواهد داد.

یارد ریال اسباب بازي قاچاق به مقصد نرسید 

چهل تکه
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شیر یکى از فرآورده هاى پر اهمیت و ضرورى اســت. از قدیم تا به امروز یکسرى 
باورهاى شایع و نادرست مرسومى در مورد فواید و نحوه استفاده شیر وجود داشته 
که هیچگونه پایه علمى ندارد. با ما همراه شــوید تا 4 باور مرسوم و غلط در مورد 

شیر را به شما معرفى کنیم. 

باور اول:  سنتى سالم تر از صنعتى!
این یک باور نادرست است که  شیر و لبنیات سنتى به خوبى پاستوریزه 
نمى شــوند در نتیجــه مى تواند باعــث ابتــالى مصرف کنندگان به 

بیمارى هاى مهمى از جمله تب مالت باشد.
از طرفى، بیشتر محصوالت لبنى ســنتى پرچرب و تداوم مصرف لبنیات 
پرچرب در زندگى شهرى امروز که فعالیت هاى فیزیکى به شدت 
کاهش یافته، خطرناك است و مى تواند به چاقى، گرفتگى عروق، 

بیمارى هاى قلبىـ  عروقى و... منجر شود.

باور دوم: شیر با ماندگارى باال بد است!
این یک باور نادرســت اســت. در صنعت شــیر و لبنیات 
به هیچ  وجه از مواد نگهدارنده اســتفاده نمى شود. اینکه 
مى بینید برخى شیرها ماندگارى باالیى دارد به این دلیل 
است که طى مرحله استریلیزاسیون تمام میکروب هاى 
داخل شیر کشته شده اســت و میکروبى داخل آن 
وجود ندارد که بخواهد فعالیت کند تا شــیر فاسد 
شود. از طرفى بسته بندى مخصوص و چندالیه 
شــیرهاى با ماندگارى باال به نحوى است که 
اجــازه ورود هیچ  میکروبى را به داخل شــیر 
نمى دهد، بنابراین مى توان با خیال راحت این 
شیرها را تا زمانى که در بطرى یا پاکت باز نشده و 
تا قبل از تاریخ انقضایشان خارج از یخچال نگهدارى 
کرد، اما به  محض اینکه در آن باز شود میکروب هاى محیط 
پیرامون مى تواند وارد آن شده و شروع به فعالیت کند. در این شرایط 

باید بطرى شیر را در یخچال بگذارید و طى حداکثر سه چهار روز آن را مصرف کنید. 
باور سوم: شیر را زیاد بجوشانیم

این یک باور نادرست است. براى پاستوریزه کردن شیر الزم نیست دماى آن را به نقطه 
جوش برسانید و آن را بجوشانید زیرا در این صورت عالوه بر میکروب ها مقدار زیادى از 
ویتامین هاى موجود در شیر هم از بین مى رود و ارزش غذایى آن به شدت پایین مى آید. 
بهترین دما براى پاستوریزه کردن شیر 70 درجه سانتیگراد آن هم به مدت 15 ثانیه است.

 براى اطمینان از رسیدن شیر به این درجه مى توانید از دماسنج کمک بگیرید. 
برخى افراد شیرهاى پاستوریزه شده صنعتى را هم قبل از مصرف دوباره مى جوشانند. 
نیازى به انجام این کار نیست مگر اینکه شــیر چند روزى مانده باشد و بخواهید ببینید 
فاسد شده است یا نه. توصیه مى شود از مصرف شیرهایى که تاریخ انقضاى آنها گذشته 
است صرف نظر کنید زیرا حتى اگر فاسد نشده باشد باز هم ارزش غذایى شان به شدت 

کاهش پیدا کرده است.

باور چهارم: خوردن شیر قهوه یا شیرکاکائو به جاى شیر
این باور نادرست است. ترکیب شیر با قهوه، کاکائو، شکالت و چاى میزان جذب کلسیم 
را کاهش مى دهد، اما توجه داشته باشید اگر کودك یا فرد بالغى طعم شیر یا رنگ سفید 
آن را دوست نداشته باشد مى توان با اضافه کردن برخى مواد مثل کاکائو به شیر، او را به 
خوردن آن ترغیب کرد. به عبارت دیگر، مصرف شیر کاکائو خیلى بهتر از مصرف نکردن 
آن است. درواقع باید بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم اما بهتر است شیرهاى ترکیبى را 
خیلى غلیظ به کودك ندهید. مثًال مى توانید یا خودتان شیرکاکائوى رقیق درست کنید 
یا اگر آن را از مغازه تهیه مى کنید با شــیر معمولى مخلوط کنید تا غلظتش کمتر شود و 

کودك شیر بیشترى بنوشد. 
دیده شده هضم و جذب شیرمیوه مثل شیرموز، شیرخرما و... در دستگاه گوارش راحت تر 
صورت مى گیرد بنابراین افرادى که با هضم شــیر مشکل دارند، مى توانند آن را با انواع 

میوه ترکیب کنند.

به تازگــى یــک مطالعــه تحقیقاتــى نشــان داد 
آنتى آکســیدان هایى که در قهوه وجــود دارد به تنظیم 
گلوکزها کمک مى کند تا فرایند تولید سلول هاى «جدید» 
چربى در خون کند شــود. محققان اعــالم کرده اند که 
«عصاره  دانه  قهوه  ســبز بو داده نشــده  بدون کافئین» 
بر پایین آوردن چربى بدن اثر مى گــذارد و این به مرور 
منجر به کاهش وزن مى شــود. دقــت کنید، مصرف 
عصاره  قهوه  سبز بو داده نشــده و نه قهوه هاى رایجى 
که روزانه مى نوشیم.قهوه سبز چیستدر این تحقیق که 
در یک مجله فرانسوى منتشــر شده است، به گروه اول 
ازشــرکت کنندگان در آزمایش، روزانه 400 میلى گرم 
عصاره قهوه  ســبز بدون کافئین داده شد. گروه دوم نیز 
دارونما دریافت کردند. بعد از 60 روز شرکت کنندگانى که 
عصاره دانه قهوه سبز دریافت کرده بودند  5/7درصد از 
وزن خود را از دست داده بودند. در مقابل، گروه دوم تنها 
2/8درصد کاهش  وزن داشتند. البته نتیجه  این تحقیق 
به معناى سرعت کاهش وزن نیست، بلکه نشان مى دهد 
مصرف عصاره قهوه ســبز به مــرور مى تواند روى کند 

کردن تولید سلول هاى چربى در بدن تأثیر بگذارد.

قهوه سبز چیست
همیشه مردم دنبال این هستند که چه چیزى بخورند یا 
بنوشند تا وزن کم کنند. در این باره مطالعات زیادى نیز 
روى قهوه انجام شده است. نوشیدن قهوه به طور موقت 
باعث از دســت رفتن آب بدن مى شــود، اما خودش به 
تنهایى چربى سوز نیست. به ویژه اینکه چه نوع قهوه اى 
باشد. مسلمًا افزودن شیر، کف شیر و شکر به آن، اصًال 

کاهش وزن به همراه ندارد. 
هنوز مدرك قابل اســتنادى در دســت نیست که ثابت 
کند بــا مصرف کافئین بیشــتر، مى تــوان چربى هاى 
بــدن را ســوزاند و وزن کــم کــرد. اما کارشناســان 
بدن ســازى توصیه مى کنند یک ســاعت پیش از آغاز 
ورزش بهتر است قهوه بدون شیر و شــکر نوشید، چرا 
که کافئیــن قهوه کمــک مى کند تا با توان بیشــترى 
حرکات کششــى ماهیچه اى را انجام دهیــد. به نظر

مى رسد نوشیدن اسپرسو بخاطر مقدار کافئینى که دارد در 
این زمان بهتر باشد. با این حال این توصیه منتقدان سفت 

و سختى نیز در بین کارشناسان سالمت و ورزش دارد. 

مطالعات نشان مى دهد بهترین شیوه پخت ماهى، سرخ 
کردن آن در روغن زیتون خام و تصفیه نشده است.

به گفته محققان اسپانیایى، سرخ کردن ماهى در روغن 
زیتون خام موجب مى شود روغن از لحاظ میزان اُمگا3 
غنى تر شــود.به گفته محققان دانشگاه باسکیو اسپانیا، 
روغن سرخ شده در روغن زیتون فوق خام و آماده شده در 

مایکروویو، سالم ترین نوع پخت ماهى است.
طبق این مطالعه، مشخص شده است تکنیک هاى سرخ 
کردن، ماهیت روغن مورداستفاده و گونه ماهى مصرفى 
بر تغییرات روى داده در زمان ســرخ شدن ماهى تأثیر 
مى گذارد. «باربارا نیوآ اکواریــا» عضو تیم تحقیق، در 
این باره مى گوید: «انتخاب روغن پخت و پز، به واسطه 

تأثیر بر الگوى لیپید موجود در ماهى و بر ایجاد احتمالى 
ترکیبات سمى در روغن در طول سرخ کردن، بسیار حائز 
اهمیت است و مى تواند بر سالمت مواد خوراکى و انسان 

تأثیر گذارد.»

ما عاشق غذاها هستیم. عشــق به غذاها آنقدر در ما 
زیاد است که اتاق هاى ذخیره ویژه اى براى آنها قرار 
داده ایم، به پخت و پز مى پردازیم و حتى برنامه هاى 
تلویزیونى مرتبط با آنها را مى بینیم. غذاها را به عنوان 
سرگرمى مى شناسیم و با خوردن آنها لذت مى بریم. 
تشخیص طعم، بو و مزه غذاها برایمان راحت است اما 
گاه تنوع غذاها آنقدر در زندگیمان زیاد است که اختیار 
تک تک آنها را از دســت مى دهیم. در این مطلب به 
معرفى غذاهاى مرگبارى مى پردازیم که ممکن است 

در این سیل انبوه، آنها را براى نخستین بار بشناسید.

1. دانه هاى میوه
برخــى از رایــج ترین، تــازه ترین 
و محبــوب تریــن میــوه هــا 
هســته هاى خطرناکــى دارند. 
هسته هاى گیالس، سیب و حتى 
هلو متشــکل از نوعى هیدروژن سیانید 
به نام اسید پروســیک هســتند. هیدروژن سیانید یا 
اسید پروسیک هردو به طور یکسان براى انسان ها و 
پستانداران فوق العاده سمى هستند و مى تواند تنها در 
چند دقیقه موجب مرگشان شود. پس پیش از خوردن 
میوه ها اطمینان حاصل کنید هســته شــان را خارج 

کرده اید.

2. بادام هندى خام
برخالف باور عمــوم، بادام هندى 
هســته میوه اســت و مانند هسته 
دیگر میوه ها مى تواند خطرناك باشــد. بادام هندى 

حاوى یک ماده شــیمیایى خطرنــاك تحت عنوان 
اوروشیول مى باشد. اوروشیول مربوط به یک پیچک 
سمى اســت که موجب واکنش هاى شــدید آلرژیک 
مى شــود. خوشــبختانه، بادام هندى هاى موجود در 
فروشگاه ها به دلیل فرآیند آماده سازى (پخت، بو داده 

شدن و بخارپز) سم زدایى شده اند.

3. ریواس
هیچ چیز به انــدازه پاى ریواس 
خوشمزه نیست. و فواید ریواس حیرت انگیز است. اما 
هیچ مى دانید برگ هاى ریواس سمى هستند؟ برگ 
هاى ریواس به دلیل داشتن سم شــناخته شده به نام 
اسید اگزالیک مى تواند منجر به سنگ کلیه شود. فقط 
کافى است چندتا برگ ریواس بخورید تا بیمار شوید و 
اگر بیشتر از چند تا بخورید مطمئنًا دچار عواقب مرگبار 

مى شوید.

4. جوز هندى
این ادویه به ظاهر بى آزار در آشپزخانه تان، 
یک راز کوچک کثیف به دنبال دارد. شــما با مصرف فقط 
0/2 اونس جوز هندى مى توانید تشنج کنید. و با مصرف 
0/3 اونس از آن ممکن است دچار یک حمله ناگهانى شدید 
شوید! خوردن جوز هندى ممکن اســت منجر به جنون 

جوزى، شود که به توهم و سردرگمى مى انجامد.

عسل خام5. 
عســل خام غیرپاســتوریزه غالبًا شامل 
Graynotoxin مى باشد که منجر به 

عوارض جانبى از جمله تعریق بیش از حد، ضعف، تهوع 
و استفراغ مى شــود. این عالئم مى تواند تا 24 ساعت 
به طول انجامد. به این واکنش ها عنوان مســمومیت 

عسل داده اند.

6. دانه هاى کرچک
 دانه هاى کرچک حامل نوعى سم 
تحت عنوان «ریسین» هستند که جزو کشنده ترین سم 
ها براى انسان شناخته شده است. ریسین به عنوان یک 
عامل جنگ مورد بررسى قرار گرفته و حتى گزارش شده 
است مأموران مخفى و آدمکش ها از این سم استفاده 

کرده اند.

8. جوانه لوبیا
حداقل 30 مورد گزارش بیمارى ناشى 
از مصرف خام و کم پخته شــده جوانه 

لوبیا بوده است.
 از آنجا که جوانه هاى لوبیا در رطوبت رشــد مى کنند، 

متأسفانه محیط براى رشد باکترى ها مساعد است.

9. ماهى ُتن
حتماً شما هم از ماهى ُتن مصرف 
مى کنید. باید بگویم این ماهى 

حاوى جیوه است.
 وقتى که شما ماهى ُتن حاوى جیوه مى خورید، جیوه 
ممکن است از طریق کلیه هایتان عبور کرده و کًال دفع 
شــود و یا به مغزتان برود و دیوانه تان کند! بنابراین در 

مصرف ماهى ُتن محدودیت ایجاد کنید.

4   اشتباه شایع در مورد شیـر
شیر یکى از فرآورده هاى پر اهمیت و ضرورى اســت
ن فواید و و نادرست مرسومىدر مورد باورهاى شایع
ت که هیچگونه پایه علمى ندارد. با ما همراه شــوید

شیر را به شما معرفى کنیم. 

باوراول:  سنتى سالمتر از صنعتى
این یک باور نادرست است که  شیر و لبنی
نمى شــوند در نتیجــه مى تواند باعــث
بیمارى هاى مهمى از جمله تب مالت باش
از طرفى، بیشتر محصوالت لبنى ســنتى پ
پرچرب در زندگى شهرى امروز که
کاهش یافته، خطرناك است و مى
بیمارى هاى قلبىـ  عروقى و... من

باور دوم: شیر با ماند
این یک باور نادرســت اســ
به هیچ  وجه از مواد نگهدارن
مى بینید برخى شیرها ماند
است که طىمرحله استر
داخل شیر کشته شده
وجود ندارد که بخوا
شود. از طرفى بست
شــیرهاى با ماند
اجــازه ورود هی
نمى دهد، بنابرای
شیرها را تا زمانىک
تا قبل از تاریخ انقضایش
اما به  محضاینکه در آن کرد،
پیرامون مى تواند وارد آن شده و شروع

الغرى با قهوه شرط دارد

د. در این شرایط

بهتازگــى یــک مطالعــه تحقیقاتــى نشــان داد 
آنتى آکســیدان هایى که در قهوه وجــود دارد به تنظیم 
گلوکزها کمک مى کند تا فرایند تولید سلول هاى «جدید» 
چربى در خون کند شــود. محققان اعــالم کرده اند که 
«عصاره  دانه  قهوه  ســبز بو داده نشــده  بدونکافئین»

گ اث ر پایین آوردن چربى بدن
ن

قهوه سبز چیست
همیشه مردم دنبال این هستند که چه چیزى بخورند یا 

بنوشند تا وزن کم کنند. در این باره مطالعات زیادى
ت ا روى قهوه انجام شده

الغرى با قهوه شرط دارد

همه مــا در طــول عمر خود 
گلودرد را تجربــه کرده ایم و آن هم بــا عالئمى مثل 
خارش، سوزش و تورم و التهاب در گلو. خبر خوب این 
اســت که مى توان بدون مراجعه به پزشــک (در اکثر 

موارد) این عالئم را تا حد زیادى کاهش داد.
غرغره آب نمک: نمک، تــورم و التهاب مخاط را از 
بین مى برد و به تســکین گلودرد کمک مى کند. یک 
قاشق چایخورى نمک را مى توان با هشت اونس آب 
گرم ترکیب کرد و آن را بــراى چند ثانیه غرغره نمود و 

بعد از دهان خارج کرد. این کار باید چند بار تکرار شود.
اســتفاده از قرص هاى مکیدنــى: برخى از 
قرص هاى مکیدنى ضد گلودرد حاوى منتول هستند. 
منتول عنصرى است که بافت گلو را بى حس مى کند 
و با تســکین موقت ســوزش و درد گلو همراه است. 

آب نبــات هــاى نعناع هم 
همین تأثیر را دارند.

تسکین درد با داروهاى 
بدون نسخه: مرکز کنترل و 
پیشگیرى از بیمارى هاى ایاالت 
متحده اعالم کرده کــه ویروس ها 
اغلب باعث گلودرد هســتند پس گلودرد 
با آنتى بیوتیک درمان نمى شود. داروهاى ضد 
التهابى مانند آسپرین یا ناپروکسن مى تواند به کاهش 

التهاب و تورم گلو کمک کند.
خوردن عســل: چاى گرم همراه با عسل شیرین 
مى تواند منجر به تسکین گلو شود و از تحریک آن براى 
سرفه کردن جلوگیرى کند. عالوه بر این چاى گرم بدن 
را از کم آبى نجات مى دهــد و این یک گام دیگر براى 
درمان گلودرد است. تحقیقات در این میان نشان داده 
عسل خاصیت ضد سرفه دارد. سایر مایعات گرم مانند 
سوپ مى تواند مفید باشــد فقط مطمئن باشید که این 
نوشیدنى ها گرم هستند نه داغ. چون داغ بودن آنها گلو 

را بیشتر حساس مى کند.
نوشــیدن آب: آب کافى در بدن، بخشى از درمان 
گلودرد است. وقتى شما دچار کم آبى هستید دهان بزاق 
کافى براى مرطوب نگه داشــتن گلو تولید نمى کند و 

همین اتفاق تورم و التهاب را افزایش مى دهد.
استفاده از دستگاه هاى مرطوب کننده: تنفس در 
هواى مرطوب مى تواند به تسکین بافت متورم در بینى و 
گلو منجر شود. استفاده از دستگاه هاى مرطوب کننده راه 
عالى براى افزایش رطوبت هواى اتاق است. با گذشت 

زمان و با تنفس چنین هوایى، گلو درد تسکین مى یابد.
استنشاق بخار حمام: اگر مرطوب کننده در اختیار 
ندارید، مى توانید بخار حمام یا دستشویى پر از آب داغ را 

براى کاهش تورم گلو استنشاق کنید.
مصرف آنتى بیوتیک: هرچند ویروس ها بیشترین 
نقش را در ابتال به گلــودرد دارند اما باکترى هایى مانند 
استرپتوکوك، باعث گلودرد اســترپتوکوکى مى شوند. 
در این هنگام اســتفاده از آنتى بیوتیک ها براى خالص 
شــدن از باکترى ها مى تواند مفید باشــد که البته نیاز 
به نســخه پزشــک دارد. فراموش نکنید که مصرف 
آنتى بیوتیک ها نباید خودسرانه متوقف شود حتى زمانى 
که عالئم گلودرد متوقف شده اند. بدون در نظر گرفتن 
دوره کامل مداوا، گلودرد ممکن اســت با عالئم بدترى 

بازگردد.
مراجعه به پزشک: اگر درد گلو به خصوص هنگام 
بلع شدید و با تب باال، استفراغ و یا احساس تهوع همراه 

بود، باید حتماً به پزشک مراجعه کنید.

یک فوق تخصص گوارش و کبد 
درباره علل سوزش سرمعده اظهار 
داشت: سوزش معده، سوزش پشت 

جناق، ترش کردن و بدمزه شــدن 
دهان، همه نشــانه هایى از بیمارى 

بازگشــت ترشــحات معده بــه مرى 
(ریفالکس) است.

پیمان ادیبى  گفــت: آن چیزى که بیمارى 
را از حالت گذرا به ریفالکس مى برد، میزان 
آزاردهندگى یا تکرار ریفالکس و عوارض آن 

در طى زمان است.
این فوق تخصص گــوارش و کبد بیان کرد: 
این نشانه ها با خوردن یک غذاى سنگین یا 
چرب در هر فردى براى مدت کوتاهى ایجاد 

مى شود.
ادیبى عنوان کرد: اگر عوارض سوزش معده به 
طور متوالى تشدید شوند و به همراه استفراغ 
و درد آزاردهنده و هفته اى بیش از یک بار رخ 
دهد، آنگاه این ســوزش بیمارى محسوب 

مى شود.
وى در خصوص عوامل تشــدید کننده این 
بیمارى گفــت: پرخورى، تند غــذا خوردن، 
خوردن مایعات فراوان همــراه غذا، مصرف 
چاى زیاد، چاى پررنگ و بعد از غذا، مصرف 
دخانیات و نوشیدنى هاى الکلى سبب تشدید 

عوارض این بیمارى مى شود.
این فوق تخصص کبد و گوارش تأکید کرد: 
با اجتناب از عوامل تشــدید کننده، دورى از 
مصرف غذا در فاصله کمى از خواب و مصرف 
غذایى که سبب ایجاد سوزش معده مى شود، 
مى توان تا حدودى عــوارض این بیمارى را 

کاهش داد.
ادیبى افزود: در عالئم تازه و زودگذر، مى توان 
از داروهــاى خنثى کننده اســید به صورت 
قرص یا شربت به میزان ســه تا پنج قاشق 
از آنتى اسیدها اســتفاده کرد، این داروها 15 
تا 30 دقیقه پس از مصــرف، عالئم را بهبود 

مى بخشد.

خطر سوزش معده 
بیش از یک بار 

در هفته

اگر مدام گلودرد دارید
 این مطلب را بخوانید

این خوراکى ها باعث مرگ مى شوند

ب .2

.4
این

عس5.
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xin
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 ماهى را با روغن زیتون سرخ کنید 
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ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 904/95  خواهان مهدى محسنى اسفرجانى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
محمدعلى مظاهرى مزرعه شورى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 95/11/9 ساعت 4 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، 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: 30023 شعبه 22 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/211
مزایده

شماره آگهى: 139503902129000009 شماره پرونده: 139504002129000053 آگهى مزایده منقول 
پرونده کالسه 9500065 به موجب پرونده اجرائى کالسه فوق الذکر یک دستگاه خودروى نیسان وانت به 
شماره انتظامى 354 ى 83  ایران 23 متعلق به مرحوم رضا طالبیان ریزى که طبق نظر کارشناس رسمى به 
مبلغ 145/000/000 ریال (یکصد و چهل و پنج میلیون ریال) ارزیابى شده، از ساعت 9  الى 12 روز چهارشنبه 
مورخ 1395/10/29 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان لنجان (واحد اجرا) از طریق مزایده به فروش 
مى رسد. مزایده از مبلغ 145/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شد و کلیه 
هزینه هاى قانونى به عهده برنده  مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمى اعالم گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد. م الف: 885 واحد اجراى اسناد رسمى شهرستان لنجان/10/290
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/312694- 95/10/2 چون آقاى اصغر قربانى فرزند ابراهیم به استناد دو برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه شماره 
پالك 391/9348 واقع در بخش 9  اصفهان که در صفحه 449 دفتر 25 ذیل ثبت 7731 سند مالکیت شماره 
0549315 الف 87  که بنام اصغر قربانى فرزند ابراهیم ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
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 انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً 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 نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2940 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/10/296

تحدید حدود اختصاصی
شــماره: 1395/31/312603-1395/10/2 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك 
شماره 795 فرعى مجزى شده از پالك 138- اصلى واقع در اراضى غلغله دهاقان که طبق پرونده ثبتى بنام 
موقوفه مسجد جامع عطاآباد دهاقان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا در جریان ثبت 
میباشد و تحدید حدود آن بعمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق 
درخواست متقاضى تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شــنبه مورخه 1395/11/05 از ساعت 9 صبح در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا و بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدي بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده  هاي معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این واحد مى بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد تسلیم نماید. م الف: 

95/221  آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/10/297
مزایده

اجراى احکام شعبه سوم حقوقى دادگسترى لنجان در نظر دارد در پرونده اجرائى به شماره کالسه 950208 له 
خانم معصومه مرتض ى نژاد ریزى فرزند محمد و علیه آقاى غالمرضا ضیائى چمگردانى فرزند شکراله جلسه 
مزایده فروش یک دستگاه خودروى سوارى پژو GLXi 405 را به منظور وصول بخشى از محکوم به پرونده 
در حق محکوم له در تاریخ 1395/10/21 ساعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. مورد مزایده 
خودروى سوارى پژو GLXi 405  به رنگ نقره اى متالیک مدل 1389 به شماره انتظامى 368 ه 47 ایران 
43 با وضعیت موتور و اتاق مستعمل که توسط کارشناس دادگسترى هجده میلیون و پانصد هزار تومان قیمت 
گذارى شده است و طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده از خودروى مذکور در پارکینگ انتظام واقع 
در پشت کالنترى زرین شهر دیدن نمایند. مزایده از قیمت پایه که همان نظر کارشناسى رسمى دادگسترى 
مى باشد شروع شده و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده 

مزایده خواهد بود. م الف: 878  اجراى احکام شعبه سوم حقوقى دادگسترى لنجان/10/298
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 988/95 خواهان تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به نمایندگى محمدحسین نظرى 
توکلى و مسعود مهردادى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- ذبیح ا... قائم مقامى 2- فاطمه مردانى 
3- مرادعلى مردانى جولقانى 4- قاسم زارع 5- مهدى منصورى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز 
یکشنبه مورخه 95/11/24 ساعت 10 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى 
بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مســجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 
شوراى 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: 29072 شعبه 53 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/9/1067
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 1021/95 خواهان تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با  جواد قاســمى دادخواســت 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا فروغى- محمد اســماعیل بصیرت دهکردى – محمد ترابى – مریم 
رجائیان – مهدى منصورى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخه 95/11/24 ساعت 
8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى 
مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 52 شوراى 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: 29071 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/9/1068
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1023/95 خواهان تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با وکالت جواد قاسمى دادخواست 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا فروغى- حمید ترابــى زیارتگاهى – محمد ترابى – مریم رجائیان – 
مهدى منصورى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخه 95/11/24 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد 
امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 52 شوراى 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 شـــود.  م الف: 29070  شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/9/1069
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1022/95 خواهان تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با جواد قاسمى دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محمدرضا فروغى، محمود بصیرت، محمد ترابــى زیارتگاهى، مریم رجائیان، مهدى 
منصورى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یکشــنبه مورخه 95/11/24 ساعت 9 تعیین گردید با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) 
مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 52 شوراى 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: 29068 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه)/9/1071
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 989/95 خواهان تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به نمایندگى آقایان محمدحسین 
نظرى توکلى و مسعود مهردادى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- محمدرضا فروغى 2- سعید 
ترابى زیارتگاهــى 3- محمد ترابى زیارتگاهــى 4- مریم رجائیان مونجانى 5- مهــدى منصورى تقدیم 
نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخه 95/11/24 ســاعت 10/30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 
3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى 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: 29067 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/1072
ابالغ 

94-2151 ش 13 – 95/9/20 در خصوص پرونده تجدیدنظرخواهى نرگس پاکروان به طرفیت تجدیدنظر 
خوانده حسن نجیمى به دادنامه شماره 13-1253 مورخه 95/07/28 مطروحه در پرونده کالسه 2151-94 
شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان واقع در خیابان سجاد خ ارباب خطاب به تجدیدنظرخوانده حسن نجیمى 
جهت تبادل لوایح و ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهى اقدام فرمایید عدم حضور وفق 
مقررات اقدام مى گردد.  م الف: 29127 شــعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره یک)/9/1073
ابالغ 

95-46 ت ن – 95/9/21 در خصوص پرونده تجدیدنظرخواهى عباس زنگنه کلبیبکى به طرفیت تجدیدنظر 
خواندگان 1- تقى حاتمى چشــمه على 2- الهام سلیمانى به دادنامه شــماره 1101- 94/06/31 مورخه 
95/6/31 مطروحه در پرونده کالسه 94-165 ، 95-45 ت.ن شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان واقع 
در خیابان سجاد خ ارباب خطاب به تجدیدنظرخواندگان تقى حاتمى و الهام سلیمانى جهت تبادل لوایح و ارائه 
الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهى اقدام فرمایید عدم حضور وفق مقررات اقدام مى گردد.  

م الف: 29126 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/ 9/1074
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 705/95 خواهان احسان ظهیرى دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ /10/000/000 
ریال به عنوان خسارت طبق قرارداد مشارکت به طرفیت ابراهیم کریمى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي 
مورخ 95/11/18 ساعت 5 عصر تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب 
تقاضاي خواهان، مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروي مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57- کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ خواهد شد.  م الف: 28986 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/9/1075
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 976/95 خواهان عبدالحمید کالنى دادخواست مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
رسول رئیسى نافچى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخه 95/11/23 ساعت 8/30 تعیین 
گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى 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 رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 29007 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/9/1076
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1016/95 خواهان مؤسسه مالى و اعتبارى عســگریه با مدیریت امین جوادى 
با وکالت شیروانى دادخواســت مبنی بر مطالبه به طرفیت شــورانگیز دادائى- ولى ا... طالبیان تقدیم نموده 
 است. وقت رسیدگی براي مورخه 95/11/20 ساعت 11/30 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى 
خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مســجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 52 شوراى 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: 29029 

شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/1077
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1015/95 خواهان مؤسسه مالى و اعتبارى عسگریه با مدیریت امین جوادى با 
وکالت یاسر شیروانى دادخواست مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا صادقى، محسن رفیع زاده، علیرضا مبین 
نژاد ، محمد هادیان تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخه 95/11/20 ساعت 11 تعیین گردید با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) 
مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 52 شوراى 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: 29028 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه)/9/1078
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951382 خواهان ایمان صراف بانک دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
هوشنگ حیدریان قلعه تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 95/11/23 ساعت 10/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروي مدرسه نیلی پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك 57- کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 6 شوراي 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 29026 شعبه ششم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/1079
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 636/95 خواهان شرکت پخش سایه سمن دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
قنبرعلى هاشمى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخه 95/11/20 ســاعت 6 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 
57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شــوراي 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 شـــود.  م الف: 29025 شعبه 26 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/9/1080
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 419/95 خواهان شــرکت پخش سایه ســمن با وکالت محسن نورمحمدى 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سیدحسین منتظرى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 
95/11/17 ســاعت 6 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، 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 اتـخـــاذ مـی شـود.  م الف: 29024 شعبه 20 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/1081
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 420/95 خواهان شــرکت پخش سایه ســمن با وکالت محسن نورمحمدى 
دادخواستى مبنى بر مطال به به طرفیت محمد غفرانى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى روز مورخه 
95/11/17 ســاعت 6:15 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد-اول ارباب-روبروى 
مدرسه نیلى پور-جنب ساختمان صبا-پالك57-کدپستى8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 29023 شعبه 20 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان ( مجتمع شماره یک)/9/1082
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950874 خواهان احمد امامى نائینى دادخواستى مبنى بر مطال به خسارت به طرفیت 
احمد هاشمى کلیشادى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز دوشنبه مورخ 95/11/11 ساعت 9/30 
صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خیابان چهار راه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م الف: 29047 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان ( مجتمع شماره دو)/9/1083
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 508/95 ش 51 ح خواهان ســید محمد روحانى دادخواستى مبنی بر مطالبه به 
طرفیت حسین سمیع زاده خولنجانى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز  نظریه کارشناسى به شعبه 
واصل گردیده است چنانچه اعتراضى دارید ظرف مهلت یک هفته به شعبه مراجعه و اعتراض خود را اعالم 
نمایید. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى 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 رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 29044 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/9/1084
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1510/95 خواهان منصور باقرى با وکالت زهرا چنگان ى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه چک به طرفیت محبوبه ســادات گلستانه تقدیم نموده است وقت رســیدگی براي روز پنجشنبه مورخ 
1395/11/21 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خ سجاد، خ ارباب، مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 29054 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 9/1086
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1108/94 خواهان مهدى نادریان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت یار محمد 
انگاره  تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روزمورخ 1395/11/26ساعت 17:30 تعیین گردیده، لذا با عنایت 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 23 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونى 
تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ خواهد شد.  م الف: 29058 شعبه23 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 9/1087
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 85/95 خواهان هادى قجوند با وکالت محسن قجاوند دادخواستى مبنى بر مطالبه 
وجه به طرفیت 1- عزت اله حســین پور 2- امیر دهقانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز شنبه 
مورخه 95/11/09 ســاعت 30 /16  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد-اول ارباب-

روبروى مدرسه نیلى پور-جنب ساختمان صبا-پالك57-کدپســتى8165756441 شوراى حل اختالف 
اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 29061 شعبه 41 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان ( مجتمع شماره یک)/9/1089
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 705/95 شــعبه 45 شــوراى حل اختالف اصفهــان تجدیدنظرخواه جواد 
شــفیع زاده فرزند عبدالجبار به طرفیت عبدالقاســم ایوز فرزند صوید تجدیدنظرخواهى نموده  است؛ لذا با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده برابر ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
تجدیدنظرخوانده 10 روز پس از نشر آگهى به این شعبه واقع در اصفهان خ سجاد- خ ارباب مجتمع شماره 1 
شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست 
ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد. م الف: 29062 شعبه 45 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/1090
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 806/95 خواهان محمد فیروزى دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت 
رسول رحیم طرقى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى روز شنبه مورخه 95/11/09 ساعت 18 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد-اول ارباب-روبروى مدرسه نیلى پور-جنب ساختمان 
صبا-پالك57-کدپستى8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 29048  شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان ( 

مجتمع شماره یک)/9/1091
اجراییه

شماره:  950307 ش 9 -1395/09/22 به موجب راي شماره 1194 تاریخ 95/06/31 حوزه 9 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اسفندیار پور جعفر به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/040/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/3/8) لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص 
بانک مرکزى در حق محکوم له عزیزاله  پناهى فرزند گودرز به نشانى اصفهان- ورودى خانه اصفهان – ك 
جواداالئمه نبش کوچه افق منزل پناهى صادر گردیده و نیم عشر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 28992 شعبه نهم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/1092
اجراییه

شــماره: 482/95 ش ح 15- 95/9/17 به موجب راي شــماره 669  تاریخ 95/7/13 حوزه 15 شــوراي 
حل اختالف شهرســتان اصفهان کــه قطعیــت یافته اســت محکوم علیه: بهــاره عبادى به نشــانی: 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و پنجــاه میلیون ریال بابت اجــور معوقه از تاریخ 
94/8/1 لغایــت 95/4/1 و مبلغ /4/705/000 ریال هزینه دادرســى و خســارت تاخیــر و تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت (95/5/3) لغایت زمان وصــول و پرداخت /600/000 ریال هزینه نشــر آگهى در حق 
خواهان ها: 1- عبدالحســین دباغ فرزند جالل 2- انوشــه دباغ فرزند ولى اله به نشانى: اصفهان- دانشگاه 
صنعتى- کوى اســتادان- منزل 6/5 و پرداخت نیم عشــر هزینه حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع 
اجرا بگــذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفــی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند  و اگــر مالی ندارد، صریحــًا اعالم نماید.

 م الف: 28991 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/1093
اجراییه

شماره: 466/95 -1395/09/22 به موجب راي شماره 1164 تاریخ 95/07/10 حوزه 13 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شــرکت یاس رایانه صفاهان به مدیرعاملى حمید 
رضوانى قمشلو به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى با احتســاب اجرا و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک (90/4/2) لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق االجراء.مشخصات محکوم 
له: آقاى على والهى فرزند حسن شغل آزاد به نشــانى اصفهان نظر شرقى کوى مهرگان ساختمان گام ط 4 
واحد 9 . ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید.

  م الف: 28988 شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/1094

اجراییه
شــماره: 233/95 -1395/09/20 به موجب راي شــماره 543 تاریخ 95/06/21 حوزه 18 شــوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا قلى فقیهى زاد فرزند فرامرز به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال (R 75/000/000 ریال) به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت دو میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار ریال ( R 2/185/000 ریال ) به عنوان خسارت 
دادرسى و به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  چکها لغایت زمان وصول و ایصال در حق خواهان 
على غالمى فرزند حسن به نشانى اصفهان خ مدرس خ مولوى کوچه شماره 16 (نیلوفر) کوچه مظاهرى بن 
بست حسین  پ 16 و نیم عشر اجراى احکام صادر و اعالم مى گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 29009 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/1095
اجراییه

شــماره: 236/95- 95/9/20 به موجــب راي شــماره 564/95 تاریخ 95/6/21 حوزه 18 شــوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: سیدامید نایپ پور فرزند محمد به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال به عنوان اصل و پرداخت دو میلیون 
و سیصد و پانزده هزار ریال R/2/315/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چکها لغایت زمان وصول و ایصال در حق خواهان و نیم عشر اجراى احکام صادر و اعالم 
مى گردد. مشخصات محکوم له: على غالمى فرزند حسن به نشــانى: اصفهان، خ مدرس، خ مولوى، کوچه 
شماره 16 (نیلوفر) کوچه مظاهرى بن بست جهان پ 61 . ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزب ور صورت جامع دارائی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 29008 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/1096
اجراییه

شماره: 950398 ش 5- 1395/9/22 به موجب راي شماره 1059 تاریخ 95/7/3 حوزه 5 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: حسن هاشمى هفشجانى فرزند جواد شغل: آزاد به 
نشانی: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته سه فقره 
وجه چک به شماره هاى 1- 488219- 94/11/15 و 2- 488218- 94/9/1 و 3- 488220- 94/12/25 
و /1/270/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر تا تاریخ 
اجراى حکم به انضمام نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: هادى رییسى وستگانى فرزند محمد شغل: آزاد 
به نشانى: اصفهان- خ امام خمینى- خ شریف شرقى روبه روى بانک صادرات تولیدى مبل سبحان. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.  م الف: 29003 

شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/1097
اجراییه

شماره: 341/95 ش ح 15 -95/09/17 به موجب راي شماره 577 تاریخ 95/06/15 حوزه 15 شوراي حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمود بابایى فرزند فضل اله به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 
901/21410587 و پرداخت  485/000 ریال هزینه دادرســى و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررســید چک 94/07/25 لغایت زمان وصول و پرداخت 600/000 ریال هزینه نشر آگهى در حق خواهان 
رسول صادقى فرزند محمود به نشانى اصفهان خ کاشانى روبه روى بیمارستان کاشانى شرکت کاوشگر رایانه 
و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا صادر و اعالم مى گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 29019 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/1098
اجراییه

شــماره: 342/95 ش ح 15 -95/09/17 به موجب راي شــماره 578 تاریخ 95/06/15 حوزه 15 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مهدى عباسى فرزند محمد به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 153/200/000 ریال بابت اصل خواسته وجه 14  فقره چک 
و پرداخت 2/258/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت 600/000 ریال هزینه نشر آگهى و پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک ها لغایت زمان وصول در حق خواهان رسول صادقى فرزند محمود به 
نشانى اصفهان خ کاشانى روبه روى بیمارستان کاشانى شرکت کاوشــگر رایانه و پرداخت نیم عشر هزینه 
حق االجرا صادر و اعالم مى گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 29018 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /9/1099
اجراییه

شماره:  26/326/95 -1395/09/14 به موجب راي شــماره 598 تاریخ 95/06/23 حوزه 26 شوراي حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه بهرام موســوى مدنى طادى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ  بیست و یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 474/500 ریال به عنوان خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها 
(10/900/000)  95/03/20 و (10/600/000) 94/12/20  لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزى در حق محکوم له رسول صادقى به نشانى اصفهان خ کاشانى روبروى بیمارستان کاشانى شرکت 
کاوشگر رایانه و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 29020 شــعبه 26 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/1100
اجراییه

شماره: 336/95- 95/9/14 به موجب راي شــماره 577 تاریخ 95/6/1 حوزه قضایى شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: شعبانعلى حیدرى گاونانى فرزند مهدى به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت یک میلیون و سى و دو هزار و پانصد ریال به عنوان خسارت دادرسى و پرداخت هزینه نشر آگهى 
و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزى در حق خواهان: رســول صادقى فرزند محمود شغل: کاوشــگر رایانه به نشانى: اصفهان- خ 
کاشانى- روبروى بیمارستان کاشانى شرکت کاوشگر رایانه محکوم مى گردد نیم عشر حق اجرایى در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 29021 شعبه 22 حوزه قضایى شوراي حل اختالف  شهرستان اصفهان/9/1101
اجراییه

شماره:  335/95 -95/09/14 به موجب راي شماره 578 تاریخ 95/06/01 حوزه قضایى شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: داوود صادقى فرزند محمد به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و شش میلیون و هشــتصد و پنجاه هزار ریال به عنوان اصل 
خواســته و پرداخت دو میلیون و هفتصد و نود و دو هزار و هفتصد و پنجاه ریال به عنوان خسارت دادرسى و 
پرداخت هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید (94/9/20) لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان رسول صادقى فرزند محمود شغل 
کاوشگر رایانه به نشانى اصفهان خ کاشانى رو به روى بیمارستان کاشانى شرکت کاوشگر رایانه محکوم و 
اعالم مى گردد. نیم عشر حق اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 29022 شعبه 22 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک ) /9/1102
اجراییه

شماره:  950137 -95/08/17 به موجب راي شــماره 941 تاریخ 95/06/08 حوزه 8 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیها: 1- فاطمه موسوى 2- على موسوى 3- مهدى 
موسوى 4- نصرات موسوى به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ صد و سى و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و 2/050/000 
ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و  خسارت تاخیر تا نرخ معادل 34 درصد سالیانه در روزانه 
مبلغ 106/005 ریال طبق قرارداد از تاریخ 94/8/3 لغایت وصول در حق محکوم له موسسه مالى و اعتبارى 
عسگریه بامدیریت عاملى سید امین جوادى با وکالت آقاى شیروانى زاده به نشانى اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالى سه راه شیخ مفید موسسه مالى و اعتبارى عسگریه  نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 29033 شعبه هشتم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/1103
اجراییه

شماره: 950163- 95/8/17 به موجب راي شماره 942 تاریخ 95/6/8 حوزه 8 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 1- عماد مالیرى پور 2- غالم شرر 3- یحیى جمشیدى همگى 
به نشانی: مجهول المکان محکوم اند به: محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/345/000 ریال هزینه دادرسى و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر تأدیه طبق قرارداد ارایه شــده به نرخ 38 درصد در سال با جریمه تأخیر 
روزشمار به مبلغ 104/110 ریال در حق محکوم له: مؤسسه مالى و اعتبارى عسگریه با مدیریت عاملى امین 
جوادى و وکالت یاسر شیروانى زاده به نشانى: اصفهان- شیخ صدوق شمالى- روبروى سه راه مفید ساختمان 
مالى و اعتبارى عسگریه و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 29034 شعبه 8 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/1104
اجراییه

شماره: 529/95/ش6- 95/9/22 به موجب راي شــماره 1085 تاریخ 95/6/31 حوزه ششم شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهما: 1- شبنم شاهى فرزند اکبر 2- مهدى 
عابدى فرزند سلطانعلى هر دو به نشانی: مجهول المکان محکوم اند به: پرداخت مبلغ 107/407/225 ریال 
بابت اصل خواسته با احتســاب خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 94/5/26 لغایت وصول روزشمار به مبلغ 
111/821 ریال و مبلغ /2/390/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ /240/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى 
اجرا و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بصورت تضامنى در حق محکوم له: موسســه مالى و اعتبارى عسگریه 
با وکالت یاسر شیروانى زاده به نشانى: اصفهان- خ شــیخ صدوق- روبروى سه راه شیخ مفید موسسه مالى 
و اعتبارى عسگریه و نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 29035 شعبه ششم حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
(مجتمع ش ماره یک)/9/1105

اجراییه
شماره: 528/95/ش6- 1395/9/20 به موجب راي شماره 1084 تاریخ 95/6/31 حوزه 6 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 1- صادق بهرامى فرزند بهمن 2- مصطفى آقاداود 
فرزند علیرضا هر دو به نشانی: مجهول المکان محکوم اند به: پرداخت مبلغ 44/218/513 ریال بابت اصل 
خواسته با احتساب تاخیر تادیه از تاریخ 95/2/17 لغایت زمان وصول روزشمار به مبلغ 85/180 ریال بصورت 
تضامنى و پرداخت 1200/000 ریال بصورت بالســویه بابت هزینه دادرسى به انضمام هزینه نشر آگهى با 
احتساب مرحله اجرا و حق الوکاله وکیل. مشخصات محکوم له: موسســه مالى و اعتبارى عسکریه به مدیر 
عاملى سیدامین جوادى با وکالت یاسر شیروانى زاده به نشانى: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- سه راه شیخ 
مفید- موسسه اعتبارى عسکریه طبقه چهارم. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر با شد و در صورتی که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 29036 شعبه ششم حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/1106
اجراییه

شماره: 619/95  به موجب راي شماره 1136 تاریخ 95/07/04 حوزه ششم شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمدرضا حسن زاده به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/170/000 هزینه دادرسى و 480/000 
ریال بابت هزینه نشرآگهى و خسارت تاخیر تادیه از( تاریخ 89/2/30 – 22888 بمبلغ 30/000/000 ریال و 
89/4/5 – 22889 بمبلغ 40/000/000 ریال ) لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص بانک مرکزى در حق 
خواهان محسن کریمى فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان خ سجاد خ شهید کیانى فروشگاه ابزارآالت کیمیا 
و نیم عشر دولتى.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید.
  م الف: 29038 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/1107

اجراییه
شماره: 950215 – 95/8/24 به موجب راي شماره 684  تاریخ 95/04/26 حوزه یازدهم شوراي حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه: فیروز دلجو فرزند محمدحسین به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى سند  خودرو پژو پارس به شماره انتظامى 371  
ى 25 ایران 68 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/485/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت مبلغ 
120/000 بابت هزینه نشر آگهى در حق خواهان رضا صالحى پور به نشانى اصفهان خ رباط سوم کوچه آسیاب 
فرعى اول دست چپ پالك 2 و نیم عشر حق االجرا در حق اجراى احکام.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 29050 شعبه یازده حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/1108
اجراییه

به موجب راي شماره 615/95 تاریخ 95/7/25 حوزه 41 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه: قاسم حسینى فرزند سیف اله به نشــانی: مجهول المکان محکوم  است به: حضور 
در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال رسمى خودرو با مشــخصات دوو ریسر مدل 1994 به شماره انتظامى 
619 ص 86  ایران 13 بنام خواهان: ابراهیم شاطرى پور اصفهانى فرزند محمدعلى به نشانى: اصفهان- خ 
سروش- کوچه سروس (1) مجتمع میخک (1)- شــماره 202 و مبلغ 760/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و نشر آگهى و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خ ود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 29056 شــعبه 41 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/9/1109
ابالغ راي

کالســه پرونده: 950199 شــماره دادنامه: 1892- 95/06/31 مرجع رســیدگى: شــعبه 14 شــوراى 
حل اختالف ، خواهان:  هدایت مقصودى فالحى به نشــانى خوزســتان – ایزه- روســتاى سوسن منزل 
شــخصى مقصودى خوانده: ســید رضا محمدى به نشــانى مجهول  المــکان با عنایت بــه محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء شــوراء ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبــادرت به صدور 
راي می نماید. راي قاضى شــوراى حــل اختالف: در خصوص دعــوي آقاى هدایــت مقصودى فالحى 
به طرفیت آقاى سید رضا محمدى به خواسته مطالبه مبلغ 19/000/000 ریال طبق رسید عادى  به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در 
مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص 
داده و با استناد به  مواد 198، 515 ، 519 ،522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و هفتاد و شش هزار تومان بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهى 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/11 تا تاریخ اجراي حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. م الف: 28990 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/1110
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950512 شماره دادنامه: 1022- 95/06/16 مرجع رسیدگى: شعبه 11 شوراى حل اختالف 
اصفهان، خواهان: احمد خلیلیان سه راه خمینى شهر، جنب بانک صادرات سابق انبار ماهوکش  خوانده: اصغر 
محمد باقرى ریزى به نشانى مجهول  المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي شوراى حل اختالف: در 
خصوص دعوي آقاى احمد خلیلیان به طرفیت آقاى اصغر محمد باقرى ریزى به خواسته مطالبه مبلغ پانزده 
میلیون ریال وجه چک به شماره  501379 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه 
به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد به مواد 310 
و 313 قانون تجارت و  198، 515 ، 519 ،522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1037/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهى به مبلغ 
120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک  موصوف ( 86/02/05) تا تاریخ اجراي حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 28989 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/1111

ابالغ راي
کالسه پرونده: 1223/95 شماره دادنامه: 1626- 95/9/16 مرجع رسیدگى: شعبه 45 شوراى حل اختالف 
اصفهان، خواهان: فریبرز رافعى دهکردى به نشانی: اصفهان- کوى ولى عصر (سه راه سیمین)- خ هدایت- 
کوچه 13 پ 372، خوانده: مینا خبازى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 182/000/000 ریال به 
انضمام مطلق خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسى. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص 
دعوي آقاي فریبرز رافعى دهکردى به طرفیت خانم مینا خبازى به خواســته مطالبه مبلغ 182/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شــماره 10504/661253-12- 95/7/5 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و  198، 515 ، 519 ،522 قانون آ.د. م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 182/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 475/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک  موصوف 
(95/7/5) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 28997 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /9/1112
ابالغ راي

کالسه پرونده: 321/95 شــماره دادنامه: 1422- 95/8/25 مرجع رسیدگى: شعبه 32 شوراى حل اختالف 
اصفهان، خواهان: امیدرضا غنى به نشانی: شــهر اصفهان- بازار اصفهان- سه راه سنگ تراشان- پوشاك 
جام جم با وکالت حمید صالحى به نشانى: خ ســروش روبه روى بانک مسکن ســاختمان الماس طبقه 3 
واحد 6 ، خوانده: بهنام پورکاظمیان به نشــانی: مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء شوراء ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی 
شــورا: در خصوص دعوي آقاي امیدرضا غنى با وکالت حمید صالحى به طرفیت آقاى بهنام پورکاظمیان 
 R -93/6/15 -782095 74/400/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره هاى R به خواســته مطالبه مبلغ
 40/000/000 R -93/10/6 -342872/58 ، 16/400/000 R -93/8/1 -342875/16   ، 18/000/000
به عهده بانک به انضمام مطلق خســارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در 
ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشــر آگهى در جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننمــوده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به 
مــواد 313 و 314 قانون تجــارت و  198، 515 ، 519 ،522 قانــون آ.د. م حکم بــر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلــغ R 74/400/000 ریال بابت اصل خواســته و R 1/756/000 ریال بابت هزینه دادرســی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیــر در تادیه از تاریخ سررســید چک هاى موصوف 
(782095- 93/6/15 ، 342875/16- 93/8/1 ، 342872/58- 93/10/6) تــا تاریــخ اجــراي حکم در 
حق خواهان صادر و اعــالم می نماید. راي صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 

م الف: 28996 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/1113
ابالغ راي

کالسه پرونده: 330/95 شماره دادنامه: 1243- 95/7/28 خواهان: آقاى امیدرضا غنى به نشانى: اصفهان- 
بازار اصفهان سه راه سنگ تراشان پوشاك جام جم کدپستى 8157979195 با وکالت آقاى مسعود عمرانى 
با وکالت توکیلى آقاى حمید صالحى، خوانده: آقاى ابراهیم محمدشریفى به نشانى: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى امیدرضا غنى به طرفیت آقاى 
ابراهیم محمدشریفى به خواسته مطالبه مبلغ بیســت و نه میلیون و هفتصد هزار ریال وجه دو فقره چک به 
شماره هاى 200/496825- 93/4/5 و 200/496824- 93/3/5 به عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
انضمام مطلق خســارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک  محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نشده و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که مســتنداً به مواد 310  و 313 قانون تجارت و 198، 515 ، 519، 522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و نه میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و 1/075/500 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چکهاى موصوف (93/4/5- 14/700/000 ریــال و 93/3/5- 15/000/000 
ریال) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 28995 شــعبه 13 حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/9/1114



1212بین المللبین الملل 2838چهارشنبه  8 دى ماه 

  ایسنا| نماینده پارلمان اوکراین از آ مادگى 
چهار کشور براى به رسمیت شــناختن کریمه به 

عنوان بخشى از خاك روسیه خبر داد.
«رفــات چوباروف» افزود: کشــورهاى بالروس، 
ارمنستان، قزاقستان و ازبکســتان آمادگى خود را 

براى به رسمیت شناختن کریمه اعالم کرده اند.
روسیه در پى بحران سیاسى در اوکراین در ماه مارچ 
2014 میالدى با برگزارى همه پرســى در کریمه 
این منطقه را از خــاك اوکراین جدا و به خاك خود 

ضمیمه کرد.
هر چند مقامات روسیه معتقدند که این کار بر اساس 
اســتانداردهاى بین المللى و حق انتخاب توســط 
ســاکنان این منطقه انجام شده، اما دولت اوکراین 
آن را غیرقانونى و تجاوز آشکار به خاك این کشور 

مى داند.
این اقدام روسیه باعث شده که تحریم هاى مختلفى 
از ســوى اتحادیه اروپا و آمریکا علیه این کشــور 
تحمیل شود و از سوى دیگر زمینه همگرایى بیشتر 
اوکراین با اتحادیه اروپا و ناتو را به همراه داشــته 

است.

رئیس دفتر معاون اول ریاســت جمهورى افغانســتان 
هشــدار داد که حذف ژنرال «عبدالرشــید دوستم» به 
معنى حذف ملت اســت و به نابــودى حکومت کابل 

خواهد انجامید.
«عنایت ا... فرهمند» رئیس دفتر ژنرال دوستم معاون 
اول رئیس جمهور افغانســتان در بیانیه اى اعالم کرد 
که سمت معاون اول ریاست جمهورى این کشور مانند 
رئیس اجرایى حکومت وحدت ملى تحفه آمریکا نیست 

که هر زمانى بخواهند عزل و نصب کنند.
وى تصریح کرد که حذف ژنرال دوستم از معاون اولى 
ریاست جمهورى به معنى حذف ملت است که در نهایت 
به حذف حکومت مى انجامد. فرهمند در این بیانیه تأکید 
کرده  که اظهاراتش یک حقیقت اســت کــه آمریکا و 
کشورهاى غربى و ریاست جمهورى وابسته باید قبول 

کنند که اگر ما نباشیم شما هم نخواهید بود.
این در حالى اســت که برخى منابــع نزدیک به معاون 
اول رئیس جمهور افغانســتان اعــالم کردند که اقوام 
ازبک و ترك در شمال این کشور در نشستى قرار است 
درباره حمایت یا عدم حمایــت از حکومت وحدت ملى 

تصمیم گیرى کنند.
با این حال در شبکه هاى اجتماعى، برخى منابع نزدیک 
به عبدالرشید دوستم از عدم حمایت وى از دولت اشرف 

غنى خبر داده اند.
این منابع اظهار داشتند که تصمیم حمایت از دولت پس 
از برگزارى شوراى مشورتى اقوام شمال و شمال شرق در 
شهر «شبرغان» اتخاذ خواهد شد.همچنین گفته مى شود 
که در این نشست درباره چگونگى سیستم حکومتى در 

شمال افغانستان نیز تصمیم هایى گرفته خواهد شد.

گزارش منتشر شــده از ســوى وزارت دفاع بریتانیا از 
44 مورد فســاد در قراردادهاى دفاعــى این نهاد خبر 

داده است.
به گزارش تسنیم، انتشار گزارش وزارت دفاع انگلیس 
درباره ده ها مورد رشوه خوارى و فساد که با بودجه دفاعى 
چند میلیارد پوندى کشور مرتبط مى شود، با هشدارهایى 
مبنى بر لزوم اقدام ات جدى تر براى مقابله با این مشکل 

همراه بوده است.
بر اســاس آمارى که وزارت دفاع در اختیــار پارلمان 
انگلیس قرار داده است، از سال 2011 تاکنون پرونده 
44 مورد اتهام فساد در قراردادهاى دفاعى به نهادهاى 

مجرى قانون ارجاع داده  شده است.
وزارت دفاع انگلیس بر اساس قانون هیچ شرکتى را از 
شرکت در مناقصه براى انعقاد قرارداد منع نکرده است، 
مگر آنکه آن شرکت سابقه ارتشــاء یا فساد در پرونده 

خود داشته باشد. 
با توجه به اینکه سال گذشــته حدود 24 میلیارد پوند 
از بودجه وزارت دفاع انگلیس در اختیار شــرکت هاى 
انگلیسى و خارجى قرارگرفته است، «سوزان هاولى» 
دیده بان فســاد در این کشــور هرگونه بى توجهى یا 
کوتاهــى در اجراى اقدامــى کارآمد بــراى مقابله با 
اتهام هاى مطرح شده را به شدت نگران کننده توصیف 

کرد.
وى گفت: اکنون زمان آن فرارســیده است که وزارت 
دفاع از قدرت خود اســتفاده کند و مانع از آن شود که 
شرکت هایى که در پرونده هاى فساد مداخله داشته اند، 

اجازه شرکت در مناقصه ها را داشته باشند.
بر اســاس آمار منتشرشــده چهار پرونده به ارتشاى 
مقامــات دولتى خارجى و 29 پرونده به شــرکت هاى 
انگلیسى مربوط مى شــود، این در حالى است که چهار 
شــرکت درگیر در ماجراى فســاد خارج از کشور واقع 

 شده اند.
انگلیس در یک دهه گذشته دومین صادرکننده بزرگ 
تجهیزات دفاعى در جهان بــوده و حدود 122 میلیارد 
دالر (98 میلیارد پوند) تجهیزات دفاعى اش را به فروش 
رسانده است. سال گذشته 63 درصد از صادرات دفاعى 

انگلیس به خاورمیانه [غرب آسیا] بوده است. 
«راجر گادسیف» نماینده پارلمان از حزب کارگر که این 
آمار را از طریق طرح یکسرى سئوال افشا کرده است، 
ضمن ابراز نگرانى درباره اینکه به اتهامات جدى مطرح 
 شده در زمینه ارتشاء و فساد به خوبى رسیدگى نشده و 
روند آن کند اســت، گفت: تاکنون اقدام مقتضى براى 
ایجاد اطمینان مبنى بر اینکه فروش تجهیزات دفاعى 
انگلیس منطبق بر باالترین استانداردها بوده انجام  نشده 

است.وى افزود: به نظر من دولت انگلیس نباید اجازه 
فروش سالح به حکومت هایى مانند عربستان سعودى 
را صادر کند، حکومت هایى که از این تســلیحات ضد 
مردم غیرنظامى استفاده مى کنند اما اگر چنین مجوزى 
صادر شود آنگاه دولت دســتکم باید اطمینان یابد که 
پول مالیات  دهندگان انگلیســى صرف رشوه  خوارى 
مقامات خارجى که بخشــى از حکومت هاى فاســد 

هستند، نمى شود.

چین اعالم کرد که در راستاى حفاظت از منافع اقتصادى 
و همچنین مرزهاى آبى خود در دریاهاى جنوبى و شرقى 
توسط ناوگان دریایى اش، دومین ناو هواپیمابر خود را به 

آب مى اندازد.
 به گزارش ایرنا، نیروى دریایى چین پس از ســال ها ناو 
هواپیمابر 60 هزار تنى لیائونینــگ را به خدمت گرفت 
که انتقادهاى گسترده اى را از ســوى آمریکا علیه این 
کشور به دنبال داشت و حاال این کشور قصد دارد پس از 
اقدامات تحریک آمیز آمریکا در دریاى جنوبى و همچنین 
با هدف حفظ منافع در منطقه فعالیت خود در این زمینه را 
گسترش دهد. حضور این ناو در آب هاى منطقه همچنین 
باعث شده است تا کشورهایى نظیر ژاپن و فیلیپین چین را 

به توسعه طلبى نظامى متهم کنند.
ناو هواپیمابر جدید که در بندر دالیان چین در حال ساخت 
است، دومین ناو هواپیمابر نیروى دریایى این کشور پس 

از ناو هواپیمابر لیائونینگ محسوب مى شود.
لیائونینگ که بر اساس ناو هواپیمابر سنگین «واریاگ» 
اتحاد جماهیر شــوروى ساخته شــده در سال 1998 از 
اوکراین خریدارى شد و در ســال 2013 از رده نظامى 

خارج گردید.
حاال اما «چائو ویدونگ» کارشناس مسائل نظامى چین 
مى گوید که با توجه به سرعت ساخت، این ناو در پایان 
سال جارى میالدى و یا اوایل سال آینده به خدمت گرفته 

خواهد شد.
تصاویر منتشره در شبکه اینترنت نشان مى دهد که چین 
در ســاخت این ناوهواپیمابر که جزئیات زیادى از آن در 

دسترس نیست، پیشرفت زیادى داشته است.
گزارش تلویزیون مرکزى چین حاکى است که بر اساس 

تصاویر به دست آمده قسمت سینه ناو و همچنین نصب 
عرشه پرواز آن به پایان رسیده و ساخت این شناور بزرگ 

وارد مراحل پایانى شده است.
گزارش مى افزاید، تصاویر دریافتى تأییدگر آن است که 
اندازه این ناو جدید هواپیمابر با ناو لیائونینگ یکســان 

است.
«چائو» گفت که هر ناو ســه مرحلــه کارى دارد. اول 
ساخت این ناو است و در مرحله دوم کشتى به آب انداخته 
مى شود و ســپس نیروهاى نظامى و جنگنده ها در آن 

مستقر مى شوند. 
به گفته این کارشناس نظامى وقتى کشتى تکمیل شد به 
آب انداخته مى شود تا تجهیزات تکمیلى روى آن نصب 
گردد و بعد براى آزمایش وارد آب هاى دریا مى شود و اگر 
مراحل آزمایش با موفقیت پایان یافت نامگذارى، استقرار 

نیروها، تسلیحات و تجهیزات صورت مى گیرد.
با احتساب مراحلى که کارشناس مذکور عنوان کرده است 
روزنامه «مردم» ارگان حزب حاکم چین روز دوشــنبه 
نوشت که ناو در پایان امسال یا اوایل سال آینده به خدمت 

گرفته خواهد شد.
چین در حالى ســاخت دومین ناو هواپیمابر خود را آغاز 
کرده که مقام هاى پکن در نظر دارنــد تا حداقل چهار 
فروند ناو هواپیمابر طى سال هاى آینده در اختیار داشته 

باشند.
پــس از گذشــت دو دهه که چیــن با رشــد دو رقمى 
هزینه هاى نظامى روبه رو بود اکنون این کشور قصد دارد 
با توســعه ناوگان دریایى از منافع اقتصادى و همچنین 
مرزهاى آبى خــود در دریاهاى جنوبى و شــرقى چین 

حفاظت و حمایت کند.

دبیرکل سازمان ملل 
به فساد مالى متهم شد
بان کى مون، شانس اول ریاست جمهورى کره جنوبى معرفى شده است

در شرایطى که گفته مى شود «بان کى مون» دبیرکل سازمان ملل 
متحد خود را براى حضور در انتخابات ریاســت جمهورى آینده کره 

جنوبى آماده مى کند، وى به فساد مالى متهم شده است.
به گزارش ایرنا، اتهام به «بان» را یک نشریه محلى به نام «سیسا» 
در کره جنوبى مطرح کرده و آورده که وى از بازرگانى به نام «پارك 

یون چا» مبلغ 230 هزار دالر دریافت کرده است.
این اتهام در شرایطى مطرح مى شود که نام این بازرگان در پرونده 
مرتبط با فســاد مالى در دوره ریاســت جمهورى «روه موه هیون» 
(رئیــس جمهور وقت و فقید کره در ســال هــاى 2000 میالدى) 

مطرح شد.
از ســوى دیگر بان کى مون بى درنگ انتشــار چنین مطلبى و این 
موضوع را در نشــریه مزبور مورد انتقاد قرار داد و بــا تکذیب آن از 
مسئوالن این نشریه خواسته است تا رسمًا عذرخواهى کرده و مطلب 

فوق را حذف کنند.
با این وصف به دنبال انتشار مطلب نشریه «سیسا»، نامه نگارى ها 
و ارتباطات تلفنى با « لى این کیون» بازرس ارشــد وقت دادستانى 
کل کره جنوبى آغاز شده و بسیارى از او خواسته اند تا به علت آنکه 
در آن زمان به پرونده مذکور رســیدگى مى کرده است، در این باره 

روشنگرى کند.
خبرگزارى «یونهاپ» از کره جنوبى روز یک شنبه گزارش کرده که 
بازرس سابق تصریح کرده است که هیچ اطالعى در باره فساد مالى 
دبیر کل فعلى سازمان ملل در ارتباط با آن پرونده ندارد و چیزى در 

این باره نشنیده است.
با وجود همه این مسائل، نشریه «سیســا» تأکید کرده که بازرگان 
کره اى شــخصًا اعتراف کرده که در سال 2005 میالدى در منطقه 
«هانام دونگ» چکى را به مبلغ 200 هزار دالر تسلیم بان کى مون 

کرده که در آن زمان وزیر خارجه کره جنوبى بوده است.

گزارش نشــریه ادامه مى دهد که بازرگان کره اى تصریح کرده که 
30 هزار دالر دیگر را از طریق صاحب یک رستوران در سال 2007 
میالدى به «بان» داده اســت و پس از آن وى به دبیرکلى سازمان 

ملل رسیده است.
یونهاپ به نقل از این بازرگان مى نویســد که تیم تحقیقاتى ذیربط 
در آن زمان به دلیل برخى مســائل مرتبط با امنیت ملى در این باره 
افشاگرى نکرده است و به دلیل اینکه مبلغ زیاد نبوده و ده سال هم 
از آن زمان مى گذرد، دیگر بعید است به این پرونده رسیدگى مجدد

 شود.
در همین حال براساس یک نظرســنجى که روز دوشنبه انجام شد، 
مشخص شد که محبوبیت دبیرکل سازمان ملل بیشتر از بقیه رقباى 

انتخاباتى او در انتخابات ریاست جمهورى کره جنوبى است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزارى اسپوتنیک، براساس نظرسنجى 
مؤسســه Realmeter، محبوبیت بان کى مون دبیرکل ســازمان 
ملل با 2/8درصد افزایش نســبت به هفته گذشته به 23/3درصد 
رسیده و این مســئله باعث شده تا وى از ســایر رقباى انتخابات 
ریاســت جمهورى در کــره جنوبى به ویژه «مــون جائه این» 
رهبر ســابق حــزب اصلى اپوزیســیون دموکراتیک پیشــى 

بگیرد.
دوره دبیرکلى بان کى مون رسمًا در 31 دسامبر 2016 به پایان 
مى رســد. وى از 2004 تا 2006 وزیر خارجه کره جنوبى بوده و 
کاندیداتورى اش براى ریاست جمهورى کره جنوبى مدت هاست 
که مورد مذاکره قرار داشــته است. این مسئله درحالى است که 
وى هنوز تصمیم خود را براى پیوستن به این رقابت انتخاباتى 

اعالم نکرده است.
پارلمان کره جنوبى در 9 دســامبر 2016 «پارك گئون هائه» 
رئیس جمهورى این کشور را به اتهام رسوایى سیاسى استیضاح 

کــرد و او حــاال منتظر حکم 
دادگاه قانون اساسى براى تأیید 

این رأى است.
اساســى  قانــون  دادگاه 

کــره جنوبــى شــش مــاه زمــان 
دارد تــا دربــاره ایــن اســتیضاح رأى

 دهد.
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کــرد و او حــاال منتظر حکم 
دادگاه قانون اساسى براى تأیید 

این رأى است.
اساســى  قانــون  دادگاه 

کــره جنوبــى شــش مــاه زمــان 
دارد تــا دربــاره ایــن اســتیضاح رأى

 دهد.

دومین ناو هواپیمابر چین به آب انداخته مى شود

44 مورد فساد در قراردادهاى وزارت دفاع بریتانیا

 حذف ژنرال دوستم به معنى حذف دولت افغانستان است

اقامه نماز باران در کاخ ریاست جمهورى پاکستان

ماه هاســت که حتى در مناطق پرباران پاکســتان، 
قطره اى باران نباریده و تغییرات جوى و آب و هوایى 
در این کشــور به ویژه در سال جارى، موجب نگرانى 

مردم و مسئوالن پاکستان شده است.
به گزارش ایرنا، این روزها نماز طلب باران در شهرهاى 
مختلف پاکستان اقامه مى شود و «ممنون حسین» 
رئیس جمهورى این کشور به همراه تعدادى از علما 
نیز در این هفته در  کاخ ریاست جمهورى در اسالم آباد 

نماز طلب باران (استسقاء) اقامه کرد.
ممنون حسین از مردم به ویژه عالمان دینى کشورش 
خواست تا براى باریدن نزوالت آسمانى در پاکستان 

دعا کنند.
کاهش میزان بارندگى در پاکستان باعث شده تا سطح 

آب ذخایر پشــت سدها و نیز ســطح ذخایر آب هاى 
زیرزمینى پایین برود.

خشکى آب و هوا و افزایش آلودگى هایى که مى تواند 
با بارش باران از بین برود، موجب افزایش بیمارى هاى 
مختلف از جمله بیمارى هاى تنفسى در مناطقى از این 

کشور شده است.
سازمان هواشناســى پاکستان، زمســتان امسال را 
فصلى کــم بارش و خشــک پیــش بینــى کرده 

است.
درصورت ادامه وضعیت کنونى، صنعت کشــاورزى 
پاکستان که نقش عمده در تأمین مواد غذایى جمعیت 
حدود 200 میلیون نفرى این کشور ایفا مى کند، با خطر 

جدى مواجه خواهد شد.

آمادگى 4 کشور براى به 
رسمیت شناختن کریمه

«ادگار لونگو» رئیس جمهورى زامبیا بر    ایرنا |
ضرورت توســعه سیاســى و اقتصادى منطقه مرکزى 

آفریقا تأکید کرد.
رئیس جمهورى زامبیا در مصاحبه با تلویزیون ملى این 
کشور اظهار داشــت: در حال حاضر توسعه اقتصادى و 
افزایش هم افزایى سیاســى دو هدف اصلى دولت در

 ماه هاى پیش رو است.
وى با بیان اینکه «به تغییرات سیاسى در کشور احترام 
گذاشــته و به آن بــاور دارم» تصریح کــرد: تغییرات 
سیاســى در زامبیا در چارچوب خواست مردم، ضرورت 

انکارناپذیرى است که باید به آن توجه داشت.
رئیس جمهورى زامبیا پیشتر تاکید کرده بود که در حال 
حاضر آفریقا با چالش هاى زیادى روبه رو است که حل 
آن نیازمند هماهنگى و مشارکت سازنده و برنامه ریزى 

شده براى حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه است.
زامبیــا از جملــه کشــورهاى آفریقایى اســت که با 
چالش هاى سیاسى و امنیتى در سال هاى اخیر مواجه 
است.زامبیا جزو کشورهاى نسبتًا با ثبات آفریقا ست، اما 
ناظران پیش بینى مى کنند که به دلیل اعتراض احزاب 
مخالف به نتایج انتخابات ریاست جمهورى و پارلمانى، 
این کشور شــاهد اختالفات حزبى در میان کنشگران 

سیاسى باشد.

تأکید رئیس جمهورى  
زامبیا بر توسعه سیاسى 

و اقتصادى




