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جشنواره فجر فقط با 8 فیلم!

آشنایى با پرفروش ترین Range Extender در ایرانرازهاى ریزش پالسکو تخفیف درفروش بلیت  قطار بهمن ماهنرخ اقامت هتل ها در نوروز ثابت مى ماندآمریکا: از واکنش ایران مطلع هستیم! فناورىاجتماعاقتصاداستانجهان نما

آنفلوآنزاى پرندگان در 
اصفهان، انسانى شده  است؟
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آثار ارسالى به اصفهان باز هم آب رفت

      

در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه حوادث بخوانید

نرخ دالر در پایان سال به چند تومان مى رسد؟آتش سوزى در اصفهان 3 مصدوم برجا گذاشت
براثر آتش سوزى در طبقه دوم یک واحد تولیدى پوشاك و چاپ تریکو 
در بازار قلندرها در خیابان حکیم اصفهان ســه نفر دچار مصدومیت و 
سوختگى درجه 2 شــدند. مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: این آتش سوزى در ساعت 17 
و 48 دقیقه روز شنبه به اورژانس اصفهان اعالم و براى مصدومان آن 

امدادخواهى شد.  

در حالى اقتصاد ایران در سال 95 روزهاى پایانى خود را تجربه مى کند که 
به نظر مى رسد وعده تک نرخى شدن ارز از سوى سیف و دولت تا پایان 

عمر دولت یازدهم محقق نخواهد شد.
در حدود دو ماه گذشته نوسانات شدیدى به بازار آزاد ارز وارد شد و در طى 
کمتر از دو هفته ارزش دالر ازســه هزارو500 به سه هزار و900 تومان 

رشد کرد...

خشکى زاینده رود، فرونشست زمین را تشدید کرده است
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گاز مشترکان بدهکار
چه زمانى قطع مى شود؟

یک مقام مســئول با تشریح ســاز و کار قطع گاز 
مشــترکان بدهکار، اعالم کرد: براى مشــترکان 
بدهکار ســه دوره اخطاریه صادر و در صورت عدم 
توجه گاز آنها قطع خواهد شد. سعید مؤمنى با تأکید 

بر اینکه چنانچه پس از صدور سه نوبت اخطاریه...
6

کودکان کار اصفهان  ، عمدتًا از اتباع خاص هستندکودکان کار اصفهان  ، عمدتًا از اتباع خاص هستند

وزیر کشور: 
در انتخابات 

بى طرف هستیم

3700 پروژه در
 استان اصفهان 
به بهره بردارى 

مى رسد

ذوب آهن گسترش نیافت؛ 
برزیل، چلسى شد!
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5 به گفته معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان 
جارى نبــودن زاینــده رود و عدم تغذیه چشــمه هاى 
زیرزمینى، موضوع فرونشســت زمین را در کالنشــهر 

اصفهان بسیار تشدید خواهد کرد.
سید جمال الدین صمصام شریعت پرداختن به موضوع 
فرونشســت در سطح کالنشــهرها را با توجه به تراکم 
جمعیتى باال، وجود ساختمان هاى متعدد و شریان هاى 
حیاتى بسیار مهم ارزیابى کرد و گفت: با توجه به اینکه 
بسیارى از تأسیسات شهرى زیرزمینى داراى حساسیت 

و دقت باالیى در اجرا هستند، هرگونه تغییر و جابه جایى 
ناشى از فرونشســت مى تواند در عملکرد آنها اختالل 

ایجاد کند.
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان مهمترین 
دالیل نگرانى و ضرورت توجه به فرونشست در سطح 
کالنشهر اصفهان را کاهش سطح آب هاى زیرزمینى و 

بارگذارى هاى ساختمانى در نقاط مختلف شهر دانست.
وى از جمله مهمترین این تأسیسات در شهر اصفهان را 

مربوط به مترو و شبکه فاضالب شهرى دانست.

ساسان اکبرزاده
«شورا و شهردارى نجف آباد در دوره چهارم، همواره توان و انرژى خود 
را در راستاى افزایش خدمات رسانى به شهروندان به کار گرفته و با 
مشارکت و همراهى مسئوالن، مردم و رسانه ها، پروژه هاى بسیارى 

را به انجام رساند و از حاشیه سازى پرهیز نموده است.»
 شــهردار نجف آباد در جمع خبرنگاران این مطلــب را اعالم کرد و 
گفت: باتوجه به بررســى هاى انجام شده در خصوص قطار شهرى 
نجف آباد-اصفهان، مصوبه اى که بود ضعــف هایى براى اجراى 
آن دیده شد که از آن جمله باید به تغییر کاربرى باغات، هزینه هاى 
سنگین آزادسازى مسیر و جا به جایى مســافران در ایستگاه هاى 
مختلف اشاره کرد. بنابراین اصالحاتى پیشــنهاد شد که با رایزنى 
شورایعالى ترافیک کشور و استان، مصوبه این اصالحات و تغییرات 
اخذ شد که جا دارد از حمایت و پشتیبانى استاندار، معاونین استاندارى، 
شهرداران شهرهاى مرتبط و مسئوالن شهرستان که در این زمینه 

مددکار ما بودند تشکر کنم. 
مســعود منتظرى با بیــان اینکه در حیــن مطالعات مســیر قطار 
نجف آباد-اصفهان، از اجرا هم غافل نبوده ایم و با سازمان هاى مرتبط 
مذاکره کرده و حتى تفاهمنامه امضا کردیم، افزود: با اصالح مسیر، 
عمًال با ایجاد ایستگاه بین فلکه بســیج و آزادگان، شهروندان بدون 
جا به جایى در ایستگاه ها از بلوار استقالل به قطار شهرى دسترسى 
پیدا مى کنند. این در حالى است که در برنامه ششم توسعه، پیشنهاد 
شــد قطار حومه اى به بخش راه آهن واگذار شود که ما نیز همزمان 
مطالعات خود را با راه آهن تطبیق داده و این موضوع در شــورایعالى 

ترافیک نیز مطرح وبا راه آهن تفاهمنامه تنظیم شد.
شهردار نجف آباد از اعتبار هزار و 200 میلیارد تومانى براى اجراى قطار 
شهرى نجف آباد-اصفهان خبر داد و گفت: نیمى از این اعتبار را دولت 
بر عهده گرفته و نیمى دیگر به عهده شهرداران شهرهاى در مسیر 
مى باشد با این ویژگى که آزادسازى در مسیر نداریم و همه شهرداران 

در آن مشارکت دارند.
منتظرى اظهار داشت: باید بسترهاى مناسب ایجاد شود تا کلنگزنى 
قطار شهرى نجف آباد-اصفهان صورت گیرد و به دنبال آن نیستیم 
این کار حتماً در دوره چهارم انجام شود بلکه در پى سرعت بخشى در 

کار هستیم که کار بزرگى براى نجف آباد است.
وى با اشاره به اجراى طرح جامع در نجف آباد، افزود: باتوجه به ابالغ 
طرح جامع نجف آباد، زمین هایى که در گذشته در محدوده نجف آباد 
بود و جزو حریم فوالدشــهر قرار گرفته بود با تصویب طرح جامع و 
پیگیرى هاى مجدانه مسئوالن دوباره به محدوده نجف آباد بازگشت. 
و امید است با مصوبه شورا، امسال ما طرح تفصیلى را که کار زیربنایى 

براى نجف آباد است آغاز کنیم.
شهردار نجف آباد به پروژه هاى عمرانى انجام شده و در دست انجام در 
شهر نجف آباد اشاره کرد و گفت: باتوجه به شرایط اقتصادى کشور و 
در حالى که بسیارى از شهردارى ها پروژه اى براى اجرا ندارند و صرفًا 
در حوزه خدمات شهرى و خدمات جارى فعالیت مى کنند در نجف آباد 

پروژه هاى زیادى اجرایى شده و یا در دست اجراست.
منتظرى، پروژه کشــتارگاه صنعتى، ســاختمان پایش تصویرى، 
مجموعه گالرى شــهر، پارك کوهســتان، انتقال پساب فاضالب، 
میدان شــهیدان حجتى، میدان نجف اشــرف و... را بخشى از این 
پروژه ها برشمرد و گفت: کشتارگاه صنعتى نجف آباد از محل اعتبارات 
سفر مقام معظم رهبرى پروژه بسیار بزرگى است که تاکنون 45 درصد 
پیشرفت فیزیکى داشته و براى اجراى فاز اول آن هفت میلیارد تومان 

تخصیص یافته و تالش داریم با سرعت بیشترى، پیش رود.
همچنین فاز دوم پایش تصویرى آغاز و تجهیزات آن خریدارى شد و 
امید است اواسط اسفند ماه سال جارى 22 دوربین در شهر نصب شود.

وى ادامه داد: پارك کوهسار در منطقه 3 که یک کار زیربنایى است 
هم در کنار شهرك صنعتى در 55 هکتار به فضاى سبز و تفریحگاه 
شهر اضافه شده و قرار است پروژه انتقال پساب براى آبیارى فضاى 

سبز نیز به زودى به بهره بردارى برسد.
شــهردار نجف آباد اظهار داشــت: اجراى میدان شهیدان حجتى 
نجف آباد با اعتبار 12 میلیارد تومان شــروع شــده کــه این میزان 
غیر از هزینه تملک اراضى بوده و آزادسازى و جا به جایى آن کار بسیار 
سنگینى است. همچنین میدان نجف اشرف هم از پروژه هایى است 

که آغاز شده و اجرایى خواهد شد.
منتظرى پــروژه انتقال پســاب فاضــالب را در دوره چهارم شــورا

 بزرگ ترین خدمت براى تأمین آب فضاى ســبز از پساب فاضالب 
دانست و گفت: این پروژه پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که به همت 
همکاران آموزش دیده در شهردارى، با دو میلیارد تومان این پروژه اجرا 

شد که در حال تکمیل است و اسفندماه به بهره بردارى خواهد رسید.
وى با بیان اینکه براى اولین بار در سطح شهر درخت کاشته شد، از 
مردم و شهروندان خواســت تا مراقبت از درخت ها را مدنظرداشته 

باشند تا آسیب نبینند.
شهردار نجف آباد همچنین از تکمیل باغ گلها در نجف آباد خبر داد و 
گفت: تدبیر شده تا از باغ گلها در همه فصول استفاده شود و در کنار 

گردشگرى، مباحث علمى نیز مدنظر قرار گیرد.
وى اضافه کرد: باتوجه به مصوبه شورا و مشارکت بخش خصوصى، 
در نظر است در ایام نوروز ســال آینده مردم بتوانند از فاز اول دومین 
موزه خصوصى کشور بازدید کنند که مراحل دیگر آن در سال آینده 

اجرایى مى گردد.
شهردار نجف آباد گفت: سالن ورزشى در نجف آباد هم با همه امکانات 
در اسفندماه سال جارى به بهره بردارى مى رسد و شهربازى پارك 
کوهستانى از ســوى بخش خصوصى اجرا خواهد شد و پیش بینى 

مى کنیم بوستان خدمت هم با استقبال مسافران همراه باشد.
وى تکمیل پروژه هاى نیمه تمام و آسفالت معابر شهر را دو ویژگى 
بودجه شهردارى نجف آباد در سال آینده دانست و گفت: سال آینده 
براى آسفالت و روکش آسفالت معابر شهر، هشــت میلیارد تومان 

اختصاص داده شده است.
شهردار نجف آباد گفت: نصب المان، رنگ آمیزى جداول، ایجاد نقاط 

گردشگرى جدید، فضاى سبز و... با همکارى همه همکاران، اقداماتى 
است که براى میهمانان و مسافران و شهروندان در نوروز 96، آماده 
شده و به همه مردم کشور و استان پیشنهاد مى کنیم به نجف آباد آمده 
و در ایام عید از مناطق دیدنى و جذاب نجف آباد دیدن کنند. این در 
حالى اســت که همزمان با پنجم اسفند (هفته نجف آباد) شهر آذین 

بندى خواهد شد و برنامه هاى متنوعى به اجرا در مى آید.
وى از ســرمایه گذاران نیز خواســت تا با احیاى خانه هاى تاریخى 
و سرمایه گذارى در زمینه احداث رســتوران، کافى شاپ و... بدون 
پرداخت عوارض شهردارى، بســتر الزم براى گردشگران را فراهم 

کنند.
منتظرى البته از میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى گله مند 
بوده و مى گوید: میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
باید از موقعیت شورا و شهردارى نجف آباد، براى ایجاد جاذبه هاى 
گردشگرى بهره گرفته و از ظرفیت هاى شهر استفاده کند و شهردارى 
نیز با بهره گیرى از تجارب میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 

دستى، در تقویت آن بکوشد.
شهردار نجف آباد اظهار داشــت: بودجه شــهردارى نجف آباد در 
ســال جارى 107 میلیارد تومان بوده که پیش بینــى بودجه براى 
ســال آینده 120 میلیارد تومان اســت و امید داریم تا پایان ســال 
جــارى، بتوانیم بودجــه مصوب شــهردارى نجف آبــاد را تحقق 

بخشیم. 
منتظرى مردم نجف آبــاد را مردمى خوب توصیــف کرد و گفت: 
مسئوالن و مردم با هم وحدت و تعامل دارند و حرکت نجف آباد رو به 
جلو است و قطعًا با این اوصاف، مشکالت حل شدنى است و من به 

آینده نجف آباد بسیار خوشبین هستم.
■■■

رئیس شوراى اسالمى نجف آباد نیز گفت: در دوره چهارم شورا تاکنون 
287 جلسه رسمى، 140 کمیسیون فنى، 170 جلسه برنامه ریزى، 
140 جلسه فرهنگى، 18 جلسه شوراى نامگذارى و 5 جلسه کمیته 
فاضالب تشکیل شده و تا امروز هزار و 472 مصوبه در شوراى دوره 

چهارم داشتیم که بیش از 95 درصد این مصوبات اجرایى شده است.
مجتبى گودرزى با بیان اینکه هرســال دبیرخانه شــوراى اسالمى 
نجف آباد 1700 نامه ورودى و به همین میــزان نامه خروجى دارد، 
اظهار داشت: اعضاى شوراى اسالمى هر هفته سه روز پاسخگوى 

مردم هستند و مالقات هاى مردمى را برپا کرده اند.
وى با بیان اینکه امروز شــهردارى ها از یک نهــاد خدماتى به نهاد 
فرهنگى- اجتماعى تبدیل شده اند، افزود: هیچ مجموعه اى شفاف تر 
از شهردارى نیست چرا که عملکرد شهردارى را مردم لمس مى کنند. 
رئیس شوراى اسالمى نجف آباد گفت: پروژه هاى عمرانى نجف آباد 

باتوجه به وضعیت اقتصادى، در استان بى نظیر مى باشد.
گودرزى ادامه داد: قطار شــهرى نجف آباد-اصفهان، پروژه بسیار 
بزرگى اســت و با اجراى اصالحات در آن، مردم یک مسیر منطقى 

را طى مى کنند.

اصالح مسیر قطار شهرى نجف آباد-اصفهان
 شهردار نجف آباد در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد 

Range در ایران Extenderآشنایى با پرفروش ترینr
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ذوب آهن گسترش نیافت؛
برزیل، چلسى شد!
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جزئیات حریق شبانه در پاالیشگاه تهران
نمایندگان مجلس در جلســه دیروز بــا تصویب طرح 
استفســاریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى، رد صالحیت منتخب نمایندگى مجلس 
پس از اعالم صحت انتخابات توسط شوراى نگهبان را 

نپذیرفتند.
به گزارش خبرآنالین، نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى را که از سوى شوراى نگهبان به مجلس 
اعاده شده بود، مورد بررسى قرار داده و بخش هایى از این 

مصوبه خود را براى تأمین نظر این شورا اصالح کردند.
مجلس شوراى اسالمى در پاسخ به این پرسش استفساریه 

که آیا شــوراى نگهبان مى تواند پــس از اعالم صحت 
انتخابات حوزه انتخابیــه مربوطه، صالحیت منتخب را 
رد کند و به این وســیله آراء او را باطل نماید، اعالم کرد: 
خیر، پس از اعالم نظر قطعى و نهایى شوراى نگهبان در 
مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات 
مجلس درباره صالحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعالم 
صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت «قانون 
لزوم رسیدگى دقیق به شکایات داوطلبین رد صالحیت 
شده در انتخابات مختلف مصوب 22 آبان 1378 مجمع 
تشخیص مصحلت نظام» این شورا نمى تواند اظهار نظر 
مجددى درباره صالحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد 

و چنانچه مدارك جدیدى درباره او به شورا رسیده باشد 
این مدارك طبق ماده 30 آییــن نامه داخلى مجلس در 
زمان بررســى اعتبارنامه هاى منتخبان مورد رسیدگى 

قرار مى گیرد.
الزم به ذکر است که با وجود مصوبه دیروز مجلس شوراى 
اسالمى که آمده است شوراى نگهبان نمى تواند پس از 
مهلت قانونى، در باره صالحیت منتخب نمایندگى مجلس 
اعالم نظر کند، با توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق 
نمى شود، تغییري در سرنوشت مینو خالقی منتخب مردم 
اصفهان در مجلس دهم که بعد از پیروزى در انتخابات رد 

صالحیت شد ایجاد نمی شود.

«آنها [ائتالف سعودى] تالش مى کنند از این طریق به 
دیگران بگویند که یک نیروى دیگرى در یمن دخالت 
مى کند تا بر ضعف خود سرپوش بگذارند.» این جمله 
تنها بخشى از واکنش مشاور محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشورمان به خبرســازى روزنامه اماراتى 

«البیان» است.
به گزارش میزان، وبــگاه خبرى روزنامــه «البیان» 
امارات روز شنبه در گزارشى بى اساس به نقل از ائتالف 
ســعودى در یمن ادعا کرد کــه جنگنده هاى ائتالف 

یک پهپاد ســاخت ایران را در «تعز» منهدم کرده اند. 
این روزنامــه همچنین ادعا کرد: قرار بــود این پهپاد 
شبه نظامیان وابسته به عربســتان را در بندر «المخا» 

هدف بگیرد.
حسین شیخ االســالم مشــاور ظریف در واکنش به 
خبرســازى «البیان» با تأکید بر اینکــه  «یمنى ها با 
مقاومت خودشــان ارتش هاى ســعودى و امارات را 
به ذلت کشــیده اند»، اظهار داشت: کشورهاى غربى 
براى اینکه نشــان بدهند این شکست بى دلیل نبوده 

اصرار دارند بگویند ایران از اینها پشــتیبانى مى کند 
و از این طریق بــراى حفظ آبروى خــود بگویند ما از 
یمن شکســت نخورده ایــم بلکه از ایران شکســت

 خورده ایم.
وى تصریح کرد: حــال «با وضعیت پیــش آمده هم 
آبروى این کشورهاى عربى، هم آبروى ارتش شان و 
هم آبروى کسانى که به آنها اسلحه فروخته بودند، رفته 
است.» زیرا این اسلحه ها توان مقابله با مقاومت مردم 

یمن را نداشته است.

به گزارش ایســنا، آکادمى علوم وهنرهاى ســینمایى 
اسکار پس از اخبار منتشر شــده درباره ممنوعیت ورود 
اصغر فرهادى بــه آمریکا براى حضور در این مراســم 
سینمایى به واسطه قانون تعلیق سه ماهه سفر اتباع هفت 
کشور اسالمى از جمله ایران به آمریکا بیانیه اى منتشر

 کرد.
در این بیانیه آمده است: «آکادمى اسکار از دستاوردهایى 
در هنر فیلمسازى تجلیل مى کند که در پى گذر از مرزها 
و ارتباط برقرار کردن با مخاطبان در سراسر جهان صرف 
نظر از ملیت، قومیت و تفاوت هاى مذهبى اســت. ما به 

عنوان حامى فیلمسازان و حقوق بشــر تمامى افراد در 
سراسر جهان شــدیداً از این موضوع ناراحت هستیم که 
اصغر فرهادى کارگردان برنده اسکار فیلم "جدایى نادر 
ازسیمین" به همراه بازیگران و عوامل فیلم نامزد اسکار 
"فروشنده" ممکن است امسال از ورود به آمریکا به سبب 

مذهب و کشورشان منع شوند.»
«دونالد ترامــپ» روز جمعه یک دســتور اجرایى امضا 
کرد که بر اساس آن ســفر اتباع هفت کشور اسالمى از 
جمله ایران به مدت 90 روز به آمریــکا به حالت تعلیق 
درآمده است و ورود پناهندگان نیز به این کشور حداقل 

براى مدت 120 روز متوقف خواهد شد. پیش از این ترانه 
علیدوستى بازیگر فیلم «فروشنده» نیز اعالم کرده بود در 
اعتراض به اظهارات نژادپرستانه دونالد ترامپ، در مراسم 
اسکار شرکت نخواهد کرد. فیلم «فروشنده» امسال به 
عنوان یکى از نامزدهاى نهایى شاخه بهترین فیلم خارجى 
جوایز سینمایى اســکار با فیلم هایى از آلمان، دانمارك، 

استرالیا و سوئد به رقابت خواهد پرداخت.
مراسم اعطاى جوایز هشتادونهمین دوره جوایز سینمایى 
اســکار  روز 26 فوریه 2017 (یک شنبه 8 اسفندماه) در 

دالبى تئاتر لس آنجلس برگزار مى شود.

4 ایرانى در آمریکا 
بازداشت شدند

مقامات مهاجرت فدرال  آمریکا    آریا|
روز شــنبه چهار ایرانی مقیــم دایم آمریکا 
را در فــرودگاه بیــن المللی هارتســفیلد 
جکسون آتالنتا بازداشت کردند. یک مرد، 
یک زن و فرزند ده ســاله آنهــا و یک مادر 
بزرگ از یک خانواده دیگر ظهر شنبه پس 
از بازگشــت از تعطیالت در ایران بازداشت 
شــدند. همه این افراد ساکن منطقه آتالنتا 
هســتند. این خانواده براي بیش از یکسال 
است که کارت ســبز دارند و مقیم آمریکا 

هستند.
این گروه از ساعت 12 و 30دقیقه در منطقه 
گمرك و حفاظت مرزي ســالن بین المللی 
فرودگاه نگاه داشــته شــدند. خانواده سه 
نفره حدود ســاعت 7 بعدازظهر آزاد شدند. 
«جان لویــس» و «هنک جانســون» از 
نماینــدگان کنگره براي دیــدار با مقامات 
گمرك و حفاظت مرزي به فرودگاه رفتند و 
اطالع یافتند که 11 مهاجر در کل بازداشت 
شده اند که تا شنبه شب دو نفر همچنان در 
بازداشت به ســر می بردند.  هنک جانسون 
چنین اقدامات شــدیدي را به ضرر آمریکا 
توصیف کرد و جان لویس نیــز تأکید کرد 
نباید اجــازه داد چنین رفتــاري ادامه پیدا 

کند. 
«اووینگز» که همراه بســتگان نگران این 
خانواده ایرانی در سالن بین المللی در انتظار 
بود، گفت: این افراد در این کشــور زندگی 
می کننــد، در اینجا خانه و ماشــین دارند. 
اووینگز گفــت دولت مأمــوران گمرك را 
درست توجیه نکرده است. آنها تنها دستور 
را دریافت کرده اند و آن را اجرا می کنند، به 
همین دلیل اســت که اوضاع به هم ریخته 
اســت. مقامات گمــرك و حافظت مرزي 
آمریکا از اظهار نظر درباره این بازداشت ها 

خودداري کردند.

آیت ا...  شبیرى زنجانى در دیدار با رئیس مرکز رسیدگى 
به امور مساجد کشور بر ضرورت دور نگه داشتن مساجد 
از سیاســت زدگى تأکید کرد وگفت: اگر مســاجد به 
وظایف اصلى خود عمل کننــد براى حکومت هم بهتر

 است.
به گزارش انتخاب، آیت ا...  شبیرى زنجانى در این دیدار، 
جدا نبودن دین از سیاســت را امرى «روشن» خواند و 
افزود: اما اینکه مساجد، زیاد سیاسى بشوند، هم به ضرر 
حکومت اســت و هم باعث تضعیف دین مى شود. اگر 
مساجد به وظایف اولیه و اساسى خود عمل کنند براى 

حکومت هم بهتر است.

این مرجع جهان تشــّیع تصریح کــرد: برخى از آقایان 
فکر مى کنند اگر زیاد وارد مباحث سیاســى شوند، بهتر 
مى توانند جایگاه روحانیت و یا پایگاه مســجد را حفظ 
کنند، در صورتى که ما معتقدیم زیاد سیاســى شدن و 
بروز برخى اختالف نظرات که اجتناب ناپذیر است، براى 
جایگاه روحانیت و مسجد مشکل ایجاد مى کند و موجب 

تضعیف دیندارى مى شود.
آیت ا...  شــبیرى زنجانى بر ضرورت نگاه تخصصى به 
مسئله سیاســت تأکید کرد و افزود: کسانى که در این 
زمینه تخصصى ندارند بهتر اســت از زیاد وارد شدن در 

مسائل سیاست، پرهیز کنند. 

وزیر کشــور گفت: برگزارى انتخاباتى سالم، قانونمند، 
باشکوه و در کمال امنیت را در دستور کار داریم.

به گزارش تسنیم، عبدالرضا رحمانى فضلى گفت: اصل 
کار وزارت کشور و همه دستگاه هاى دولتى در انتخابات، 
رفتار بى طرفانه است و به این اصل پایبند هستیم. وى از 
مردم به عنوان سرمایه هاى اصلى کشور نام برد و گفت: 
انتخابات را امرى مهم و مؤثر در سرنوشت کشور مى دانیم 
و هنگامى کــه انتخابات در کمال ســالمت و قانونى و 

بى طرفانه برگزار شود، هیچ مشکلى ایجاد نخواهد شد.
رحمانى فضلى افزود: انتخابات خوب، نقش بسزایى در 
انسجام داخلى و تأثیر زیادى در منطقه و سطح بین الملل 

خواهد داشت.
وزیر کشور به نقش و جایگاه روابط عمومى ها به عنوان 
پلى میان مردم، مسئوالن و رسانه ها اشاره کرد و گفت: 
روابط عمومى ها با شناخت جایگاه خود و با انگیزه کافى 
و شناخت و اعتقاد و ایمان به مســئولیت و وظایفشان 

مى توانند نقش مؤثرى بر افکارعمومى داشته باشند.
رحمانى فضلى عید نوروز را مناسبت ملى کشورمان قلمداد 
کرد و افزود: مراسم نوروز و آغاز سال جدید با کمک روابط 
عمومى ها و با رعایت قوانین و دســتورالعمل ها باید به 
خوبى در کشور برگزار و تدارکات الزم براى خدمت رسانى 

به مسافران در تمام ابعاد دیده شود.

مساجد، زیاد سیاسى شوند 
به ضرر حکومت است 

وزیر کشور: در انتخابات 
بى طرف هستیم

خاطره ناگفته از هاشمى
  ایسنا| مشاور و مدیرکل روابط عمومى مجمع 
تشـخیص مصلحت نظام با مـرور خاطـره اى از زمان 
ریاست جمهورى سید محمد خاتمى و اصابت خمپاره به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من پشت میزم 
بودم که یک دفعه سه بار زمین مجمع با صداى انفجارى 
لرزید. دیدیم که دو گلوله زیر اتاق آیت ا... هاشـمى به 
زمین خورده که دیوارهاى شکسته هنوز هم هست. آن 
موقع خبرگزارى جمهورى اسالمى، در خط ویژه خبرى، 
منتشر کرده بود که محل ریاست جمهورى مورد اصابت 

خمپاره قرار گرفته است.
رضـا سـلیمانى ادامـه داد:من فکر کـردم خبر بـه آنها 
اشتباه رسـیده، یادداشتى نوشـتم و توضیح دقیق ترى 
دادم و با عجلـه پیش حاج آقا رفتم. وقتـى مرا دیدند، با 
خوش رویى گفتند: شـما با من کارى داشتید؟ توضیح 
دادم که چه شده اسـت، با حالت طبیعى گفتند که ُخب 
بنویسند، چه فرقى دارد که اینجا خمپاره خورده یا آنجا؟ 
عکس العملى نشان ندهید. هر جورى که شوراى امنیت 

تصمیم گرفت، اقدام مى کنیم. 

یک مالقات با جهانگیرى
نماینده مردم کاشان در مجلس نهم در    ایسنا|
اینستاگرام خود نوشته است که معاون اول رئیس جمهور 
در گفتارش آثار و یا انگیزه اى براى کاندیداتورى ریاست 
جمهورى ندارد. عباسـعلى منصـورى آرانى در صفحه 
اینستاگرام خود مطلبى را در واکنش به برخى شایعات 
منتشـر کرد و نوشـت: «مالقات خصوصى با اسـحاق 
جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور داشتم، او صمیمى 
و بى تکلف است و محور امور اجرایى مملکت در دست 
اوست، وفادار به رئیس جمهور است و در گفتارش آثار و 
یا انگیزه اى مبنى بر امکان کاندیداتورى براى ریاست 

جمهورى 96 وجود نداشت.»

گزینه هاى دیگرى هم هست 
عضو شوراى    باشگاه خبرنگاران جوان |
مرکـزى حـزب مؤتلفه گفـت: فعـًال میرسـلیم گزینه 
حزب مؤتلفه براى انتخابات 96اسـت امـا گزینه هاى 
دیگرى هم داریم که اوایل اسفند ماه معرفى مى شوند. 
محمدحسـن غفور ى فـرد با بیـان اینکـه اصولگرایان 
همیشـه در تالشـند تا محوریت جامعتین حفظ شـود،  
ادامـه داد: آیـت ا... موحدى کرمانـى و آیت ا...یـزدى 
حمایتشـان از جبهه مردمى نیروهاى انقالب اسالمى 

را مطرح کرده اند.

واکنش الریجانى به 
تصمیم ترانه علیدوستى

رئیـس مجلـس شـوراى     جام جم آنالین |
اسـالمى به تصمیم ترانه علیدوسـتى مبنى بر تحریم 

اسکار واکنش نشان داد.
على الریجانى در نشست علنى  دیروز مجلس در نطق 
پیش از دستور خود با اشـاره به اقدام اخیر دولت آمریکا 
در لغو صدور ویزا براى اتباع برخى کشورهاى اسالمى 
به ویژه اتباع ایرانى گفت: موضـع هنرمند گرامى ما در 
تحریم حضور در جشـنواره هنرى آمریـکا نمونه اى از 
غیرت ملى ملت ایران اسـت. دولت آمریـکا باید از این 
نمونـه درس بگیرد کـه در مقابـل یک ملت بـزرگ و 
ریشه دار و متمدن قرار دارد و اینگونه اقدامات عجوالنه 
و نارس بیش از آنکه قدرت آنها را نشان دهد، هراس و 

ضعف آنها را هویدا مى کند.

دشمن به نفوذى چه مى گوید؟
حجت االسـالم و المسلمین محسنى    میزان |
اژه اى معاون اول قوه قضائیه گفت: کسانى که در جنگ 
نرم نفوذ مى کنند از جنس خود ما هستند. برخى دوستان 
مى دانند که در دو سـه دهه  گذشته عده اى را براى این 
کار تربیت کرده اند یعنى پدر بزرگ جاسوس بوده است 
و اکنون فرزندان و نوه هاى او هم جاسوس هستند و به 
او مى گوید که بنشین کنار فالن شخص و فالن کار را 
انجام بده. سخنگوى دستگاه قضا در بیان مثالى در این 
زمینه پرداخت و اظهار داشـت: دشـمن به فرد نفوذى 
مى گوید الزم نیست به مقامات باال برسى بلکه خودت 
را به مسئول دفترى برسان، البته تو مى توانى وزیر شوى 
اما آنجا نرو و برو مسئول دفتر باش. یا مثًال مى گوید که 

برو جایى که مرتب مشاوره بدهى.

توئیتر

یک مقام کاخ سفید مى گوید واشنگتن از واکنش ایران به 
قانون محدودیت مهاجرت به آمریکا مطلع است. 

به گزارش تســنیم، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا 
روز جمعه با امضاى دســتورى که هدف از آن «حفاظت از 
آمریکا در مقابل حمالت تروریســتى» خوانده شده ورود 
پناهجویان به آمریکا را براى چهار مــاه معلق کرد و موقتًا 
بازدید شهروندان هفت کشــور با اکثریت مسلمان از جمله 

اتباع ایران به آمریکا را ممنوع کرد.
همچنین یک مقام کاخ سفید در گفتگو با «رویترز» گفت 
که واشنگتن پرونده مربوط به دارندگان کارت سبز (گرین 
کارت) که تبعه هر یک از هفت کشور مورد اشاره در فرمان 

ترامپ باشند را به صورت مورد به مورد بررسى خواهد کرد.
«رویترز» قبًال گفته بود محدودیت هاى مهاجرتى شامل 
حال دارندگان کارت سبز اقامت آمریکا خواهد شد. وزارت 
خارجه جمهورى اسالمى ایران در بیانیه اى به قانون جدید 
مهاجرت که ترامپ آن را امضا کرد واکنش نشان داد و اعالم 
کرد: «تصمیم دولت ایاالت متحــده در ایجاد محدودیت 
براى سفر مســلمانان به آمریکا-هر چند به صورت موقت 
سه ماهه- توهینى آشکار به جهان اسالم و به ویژه به ملت 
بزرگ ایران است و علیرغم ادعاى مقابله با تروریسم و حفظ 
امنیت مردم آمریکا، به عنوان هدیه اى بزرگ به افراطیون و 

حامیان آنها در تاریخ ثبت خواهد شد.»

ممنوعیت ورود ایرانى ها به زیان واشنگتن 
است

پایگاه خبرى ان.بى.سى در گزارشى به بررسى دستور اجرایى 
دونالد ترامپ مبنى بر ممنوعیت ورود مهاجران از هفت کشور 
به آمریکا پرداخته و اثرات منفى آن بر روى آمریکا را تشریح 

کرده است.
به گزارش میزان، در این گزارش آمده است: «دونالد ترامپ 
که به تازگى به عنوان رئیس جمهور آمریکا مشغول به فعالیت 
شده، دستور ممنوعیت ورود مهاجران از هفت کشور را صادر 
کرده است که این اقدام به زیان آمریکا خواهد بود.» ان.بى.
سى افزود: «در واقع کشورهایى در فهرست ترامپ براى لغو 
ویزا قرار نگرفته اند که شهروندان آنها اقدامات تروریستى 
علیه مردم آمریکا انجام داده اند.» ان.بى.ســى مى نویسد: 
«این اقدام ترامپ اگرچه راهى براى مقابله با مخالفان است 
اما از اقدامات تروریستى علیه آمریکا مانند حادثه 11 سپتامبر 

جلوگیرى نخواهد کرد.»
این گزارش در ادامه افزوده است: «عالوه بر بى رحمانه بودن 
دستور ترامپ مبنى بر ممنوعیت ورود پناهجویان به آمریکا، 
به خصوص از کشــورهایى که دچار جنگ هســتند، بنا به 
دالیلى لغو صدور ویزا براى کشورهایى مانند ایران، اثرات 

منفى براى آمریکا در پى خواهد داشت.»
ان.بى.سى مى افزاید: «میلیون ها ایرانى ساکن آمریکا هستند 
و نیز میلیون ها نفر با تابعیت ایرانى و آمریکایى وجود دارند که 
در این کشور زندگى مى کنند و خانواده هاى این افراد ساالنه 

براى دیدار این افراد به آمریکا ســفر مى کنند اما در صورت 
اجرایى شدن دستور ترامپ خانواده هاى این افراد قادر به سفر 
به آمریکا نخواهند بود و این ساکنان آمریکایى براى دیدار با 

اقوام و خویشاوندان خود باید از آمریکا سفر کنند.»
این پایگاه ادامه داد: «ایرانى هایى که به آمریکا مهاجرات 
مى کنند و یا کســانى که به دنبال اقامت دائم در این کشور 
هســتند از موفق ترین مهاجرانى هستند که به آمریکا سفر 

مى کنند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «دانشگاه هاى ایران در سطح 

جهانى هستند و دانشــجویانى که از این کشور وارد آمریکا 
مى شوند در اکثر موارد براى فعالیت در زمینه هاى مهندسى 
و دیگر حرفه ها در آمریکا اقامت مى کنند و در بســیارى از 
زمینه هاى فناورى که آمریکا در آنها پیشتاز است فرصت هاى 

شغلى به وسیله این مهاجران تکمیل مى شود.»
ان.بى.سى افزود: «این دستور فراتر از این نیز مى رود و از این 
پس ایرانى هایى که در آمریکا فعالیت هاى اقتصادى انجام 
مى دهند قادر به سفر به آمریکا نخواهند بود؛ در حال حاضر 
ما با ایران مبادالت تجارى انجــام مى دهیم؛ مردم آمریکا 
پسته و خاویار ایرانى اســتفاده مى کنند و روى فرش ایرانى 

قدم مى زنند.»
در ادامه گزارش ان.بى.سى آمده است: «عالوه بر این، دستور 
دولت ترامپ مى تواند با اعتراض ایران مواجه شود و ایران 
آن را نقض آشکار برجام تلقى کند.(در راستاى قرارداد خرید 
هواپیما از بوئینگ، خلبانان ایرانى براى تحویل این هواپیماها 

قادر به ورود به آمریکا نخواهند بود.)»
این پایگاه خبرى ضمن اشاره به امتناع بازیگر ایرانى نامزد 
دریافت جایزه اسکار براى شرکت در این مراسم، این اقدام 
را به نوعى آشکارترین اعتراض به اقدام ترامپ عنوان کرد 
و نوشــت که این اقدام ممکن اســت باعث به وجود آمدن 
نگرانى هایى مبنى بر از بین رفتن حقوق بشر در آمریکا شود.

به افراط گرایان هدیه دادید
 در همین حال وزیر امور خارجه به اقدام دونالد ترامپ براى 
ممنوعیت ورود اتباع ایران و شــش کشــور دیگر واکنش 

نشان داد.
به گزارش انتخاب، ظریف در توئیتر خود با انتشار لینک بیانیه 
وزارت امور خارجه در ارتباط با تصمیم دولت ایاالت متحده 

در ایجاد محدودیت براى سفر مسلمانان به آمریکا نوشت:
«این اقدام بى اساس بودن ادعاهاى مقامات آمریکا در مورد 
دوستى با مردم ایران در عین اختالف با دولت ایران را آشکار 
کرد. ما ضمن احترام به آمریکایى ها و جدا کردن حساب آنها 
از سیاست هاى خصمانه دولت این کشور، اقدامات متقابل را 
براى حمایت از شهروندان مان به عمل مى آوریم. برخالف 
آمریکا، تمام کسانى که ویزاى معتبر ایران را در دست دارند، 
به گرمى مورد اســتقبال قرار مى گیرند. اعمال محدودیت 
براى ورود مســلمانان به آمریکا به عنوان یک هدیه براى 

افراط گرایان و حامیانشان در تاریخ ثبت خواهد شد.»

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهر تهران جزئیات حریق شبانه در یکى از مخازن 

نفتى پاالیشگاه تهران را تشریح کرد.
ســید جالل ملکى در گفتگو با ایســنا، در این باره 
اظهار داشت: در ساعت 19  دقیقه بامداد یک شنبه 
وقوع حادثــه در یکى از مخازن نفتى پاالیشــگاه 
تهران به آتش نشــانى تهران اطالع داده شــد که 
به دنبــال آن ســتاد فرماندهى 9 ایســتگاه آتش 
نشــانى را به همراه بیــش از 45 دســتگاه خودرو 
شــامل خودروى عملیاتى، تانکــر آب، خودروى 
حامل تجهیزات تنفسى، خودروى فوماتیک، گروه 
هذمت، لــودر و جرثقیل را به محــل حادثه اعزام 

کرد.
ملکى با بیان اینکه عوامل آتش نشــانى باقرشهر و 
عوامل آتش نشانى شــرکت نفت در محل حضور 
داشتند، گفت : پس از حضور آتش نشانان مشاهده 
شد که یکى از مخازن حاوى نفت خام که حدود 500 
هزار لیتر گنجایش داشت، دچار حریق و کامًال شعله 

ور شده است.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهر تهران با اشاره به اینکه شــعله هاى آتش در 

حال  سرایت به مخزن مجاور بودکه مملو از مایعات 
و مواد نفتى قابل اشتعال بود، خاطر نشان کرد: این 
مخزن مملو از مایعات نفتى و قابل اشــتعال بود که 
خوشبختانه با اقدام آتش نشانان از سرایت حریق به 

این مخزن جلوگیرى شد.
ملکى در ادامه  اضافه کرد: مخزن 500 هزار لیترى 
در حالى شــعله ور بود که در پى شدت حریق کمى 
فرمش تغییر کرده بود و شعله هاى آتش تا شعاع چند 

کیلومترى نیز قابل مشاهده بود.
وى با اشاره به شدت باالى حرارت در این مخزن، 
اظهار داشت: آتش نشــانان تا ساعات4و15دقیقه 
صبح روز یک شــنبه در حال اطفاى حریق در این 
مخزن بوده و خوشــبختانه موفق بــه اطفاى آن 
شدند و پس از ایمن سازى در ساعت 5و30دقیقه به 

عملیات خود خاتمه دادند.
به گفته سخنگوى ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهر تهران بیش از 120 آتش نشان در این 

عملیات حضور داشتند.
وى اعالم علــت قطعى بــروز این حادثــه را به 
پیگیرى ها و تحقیقات کارشناســان بعدى موکول 

کرد.

آمریکا: از واکنش 
ایران مطلع هستیم!

حاشیه هاى جدید قانونگذارى ترامپ 

دروغ مضحکى که براى نجات از یک آبرو ریزى بزرگ گفته شد  

حمایت آکادمى اسکار از اصغر فرهادى

ماجراى مینو خالقى به تصویب یک قانون منجر شد
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نام نویســى آزمون سراسرى ســال 1396 دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالى از سه شنبه 19 بهمن آغاز مى شود.

سخنگوى سازمان سنجش آموزش کشور در مصاحبه با 
خبرگزارى صداوسیما با بیان اینکه نام نویسى از داوطلبان 
تا پنج شنبه 28 بهمن ادامه دارد، گفت: داوطلبان براى نام 
نویسى در این آزمون به سایت اینترنتى سازمان سنجش 

به نشانى www.sanjesh.org مراجعه کنند.
حسین توکلى اظهار داشت: دفترچه راهنماى ثبت نام از 

دوشنبه 18 بهمن در این سایت اینترنتى منتشر مى شود.
وى ادامه داد: آزمون سراســرى ســال 96 دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالى پنج شنبه 15و جمعه 16 تیر 1396 

برگزار خواهد شد.
توکلى افزود: هزینه نام نویسى در این آزمون 200 هزار 
ریال است که با کارت هاى بانکى عضو شبکه شتاب و از 

طریق سایت اینترنتى یاد شده قابل پرداخت است.
وى گفــت: این آزمون بــراى پذیرش دانشــجو براى 
دوره هاى روزانــه، نوبت دوم (شــبانه)، نیمه حضورى، 
مجازى، پردیس هاى خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالى، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالى 
غیر انتفاعى و غیر دولتى، پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان 
و دانشــگاه تربیت دبیر شــهید رجایى و کد رشته هاى 

تحصیلى با آزمون دانشگاه آزاد اسالمى برگزار مى شود.

معاون پرورشــى و فرهنگى وزیر آموزش و پرورش با 
بیان اینکه حجم محتواى آموزشى ما به اندازه اى زیاد 
اســت که براى کشــورهاى دیگر غیرقابل باور است، 
گفت: این حجــم زیاد محتواى درســى مانع آموزش 
بســیارى از موضوعاتى اســت که به زندگى مربوط 

مى  شود.
مهدى فیض در خصوص فرهنگسازى استفاده از تلفن 
همراه به خصوص در موقعیت هــاى مختلف جامعه، 
اظهار داشت: در آموزش و پرورش مى گوییم که هدف 
کالن، تربیت است و از آن هم توقع تربیت نسل امروز 

براى آینده است اما این ظرف زمان را ُپر کردیم.

وى ادامه داد: از سویى مثًال مى گوییم باید دانش آموز 
انتگرال یا فــالن نظریه را یاد بگیــرد یعنى آموزش و 
پرورش ما پر شــده از چیزهایى که بود و نبودش خیلى 

براى آینده فرد مؤثر نیست.
فیض اضافه کرد: وقتى مى گوییم دانش آموز را باید به 
محیط هاى اردوگاهى ببریم تا آنجا زندگى یاد بگیرد، 
مى گویند وقت نداریم چون اگر به اردوگاه برویم دیگر 
انتگرال و فــالن نظریه را یاد نمى گیریــم. به عبارت 
دیگر ما ظرف زمان آموزش و پرورش را ُپر کردیم بعد 
که مى خواهیم مســائل اصلى را یاد دانش آموز بدهیم، 

زمان نداریم.

حجم محتواى آموزشى ما 
غیرقابل باور است

نام نویسى کنکور 96 
از 19 بهمن

افزایش تولید مشروب در 
ایران 

به گزارش ایلنا، دادسـتان تهران در خصوص شـرب 
خمر به ویژه رانندگى در حال مسـتى اظهار داشـت: 
در برخورد با شـرب خمر و جرائم مرتبـط، هیچگونه 
مسـامحه اى پذیرفته نیسـت؛ چرا که حَسب گزارش 
پلیس تولید مشروبات الکلى در داخل کشور افزایش 
یافتـه اسـت؛ وى برخورد قاطـع با رانندگـى در حین 
مستى را در همه کشورها، رویه اى متداول دانست. وى 
از اعضاى حاضر در جلسه خواست مشکالت موجود در 
پیشگیرى و مقابله با آسیب هاى اجتماعى را مکتوب 

نموده تا زمینه انعکاس آن به مسئوالن فراهم شود.
جعفرى دولت آبادى با توجه به تغییر شـکل فساد در 
حوزه اجتماعى نیزگفت: اسـتخر پارتى، رنگ پارتى، 
تبلیغ در سیستم هاى اپراتور، فضاى مجازى، استفاده 
از کارت هاى ماهواره اى و... نسبت به دهه اول انقالب 
شکل وقوع فساد را تغییر داده، هر چند محتواى فساد 
حفظ شـده است لذا شـیوه هاى سنتى گذشـته دیگر 

کفایت نمى کند.

حذف ژن نخبگان 
معاون فنى دفتر سالمت، جمعیت، خانواده و مدرسه 
وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکى نسبت به 
شیوع طالق بین زوج هایى که در خانواده تک فرزند 

بزرگ شده اند، هشدار داد.
محمد اسالمى در ادامه اظهارداشت: متأسفانه شرایط 
به گونه اى شده که برخى افراد که عمدتاً از قشر باسواد 
و نخبه  هسـتند به دلیل مشـغله کارى از فرزندآورى 
خـوددارى مى کنند که ایـن امـر در بلندمدت موجب 

حذف ژن نخبگان در جامعه خواهد شد.
وى به آمـار ازدواج در سـال 94 اشـاره کـرد و گفت: 
در سـال 94، تعـداد 67 هزار مـورد ازدواج در کشـور 
اتفاق افتاد که 22 هـزار مورد آن قبـل از 12 ماهگى 
به طالق منجر شـد و 33 هزار زوج نیز تقریبًا 24 ماه 
بعد از ازدواج طالق گرفتند که این نشان مى دهد 50 
درصد طالق ها در پنج سال نخسـت ازدواج صورت 

مى گیرد.

یاد لس آنجلس 
محمد گلریز خواننده کشـورمان با اشاره به جشنواره 
موسـیقى فجر گفت: با دیـدن بعضى از کنسـرت ها 
یاد لـس آنجلس مى افتیـم نورپردازى هـا و خواننده 
احاطه شـده در دود و نور و جیغ و داد و معلوم نیسـت 
چه خوانده مى شـود و وقتى مخاطب مـى بیند واقعًا 
یاد موسـیقى غربى و مبتذل و بى محتوا مـى افتد. با 
دیدن اینها تأسف مى خوریم و اینها دشمنى با جوانان 
است و کسـى هم نیسـت از اینها توضیح بخواهد که 
چرا بودجه هاى کالن مملکـت را در این راه مصرف 

مى کنید.
وى افزود: نه برنامه اى در این جشنواره وجود دارد که 
یاد و خاطره انقالب اسـالمى را براى مخاطبین زنده 
کند و نـه برنامه اى که در خور موسـیقى فجر باشـد. 
فقط موسیقى پاپ است و ارکسـت هایى که از خارج 

دعوت کردند.

موافقت
 با تعطیلى هشتم ربیع االول 

در پـى تصویـب تعطیلى هشـتم ربیع االول سـالروز 
شـهادت امـام حسـن عسـگرى (ع) و آغـاز امامـت 
حضـرت ولیعصر (عـج) در دولـت، مجلس شـوراى 
اسالمى رسیدگى به بند الحاقى 6 الیحه احکام دائمى 

برنامه هاى توسعه کشور را انجام نداد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
در رسیدگى به الیحه احکام دائمى برنامه هاى توسعه 
کشور بررسى دو ایراد شوراى نگهبان به این الیحه را 
در دستور کار قرار دادند که ایراد اول با موافقت مجلس 

با حذف شورایعالى مهارت رفع شد.
ایراد دوم که تعطیلى هشتم ربیع االول سالروز شهادت 
امام حسن عسگرى (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر 
(عج) بود، به دلیل تصویب رسمى آن در هیئت وزیران 
خود به خود رفع شـد و مجلس رسـیدگى بـه این بند 
الحاقى الیحه احکام دائمى برنامه هاى توسعه کشور 

را انجام نداد.

چرك نویس

سعیدى یکى از فرماندهان عملیاتى آواربردارى پالسکو 
در نشست تخصصى بررسى موردى ساختمان پالسکو 
با اشاره به برخى جزئیات حادثه پالسکو اظهار داشت: 
در حادثه پالسکو، سه بار ریزش وجود داشت و یکى از 
دالیل کم بودن تعداد کشته ها مخصوصاً افراد شخصى 
در این حادثه این بود که بین دو ریزش اصلى، هشــت 

دقیقه فاصله وجود داشت.
به گزارش جام جــم آنالین، وى ادامــه داد: ریزش 
نخســت در ســاعت 11و22دقیقه و ریزش بعدى در 
ســاعت11و30دقیقه رخ داد و ایــن باعث شــد که 
بســیارى از افراد داخل ســاختمان بتوانند از پالسکو 
خارج شــوند، اتفاق بدین صورت بود که ابتدا ســقف 

طبقه آخر فــرو ریخت که اغلب آتش نشــان ها را در 
این قسمت از دســت دادیم، بعد از این ریزش ارتباط 
ســایر آتش نشــان ها با طبقات باالیى قطع شد و بعد 
بنابر درخواست فرماندهان عملیاتى آتش نشانى حدود 
30 نفر از طریــق راه پله و نردبان هــاى باالتر تخلیه 

شدند.
این فرمانده عملیاتى که از ابتداى حادثه پالســکو در 
عملیات آواربردارى حضور داشــت، خاطرنشان کرد: 
شایعات متعددى در این رابطه مطرح شد، یکى از این 
شایعات درباره لباس ها و وسایل آتش نشانانى بود که از 
زیر آوار خارج مى شد که در پاسخ به این مسئله باید گفت 
آتش نشانان براى خروج راحت تر از ساختمان، لباس ها 

و تجهیزات خود را از تن خارج کرده بودند.
سعیدى با بیان اینکه ساختمان پالسکو قبًال شاهد چند 
مورد خودکشى بود تصریح کرد: به دلیل خودکشى هایى 
که در ســاختمان پالســکو اتفاق افتاد، پنجره ها به 
ســمت بیرون فنس کشــى شــده بود و این یکى از 
دالیلى بود که باعث شــد افراد داخل ســاختمان گیر 

کنند.
وى افزود: هنگام آواربردارى انتظار داشتند پیکرها روى 
قسمت آوار پیدا شود و ما از فرصت ها استفاده نکردیم 
یعنى متخصصان آواربردارى بایــد به عملیات کمک 
مى کردند، از روز اول گفتیم کــه پیکرها روى آوار پیدا 
نخواهد شد و در قســمت پایین پیکرها وجود دارد که 

حرفمان درست درآمد.
این مدرس آواربردارى در رابطه با مســئله دیگر یعنى 
دود ســفیدى که مدام از زیر آوار خارج مى شد، گفت: 
لباس هایى که در ســاختمان پالســکو وجود داشت، 
پایه نفتى داشتند همچنین منبع گازوئیلى در زیرزمین 
پالســکو بود که 17 هزار لیتر گازوئیل داشــت و این 
کمک به سوختن مدام مى کرد و به همین خاطر منجر 
به ایجاد دود سفید شده بود؛ زمانى که منبع گازوئیل از 

زیر آوار خارج شد هیچ گازوئیلى در آن وجود نداشت.
فرمانــده میدانى عملیات پالســکو با انتقــاد از تعدد 
فرماندهان عملیات در حادثه پالسکو خاطرنشان کرد: 
شاهد بودیم هر فرمانده یا مسئولى که وارد محل حادثه 

پالسکو مى شد، افرادى وى را همراهى مى کردند که 
این خودش باعث ازدحام در محــل حادثه بود، زمان، 
زمان تسویه حساب سیاســى نبود؛ در این حادثه اتاق 
فکرى تشکیل نشد که از همه متخصصان در رابطه با 
حادثه کمک گرفته شود و اطالعات میدانى جمع آورى 

نشد.
سعیدى اظهار داشــت: اگر به یکســرى از سئواالت 
در رابطه با حادثه پالســکو پاســخ داده شود مى توان 
راحت تر این حادثه را تحلیل کــرد؛ چرا براى مدیریت 
شایعه، تیمى وجود نداشــت که آنها را در همان لحظه 
اولیه پاسخ دهد؟ چرا براى بحث هاى روانى دیر اقدام 

شد؟

از چرایى تولید دود سفید تا شایعه درباره
 لباس آتش نشان ها

رازهاى ریزش پالسکو 

سرپرســت ســازمان حج و زیارت از اعزام هیئتى ایرانى 
به ســوریه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: سوریه هنوز 
پیش نویــس امنیتى را ارائــه نکرده اما اعــالم کرد این 

پیش نویس آماده شده است.
ایران و سوریه از دو ســال پیش پرونده ازسرگیرى اعزام 
زائران ایرانى به ســوریه را باز کرده اند، شرط ایران براى 
اجراى این پروژه، تهیه پیش نویس امنیتى بوده که تاکنون 

از سوى سوریه ارائه نشده است.
حمید محمدى که به تازگى دیدارى با وزیر گردشــگرى 
این کشور داشــته، از اعالم آمادگى سوریه براى ارائه این 
پیش نویس خبر داد و گفت: از سرگیرى اعزام زائران ایرانى 
منوط به ارائه پیش نویس امنیتى است. ما باید پیش از گرفتن 

هر تصمیمى، آن را بررسى کنیم و هر دو درباره آن به توافق 
برســیم. وى همچنین زمان دقیقى را براى اعزام هیئت 
ایرانى به ســوریه تعیین نکرد اما اظهار داشت: این زمان 
دور نیست. آنها به زودى به سوریه خواهند رفت تا شرایط 

را بررسى کنند.
سرپرست ســازمان حج و زیارت به آمادگى سوریه براى 
پذیرش زائران ایرانى اشــاره کرد و افزود: درحال حاضر 
زائران و مسافرانى از سایر کشورها همچون عراق، لبنان 
و حاشیه خلیج فارس به سوریه سفر مى کنند، طبق آنچه 
وزارت گردشگرى این کشــور اعالم کرده شرایط براى 
سفر مهیا شده ولى ما هم باید بررسى هاى خودمان را انجام 
دهیم. او درباره زمان اعزام زائران ایرانى با توجه به اعالم 

آمادگى دولت سوریه، گفت: اگر جمع بندى بررسى ها این 
باشد که ایمنى و امنیت زائران ایرانى تأمین خواهد شد، با 
توجه به حضور زائران کشورهاى دیگر در سوریه، ایران نیز 

در این باره تصمیم مى گیرد.
محمدى در پاسخ به این سئوال که آیا امکان برقرارى سفر 
سوریه تا نوروز 96 وجود دارد، اظهار داشت: فعًال نمى توان 
زمان دقیقى را براى از سرگیرى اعزام زائران ایرانى به سوریه 
تعیین کرد، چراکه هرگونه نظرى در این باره منوط به ارائه 
پیش نویس امنیتى سوریه و بررسى هیئت کارشناسى است. 
سرپرست سازمان حج و زیارت گفت: درصورت برقرارى 
این سفر، یقیناً مسیر هوایى اولویت و انتخاب ما خواهد بود.

«بشر یازجى» وزیر گردشگرى سوریه نیز در دیدارى که 
روز پنج شــنبه هفتم بهمن ماه با سرپرست سازمان حج 
و زیارت ایران داشــت، از ابراز تمایل زیاد این کشور براى 
برقرارى سفر ایرانى ها به سوریه سخن گفت و بیان کرده 
بود: وقتى آمارهاى حضور زائران کشــورهاى مختلف در 
سوریه را مى بینم، احساس ناراحتى مى کنم که چرا امروز 
شاهد حضور زائران ایرانى در میان زائران در سوریه نیستیم. 
از سال 2013 تا کنون با توجه به سفر گردشگران و زائران 
برخى کشورها به ســوریه تا به حال گزارشى نداشته ایم 
که آسیبى به زائرین و گردشگران خارجى در سوریه وارد 

شده باشد.
این ابراز تمایل درحالى مطرح شده که با وجود آزادسازى 

شهر حلب، سوریه همچنان صحنه نبرد است.

سرپرست سازمان حج و زیارت پاسخ مى دهد

راه زیارتى سوریه باز مى شود؟

مدیرکل آزمایشــگاه مرجع ســازمان غذا و داروى وزارت بهداشــت گفت: متأسفانه 
برخى متقلبان در برخى فرآورده هاى گوشــتى از گوشــت مرغ اســتفاده کرده اند به 
آن معنا که فرآورده هاى مرغ را با اســتفاده از رنگ ها به جاى گوشــت قرمز عرضه 

مى کنند.
به گزارش جام جم آنالین، بهرام دارابى در گفتگو با ایرنا تصریح کرد: گزارشاتى در این 
زمینه داشته ایم، عوارض رنگ ها خیلى خطرناك است. عرضه مرغ به جاى گوشت با 

قاطعیت پیگیرى شده و با متخلفان در این زمینه به شدت برخورد مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: به طور کلى در مواد غذایى مختلف از انواع افزودنى ها از جمله 

رنگ ها استفاده مى شود.
دارابى تأکید کرد: رنگ هاى استفاده شده در مواد غذایى حتماً باید مورد تأیید سازمان غذا 

و دارو باشند؛ رنگ هاى صنعتى نباید در مواد غذایى استفاده شوند.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و داروى وزارت بهداشت تصریح کرد: استفاده از 
رنگ هاى افزودنى در مواد غذایى عوارضى از جمله بیش فعالى دارد و حتى زمینه بیش 

فعالى را تشدید مى کند.
وى تصریح کرد: آمار دقیقى از استفاده از رنگ ها در مواد غذایى نیست اما این رنگ ها 
در تنقالت و مکمل هاى بدنسازى نیز به کارگرفته مى شوند؛ بحث تقلب در تمام مواد 

غذایى وجود دارد.

طى سال هاى طوالنى کارشناسان و متخصصان امر گردشگرى، از موانع بسیارى بر سر 
راه گردشگران به ایران نام برده اند که یکى از آنها حجاب است. با این حال، «فیلیسیتا 
رستینگ» رئیس فدراسیون جهانى راهنمایان گردشگرى عنوان کرد: «ما همانطور که 
وقتى وارد کلیسا یا معبد مى شویم رعایت مى کنیم، اینجا هم حجاب را رعایت مى کنیم.»

رئیس فدراسیون جهانى راهنمایان بااشاره به ایرادهاى سرویس هاى بهداشتى و فرودگاه 
بین المللى ایران به عنوان بخشى از زیرساخت هاى الزم در صنعت گردشگرى، تأکید 

کرد: «رعایت حجاب در ایران مانع سفر گردشگران نیست.»
اما برغم آنچه ما فکر مى کردیم، او از مشکلى دیگر نام  برد که البته همه هم از آن خبر 
دارند و ظاهراً خارجى ها هم کم درباره اش نمى دانند؛ سرویس بهداشتى. هر چند رؤساى 
سابق سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى مى خواستند قدم هایى در این زمینه بردارند 
که البته به دلیل نبود برنامه ریزى هاى درســت بى نتیجه ماند و همچنان در منزل اول 

قرار داریم.
معضل سرویس بهداشتى، در این مدت چنان به چشم آمده که رئیس فدراسیون جهانى 
راهنمایان گفت که اگر او به عنوان یک مقام عالیرتبه، مســئولیت گردشگرى ایران را 

به عهده داشت، نخستین چالشى که رفع مى کرد در زمینه  سرویس هاى بهداشتى  بود.
البته او، به صورت ویژه تأکید کرد که وقتى یک گردشــگر از تور و سفر رضایت داشته 

باشد، حتماً آن را به دیگران بازگو خواهد کرد.

سرویس هاى بهداشتى و توریست هافروش مرغ رنگ شده به جاى گوشت!

سازمان حج و زیارت با صدور اطالعیه اى از آغاز پیش 
ثبت نام ســفرهاى نوروزى عتبات عالیات از ساعت 9 

صبح روز سه شنبه 12 بهمن ماه خبر داد.
بر اساس این اطالعیه، پیش ثبت نام سفرهاى این دوره 
عتبات عالیات شــامل اعزام هاى 25 اسفندماه امسال 
تا 31 اردیبهشت سال 1396 است که همزمان با آغاز 
ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمى از ساعت 9 صبح روز 
سه شنبه 12 بهمن ماه شروع مى شود و تا ساعت 16 روز 

دوشنبه 18 بهمن ماه ادامه دارد.
متقاضیان بــراى پیش ثبت نام این ســفرها مى توانند 
با مراجعه بــه ســامانه atabat.haj.ir و یا مراجعه 
مستقیم به دفاتر زیارتى سراســر کشور که اسامى آنها 
در پایگاه اطالع رسانى سازمان حج و زیارت اعالم شده 
است، نسبت به پیش ثبت نام خود و همراهانشان اقدام و 

کد رهگیرى دریافت کنند.

این اطالعیه تأکید کرد: قرعه کشــى بــا پایان مهلت 
مقرر از پیش ثبت نام ها، انجام مى شــود که نتایج این 
قرعه کشــى و همچنین زمان قطعى شدن ثبت نام در 
کاروان ها براى هریک از اولویت ها، روز شنبه 23 بهمن 

ماه در سامانه atabat.haj.ir قابل مشاهده است.
همچنین این پیــش ثبت نام ها در قالب گروه هاى یک 
تا هفت نفره و نیز بــراى گروه هاى با جمعیت باالتر در 
قالب گروه هاى 35 نفره انجام مى شــود که 15 درصد 
ظرفیت اعزام هاى این دوره به این گروه ها اختصاص 

داده شده است.
براســاس اطالعیه حج و زیارت، متقاضیان ســفر به 
عتبات الزم اســت، گذرنامه با حداقل چهار ماه اعتبار 
از زمان اعزام، داشــته باشــند که در غیــر اینصورت 
هرچه زودتر نســبت به دریافت گذرنامــه جدید اقدام 

کنند.

در 9 ماهــه ســال جــارى دو هــزار و361 نفر 
براثرســوء مصرف مــواد مخدر در کشــور جان 
خــود را از دســت دادند، ایــن رقم در مقایســه 
با مــدت مشــابه ســال قبل کــه آمــار تلفات 
دوهــزار و274 نفــر بــود، 3/8 درصــد افزایش 

دارد.
در این مدت از کل تلفات اعتیاد در کشــور دوهزار 
و103 نفر مرد و 258 نفر زن بودند و اســتان هاى 
تهران بــا 569 نفر، فارس با 194نفر و خراســان 

رضوى با 171 نفر بیشترین و استان هاى خراسان 
جنوبى با شش نفر، ایالم با هفت نفر و بوشهر با 13 
نفر فوتى کمترین آمار تلفات ســوء مصرف مواد 

مخدر را در برمى گیرند.
در 9 ماهه امســال از کل تلفات سوءمصرف مواد 
مخدر، یکهزار و 399 نفر به دلیل مسمومیت حاد، 
627 نفر به دلیل مصرف طوالنى مدت و 335 نفر 
بر اثر مصرف روانگردان ها جان خود را از دســت 

داده اند.

پیش ثبت نام سفر 
نوروزى عتبات
 از 12 بهمن

مرگ مرگ 23612361 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر

سخنگوى کمیســیون تلفیق بودجه 96 گفت: طبق مصوبه این کمیسیون مقرر 
شد، جرایم رانندگى که توسط دوربین ها ثبت مى شود به صورت آنالین به مالکان 

خودرو ابالغ شود.
محمدمهدى مفتح سخنگوى کمیســیون تلفیق بودجه 96 در مجلس شوراى 
اسالمى در گفتگو با تسنیم با اشــاره به مصوبات این کمیسیون، گفت: براساس 
مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 96، مقرر شد جرایم رانندگى که توسط دوربین ها 
در داخل و خارج از شهر ثبت مى شود به صورت آنالین به مالکان خودرو ابالغ شود.
مفتح اضافه کرد: بر همین اساس نیروى انتظامى مکلف شد که پیش از تعویض 

پالك خودرو بر مالیات نقل و انتقال آن نظارت داشته باشد.

شیوه 
جدید ارائه 
قبض جریمه 
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130 حلقه چاه 
دراصفهان خشک شده است

مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سـبز شهردارى 
اصفهـان گفـت: از 280 حلقه چـاه 130 حلقـه به دلیل 
خشکسالى وکم آبى وبسته شدن زاینده رود در این شهر 

خشک شده است .
احمد سلیمانى پور افزود : فضاى سبز اصفهان ، بالغ بر پنج 
هزار و300 هکتار است که سه هزار و700 هکتار آن ، در 
اختیار شهردارى قراردارد و نیاز آبى ساالنه آن 54 میلیون 
مترمکعب است. وى ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلى و 
کم آبى، فضاى سبز موجود ،تنها با 38 میلیون متر مکعب 
آبیارى مى شـود. وى گفت: ما در زمینه آب و بحران آن 
اکنون وضعیت خوبى نداریم و مجبوریم در سـال آینده 
براى آبیارى فضاى سبز از پساب به عنوان کمک کسرى 
آب استفاده کنیم و استفاده از پساب هاى محلى با تصفیه 

تکمیلى نیز در دستور کار قرار گرفته است .

اجراى موسیقى فولکلور 
گرجستان در تاالر رودکى

«دتو کنچیاشـویلى» در اصفهـان به اجراى موسـیقى 
فولکلور گرجستان مى پردازد.

کنسرت موسیقى فولکلور گرجستان 14 بهمن ماه در دو 
سانس ساعت 18 و سـاعت 21 در تاالر رودکى واقع در 
ملک شهر، خیابان 17 شـهریور برگزار مى شود. عالقه 
مندان بـراى تهیه بلیت مـى توانند به نشـانى اینترنتى 

NavayeMehr.ir مراجعه کنند.

معاینه رایگان 1000 بیمار در 
خور و بیابانک

یش از یکهزار بیمار در خوروبیابانک توسط کانون جهاد 
سالمت دانشگاه علوم پزشکى اسـتان اصفهان معاینه 

رایگان شدند. 
مدیر شبکه بهداشـت و درمان شهرستان خوروبیابانک 
اظهارداشت: تیم 40 نفره متخصص و دانشجوى پزشکى 

به افراد نیازمند خدمات رسانى کردند.
رضا ترابى افزود: توزیع داروى رایـگان و انجام خدمات 
بهداشتى و درمانى از دیگر برنامه هاى این تیم پزشکى 
بود. وى خاطرنشـان کرد: این بیماران به مدت سـه روز 
از خدمـات متخصصـان قلب و عـروق، چشـم، اطفال، 
ژنتیک،زنـان و زایمان، جـراح عمومى، طـب اورژانس، 
طب فیزیکى، مشاوره خانوادگى، داخلى، دندانپزشکى، 

غربالگرى، فرهنگى و آموزشى بهره مند شدند.

ساماندهى پشت گذرهاى 
جنوبى مسجد امام (ره)اصفهان

معاون میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: ساماندهى پشت گذرهاى جنوبى مسجد 
امام (ره)اصفهان که شامل عملیات کف بردارى و حمل 
خاك، زیرسازى، کف فرش و ساماندهى تأسیسات این 

ناحیه بود، به پایان رسید.
ناصر طاهرى اظهار داشت: انجام مطالعات و گمانه زنى 
این قسمت توسط باستان شناسان اداره میراث فرهنگى 
صورت گرفت و پس از تهیه طرح و بررسى آن در شوراى 
فنى میراث فرهنگى عملیات کف بردارى و رسـیدن به 
کف اصلى به میـزان 1/5 متر انجام شـد وبقیه عملیات 
ساماندهى بر اساس کف اصلى و قدیمى با شیب مناسبى 

صورت گرفت.

آغاز عملیات اجرایى استفاده از 
پساب تصفیه خانه شاهین شهر

فرماندار شاهین شهر از آغاز عملیات اجرایى طرح استفاده 
از پساب تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر در دهه فجر 
امسـال خبر داد. علیرضا بصیرى هزینه خط انتقال این 
پساب را بالغ بر دو میلیارد تومان برآورد کرد. وى همچنین 
بر انجام مراحل کارشناسـى شـده در خصوص تکمیل 
وآزاد سازى مسـیر انتقال و لوله گذارى و انتخاب مکان 
حوضچه هاى مورد نظر تأکید کـرد.  وى اضافه کرد: با 
توجه به کمبود منابع آبى و افزایش سرانه مصرف به ویژه 
در صنایع همواره مد نظر برنامه هاى مسئولین استان و 
شهرسـتان بوده به طورى که پساب مى تواند جایگزین 

استفاده از آب در صنایع وفضاى سبز شهرى شود.

مدیر گروه آموزش زبان هاى خارجى دفتر تبلیغات اسالمى 
اصفهان در رابطه با دوره جدید تربیت مبلغ زبان دان گفت: 
20 سال است که دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان دوره هاى 
زبان آموزى برگزار مى کند که در سال هاى اخیر با بیش از دو 

زبان برگزار مى کنیم. 
مهدى حبیب اللهى اظهار داشت: در این دوره براى برادران 
پنج زبان عربى، انگلیسى، فرانسه، اسپانیایى و چینى آموزش 
داده مى شــود و براى خواهران زبان انگلیســى، عربى و 
اسپانیایى آموزش داده مى شــود. وى عنوان کرد: هدف از 
این دوره ها آماده سازى طالب براى تبلیغات خارج از کشور 
به خصوص کشورهایى که به زبان هاى رایج دنیا صحبت 

مى شود، از طریق سازمان هاى مرتبط است و هدف دیگر 
وجود دو عرصه کارى دیگر براى این طالب است. مدیر گروه 
آموزش زبان هاى خارجى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان 
افزود: این طالب مى توانند در سایت هاى پاسخ به شبهات 
و پاسخگویى به سئواالت دینى که در حال حاضر چندین 
ســایت در این زمینه فعالیت مى کنند بــا معرفى ما جذب 
شوند و به  نوعى کار تبلیغى در فضاى مجازى انجام دهند. 
حبیب اللهى افزود: افراد فارغ التحصیل در دوره ها از طریق 
دفتر تبلیغات اسالمى به حوزه علمیه اصفهان معرفى مى شوند 
تا پس از گزینش براى حضور در این غرفه هاى پاسخگویى به 

توریست ها حاضر شوند و به کار تبلیغى بپردازند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان رتبه نخســت توزیع متوازن رشته ها در سطح 
کشــور را دارد، گفت: 42 درصد دانش آموزان اصفهانى 

جذب رشته هاى فنى و حرفه اى مى شوند.
محمدحسن قائدیها اظهار داشــت: یکى از مشکالت 
آموزش و پرورش مربوط به ســلطه پیدا کردن آموزش 

بر پرورش است.
وى افزود: همه دستگاه ها باید به این موضوع کمک کنند 
و بینش خانواده باید اصالح شود، ما مى گوییم هر دانش 
آموز یک مهارت. به مدیران نیز اعالم کردیم که دانش 
آموزان باید در کنار دروس عمومى خود یک مهارت را فرا 

بگیرند که شامل مهارت اجتماعى و زندگى است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
مدارس براى این کار آماده هستند و بینش فکرى مدیران 
به این سمت رفته است، گفت: خانواده ها و دستگاه ها نیز 
باید کمک کنند، مطالبات خانواده ها فقط کنکور و تست 
نباشد و به این مسائل نیز باید توجه بیشترى صورت گیرد.
وى با بیان اینکه اســتان اصفهان رتبه اول بحث توزیع 
متوازن رشته ها در سطح کشور را دارد، خاطرنشان کرد: 
این موضوع به این معنى است که باید تالش کنیم تا جمع 
زیادى از دانش آموزان را به هنرستان هاى فنى و حرفه اى 

و کار و دانش سوق دهیم.

آماده سازى مبلغان اصفهانى 
براى اعزام به دور دنیا

42 درصد دانش آموزان
 فنى و حرفه اى مى شوند

نشست تخصصى «بازى هاى مادرانه» امروز دوشــنبه 11 بهمن ماه در باغ بانوان پردیس برگزار 
مى شود. به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان، نشست تخصصى 
آموزشى «بازى هاى مادرانه» ویژه مادران با حضور دکتر کردى کارشناس مجرب حوزه کودك و 

خانواده از سوى باغ بانوان پردیس سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
این برنامه همراه با برپایى غرفه هاى بازى و مسابقه «مادر و کودك» امروز دوشنبه 11 بهمن ماه 
ساعت 9و 30 دقیقه تا 12 در محل باغ بانوان پردیس واقع در میدان سهرودى، بعد از ورودى ناژوان 

برگزار خواهد شد.

ماراتن سه روزه بازى سازى دانشگاه اصفهان، 27 تا 29 بهمن به همت مرکز تخصصى بازى هاى 
رایانه اى با حضور بزرگان انیمیشن و گیم کشور برگزار مى شود.

این برنامه با هدف شــرکت در رقابت هیجان انگیز، یادگیرى، تجربه  بازى سازى و تکمیل شبکه  
حرفه اى براى تیم خود و استفاده  از تجربیات ناب منتورهاى با تجربه در کنار فرصت حضور سرمایه 
گذاران عالقه مند و فرصت هاى ویژه همکارى با حامیان بزرگ رویداد در کنار دومین کنفرانس ملى 

«بازى هاى رایانه اى، فرصت ها و چالش ها» برگزار مى شود.
دانشــجویان و عالقه مندان بــراى ثبت نــام در این رویــداد مى تواننــد بــه آدرس اینترنتى

 gameevent.ir مراجعه کنند.

نشست تخصصى
 «بازى هاى مادرانه» در باغ بانوان پردیس

دومین ماراتن بزرگ بازى سازى اصفهان 
برگزار مى شود

رئیس سازمان دامپزشکى کشور گفت: خسارات وارد شده 
به تولید کنندگان طیور در استان اصفهان پرداخت مى شود.

به گزارش ایرنا، مهدى خلج افزود: بخشى ازخسارت وارده 
به پرورش دهندگان طیورکه بیمه هستند را صندوق بیمه 
محصوالت کشاورزى وبخش هاى تعریف نشده مثل تخم 
مرغ درسالن و یا برخى از نهادهاى درآشیانه پرورش را اداره 

کل دامپزشکى استان پرداخت مى کند.
وى افزود: خســارات پرورش دهندگان طیور در روستاها 
که بیمه نیستند بر اساس مقررات قانونى و آیین نامه هاى 

مصوب ارزیابى و پرداخت مى شود.
وى گفت: جمع بندى مشکالت به وجود آمده و خسارات 
وارده به طیور و میزان خســارات درجلســه اى با حضور 

استاندار اصفهان بررسى مى شود. 
رئیس سازمان دامپزشکى کشور افزود :آنفلوآنزا یک نوع 
بیمارى واگیر طیوراست که بیشتر توسط پرندگان مهاجر 

انتقال داده مى شود.
وى گفت: این بیمارى دراستان اصفهان شیوع پیدا کرده 
و مسئوالن دامپزشکى اســتان و شهرستان نجف آباد به 

طورجدى واردعمل شده و این بیمارى را کنترل کرده اند.
خلج افزود: آنچه درکنترل این بیمارى مهم است ومردم باید 
به آن توجه داشته باشند جابه جایى طیورصنعتى وخانگى 
توسط افراد وخرید وفروش ازبازارچه هاست ومردم نباید 
ازدستفروشــان ومکان هایى که تحت نظارت نیســتند 

خرید کنند. 
رئیس ســازمان دامپزشکى کشور، روســتاى همت آباد 
شهرســتان نجف آباد را کانون بیمارى آنفلوآنزا در استان 
اصفهان عنوان کرد و گفت:این منطقه تحت قرنطینه است. 
به گزارش ایرنا رئیس سازمان دامپزشکى کشوربه همراه 
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان از روستاى همت آباد 
شهرستان نجف آباد به عنوان کانون بیمارى آنفلوآنزا که 

تحت قرنطینه است ، بازدید کرد.
وى همچنین به عیــادت یکى ازکارکنان دامپزشــکى 
شهرستان نجف آباد که دربیمارستان فاطمه الزهرا(س) این 
شــهر به دلیل احتمال بیمارى آنفلوآنزادر بخش قرنطینه 

بسترى است رفت و پیگیر وضعیت سالمتى وى شد.

3 پست قرنطینه در روستاى همت آباد
در همین حال مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان گفت: 
روستاى همت آباد نجف آباد به عنوان کانون اصلى بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان شناسایى شده و به همین دلیل 

سه پست قرنطینه در این روستا مستقر شده است .
شــهرام موحدى در گفتگو با ایرنا افزود: در این روستا دو 
مزرعه پرورش بوقلمون به آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
مبتال شــده اســت که براى مقابله جدى با این بیمارى 
دامپزشکى استان و شهرستان نجف آباد با تمام امکانات 

وارد عمل شــده اســت. وى تصریح کرد: پس از نمونه 
گیرى و مثبت اعالم شدن ابتالى طیور این منطقه به این 
ویروس تاکنون بیش از 11هزار قطعه بوقلمون و مرغ آلوده 
شناسایى و معدوم شد.  مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان 
افزود: معدوم سازى، ضدعفونى کردن، قرنطینه منطقه به 
صورت شبانه روزى توسط نیروهاى زحمتکش دامپزشکى 

شهرستان نجف آباد درحال انجام است. 
وى با بیان اینکه این بیمارى در استان اصفهان کنترل شده 
است، گفت: اقدامات الزم براى پیشگیرى و مقابله با این 
ویروس براساس پروتکل هاى سازمان بهداشت جهانى دام 

و پروتکل هاى سازمان دامپزشکى کشور انجام شده است. 
موحدى از شهروندان خواست از خرید پرنده از افراد دوره 
گرد به طور جدى خوددارى و انواع مرغ ها و پرندگان خود 
را در قفس نگهدارى کنند و ظرف غذا و آب آنها را از سایر 

پرندگان و حتى کبوتر و گنجشک ها دور نگه دارند.
مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان با بیان اینکه کوچ 
پرندگان مهاجر مهمترین عامل شیوع این بیمارى است، 
افزود: ویژگى مهم این بیمارى سرعت باالى انتشار آن در 
بین طیور صنعتى است که باعث تلفات و خسارات جبران 

ناپذیر مى  شود.

 ،«H5N1»بیمــارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرنــدگان
ویروسى مشترك بین انســان و طیور است. انسان در 
ارتباط مستقیم با پرندگان بیمار یا الشه هاى پرندگان 

کشته شده مى تواند به این بیمارى مبتال شود.
آنفلوآنزاى پرندگان علیرغم اینکه شــیوع آن به شدت 
شیوع آنفلوآنزاى انسانى در بین انسان ها نیست و خیلى 
سخت از پرنده به انســان منتقل مى شود در صورت 
انتقال درصد تلفات و ُکشندگى آن باالست و به همین 
دلیل، مجامع بیــن المللى روى کنتــرل این بیمارى 

تأکید دارند.

یکى از کارکنان دامپزشکى نجف آباد در بخش قرنطینه بسترى است

آنفلوآنزاى پرندگان در اصفهان 
انسانى شده  است؟

معاون اجتماعى نیروى انتظامى اســتان اصفهان گفت: کودکان کارى که در 
اصفهان مشغول دست فروشى در حاشیه زاینده رود هستند را عمدتاً اتباع خاص 

تشکیل مى دهند.
جهانگیر کریمى در گفتگو با فارس با اشاره به برقرارى امنیت کامل در سطح 
شهر، پارك ها و معابر عمومى اظهارکرد: کیوسک هاى پلیس در تمامى نقاط 
حساس شهر وجود داشته و در این زمینه کمبودى از نظر تعداد کیوسک پلیس 

در اصفهان وجود ندارد.
وى با اشاره به وضعیت فروش مواد مخدر در اصفهان به خصوص در پارك ها 
افزود: امکان فروش مواد مخدر در هر مکانى وجود داشته و پارك ها نیز از این امر 

مستثنى نیستند، برخورد با فروش مواد مخدر متناسب با پیچیدگى هاى خاص این 
پدیده صورت مى گیرد. معاون اجتماعى نیروى انتظامى استان اصفهان با اشاره به 
وضعیت برخورد پلیس با تکدى گرى در سطح شهر اصفهان گفت: این موضوع 
پس از شناسایى توسط مأموران شهردارى پیگیرى و به نیروى انتظامى تحویل 
داده خواهد شد. وى با اشاره به وضعیت برخورد با دست فروشان تصریح کرد: 
برخورد با پدیده دست فروشى نیز قوانین مربوط به خود را داشته که وظیفه برخورد 

با دست فروشان غیرمجاز در محل هاى غیرمجاز برعهده شهردارى است.
وى با اشاره به چگونگى برخورد با کودکان کار در سطح شهر اصفهان عنوان کرد: 
تعاریف متفاوتى براى کودکان کار وجود دارد اما آنچه که در اصفهان بیشتر به 

چشم مى خورد، دست فروشى کودکان در پارك ها یا سر چهارراه هاست که بسیار 
هم محدود بوده و شهردارى نیز به طور مرتب آن ها را جمع آورى کرده و تحویل 
بهزیستى مى دهد. معاون اجتماعى نیروى انتظامى استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: کودکان کارى که در اصفهان مشغول دست فروشى در حاشیه زاینده رود 
هستند را عمدتاً اتباع خاص تشکیل مى دهند اما برنامه ریزى جهت شناسایى و 

ساماندهى کودکان کار به صورت کلى در دستور کار بهزیستى است.
وى در پایان با اشاره به وظیفه نیروى انتظامى در قبال برخورد با کودکان خیابانى 
اظهارداشت: دست فروشى کودکان کار و خیابان در حوزه جرایم نیروى انتظامى 

محسوب نمى شود و ساماندهى آن ها برعهده بهزیستى و شهردارى است.

کودکان کار اصفهان، عمدتاً از اتباع خاص هستند

شهردار خمینى شــهر گفت: تجهیزات آتش نشانى ما 
جوابگوى صد هزار نفر و نیمى از جمعیت خمینى شهر 
اســت، تأمین یک نردبــان 55 متــرى بالغ بر5/7 
میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که در توان شــهردارى 

خمینى شهر نیست.
على اصغر حاج حیدرى افزود: یک ماه قبل در جلسه 
مشــترك با حضور معاون عمرانى وزارت کشــور، 
مهمترین مطالبــات و کمبود تجهیــزات و نیازهاى 

سازمان آتش نشانى درخواست کردیم.
شهردار خمینى شهر با اشاره به اینکه این شهرستان با 
جمعیتى 250 هزار نفرى به دلیل کمبود اراضى ملى و 
زمین شهرى با تراکم جمعیتى باال و ارتفاع سازى روبه 
رو است، ادامه داد: مجموعه مسکن مهر خمینى شهر 
با بیش از هزار و 200 واحد و در 9 طبقه، جمعیت قابل 

 توجهى در خود اسکان داده است.
وى بیان داشــت: مهمترین کمبود و نیاز ســازمان 
آتش نشانى خمینى شهر نردبان اطفاى حریق مرتفع 
براى مجموعه مســکونى جدید و از جمله مجموعه 
مسکونى مهر اســت تا در صورت بروز حادثه از بروز 
بحران جلوگیرى کند؛ تأمیــن یک نردبان 55 مترى 
بالغ بر5/7میلیارد تومان بودجه نیــاز دارد که در توان 

شهردارى خمینى شهر نیست.

شهردار مبارکه گفت: متأسفانه تاکنون در  حدود 40درصد 
از بودجه سال جارى شهردارى مبارکه که نزدیک به 95 
میلیارد تومان بوده اســت، وصول شده و این رقم پایینى 
است. محمد شرفا گفت: قسمت عمده بودجه شهردارى 
مبارکه مربوط به مالیات ارزش افزوده بوده و بخشى از آن 

هم مربوط به عوارض محلى شهر است.
وى افزود: شرایط اقتصادى نامناسب، کاهش ساخت و 
ســاز و عدم پرداخت عوارض نوسازى و عوارض کسب 
و عوارض ساخت و ساز تأثیر زیادى بر کاهش درآمدهاى  

محلى شهر به جا گذاشته است.
شرفا گفت: مردم و پیمانکاران همراهى خوبى با شهردارى 
داشته اند و با وجود کاهش 50 تا 60درصدى درآمد تا پایان 
آذرماه، امیدواریم بتوانیم در ماه هاى باقیمانده از ســال 

بخشى از این کاهش درآمد را جبران کنیم.

تجهیزات آتش نشانى 
خمینى شهر 

جوابگو نیست

  60درصد از 
بودجه شهردارى 
مبارکه محقق نشد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان گفت: پس از 
رایزنى هاى مختلف نهایت تصمیم بر آن شد که تنها هشت فیلم از 

جشنواره فجر در اصفهان اکران شود.
حجت االسالم والمســلمین حبیب رضا ارزانى در گفتگو با مهر 
اظهار داشت: در ابتدا قرار بر این بود که 20 فیلم از جشنواره فجر در 
اصفهان اکران شود و پس از اعالم این مطلب که بسته هاى فیلم  
جشنواره هشت تایى هســتند این تعداد به اکران  16 فیلم  در دو 
سینماى فلسطین و سپاهان کاهش یافت. وى افزود: سرانجام پس 
از رایزنى هاى نهایى تصمیم بر آن شد که تنها یک بسته هشت تایى 

از فیلم هاى جشنواره فجر در سینما فلسطین اصفهان اکران شود.
مدیرکل ارشاد استان اصفهان در پاسخ به این سئوال که آیا دلیل 
این امر  بدهى 50 میلیونى اصفهان براى اکران فیلم هاى جشنواره 
گذشته است با تأیید این مسئله بیان داشت: به دلیل بدهى مجبور 
به کاهش تعداد فیلم هاى اکرانى از جشنواره فجر شدیم اما همانند 
سال گذشته امکان اکران فیلم هایى بسیار شاخص جشنواره که 

داراى مخاطب بیشترى هستند به شکل تک فیلم وجود دارد.
حجت االسالم والمسلمین ارزانى در ارتباط با کمک دیگر نهادهاى 
اصفهان براى اکران فیلم هاى بیشــترى از  جشنواره فجر امسال 
تصریح کرد: تاکنون با استاندارى و شهردارى اصفهان در این ارتباط 

مذاکره کردیم اما این رایزنى ها به نتیجه نرسیده است.
وى اضافه کرد: سال گذشته حوزه هنرى و شهردارى اصفهان براى 

برگزارى جشنواره فجر در اصفهان همکارى خوبى با ما داشتند و 
اداره ارشــاد نیز مبلغى از اعتبار خود را براى این امر پرداخت کرد 

درحالى که جزو تعهد ما نبوده است.
مدیرکل ارشاد استان اصفهان با اشاره به اینکه براى اکران هر فیلم 

از  بسته هشت تایى و در هر استان وزارتخانه 15 میلیون تومان به 
تهیه کننده پرداخت کرده است، گفت: این بدان معناست که براى 
همین بسته هشت تایى در اصفهان وزارت ارشاد در مجموع 120 

میلیون تومان به تهیه کنندگان پرداخت کرده است.
در همین حال معاون فرهنگى و هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان هم گفت: هنوز دیر نشده و فرصت هست 
اگر مسئوالن فرهنگ اصفهان حمایت مالى کنند این امکان وجود 
دارد که ســینماهاى دیگر را نیز به اکران هاى جشنواره فیلم فجر 

اضافه کنیم.
پرویز طاهرى در گفتگو با فارس با توجه به کاهش تعداد سینماهاى 
اکران کننده جشنواره فیلم فجر امسال در اصفهان اظهار داشت: 
سال گذشته سه ســینما در اصفهان به اکران 24 فیلم از جشنواره 
پرداختند اما با توجه به زمان برگزارى جشنواره هر کدام از مسئوالن 
فرهنگى شهر معذوریت هاى بودجه اى داشتند و چیزى که در توان 
اداره ارشاد بود همین یک سینما با یک باکس 8 عددى از فیلم هاى 

جشنواره براى جشنواره امسال است.
معاون فرهنگى و هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان تأکید کرد: زمان اکران فیلم ها در جشنواره امسال کمتر از 
سال گذشته شده است چرا که سال گذشته حدود 11 روز اکران فیلم 
داشتیم که امسال به هشت روز تقلیل یافته و این کاهش زمان  بر 

روى تعداد فیلم هاى هر پک تأثیر گذاشته است.

جشنواره فجر فقط با 8 فیلم!
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27 نوبت شیر در مدارس 
استان اصفهان توزیع مى شود

کارشـناس مسـئول تغذیه و نظـارت بر توزیع شـیر 
اداره کل آمـوزش  و پرورش اسـتان اصفهـان گفت: 
توزیع مرحله اول شیر در میان دانش آموزان اصفهانی 

در 27 نوبت انجام خواهد شد.
رمضان همت با بیان اینکه شیر در 41 ناحیه و منطقه 
در شهرستان هاي اسـتان اصفهان توزیع شده است، 
اظهار داشت: شیر توزیعى دو نوع است، شیر استیریل 
و شیر پاسـتوریزه، که هر دو نوع در اسـتان اصفهان 

توزیع شده است.
وى با اشاره به فعالیت شش هزار و 630 واحد آموزشى 
و 860 هزار دانش آموز در استان اصفهان افزود: توزیع 
شیر در سال تحصیلی جاري در دو مرحله انجام خواهد 
شد که مرحله اول آغاز شـده و دو نوبت آن اجرا شده 
است. مرحله دوم نیز چنانچه از سوى دولت و وزارت 
آموزش و پـرورش تأمیـن اعتبار شـود اجـرا خواهد 

شد.  

جشنواره مجازى عکس پرستار 
در اصفهان برگزار مى شود

جشـنواره مجازى «عکس پرسـتار» براى نخستین 
بار و بـه مناسـبت فرا رسـیدن میالد حضـرت زینب 
کبـرى(س) و در آسـتانه گرامیداشـت روز پرسـتار و 
جایـگاه حرفه پرسـتارى در اسـتان اصفهـان برگزار 

مى شود.
همه عالقه مندان در اسـتان اصفهان مى توانند آثار 
خود را با ذکر نام و نام خانوادگى و شماره تلفن همراه 
تا 19 بهمن سال جارى به دبیرخانه جشنواره به آدرس 

تلگرامى muiwebda@ ارسال کنند.
محورهـاى جشـنواره شـامل پرسـتار و تحـول 
سالمت، پرسـتار و بالین، پرسـتار و جامعه، پرستار و 
آموزش، پرسـتار و محیط زیست، پرسـتار و خانواده، 
پرسـتاران، دیروز و فردا و پرستار، فوریت ها و بحران 

است. 

4 پروژه برق رسانى در تیران 
 به بهره بردارى مى رسد

مدیر امور برق شهرسـتان تیران و کرون گفت:چهار 
پروژه برق رسانى همزمان با دهه فجر با اعتبارى بالغ 
بر چهار میلیارد ریال در شهرسـتان تیران و کرون به 

بهره بردارى مى رسد.
محمدرضا معینى اظهار داشت: چهار پروژه برق رسانى 
همزمان با دهه فجر با اعتبارى بالغ بـر چهار میلیارد 
ریال در شهرسـتان  تیـران و کرون به بهـره بردارى 
مى رسد که تمامى این پروژه ها در بخش روستایى و 

بخش کرون است.
وى افزود: توسـعه و بهینه سازى شـبکه برق رسانى 
شـهر عسـگران و روسـتاهاى حسـن آباد، مبارکه و 
قهریزجان، اجراى پروژه کاهـش تلفات و رفع حریم 
شبکه برق رسانى در روستاهاى قهریزجان و مبارکه 
از جملـه طرح هاى مـورد بهره بـردارى در دهه فجر 

است.

اجراى طرح غربالگرى اوتیسم 
در 5 شهر استان  

معاون توانبخشى سازمان بهزیستى استان اصفهان 
گفـت: زمان برگـزارى طـرح غربالگرى اوتیسـم در 
سه مرکز اصفهان و شـهرهاى نجف آباد، گلپایگان، 
خمینى شهر و شـاهین شـهر در بهمن ماه آغاز شده 

است.
اصغر فیاض اظهار داشت: این طرح به صورت پایلوت 
توسط مراکز اوتیسم بهزیستى در سه مرکز شهرستان 
اصفهان و چهـار مرکز واقع در نجف آبـاد، گلپایگان، 
خمینى شهر و شاهین شهر از طریق مهدهاى کودك  
ایـن شهرسـتان ها و کلینیک هاى تخصصـى انجام 

مى شود.
 وى اضافـه کـرد: از طریـق فـرم آگاهى دهنـده در 
مهدهاى کـودك، کـودکان مشـکوك بـه اوتیسـم 
بـه صـورت تخصصـى بـه مراکـز معرفى و توسـط 
کارشناسان تخصصى ارزیابى مى شوند. خوشبختانه 
در اسـتان اصفهان هفت مرکز در این خصوص فعال

 هستند.

خبر

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســتان اصفهان از 
برگزارى جشن بزرگ دهه فجر در شب والدت حضرت 
زینب (س) در اصفهان خبــر داد گفت: فعالیت ها براى 
دهه فجر باید به نوعى نو باشــد تا مــردم به خوبى این 

جشن را حس کنند.
جعفــر عســگرى اظهــار داشــت: در دهــه فجر به 
پــاس زحمــات مدیــران انقالبــى کــه از ابتداى 
انقــالب تاکنون تــالش کرده اند بایــد از آنها تجلیل 

کرد.
وى با بیان اینکه در دهه فجر از خیریه هاى فعال تقدیر 
مى شود، گفت: جشن بزرگ پیروزى به مدت دو شب به 

مناسبت ایام والدت حضرت زینب (س) برگزار مى شود، 
کاروان اتحاد ایام توحیدى نیز در یک روز به مســاجد، 
کنیسه و کلیســاها مى روند، نورافشانى دهه فجر نیز به 
دلیل اینکه روز 22 بهمن در ایام فاطمیه قرار دارد در شب 
میالد حضرت زینب (س) صورت مى گیرد تا حرمت دهه 

فاطمیه نگاه داشته شود.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اصفهان 
با اشــاره به اینکه 15 بهمن هیئت هاى مذهبى تجمع 
بزرگى را برگزار مى کنند، اظهار داشت: فعالیت ها براى 
دهه فجر باید به نوعى نو باشــد تا مــردم به خوبى این 

جشن را حس کنند.

رئیس اتحادیه  هتلداران اســتان اصفهان با بیان اینکه 
در نوروز 96 نرخ اقامت در هتل ها ثابت مى ماند، گفت: 
هنوز در این خصوص مصوبه اى به شکل رسمى ابالغ 
نشــده اما قرار بر این اســت که قیمت هتل ها در سال 

جدید ثابت بماند.
مهدى نریمانى در خصوص ثابت ماندن نرخ اقامت در 
هتل هاى استان اصفهان به ایسنا اظهار داشت: تعیین 
نرخ اقامت بر مبناى سنجش عرضه، تقاضا و کشش بازار 
انجام مى شود. افزایش قیمت نیز به این شکل است که 
هتلداران به اتحادیه درخواست افزایش قیمت مى دهند 

و سپس درخواست آنها در اتحادیه بررسى مى شود.

وى با بیان اینکــه افزایش قیمــت در اختیار هتلداران 
اســت، افــزود: نــرخ اقامت بــر اســاس معیارهاى 
مربوط بــه اســتاندارد ســازى هتل ها که از ســوى 
ســازمان میراث فرهنگى مطرح شده اســت، تعیین 

مى شود.
نریمانى همچنیــن در مــورد میزان نــرخ اقامت در 
هتل هاى اصفهان خاطر نشــان کرد: پایین ترین نرخ 
اقامت در هتل ها بر مبناى تعداد ســتاره، بین 80 تا 90 
هزار تومان براى هتل هاى یک ســتاره است و براى 
هتل هاى داراى درجه باالتر تا 500 هزار تومان محاسبه 

مى شود.

نرخ اقامت هتل ها در نوروز 
ثابت مى ماند

جشن بزرگ دهه فجر 
در راه است

ساسان اکبرزاده

«امسـال در دهـه مبارکـه فجـر در اسـتان اصفهـان، 
سـه هـزار و 730 پـروژه عمرانـى، خدماتـى و
 سـرمایه گذارى با اعتبار 24 هزار میلیارد ریال از محل 
اعتبارات اسـتانى، ملى اسـتانى، ملى، شـهردارى ها و 

بخش خصوصى به بهره بردارى مى رسد.»
اسـتاندار اصفهان در جمـع خبرنگاران، ایـن مطلب را 
اعالم کـرد و گفت: از سـه هـزار و 730 پـروژه، بخش 
خصوصى دو هزارو 750 پروژه و اعتبار ده هزار میلیارد 
ریال در بخش هاى صنعت، کشاورزى و خدمات معادل 
43 درصد را سرمایه گذارى کرده، شـهردارى ها 458 
پروژه را بـا 9هـزارو 400 میلیارد ریـال در بخش هاى 
خدمات شـهرى، فضاى سـبز، ترافیکى، احداث پل ها 
و معابر معادل 39 درصد حجم سـرمایه گذارى به بهره 
بردارى مى رسانند. و 16 درصد بقیه پروژه هاى دولتى 
اسـت. این در حالى است که بیشـترین سرمایه گذارى 
از سـوى بخش خصوصى و شـهردارى هـا که بخش 

عمومى است صورت گرفت.
رسـول زرگرپـور با تبریک سـى و هشـتمین سـالگرد 
بهـار آزادى گفـت: در یـک سـنت حسـنه، هـر سـال 
در دو مقطـع هفتـه دولـت و دهه فجـر، پـروژه هایى 
افتتاح شـده و به بهـره بردارى مى رسـد و امسـال نیز 

در اسـتان اصفهـان طـرح هـا
و پروژه هاى دهه فجر با حضور 
یکـى از وزرا بـه نمایندگـى 
ز دولـت تدبیـر و امیـد بـه  ا
بهره بـردارى مى رسـد.این در 
حالى اسـت که امسـال آخرین 
دهه فجر دوره اول دولت تدبیر 
و امید به شمار رفته و مى توان 
عملکـرد چهارسـاله فعالیـت 
دولـت در اسـتان اصفهـان را 

مرور کرد.
وى افزود: در سـه سال گذشته 
جمعـًا در هفتـه دولـت و دهـه 
فجر، 12 هـزارو 700 پروژه در 
بخش هاى عمرانـى، خدماتى 
و سـرمایه گـذارى بـا اعتبـار 
105 هزار میلیارد ریـال افتتاح 
شـد و به بهره بـردارى رسـید 
کـه سـهم بخـش خصوصـى 
7 هـزارو 300 پـروژه بـا اعتبار 
65 هـزار و 600 میلیـارد ریال 
یعنـى 65 درصـد، در این مدت 

بوده است.
استاندار اصفهان گفت: در طول 
سه سـال در بخش گردشگرى 

مجوز احداث 63 هتل در اسـتان اصفهان صادر شد که 
37 هتل در حال ساخت بوده و بقیه اقدامات الزم براى 
سـاخت هتل را در حال انجام دارند و البته عدم دریافت 
عوارض، مجوز طبقه تجارى و تسهیالت ارزان قیمت 
از سوى میراث فرهنگى، از مشوقات به شمار مى رود. 

زرگرپور گفت: در سـال نـود دو، 12 هـزارو 500 تخت 
در هتل ها داشـتیم که امروز به 20 هزار تخت افزایش 
یافته ولى هنوز براى گردشـگران کافى نیسـت این در 
حالى است که بوم گرایى مدنظر گردشگران بوده که در 
طول سه سال گذشته 128 بومگردى در استان به بهره 
بردارى رسـید و 13 منطقه گردشگرى نیز در استان در 

حال ساخت مى باشد.
استاندار اصفهان با اشاره به فعالیت هاى سه سال اخیر 
در بخش بهداشت و درمان نیز گفت: هزارو 350 تخت 
بیمارسـتانى جدید در اسـتان بـه بهره بردارى رسـیده 
و خواهد رسـید و توسـعه بیمارسـتان سید الشـهدا(ع) و 
بیمارستان قلب چمران، بیمارستان کلیشاد، بیمارستان 
فوق تخصصى کاشان، بیمارستان چادگان و البته ده ها

درمانـگاه و... از جملـه اقدامـات انجـام شـده اسـت. 
همچنیـن در ایـن مـدت 220 هـزار مترمربـع فضاى 
بیمارسـتانى در قالب طرح تحول سـالمت در اسـتان 
احداث و یا بازسازى شد و شش هزارو 600 میلیارد ریال 

هزینه در برداشت.
زرگرپـور گفـت: در بخـش کشـاورزى هـم در سـه 
سـال گذشـته بیـش از هـزارو 650  پـروژه بـا اعتبـار

شـش هزارو 700 میلیـارد ریـال در قالب آبیـارى تحت 
فشـار، تولیـدات دام و طیور، قطـره اى صـورت گرفت و 
براى شش هزارو 200 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایى 

جدید ایجاد شد. 
وى با اشاره به فعالیت هاى بخش راهسازى در سه سال 
گذشته در استان اصفهان هم گفت: در سه سال گذشته، 
حدود چهار هزار کیلومتر راهسـازى و روکش آسفالت 
انجام و 430 کیلومتر راه اصلى احداث و 36 سـاختمان 
دولتى، ایجاد شـد. در بخش 
صنعـت نیـز در سـه سـال 
گذشـته در اسـتان اصفهان، 
هـزار و 180 پروانـه جدید با 
یـال  د ر ر ر میلیـا ا 40 هـز
سرمایه گذارى صادر شد. در 
بخش معدن هم 183 پروانه 
جدید بهره بردارى صادر شد 
کـه بـراى آن 870 میلیـارد 
ریال سـرمایه گذارى و براى 
هـزارو 260 نفر اشـتغالزایى 

شد.
استاندار مبادله اسناد کارخانه 
ریسـباف را از کارهـاى مهم 
انجام شده در استان برشمرد 
و افزود: این کارخانه در اختیار 
وزارت راه و شهرسازى است 
و طراحى آن یک مـاه آینده 
اجرا و کار ساخت و ساز موزه 
بـزرگ اصفهـان بـه انجـام 

خواهد رسید.
زرگرپور اظهار داشـت: طرح 
دولـت الکترونیـک تـا پایان 
سال جارى در استان اصفهان 
اجرا خواهد شـد و بدینسـان 
اسـتان اصفهان، اولین اسـتان اسـت که طـرح دولت 
الکترونیک که طرحى ملى اسـت به طـور کامل در آن 

اجرایى خواهد شد.
استاندار اصفهان در ادامه افزود:که سامانه اصلى دولت 
الکترونیک در استاندارى مشغول اطالعات گیرى از 70 
دستگاه دولتى که در آن فعال و اطالعات واریز مى کنند 
بوده و مردم به جاى مراجعه براى کارهاى ادارى از این 

طریق کار خود را انجام مى دهند.
زرگرپور اعالم کرد: پرونده مسـکن مهر تاپایان سـال 

جارى در استان اصفهان قطعًا برچیده خواهد شد.
وى با بیـان اینکه پـروژه زیرگذر شـرق بسـیار مظلوم 

واقع شده اسـت گفت: امروز 40 درصد بار و 30 درصد 
مسافران از شـریان هاى حیاتى اسـتان اصفهان عبور 
مى کنند. این در حالى اسـت که کنار گذر شرق هشت 
سـال نیمه کاره رها شـده بـود که امـروز با مشـارکت 
سـرمایه گذارى دولت و صندوق بازنشسـتگى کشور، 
کارگاه هاى آن دو باره فعال شـده و امید است در مدت 
36 ماه آینده آماده بهره بردارى شود که البته کنار گذر 

غرب هم تا پایان سال جارى افتتاح خواهد شد.
اسـتاندار اصفهان ورزشـگاه نقش جهـان را مهمترین 
پـروژه ورزشـى بعـد از انقـالب خوانـد و گفـت: بعد از 
ورزشگاه آزادى تهران، ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
با ظرفیت 75 هزار تماشاگر، دومین ورزشگاه کشور به 
شـمار مى رود و پذیرش بیش از 45 هزار تماشـاگر در 
یک بازى رسمى در ورزشـگاه نقش جهان ما را مصمم 

کرد تا طبقه دوم آن را بسازیم. 
زرگرپور از توسـعه فرودگاه شهید بهشتى اصفهان خبر 
داد و افزود: یکى از پروژه هاى اصلى، توسـعه فرودگاه 
بین المللى شهید بهشتى اصفهان بوده که پارکینگ آن 
از ده پارکینگ باید به 20 پارکینگ افزایش یابد و سالن 

استقبال ایجاد شود.
وى ادامه داد: پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران 
هم امروز شدیداً فعال است و قرار است خرید تجهیزات 

و... انجام شود.
اسـتاندار اصفهـان گفـت: عـده اى عـادت کـرده اند 

داشـته هـا را نداشـته جلـوه دهنـد در حالـى کـه باید 
داشته ها بیان شوند.

زرگرپور بار دیگر آمـارى از واحدهاى صنعتى بزرگ، و 
کوچک در اسـتان ارائه داد و گفت: براسـاس آمار خانه 
صنعت و معدن، 144 صنعت بزرگ بـاالى صد کارگر 
که نیازمند تسـهیالت بانکى و حمایت دولت بودند در 
استان شناسایى شـد که 77 صنعت در سـتاد مقاومتى 
تهران مصوب شـد و از این میـزان 55 صنعت به بانک 
براى دریافت تسهیالت معرفى و با پرداخت تسهیالت 
به آنان موافقت شـد. همچنین چهار هزارو 560  واحد 
کوچک و متوسـط هم در سـامانه بهین یـاب ثبت نام 
کردند که سه هزار واحد نیازمند تسهیالت شناخته شده 
و در نهایت از 1500 واحد با بررسى سیستم بانکى، که 
واحدهاى بحران زده بودنـد، هزار واحد با بانک قرارداد 
منعقد کـرده و 700 میلیـارد تومان تسـهیالت گرفتند 
و تا پایان سـال جارى هم بقیه تسـهیالت مـى گیرند 
که در این راسـتا اسـتان اصفهان در تعـداد واحدهایى 
که در بهیـن یـاب ثبت نـام کردند کـه در کشـور اول 

است.
وى اضافـه کـرد: ما در اسـتان اصفهـان 9 هـزار واحد 
صنعتى داریم کـه 10 درصد صنایع بزرگ، متوسـط و 
کوچک کشور در استان اصفهان بوده و 15 درصد تولید 

ناخالص ملى صنعت در استان اصفهان است.
اسـتاندار گفت: در سـه سـال گذشـته، بـراى پی گیرى 

مسـائل مختلف، هر ده روز، یک عضو کابینه در استان 
اصفهان حضور داشت.

زرگرپور به رهاوردهاى سفر ریاسـت جمهور به استان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: در سـفر ریاست جمهور به 
استان اصفهان نزدیک حدود شش هزارو 700 میلیارد 
ریال در قالب 65 طرح براى مدت دو سـال مصوب شد 
که تا یک ماه قبل، 65 درصد اعتبارات پرداخت شـد و 
45 درصد طرح ها هم به بهره بردارى رسیده بود و 100 
درصد تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهور به استان 
اصفهـان نیز تا پایان سـال جارى پرداخت شـده و قرار 
است همه طرح هاى پیش بینى شده این سفر در استان 

به بهره بردارى برسد. 
اسـتاندار در خصوص حادثه پالسـکو تهران هم گفت: 
اولین استانى که پس از 24 ساعت از وقوع حادثه فعال 
شد استان اصفهان بود. همچنین ما در استان اصفهان 
نیز براى جلوگیرى از بـروز اینگونه حوادث کارگروهى 
تشـکیل داده و مصوبات 5 ماده اى داشـتیم که بر این 
اساس قرار شد در صدور پروانه، 100 درصد در خصوص 
موارد ایمنى سـختگیرى شـود، کمیسـیون هاى ماده 
99 و 100 ایمنى را با جایزه نبخشـند، شهردارى ها در 
بودجه سال 96، آتش نشانى را مدنظر داشته باشند و... 
، و همچنین قرار شد این کارگروه ظرف سه ماه لیست 
سـاختمان هاى مشـکلدار را شناسـایى و بـه مدیریت 

بحران استاندارى گزارش کند. 

طى دهه مبارك فجر و با اعتبار 24 هزار میلیارد ریال؛ 

3700 پروژه در استان اصفهان 
به بهره بردارى مى رسد ,,

در طول سه سال در 
بخش گردشگرى مجوز 
احداث 63 هتل در 
استان اصفهان صادر 
شد که 37 هتل در 
حال ساخت بوده و بقیه 
اقدامات الزم براى 
ساخت هتل را در حال 
انجام دارند و البته عدم 
دریافت عوارض، مجوز 
طبقه تجارى و تسهیالت 
ارزان قیمت از سوى 
میراث فرهنگى، از 
مشوقات به شمار مى رود

بـه گـزارش روابـط عمومـى شـهردارى و شـوراى 
اسـالمى سـده لنجان ، نمایشگاه و فروشـگاه مشاغل 
خانگى و صنایع دسـتى شـهر سـده لنجان به مناسبت 
نکوداشـت هفتـه فرهنگـى شهرسـتان و آغـاز دهـه 
مبـارك فجـر در راسـتاى حمایـت از کاالى ایرانـى  ، 
چهارم بهمن ماه  ، بـا حضور فرماندار ، رئیس شـوراى 
اسـالمى شهرسـده لنجان ودیگـر مسـئولین و جمعى 
ازشهروندان در فرهنگسراى شهردارى شهر سده افتتاح 

گردید .
بـه گـزارش روابـط عمومـى شـهردارى و شـوراى 
اسـالمى سـده لنجان درابتداى ایـن مراسـم فرماندار 
شهرسـتان لنجـان ضمن عرض تسـلیت به مناسـبت 
حادثه آتش سـوزى سـاختمان پالسـکو، به قابلیت ها 
و ظرفیـت هاى متعـدد و متنـوع شهرسـتان لنجان در 
حوزه هاى مختلف اشاره کرد واظهار داشت : شهر سده 
لنجـان بخصـوص شـهردارى در حوزه هـاى مختلف 
ز جملـه خدمـات شـهرى ، عمرانـى ، فرهنگـى  ا
واجتماعـى فعالیـت هـاى قابـل توجهـى انجـام داده

 است .
وى افزود : عملکرد فرهنگى و اجتماعى شـهر سده به 

تعبیرى سرآمد سایر نقاط درشهرستان است.
سید محسن سجاد ضمن تقدیر وتشکر از عاملین برپایى 
این بازارچه ، از برگزارى این بازارچه ها در نقاط مختلف 
شهرسـتان ابراز خرسـندى کرد و بیان نمـود : دغدغه 
اصلى ما در رابطه با محصوالت خانگى و صنایع دستى 
بانوان شهرستان این بوده است  که اهم این فعالیت ها

که در قالـب خوداشـتغالى ظاهرشـده اسـت را چگونه 
به معـرض نمایـش بگذاریم که خوشـبختانه بـا ایجاد 

چنین مکان هایـى ، زمینه  بـروز اسـتعدادها و ارتقا ى 
قابلیت هاى  بانوان شهرستان مهیا مى گردد .

سـید یوسـف هاشـمى مدیر روابط عمومى شهردارى 
سده لنجان  و مسئول فرهنگسرا در مصاحبه با خبرنگار 
رسـانه چارچى لنجان عنوان نمود : این بازارچه از سوم 

الى بیست و پنجم بهمن ماه دایر مى باشد .
گفتنى است در حاشیه این مراسم ، حضار از محصوالت 

این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند .

افتتاح نمایشگاه و فروشگاه مشاغل خانگى 
در سده لنجان

 مسئول کارگاه آفرینش هاى هنرى ستاد بازسازى عتبات 
عالیات اسـتان اصفهان گفت: سـاخت چهـار دِر حرمین 
شـریفین سـامرا پس از دو سـال تـالش هنرمنـدان در 

اصفهان به پایان رسید.
محمدحسین ایرانپور اظهار داشت: طراحى و ساخت این 
درها که از دو سال پیش آغاز شده بود، این روزها به اتمام 
رسیده و براى نصب در حرم مطهر امامین عسگرین(ع)، 

آماده انتقال به سامراست.
وى با بیان اینکه این درها هرکدام در ابعاد یک متر و21 
در دو متر و20 سـانتیمتر طراحى و سـاخته شـده است، 
افزود: 50 هنرمند، مفتخر به خلق آثارى از جمله قلمزنى 
برجسته روى مس، میناکارى، طالکارى، خوشنویسى، 
معرق، گره چینـى، نجارى و هنرهـاى تزیینى روى این 
درها شده اند. مسـئول کارگاه آفرینش هاى هنرى ستاد 
بازسـازى عتبـات عالیـات اسـتان اصفهان جنـس این 
درها را چوب ساج اعالم کرد و  گفت: به نیت پنج تن آل 
عبا(ع) و ظهور منجى عالم بشریت حضرت مهدى (عج)، 
مضامینى برگرفته شده از آیات مقدس قرآن کریم، زیارت 
جامعه کبیره، اسماءا... و در قسمت باالى هر کدام از درها 

صلوات بر محمد و آل محمد طراحى و حک شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفت: این سـازمان روزانه هزار تن پسـماند تر از سطح 
شـهر اصفهان جمـع آورى مى کنـد که نزدیـک به 60 

درصد آن را مواد آلى تشکیل مى دهد.
امیرحسـین کمیلـى اظهارداشـت: پسـماندهاى جمـع 
آورى شده از سطح شهر به کارخانه کود آلى انتقال داده 
مى شـود و در آنجا در ابتـدا در خطوط پـردازش، اقالم 
قابل بازیافت جداسازى مى شود و سپس بخشى از آن، 
که امکان تبدیل به کود آلى دارد جداسازى و در خطوط 
همزنى بار ریزى مى شود. مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهردارى اصفهان ادامه داد: در حدود 600 تن از 
هزار تن پسماند خانگى جمع آورى شده مواد آلى است .

پایان ساخت
 درهاى حرمین شریفین

 60درصد 
پسماند هامواد آلى هستند
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تخفیف در فروش بلیت  قطار
 بهمن ماه

شرکت رجا  در قالب طرح تسهیالت سفر رجا با عنوان 
 رهپویان فجر ، به مسـافران خود کـه متولد بهمن ماه 

باشند، در این ماه بلیت تخفیف دار ارائه مى کند.
سرپرسـت معاونت اجرایى این شـرکت حمل و نقل 
ریلى بیـان کرد: شـرکت حمـل و نقل ریلـى رجا  در 
راستاى بزرگداشت سى وهشـتمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسـالمى در بازه حرکـت قطارهـاى 9 تا 2 2 
بهمن ماه سال جارى، تسهیالت سفر  براى هموطنان   

در قالب طرح رهپویان فجر ارائه مى کند.
محسن یاورى ادامه داد: در قالب این طرح، 30 درصد 
تخفیف براى متولدیـن 12 تا22 بهمن مـاه 1357 و 
20 درصـد تخفیف به متولدیـن 12 تـا 22 بهمن ماه 
سـال هاى پـس از 1357 که قصد سـفر دارنـد، ارائه 

مى شود.

صندوق توسعه ملى 
خالى است

سـخنگوى کمیسـیون انرژى مجلس اظهار داشت: 
شنیده ها حاکى ازآن اسـت که صندوق توسعه ملى، 
خالى اسـت در حالى کـه طبق قانون بایـد 20 درصد 
از هزینه صـادرات نفت به این صندوق تزریق شـود. 
اسدا... قره خانى الوستانى گفت: صندوق توسعه ملى 
باید در راسـتاى اهداف ایجاد شده آن فعال باشد ولى 

گویا این صندوق، خالى است.

مدیر گــروه بانکدارى اســالمى گفــت: دریافت کننده 
تسهیالت هر چقدر وثیقه بهترى ارائه دهد باید از تسیهالت 
بیشتر و با نرخ پایین ترى برخوردار شود و زمانى که وثیقه 
خوبى ارائه مى شود باید این امکان فراهم شود تا وام با نرخ 

پایین تر پرداخت شود.
کامران  ندرى در خصوص استفاده بانک ها از درآمدهاى 
آتى بنگاه ها بــه عنوان وثیقه، اظهار داشــت: درآمدهاى 
آتى مى تواند بــه عنوان وثیقه مورد اســتفاده قرار گیرد و 
این موضوع شدنى است اما نیازمند قانون است. وى ادامه 
داد: اهتمام در مورد اینکه دریافت کننده تسهیالت تالش 
کند منابعى که از بانک استقراض کرده را به موقع به بانک 

عودت دهد وجود نخواهد داشت.
مدیر گروه بانکدارى اسالمى خاطر نشان کرد: این دست از 
وثایق، قانون مى خواهد اما درآمدهاى آتى شرکت ها وثیقه 
مؤثرى نخواهد بود و بانک ها از این نوع وثیقه ها استقبال 
نخواهند کرد. وى افزود: کارکرد وثیقه این است که دریافت 
کننده تسهیالت در اســتفاده از این منابع نهایت دقت و 
جدیت را به خرج دهد که از این منابع درست استفاده شود و 

آن را به موقع به بانک برگرداند.
ندرى تصریح کرد: بانک ها و بانک مرکزى مى توانند انواع 
و اقسام وثیقه ها را که امکان دریافت آن وجود دارد تعیین 

و درجه بندى کنند.

یک مقام مسئول با تشریح ساز و کار قطع گاز مشترکان 
بدهکار، اعالم کرد: براى مشــترکان بدهکار سه دوره 
اخطاریه صــادر و در صورت عدم توجــه گاز آنها قطع 

خواهد شد.
سعید مؤمنى با تأکید بر اینکه چنانچه پس از صدور سه 
نوبت اخطاریه اقدامى در جهــت پرداخت گازبها انجام 
نشود، اخطاریه جداگانه و کتبى قطع گاز براى مشترك 
بدهکار صادر خواهد شد، افزود: در نهایت در صورتى که 
مهلت پرداخت بدهى توسط مشــترك به پایان برسد 
شــرکت ملى گاز مجاز به قطع انشــعاب گاز مشترك 

بدهکار خواهد بود.

وى با تأکید بر اینکه شرکت ملى گاز به ویژه در فصول 
سرد ســال به دنبال قطع گاز مشترکان بدهکار خانگى 
نیست، گفت: در مجموع به دنبال فشار آوردن بر روى 
مشترکان نیســتیم. مدیر گازرسانى شــرکت ملى گاز 
تثبیت نرخ فعلى و یــا افزایش احتمالى عوارض فروش 
گاز را رد و یا تأیید نکرد و با بیــان اینکه هم اکنون 10 
درصد رقم گازبهاى مشترکان به عنوان عوارض فروش 
گاز محاسبه مى شــود، افزود: درباره افزایش عوارض 
فروش گاز در ســال 96 باید در انتظار مصوبات مجلس 
شوراى اسالمى بود که طبق قانون به آن عمل خواهد 

شد.

چگونگى دریافت وام هاى 
کم بهره با وثیقه رهنى

گاز مشترکان بدهکار
چه زمانى قطع مى شود؟

در حالى اقتصاد ایران در سال 95 روزهاى پایانى خود را 
تجربه مى کند که به نظر مى رسد وعده تک نرخى شدن 
ارز از سوى ســیف و دولت تا پایان عمر دولت یازدهم 

محقق نخواهد شد.
در حدود دو ماه گذشته نوســانات شدیدى به بازار آزاد 
ارز وارد شد و در طى کمتر از دو هفته ارزش دالر ازسه 
هزارو500 به سه هزار و900 تومان رشد کرد، ارزشى که 
حتى بعد از چند روز سوداى دالر چهار هزار وصد تومانى 
را در ذهن خود پرورش داد و تا یــک قدمى آن پیش 

رفت. 
این نوسانات شدید ارز در حال حاضر تا حدودى فروکش 
کرده است اما همچنان نیم نگاهى به بازار شب عید ارز 

وجود دارد که آیا در نزدیکى بــه تعطیالت عید نوروز 
ارزش دالر باز هم یاد گرانى مى کند؟ 

این رفت و برگشت دالر در کانال چهارهزار تومانى در 
زمانى رخ داد که همگان با توجه به وعده ولى ا... سیف 
رئیس کل بانک مرکزى که در پایان ســال 1395 ارز 
تک نرخى خواهد شد، در انتظار ارز تک نرخى در اقتصاد 
ایران بودند، کــه البته با این شــرایط باید تک نرخى 
شدن ارز را در محدوده ســه هزار و800 تومان متصور 

بود. 
از سوى دیگر این مباحث در حالى مطرح مى شود که در 
چند ماه آینده انتخابات ریاست جمهورى برگزار خواهد 
شد و نوسانات قیمت ارز تأثیر بســزایى در رفتار مردم 

جامعه در انتخابات دارد. 
با این شرایط به عقیده اکثر کارشناسان نرخ ارز تا پایان 
عمر دولت یازدهم در محدوده ســه هزارو800 تومان 

نوسان خواهد کرد. 
در این رابطه مسعود گلشیرازى عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانى ایران به خبرگزارى میزان گفت: در ایران 
در کنار مسائل اقتصادى بازار ارز از مقوله سیاسى تأثیر 

مى پذیرد. 
وى تصریح کرد: با نگاه به حمایت صادراتى نرخ ارز باید 
بیش از چهار هزار تومان در نظر گرفته شــود اما چنین 
نرخى تأثیرات روانى و اجتماعى بر جامعه دارد از این رو 
در شرایط فعلى نرخ ارز در محدوده کمتر از چهار هزار 

تومان کنترل و مدیریت مى شود. 
این کارشناس بازار ارز، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
کشور نیاز به ایجاد اشتغال دارد که این موضوع مهم در 
تولید و صادرات محقق مى شود و صادرات و تولید نیاز 

به نرخ باالى ارز دارد. 
گلشــیرازى بیان کرد: در طى دوره چهار ساله دولت 
یازدهم دو دســتاورد اقتصادى کنترل نرخ تورم و نرخ 
ارز رقم خورد کــه اگر یکى از این دو مهم از شــرایط 
استاندارد خود خارج شــود نارضایتى مردم را به همراه 
دارد و امکان دارد انتخابات ریاســت جمهورى تحت 

الشعاع قرار بگیرد. 
وى با اشاره به اینکه تا پایان سال نرخ دالر در محدوده 

3800 تومان نوسان خواهد داشت، تأکید کرد: به نظر 
مى رسد به طور حتم در دولت آینده نرخ ارز تک نرخى 

شود و به سمت واقعى شدن نرخ حرکت کند.
گلشــیرازى در انتها بیان کرد: مبارزه بــا قاچاق کاال 
یکــى از اصلى تریــن راه هاى واقعى شــدن نرخ ارز 

است. 
با این تفاســیر مى توان گفت کــه ارزش دالر تا پایان 
سال و حتى تا پایان دوره چهار ساله دولت یازدهم، در 
محدوده سه هزارو800 تومان نوسان خواهد داشت و از 
سوى دیگر در دولت آینده ارزش دالر به سمت واقعى 
شدن سوق پیدا خواهد کرد، که البته واقعى شدن نرخ در 
اقتصاد ایران بیشتر عالقه به گران کردن نرخ دالر دارد.

نرخ دالر 
در پایان سال به 

چند تومان مى رسد؟

اجراییه
شماره: 608/95 - 95/10/19 به موجب راي شــماره 745 تاریخ 95/8/10 حوزه 27 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجتبى قاسم حسن آبادى به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/805/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 673725 – 90/3/10 تا 
تاریخ اجراى حکم و هزینه هاى نشــر آگهى 120/000 ریال تا زمان اجراى حکم در حق محکوم له نعمت 
اله هدایت فرزند خدارحم به نشــانى اصفهان دروازه شــیراز کوى امام پالك 24 طبقه دوم و پرداخت نیم 
عشــر 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 اســتیفاء 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 33274 شــعبه 27 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره دو) /10/1376
اجراییه

شماره: 816/94  به موجب راي شــماره 1200 تاریخ 94/7/16 حوزه 8 شــوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه نــورا... محمدیارى بــا ولکى به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 210/000 ریال خسارت 
دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک ها و هزینه هاى نشــرآگهى نیم عشر حق االجرا 
بابت چــک شــماره هــاى 630858 – 90/8/30  و 630859 – 90/9/30  و 630860 – 90/10/3 و 
630867- 90/10/13 پیــر و اجراییه به شــماره 816/94  مــورخ 94/12/1 و عطف به نامه ى شــماره 
6352/94 ش 2  اجرا مورخ 95/7/11 مشــخصات محکوم له: نادر رجبى پیروز به نشــانى خمینى شــهر 
خ امیرکبیر 859  ماده 34 قانــون 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 اســتیفاء 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 33255 شــعبه هشتم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /10/1377
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759208339 شــماره پرونده: 9509983759201352 شماره بایگانی شعبه: 
951377 خواهان فرزاد مکوندى دادخواســتی به طرفیــت خواندگان امید طیارى و پریســا نجات خواه 
معنوى- آرمین، افشین و پگاه جوشش وراث مرحوم حسین جوشش و بشیر برون به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمى ملک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شــهر ارجاع و به کالسه 
9509983759201352 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/03/10 و ســاعت 8:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1763 

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/11/195
حصر وراثت

محمد فتحى شهریور بشناسنامه شماره 11969 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواســتى بشــماره 640/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشــعار داشته اســت که شادروان 
قربانعلى فتحى شــهریور بشناسنامه شــماره 1773 در تاریخ 95/4/12 درگذشــته و ورثه وى در هنگام 
درگذشــت عبارتند از: 1- نرجس عمرانى دهاقانى فرزند ســیف ا... شــماره شناســنامه 149 نســبت با 
متوفى (همسر) 2- محمد فتحى شــهریور فرزند قربانعلى شــماره شناســنامه 11969 نسبت با متوفى 
(فرزند) 3- فاطمه فتحى شــهریور فرزند قربانعلى شــماره شناســنامه 1270759043 نسبت با متوفى 
(فرزنــد) 4- لیال فتحى شــهریور فرزند قربانعلى شــماره شناســنامه 1272220941 نســبت با متوفى 
(فرزند) 5- مریم فتحى شــهریور فرزند قربانعلى شــماره شناســنامه 238 نســبت با متوفــى (فرزند) 
6- زهرا فتحى شــهریور فرزند قربانعلى شماره شناسنامه 5855 نســبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضــی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1777 شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/11/214
حصر وراثت

باقر صابرى داراي شناسنامه شماره 1548 به شرح دادخواست به کالسه 565/95  ش 2 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على صابرى بشناسنامه 23 در تاریخ 1395/8/28  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به شش پسر به نامهاى: 
1- باقر صابرى به ش.ش 1548 و 2- حســن صابرى به ش.ش 11 و 3- مهــدى صابرى به ش.ش 3 و 
4- حسین صابرى به ش.ش 1 و 5- ســعید صابرى به ش.ش 1 و 6- محسن صابرى به ش.ش 6 و چهار 
دختر به نامهاى: 1- زهرا صابرى به ش.ش 29 و 2- کبرى صابرى به ش.ش 1637 و 3- عذرا صابرى به 
ش.ش 1568 و 4- اعظم صابرى 1 والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شوراى حل اختالف اردســتان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 404 شعبه دوم 

حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/11/241
حصر وراثت

سیدمصطفى فاطمى داراي شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 506/95  ش 1 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســتاره بیگم طباطبائى کهنگى 
بشناسنامه 35 در تاریخ 95/7/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 6 پســر و یک دختر که عبارتند از: 1- سیدحمید فاطمى به شــماره شناسنامه 817 متولد 56/4/1 
صادره از تجریش (فرزند متوفى) 2- سیدروح اله فاطمى به شماره شناســنامه 14 متولد 61/5/20 صادره 
از اردستان (فرزند متوفى) 3- سیدحسن فاطمى به شــماره شناسنامه 79 متولد 65/6/5 صادره از اصفهان 
(فرزند متوفى) 4- سیدمصطفى فاطمى به شماره شناسنامه 12 متولد 63/3/10 صادره از کوهپایه (فرزند 
متوفى) 5- سیدفخرالدین فاطمى به شماره شناسنامه 21 متولد59/1/30 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 
6- سیدرضا فاطمى به شماره شناســنامه 2039 متولد 55/5/1 صادره از تهران (فرزند متوفى) 7- سمیه 
سادات فاطمى به شماره شناسنامه 3250 متولد 60/3/20 صادره تهران (فرزند متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
403 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/11/242
حصر وراثت

شیرین رحیم پور داراي شناسنامه شماره 9242 به شــرح دادخواست به کالسه 429/94 ش1  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ولى اله رحیم پور بشناسنامه 5750 در 
تاریخ 94/7/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 2 پسر 
و 2 دختر و یک همسر دائمى که عبارتند از: 1- على رحیم پور شماره شناسنامه 12 متولد 47/1/6 صادره از 
تهران (فرزند متوفى) 2- رضا رحیم پور به شماره شناسنامه 2948 متولد 61/5/27 صادره از تهران (فرزند 
متوفى) 3- شیرین رحیم پور شماره شناسنامه 9242 متولد 63/8/7 صادره از تهران (فرزند متوفى) 4- منیژه 
رحیم پور شماره شناسنامه 201 متولد 1339/1/23 صادره از تهران (فرزند متوفى) 5- شید ه جاللى شماره 
شناسنامه 20 متولد 32/1/7 صادره از اردستان (همســر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 405 شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/11/243
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/03/212076- 95/1/31 نظر به اینکه سند مالکیت نه حبه و سه پنجم حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه ششدانگ ملک پالك ثبتى شماره: 53 فرعى از 36  اصلى علیا اردستان واقع در بخش 17 
اصفهان ذیل ثبت 708 در صفحه 187 دفتر 4  امالك به نام سیدمحمد محمدى حسن آبادى صادر و تسلیم 
گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 95030339849834- 95/1/29 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 18696- 95/1/16 به گواهى دفترخانه 
51  اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 18 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/11/244
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 948/95 ح 3- 1395/11/5 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: آقاى اصغر محمدى نجف آبادى 
دادخواستى به خواسته الزام خوانده انتقال سند به طرفیت خوانده آقاى بیژن خلیلى سامانى به شوراى حل 
اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 948/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 95/12/11 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3288 شــعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/249
مزایده

در پرونده کالســه 950305/ح/4  اجرایى و به موجب دادنامه 205 صادره از هیئت تشــخیص اداره کار 
محکوم علیه اجرایى شرکت پاك شمیم اسپانه محکوم است به پرداخت 123751875 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 800/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگستري منتخب آقاي اسداله غیور به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. 1- 45 کارتن 36 تائى بتعداد 1620 
کرم براندوکس از قرار هر عدد 28000 ریال و جمعاً 45/360/000 ریال 2- 22 کارتن اسپرى هرمودر بتعداد 
792 عدد از قرار هر عــدد 45000 ریال جمعًا بمبلغ 35/640/000 ریال که در مــوارد و بند 2 جمعًا بارزش 
81/000/000 ریال موضوع مزایده قرار خواهد گرفت. که با توجــه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/11/23 
ساعت 11 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به فروش میرسد، برنده مزایده شخصی است که از 
قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد ضمناً  خریــدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3300  اجراي احکام حقوقی دادگسترى نجف آباد/11/481

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 951095 خواهان سعید شــهابى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا 
حکمت پژوه تقدیم نموده است، وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/12/11 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده 
است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ 
صدوق شمالى چهارراه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی، ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف: 33340 

شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1310
اجراییه

شماره: 539/95 ش ح 5-95/9/28 به موجب راي شماره 1223 تاریخ 95/7/28 حوزه پنجم شوراي حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد افشارى به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و 
چهارصد و سى هزار ریال بابت خسارات هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 94/7/25 و 94/3/25 
لغایت پرداخت و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له مجتبى ســفرى به وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: 
نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حســینیه ارشاد، مى باشد و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق صندوق 
دادگسترى به مبلغ پانصد و شصت هزار تومان مى باشد. 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 3284 شــعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد /11/251

روابط عمومى شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد دو دستگاه خودرو 
وانت دوکابین وینگل خود را از طریق مزایده عمومى بفروش برساند 
متقاضیان محترم مى توانند براى بازدید و کســب اطالعات بیشتر 
تا تاریخ 95/11/16 به شرکت عمران بهارستان واقع در شهر جدید 
بهارستان- خیابان الفت شرقى- انتهاى خیابان امیرکبیر مراجعه و یا 
با شماره تلفن 96- 36803090 داخلى 247  امور نقلیه تماس حاصل 

نمایند. 
 www.BNT.ir :پایگاه اینترنتى

تجدید آگهى مزایده عمومى تجدید آگهى مزایده عمومى 1818//9595

م الف: 20688

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

مدیریت خدمات پشتیبانى و تجهیزات پزشکى دانشگاه در نظر دارد 
نسبت به فروش اموال اسقاطى و مازاد ستاد دانشگاه و بیمارستان 

شهید مدرس اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه 
 poshtibani.mui.ac.ir عل وم پزشــکى اصفهان بــه آدرس
مراجعه و یا با شــماره تلفن 37923989 – 031  اداره امور عمومى 

مدیریت خدمات پشتیبانى دانشگاه تماس حاصل فرمایند. 

آگهى مزایده عمومى آگهى مزایده عمومى 
فروش اموال اسقاطى، مازاد و مستعمل فروش اموال اسقاطى، مازاد و مستعمل 

م الف: 20693



ورزشورزش 2865دوشنبه  11 بهمن  ماه 0707

  دیگر در لیگ
 شرکت نمى کنیم!

مهاجم فوالد خوزستان به نمایندگى از سایر بازیکنان 
این تیـم گفت کـه در ادامه مسـابقات لیگ شـرکت 

نمى کند. 
ساسان انصارى مهاجم فوالد خوزستان به نمایندگى 
از سـایر بازیکنان این تیم در جمـع خبرنگاران گفت: 
از طرف همه بازیکنان صحبت مـى کنم و مى گویم 
که تا اطالع ثانوى در تمرینات و مسـابقات شـرکت 

نخواهیم کرد.
او ادامه داد: فوتبال ایران باید به سعداوى افتخار کند. 
او در این بازى فحش خورد اما پاى معرفتش ایستاد. 
سعداوى جانباز دفاع مقدس اسـت اما در این بازى از 
هواداران فحش خـورد. هواداران حـق دارند ناراحت 

باشند اما این کارها درست نیست.

حال فروزان را گرفتم!
رامین رضاییان بسان بازى پایانى فصل قبل، در دوئل 
پنالتى ها موفق به شکست دادن محسن فروزان شد. 
او خودش پنالتى را گرفت و با یـک ضربه چیپ زیبا، 

گل دوم تیمش را زد.
رضاییان درباره چیپ زدنش مى گوید: سـال قبل در 
آستانه قهرمانى بودیم و فروزان ما را خیلى اذیت کرد. 
دوست داشتم حال او را بگیرم و به همین خاطر پنالتى 
را چیپ زدم البته قبل از بازى هم او یک صحبت  هایى 
کرده بود ولى جهت ضربه را به سمت دیگرى رفت و 

من هم ضربه را به آن شکل زدم .
شـماره 27 درباره خطاى پنالتى مى گویـد: به نظرم 
بازیکن صبا روى صحنه پنالتى تعادل من را بر هم زد 
و من درحالى که عقب عقب مى  رفتم، سرنگون شدم 

و صحنه پنالتى بود.

داور چهارم 
پنالتى را منتفى کرد

رئیس دپارتمان داورى فدراسیون فوتبال گفت: پنالتى 
تیم فوالد خوزسـتان با نظر داور چهارم منتفى شـد و 

نظر سرمربى فوالد در این زمینه نقشى نداشت.
 کامرانى فر در مورد پس گرفته شدن پنالتى تیم فوالد 
در بازى با سـیاه جامگان با نظر نعیم سـعداوى گفت: 
داور این مسابقه پنالتى فوالد را پس از مشورتى که با 
داور چهارم شاهو اصالنى انجام داد پس گرفت و این 

پنالتى با نظر سرمربى فوالد عوض نشد.
وى ادامه داد: این کار کامًال قانونى بود و داور چهارم 
تصمیم خوبى در این مسـابقه گرفت و پنالتى منتفى 

شده ربطى به نظر سرمربى فوالد نداشت.

قهرمانى ذوب آهن 
به خطر افتاد 

با وجود تداوم صدرنشـینى تیم ذوب آهـن، قهرمانى 
این تیـم در لیگ برتر وزنه بردارى با دشـوارى مواجه 

شده است.
بـا خاتمـه مسـابقات هفته چهـارم لیـگ برتـر، تیم 
وزنه بردارى ذوب آهن توانست همچنان صدرنشینى 
خود را حفظ کند اما بـا کاهش امتیازات، موقعیت این 

تیم در خطر قرار گرفته است.
سـرمربى تیم ذوب آهن پیش از آغاز مسـابقات هفته 
چهـارم تأکیـد کـرده بود کـه بـه دلیـل مصدومیت 
بازیکنان این تیم، احتمال کاهش امتیازات وجود دارد.

 

حضور  جناب خان 
در نقش جهان! 

طرفداران صنعـت نفت آبادان مثل سـایر بازى هاى 
خارج از خانه خـود را به محل بازى تیم محبوبشـان 
رساندند و این بار اصفهان هم میزبان آبادانى ها بود اما 

به همراه جناب خان. 
 آنها با حضـور عروسـک مطرح ایـن روزهـا، جناب 
خان به ورزشـگاه آمده بودند که حـاال تبدیل به نماد 
عروسکى جنوبى ها و به خصوص آبادانى ها شده. او 
بارها در برنامه هاى طنز خود را به تماشـاگر متعصب 
صنعت نفت آبادان معرفـى کرده بود کـه  در دیدار با 

سپاهان هم او را به ورزشگاه برده بودند.

تایم اوت

یک اشــتباه فردى؛ این چیزى اســت کــه در فوتبال 
دنیا وقتى بازى گره مى خورد همه سرنوشــت را تغییر 
مى دهد. دقیقًا بســان همین اتفاقى که در جریان بازى 

صبا و پرسپولیس در قم رقم خورد.
یک بازى تقریبــًا پایاپــاى را گل به خــودى حنیف 
عمران زاده، تعیین تکلیف کرد. کرنر ارسالى بازیکنان 
پرسپولیس بعد از تماسى کوچک با محسن فروزان، به 
پاى عمران زاده برخورد کرد و وارد دروازه شــد تا گره 

بازى باز شود.
عمــران زاده پیش از این ســابقه زدن گل به خودى را 
دارد و مى توان گفــت در این زمینه، یکــى از بهترین 

هاست هرچند به گرد پاى محمد نصرتى و امیرحسین 
صادقى نمى رسد. فصل قبل، ضربه سر او روى ارسال 
مبعلى تبدیل شد به گل 3 امتیازى نفت برابر استقالل 

در ورزشگاه تختى.
او در اولین سال حضورش در استقالل هم یک گل به 
خودى تعیین کننده وارد دروازه محمدى کرد. در جریان 
بازى کالسیک استقالل و استیل آذین در جام حذفى، 
عمران زاده تصمیم گرفت ارســال دیدنى مهدوى کیا 
را خودش بــه گل تبدیل کند. حنیــف دقایقى بعد این 
گل را جبران کرد ولى استقالل با همان گل به خودى 

حذف شد.

به نظر مى رسد باشگاه نیروى هوایى عراق رضایتنامه 
ســعد ناطق را صادر کرده و این بازیکن دیگر مشکلى 
براى پیوستن به پرسپولیس ندارد. ناطق در مصاحبه اى 
این خبر را داده و گفته است: به زودى به ایران مى آیم تا 
ان شــاءا... در تهران به صورت رسمى قراردادم را با تیم 
جدیدم پرسپولیس به مدت یک فصل و نیم منعقد کنم. 
پرســپولیس را انتخاب کردم تا فوتبالم بیشتر به چشم 
بیاید و با بازى در ایران و لیگ قهرمانان آسیا، ان شاءا... 
طورى بازى کنم و بدرخشــم که از پرسپولیس به اروپا 
ترانســفر شــوم. خیلى خوب مى دانم که برانکو سابقه 
سرمربیگرى تیم ملى ایران را داشته و جدا از پرسپولیس 

در چند کشور دیگر آسیایى هم مربیگرى کرده و واقعًا 
خیلى خوشــحالم که چنین مربى بزرگى مرا مورد تأیید 

خودش قرار داده و مرا خواسته است. 
پست اصلى بازى ناطق، مدافع میانى است اما او مى تواند 
هافبک دفاعى هــم بازى کند. ناطق دربــاره مبارزه با 
ملى پوشان پرســپولیس براى حضور در ترکیب اصلى 
گفته است:  فوتبال به هیچ بازیکنى ضمانت و به قولى 
گارانتى براى بازى کردن نمى دهد. من هم مى دانم که 
در پرســپولیس چه همبازیان گردن کلفــت و باقدرتى 
دارم و طبیعتًا هیچ بازیکنى هم از ذخیره بودن خوشش

نمى آید.

به زودى 
مى آیم ایران

چه خبره
 حنیف؟

الهه مهرى دهنوى
اصفهانى ها در هفته نوزدهم رقابت هاى لیگ برتربه چیزى بهتر از دو تساوى صفر بر صفر نرسیدند تا 
با اهداف خود فاصله بگیرند.ذوب آهن با این تساوى بى موقع از کورس مدعیان جا ماند و سپاهان هم  

بیش از هر زمانى کسب سهمیه آسیایى را سخت مى بیند.
امتیازات پنج بازى از هشت مسابقه هفته نوزدهم لیگ برتر تقسیم شد. جالب آنکه از این تعداد، چهار 
بازى هیچ گلى نداشت. این یعنى که نیمى از مسابقات هفته نوزدهم با تساوى بدون گل به پایان رسید. 
تیم هاى اصفهانى هم از جمله هشت تیم لیگ برترى بودند که در این هفته بدون رد و بدل کردن گل 

با حریفان زمین مسابقه را ترك کردند.
در هفته نوزدهم فقط سه تیم تهرانى توانستند حداکثر امتیازات بازى را به حساب خود واریز کنند. این 
سه تیم سرخابى هاى پایتخت به اضافه سایپا بودند. پیکان، پدیده و صبا هم تنها تیم هاى بازنده هفته 

نوزدهم بودند.
با این اوصاف، باید گفت که هفته نوزدهم به کام سرخابى ها بود زیرا تقریبًا همه فعل و انفعاالت به 
نفع آنها رقم خورد. در این بین، تیم صدرنشیِن پرســپولیس، برنده بزرگ هفته بود که در پى توقف 

نزدیک ترین تعقیب کنندگانش فاصله خود با تیم دوم جدول را به 6 امتیاز افزایش داد.
امتیاز از دست دادن تیم هاى باالنشین به نفع استقالل هم بود و باعث شد تا امیدهاى این تیم براى 
کسب سهمیه آسیایى بیشتر شود. سایپا هم از این فرصت براى افزایش فاصله خود با منطقه خطر 

نهایت بهره را برد.
نگاهى داریم  به رخدادهاى دو تیم اصفهانى در این هفته و مصاحبه کادر فنى و بازیکنان، با ما همراه 

باشید:

سپاهان همچنان روى اعصاب!
دیدار دو تیم سپاهان و صنعت نفت آبادان در شرایطى با تساوى بدون گل پایان یافت، که در طول 90 

دقیقه بارها شاهد درگیرى هاى بازیکنان به خصوص در نبردهاى هوایى بودیم. 
تیم سپاهان اصفهان با توجه به تحت فشار بودن از سوى هواداران براى کسب سهمیه آسیایى در دیدار 
برابر صنعت نفت آبادان براى کسب پیروزى به میدان آمده بود و بارها روى دروازه حریف موقعیت 
سازى کرد. در سوى مقابل اما فیروز کریمى براى کسب تساوى پا به میدان گذاشته بود و همین باعث 

شد تا از آغاز این دیدار شاهد حضور سپاهانى ها در زمین صنعت نفت باشیم.
استراتژى متفاوت دو تیم که فیروز کریمى نیز در کنفرانس خبرى پایان دیدار به آن اشاره داشت، سبب 
شد تا در طول بازى بارها شاهد درگیرى هاى فیزیکى دو تیم باشیم و به خصوص در توپ هاى هوایى 

بارها بازیکنان براى زدن توپ هاى اول با هم به هوا برخاستند.
تفکر تدافعى فیروز کریمى در مقابل نیاز مبرم سپاهان به کسب پیروزى، باعث شد که تیم سپاهان 
همانطور که ویسى به آن اشاره داشــت، به کناره ها و ارسال توپ از جناحین روى بیاورد؛ اتفاقى که 

درگیرى هاى هوایى را تشدید مى کرد.
شاگردان ویســى در این دیدار از ابتدا نبض کار را در اختیار گرفتند ولى در نیمه اول موفق به ایجاد 
موقعیت گلزنى نمى شدند. در نیمه دوم شرایط تغییر کرد و در شرایطى که تیم صنعت نفت دفاع مطلق 
را در دستور کار خود قرار داده بود، طالیى پوشان موفق شدند موقعیت هاى فراوانى براى گلزنى ایجاد 
کنند که دو بار دیرك دروازه مانع از گلزنى آنها شد و موقعیت هاى دیگر نیز به دلیل تعلل و بى دقتى 
مهاجمین و البته چند واکنش خوب ناصر ساالرى از دست رفت تا سپاهان فرصت نزدیک شدن به تیم 
چهارم جدول را از دست بدهد و در هفته هاى آتى کار سخت ترى براى کسب سهمیه آسیایى پیش رو 
داشته باشد. در مقابل تیم صنعت نفت که صرفاً براى کسب یک تساوى به میدان آمده بود، موفق شد 

به هدف خود دست یابد و دست پر اصفهان را ترك کند.
 اتفاق ویژه این دیدار را مى توان به بازگشت صنعت نفت آبادان پس از سال ها به نقش جهان نسبت 
داد. آنها اولین تیمى بوده اند که در رقابت هاى لیگ برتر و  در استادیوم نقش جهان به مصاف سپاهان 

رفته بودند و حاال دوباره به این ورزشگاه آمده بودند.

قول ویسى به هواداران
سرمربى تیم فوتبال سپاهان در مورد این دیدار و توقف در هفته نوزدهم گفت: ما تمام راه ها را امتحان 
کردیم ولى شانس با سپاهان یار نبود.عبدا... ویسى  که از داورى این دیدار هم ناراضى بود، همچنین 
اظهار داشت: این بازى نیاز به صحبت ندارد. نفت خیلى بسته بازى کرد. ما تمام راه ها را امتحان کردیم 

ولى شانس با ما یار نبود و ضربات زیادى زدیم که گل نشد.
وى ادامه داد: مى توانستیم برنده باشیم و از تماشاگرانى که تا دقیقه آخر سپاهان را تشویق کردند تشکر 
مى کنم. مشکل ما این بود که تیم حریف، بسته بازى کرد و وقتى یک تیم بسته بازى کند یا باید از کنار 
سانتر کنیم و یا به سمت دروازه شوت بزنیم. به هیچ شکل دیگرى نمى شد بازى کرد و صنعت نفت به 

دنبال یک امتیاز بود که گرفت.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان در مورد داورى این دیدار افزود: بیشتر وقت ها مجبوریم سکوت کنیم. من 

به داورى اعتراضى نمى کنم ولى واقعاً از عملکردشان ناراحت هستیم.
 وى بیان داشت: وقتى مى بینیم عملکرد داور بد است این اتفاقات هم مى افتد ولى اگر از ابتداى لیگ 
اشتباهات داورى را استخراج کنند مى بینید که سپاهان ضرر زیادى کرده است. داور نباید تحت تأثیر 

مربى که کنار خط ایستاده و اعتراض مى کند سوت بزند.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان در مورد آینده تیمش خاطرنشان کرد: من به سپاهان و مردم اصفهان 
قول مى دهم که با تمام وجود تالش کنیم تا در باالى جدول جاى بگیریم و سهمیه آسیا را کسب کنیم 
و این موضوع دور از دسترس نیست. من قول شرف مى دهم که با تمام وجود خوشحال شان کنیم. من 
یک سپاهانى ام و تمام کادرفنى هم همینطور و قول مى دهم این تیم ده سال بهترین تیم ایران خواهد 

بود. پرسپولیس هم سه سال زجر کشید تا پرسپولیس فعلى شد.
ویسى افزود: تمام فوتبالى ها مى دانند که سپاهان مى تواند آینده خوبى داشته باشد. آدم انتقادپذیرى 

هستم و امیدوارم بتوانم هواداران سپاهان را خوشحال کنم.
 

سپاهان هنوز هم شانس دارد  
  مربى تیم فوتبال ســپاهان هم اعتقاد دارد که تمیش هنوز شانس رسیدن به باالى جدول و کسب 
سهمیه را دارد. کریم قنبرى در این باره و در مورد دیدار با صنعت نفت آبادان  اظهار داشت: بازى خوبى را 
به نمایش گذاشتیم ولى آنقدر نفت دفاع پرتراکمى داشت که به نظرم حتى به دنبال ضدحمله هم نبودند. 
متأسفانه در حالى که باید بازى را مى بردیم فقط یک امتیاز گرفتیم که به روزهاى آینده امیدوار شدیم.
وى افزود: با نتایجى که در جدول اتفاق افتاده هنوز هم شانس داریم تا به جمع مدعیان اضافه شویم.

 
نفت آبادان مثل چلسى!

دیگر مربى تیم فوتبال سپاهان هم حسابى از بازى  کامًال تدافعى نفتى ها عصبانى بود. 
مجید بصیرت در این باره گفت: نفت آبادان مثل چلسى مقابل دروازه دفاع اتوبوسى چیده بود و این را 
به خود آقافیروز هم گفتیم. بصیرت در خصوص این بازى اظهار داشت: بازى را شما دیدید که یک 
فوتبال کامًال یک طرفه بود، به طور مثال مى گفتند حریف مثل چلسى یک اتوبوس در خط دفاعش 

گذاشته بود.
وى افزود: اتفاقاً همکارمان به کریمى گفت: «اتوبوس را از کجا خریدى؟» که او پاســخ داد:«کدام 
اتوبوس؟ منظورت اتوبوس تیم است؟»و ما هم گفتیم همان اتوبوسى که در خط دفاع گذاشته بودید.

مربى تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به این سئوال که به نظر مى رسد سپاهان هماهنگ نشده، گفت: 
هماهنگ تر از این! آرژانتین هم مقابل ایران اینگونه بازى کرد و یک بر صفر برد!

بصیرت در خصوص داورى نیز اذعان داشت: واقعاً نمى خواهم در مورد داورى حرفى بزنم که خدایى 
ناکرده سوءتفاهم ایجاد شود، مردم و کارشناسان خودشان قضاوت مى کنند ولى فکر 

مى کنم داور  ما همان داماد آقاى افشاریان است که فکر مى کنم دوباره به 90 برود و 
بگوید همه تصمیماتش درست بوده است.

نقش جهان عالیه!
سرمربى تیم فوتبال صنعت نفت هم  مانند بسیارى از مربیان از ورزشگاه 
نقش جهان  حســابى تمجید کرد و در مورد بازى نیز اظهار نظرهاى 

خود را داشت.
فیروز کریمى در این باره گفت: به نظر من تیم ما در نیمه اول اصول 
دفاعى را به خوبى رعایت کرد و دفــاع منطقى انجام دادیم نه ضد 
فوتبال. در خط حمله عملکرد خوبى داشــتیم اما مشکل اساسى 
ما گل نزدن بود. اگر دفاع منطقى را در دستور کار خود قرار دهیم 
مى توانیم موفقیت خوبى داشته باشــیم.  وى در مورد ورزشگاه 
نقش جهان گفت: چمن نقش جهان خیلى خوب است ولى کمى 
لیز بود و بازیکنان خیلى لیز مى خوردند اما این ورزشگاه یکى از 
بهترین و زیباترین ورزشــگاه هاى آسیا و دنیاست. چنین چمنى 

در وسط زمســتان باعث ایجاد انرژى و انگیزه در بازیکنان 
مى شود.

 پنالتى نبود! 
مدافع تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که در محوطه جریمه توپ را با دست لمس کرد نیز در مورد آن 
صحنه گفت: توپ با من نیم متر هم فاصله نداشت و دستم هم بسته بود. من را هل دادند و چون تعادلم 

را از دست دادم توپ به دستم برخورد کرد. 
  رضا نورمحمدى درباره صحنه مشــکوك به خطاى پنالتى پایان بازى اظهار داشت: توپ به دست 
من برخورد کرد اما قبل از آن داور سوت زده بود زیرا بازیکن حریف از پشت مرا شارژ کرد و هل داد. 
خود بازیکن سپاهان هم صداى سوت را قبل از آن صحنه شنیده بود. وى ادامه داد: البته توپ با من 
نیم متر هم فاصله نداشت و دستم هم بسته بود. من را هل دادند و چون تعادلم را از دست دادم توپ 

به دستم برخورد کرد.
بازیکن نفت آبادان خاطرنشان کرد: ســپاهان بازیکنان آینده دار خیلى خوبى دارد و به نظر من در 
ســال هاى آینده حرف هاى زیادى براى گفتن دارند. آنها تیم کاملى هستند که در سال هاى آینده 

مى توانند مدعى باشند.

تجمع تماشاگران عصبانى سپاهان
عده اى از تماشاگران عصبانى سپاهان پس از دیدار با صنعت نفت آبادان، با تجمع در ورودى جایگاه 
ویژه ورزشگاه نقش جهان علیه داوران این دیدار شعار سر دادند. آنها که از  نتیجه تیمشان عصبانى بودند 
بعد از پایان بازى در ورودى جایگاه ویژه ورزشگاه نقش جهان تجمع کردند و با سر دادن شعارهایى علیه 

داوران این دیدار، به عملکرد آنها اعتراض داشتند.

پشت درهاى بسته!
ساعاتى پس از پایان دیدار تیم هاى سپاهان و نفت آبادان، سایت باشگاه سپاهان در اطالعیه اى اعالم 
کرد که تمرین این تیم پس از این دیدار، پشت درهاى بسته و بدون حضور تماشاگران برگزار مى شود. 
ظاهراً نگرانى بابت اعتراض هواداران به عملکرد بازیکنان و کادر فنى باعث اتخاذ این تصمیم شده 
است. روزنامه باشگاه سپاهان نیز که قبل از این دیدار وعده دارده بود که بالى نفت تهران بر سر نفت 

آبادان بیاید، پس از این دیدار اعالم کرد که هیچ بالیى در کار نبود!
 

 ذوب آهن در یک بازى مالل آور
بازى دو تیم گسترش فوالد برابر ذوب آهن با تساوى بدون گل به پایان رسید تا حاال استقالل در یک 

قدمى رسیدن به شاگردان مجتبى حسینى باشد. 
در بازى  که دو تیم موفق نشدند موقعیت خاصى روى دروازه یکدیگر خلق کنند، ذوب آهن در نهایت به 
نتیجه تساوى با گسترش فوالد رضایت داد تا هم فرصت کم کردن فاصله با تراکتورسازى را از دست 

بدهد و هم رتبه سوم خود را در خطر از دست رفتن ببیند.
نیمه اول بازى تیم هاى گسترش فوالد و ذوب آهن بدون اینکه موقعیت خاصى روى دروازه دو تیم 
خلق شود به پایان رسید. ذوب آهن در نیمه اول بیشتر روى ضدحمله ها دل بسته بود که نتوانست از 
آنها استفاده کند و البته حمالت گسترش فوالد هم چندان خطرناك نبود. ذوب آهن اگر مى خواست 

فاصله اش را با تراکتورسازى رده دومى کم کند نیاز به کسب پیروزى در نیمه دوم داشت.
اما در نیمه دوم هم شرایط بازى چندان فرقى با نیمه اول نداشت و دو تیم در خلق موقعیت روى دروازه 
هم ناتوان بودند. از طرفى دفاع فشرده گسترش فوالد اجازه پیشروى را به بازیکنان ذوب آهن نمى داد 
و از طرف دیگر گسترشى ها با بى دقتى تمام موقعیت هاى خود را یکى پس از دیگرى خراب مى کردند. 
ذوب آهن مى توانست با پیروزى برابر گسترش فوالد اختالف خود با تراکتور در رده دوم جدول را کم 
کند که این اتفاق نیافتاد و از این بدتر براى شاگردان مجتبى حسینى این است که در پایان هفته نوزدهم 

لیگ برتر استقاللى ها به 2 امتیازى آنها رسیده اند.
 ذوب آهن با تساوى برابر گسترش فوالد به طلسم نبردن این تیم ادامه داد. ذوبى ها در تاریخ لیگ برتر 

هرگز موفق نشدند گسترش فوالد را شکست دهند و این اتفاق در بازى روز شنبه هم ادامه پیدا کرد.

مساوى به درد نمى خورد
مجتبى حسینى سرمربى ذوب آهن  انتظار این نتیجه را نداشــت و دوست داشت تیمش با پیروزى 
در کورس مدعیان بماند. وى در این باره گفت:  با توجه به شرایط جدول فقط براى برد آمده بودیم. 
شیوه مان به شکلى بود که با دو مهاجم نوك بازى کردیم و فقط دنبال برد بودیم. براى گسترش هم 
مساوى به درد نمى خورد. فعل و انفعال در بازى زیاد بود، اما توپ ها گل نشد. حریف هم فرصت هاى 

گلزنى داشت.
 فشردگى بازى ها کار را سخت کرده است. عالوه بر آن در سرما بازى کردن سخت است و احساس 

بود. واقعاً سرما تأثیرگذار بود.مى کردم حتى توپ ســنگین شده 

در هفته نوزدهم فقط سه تیم تهرانى توانستند حداکثر امتیازات بازى را به حساب خود واریز کنند. این 
سه تیم سرخابى هاى پایتخت به اضافه سایپا بودند. پیکان، پدیده و صبا هم تنها تیم هاى بازنده هفته 

و این موضوع دور از دسترس نیست. من قول شرف مىدهم که با تمام وجود خوشحال شان کنیم. من
یک سپاهانى ام و تمام کادرفنى هم همینطور و قول مى دهم این تیم ده سال بهترین تیم ایران خواهد

یگر مربى تیم فوتبال سپاهان هم حسابى از بازى  کامًال تدافعى نفتى ها عصبانى بود. 
جید بصیرت در این باره گفت: نفت آبادان مثل چلسى مقابل دروازه دفاع اتوبوسى چیده بود و این را 
ه خود آقافیروز هم گفتیم. بصیرت در خصوص این بازى اظهار داشت: بازى را شما دیدید که یک 
وتبال کامًال یک طرفه بود، به طور مثال مى گفتند حریف مثل چلسى یک اتوبوس در خط دفاعش 

ذاشته بود.
ى افزود: اتفاقاً همکارمان به کریمى گفت: «اتوبوس را از کجا خریدى؟» که او پاســخ داد:«کدام 
وبوس؟ منظورت اتوبوس تیم است؟»و ما هم گفتیم همان اتوبوسى که در خط دفاع گذاشته بودید.

ربى تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به اینسئوال که به نظرمى رسد سپاهان هماهنگ نشده، گفت: 
هماهنگ تر از این! آرژانتین هم مقابل ایران اینگونه بازى کرد و یک بر صفر برد!

صیرت در خصوص داورى نیز اذعان داشت: واقعاً نمى خواهم در مورد داورى حرفى بزنم که خدایى 
کرده سوءتفاهم ایجاد شود، مردم و کارشناسان خودشان قضاوتمى کنند ولىفکر

0ى کنم داور  ما همان داماد آقاى افشاریان است که فکر مى کنم دوباره به 90 برود و 
گوید همه تصمیماتش درست بوده است.

نقش جهان عالیه!
سرمربى تیم فوتبال صنعت نفت هم  مانند بسیارى از مربیان از ورزشگاه 
اظهار نظرهاى و در مورد بازى نیز قشجهان  حســابى تمجیدکرد

خود را داشت.
یروز کریمى در این باره گفت: به نظر من تیم ما در نیمه اول اصول 
فاعى را به خوبى رعایت کرد و دفــاع منطقى انجام دادیم نه ضد 
وتبال. در خط حمله عملکرد خوبى داشــتیم اما مشکل اساسى 
ا گل نزدن بود. اگر دفاع منطقى را در دستور کار خود قرار دهیم 
ى توانیم موفقیت خوبى داشته باشــیم.  وى در مورد ورزشگاه
قش جهان گفت: چمن نقش جهان خیلى خوب است ولى کمى 
یز بود و بازیکنان خیلى لیز مى خوردند اما این ورزشگاه یکى از 
هترین و زیباترین ورزشــگاه هاى آسیا و دنیاست. چنین چمنى 

ر وسط زمســتان باعث ایجاد انرژى و انگیزه در بازیکنان 
ى شود.

اصفهانى ها در هفته نوزدهم لیگ برتر اصفهانى ها در هفته نوزدهم لیگ برتر 

ذوب آهن ذوب آهن 
گسترش نیافت؛گسترش نیافت؛

برزیل، چلسى برزیل، چلسى 
شد!شد!
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با این خانه وسیع در دنیا چه مى کنى؟ در حالى که در آخرت به 
آن نیازمندترى. آرى اگر بخواهى مى توانى با همین خانه به 
آخرت برسى! در این خانه وسیع مهمانان را پذیرایى کنى، به 
خویشاوندان با نیکوکارى بپیوندى، و حقوقى که بر گردن تو 
است به صاحبان حق برسانى، پس آنگاه تو با همین خانه وسیع 

موال على (ع)به آخرت نیز مى توانى پرداخت. 

افتتاح پروژه هاى آب و فاضالب استان اصفهان در دهه فجر
با اعتبارى بیش از یک هزار و 30 میلیارد ریال صورت مى گیرد

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان پیرامون پروژه هاى قابل بهره بردارى 
در دهه مبارك فجر گفت: در دهه مبارك فجر شرکت آبفا استان اصفهان 16 
پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتبارى بیش از یک هزار و 30 میلیارد ریال 

به بهره بردارى مى رساند.
مهندس هاشــم امینى به افتتاح پروژه تصفیه خانه فاضالب سده لنجان و 
ورنامخواست اشاره کرد و گفت: عملیات احداث این تصفیه خانه در تیرماه 
سال 92 آغاز شد. اجراى عملیات احداث تصفیه خانه فاضالب سده لنجان 
و ورنامخواست براســاس انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا استان 
اصفهان با مجتمع فوالد مبارکه در دســتور کار قرار گرفت به طوریکه مقرر 
گردید با ســرمایه گذارى بخش خصوصى این پروژه در بازه زمانى 3 ساله 
عملیاتى شود که خوشبختانه این امر محقق گردید در حالى که اگر قرار بود 
این پروژه با تخصیص اعتبارات دولتى اجرایى شــود حداقل 20 سال زمان 

مى برد دلیل آن هم تزریق قطره چکانى اعتبارات دولتى بود.
وى افزود: تصفیه خانه فاضالب سده لنجان و ورنامخواست در مساحتى به 
وسعت 32 هزارمتر مربع احداث شد که به روش لجن فعال و هوادهى گسترده 
با دبى خروجى 189 لیتر در ثانیه و دبى ورودى 4 هزار و 680 مترمکعب در روز 
است که پیش بینى شده با بهره بردارى از فاز اول این تصفیه خانه جمعیتى 

بالغ بر 38 هزار نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند.
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به افتتاح 
فیلتر شنى (تصفیه فیزیکى) آب فریدونشهر گفت: فیلتر شنى آب فریدونشهر 
در حالى عملیاتى شد که به دلیل شــرایط آب و هوایى این شهرستان که در 
غرب استان قرار دارند و نیز وجود چشــمه لنگان که یکى از سرشاخه هاى 
زاینده رود اســت در این منطقه قرار دارد که اصوًال در هنــگام بارندگى با 
سیالبى شدن رودخانه چشمه لنگان کدورت آب حدود تا NTU 40 افزایش 
مى یافت که این امر مشکالتى براى تأمین آب شرب منطقه ایجاد مى کرد 
که خوشبختانه با اجرایى شدن آن که مجهز به 4 فیلتر شنى است کدورت آب 
به زیر یک NTU مى رسد. بر این اساس مى توان گفت عملیاتى شدن این 

پروژه از اهمیت بسزایى برخوردار مى باشد.
وى در خصوص بهره بردارى از تبدیل هواده ســطحى فــاز 2 تصفیه خانه 
شمال به هوادهى عمقى و تبدیل هواده سطحى فاز 2 تصفیه خانه فاضالب 
جنوب به هوادهى عمقى گفت: با تبدیل شــدن هواده سطحى فاز 2 تصفیه 
خانه فاضالب شــمال و جنوب به هوادهى عمقى راندمــان فرآیند تصفیه 
در این تصفیه خانه افزایش مى یابد به طوریکه تأثیر بســیارى در افزایش 
کیفیت پساب خروجى در این تصفیه خانه هاى فاضالب دارد و نیز بازسازى 
حوض هاى ته نشــینى اولیه فاز 3 تصفیه خانه جنوب هم به پایان رسید و 
در دهه فجر به بهره بردارى مى رسد این درحالیست که از سال 62 تاکنون 
سرریز حوضچه ها تعویض نشده بود و به علت فرسودگى و تأثیر سویى که 
در فرآیند تصفیه داشت، خوشبختانه با بازسازى آن، فرآیند تصفیه بسیار ارتقا 

یافته است.
مهندس امینى گفت: یکى از پروژه هایى کــه در دهه مبارك فجر به بهره 
بردارى مى رسد نصب و راه اندازى آنالیزور مولتى پارامتر تصفیه خانه هاى 
بهارستان و جنوب است که با اجرایى شــدن این پروژه پارامترهاى آلودگى 
پساب به صورت آنالین اندازه گیرى مى شــود و نیز نتایج کیفى پساب به 
صورت آنالین قابل مشاهده و بررسى اســت این درحالیست که عالوه بر 
تصفیه خانه فاضالب بهارستان و جنوب، شــرکت آبفا استان و اداره محیط 
زیســت مى توانند به صورت آنالین کیفى بودن پساب خروجى این تصفیه 
خانه ها را مورد بررسى قرار دهند در حالیکه تا قبل از اجرایى شدن این پروژه 
واحدهاى نظارتى تنها به صورت موردى مى توانســتند کیفیت پســاب را 
ارزیابى کنند در حالى که هم اکنون این امر آنالین و در هر لحظه شــدنى 
است که این فرآیند مؤثر در افزایش کیفیت پساب خروجى از این تصفیه خانه

 است.
مهندس امینى پیرامون اجراى عملیات کلکتور فاضالب خیابان میردامادى 
جهت حذف ایستگاه پمپاژ فاضالب دســتگرد و اجراى عملیات انتقال آب 
و ایســتگاه هاى پمپاژ فاضالب شماره 1 و 2 شــهرك برق و الکترونیک 

خاطرنشان ســاخت: با اجراى یک و نیم کیلومتر کلکتور فاضالب به قطر 
1200 میلى متر در خیابان میردامادى و ساخت 2 حوضچه مخصوص بخشى 
از فاضالب شهرستان خمینى شــهر که از طریق ایستگاه پمپاژ دستگرد به 
تصفیه خانه فاضالب شاهین شــهر انتقال مى یافت یا حذف ایستگاه پمپاژ 
دســتگرد تنها از طریق خط انتقال 1200 میلى متر به تصفیه خانه شــمال 
اصفهان منتقل مى شود که در حقیقت با حذف ایستگاه پمپاژ دستگرد نه تنها 
باعث حذف بو در منطقه مى شود بلکه کاهش هزینه ها را نیز دربرداشته است. 
همچنین با عملیاتى شدن خط انتقال آب به شهرك برق و الکترونیک بسیارى 
از کارگاهها و کارخانجات مستقر در این واحد صنعتى نیاز آبى آنها برطرف 

مى شود.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان درخصوص احداث 
شیرخانه ورودى به فلمن، احداث شیرخانه خروجى از فلمن، احداث شیرخانه 
ارغوانیه، احداث شــیرخانه دینان، احداث شیرخانه زازران گفت: در سالهاى 
اخیر شرکت آبفا استان اصفهان به جهت کمبود منابع آبى یکى از اولویت هاى 
آن تأمین و توزیع عادالنه آب در تمام روزهاى سال بوده است بر این اساس 
احداث شــیرخانه هاى مختلف در نقاطى که نیاز بیشترى احساس مى شد 
همچون ورودى به فلمن، خروجى از فلمن، ارغوانیه، دینان، قلعه میر و زازران 
در دستور کار قرار گرفت به طوریکه درحال حاضر با اجراى این پروژه ها در 
هنگام وقوع حوادث مهار و کنترل حوادث بهتر انجام مى شود ساختار فنى 
خطوط انتقال آب اصالح شد که در نهایت با کنترل به موقع حوادث و اصالح 
خطوط انتقالى نه تنها از هدررفت آب جلوگیرى مى شود بلکه احداث شیرخانه 
در نقاط پرحادثه و اصالح خطوط انتقال و توزیع عادالنه آب محقق مى شود.

مهندس امینى اعالم کرد: در دهه مبارك فجر از 190 کیلومتر اجراى شبکه 
فاضالب و 136 کیلومتر اجراى شبکه آب در ســطح استان اصفهان بهره 
بردارى مى شــود این درحالیســت که مردم در جاى جاى استان همچنان 
خواهان بهره مندى از خدمات شرکت آبفا هستند و بر این اساس اجراى شبکه 

آب و فاضالب بدون وقفه در دستور کار قرار گرفته است.
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چهل تکه

ازدواج دختر 29 ساله    باشگاه خبرنگاران جوان |
با یک پیرمرد 92 ساله ثروتمند خشــم عده زیادى را در زامبیا 
برانگیخت. عروس جوان مدعى است که 63 سال فاصله سنى 
اصًال مهم نیست و او عاشق شوهرش است اما از نظر دوستان 
فقر و طمع به اموال پیرمرد باعث شده تا او به این کار تن دهد. 

«ابرو» اهل زامبیا بوده و به تازگى به آفریقاى جنوبى مهاجرت 
کرده، کارى که دختــران زیادى در زامبیا براى رســیدن به 
موقعیت هاى بهتر زندگى انجام مى دهند. حاال به گفته کاربران 
فضاى مجازى، او «پیتر» ثروتمند را فریب داده و اموال و امالك 
او را تصاحب کرده، عده اى هم این عروسى را یک رسوایى در 
تاریخ زامبیا مى دانند. در این بین یکــى از کاربران گفته آنها 
خاص هستند چون هر دو اعداد مشابهى در رقم سن خود دارند.

یک مرد آمریکایى به جرم هک فیلم و    جام نیوز |
عکس هاى خصوصى هنرپیشگان به 9 ماه زندان محکوم 
شــد. اطالعات هک شــده متعلق به افراد مشهورى چون 
«جنیفر الرنس»، «کیت اپتون» و بسیارى از هنرپیشگان 
لس آنجلسى بوده است.  این در حالى است که الرنس این 
گونه رفتار را شبیه به «جرائم جنسى» عنوان کرده که مى تواند 

تأثیر منفى بر زندگى اش داشته باشد.
 متهم «ماجرسیک» و وکالیش ادعا کرده اند که وى تمامى 
عکس ها و فیلم ها را براى استفاده شخصى و از سر کنجکاوى 

به دست آورده و قصد سوء استفاده از آنها را نداشته است.
با وجود این، هیچ مدرکى وجود ندارد که این متهم تصاویر را 

به اشتراك گذاشته باشد.

مرد میانسال که براى فرار از غر و لندهاى همسرش،    فردا|
نقشه سرقت مسلحانه از بانک را طراحى و اجرا کرده بود، با معرفى 
خود به پلیس، راهى زندان شد. «لورنس جان ریپل» چندى قبل 
و پس ازسرقت حدود سه هزار دالر از بانک کانزاس سیتى خود را 
به نگهبان بانک رساند و از او خواست به اتهام سرقت دستگیرش 
کند. براســاس مدارك موجود، این مرد پس از دستگیرى گفت: 
«ترجیح مى دهم در زندان بمانم تا در خانه کنار همسرم زندگى 
کنم. لطفاً مرا هرچه زودتر به زندان ببرید!» این مرد در بازجویى ها 
گفت که از سال ها قبل با همسرش در خانه مشاجره شدید داشته و 
دیگر تحمل زندگى در کنار او را ندارد و مى خواهد در زندان و دور از 
همسرش آرام بگیرد. با وجود این اعتراف ها قراراست دادگاه بعدى 

با حضور همسر ش برگزار شود تا دراین باره تصمیم گرفته شود.

63 سال فاصله سنى 
عروس و داماد

عاقبت هک کردن سایت خصوصى
 بازیگران زن

سارقى که ترجیح داد 
پیش پلیس باشد تا همسرش 030201

دوربین مدار بسته قاتل را لو داد

مرد میانسال که به بهانه انتقال ندادن سند، فروشنده را به قتل رسانده بود، با به 
دست آمدن فیلم جنایت، اعتراف کرد.

به گزارش میزان، ساعت 31 روز دوم بهمن درگیرى در یک مجتمع تجارى در 
محدوده میدان نوبنیاد تهران به کالنترى 461 قائم اعالم شد. 

با حضور مأمورین در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد فردى به نام 
«حسین» 56 ساله به عنوان فروشنده یک قطعه زمین در منطقه پاسداران از 
حدود دو سال پیش با شــخصى به نام «رمضان» 84 ساله به عنوان خریدار 
اختالف مالى پیدا کرده و پس از گذشت دو سال از این موضوع و در زمان انتقال 
سند مالکیت زمین، با خریدار درگیر شده و نهایتاً پیکر نیمه جانش در حالى که 
از ناحیه پشت سر دچار جراحت شدیدى شده بود، در پله کان مجتمع تجارى 

پیدا شده است. 
فرداى درگیرى از بیمارستان شهید چمران به کالنترى 461 قائم اعالم شد 
که با وجود انجام تمامى اقدامات درمانى، حسین  به علت شدت جراحت وارده 
فوت کرده است.  با اعالم خبر به قاضى کشــیک ویژه قتل و تشکیل پرونده 
مقدماتى با موضوع «فوت مشکوك»، به دستور بازپرس شعبه ششم دادسراى 
ناحیه 6 تهران، پرونده براى رسیدگى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهان اداره دهم پلیس در اولین مرحله به تحقیق از رمضان پرداختند. متهم 
در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان داشت: «حدود دو سال پیش، زمینى به متراژ 

052 متر را از متوفى خریدارى کردم اما طى این مدت ایشان اقدامى براى انتقال 
اسناد به بنده انجام نداد و همین موضوع زمینه بروز اختالف و درگیرى بین ما 
دو نفر شد. نهایتًا پس از گذشت دو سال، تصمیم به انتقال سند مالکیت زمین 
به بنده گرفت و به همراه پسرشان به مجتمع تجارى مراجعه کرد. قبل از رفتن 
به دفترخانه اسناد رسمى در طبقه ســوم مجتمع، بنده با پسر متوفى در طبقه 
همکف درگیرى پیدا کردم اما با وجود این به دفترخانه رفته و منتظر ماندم، پس 
از گذشت دقایقى اطالع پیدا کردم که حسین در پله کان طبقه دوم بیهوش شده 

و گویا از ناحیه پشت سر نیز دچار جراحت شدیدى شده است.»
در شرایطى که رمضان منکر هرگونه دخالت در مرگ متوفى شده بود اما وکیل 
متوفى با حضور در اداره دهم پلیس آگاهى عنوان داشت: «متوفى طى درگیرى 
با رمضان و توسط او به قتل رسید. بنده در زمان درگیرى قصد مداخله و میانجى 
گرى داشــتم اما حین درگیرى، ناگهان متوفى بر روى زمین افتاده و از ناحیه 
پشت گردن دچار خونریزى شد، بالفاصله به طبقه همکف آمده و پسر متوفى را 

مطلع کردم اما متأسفانه متوفى در داخل بیمارستان فوت کرد.» 
با وجود اظهارات وکیل متوفى مبنى بر وقوع جنایت توســط رمضان، وى در 
اظهارات بعدى خود همچنان منکر هرگونه دخالت در مرگ مقتول شــد؛ با 
توجه به تناقض بین اظهارات وکیل متوفــى و رمضان، کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ به مجتمع تجارى مراجعه و در بررسى هاى میدانى 
اطالع پیدا کردند که دقیقاً در طبقه اى که پیکر متوفى قرار داشته، یک دوربین 

مداربسته متعلق به یکى از واحدهاى تجارى مجتمع نیز قرار دارد؛ بالفاصله 
تصاویر ضبط شده مورد بازبینى قرار گرفت. 

با بازبینى تصاویر به دســت آمده از دوربین مداربسته، تصاویر درگیرى منجر 
به جنایت در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت؛ بررسى 
تصاویر به دست آمده از دوربین مداربسته نشان داد که متوفى به همراه وکیل 
خود و رمضان در زمان پایین آمدن از مجتمع تجارى هستند که ناگهان مقتول 
و رمضان با یکدیگر درگیر شــده و در یک لحظه متهم با چاقوى همراهش 
ضربه اى به پشــت گردن مقتول وارد مى کند که همین ضربه باعث مرگ و 

ارتکاب جنایت مى شود. 
رمضان پس از روبه رو شــدن با تصاویر به دســت آمــده از لحظه جنایت 
چاره اى جز اعتراف و بیان حقیقت نداشت، صراحتاً به ارتکاب جنایت اعتراف 
کرد و عنوان داشت: «از شدت ترس به طبقه باال بازگشتم؛ چاقو را داخل سطل 
آشــغال انداختم و به داخل دفترخانه بازگشتم و وانمود کردم که منتظر آمدن 

متوفى هستم.»  
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران 
بزرگ، با اشاره به کشف آلت قتل در محل جنایت، گفت: «با توجه به دالیل 
و مدارك به دست آمده، گواهى شاهد صحنه جنایت و نهایتًا اعتراف صریح 
متهم، قرار بازداشت موقت از سوى بازپرس پرونده صادر و متهم جهت انجام 
تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 

ظهر روز جمعه گذشته با اعالم خبر مســمومیت خانواده اى پنج نفره با گاز مونواکسید کربن به سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى، نیروهاى این سازمان در واکنشى سریع، جان آنها را نشان دادند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: حوالى 
ساعت 12و29دقیقه ظهر روز جمعه با اعالم خبر گاز 
گرفتگى خانواده پنج نفره در خیابان درخشان رهنان 
به ستاد فرماندهى آتش نشانى، بالفاصله امدادگران 
ایستگاه 21 و رئیس ایستگاه مربوطه راهى محل حادثه 
شــدند و با توجه به نامفهوم بودن آدرس مورد نظر، با 
بهره گیرى از ســامانه هاى موجود ستاد فرماندهى و 
هدایت صحیح، در کمتر از سه دقیقه به محل رسیدند.

به گفته آتشپاد بهزاد بزرگزاد پس از رسیدن اکیپ به 
محل، آتش نشانان شاهد مسمومیت خانواده اى پنج 
نفره با گاز مونواکسید کربن بودند البته سه فرزند دختر 
این خانواده که سن آنها بین هفت تا 13 سال بود، سطح هوشیارى پایینى داشتند و در واکنشى سریع توسط 
اکیپ اعزامى به هواى آزاد انتقال داده شده و سپس توسط عوامل اورژانس شهر به بیمارستان منتقل شدند.

وى اضافه کرد: خوشبختانه با حضور به موقع اکیپ هاى امدادى و انتقال سریع مصدومین به بیمارستان، 
حال عمومى آنها مطلوب است.

زنى که با همدستى همسرش با تأسیس شرکت «تسهیالتى اقتصاد سهیل پارس» تحت پوشش تسهیالت 
بانکى با کارمزد کم اقدام به کالهبردارى و جعل اسناد مى کرد، از سوى پلیس امنیت عمومى ناجا دستگیر شد.

به گزارش میزان، در پى ارسال نامه اى از سوى بانک مرکزى به پلیس امنیت ناجا، مبنى بر تبلیغات شرکت 
«تسهیالتى اقتصاد ســهیل پارس» و انتشار آگهى با 
عنوان «ارائــه وام 50 الى 980 میلیــون تومانى بدون 
هیچگونه مجوز قانونى» در مناطق پیروزى، شــهدا، 
رسالت، ســعادت آباد، امیرآباد شمالى و...؛ مأموران این 
پلیس تحقیقات خود را براى شناســایى و دســتگیرى 

اعضاى این شرکت آغاز کردند.
در بررسى هاى صورت گرفته از سوى پلیس مشخص 
شد این شرکت از سال 91 راه اندازى شده و کالهبرداران 
با نشر آگهى در سطح شهر تهران تحت عنوان تسهیالت 
بانکى با کارمزد کم از قبیل وام کارگشایى، کارآفرینى، 
جانبازى و...، متقاضیان وام را جذب و براى قانونى جلوه دادن فعالیتشان با استفاده از اسناد مجعول و سربرگ 
ســازمان هاى دولتى، وزارت تعاون و رفاه اجتماعى و اعزام به ظاهر نمایندگان بانک ها جهت ارزش گذارى 
امالك متقاضیان از آنان کالهبردارى کرده و براى جلوگیرى از شناســایى به صورت دوره اى محل فعالیت 

خود را تغییر مى دادند.
مأموران با انجام اقدامات فنى و اطالعاتى موفق شدند محل فعالیت اعضاى این شرکت را شناسایى کنند و پس 
از هماهنگى با مرجع قضائى، مدیرعامل این شرکت به نام «سمانه ملک محمدى بید هندى» و کارکنانش به 

پلیس امنیت احضار شدند.
مدیرعامل شرکت در بازجویى هاى پلیسى منکر هرگونه کالهبردارى از شهروندان در قبال تسهیالت بانکى 

کم بهره شد اما کارمندان شرکت در این تحقیقات به جرم خود اعتراف کردند.
به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب ویژه رسیدگى به جرایم پولى بانکى ناحیه 36 تهران، 
مدیرعامل این شرکت و چهار نفر از اعضاى آن دستگیر و در بازرســى از منزل و مخفیگاه متهمان، مدارك، 

مستندات و ادوات جرم کشف شد.
این پرونده بیش از 200 شاکى دارد که از آنها به میزان یک تا 20 میلیون تومان کالهبردارى شده است.

نجات خانواده خوش شانس اصفهانى 
از مرگ حتمى

کالهبردارى با تسهیالت بانکى

سوختگى کودك 3 ساله در 
جریان عمل لوزه

«محمدپارسا بیابانى» کودك سه ساله اراکى که براى 
عمل لوزه در بیمارستان امیرکبیر اراك بسترى شده و 
تحت عمل جراحى قرار گرفته بود در جریان عمل به 
دلیل مجاورت با فن گرمازا دچار سوختگى درجه 2 از 

ناحیه پا شده است.
به گزارش آنا، على ارجمند رئیس بیمارستان امیرکبیر 
در حاشیه عیادت از این کودك که در حال حاضر به 
جهت درمان سوختگى در بیمارستان ولیعصر(عج) 
اراك بسترى است، گفت: کودك در 4 بهمن ماه تحت 
عمل جراحى لوزه قرار گرفت که به دلیل افت درجه 
حرارت در اتاق عمل و به دنبال جلوگیرى از مشکالتى 
که در این موارد براى کودکان پیش مى آید، یکى از 
پرسنل اتاق عمل بیمارســتان فن گرمازا را با فاصله 
کمى کنار پاى کودك قرار مى دهد و چون پوســت 
بچه خیلى حساس بوده بر اثر مجاورت دچار سوختگى 

درجه 2 و در حدود 5 درصد شده است.
استاندار مرکزى نیز از این کودك عیادت کرده و در 

جریان روند درمان وى قرار گرفت.

براثر آتش سوزى در طبقه دوم یک واحد تولیدى پوشاك 
و چاپ تریکو در بازار قلندرها در خیابان حکیم اصفهان سه 

نفر دچار مصدومیت و سوختگى درجه 2 شدند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان در 
گفتگو با ایرنا اظهار داشــت: این آتش سوزى در ساعت 
17 و 48 دقیقه روز شنبه به اورژانس اصفهان اعالم و براى 
مصدومان آن امدادخواهى شد.  غفور راستین گفت: پس از 

دریافت این گزارش، بالفاصله دو واحد امدادى از اورژانس 
پیش بیمارستانى به محل حادثه اعزام شدند. 

وى افزود: در این آتش سوزى که در کارگاه چاپ لباس به 
وقوع پیوسته بود دو مرد 60 و 33 ساله دچار سوختگى درجه 

2 شدند و یک مرد 30 ساله نیز دچار مشکل تنفسى شد.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان ادامه 
داد: مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات فوریت 

هاى پزشکى با آمبوالنس به مراکز درمانى سوانح سوختگى 
امام موسى الکاظم (ع) و خورشید اصفهان منتقل شدند. 

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان نیز در گفتگو با ایرنا اظهارداشت: این آتش سوزى 
در ساعت 17 و 40 دقیقه روز شنبه به آتش نشانى اصفهان 
اطالع داده شــد که بالفاصله نیروهاى امدادى و اطفاى 
حریق از سه ایستگاه 4 ، 9 و 17 آتش نشانى این کالنشهر 

به محل اعزام شدند. 
 آتشــپاد بهزاد بزرگزاد  که خود فرماندهى این عملیات را 
برعهده داشت، اضافه کرد: براى پوشش بهتر این عملیات 
سه ایســتگاه دیگر نیز به عنوان پشتیبان در محل حضور 

یافتند و آتش پس از شش دقیقه مهار و خاموش شد. 
وى با اشاره به اینکه این آتش سوزى در طبقه دوم ساختمان 
اتفاق افتاده بود، اضافه کرد: تالش و سرعت عمل مأموران 
آتش نشانى اصفهان موجب شــد تا آتش به طبقه پایین 

ساختمان سرایت نکند. 
رئیس سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: این ساختمان داراى سازه چوبى بود و باتوجه 
به اینکه ساختمان مجاور آن نیز محل نگهدارى وسایل 
جشن هاى تولد، فشفشــه و ترقه مى باشد، تعلل در مهار 
آتش مى توانست خسارت جبران ناپذیرى را به وجود آورد 
که با تالش همکاران در ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى و همکارى مردم و بازاریان، این آتش در 

مدت کوتاهى مهار و خاموش شد.

معاون مرکز فوریت هاى پزشکى استان قم گفت: سقوط آسانسور در قم سه کشته     جام جم آنالین |
و یک مجروح برجاى گذاشت.

مهدى فراهانى اظهار داشت: ساعت 12 و 40 دقیقه روز جمعه طى تماس مردمى با اورژانس 115 حادثه سقوط 
آسانسور در ســاختمانى مرتفع و نیمه کاره در شهرك 
والیت قم گزارش شــد که نیروهاى اورژانس کمتر از 
پنج دقیقه پس از وصول خبر خود را به محل رسانده و 
متعاقب آن سه آمبوالنس دیگر به محل حادثه اعزام شد.

وى افزود: در این حادثه چهار نفر ازشهروندان شامل سه 
مرد و یک زن هنگام سقوط در آسانسور بودند که یک 
نفر از آقایان به علت شدت آسیب هاى وارده در محل و 
در دم فوت کرد و یک نفر دیگر از آقایان برغم اقدامات 
و تالش هاى پرسنل اورژانس (عملیات احیا) در مسیر 
انتقال به بیمارستان فوت کرد و یک خانم و آقا نیز همراه 

با مراقبت هاى ویژه و عملیات احیا به بیمارستان منتقل شدند.
معاون مرکز فوریت هاى پزشکى استان قم بیان کرد: متأسفانه پس ساعاتى با وجود تالش هاى فراوان پرسنل 
اورژانس 115 قم در زمان انتقال و نیز تالش هاى پرسنل اورژانس و اتاق عمل بیمارستان نکویى یک آقاى 

دیگر به علت شدت آسیب هاى وارده در بیمارستان فوت کرد.
وى گفت: یک خانم حدود 30 ساله هم در این حادثه دچار مصدومیت شد که در بیمارستان نکویى قم تحت 

مراقبت و درمان است که حال وى تاحدودى رضایت بخش گزارش شده است.
فراهانى عنوان کرد: بر اساس اطالعات اولیه سن هر چهار نفر حادثه دیده بین 25 تا 30 سال است.

سقوط آسانسور در قم 
3 کشته برجاى گذاشت

آتش سوزى در اصفهان 3 مصدوم برجا گذاشت

افشاى راز جنایت در مجتمع تجارى
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آشنایى با پرفروش ترینآشنایى با پرفروش ترین
  RangeRange  ExtenderExtender  در ایراندر ایران

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

افزایش قیمت حافظه هاى
 دى رم در سال 2017

انتظار مــى رود قیمت حافظه هاى DRAM در ســه 
ماهه دوم ســال 2017 به علت عــدم عرضه کافى 
این نــوع محصــوالت افزایــش یابد. امــا قیمت 
حافظه هاى یاد شده در سه ماهه سوم سال 2017 به 

ثبات مى رسد.
عرضه جهانــى حافظه هاى DRAM در ســه ماهه 
دوم سال 2017 به اندازه کافى نخواهد بود و بررسى 
هاى موسسه Nanya Technology نشان مى دهد 
آینده قیمت این تراشــه ها در ماه هاى بعد به شدت 
وابسته به میزان تولید انواع رایانه ها و تبلت و ... توسط 

شرکت هاى سازنده خواهد بود.
در شــرایط بى ثبات فعلى برخى شرکت هاى سازنده 
تولید رم هاى 20 نانومترى را داراى ریسک باال ارزیابى 
مى کنند و مى گویند براى این کار هنوز باید صبر کرد. 
کارشناسان و تحلیل گران بازار مى گویند ساخت تراشه 
هاى داراى فناورى پیشرفته تر 20 نانومترى در پایان 
سه ماهه دوم سال 2017 آغاز مى شود و ممکن است 
تا ابتداى سه ماهه سوم سال 2017 هم به تاخیر بیفتد.

شــرکت Nanya خود مى گوید تولید ویفرهاى خام 
12 اینچى با استفاده از فناورى 20 نانومترى را در سه 
ماهه اول سال 2018 آغاز مى کند و 30 هزار واحد از 
آنها را تولید خواهد کرد. همچنین تولید حافظه هاى 
30 نانومترى این شــرکت در ماه هاى آینده کاهش 

مى یابد.

اپلیکیشن حرفه اى
 ادوب فتوشاپ میکس اندروید

Adobe Photoshop Mix عنوان نسخه اى متفاوت 

از محصوالت شرکت ادوب براى ویرایش تصاویر 
مى باشــد که براى سیســتم عامل اندروید منتشر 
شده است. توســط فتوشــاپ میکس مى توان به 
راحتى تصاویــر را انتخاب و تغییــرات دلخواه خود 
را بر روى آن ها اعمال نمــود! آن ها را برش داده و 
یا براى افزایش جذابیت، رنگ هاى آن را پویا و پر 
رنگ تر از قبل نمایش داد. از ویژگى هاى تحسین 
برانگیز نسخه اندرویدى فتوشاپ مى توان به ادغام 
چندین تصویر با یکدیگر اشــاره نمود که توانسته 
است توجه کاربران بســیارى را به سوى خود جلب 
کند. بر خالف دیگر برنامه هــاى ویرایش عکس 
پس از ویرایش تصاویر توسط فتوشاپ میکس هیچ 
گونه افت کیفیتى را شــاهد نخواهید بود و آن ها را 
همانند گذشته با کیفیت اصلى دریافت خواهید کرد.
 Adobe Photoshop Mix اگر امکانات موجود در 
نمى تواند به اندازه دلخواه انتظارات شما را برآورده 
کند تنها کافیست تصاویر و پروژه هاى ایجاد شده 
را بر روى رایانه شــخصى خود قــرار داده و ادامه 
ویرایش ها را با نســخه منتشر شده براى دسکتاپ

 ( Photoshop CC ) انجام دهید.

دیدن رایگان فیلیمو با 
سیمکارت ایرانسل

  آى تى ایران| به گزارش روابط عمومى 
ایرانسل، مشترکان سرویس اینترنت همراه و اینترنت 
نسل چهار ثابت (TD-LTE) این اپراتور مى توانند در 
«فروشگاه محصوالت صوتى و تصویرى سینماى 
خانگى، فیلیمو» عضو شــوند و تمامــى محتواى 
ویدئویى موجود در این وب سایت را با ترافیک رایگان 

دریافت کنند.
مشترکان ایرانســل الزم اســت روزانه تنها 300 
تومان بابت حــق عضویت در وب ســایت فیلیمو 
پرداخت و با ترافیک دیتاى رایگان، به طور نامحدود 
فایل هاى ویدئویى را دریافت کنند. این اقدام ضمن 
تسهیل دسترسى مشترکان ایرانسل به محصوالت 
فاخر فرهنگــى و هنرى، زمینه گســترش فعالیت 
تولیدکنندگان محتوا و فعاالن این عرصه را فراهم 

مى کند.

وبسایت برندپوشان با هدف زمینه سازى و بهینه سازى امکان خرید اینترنتى محصوالت و برند هاى بروز خارجى در ایران 
و با هدف فراهم سازى امکان خرید محصوالت از کشور ترکیه راه اندازى شده است.

گروه تجارى I.T.O Group با انجام سرمایه گذارى در داخل و خارج از منطقه، استقرار در کشور ترکیه ، استفاده از نیروى 
مجرب و همچنین تجارب خود قادر به ارایه یک مجموعه زیبا و متنوع محصوالت معتبر با مارکهاى شناخته شده خارجى 
با نام برند پوشان مى باشد و همچنین توانسته با تکیه بر فعالیتهاى چند ساله خود در زمینه ها تجارت مواد اولیه و حمل و 
نقل بین المللى و امورات بازرگانى بین ترکیه و ایران هزینه هاى مربوطه براى مصرف کننده را به میزان بسیار قابل توجهى 
کاهش دهد. برند پوشان با تجربه هاى قابل توجه در زمینه تجارت الکترونیکى و آگاهى از محدودیت هاى موجود همواره 
سعى در کاهش محدودیت ها در این زمینه داشته و با بهره بردارى از مزایایى نظیر شناخت ظرفیت هاى منطقه، نیاز بازار، 
مسائل حقوقى و گمرکى، ارتباط نزدیک و طوالنى مدت با تأمین کنندگان و شرکتهاى حمل و نقل شناخته شده توانسته 

است گامى مهم در امکان دسترسى کاربران و مصرف کنندگان به این مجموعه بردارد .
http://brandpooshan.ir :وب آدرس

 Brain It On! – Physics Puzzles بــازى فــوق العاده زیبا و محبوب بــا بیش از 50 میلیون دانلود در ســبک 
بازى هاى پازل مبتنى بر فیزیک از Orbital Nine براى اندروید اســت که به صــورت رایگان در گوگل پلى عرضه 
شده است و از پردانلودترین بازیهاى دسته بندى Puzzle به شــمار مى رود. این بازى با ترکیب «قوانین فیزیک و 
طراحى اجسام» توانســته یکى از جذاب ترین مکانیزم هاى گیم پلى را پدید آورد به طورى که براى پیشروى در هر 
مرحله باید دستورالعملى که ابتدا به شما گفته مى شــود را انجام دهید! اِلمانى که در جذابیت بازى نقش بسیار مهمى 
را ایفا مى نماید، چگونگى پاسخ به معماهاســت! براى این که بتوانید از پس پازل ها بر بیایید، مى بایست دست خود 
را روى صفحه کشــیده و اجســامى را طراحى نمایید، بنابراین بســته به چالش پیش رو، بازیکن هر چیزى که الزم 
است را ساخته و به محیط مى افزاید. تصور کنید ســه توپ کنار هم و روى یک بلندى قرار دارند، اکنون وظیفه شما 
این اســت تا تنها دو عدد از توپ ها را درون یک ظرف بیندازید. طبیعتا چون هر سه شى کنار هم هستند، باید کارى 
کنید تا آن ها از یکدیگر جدا شوند. بنابراین با طراحى یک جســم و انداختنش روى توپ ها مى توانید به هدف خود

 برسید!

راهنماى خرید

دوربین ســوپر زوم کامپکت کانن با نام SX610، در 
واقع جایگزین SX600 اســت. ایــن دوربین از یک 
سنسور تصویر از نوع CMOS با دقت 21 مگاپیکسل 
و ابعاد 1/2.3 اینچ بهره  مى برد. لنز توانمند این دوربین 
با بزرگنمایى  18X و دامنــه فاصله کانونى 25 تا 450 
میلى متر نســبت به مدل پیشــین بدون تغییر مانده
 است. کمینه نســبت کانونى لنز این دوربین نیز براى 
وایدترین حالت برابر با F/3.8 و در تله ترین حالت برابر 
F/6.9 است. گستره دامنه ایزو نیز از عدد 80 آغاز شده 

و تا 3200 ادامه دارد. هر چند که حداکثر سرعت شاتر 
این دوربین از 1/2000فراتر نمى رود SX610 توانایى 
فیلم بردارى به صــورت  1080p دارد و این کار را با 
سرعت 30 فریم بر ثانیه انجام مى دهد. این دوربین از 
باترى NB-6LH استفاده مى کند که در SX700 نیز به 
کار گرفته شده بود و مى تواند در حدود 270 عکس را با 
یک بار شارژ این باترى به ثبت برساند. به کارگیرى هم 

زمان WiFi و NFC نیز امکان استفاده تلفن هوشمند 
و یا تبلت شــما را به عنوان ریموت براى این دوربین 
فراهم آورده است. همچنین شــما قادر خواهید بود با 
استفاده از اپلیکیشن مخصوص کانن تصاویر ثبت شده 
را از روى دوربین به دستگاه هاى هوشمند خود منتقل 

نمایید.
کانن SX610 دوربین کوچک بــا طراحى بدنه  نازك 
و زیبایى اســت که قابلیت هاى فوق العــاده اى دارد 
که مهم ترین آنها قدرت زوم بســیار باالســت. این 
قدرت زوم گســترده در کنــار قابلیت IS  هوشــمند 
دوربیــن کــه مانــع از لرزش هــاى آزاردهنــده و 
اُفت کیفیت عکس هــا به هنگام زوم مى شــود، کار 
عکاسى را براى کاربر بســیار دلپذیر و جذاب ساخته

 است.
کیفیت ساخت این دوربین بســیار خوب است. جنس 
بدنه  آن پالســتیک کــه در برخى جزئیــات آن فلز 

به کاررفته اســت. این دوربین در رنگ هاى مشکى، 
قرمز و سفید موجود اســت. کانن تالش کرده نسبت 
به مدل قبلى (SX600 HS) قابلیت هاى کاربر پسند 
ترى را جایگزین سازد. طراحى بدنه خوش دست شده 
و تکیه گاه هاى مناســبى براى انگشــتان و خصوصًا 
انگشت شست قرار داده است. ابعاد قطورتر این دوربین 
به خوش دست شــدن آن کمک کرده است. در ابعاد 
105.3 × 61.0 × 26.7 میلى متــر و وزن 191 گــرم 
آماده براى عکس بردارى اســت، ازنظر سایز و وزن با

 SX600 HS تقریبًا برابر است.
دوربین Canon SX610  ضمن تجهیز به سیســتم 
WiFi و با عملکرد فعال NFC ، کاربر را قادر مى سازد 

تا ضمن برقرارى ارتباط میان گوشــى و دوربین خود 
عکس ها را به گوشــى یا تبلت منتقل کرده و آنها را در 
نرم افزارهاى موبایل اصالح و به اشتراك بگذارد. قیمت 

Cاین دوربین در حدود 800000 تومان است.
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خرید آنالین
 پوشاك بِرند

بازى پازل مبتنى بر 
فیزیک اندروید 

 
 انتشار یک الیو فوتو به عنوان 

استورى در اینستاگرام
بــراى آپلــود یــک  (Live Photos) بــه عنوان 
اســتورى در اینســتاگرام( آى او اس) نیــازى به 
نصب اپلیکیشــن هاى جانبى نخواهید داشــت و 
کافیســت مراحل زیــر را دنبــال نماییــد. البته 
ایــن راه فقط بــراى تصاویر زنــده اى کار خواهد 
کــرد کــه در 24 ســاعت گذشــته گرفته شــده 

باشند.
1- صفحه را به ســمت راست بکشــید تا صفحه 

استورى اینستاگرام ظاهر شود.
2- انگشــت خود را بر روى صفحه به ســمت باال 
بکشید تا ضبط شده هاى 24 ساعت گذشته نمایش 

داده شوند.
3- بر روى Live photo مورد نظر خود ضربه بزنید 

تا انتخاب شود.
 4- بــر روى یک نقطــه دلخــواه از تصویر لمس 
ســه بعدى اعمال کنید تــا الیو فوتو فعال شــود. 
ایــن کار باعث مــى شــود تصویر زنده شــما به 
یک بومرنگ تبدیل شــود که دقیقًا شــبیه به آن 

مى باشد.
5- بعد از اعمال فیلترهــا و ویرایش مورد نظر خود، 
بر روى عالمت سفید رنگ ارسال در سمت راست و 

پایین صفحه ضربه بزنید.
6- انتخاب کنید که قصد دارید اســتورى براى چه 
کسى ارسال شــود. اگر مى خواهید استورى شما را 
تمام دنبال کنندگان مشاهده کنند کافیست گزینه 
Your Story را انتخاب کرده و بر روى دکمه پایین 

صفحه ضربه بزنید.

 موبایلتان را 
با آب داغ بشویید!

عالوه بر آب داغ، در هنگام شست وشــوى گوشى 
هوشــمندتان مى توانید از کف و صابــون نیز بهره 

ببرید!
یک شــرکت کــره اى تلفــن همراه هوشــمند 
طراحى کرده اســت که مى تــوان آن را با آب داغ 
شســت.این تلفن که بــراى اولین بــار در مارس 
2017 در ژاپن عرضه خواهد شــد عــالوه بر آب 
داغ در برابر کف صابون دســت و بــدن نیز مقاوم

 است.
عالوه بر این گوشــى جدید؛ به یک وسیله کوچک 
‹کمک آشپز› نیز مجهز است که به استفاده کننده 
امکان مى دهد در دســتورات غذایى به جست وجو 

بپردازد.
اســتفاده کنندگان از این گوشى همچنین مى توانند 
زمان پخت غــذا را تنظیم کرده و بــدون اینکه به 
صفحه نمایش یا گوشــى دســت بزنــد از طریق 
حرکات دســت بــه تماس هــاى ورودى پاســخ 

دهند.

ترفند

فناورانه

امکان تصور دنیایى با این همه وســیله ارتباطى امروزى 
اما با واسطه هاى کابلى غیر ممکن است، مسلما فناورى 
وایرلس (چه استانداردهاى ارتباطات شبکه و چه در حوزه 
هاى دیگر فناورى) زندگى مــا را دگرگون کرده و امکان 
استفاده و توسعه ابزارك هاى امروزى را فراهم آورده است.

تراکم سیگنال هاى وایرلسى که ما را احاطه کرده اند باور 
نکردنى است، در باند فرکانسى  2.4GHz در برخى مناطق 
تعداد هات اســپات هاى وایرلس و SSID هایى که مى 
توانید در قسمت وایرلس نوت بوك خود ببینید وحشتناك 
به نظر مى رسد. اما همین فناورى شگفت انگیز، دردسرها و 
مشکالت خاص خود را دارد، مهمترین آن محدوده پوشش 
دستگاه وایرلس ماست. همه ما دوست داریم در گوشه کنار 
خانه خود به ســیگنال وایرلس مودم خود با قدرت کامل 
متصل باشــیم، در ادارات و سازمان هایى که شبکه هاى 
وایرلس را بکار گرفته اند همه جور هزینه اى براى کاهش 
Dead Zone ها (نقاط کور وایرلس) انجام میشود، و برخى 
دانشگاه ها و مراکزى با گستردگى فیزیکى زیاد همیشه از 

اتصاالت ضعیف وایرلس گله مندند.
در ابعاد سازمانى و بزرگ مسلما انتخاب اولیه محصوالت 
باید با دقت باال و هزینه هاى خاص آن صورت بپذیرد که 
موضوع این مطلب نیســت، اما در حوزه کاربرد خانگى و 
 Range ســازمانى کوچک، ابزارهاى خاص شبکه با نام
Extender یــا Wireless Repeater براى حل این 
مشکل روانه بازار شده واتفاقا استقبال خوبى نیز از آنها شده 
است. این دستگاه که البته با عناوین دیگرى مانند تقویت 
سیگنال وایرلس، رله وایرلس و غیره نیز شناخته میشود، 
وسیله اى است که در انتهاى رنج محدوده سیگنال فعلى 

قرار گرفته و براى شما یک محدوده جدید وایرلس قوى 
ایجاد مى کند. سابقا این کار با استفاده از افزودن قابلیت 
Repeater به اکسس پوینت هاى موجود توسط شرکت 
هاى سازنده انجام مى شد تا یک وسیله چند منظوره به بازار 
ارائه شود، اما امروزه و در اکثر برندهاى مشهور، یک وسیله 

مجزا (Stand alone) براى این کار ساخته میشود.
شرکت هاى سازنده سعى مى کنند تا حد ممکن این دستگاه 
کوچک بوده، به راحتى تنظیم شــده و معموال بصورت 
مستقیم به یک پریز خالى برق متصل شود و پس از تنظیم، 
حضور فیزیکى آن دیگر به فراموشى سپرده شود. در ادامه 
 Range چند مدل از پرفروش ترین و مقرون به صرفه ترین
Extender هاى بازار ایران معرفى مى شود. بازهم خاطر 
نشان میکنیم که یکى از شروط معرفى این وسایل قابلیت 

دسترسى در بازار ایران است.

D-LINK DAP-1330
این دستگاه یکى از خوش ساخت ترین ها در نوع خود است. 
در باند فرکانسى  2.4GHz کار مى کند که البته پر استفاده 
ترین فرکانس واى فاى است. این دستگاه داراى دو آنتن 
بیرونى قابل جمع شدن است که پوشش مناسبى را ایجاد 

خواهد کرد. 
یک پورت شــبکه کابلــى  10/100Mb دارد که براى 
تنظیم دســتگاه و یا ورودى در مد کارى AP اســتفاده 

مى شود.
 پهناى باند آن  300Mb بوده و بــدون هیچگونه کابل 
اضافه اى بصورت مستقیم به پریز برق متصل مى شود. 
ولتاژ کارى دستگاه در محدوده 100 تا 240 ولت AC بوده 
 77x55x34  و براحتى تنظیم مى شود. این وسیله با ابعاد

میلى متر و وزنى در حدود 98 گرم هیچگونه بار خاصى روى 
پریز برق ایجاد نمى کند. داراى نشــانگر قدرت سیگنال 
ورودى اســت که مى تواند شــما را در مکان یابى براى 
بهترین حالت ممکن کمک کند. این دستگاه با گارانتى 
نماینده رسمى و انحصارى محصوالت دى لینک یعنى 
شرکت ایزى توزیع شده و با قیمتى برابر 420000 تومان 

بفروش مى رسد.

TP-LINK TL-WA850RE
 این دستگاه زیبا ساخته شــرکت تى پى لینک است که 
داراى دو آنتن داخلى و پهناى باند وایرلس  300Mb بوده 
و بصورت مستقیم به پریز برق متصل مى شود. یک پورت 
شــبکه  10/100Mb براى تنظیم دستگاه و در مد کارى 
کالینت بعنوان خروجى دستگاه بکار گرفته شده است. این 
دستگاه نیز در باند فرکانسى  2.4GHz ار مى کند و ابعاد آن  
110x65.8x75.2 میلى متر بوده و توان مصرفى ناچیزى 
 LED در حدود 3 وات دارد. همچنین داراى چند نشــانگر
براى کمک به مکان یابى مناســب براى دستگاه است. 
معموال اکثر دستگاه هاى TP-LINK که توسط نمایندگان 
رســمى آن در ایران توزیع مى شوند داراى دوشاخه هاى 
منطبق با پریزهاى ایرانى هستند و این دستگاه نیز از این 
قاعده استثناء نیست. قیمت این دستگاه 130000 تومان 
بوده و با گارانتى سازگار ارقام یا پارس ارتباط در ایران توزیع 

مى شود.

Linksys RE3000W
 این محصول نیز مشــابه نمونه هاى قبلى براى بررسى 
انتخاب شــده اســت. یعنى یک پورت شــبکه کابلى  

10/100Mb و استاندارد 300Mb براى واى فاى در باند 
فرکانسى  2.4GHz از مشــخصه هاى اصلى آن است. 
محدوده ولتــاژ ورودى 100 تا 240 ولــت AC و با ابعاد 
125x92x35  میلى متر و وزنى حدود 152 گرم و اتصال 
مســتقیم به پریز برق، تفاوت آنچنانى با مدل هاى دیگر 
معرفى شــده ندارد. محصوالت لینک  سیس معموال با 
کیفیت بسیار خوبى تولید مى شوند اما متاسفانه داستان 
ورود آنها به ایران همیشــه ناشــناخته بوده اســت. این 
برند همیشه بصورت غیر رســمى در بازار وجود دارد، در 
کنار آن هر یکى دو ســال یک شــرکت بزرگ با ادعاى 
نمایندگى رسمى شروع به فعالیت بروى این برند نموده 
و پس از مدتى دیگر نامى از آن شرکت روى محصوالت 
لینک سیس دیده نمى شــود. در حال حاضر این دستگاه 
بصورت غیر رسمى و نیز با گارانتى رســمى آواژنگ در 
بازار موجود اســت. قیمت آن در حدود 180000 تومان 

است.

حرف آخر
محصوالت رنج اکستندر در تنوع زیاد توسط تولید کنندگان 
ساخته مى شــوند، نمونه هاى دوبانده و سرى وایرلس 
802.11ac به ســرعت در حال جایگزینى نمونه هاى 
رایج فعلى هســتند. برخى مدل هــا داراى یک مادگى 
پریز روى خود هســتند تا پریز برقى که توسط دستگاه 
اشــغال مى شــوند بازهم قابل استفاده باشــد. مسلما 
نمونه هــاى جدید مشــخصات و قابلیت هــاى بهتر و 
به روزتــرى را ارائه مى دهند. ولى خریــد این تجهیزات 
باید بر پایه مشخصات روتر یا مودم وایرلس اصلى صورت 

بپذیرد. 

Powershot SX610 HS دوربین دیجیتال کانن مدل
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ابالغ راي
شماره: 951006 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف خواهان عباسعلى سبزیان خ امیرکبیر بعد 
از چهارراه هزاردستان تعمیرگاه خلیج فارس فروشگاه اصفهان هود وکیل: حسین محمدیان و مهرى نمازیان 
خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 خوانده: على کیانى اشترجانى 
به نشانى مجهول المکان شورا 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.  راي شوراى حل اختالف :  در خصوص دعوى آقاى  
عباسعلى سبزیان به طرفیت على کیانى اشترجانى به خواســته مطالبه مبلغ 17/150/000 ریال وجه چک 
هاى به شماره 463988- 463986 به عهده بانک کشــاورزى به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و 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 رسیدگى 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده است  لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد  مواد 310  و 313 
قانون تجارت و 198 و515 و519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 17/150/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/490/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهى به 
مبلغ 120/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى وخسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (93/3/3 و 93/2/5) تا تاریخ اجراى حکم در  حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. 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 تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 33264 شعبه 11 حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/10/1293
اجراییه

شماره: 43/93 ش 42 به موجب راي شماره 41 تاریخ 94/2/2 حوزه شعبه 42 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد شهبازى فرزند اصغر شغل: آزاد به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال (50/000/000 ریال) معادل پنج میلیون تومان (5000/000 
تومان) بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف (264531- 93/7/26) تا اجراى حکم در حق خواهان: داریوش مرادى مطلق 
دورکى فرزند علمدار شغل: آزاد به نشانى: اصفهان جاده مرغ روبروى کیوسک 110 جنب رستوران پارسیان 
مغازه زغال و قلیان ایران زمین و نیم عشــر 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 مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 33265 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/1294
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951312 ش 11 خواهان سید احمدى ســجادى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت مهدى ضیایى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/12/23 ساعت 9/30 صبح تعیین 
گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالى چهارراه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:33266 شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1296
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1012/95 خواهان امیرحسین احمدیان باغبادرانى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 
به طرفیت سیدسروش پیامى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 95/12/24 ساعت 
4/00 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- 
ابتداي خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 33267 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1297
ابالغ راي

کالسه پرونده: 792/95 شماره دادنامه: 1019- 95/10/13 مرجع رسیدگى: شعبه 31 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: جعفر رضائى به نشــانی: اصفهان خ برازنده نبش ك خیام سوپر 14 معصوم، خوانده: سید 
فریور رضوى به نشانی: مجهول المکان، خواســته: الزام خوانده/خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمى و 
انتقال رسمى یک دستگاه پیکان به شماره انتظامى 752 ق 19  ایران 13 به تاریخ 95/9/23 شعبه 31 شوراى 
حل اختالف به تصدى امضاء کننده زیر تشکیل است پرونده کالسه 792/95 مفتوح و تحت نظر مى باشد با 
مالحظه اوراق پرونده و اظهارات طرفین شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. راي شورا: در خصوص دعوي جعفر رضائى به طرفیت سید فریور رضوى به خواسته الزام خواندگان 
به انتقال رسمى سند یک دستگاه پیکان به شماره انتظامى 752 ق 19  ایران 13 نظر به اینکه انتقال سند به 
نام خواهان مستلزم اثبات و احراز رابطه قراردادى با بقیه فروشندگان مى باشد که خواهان با ارائه تعداد یک 
برگ تصویر قولنامه هاى قبلى مورخ 90/12/2 رابطه قراردادى خود را با فروشندگان قبلى احراز نموده با توجه 
به استعالم انجام شده از معاونت راهور اصفهان طى نامه شماره 1403/628574 مورخ 95/10/11، خواسته 
خواهان را ثابت تشخیص داده و به اســتناد مواد 198 و 519 ق آ د م و مواد 225 و 220 و 219 قانون مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى به تنظیم و انتقال سند رسمى خودروى 
پیکان فوق الذکر بنام خواهان و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و سى و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشــر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. راي صادره غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 33269 گازرى قاضى شــعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/10/1298
ابالغ راى

کالسه پرونده 95- 533 شــماره دادنامه: 1000 تاریخ رســیدگى: 95/10/4 مرجع رســیدگى شعبه 15 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان مسعود شیخى به نشــانى اصفهان کوى امیریه خ اول خ هشتم پ 
33  خوانده زلیخا اژدرى به نشــانى مجهول المکان خواســته مطالبه به تاریخ 95/9/29 شعبه 15 شوراى 
حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کالسه 95-533  مفتوح است. با مالحظه 
اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا در 
خصوص دعوى مسعود شیخى به طرفیت زلیخا اژدر ى به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال موضوع 
یک فقره چک به شــماره 348788 – 95/4/25 عهده بانک صادرات به انضمام هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که داللت بر اســتقرار دین 
و اشــتغال ذمه خوانده دارد و دفاعیات بالوجه خوانده در جلسه رســیدگى و اینکه هیچگونه دلیل و مدرك 
محکمه پســند در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده شورا دعوى خواهان را 
محرز و ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد 198 – 515- 519 – 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 920/000 ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید (95/4/25) تا زمان اجراى حکم بر اساس 
آخرین شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره حضورى است و ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان مى باشــد. 

م الف: 33322 شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/1299
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951259 خواهان حجت على اله یارى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد 
رحیمى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخ 95/12/14 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده 
است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه 
وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف: 33323 
شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1301

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951358 خواهان سعید فرهوش دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 5/184/000 
ریال به طرفیت آرش حمیدمنش تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 95/12/8 ساعت 8 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 ارباب روبروي مدرسه نیلی پور مجتمع شماره یک 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: 33324 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/1302
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950788 شماره دادنامه: 1364- 95/8/4 مرجع رسیدگى شعبه 7 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان ابراهیم زرگرزاده – اصفهان خیابان امام خمینى خیابان امیرکبیر چهارراه هزار دستان نمایندگى 143 
کاوه خودرو وکیل: محمدرضا صادقى- اصفهان خیابان نیکبخت ســاختمان مــاکان 5 وکال طبقه 3 واحد 
36 خوانده سهراب سمر به نشانى مجهول المکان شورا 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. راي شوراى حل اختالف : 
در خصوص دعوى آقاى ابراهیم زرگرزاده با وکالت : محمدرضا صادقى به طرفیت سهراب سمر به خواسته 
مطالبه مبلغ مجموعا سى میلیون ریال 2 فقره چک به شماره 845137- 95/4/25 و 845134- 95/4/25 
به عهده بانک هر دو ملى ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمى تصویر مصدق 
چک و 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 رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است  
لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد  مواد 310  و 313 قانون تجارت و 198 و515 
و519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و یک میلیون و هشتصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی وکیل طبق تعرفه قانونى وخسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (هردو  95/4/25) تا تاریخ اجراى حکم در  حق خواهان صادر و 
اعالم مى 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 تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 

33326 شعبه 7 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/10/1303
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950589 شماره دادنامه: 1550 -95/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: بانک انصار با نمایندگى آیت آله ابراهیمى به نشانى: اصفهان خ مطهرى ابتداى خ شمس 
آبادى مدیریت شعب بانک انصار اصفهان باوکالت اصغر داورى دولت آبادى به نشانى دولت آباد بلوار طالقانى 
ابتداى خ اباذر غربى دفتر وکالت خوانده: پارسا و علیرضا على مردانى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شوراى حل اختالف در خصوص دعوي بانک انصار با وکالت اصغر 
داورى دولت آبادى به طرفیت پارسا و علیرضا على مردانى به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه 
چک به شماره 615026 به عهده بانک انصار به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و 
بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونى آگهى در جلسه حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 310و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و نهصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه ى قانونى هزینه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (93/12/13) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 33328 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)  /10/1304
اجراییه

شــماره: 451/95 - 95/10/4 به موجب راي شــماره 648 تاریخ 95/6/29 حوزه 25 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- سید محمد مهدى موسوى نژاد 2- عثمان سپاهى 
هردو به نشانی مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمى 
و تنظیم سند انتقال یکدستگاه خودرو سوارى پیکان مدل 83  به شماره انتظامى 369 ب 11 ایران 63 به نام 
خواهان حمیدرضا قندهارى علویجه به نشانى اصفهان ملک شهر خ مفتح ك ش صبورى ب بهار پ 42 و در 

خصوص خوانده ردیف دوم حکم به محکومیت پرداخت هزینه نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمى و 845000 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرائى. 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: 33332 شعبه 25 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1306 /10
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1787/94 شماره دادنامه: 989- 95/6/11 مرجع رسیدگى: شعبه سیزده شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: مهدى گودرزى به نشانى: اصفهان خ امام خمینى بابوکان شهرك شهردارى کوچه میخک 
انهاى کوچه پ 11 طبقه همکف با وکالت رضا ترابى به نشــانى: اصفهــان خ بزرگمهر ابتداى خ 22 بهمن 
دفتر وکالت، خوانده: اکبر جوهرى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارت به مبلغ 42/791/365 
ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي آقاى مهدى گودرزى فرزند 
میرزا آقا با وکالت آقاى رضا ترابى به طرفیت آقاى اکبر جوهرى فرزند لطفعلى به خواسته مطالبه خسارت به 
مبلغ 42/791/365 ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه. با بررسى محتویات پرونده 
و دادخواست تقدیمى خواهان و نظر به اینکه پرونده قبًال در شعبه رسیدگى و منجر به صدور دادنامه مبنى بر 
قرار عدم استماع دعوى گردیده که با تجدیدنظرخواهى خواهان در شعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
رسیدگى و قرار صادره نقض و جهت رسیدگى ماهوى به شــعبه اعاده گردید و با عنابت به اینکه خواهان در 
دادخواست تقدیمى خود مطالبه خسارت خودروى یکدستگاه خودروى سوارى سمند مدل 84 را بنا بر قولنامه 
عادى مورخ 93/11/21 که خوانده اعالم نموده هرگونه عیب قانونى را بعهده و تعهد مى نماید را درخواست 
نموده و نظر به مدارك ابرازى خواهان از جمله کپى مصدق قولنامه استنادى و فاکتورها و نظر به کارشناس 
تصادفات و همچنین با توجه به اقرار خوانده در جلسه رسمى شورا مورخ 94/3/4 بر وجود ایراد مورد نظر در 
خودرو و وجود آن در تاریخ معامله در خودرو و نیز با توجه به عدم پذیرش میزان مورد مطالبه خواهان که احراز 
صحت و سقم میزان ادعایى خواهان و نیز لزوم تعویض قطعات صورت گرفته که برحسب اظهارات خواهان 
ضرورت داشته امر فنى بوده و نیاز به بررسى کارشناس صالح در موضوع مى باشد فلذا ارجاع امر به کارشناس 
صورت گرفته و کارشناس طبق نظریه خود به شماره ثبت 509 مورخ 95/4/9  اعالم نموده با توجه به کارکرد 
خودرو تعمیرات صورت گرفته طبیعى و ضرورى بوده و خودرو 9 سال کارکرد داشته و خرید خودرویى با این 
قدمت بمانند خودروى صفر بدون هزینه تعمیر نمى باشد، فلذا هزینه هاى ضرورى صورت گرفته طبق نظر 
کارشناس معادل 40/051/365 ریال مى باشد بالتنصیف بین خواهان و خوانده تقسیم مى گردد و سهم خوانده 
و بدهى وى به خواهان معادل 20/025/682 ریال مى باشد بنابراین دعوى خواهان تنها در بخشى از خواسته 
مقرون به صحت تلقى و به استناد مواد 1 و 2 قانون مســئولیت مدنى و 198 و 515 و519 و522 قانون آئین 
دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/025/682  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/020/000 ریال بابت هزینه دادرسى و کارشناسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/2/31 لغایت زمان وصول محکوم به و پرداخت 
هزینه نشر آگهى با  اجراي حکم در صورت ضرورت صادر و اعالم می نماید و در خصوص مازاد خواسته شورا 
به اســتناد ماده 197 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر بى حقى خواهان را صادر و اعالم مى نماید. احکام 
صادره حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهــى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 33334 شعبه 13 حقوقی حوزه قضائى شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/10/1307
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950925 شماره دادنامه: 950865- 95/10/23 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل اختالف 
خواهان: محمود صدیقى به نشانى: اصفهان خ ارتش بن بست 4 مجتمع مسکونى اصفهان آرین پالك 50 
واحد 7، خواندگان: 1- فهیمه ابراهیمان 2- ناصر جاللى موفق هر دو به نشانی: مجهول المکان، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي 
می نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي محمود صدیقى به طرفیت فهیمه ابراهیمان و ناصر 
جاللى موفق به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک به شماره  002344- 93/9/17 به عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهى 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 است لذا 
دعوي خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198 و 515 
و519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2/730/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف (93/9/17) 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: 33338 شعبه 12 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1308
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951291 خواهان بهمن حسینى دادخواستی مبنی بر مطالبه 10/700/000 ریال 
وجه چک 288150- 94/6/30 بانک ملى و مطلق خسارات دادرسى به طرفیت عباس سطوت تقدیم نموده 
است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/12/9 ساعت  9/30 تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق شمالى چهارراه نیک بخت مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:33342 شعبه 31 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1312 /10
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950701 ش 11 مرجع رسیدگى: شعبه 11 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد 
سلیمانى حسن آبادى به نشانى: اصفهان خ سجاد نبش کوچه هاشم زاده (36) پ اول سمت چپ پخش مواد 
غذایى سلیمانى، خوانده: طاهره توکلى به نشانی: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى محمد سلیمانى حسن آبادى به طرفیت خانم طاهره توکلى به خواسته 
مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه چک به شماره  780626- 87/6/15 و 780627- 87/7/15 به عهده 
بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوي خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آئین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال (پنج میلیون ریال) بابت اصل 
خواسته و 995/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (87/6/15- 87/7/15) 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: 33345 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1316
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 223/95 خواهان بانک اقتصاد مهر اقتصاد با وکالت خانم صادقى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- ایمــان حمزه پور فرزند یداله 2- مجید خودســیانى فرزند عزیز تقدیم 
نموده است،وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخ 95/12/14 ساعت16 عصر تعیین گردیده است.با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن 
پ 72 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:33262 شعبه 47 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/1350
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 221/95 خواهان بانک اقتصاد مهر اقتصاد با وکالت خانم صادقى دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت 1- حشمت اله استکى فرزند محمدزمان – احمد استکى فرزند شنبه تقدیم نموده 
است،وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخ 95/12/14 ســاعت 16/15 عصر تعیین گردیده است.با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ کمال اسماعیل پ 72 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مى شود. م الف:33263 شعبه 47 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1352 /10
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 760/95 خواهان عباس کاوه دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسن 
جمالى- کیارش جمالى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 95/12/21 ساعت 4/30 عصر 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: 33240 شعبه 26 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/1354
ابالغ

نظر به اینکه در پرونده کالسه 760/94 بنا به درخواست آذر افتخارى با وکالت آقاى استادى به طرفیت مهدى 
مهربان نسب و ابراهیم شعبانى آفارانى و محمدحسین شعبانى و سلطان مارانى و یدا... برندگى و احمد رضایى 
با موضوع الزام به انتقال سند با توجه به ارجاع امر به کارشناسى و وصول نظریه کارشناسى، لذا بدینوسیله به 
خواندگان فوق  الذکر که مجهول  المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رؤیت نظریه کارشناسى 
و اعالم نظر تکمیلى، به آدرس ذیل مراجعه نمایید: اصفهان، شیخ صدوق شمالى، چهارراه وکال، مجتمع شماره 
2 شوراهاى حل اختالف اصفهان م الف: 33292 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/1355
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951453 خواهــان فاطمه قصــاب دادخواســتی مبنی بر الزام بــه انتقال 
ســند رســمى تلفن به طرفیت آیدین قنبرى جعفرى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگی براي مورخه 
96/1/16 ســاعت 8 صبح تعییــن گردیده، با توجــه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد، 
اول خیابان ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 
مجتمع شــوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 13 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صــورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 33287 شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/10/1356
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951321 خواهان محمود معینى کربکندى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
خسرو سلیمانى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/12/25 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالى چهارراه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:33313 شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1358 /10
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 882/95 خواهان اکبر شاه آبادى دادخواستی مبنی بر به طرفیت مجید پورمهدى 
نجف آبادى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/15 ساعت 15/30 تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 33308 شعبه 17 حقوقی 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1359

ابالغ راي
کالسه پرونده: 950897شماره دادنامه: 95/1605- 95/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه نهم شوراى حل اختالف 
خواهان: حسینعلى پورشجاعى به نشانى: اصفهان خ خیام کوچه بهرام پ 11، خوانده: پرویز شیخ زین الدینى 
به نشانی: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي حسینعلى 
پورشجاعى به طرفیت پرویز شیخ زین الدینى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره  
305047/28 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است 
لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
515 و519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 2/120/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/7/15) 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 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 33271 

شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1362
ابالغ راي

کالســه پرونده: 859/95 شــماره دادنامه: 9509976796201593- 95/9/24 مرجع رســیدگى: شعبه 
32 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: عبدالرسول شاکریان به نشــانی: اصفهان، سه راه سیمین، خ 
سهروردى، بن بســت فروزنده پالك 13، خواندگان: 1- ابراهیم صانعى کهنگى 2- مهدى باقرى هر دو به 
نشانی: 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 رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي آقاي عبدالرسول شاکریان بطرفیت آقایان ابراهیم 
صانعى کهنگى 2- مهدى باقرى بخواسته مطالبه خسارت وارده به منزل مسکونى مقوم به 63/300/000 
ریال به انضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه حسب اظهارات خواهان طبق قراردادهاى مورخ 
92/12/20 و 93/4/3 با خواندگان، به علت اهمال کارى ایشان خسارات فراوانى بر ساختمان من وارد گردیده 
که خواندگان نسب به رفع نقص و جبران خســارت اقدامى ننموده اند لذا شورا با عنایت به محتویات پرونده، 
قراردادهاى تنظیمى فى مابین اصحاب دعوى، نظریه کارشناســى تأمین دلیل که میزان تقصیر هرکدام از 
خواندگان را مشخص نموده است و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته 
از هرگونه تعرض و تکذیب شورا مستنداً به مواد 198 و 515 و519 و522 قانون آیین دادرسى مدنى و 10 و 219 
قانون مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 47/800/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/325/000 بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/5/16) و حکم بر 
محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 15/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 510/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/16 لغایت اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. راي صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 33260 شعبه 32 

حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/1363
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1101/95 شــماره دادنامه: 9509976796201565-95/9/23 مرجع رسیدگى شعبه 32 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سعید شاهى حسینى به نشانى اصفهان خ گلستان کوى فردوس مجتمع 
فردوس پالك 132 خوانده: مجتبى امامى فر به نشــانى مجهول المکان خواسته مطالبه وجه سفته شورا با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شــورا: در خصوص دعوي سعید 
شاهى حسینى به طرفیت آقاي مجتبى امامى فر به خواسته مطالبه مبلغ R 46/500/000 ریال وجه سفته به 
شماره خزانه دارى کل 092036  به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقاي اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
 46/500/000 Rدادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ
ریال بابت اصل خواسته و R 2/107/500 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/6/23 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراي محترم احکام مى باشد. در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس 
از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان میباشد.  م الف: 

33249  شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/1364
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950999 شماره دادنامه: 1770-950- 1395/10/19 مرجع رسیدگى: شعبه نهم شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: نادر رجبى پیروز به نشانی: خانه اصفهان- چهارراه نیرو هوایى- خ ارغوان- کوچه 
شکوفه- مجتمع فرشاد، خوانده: حمیدرضا خوروش به نشانی: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى نادر رجبى پیروز بــه طرفیت آقاى حمیدرضا خوروش 
به خواســته مطالبه مبلغ 111/300/000 ریال وجــه 6 فقره چک به شــماره هاى 128246- 321236- 
921737- 921736- 921734- 921717 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با 
توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق 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 است لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 111/300/000 ریال بابت اصل خواســته و 33/45/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (سررسید) 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: 33251 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/1365
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950970 شماره دادنامه: 1780- 950 و 1395/10/23 مرجع رسیدگى شعبه 9 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان نادر رجبى پیروز –خمینى شــهر خ امیرکبیر خ 85  خوانده  داداله اعتمادى قلتاش 
به نشانى مجهول المکان شورا 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. راي شــوراى حل اختالف : در خصوص دعوى نادر 
رجبى پیروز به طرفیت داداله اعتمادى قلتاش به خواسته مطالبه مبلغ 8/800/000 ریال وجه چک به شماره 
127880 - 91/3/10 ، 4/400/000 ریال ، 127879 – 91/2/10 ، 4/400/000 ریال به عهده بانک ملى به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و 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 رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است  لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر میرسد که به اســتناد  مواد 310  و 313 قانون تجارت و 198 و515 و519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/800/000 ریال بابت اصل خواسته 530/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و وخسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (91/2/10 – 91/3/10) تا تاریخ 
اجراى حکم در  حق خواهــان صادر و اعالم مى 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 تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 33252 شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو )  /10/1366
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950969 شماره دادنامه: 1773-950 ، 1395/10/19 مرجع رسیدگى شعبه 9 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان نادر رجبى پیروز- خمینى شهر- خ امیرکبیر خ 85  خوانده: یداله زهراکار به نشانى 
مجهول المکان شورا 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.  راي شوراى حل اختالف :  در خصوص دعوى آقاى نادر رجبى 
پیروز به طرفیت یداله زهراکار به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک  به شماره 131/051279 
به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک 
و 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 رســیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است  لذا 
دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به اســتناد  مواد 310  و 313 قانون تجارت و 198 و515 
و519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 000 /510 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى وخسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (89/5/10) تا تاریخ اجراى حکم در  حق خواهان صادر و اعالم مى 
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 تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 33253 شعبه 

9 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1367
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950809 شماره دادنامه: 9509976796301966- 95/10/18 مرجع رسیدگى: شعبه 33 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى عباسى ولدانى به نشــانی: خ جابرانصارى خ 5 آذر خ بهاران 
ابتداى مادى پالك 27 طبقه سوم، خوانده: محمد جان قربانى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
38/739/000 ریال طبق قرارداد عادى، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوي آقاى مهدى عباسى ولدانى به طرفیت آقاى محمد جان قربانى به خواسته مطالبه مبلغ 38/739/000 
ریال طبق قرارداد عادى مورخ 94/10/22 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و 
بقاي اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رقم ابالغ قانونى 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 تشــخیص داده و با استناد مواد 198 و 515 و519 و522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 38/739/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهى 1/800/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست (95/6/13) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفه ان می باشد. م الف: 33245 شعبه 33 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/1368
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1339/95 شماره دادنامه: 9509976793601910- 95/10/20 مرجع رسیدگی: شعبه ششم 
شــوراي حل اختالف اصفهان خواهان: حمیدرضا اعتزازیان به نشانی: نظر غربى سه راه نظر بن بست میثم 
مجتمع مسکونى پیام واحد 3، خوانده: 1- امیر جوکار 2- مهدى کجورى هر دو نفر به نشانى: مجهول المکان، 
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 قاضی شــورا: در خصوص دعوي آقاي حمیدرضــا اعتزازیان به طرفیت آقاى 
امیر جوکار و مهدى کجورى به خواســته مطالبه مبلغ 56/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره هاى 
664664- 95/7/30 و 664663- 95/6/31 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارت قانونى، 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 خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان 
على رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور و هیچگونه الیحه  و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به 
مستنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و515 و519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان 
بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ56/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/465/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (95/7/30 و 95/6/30) تا تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م 
الف: 33239 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/1369

ابالغ راي
کالسه پرونده: 950938 شماره دادنامه: 1739- 950 - 1395/10/13 مرجع رسیدگى شعبه 9 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان نادر رجبى پیروز –خمینى شهر خ امیرکبیر خ 85  خوانده اصغر رحیمى زمان آبادى 
به نشانى مجهول المکان شورا 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. راي شوراى حل اختالف : در خصوص دعوى نادر رجبى 
پیروز به طرفیت اصغر رحیمى زمان آبادى به خواسته مطالبه مبلغ 38/000/000 ریال وجه چک به شماره 
9212/215011-12 ، 93/12/15 – 18/000/000 ریال بانک ملى و 12-9212/215010 ، 93/11/15 
، 20/000/000 ریال ملى به  عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمى 
تصویر مصدق چک و 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 جلســه رسیدگى حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده است  لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد  مواد 310  و 313 قانون تجارت و 
198 و515 و519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 38/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و دو فقره چک 1/280/000 ریال بابت هزینه دادرسی و وخسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف (93/11/15 – 93/12/15) تا تاریخ اجراى حکم در  حق خواهان صادر و اعالم 
مى 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 تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 33254 

شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1370
ابالغ راي

کالسه پرونده: 172/95 شماره دادنامه: 478 -95/7/18 مرجع رســیدگى: شعبه 51 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: اصغر فراست فرزند حبیب اله به نشانى خ آتشگاه جنب پمپ بنزین سعادت فروشگاه مواد 
غذایى فراست با وکالت: محمدرضاصادقى فرزند جلیل به نشانى خ نیکبخت  ساختمان ماکان 5 وکال طبقه 
3 واحد 36 خوانده: رضا کورنگى فرزند حسین به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 60/000/000 
وجه 3 فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسى خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي قاضی شورا: در خصوص دعوي اصغر فراســت فرزند حبیب اله با وکالت: محمدرضاصادقى  به طرفیت 
رضا کورنگى فرزند حســین به خواســته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره  هاى 
717736 – 94/1/30 مبلغ 20/000/000 ریــال و 717737 – 93/11/30 مبلــغ 20/000/000 ریال و 
717740 – 94/3/30 مبلغ 20/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ نشر آگهى در 
جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 310و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت جمعًا مبلغ 
60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 920/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
ى قانونى هزینه نشر آگهى 120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/1/30 
و 93/11/30 و 94/3/30 ) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 33318 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/1371
ابالغ راي

کالسه پرونده: 867/95 شــماره دادنامه: 926-95/10/23 مرجع رسیدگى: شعبه 51 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: ابراهیم قرهى قهى فرزند داراب به نشــانی: اصفهان بازار قلندرها جنب ســراى ستوده 
پخش آسیا، خوانده: نجیب ا... اســماعیلى فرزند سلطانعلى به نشــانی: مجهول المکان، خواسته: تقاضاى 
مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال وجه 8 فقره چک با احتساب خســارات تأخیر تأدیه از سررسید هر چک 
لغایت اجراى حکم و احتساب هزینه دادرســى، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص 
دعوي ابراهیم ا... اسماعیلى فرزند سلطانعلى به طرفیت آقاى نجیب ا... اسماعیلى فرزند سلطانعلى به خواسته 
مطالبه جمعًا مبلغ 160/000/000 ریال وجه 8 فقره چک به شماره  هاى 783211- 94/7/30 و 783215- 
94/3/15 و 783202- 94/1/30 و 783203- 94/2/30 و 783204- 94/3/30 و 783207- 94/5/15 
و 783205- 94/4/15 و 783206- 94/4/30 عهده بانک کشاورزى و مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
نشر آگهى در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض 
نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
مستنداً به مواد 310و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت جمعاً مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 5/055/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه هاى نشــر آگهى طبقه تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چکها تا تاریخ اجراي حکم 
در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 

م الف: 33316 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/1372
ابالغ راي

کالسه پرونده: 594/95 شــماره دادنامه: 841-95/9/30 مرجع رســیدگى: شعبه 51 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: ابراهیم قرهى قهى فرزند داراب به نشانی: اصفهان بازار قلندرها جنب سراى ستوده پخش 
آسیا، خوانده: علیرضا فیروزى فرزند عباس به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 83/700/000 
ریال وجه شش فقره چک با احتساب خسارات تأخیر تأدیه از سررسید هر چک لغایت اجراى حکم و احتساب 
هزینه دادرسى، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي ابراهیم قرهى قهى فرزند داراب 
به طرفیت آقاى علیرضا فیروزى فرزند عباس به خواســته مطالبه جمعاً مبلغ 83/700/000 ریال وجه چک 
به شماره  401599- 95/3/20 و 401592- 94/12/18 و 264717- 94/8/20 و 264719- 95/2/25 و 
264711- 95/2/28 و 264710- 94/12/25 مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ نشر آگهى در جلسه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 310و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت جمعاً مبلغ 83/700/000 
ریال بابت اصل خواسته و 3/097/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهى مبلغ ریال 120/000 و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 95/3/20- 94/12/28- 94/8/20- 95/2/25- 95/2/28- 
94/12/25 تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 33315 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)/10/1373
ابالغ راي

کالسه پرونده: 286/95 ش 23  شماره دادنامه:926 -95/9/17 مرجع رسیدگی: شعبه 23 شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان: سید جالل جواد محب به نشانى اصفهان خ ســپه کوچه کاخ کفش پیوند با وکالت پونه 
پروانه به نشانى اصفهان سه راه حکیم نظامى ابتداى خ آرش بن بست شهید عطائى ساختمان 18 واحد سه 
خوانده: سیدعلى محمدى موسوى به نشانى مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک  گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید جالل جواد 
محب با وکالت پونه پروانه به طرفیت سید على محمدى موسوى به خواســته مطالبه مبلغ 20/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره هاى 1533/230055/59  - 93/12/15 به عهده بانک ملت به انضمام 
خسارات دادرسی وتاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده 
با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند.علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد  198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس مدنی ومواد 
315  ،310 ، ،249،307،309 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
(20/000/000) به عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد هزار ریال (300/000) به عنوان خسارت دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه به پرداخت خسارات تاخیر وتادیه از تاریخ سررسید 
95/12/15 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر واعالم 
می گردد راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 33299 شعبه 23 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان   اصفهان/10/1374
ابالغ راي

کالسه پرونده: 285/95 شماره دادنامه: 933 -95/9/17 مرجع رســیدگی: شعبه 23 شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان: سید جالل جواد محب به نشانى اصفهان خ سپه کوچه کاخ کفش پیوند با وکالت پونه پروانه 
به نشانى اصفهان سه راه حکیم نظامى ابتداى خ آرش بن بست شهید عطائى ساختمان 18 واحد سه خوانده: 
رحیم عرب نژاد به نشانى مجهول المکان خواسته مطالبه وجه یک فقره  به انضمام مطلق خسارات  گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید جالل 
جواد محب آقایى با وکالت خانم پونه پروانه به طرفیت رحیم عرب نژاد به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 054122 به عهده بانک ســپه به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه 
باتوجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند.علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوي به استناد مواد  198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس مدنی ومواد 315  ،310 ، ،249،307،309 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 
500/000 ریال به عنوان خســارت دادرسی و هزینه نشــر آگهى حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت 
خسارات تاخیر وتادیه از تاریخ 95/2/15 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي در 
حق خواهان صادر واعالم می گردد راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 33297 شعبه 23 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان  اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/1375

احضار
پرونــده:  شــماره   9510463760100121 درخواســت:  شــماره 
9509983761500205 شــماره بایگانــی شــعبه: 951535 آگهــى احضار 
متهم به شــرح محتویــات پرونــده 951535 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو 
شاهین شــهر محسن شــکل آبادى فرزند حســین فعًال مجهول المکان متهم 
اســت به ترك انفاق شــاکیه و فرزند مشــترك آنان که تحت پیگرد قانونى 
مى باشد و براى روز شــنبه مورخه 95/12/15 ســاعت 10/30 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده فلذا به اســتناد مــاده 344 قانون آیین دادرســی کیفري مراتب 
یک نوبت در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابــالغ مى گردد تا 
متهم شــخصًا یا همراه یک نفر و از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر 
و از خود دفاع نماینــد در غیر این صــورت اقدام قانونى به عمــل خواهد آمد. 
م الف: 1744 شکوهى رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (101 جزایى سابق)/11/264



1212بین المللبین الملل 2865دوشنبه  11 بهمن  ماه 

مؤسســه    باشگاه خبرنگاران جوان | 
اعتبارسنجى بین المللى «فیچ ریتینگز» رتبه اعتبار مالى 

ترکیه را از BBB- به BB+ کاهش داد.
فیچ ریتینگز، نهادى که چشم انداز اقتصادى کشورها 
و توان مالى آنهــا در عمل به تعهدات مالى شــان را 
ارزیابى و از نظر اعتبار مالــى رتبه بندى مى کند، رتبه 
اعتبار مالى ترکیه را از BBB- به BB+ کاهش داد. در 
رتبه بندى هاى این مؤسسه اعتبارسنجى مالى، نمره 

BB+، بى ارزش تلقى مى شود.
 فیچ ریتینگز در توجیه ایــن تصمیم خود اعالم کرده 
است که تحوالت سیاسى و وجود ناامنى زیاد عملکرد 
اقتصادى و مالى این کشور و استقالل نهادهاى آن را 

تحت تأثیر منفى خود قرار داده است.
این نهاد در گزارش خود در این باره اعالم کرده است 
اگرچه فضاى سیاسى کشــور ممکن است به حالت 
تثبیت برسد، مشکالت امنیتى در این کشور بعید به نظر 

مى رسد به این زودى ها پایان پذیرد.
چندى پیش نیز «اســتاندارد اند پــورز»، دیگر نهاد 
بین المللى بر آوردکننده چشم انداز اقتصادى کشورها و 
توان مالى آنها در عمل به تعهدات مالى شان را ارزیابى 
و از نظر اعتبار مالى رتبه بندى مى کند، رتبه اعتبار مالى 

ترکیه را کاهش داده بود.
این نهاد، چشم انداز اقتصادى و مالى ترکیه را از حالت 
باثبات به چشم انداز منفى کاهش داده بود. رتبه چشم 

انداز منفى براى هر کشورى به معناى آن است که در 
آینده اى نه چندان دور ممکن است رتبه اعتبار مالى آن 

دوباره کاهش یابد.
فیچ ریتینگز تأکید کرده است که رشد اقتصادى و مالى 
ترکیه در شش ماهه ســال 2016 کمتر از حد انتظار 
خواهد بود. این مؤسسه به طور کلى پیش بینى کرده 
است ترکیه در فاصله سال هاى 2016 تا 2018 حدود 
2/3درصد در مقیاس ساالنه رشــد اقتصادى داشته 
باشد. این در حالى است که ترکیه در فاصله سال هاى 
2010 تا 2015 رشد اقتصادى 7/1 درصدى را تجربه 

کرده بود.

  ایرنا|  سال نو چینى که در مالزى از آن به عنوان 
«تاهون بارو چینا» یاد مى شود، ادامه اتصال چینى تباران 
مالزى با مردم چین است که هر ســال همزمان با آغاز 
سال نو قمرى با قرمزپوش کردن شــهر کوآالالمپور و 
دیگر شهرهاى مالزى و ایجاد سر و صداهایى که ریشه 
در فرهنگ چینى دارد، این رسم را هزاران کیلومتر دورتر از 

زادگاه اصلى آن جشن مى گیرند.
سال نو چینى که با توجه به پیروى آن از گاه شمار قمرى 
هر ساله در بازه زمانى بین ژانویه تا فوریه بر گزار مى شود، 
مهمترین جشنواره اى است که چینى هاى منطقه جنوب 

شرق آسیا و مالزى آن را برگزارى مى کنند. 
این مراسم عالوه بر چین در کشورهاى بسیار دیگرى از 
جمله مالزى، تایلند، اندونزى و سنگاپور برگزار مى شود. در 
مالزى چینى ها بیشتر در شهر کوآالالمپور و ایالت پینانگ 
حضور دارند که تزیین شهر و سر و صداى روزهاى نخست 

سال این حضور را فریاد مى زند.
حضور پرازدحام مردم در بازارهایى که با فانوس هاى قرمز 
رنگ تزیین شده، در کنار نارنگى هایى که نشانه خوش 
شانسى هستند و نماد آن سال که امسال خروس است، 

فرارسیدن سال نو چینى را اعالم مى کنند. 
چینى هاى مالــزى که حدود 23 درصــد از جمعیت 31 
میلیونى نفرى این کشور را تشکیل مى دهند، پس از خرید 
و انجام کارهاى پایان سال، در روزهاى پیش از فرارسیدن 
سال نو، خود را آماده بیرون رفتن از کوآالالمپور پایتخت 
مى کنند، تا خیابان هاى پرترافیک این کالنشهر براى چند 

روزى نفس تازه کند.
اگرچه تعطیالت سال نو در چین حدود دو هفته است که 
معموًال با جشن فانوس پایان مى یابد اما در کشور مالزى 

که مى توان به گونه اى آن را ملغمه فرهنگى نامید، این 
تعطیالت دو روز است که امسال به دلیل همزمان شدن 

با تعطیالت پایان هفته به سه روز افزایش یافته است.
سال نوى چینى براساس حرکت خورشید، ماه و ستارگان 
تعیین مى شــود و زمان برگزارى آن در هر سال متفاوت 
است و نخستین روز ماه قمرى در فاصله زمانى 21 ژانویه 
تا 21 فوریه روز نخست سال نو چینى محسوب مى شود. از 
آنجایى که سال نو با پدیدارشدن ماه در نخستین روز سال 

آغاز مى شود، به آن سال نوى قمرى نیز گفته مى شود.

روز نخست سال چینى در سال گذشته 19 بهمن بود که 
امسال با یک تغییر ده روزه به 9 بهمن انتقال یافته است.

جشن سال نو چینى ریشه در افسانه ها دارد و اینگونه بیان 
شده که این جشن ها به واسطه جنگ بین روستاییان و 
هیوالى اساطیرى به نام «نیان» آغاز شد. «نیان» قصد 
داشته در نخستین روز سال نو، دام و طیور، محصوالت و 
حتى خود روســتاییان را بخورد. از این رو، مردم غذاها را 
جلوى در خانه هایشــان قرار دادند تا با سیر نگه داشتن 

«نیان» مانع از حمله این هیوال به مردم شوند. 

در این فرآیند مردم متوجه شدند «نیان» از رنگ سرخ و 
صداى بلند هراس دارد، بنابراین رنگ قرمز و همچنین 
ترقه هایى با صداى مهیب که در آســتانه سال نو چینى، 
چشــم ها و گوش ها را مى نوازد، ریشــه در سنت هاى 

اساطیرى این کشور دارد. 
چینى ها براى برگزارى این مراسم، آداب و رسوم خاص 
خود را دارند که در تمام کشورها یکسال است. خانه ها را 
چند روز پیش از سال نو تمیز مى کنند، رنگ هاى قرمز 
را از در، پنجره و سقف آویزان مى نمایند، انواع میوه ها و 
غذاها را مى خرند و پاکت قرمز هدیه هاى سال نو براى 
بیان شــانس و اقبال هر فرد با مبالغ متفاوتى که در آن 
مى گذراند، آماده مى سازند، تا پس از فرارسیدن سال نو 
با تبریک سال نو که در زبان چینى به آن «گونگ شى فا 

چاى» مى گویند، آغاز گر سال جدید باشند. 
دیدار اقوام و خویشــان، رقص اژدها و شــیر نیز بخشى 
دیگر از آداب و رســوم چینى ها در این ایام است. چینى 
ها همچنین با این باور که روشن کردن آتش و استفاده از 
کارد در روز نخست سال، بداقبالى در پى دارد، معموًال از 
غذاهاى پخته استفاده نمى کنند و یا اینکه روز قبل از سال 

نو نسبت به تهیه آن اقدام مى کنند.
مار، اســب، بز، میمون، خروس، ســگ، خوك،موش، 
گاو، ببر، خرگوش و اژدها 12 حیوانى هستند که در یک 
چرخه 12 ساله هر کدام نام یکسال را در تقویم چینى به 
خود اختصاص مى دهد. سال گذشته در تقویم چینى به 
میمون تعلق داشــت و ســال جدید نیز به خروس تعلق 

دارد.
در طالــع چینــى، افــراد متولــد ســال خــروس 
افرادى شــجاع، مســئول و وقت شــناس هســتند.

  فارس| پلیس امنیت نروژ مدعى شده که روسیه در سال 2015 
براى جلوگیرى از اعطاى جایزه صلح نوبل به رئیس جمهور اوکراین 

مداخله کرده است.
سرویس پلیس امنیتى نروژ روسیه را متهم کرد که به دنبال نفوذ 

در کمیته نوبل بوده است. در این کمیته درباره اسامى دریافت 
کننده جایزه نوبل تصمیم گیرى مى شود.

بنابر این گزارش، زمانى که نامه اى درباره نامزدى «پترو 
پروشــنکو» رئیس جمهور اوکراین از ســوى کمیته 
نوبل در ســال 2015 به اوکراین فرستاده مى شود، 
مکاتباتى در این باره میان مقامــات اوکراین و این 
کمیته مبادله مى شــود که پس از ایــن اتفاقات دو 
نفر از سفارت روسیه تقاضاى دیدار با رئیس کمیته 
نوبل مى کنند. پــس از اطالع پلیــس از این دیدار 

شد توسط رئیس کمیته نوبل، پلیس امنیت نروژ مظنون 
که یکى از دیدارکنندگان روسى، عضو سازمان اطالعات خارجى روسیه 
بوده و ایــن دیدار نیز در راســتاى یک عملیات ویژه بوده است.ســفارت 
روسیه این اتهامات را رد و آن را یک دیدار معمول دیپلماتیک اعالم کرده

 است.
همچنین پلیس امنیت نروژ اعالم کرده که آنها به هکرهاى روسى مظنون 
بوده اند که براى دسترسى به سرورهاى کارکنان کمیته اعطاى جایزه نوبل 
دست یابند. جایزه صلح نوبل سال 2015 به کمیته چهارگانه صلح تونس 

داده شد.

  ایسنا| یک به اصطالح جنبش «مقاومت» در 
شبکه هاى اجتماعى و برخى نهادهاى رسمى حکومتى 
براى مقابله با تالش هاى دولت «دونالد ترامپ» درحال 
شــکل گیرى اســت که هدف از آن ممانعت از کنترل 

اطالعات توسط دولت جدید آمریکاست.
این جنبش در پى حذف شــدن یکســرى توئیت ها و 
اطالعات از حساب ها و وبسایت هاى رسمى آمریکایى 
که مى توانستند موجب شرمندگى رئیس جمهور جدید 
آمریکا و دولتش شوند از جمله گزارش هاى دولتى درباره 
تغییرات آب و هوایى به عنوان مسئله اى که از سوى ترامپ 

به چالش کشیده شد، آغاز شده است.
برخى از حامیان این جنبش به توئیتر به عنوان یک «ابزار 
جایگزین» رجوع کرده و مدعى هستند کارمندان فدرالى 
هستند که مى خواهند حقشــان را در زمینه آزادى بیان 

استفاده کنند.
بذر شــکل گیرى این جنبش مقاومت اولین بار از جانب 
سازمان مدیریت پارك هاى ملى آمریکا کاشته شد. این 
سازمان بر اساس یک افشــاگرى از سوى دولت ترامپ 
به دلیل تصاویرى که از جمعیت حاضر در مراسم تحلیف 
ترامپ منتشر کرده و آنها را با تصاویر مربوط به شرکت 

کنندگان در مراسم تحلیف «باراك اوباما» مقایسه کرده 
بود مورد انتقاد قرار گرفت.

بعد از آنکه توئیت هــاى مربوط به ایــن تصاویر حذف 
شــدند توئیت هاى یک حســاب متعلق به این سازمان 
که طبق برخى گزارش ها متعلق به یک کارمند ســابق 
بوده و حاوى لینک هایى در ارتباط با مطالعات مربوط به 
تغییرات آب وهوایى بود حذف شدند. به دنبال حذف این 
مطالب جنبشى تحت عنوان «سازمان جایگزین مدیریت 
پارك هاى ملى» به وجود آمده و در عرض چند روز حدود 
1/2 میلیون دنبال کننده در شبکه اجتماعى به دست آورد.

در توصیف این حســاب کاربرى نوشته شده است:«تیم 
مقاومت غیررسمى ســازمان مدیریت پارك هاى ملى 

آمریکا.»
یک حســاب کاربرى دیگر نیز با عنوان «حقایق واقعى 
آژانس حفظ محیط زیســت» که آلترناتیوى براى این 
سازمان اســت به وجود آمده که هدفش ارائه اطالعاتى 
است که ممکن است از سوى این آژانس در دولت ترامپ 
سانسور شوند. در این حساب نوشته شده است: او (ترامپ) 
مى تواند توئیتر رسمى ما را تصاحب کند اما هرگز نخواهد 

توانست «آزادى» ما را بگیرد.

صدراعظم آلمــان اعالم کرد: امنیــت، محورى ترین 
مســئله در کمپین هــاى انتخاباتى بــراى انتخابات 
سراســرى 24 ســپتامبر در ایــن کشــور خواهــد 

بود.
به گزارش خبرآنالیــن ، در ماه هاى اخیــر نگرانى ها 
دربــاره امنیــت در سراســر آلمــان بــه خصوص 
پــس از ورود بیــش از یک میلیــون مهاجــر عمدتًا 
از خاورمیانــه و آفریقــا و وقــوع چندیــن حملــه 
تروریســتى توســط افراط گرایــان افزایــش یافته

 است.
«آنگال مرکل» صدراعظم آلمان که در نظر دارد براى 
چهارمین دوره صدراعظمى در انتخابات نامزد شــود، 
گفت: مردم احســاس مى کنند که مسائل بسیارى در 

حال تغییر اســت. من فکر مى کنم مسئله امنیت نقش 
کلیدى در کمپین هــاى انتخاباتــى در ماه هاى آینده 

داشته باشد.
وى افزود: امنیــت اجتماعى در کنــار امنیت داخلى و 

خارجى حائز اهمیت خواهد بود.
مرکل در ادامه اظهارتش اعالم کرد وى خوش بین است 
که اتحاد دموکرات مسیحى و اتحاد سوسیال مسیحى 
بتوانند در یک برنامه مشترك در کمپین هاى انتخاباتى 

شرکت کنند.
بر اســاس نتایج نظر ســنجى اخیر، میزان حمایت از 
ائتالف محافظه کار آلمان موسوم به «اتحاد دموکرات 
مسیحى» متعلق به آنگال مرکل صدراعظم این کشور و  

اتحاد سوسیال مسیحى بایرن 37 درصد است.

رهبر سابق حزب آلترناتیو سبزهاى اتریش به عنوان 
نهمین رئیس جمهور کشــورش به صورت رسمى 

قدرت را به دست گرفت.
به گزارش مشرق، «الکساندر وندربلن» رهبر حزب 
سبزهاى اتریش در تالش مجدد خود در ماه اکتبر پس 
از کمپینى پر تنش و طوالنى به عنوان رئیس جمهور 

اتریش در پارلمان این کشور سوگند یاد کرد.
وندربلن همزمان با اداى ســوگند خــود به عنوان 
رئیس جمهور اتریش اظهار داشت: من متعهد مى شوم 
تا وفادارانه از قانون اساسى کشــور و تمامى قوانین 
جمهورى پیروى کنم تا بتوانم در بهترین حالت نقش 

خود را ایفا کنم.
«هاینز فیشر» رئیس جمهور سابق اتریش که 8 ژوئیه 
2016 دوره اش در کنار «کریستین کن» صدراعظم 
این کشــور به پایان رســید به همراه خبرنگاران و 
نمایندگان کلیسا در مراسم اداى سوگند رئیس جمهور 

جدید اتریش حضور داشتند.
رئیس جمهور فدرال اتریش هر شش سال توسط مردم 
انتخاب مى شود که معموًال نقشى تشریفاتى بر عهده 
دارد. رئیس جمهور اتریش این اجازه را خواهد داشت تا 
خارج از کشور نماینده دولت باشد. صدراعظم و وزرا را 
انتخاب کند. لوایح قانونى را امضا یا وتو کند و برخى 

مسئولیت هاى دیگر را بر عهده داشته باشد.

صندوق بین المللــى پول در گزارش ســاالنه خود 
نسبت به بدهى غیرپایدار یونان به نهادهاى اروپایى 

هشدار داد.
به گزارش الف، در گزارش ساالنه صندوق بین المللى 
پول تأکید شده است: این میزان بدهى در بلند مدت 
به مرحله انفجار خواهد رسید و دولت یونان باید طرح 
مطمئنى را در مورد تسویه بدهى هاى خود با نهادهاى 

اروپایى اجرا کند.
بر اساس این گزارش، قرار است هیئت مدیره صندوق 
بین المللى پول در 6 فوریه (18بهمن ماه) به بررسى و 

تحلیل این گزارش بپردازد.
در همین خصوص، «پل تامسون» یکى از اعضاى 
رده باالى صندوق بین المللى پول تأکید کرده بود: 
فشار آوردن به یونان و کشاندن آن به مرز ورشکستگى 
باعث خواهد شد که این کشــور شرایط اصالحات 
اقتصادى و بازگشــت صندوق بیــن المللى پول به 

یونان را بپذیرد.
دولت یونان پس از درج این خبر در رسانه ها، بالفاصله 
تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت که «چیپراس» 
رسماً به این نهاد بین المللى اعتراض کرده و با اعضاى 

اتحادیه اروپا در این باره رایزنى کند.
نخســت وزیر یونان پس از این جلســه اضطرارى 
گفت:«اجازه نخواهیم داد افرادى چون پل تامسون، 
یونان و اتحادیه اروپا را به نابودى بکشند و تحت هیچ 
شرایطى اجازه نخواهیم داد که این افراد به ملت یونان 

و آینده کشور از پشت خنجر بزنند.»

سال نو چینى در شرق آسیا گرامى داشته شد

فریاد رنگ سرخ در مالزى

کاهش رتبه اعتبار مالى ترکیه 
تا حد «بى ارزش» 

جنبش «مقاومت توئیترى»به راه افتاد

امنیت، مهمترین مسئله در کمپین انتخاباتى 2017 آلمان 

  تابناك| بر اساس جدیدترین نظرسنجى انجام 
شده، یک ســوم اوکراینى ها خواهان مهاجرت دایمى از 

کشورشان هستند.
مؤسسه بین المللى «ریســرچ و برندیگ گروپ» اعالم 
کرد، در تازه ترین نظرسنجى انجام شده بیش از 34 درصد 
از پرسش شــوندگان اوکراینى از تمایل خود براى ترك 
همیشگى کشورشان و اقامت در کشور دیگرى خبر دادند.

بر این اساس شمار متقاضیان مهاجرت دایمى از اوکراین 

در این نظرسنجى 6 درصد نســبت به دوره قبل در سال 
2015 میالدى افزایــش یافته اســت. همچنین تعداد 
متقاضیان مهاجرت از اوکراین در شهر «کى یف» پایتخت 
این کشور 37 درصد اســت که بیشتر از دیگر مناطق این 

کشور بوده است.
اختالفات سیاسى روسیه و اوکراین از سال 2014 میالدى، 
جنگ و درگیرى هاى سیاسى در مناطق مختلف این کشور 
و وعده هاى مبهــم اتحادیه اروپــا و آ مریکا در خصوص 

حمایت از دولت کنونى اوکراین از عواملى است که باعث 
شده جامعه اوکراین نسبت به آینده خود دچار سردرگمى 
باشد و شهروندان بیشــتر به فکر مهاجرت از کشور خود 

بیافتند.
دولت روسیه نیز در راستاى جذب شهروندان روس زبان، 
تسهیالت ویژه اى از جمله اعطاى پاسپورت به اوکراینى 
ها را از سال گذشــته میالدى آغاز کرده و شمار زیادى از 

مردم این کشور جهت زندگى بهتر روانه روسیه شده اند.

یک سوم مردم اوکراین خواهان مهاجرتند

اتهام سرویس مخفى نروژ  به پوتین

رهبر سبزها
 رئیس جمهور شد

هشدار صندوق 
بین المللى پول به یونان

رقابت هند و چین
در مدار زمین

2 غول اقتصادى و علمى آسیا جایگاه    تسنیم|
علمى باال، قدرت و پیشرفت اقتصادى را در گسترش 

رقابت هاى فضایى جستجو مى کنند.  
به نوشته روزنامه «نیکى» چاپ ژاپن، رقابت فضایى 
جدیدى در قاره آسیا در جریان است که رهبرى آن را 
هند و چین به عهده دارند به طورى که این دو کشــور 
براى تسلط بر دیگر کشورها در فضا جهش هاى بزرگى 

را طراحى کرده اند.
هر چند این کشورها مالحظات امنیتى و ملى را نیز مد 
نظر دارند اما به نظر مى رســد انگیزه اصلى آنها ایجاد 
منابع جدید درآمدى براى کشــورهاى خود و ارتقاى 
اقتصاد ملى از طریق ســاخت و پرتاب ماهواره، پیش 
بینى و مهار بالیاى طبیعى و رصد وضعیت محصوالت 

کشاورزى مى باشد.
دولت ها و شرکت هاى مختلف در این دو کشور در واقع 
با طراحى برنامه هایى که باید در مدار زمین و حتى فراتر 
از آن اجرا شوند درواقع به دنبال بهبود اوضاع اقتصادى 

بر روى کره زمین مى باشند.
این موضوع چنان در ذهن و روح مسئولین این کشورها 
ریشه دوانده که پشت اســکناس دو هزار روپیه جدید 
هندوستان تصویرى نقش شده است که نشان دهنده 
باالترین جاه طلبى این کشــور در یافتن مکانى براى 

خود در بین ستارگان مى باشد.
البته هند در این فضا و در جاه طلبى هاى فضایى خود 
تنها نیست چرا که رقیب منطقه اى آن یعنى چین نیز در 
سال 2003 موفق شد نام خود را به عنوان سومین کشور 
جهان پس از شوروى سابق روسیه و آمریکا که انسان 

به فضا فرستاده است در تاریخ ثبت کند.
به نوشته این روزنامه ژاپنى، پس از خاتمه جنگ سرد در 
جهان، اکنون کشورهاى دنیا خود را وارد جنگ دیگرى 
کرده اند که در فضا جریان دارد و در آســیا نیز رهبرى 
این رقابت ها به عهده چین و هند است به طورى که که 
آنها به طور جدى عالوه بر مقاصد نظامى و امنیتى به 

دنبال کسب درآمد از فضا هستند.

5ىشده که روسیه در سال2015
اوکراین ل به رئیس جمهور

 کرد که به دنبال نفوذ 
اره اسامى دریافت 

 نامزدى «پترو
ــوى کمیته 
مى شود،  ه
این و این 
تفاقات دو
س کمیته 
 این دیدار 

شد روژ مظنون 
زمان اطالعات خارجى روسیه 
ملیات ویژه بوده است.ســفارت 
 معمول دیپلماتیک اعالم کرده

 آنها به هکرهاى روسى مظنون 
رکنان کمیته اعطاى جایزه نوبل

کمیته چهارگانه صلح تونس   به

ال ا

نروژ  به پوتین

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه 

واگذارى به اجاره یکباب دفتر کار مربوط به موقوفه مســجد فاطمیه (س) واقع در شاهین شهر 
خیابان عطار فرعى 4 شرقى مجتمع پزشکان با مبلغ پیشنهادى 3/400/000 ریال. زمان ثبت نام 
تا پایان وقت ادارى روز سه شــنبه مورخ 95/11/19 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

45247060 تماس حاصل فرمایند. 
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