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میوه شب عید به همه نمى رسد!

ورزشحوادثاقتصاداجتماعجهان نما قهرمانى هرگز، سهمیه شاید!کالهبردارى 34 میلیاردى  به بهانه فروش مرغ!پژو 2008، بهمن در اروپا، اسفند در ایرانترك سیگار در 6 هفته را تجربه کنیدروحانى ردصالحیت نمى شود

تیالپیا، از آب گل آلود 
ماهى مى گیرد!
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هشدار رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان درباره افزایش قیمت میوه ها وکمبود پرتقال و نارنگى 

     

در صفحه فناورى بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

اقتصاد 166میلیارد دالرى اپلیکیشن هاپاسخ به 3 شبهه در حادثه پالسکو
معاون عملیات سازمان آتش نشانى توضیحاتى را در رابطه با کمبود 
بیسیم، چرایى اســتفاده نشــدن از فوم و همچنین تشک نجات در 
صحنه حادثه پالســکو ارائه کرد.به گزارش میزان، مهدى داورى 
در خصوص حضور شهروندان در طبقات مختلف ساختمان پالسکو 
تصریح کرد: به طور تقریبى مى توان اعالم کرد که هر طبقه حدود 

40 تا 50 نفر در ساختمان حضور داشتند.

روند فزاینده نفوذ موبایل در زندگى هاى امروزى نشــان مى دهد با 
توسعه و پیشرفت امکانات این ابزار الکترونیکى جدید باید همچنان 
شاهد فراگیرى بیشتر آن در سبک زندگى ها باشیم. البته این در حالى 
است که صاحبان کسب وکارها نیز به منظور تقویت جریان هاى درآمد 
خود به دنبال توسعه فعالیت خود در بستر اپلیکیشن هاى موبایلى بوده 

و در عین حال، بازار و صنعت خود اپلیکیشن نیز... شناور شدن ماهى وارداتى و نفس آخر بازار داخلى
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خروج خروج 100100 هزار هکتار زمین هزار هکتار زمین
از چرخه تولید   در اصفهاناز چرخه تولید   در اصفهان

رکود مسکن، گریبانگیر 
ذوب آهن شده است

همزمــان با دهــه فرخنــده فجر، نمایشــگاه 
توانمندى هاى خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان 
در مجموعه ادارى آموزشى شفق و با چیدن روبان 
و بریدن کیک دو ســالگى این نمایشگاه از سوى 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان رســمًا افتتاح شد 
و تا بیستم بهمن ماه از ســاعت 16 تا 22 پذیراى 

بازدید کنندگان عالقه مند مى باشد.
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درآمدزایى
275 میلیارد 
تومانى از 
صندوق صدقات 
در سال 94

کاالى قاچاق 
باید آتش 
زده شود
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استاندار اعالم کرداستاندار اعالم کرد

اصفهان در صدر شهرهاى مملو از کاالهاى قاچاق
6

خالق عکس مهم انقالب چه کسى بود؟
استقالل – السد؛ آبى ها از 9

سد ژاوى مى گذرند؟

آگهى مناقصه توسعه و تعمیرات اساسى 
اورژانس بیمارستان دکتر غرضى اصفهان   نوبت دوم

بیمارستان تخصصى و فوق تخصصى دکتر غرضى اصفهانبیمارستان تخصصى و فوق تخصصى دکتر غرضى اصفهان

 بیمارستان دکتر غرضى اصفهان در نظر دارد نسبت به توســعه و تعمیرات اساسى اورژانس بیمارستان دکتر غرضى اصفهان به متراژ حدود 2100 
مترمربع طبق اسناد مناقصه با شرکت هاى واجد شرایط اقدام نماید. 

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ دوشنبه 95/11/25 به آدرس: اصفهان- خیابان کاوه- خیابان دکتر غرضى- بیمارستان 
دکتر غرضى- واحد تدارکات مراجعه نمایند.

زمان و مکان شرح ردیف 

روز دوشنبه مورخ 95/11/18 لغایت دوشنبه مورخ 95/11/25 واحد تدارکات بیمارستان دکتر غرضى توزیع اسناد مناقصه 1
واقع در خیابان کاوه- خیابان دکتر غرضى- بیمارستان دکتر غرضى

تا پایان وقت ادارى دوشنبه مورخ 95/12/9 واحد تدارکات بیمارستان دکتر غرضى واقع در خیابان مهلت تحویل پیشنهادات 2
کاوه- خیابان دکتر غرضى- بیمارستان دکتر غرضى

روز سه شنبه مورخ 95/12/10 روز بازگشایى اسناد مناقصه 3
مدیریت درمان 

700/000/000 ریال مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 4

الزم به ذکر است جهت تحویل اوراق مناقصه بایستى مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 111185687 نزد بانک رفاه به نام هزینه هاى پرسنلى 
ادارى بیمارستان دکتر غرضى واریز گردد. 

ی ما ن ا سازمان تأ
 آگهى مزایده 

لطفى میان جایى- شهردار سمیرم لطفى میان جایى- شهردار سمیرم 

شهردارى سمیرم به استناد بند 4 جلسه شماره 31 مورخ 95/11/12 شوراى 
محترم اسالمى شهر سمیرم در نظر دارد مرکز مکانیزه معاینه فنى خودروها 
را به شرکت واجد الشــرایط صالحیت دار واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان 
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده از تاریخ 1395/11/19 به مدت 
10 روز کارى در ساعات ادارى به واحد امور مالى شهردارى مراجعه نمایید و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا روز یک شــنبه مورخ 1395/12/1 به دبیرخانه 
شهردارى تحویل نمایید، شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است 

هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى-  مرحله اول نوبت دوم

شجاعى- دهیار روستاى حوض ماهىشجاعى- دهیار روستاى حوض ماهى

دهیارى روستاى حوض ماهى در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 18 مورخ 95/7/17 پروژه احداث سالن اجتماعات روستا را از طریق مناقصه عمومى 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شــرکتها و پیمانکاران ذیصالح دعوت بعمل مى آید جهت شرکت در مناقصه به آدرس روستاى 

حوض ماهى- دهیارى روستاى حوض ماهى مراجعه نمایند. 
1- شرح مختصر پروژه: عملیات اجرایى اسکلت بتنى، سفتکارى، نازك کارى و اجراى تأسیسات برقى و مکانیکى سالن اجتماعات روستاى حوض ماهى 

2- مبلغ برآورد اولیه پروژه: 3/651/385/496 ریال 
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 182/600/000 ریال که بصورت ضمانت نامه بانکى یا ارائه فیش واریزى به شماره حساب 0105316523004 بانک 

ملى ایران بنام دهیارى روستاى حوض ماهى باشد. 
4- مهلت و محل دریافت اسناد: شرکت کنندگان مى توانند پس از واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب 0105316523004 بانک ملى ایران بنام دهیارى 

روستاى حوض ماهى جهت دریافت اسناد از تاریخ 95/11/18 تا تاریخ 95/11/23 به دفتر آن دهیارى واقع در روستاى حوض ماهى مراجعه  نمایند. 
5- مهلت تحویل پیشنهادات و گشایش آنها: آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا پایان وقت ادارى مورخ 95/11/27 به دبیرخانه واحد حراست فرماندارى 

شهرستان مبارکه و گشایش پاکت ها در تاریخ 1395/11/28 در محل دفتر بخشدارى مرکزى مى باشد. 
6- کلیه هزینه هاى آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد. 

7- سایر اطالعات و جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.  
8- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 52682372- 031 و 09136873245 تماس حاصل فرمائید.

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت اول

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

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/11/30
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/12/01

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

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8
(داخلى 335)

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

عملیات اجرائى خطوط انفصال شبکه و خط انتقال 208- 4- 95
فاضالب شهر خوانسار (با ارزیابى کیفى)

عمرانى (اوراق 
11,764,921,413589,000,000مشارکت)

اجراى عملیات تکمیلى ابنیه تصفیه خانه فاضالب شهر 209- 4- 95
خوانسار (با ارزیابى کیفى)

عمرانى (اسناد خزانه 
4,101,438,464206,000,000اسالمى)

عملیات اجرایى ترمیم و آسفالت نوارهاى حفارى در 214- 4- 95
3,001,819,150151,000,000جارىمحدوده آب و فاضالب منطقه سه اصفهان

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 95/11/19
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یک شــاعر و نویسنده با اشــاره به «ممنوع التصویرى 
برخى شاعران در صداوسیما»، از این موضوع گله کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالجبار کاکایى اظهار داشت: من و 
تعدادى از شاعران از سال 88 ممنوع التصویر شده ایم؛ 
هرچند در این سال ها صداوســیما، مدیران سازمان و 
شــبکه ها این موضوع را انکار مى کنند ولى این حکم 
کماکان پابرجاست. او افزود: تصویر ما اجازه پخش ندارد. 
دعوت ها لغو مى شود و تصویر ما در برنامه هاى غیرزنده 

مشمول سانسور و ممیزى تلویزیون مى شود. 
کاکایى در ادامه گفت: من دلیل این  را که صداوســیما 
پخش چهره تعدادى از شاعران انقالب را ممنوع کرده 

درك نمى کنم. البتــه برخى از ترانه هــاى ما که قبًال 
براى تیتراژ ســریال ها ضبط شــده پخش مى شود. اما 
برخى از شاعران انقالب مانند سهیل محمودى، ساعد 
باقرى و ده ها شــاعر دیگر نیز به نوعى در صداوسیما 

ممنوع التصویر هستند. 
این شاعر بیان کرد: وقتى این امکان هست که هزینه اى 
از بیت المال گرفته شود و یا بودجه اى از سرانه ملى براى 
رسانه اى هزینه مى شود که مدعى رسانه ملى بودن است 
اما این تنگ نظرى را از خود نشــان مى دهد که تنها در 
زمینه شعر و ادبیات هم نیست بلکه در حوزه هاى دیگر 

نیز این مشکل وجود دارد، جاى سئوال دارد.

حجت االسالم و المسلمین منتظرى گفت: مقام معظم 
رهبرى تأکید کــرده اند که کاالى قاچــاق باید آتش 
زده شــود. براى این کار هم اگر اشــکال قانونى وجود 
دارد باید مرتفع شــود. مجلس باید بــراى ایجاد قانون 
کمک کند. اگر این امر اجرایى شــود هــم طمع ورود 
کاالى قاچاق را مى گیرد و هم بــا قاچاقچى ها مبارزه 

مى شود.
به گزارش میزان، دادســتان کل کشــور در همایش 
تخصصى پلیس مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز در جمع 
خبرنــگاران با بیــان اینکه دشــمن امــروز یکى از 
سیاســت هاى راهبردى خودش را راه ضربه به اقتصاد 

انتخاب کرده است، اظهار داشــت:  قاچاق اثرات منفى 
در کشــور دارد و  مبارزه با این مهــم از اهم مبارزات و 
اقدامات کشــور اســت. در جمع امروز همه آنهایى که 
دست اندرکار هستند، آمار کشفیات قاچاق کاال توسط 

آنها قابل تأمل است.
وى گفت: به نظر من دو راه اساســى براى مبارزه وجود 
دارد، یکى اینکه مرزهــا را ببندیم که اساســًا کاالى 
قاچاق وارد کشــور نشــود و دوم اینکه کســانى که 
به هــر راهى کاالى قاچــاق وارد مى کنند تا کشــف 
صورت مى گیرد باید کاالى کشف شــده آنها معدوم 

شود. 

گله از ممنوع التصویرى 
برخى شاعران

کاالى قاچاق 
باید آتش زده شود

روایت گفتگوى جالب روحانى 
با علم الهدى 

  تابناك | آیت ا... علم الهدى امام جمعه مشهد 
گفت: چندى پیش کـه آقاى رئیس جمهور به مشـهد 
آمده بود، بـه من گفـت: «فکر مى کنم شـما بـا نقاره 
خانه امام رضا(ع) هم روزى مخالفت کنید.» به ایشان 
گفتم: «اشـتباه مى کنید؛ بنده نه تنها با نقاره خانه امام 
رضا(ع) مخالفـت ندارم بلکه بـا 20 آموزشـگاه بزرگ 
موسیقى که امروز در مشهد مشغول به فعالیت هستند 
هم مخالفت نکرده ام. بعضى آموزشگاه هاى موسیقى 
مشهد از آموزشـگاه هاى تهران هم وسـیع تر هستند. 
بنده با فسق و فجورى که در حاشـیه کنسرت صورت 
مـى گیـرد و جریانـى که نسـل جـوان مـا را به فسـاد 

مى کشاند، مخالفم.» 

ایران 
عزم ترامپ را تست نکند!

«مایک پنس» معاون رئیس جمهور     انتخاب |
آمریکا، بار دیگر ضمن طرح ادعاهایى، ایران را تهدید 
کرد. پنس گفت: ایران بهتر اسـت عـزم رئیس جمهور 
جدید آمریکا را تسـت نکنـد. وى افزود: ایـران باید در 
خصوص اقدامات مستمر خصمانه خود دوباره فکر کند. 
پنس تأکید کرد: همانطور که رئیس جمهور گفت: همه 

گزینه ها روى میز است. 
معاون رئیس جمهـور آمریکا اضافه کـرد: من، رئیس 
جمهـور و دولت فکـر مى کنیم کـه توافق هسـته اى، 
وحشـتناك اسـت و درحال ارزیابى این هستیم که چه 

باید بکنیم.
پنس ادامه داد: رئیس جمهور در روزهاى آینده تصمیم 
خود را خواهـد گرفت و بـه همه مشـاوران خود گوش 
خواهـد داد چـه «رکس تیلرسـون» باشـد یـا «ژنرال 
متیس»، او همه نظرات را در این زمینه دریافت خواهد 

کرد.

شریعتمدارى 
رئیس ستاد روحانى مى شود

  ایلنا| از محمد شـریعتمدارى به عنوان رئیس 
سـتاد انتخاباتى روحانـى در محافل سیاسـى نـام برده 
مى شود. یک منبع آگاه گفت محمد شریعتمدارى معاون 
اجرایى رئیس جمهـور به زودى از سـمت خود اسـتعفا 
مى  کند و ریاست ستاد انتخاباتى حسن روحانى را بر عهده 
مى گیرد. پیش تر از محمد على نجفى به عنوان ریاست 
ستاد روحانى نام برده مى شـد که وى عهده دار ریاست 

اتاق فکر روحانى شده است.

نظر رئیس دفتر رهبرى 
درباره سیگار

حجت االسـالم والمسلمین محمد    تسنیم|
محمدى گلپایگانى رئیـس دفتر رهبـر معظم انقالب 
با اشـاره به اینکه ریشـه کن کردن فرهنگ اسـتعمال 
سـیگار و قلیان کار ساده اى نیسـت، گفت: کسانى که 
در راه آگاهى بخشـى در رابطه با مضرات و آسیب هاى 
جامعه گام بر مى دارند، براى خود حسـاب پس انداز در 

روز قیامت باز کردند.

آخرین وضعیت تخلف
 12 هزارمیلیاردى

  ایلنا| نماینـده اصـالح طلب مجلـس درباره 
آخرین وضعیت تخلف 12 هزارمیلیاردى رئیس دولت 
نهم و دهم بنابر اعالم دیوان محاسبات مجلس گفت: 
در آخرین دیدارى که در حاشـیه یکى از جلسات هفته 
گذشته مجلس با رئیس و دادستان این دیوان داشتم، بار 
دیگر بر اینکه نیاز به پاسخ تفصیلى داریم، تأکید کردیم 
و این درحالى است که دیوان محاسبات  به صورت کلى 

به سئواالت ما پاسخ داده است.
محمود صادقى تصریح کرد: متأسفانه رئیس و دادستان 
دیوان محاسـبات مى گویند به این دلیل کـه مى دانند 
درصورت دستیابى به این اسناد، رسانه اى خواهد شد، به 
ارائه توضیحات کلى بسنده کرده اند و این درحالى است 
که یکى از مهمترین ابزارهاى دیوان محاسبات شفافیت 

و اطالع رسانى دقیق به افکار عمومى است.

توئیتر

نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه اصالح طلبان براى انتخابات ریاست جمهورى 
گزینه اى بهتر از روحانى ندارند، از مرتفع شدن مشکل 
ردصالحیت روحانى با هدایــت مقامات عالیرتبه نظام 
خبر داد و گفت: هدف جنــگ روانى علیه رئیس جمهور 

انصراف از کاندیداتورى است.
محمدرضــا تابــش در گفتگــو با ایلنــا با اشــاره به 
احتمال معرفى گزینه هاى جایگزیــن براى انتخابات 
ریاست جمهورى و احتمال نامزدى برخى از اصالح طلبان 
در انتخابات ریاســت جمهورى بهار سال آینده، اعالم 
کرد: جمع بندى هــاى صورت گرفته با نگاهى مبتنى بر 
واقعیت بر این اساس اســتوار است که رئیس جمهور با 
توجه به موانع و مشــکالتى که از ابتداى دولت یازدهم 
با آن روبه رو بود، هــم در عرصه داخلى و هم در عرصه 
دیپلماسى بین المللى عملکرد قابل قبولى داشته است. 
او گفت: با این حســاب پیش بینى شــخصى بنده این 

است که اصالح طلبان در نهایت گزینه اى جز روحانى 
معرفــى نکنند و یکپارچــه از رئیس جمهــور حمایت 
کنند اما در عین حال باید جانــب احتیاط را هم رعایت 

کنید.
نایب رئیس فراکســیون امید مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به جنگ روانى شدیدى که علیه رئیس جمهور 
به راه افتاده، گفت: طى مدت اخیر جنگ روانى شدیدى 
علیه آقــاى روحانى به راه افتاده کــه هدفش منصرف 
کردن رئیس جمهور از کاندیداتورى است و این درحالى 
است که نمى دانیم مقاومت و اســتقامت ایشان چقدر 
است؛ به هر حال ممکن اســت آقاى روحانى در برابر 
این هجمه ها دوام نیارد و عطاى ریاست جمهورى را به 
لقایش ببخشد، بماند که ما خواستار تداوم حضور روحانى 

هستیم.
عضو شورایعالى سیاستگذارى اصالح طلبان همچنین به 
موضوع ردصالحیت رئیس جمهور براى انتخابات دوره 

بعد اشاره کرد و گفت: در هر صورت سخنگوى شوراى 
نگهبان هم اشــاره اى به این مسئله داشته است؛ اساسًا 
ردصالحیت رئیس جمهور مستقر در آستانه رقابت هاى 
انتخاباتى دوره بعد، بى سابقه است. با این حال حتى اگر 
برخى اعضاى شوراى نگهبان چنین قصد و انگیزه اى 
هم داشتند، این مشکل با هدایت مقامات عالیرتبه نظام 

مرتفع شده است.
عضو شورایعالى سیاستگذارى اصالح طلبان یادآور شد: 
با جمع بندى تمامى این مسائل به این نتیجه مى رسیم 
که در نظر داشــتن کاندیداهاى احتمالى و احتیاطى که 
مقبولیت خوبى میان مردم داشــته باشــند، حکم عقل 
اســت اما هنوز وارد مصادیق و انتخاب افراد نشده ایم 
و اگر قرار باشــد به مصادیق بپردازیم حتمًا باید نظرات 
شخص آقاى رئیس جمهور و همچنین فعاالن سیاسى 
اصالح طلب را بشنویم و حتى باید نظرات اصولگرایان 

معتدل را استمزاج کنیم.

روحانى ردصالحیت نمى شود
هدایت مقامات عالى رتبه نظام نتیجه داد

حمیدرضا ترقى عضو حزب مؤتلفه اسالمى در گفتگو با 
نامه نیوز در خصوص مباحث اخیر مطرح شده پیرامون 
گزینه هاى انتخاباتى گفت: حــزب مؤتلفه یک گزینه 
دارد و آن هم آقاى میر سلیم است که از قبل نیز اعالم 
شده است و در جمع ائتالف نیز قطعًا مورد بررسى قرار 
خواهد گرفت که امیدواریم مورد استقبال سایر سالیق 

قرار بگیرند. 
وى با بیان اینکه در مورد ســخنان آقاى غفورى فرد 
مبنــى براینکه اگــر بخواهم یک گزینــه خانم براى 
انتخابات معرفى کنم فاطمه رهبر اســت، خاطرنشان 
کرد: در مورد این گزینه ها در درون حزب مؤتلفه هیچ 
صحبتى نشــده اســت و این موارد هم نظر شخصى 
افراد است. زیرا شوراى نگهبان هنوز اعالم رسمى در 

خصوص تعریف رجل سیاسى نکرده تا معلوم شود زنان 
را مشمول مى شود یا نه. 

این کارشناس مسائل سیاسى در خصوص اینکه افرادى 
مانند ســعید جلیلى و مهرداد بذرپاش براى انتخابات 
مطرح مى شوند، گفت: اگر افراد در مورد ویژگى هاى

فــرد کاندیدا دقــت کنند مــى توانند بســیار راحت 
مصداق هایى که معرفى مى شوند را مورد ارزیابى قرار 
دهند که آیا فرد مطرح شــده مصداق رجل سیاسى- 

مذهبى است یا خیر. 
وى ادامه داد: اگر کمى دقت کنیم متوجه مى شــویم 
بســیارى از این افراد یا سیاسى هســتند یا مذهبى و 
توانایى و ویژگى هــاى کامل یک رجل سیاســى را 
ندارند. با این وضعیت مشــخص مى شــود که آیا این 

افراد مى توانند وارد این عرصه شوند یا نه. صرف نظر از 
مصادیقى که اشاره شد به نظر مى رسد سیاست هاى 
انتخاباتى ابالغى مقام معظم رهبــرى قابل تطبیق با 

خیلى از افراد شایع شده نیست. 
عضو شــوراى مرکزى حزب مؤتلفه با اشاره به اینکه 
جلیلى را مى توان شــخصى مذهبى-سیاسى دانست، 
تصریح کرد: در واقع  بسیارى از افرادى که در دانشگاه 
امام صادق(ع) تحصیل کرده اند بخشــى از واحدهاى 
درسى آنها مربوط به فقه و آموزش هاى دینى است. اما 
در رابطه با بحث اجرایى خصوصًا از موضوعاتى است 
که شوراى نگهبان ممکن اســت بیشتر روى آن تکیه 
کند و سابقه اجرایى را براى کارآمدى رئیس جمهور مد 

نظر قرار دهد.

عضو ارشد حزب مؤتلفه:

بذرپاش و جلیلى، مصداق رجل سیاسى نیستند

عضو کمیســیون قضائى مجلس نقل قولى از ظریف 
درباره اولتیماتوم دولت «باراك اوباما» به دولت احمدى 

نژاد مبنى بر تخلیه سپرده هاى ایرانى را روایت کرد.
محمدجواد فتحى با اشاره به ثبت الیحه تفصیلى ایران 
علیه آمریکا در دیوان بین المللى دادگســترى، گفت: 
بعد از آنکه آمریکا، قوانیــن و دادگاه هاى داخلى خود 
را براى رســیدگى به دعاوى علیه ایران صالح دانست 
و عمًال پرونده هاى علیه جمهورى اســالمى را مورد 
پذیرش قرار داد، متأسفانه مجلس شوراى اسالمى نیز 
در دوره هاى گذشته در یک اقدام متقابل، مصوبه اى 
را به تصویب رساند که بر اساس آن، دادگاه هاى ما هم 
مى توانند علیــه ایاالت متحده اقامــه دعوى کرده و 

پرونده ها را مورد رسیدگى قرار دهند.

فتحى ادامــه داد: این اقــدام متقابــل مجلس ایران 
موجب شــد که دیوان دادگســترى الهه صالحیت 
خود را براى رســیدگى به این گونه پرونده ها از دست

بدهد.
این نماینده مردم در مجلس دهــم، ادامه داد: به نظر 
من مصوبه گذشــته مجلس براى اقدام متقابل علیه 
آمریکا، قانون خوبى نبود، زیرا زمانــى که علیه ایران 
در ایاالت متحده اقامه دعوا مى شــود، آنها مى توانند 
به عنوان خســارت حکم به مصادره اموال کشورمان 
در آنجا دهند اما در شرایط کنونى اگر ما بخواهیم براى 
مصادره اموال آمریکایى ها در داخل کشور حکم دهیم، 

اموالى وجود ندارد.
وى درباره شرایط اصالح قانون مربوط به اقدام متقابل 

علیه آمریکا، گفت: در شــرایط کنونى راهکار قضائى 
مناسبى براى پیگیرى اموال مصادره شده وجود ندارد و 

این مسئله تنها راهکار سیاسى داشت.
عضو کمیســیون قضائى و حقوقى مجلس ادامه داد: 
متأســفانه من به صورت یک نقل قــول از وزیر امور 
خارجه شــنیدم که دولــت آمریکا در زمــان اوباما در 
بحبوحه تصویب قانون مذکور، به رئیس جمهور و دولت 
وقت ایران اعالم مى کند که ایران باید هرچه سریع تر 
سپرده هاى خود را از بانک هاى مذکور خارج کند، در 
غیر این صورت ما پس از حکم دادگاه نمى توانیم اموال 
مصادره شده را به ایران برگردانیم، اما متأسفانه احمدى 
نژاد در پاســخ مى گوید که آمریکایى ها هیچ غلطى 

نمى توانند بکنند.

«ماکان دل رحیم» حقوقــدان ایرانى آمریکایى که ماجراى توصیه اوباما به دولت احمدى نژاد وپاسخ عجیب او
در کابینه «دونالد ترامپ» ســمت معاونت مشــاور 
حقوقى رئیس جمهورى را دارد، زاده شــهر شیراز و 
دانش آموخته بهترین دانشــگاه ها در غرب و شرق 

آمریکاست.
به گزارش پارسینه، دل رحیم پیش از پیوستن به کابینه 
ترامپ از شریکان یک ســازمان حقوقى خصوصى 
(وکالت) در واشــنگتن بود. دفتر وکالــت او وکالت 
چندین کمپانى بزرگ آمریکایــى مانند «اوراکل» 
را برعهده داشــته و در همان حال در دانشگاه هاى 
معتبرى چون «دانشگاه پپرداین» در مالیبوى کالیفرنیا 
تدریس مى کرد. او در سال 1998 میالدى از مشاوران 
حقوقى کمیته قضائى سناى آمریکا بود که پس از دو 
سال به سمت رئیس مشــاوران و مسئول کارکنان 

حقوقى کمیته ارتقا پیدا کرد.
در دور اول ریاست جمهورى «جرج بوش» به سال 
2003 میالدى، بــه عضویت کمیســیون اصالح 
اداره (آنتى تراســت) مبارزه با انحصار کمپانى ها در 
وزارت دادگسترى منصوب شد و ســه سال در این 
پســت خدمت کرد. ماکان دل رحیم دکتراى حقوق 
قضائى را که در آمریکا با مخفف «جى دى» شناخته 
مى شود از دانشکده حقوق دانشگاه جورج واشنگتن 

دریافت کرد. 
او همچنین داراى مدرك فوق لیسانس و به عبارتى 
کارشناسى ارشد از دانشــگاه «جانز هاپکینز» است 
و دوره لیسانس را هم در دانشــگاه کالیفرنیا در لس 
آنجلس سپرى کرده اســت. ماکان دل رحیم داراى 

همسر و سه فرزند خردسال است.

مشاور ایرانى ترامپ را بشناسید
از شیراز تا کاخ سفید

محمد هاشمى خبر داد

محمد هاشمى رفسنجانى در گفتگو با خبرآنالین 
درباره مباحث مطرح شــده طى روزهاى اخیر از 
سوى برخى اصالح طلبان مبنى بر تقویت ارتباط 
این جناح با رهبرى بعد از آیت  ا... هاشــمى اظهار 
داشــت: اصالح طلبان، یک گروه سیاسى در این 
کشور هستند و نمى توانند بدون ارتباط با رهبرى 
نظام همه فعالیت هایشان را داشته باشند و انجام 

دهند.
وى ادامه داد: در زمان حیات آیت ا... هاشمى، ایشان 
واسطه اى بین جناح ها، گروه ها و افراد با مقام معظم 
رهبرى بودند. آنها مطالب خود را به آیت ا... هاشمى 
مى گفتند و ایشان یا خودشان به صورت مستقیم 
یا غیرمســتقیم موضوعات را بــا رهبرى مطرح 
مى کردند و از آن طرف مطالبات رهبرى را به آنها 
منتقــل مى کردند یعنى به عنوان یک واســطه یا 

کاتالیزور عمل مى کردند.
رئیس پیشین سازمان صداوســیما تصریح کرد: 
ظاهراً االن در نبود ایشــان شــخصیت دیگرى 
نیســت که آن نوع رابطه اى را با رهبرى داشــته 
باشد که آقاى هاشمى داشتند. کســى که بتواند 
مطالب را در فضاى مناســبى مطرح کند. در این 
شــرایط اصالح طلبان به این فکــر افتادند که با 

خأل وجود آقاى هاشــمى، خودشــان مستقیم و 
مســتقل با آقا ارتباط بگیرند. تا هم مطالبشان را 
به ایشــان بگویند و هم مســتقیمًا مطالبات آقا را 

بشنوند.
هاشــمى فعالیت خودش به عنوان رایزن اصالح 
طلبان با رهبرى را تکذیب کرد و گفت: من درباره 
اینکه چه کسى و به چه صورتى مى خواهد این روند 

را پى بگیرد، اطالعى ندارم.
هاشــمى درباره موضوعاتى که بیشتر محور این 
گفتگوها قــرار مى گرفت نیز گفــت:  انتخابات ها 
یکى از مواردى بود که براى آن رایزنى مى شــد. 
باالخره در برخى انتخابــات زمزمه هایى از طرف 
برخى اشــخاص معاند مطرح مى شــد که مثًال 
انتخابات را تحریم کنند. ایــن را از یک جهت به 
پاى اصالح طلبان مى نوشــتند. بایــد به رهبرى 
اطمینــان داده مى شــد که این ســخن از طرف 
اصالح طلبان مطرح نشده و آنها چنین دیدگاهى 

ندارند.
محمد هاشمى در مورد رایزنى هاشمى با رهبرى 
براى تأیید صالحیت حســن آقاى خمینى اظهار 
داشت:  من اطالع دقیقى ندارم اما شنیده هایى بود 

که این اتفاق افتاده است.

رایزنى هاى آیت ا... هاشمى با رهبرى 
درباره سیدحسن و اصالح طلبان
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وزیــر اطالعات گفــت: امروز مــا به تمــام صفحات 
اینترنت اشــراف داریــم ضمن آنکــه مزاحمتى براى 
مردم ایجاد نمى کنیم مگر مواردى کــه به نظام ضربه 

مى زند.
حجت االسالم والمسلمین ســیدمحمود علوى اظهار 
داشت: هم اکنون در تلگرام 180 هزار کانال فعال است 
که 90 درصد آنان بر اســاس رصد انجام شده،اجتماعى 
و مربــوط به ارتباطــات فامیلى خانوادگى و دوســتان 
اســت. وى گفت: از 10 درصد باقیمانده دیگر، 7 درصد 
سیاســى و 3 درصد دیگر کانال هاى منحرفى است که 
2/5درصد آن فاسد و غیر اخالقى و 0/5 درصد ضد دین 

هستند.
وى بیان کرد: طــى این مــدت بســیارى از مدیران 
کانال هاى ضد دین شناسایى و دستگیر شده اند و 0/5 
درصد کانال هاى غیراخالقى نیــز با اعالم به مدیریت 

مرکزى تلگرام در آلمان مسدود مى شود.
به گــزارش ایلنا، وزیر اطالعات با بیــان اینکه اعضاى 
کانال هاى ضد دین محدود است، گفت:  اعضاى برخى 
از این کانال ها دو تا سه هزار نفر مى باشد اما مطالب ضد 
اخالقى گاه تا 15 هزار نفر هم بازدیــد کننده دارد. وى 
افزود: فقط یک دعاى فــرج در یک کانال تا 14 میلیون 

نفر بازدید کننده دارد.

معــاون آموزشــى وزیر بهداشــت درباره سرنوشــت 
دانشجویان ایرانى که به کشــورهاى دیگر براى ادامه 
تحصیل مى رونــد، گفت: بیش از یــک میلیون نفر در 
کنکور شــرکت مى کنند که حدود ده هزار نفر آنها که 
اغلب دانش آموزان نخبه و با معدل هاى باالى 19 هستند 
در رشته هاى علوم پزشکى پذیرش مى شوند اما برخى 
افراد هســتند که با نمره بســیار پایین معدل 9 و 10 به 
دانشــگاه هاى نامعتبر برخى کشــورها مثل فیلییپین 

مى روند که نمى توانیم مدرك آنها در کشور قبول کنیم.
باقر الریجانى گفت: افرادى که براى ادامه تحصیل قصد 
رفتن به خارج از کشور را دارند بهتر است براى انتخاب 

دانشگاه مقصد به فهرست دانشــگاه هاى معتبر وزارت 
بهداشت توجه کنند، این فهرســت هر سال نیز روزآمد 
مى شود و در صورتى که دانشــجویان به دانشگاه  هاى 
دیگر غیر معتبر بروند، براى پذیرش آنها معذوریت داریم.

الریجانى افزود: برخى افراد هستند که به عنوان مثال به 
برخى دانشگاه هاى نامعتبر کشورهاى همسایه مى روند 
و مدرك دندانپزشکى مى گیرند اما در تمام طول تحصیل 
حتى یکبار هم کار با دندان نکردند. وى ادامه داد: افرادى 
که به دانشگاه هاى خارج از کشور مى روند مى توانند براى 
پذیرش در داخل در یکى از آزمون هاى بین المللى یا ملى 

که در داخل برگزار مى شود، شرکت کنند.

دندانپزشکانى که 
یک دندان هم نکشیده اند! 

آمار جالب وزیر اطالعات از 
تعداد کانال هاى تلگرامى 

«گرداب بن» یخ زد
«گرداب بن» در چهارمحال و بختیارى یخ زد. 

فرماندارشهرسـتان بـن گفـت: بخش گسـترده اى 
ازاین گرداب بر اثر سرماى شـدید و کاهش دما براى 
پنجمین سـال متوالى یـخ زد. کمال اکبریـان اظهار 
داشـت: این گرداب داراى پنج هکتار وسعت و هشت 
متـر عمق اسـت.  وى افـزوود: در سـه شـب متوالى 
شهربن دماى 13 درجه زیر صفر را تجربه کرد که این 

موضوع در یخ زدگى گرداب مؤثر بوده است. 
وى گفت: هرسـاله مسـافران زیادى از داخل و خارج 
کشـور از این گرداب دیـدن مى کنند.گـرداب بن در 
شهرسـتان بن در فاصله 30 کیلومترى مرکز اسـتان 

چهارمحال و بختیارى قرار دارد.

زنان مسلح آمارگیرى نمى کنند
نیروى انتظامى خبر منتشـر شـده در فضاى مجازى 
مبنى بـر ورود شـمارى از زنان با پوشـش ادارى و به 

منظور آمارگیرى در مورد انتخابات را تکذیب کرد.
به گزارش میزان، چنـدى پیش خبرى مبنى بر اینکه 
«تعدادى زن با ظاهر ادارى و رسـمى و بـا لپ تاپ و 
تجهیزات الکترونیکى به خانه هاى شما مى آیند و از 
شـما براى انتخابات آمار مى گیرند، این زنان، مسلح 
به اسلحه هاى صدا خفه کن و خطرناك هستند و در 
صورت مشاهده مراتب را به مأموران انتظامى اطالع 

دهید» منتشر شد.

کنترل مربیان شیرخوارگاه ها 
معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور گفت:  
عملکرد مربیـان تمـام شـیرخوارگاه هاى سـازمان 
بهزیستى کنترل مى شود. حبیب ا... مسعودى فرید به 
تجهیز شیرخوارگاه هاى سراسر کشور به دوربین مدار 
بسته خبرداد و خاطرنشان کرد: تمام اتاق ها، راهروها 
و سایر نقاط شیرخوارگاه هاى سراسر کشور مجهز به 
دوربین مدار بسته است و عملکرد مربیان از این طریق 

ثبت و ضبط مى شود.

مدیریت بحران خندوانه اى!
رحمـت ا... حافظى عضو اصولگراى شـوراى شـهر 
تهـران فهرسـتى از سـوله هـاى مدیریـت بحـران 
شـهردارى مناطق مختلف تهران منتشـر کرد که در 

اختیار برنامه هاى تلویزیونى قرار گرفته است. 
به گزارش انتخاب، حافظى در توئیتر خود نوشـت: به 
نظر شما محل استودیوى این برنامه هاى صداوسیما 
کجاست؛ برنامه «خندوانه»، برنامه «اکسیر»، برنامه 

«محرمانه» و برنامه «عموپورنگ»؟ 
حافظى افزود:  سـوله هاى مدیریت بحـران، منطقه 
2 در اختیـار برنامـه «خندوانـه»، منطقـه 12 برنامه 
«اکسـیر»، منطقه 3 برنامه «محرمانـه» و منطقه 5 

«عموپورنگ»،  قرار دارد.

ایرانیان لب ُشترى!
رسـانه روسـى «اسـپوتنیک» نوشـت: دماغ خوکى، 
لب شـترى و گوش االغـى از نمونه هاى رونـد رو به 
رشـد عمل هاى مختلـف زیبایـى در ایران اسـت. در 
گذشـته عمل هـاى زیبایـى مربوط بـه از بیـن بردن 
عیب هاى اندامى مى شد اما با گذشت زمان کم کم این 
عمل هـا فراگیر شـد و اکنون دیگـر محدود به قشـر 

خاصى نمى شود.
رسـانه روسـى در گزارش خود افـزوده اسـت: یکى از 
عمل هاى مورد عالقه اقشـار مختلف در ایـران، زیبا 
کردن بینى اسـت که بیشـتر بین نوجوانـان و جوانان 
فراگیرى دارد و جراح مى تواند انـدازه آن را تغییر دهد 

یا قوز را از بین ببرد.

ایرانیان پاى ثابت ارمنستان
آمارهـاى کمیتـه گردشـگرى ارمنسـتان مربوط به 
سال گذشته میالدى نشـان مى دهد، ایرانیان پس از 
روس هـا بیشـترین ورود گردشـگر به این کشـور را 
داشـتند.  در گزارش کلى این کمیته که روز دوشـنبه 
انتشار یافت، آمده است چهار کشور اصلى از نظر ورود 
گردشگر به ارمنستان، روسـیه، ایران، امارات متحده 

عربى و چین هستند. 

چرك نویس

معاون عملیات سازمان آتش نشــانى توضیحاتى را در 
رابطه با کمبود بیسیم، چرایى اســتفاده نشدن از فوم و 
همچنین تشک نجات در صحنه حادثه پالسکو ارائه کرد.
به گــزارش میزان، مهــدى داورى در خصوص حضور 
شهروندان در طبقات مختلف ساختمان پالسکو تصریح 
کرد: به طور تقریبى مى توان اعــالم کرد که هر طبقه 

حدود 40 تا 50 نفر در ساختمان حضور داشتند.
وى ادامه داد: 31 دقیقه قبل از ریزش ساختمان پالسکو 
دستور خروج صادر شده بود اما 15 دقیقه قبل از ریزش 
نیز مشاهده مى شد که شهروندان در صحنه حضور دارند 
و آتش نشان ها در آن دقایق حدود 150 نفر را با تکیه بر 

زور از صحنه حادثه خارج کردند.
معاون عملیات ســازمان آتش نشانى در رابطه با چرایى 
استفاده نکردن آتش نشــان ها از فوم گفت: فوم ویژه 
خاموش کردن مایعات است و در صحنه حادثه پالسکو 

باید از آب استفاده مى شد.
وى در رابطه با دالیل اســتفاده نشدن تشک نجات در 
صحنه حادثه پالسکو خاطرنشان کرد: استفاده از تشک 
نجات نمى توانســت مؤثر باشــد زیرا ریزش شیشه از 
ساختمان را شاهد بودیم و بدون شک اگر تشک نیز پهن 

مى شد دچار آسیب شده و بهره ورى نداشت.
وى در رابطه با پرسش هاى مطرح شده پیرامون دالیل 
در اختیار نداشتن بیسیم تصریح کرد: زمانى که یک تیم 
وارد عملیات مى شود ممکن نیست تمام افراد بیسیم در 
اختیار داشته باشــند فرمانده ها تنها افرادى هستند که 

بیسیم داشته و در تمام دنیا نیز این روش مرسوم است.
معاون عملیات سازمان آتش نشانى تأ کید کرد: هر تیم 
آتش نشانى در صحنه حادثه پالسکو یک یا دو بیسیم در 
اختیار داشت که این بیســیم ها نیز در دست فرماندهان 

آن نیز بوده است.

مدیر عامل شرکت داروسازى کوثر با اشاره به تولید 
داروى ترك سیگار «وارنیکلین» توسط این شرکت، 
گفت: تولید این دارو مورد تأیید سازمان غذا و دارو بوده 

و از هفته آینده در داروخانه ها عرضه مى شود.
به گزارش جام جم آنالین، علیرضا دبیر ســیاقى در 
آســتانه افتتاح خط تولید داروى ترك سیگار توسط 
شرکت داروســازى کوثر اظهارداشــت: دارویى به 
نام وارنیکلین جهت ترك ســیگار توســط شرکت 
داروســازى کوثر تولید شــده که فردا رونمایى طى 
مراسمى با حضور مسئولین وزارت بهداشت رونمایى 

خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه این شرکت پیش از این در زمینه 
تولید داروهاى آنتى بیوتیک فعال بوده است، افزود: 
مصرف داروى وارنیکلین ســبب کاهش تمایل فرد 
به مصرف سیگار مى شــود؛ البته باید براى محقق 
شدن این موضوع دارو شش تا ده هفته مورد استفاده 

قرار گیرد.
مدیر عامل شرکت داروسازى کوثر ادامه داد: پس از 
هشت روز از آغاز مصرف دارو، نشانه هاى ترك سیگار 
اتفاق مى افتد همچنین باید توجه داشت که این دارو 

عوارض خاصى نداشــته و تنها در برخى موارد سبب 
سردرد و بى خوابى مى شود.

دبیر سیاقى اضافه کرد: این دارو در جهان مورد استفاده 
میلیون ها نفر قرار گرفته و سبب ترك استعمال سیگار 
در آنها شده است همچنین برند اصلى این دارو مربوط 
به یک شــرکت آمریکایى بوده و براى اولین بار در 
ایران توسط شرکت داروسازى کوثر تولید شده است.

وى با اشاره به اینکه بســته بندى داروى تولید شده 
توسط شرکت داروســازى کوثر مشابه برند خارجى 
است،خاطر نشان کرد: این دارو در دو پکیج به مجموع 
قیمت حدود 170 هزار تومــان از هفته آینده در تمام 
داروخانه هاى سراســر کشــور قابل عرضه است. 
همچنین قیمت این دارو یک ســوم برند آمریکایى 

است.
مدیر عامل شرکت داروسازى کوثر در پایان با اشاره 
به اینکه مصرف این دارو باید تحت نظر پزشک و با 
مشورت آن انجام شود، تأکید کرد: داروى ترك سیگار 
وارنیکلین تولید شده که امروز رونمایى از خط تولید 
آن صورت مى گیرد، مورد تأیید سازمان غذا و داروى 

ایران، اروپا و آمریکا ست.

رئیس انجمن علمى روانپز شکان ایران مى گوید وزیر بهداشت با تخفیف، آمار مبتالیان 
به بیمارى هاى روانى را 23 درصد اعالم کرده است!

احمد جلیلى در گفتگو با جام جم آنالین بیان کرد: شایع ترین بیمارى هاى روانى در ایران 
و تمامى دنیا، افسردگى و استرس شناخته شده اســت و حدود 17 الى 18 درصد عموم 
مردم کشور داراى عالئم افسردگى و اضطراب هستند البته ناگفته نماند در کشور افرادى 
هم وجود دارند که درگیر بیمارهاى روانى هستند اما تشخیص داده نشده و تحت درمان 
نیز قرار نمى گیرند. در تمام دنیا اگر بخواهیم یک آمار متوسط داشته باشیم در حدود 25 
درصد جمعیت هر کشورى نیاز به خدمات روان پزشکى دارد الزم به ذکر است این آمار در 

برخى مواقع به باالى 30 درصد هم صعود مى کند.
جلیلى خاطرنشان کرد: در رابطه با آمارى که آقاى وزیر بهداشت اعالم کرد (23درصد) 
ایشان تخفیف هم قائل شده اند چرا که آمارها باالى 30 درصد هم گزارش شده است و 

این 23درصد را آمار متوسط مى توان نام برد.
رئیس انجمن علمى روانپز شکان ایران افسردگى را در رأس بیمارى هاى روانى در کشور 
اعالم کرد. افســردگى و اضطراب در زنان دو برابر مردان است و در کشور ما نسبت به 

بیشتر کشورهاى دنیا شیوع  بیشترى دارد. 
به گفته وى، حدود 25 درصد افراد هر جامعه با بیمارى روان مبتال هستند و نیاز به خدمات 

روانپزشکى دارند.

سازمان وظیفه عمومى نیروى انتظامى، تمام مشــموالن غایب و غیرغایب کاردانى، 
دیپلم و زیر دیپلم متولد 1355 تا پایان بهمن 1377 را براى انجام خدمت دوره ضرورت 

فراخواند.
مشــموالن یاد شــده که برگ آماده به خدمت به تاریــخ نوزدهم بهمن ماه ســال 
1395دریافت کرده اند، باید در ساعت و محلى که سازمان وظیفه عمومى ناجا در برگ 

معرفینامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهاى مسلح اعالم کرده است، حضور یابند.
براساس اطالعیه یاد شــده، تمام مشــموالن کاردانى، دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر 
غایب ساکن اســتان هاى کشــور به جز تهران داراى برگه آماده به خدمت به تاریخ 
بهمن ماه سال 1395، باید رأس ساعت 7 صبح سه شنبه 19 بهمن (امروز)  به محل و 
مراکزى که توسط سازمان وظیفه عمومى ناجا در برگ معرفینامه مشموالن به مراکز 
آموزش نیروهاى مسلح اعالم شــده اســت، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت

 اعزام شوند.
در این اطالعیه تأکید شده است که عدم حضور به موقع در زمان و محل هاى تعیین شده 
غیبت محسوب مى شود. همچنین آن دسته از مشموالنى که به هر دلیل تاکنون موفق 
به دریافت برگ معرفینامه مشموالن به مراکز آموزش نشده اند، مى توانند به نزدیک 
ترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامى (پلیس+10) مراجعه و نسبت به دریافت برگ 

مذکور ، بر اساس اطالعات درج شده در آن اقدام کنند.

با آغاز سومین دور سفرهاى استانى رئیس کمیته امداد 
به اســتان هرمزگان، خبرنگار اعزامى جام جم آنالین 
نیز با وى همراه شد. سید پرویز فتاح در خالل این سفر 
طى گفتگویى به تشــریح اهداف و برنامه هاى خود در 
این سفر پرداخت و تصریح کرد: کمیته امداد، تقریبًا هر 
هفته سفرهاى استانى را در برنامه کارى خود مى گنجاند. 
اما در ادامه مصاحبه، وى به برخى ســئوال هاى حوزه 
داخلى کشــور از جمله موضوعات انتخاباتى و مباحث 
مدیریتى کمیته امداد پاسخ داد.بخش هایى از گفتگوى 
جام جم آنالین با سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام 

خمینى(ره) را بخوانید:
در کشور چه تعدادى تحت تکفل این 
نهاد انقالبى قرار دارند و در این بین 
ســهم زنان سرپرست به چه میزان 

است؟
افراد معیشــت بگیر(مســتمرى بگیران) در کل کشور 
در حدود یــک میلیون و 620 خانوار بــوده و اگر به این 
نفرات افراد تک خدمتى و یا چند خدمتى(نیازمندانى که 
به طور موردى تحت پوشــش قرار مى گیرند) را اضافه 
کنیم، در مجموع کمیتــه امداد حضرت امــام (ره) در 
راستاى رسالت انقالبى خود قریب به چهار میلیون نفر از 
نیازمندان عزیز و شریف کشور را زیر چتر حمایتى خود 
دارد. از این میزان بالغ بر 60 درصد را بانوان سرپرســت 
خانوار تشــکیل مى دهند که به علت فــوت و یا زندانى 
بودن همسر و ســایر دالیل، بى سرپرســت به حساب 

مى آیند.
با توجه به برخى شــایعات پیرامون 
میزان و همچنین محــل هزینه کرد 
وجوه دریافتــى از صندوق صدقات 

مستقر در سطح شهرها، در این راستا 
کمیته امداد به منظور شــفاف سازى 
و تنویر افکار عمومــى چه اقداماتى 

صورت داده است؟
شــفاف ســازى از ملزومات جلب اعتماد مردم است. 
بدین معنا که هیچ ابهامى در ذهن شــهروندان جامعه 
شــکل نگیرد. کمیته امداد ارائه گــزارش کار به مردم 
و خیریــن را از وظایف خود دانســته و همین آمارى که 
(درباال) از آن یاد کردیم در جهت شــفاف سازى افکار 
عمومى مطرح مى شــود. اینکه مردم بدانند چه میزان 
از منابع درآمــدى کمیته امداد صــرف تأمین جهیزیه 
نو عروســان، بیمه درمانى و اجتماعــى و نیز آموزش و 
تحصیل فرزندان مددجو مى شود فکر مى کنم خود نوعى 
روشنگرى به حســاب مى آید. وقتى ما اعالم مى کنیم 
امسال نسبت به سال گذشته درآمد صندوق هاى صدقات 
افزایش یافته، این خود به منزله ارتقاى نســبى اعتماد 
مردم قلمداد مى گردد. خوشبختانه منحنى درآمدهاى ما 
در بخش صدقه و زکات به سمت سیر صعودى مى رود. 
مجموع این عوامل نشــان مى دهد ما در جهت اطالع 
رسانى که بیشتر توسط رسانه ملى و دیگر رسانه ها انجام 
مى شود تأثیر خود را به درستى روى مردم شریف و خّیر 

کشورمان گذاشته ایم.
رقم مشــخصى از درآمد ماهانه یا 

ساالنه صندوق صدقات دارید؟
بله، در ســال 94 و در طول 12 ماه چیزى در حدود 275 
میلیــارد تومان از صنــدوق صدقات منــازل، اماکن و 
خیابان ها براى کمیته امداد به منظور کمک به نیازمندان 

درآمد زایى شده است.
شــما پس از تصدى ریاست کمیته 

امداد، طى بخشنامه اى اعضاى این 
نهاد را از فعالیت هاى سیاســى منع 
کرده اید. با وجود این برخى از اعضاى 
کمیته در احزاب و جریان هاى مختلف 
سیاسى فعال هستند، در این خصوص 

توضیح مى دهید؟
بله ممکــن اســت تعــدادى از دوســتان در مؤتلفه و 
یا جمعیت رزمنــدگان و دیگر جریان ها فعال باشــند 
اما بخشنامه مذکور در جهت ممنوعیت افراد از حمایت 
یک حزب با منابع مادى و معنوى کمیته امداد اســت و 

مشمول فعالیت صرف سیاسى نمى شود.
ماجراى توقف فعالیــت دفتر کمیته 
امداد در تاجیکستان از چه قرار بود و 
اساساً شما به منظور ساماندهى دفتر 
خارج از کشور چه تمهیداتى را پیش 

بینى نموده اید؟
فعالیت دفاتر ما در خارج از کشــور مستلزم هماهنگى 
و درخواست کشــور متبوع بوده و به اجبار نمى توان در 
جایى مشغول فعالیت شد. در خصوص سفارتخانه ها هم 
وضع به همین منوال است. در مورد تعطیلى دفتر کمیته 
امداد در دوشنبه باید اضافه کنم که این مورد یک بحث 
دیپلماتیک بوده و در مراودات بین سفارتخانه هاى متبوع 
حل شد و اساسًا مشــکلى از جانب ما وجود نداشت. در 
مورد صندوق هاى خارج از کشــور هم بنــده امروز با 
جدیت عرض مى کنــم، از منابع درآمــدى صدقات در 
داخل کشور، شــرعًا و قانونًا نمى توان در خارج از کشور 
هزینه کرد. از مجموع کمــک هاى مردمى هیچ مبلغى 
به بیرون از کشــور قابلیت انتقال و هزینه کرد نخواهد 
بود. با همین مدلى که در ایران وجود دارد در چند کشور 

صندوق هایى را مســتقر کرده ایم کــه از طریق منابع 
داخلى خودشان درآمد صدقات تأمین مى گردد. عراق، 
لبنان، ســوریه و افغانســتان در زمره این کشورها قرار 

دارند.
آخرین وضعیت فروش ســاختمان 
کمیته امداد واقع در سوهانک به کجا 
رسید؟ قرار بود به مبلغ هزار میلیارد 

تومان فروخته شود؟
ما به طور کامل از سوهانک به ساختمانى نزدیک میدان 
آزادى منتقل شــدیم و از نظر ادارى دیگر حضورى در 
ســوهانک نداریم و اکنون در بین مردم هستیم. براى 
فروش ساختمان مذکور با یکى از وزارتخانه هاى دولتى 
توافق نامه اى امضا کردیم و به لطف خــدا این مرکز به 

فروش خواهد رفت.

درآمدزایى 275 میلیارد تومانى از 
صندوق صدقات در سال 94

شفاف سازى رئیس کمیته امداد درباره درآمدهاى این نهاد

مشموالن متولد 55 تا 77 
امروز خودشان را معرفى کنند

شایع ترین 
بیمارى هاى روانى کشور

پاسخ به 3 شبهه در حادثه پالسکو
ترك سیگار در 6 هفته را تجربه کنید

جدیدترین داروى «ترك سیگار» تولیدى ایران از هفته آینده توزیع مى شود
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سبد متنوع پروژه هاى 
مشارکتى براى سرمایه گذاران

شهردار فوالدشهر گفت: دیگر اعتماد سرمایه گذاران 
براى مجموعه شـهردارى فوالدشهر بسیار ارزشمند 
است؛ چرا که با اعتماد سرمایه گذاران مى توانیم براى 

توسعه شهر گام هاى بزرگى برداریم.
عبـاس مـرادى اظهارداشـت : اولویـت برنامه هاى 
شـهردارى فوالدشـهر در راسـتاى حمایـت و جذب 
سرمایه گذار و بخش خصوصى  است چرا که توسعه 
و رشد شهر امروزه نیازمند حضور بخش خصوصى و 

سرمایه گذاران است.
وى افزود: شهردارى فوالدشهر همواره در تالش بوده 
دست اندازهاى موجود بر سر راه سرمایه گذاران بخش 
خصوصى را رفع کند تا سرمایه گذاران بیشترى جذب 
پروژه هاى این مجموعه شوند چراکه جذب سرمایه 
هاى بخش خصوصـى در پروژه هاى شـهردارى ها 
مزیت هاى مختلفى چون بهبـود وضعیت اقتصادى 
شهرها، کارآفرینى، ورود شهردارى ها به عرصه هاى 
جدید کار و تالش و خدمت رسانى  و همچنین ارتقاى 

سطح رفاه شهروندان را در پى خواهد داشت.
وى عنـوان کـرد: باید توجه داشـته باشـیم کـه ما از 
سـرمایه گذاران انتظار خالقیـت و نـوآورى داریم از 
این رو سـبد متنوعـى از پروژه هاى مشـارکتى براى 
سرمایه گذاران بخش خصوصى در فوالدشهر فراهم 

شده است. 

افتخار آفرینى
 دانشگاه آزاد اصفهان 

تیم بتن دانشجویى نقش جهان دانشگاه آزاد اسالمى 
واحـد اصفهان موفـق به کسـب دو مقام برتـر براى 
دومین سال پیاپى در مسـابقات تکنولوژى ساخت و 
تولید بتن مؤسسـه بین المللى بتن آمریـکا(ACI) به 

عنوان معتبرترین مسابقات بتن کشور شد.
در ایـن دوره از مسـابقات کـه در گرایش هـاى بتـن 
هدفمند، بتن متخلخل، توپ بولینـگ بتنى، کارآیى 
 EPDمالط، کن استراکشن و سازه محافظ تخم مرغ
برگزار شد، تیم هاى دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد اصفهان موفق به کسـب مقـام اول در گرایش 
بتن متخلخل و کسـب مقـام دوم در گرایش کارآیى 

مالط شدند.

تمجید بازیگران از 
قهرمانان ووشوکار سمیرمى

مستند «صفر تا سکو» پس از اکران در سى و پنجمین 
جشـنواره فیلم فجر با برخى واکنش هاى مثبت روبه 

رو شد.
  فیلم مستند «صفر تا سکو» سـاخته سحر مصیبى و 
به تهیه کنندگى طهورا ابوالقاسمى و مهتاب کرامتى 
جمعـه گذشـته در جریان سـى و پنجمین جشـنواره 
بین المللى فیلـم فجر در بـرج میالد اکران شـد. این 
فیلم به زندگى الهه، شهربانو و سهیال منصوریان، سه 

خواهر ووشوکار اهل سمیرم اختصاص دارد.
برخـى هنرمندان هـم به تماشـاى این فیلم مسـتند 
در کاخ جشـنواره نشسـتند؛ از جمله آفرین عبیسى و 
مریم امیرجاللى که پس از اتمام فیلم به سراغ خواهر 
کوچک تر، سـهیال منصوریان رفتند و او را در آغوش 

گرفتند.

30 کارگاه تولید سرکه سیب 
در سمیرم فعال است

مسئول بسیج سازندگى سپاه ناحیه سمیرم از فعالیت 
30 کارگاه تولید سرکه سیب در این شهرستان خبر داد.

اسماعیل یارى اظهار داشـت: این شهرستان به دلیل 
برخوردارى از محصول مرغوب سـیب درختى، قطب 

تولید سرکه سیب در کشور معرفى شده است.
وى ضرورت تولید و استفاده از مشتقات سیب با بهره 
گیرى از صنایـع تبدیلى را یادآور شـد و گفت: با توجه 
به اشـتغال 92 درصدى مردم و حتى عشایر این خطه 
به شغل کشاورزى و خشکسالى هاى ادامه دار، توجه 
به صنایع تبدیلى در این منطقـه، امرى اجتناب ناپذیر 
اسـت. وى  افـزود: افزون بـر 70 ُتن سـرکه در طول 
یکسال در سمیرم تولید و بیش از پنج ُتن آن به کشور 

هاى حاشیه خلیج فارس صادرات مى شود. 

جوانان عضو هــالل احمر اســتان هــاى اصفهان، 
چهارمحال و بختیارى، لرســتان، مرکزى و یزد، با آغاز 
طرح ملى پیمان مقابله و پیشگیرى از اعتیاد، براى مبارزه 

با این بالى خانمان سوز هم قسم شدند.
«طرح ملى پیمان» از جمله طرح هایى است که تالش 
مى کند با کمک جوانان در مقابل تهدیدات و آسیب هاى 

اجتماعى، جامعه اى ایمن ایجاد کند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان در آیین 
آغاز «طرح ملى پیمان» با اشــاره به اجراى طرح ملى 
پیمان توسط جوانان هالل احمر افزود: تالش مى شود 
با اجراى اینگونه طرح هــا، جامعه در مقابل تهدیدات و 

آسیب هاى اجتماعى ناشى از اعتیاد ایمن شود.
محســن مؤمنى گفــت: بــا ارائــه آمــوزش هاى 
تخصصى مى توانیم نگــرش جوانــان را به موضوع 
اعتیاد حساس تر کنیم و با مشــارکت مؤثر جوانان در 
پیشــگیرى از اعتیاد، گام هاى محکمى در این زمینه

 برداریم.
گفتنى اســت، دوره آموزشــى «طرح ملى پیمان» با 
حضور 250 عضو جوان و کارشناس هالل احمر استان 
هاى یــزد، چهارمحال و بختیارى، لرســتان، مرکزى 
و اصفهان در اردوگاه شــهید بهشــتى اصفهان برگزار

شد.

مدیرکل امور اتبــاع و مهاجرین خارجى اســتاندارى 
اصفهان گفت: سرشــمارى خانواده هــاى افغانى فاقد 
مدرك شناســایى معتبر در دفاتر 24 گانه کفالت استان 

اصفهان آغاز شد.
مهدى سلیمانى با اشاره به اینکه بر اساس ابالغیه وزارت 
کشور طرح سرشمارى سه گروه از اتباع افغانستانى فاقد 
مدرك در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: این   

طرح تا پایان بهمن ماه اجرایى خواهد شد.
وى ابراز داشت: پیش بینى مى شود حدود 250 هزار تبعه 

بدون مجوز در استان اصفهان زندگى مى کنند.
مدیرکل امور اتبــاع و مهاجرین خارجى اســتاندارى 

اصفهان ادامــه داد: خانواده هاى دانش آمــوزان فاقد 
مدرك ثبت نام شــده در مدارس، اتباع افغانستانى فاقد 
مدرك اقامتى که با زنــان ایرانى ازدواج کرده به همراه 
فرزندان حاصل از این ازدواج و اتباع افغانستانى داراى 
مدرك تاریخ گذشــته یا فاقد مدرك معتبر اقامتى که با 
یکى از اتباع افغانســتانى داراى مــدرك اقامتى معتبر 
ازدواج کرده به همراه فرزندان آنها مشــمول این طرح

 مى شوند.
وى گفت: نوبت دهى و ثبت نــام در این طرح از طریق 
دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجى انجام خواهد 

شد.

جوانان هالل احمر براى 
مبارزه با اعتیاد هم قسم شدند

آغازسرشمارى اتباع فاقد 
مدرك افغانستانى در استان 

با بکارگیرى دستگاه تزریق روان کننده، پمپاژ نفت خام 
از خط لوله مارون- اصفهان به 600هزار بشـکه در روز  

افزایش یافت.
معاون عملیات شـرکت خطـوط لوله و مخابـرات نفت 
ایـران منطقـه اصفهان بـا بیان اینکـه براى نخسـتین 
بـار از دسـتگاه تزریـق روان کننـده در خطـوط لولـه 
انتقـال نفـت خـام مـارون بـه اصفهان اسـتفاده شـده 
اسـت، گفـت: بـا بکارگیرى ایـن دسـتگاه هـا ظرفیت 
انتقال نفـت خام مارون به اصفهان از سـه هـزار و 600 
مترمکعب به چهار هـزار مترمکعب در سـاعت افزایش 
پیدا کـرد و این رقـم معـادل 600 هـزار بشـکه در روز

است.
همت على اسـماعیلى ادامـه داد: روان کننده بـا غلبه و 
کاهش دادن اصطکاك جداره لولـه، باعث کاهش افت 
فشـار و در نتیجه افزایش فلو (شـدت جریان) عبورى از 

خطوط لوله مى شود.
وى تاکیـد کـرد: ایـن افزایـش ظرفیـت مقطعـى 
بـوده و بـه منظـور تنظیـم سـطح مخـازن بـراى 
شـده  ریـزى  برنامـه  تعمیـرات  عملیـات  انجـام 

است.

مدیر اجرایى حرم مطهر محمد هـالل بن على (ع) آران 
و بیدگل گفـت: از ابتداى سـال جارى تاکنـون 15 هزار 
گردشـگر خارجـى از ملیت هـاى مختلف جهـان از این 

امامزاده بازدید کردند.
 به گزارش ایرنا، سـید جواد تکیه روز دوشـنبه در نشست 
با خبرنگاران در سـالن اجتماعات آن امامزاده با اشاره به 
جایگاه ویژه گردشگرى مذهبى در کشـور افزود: برنامه 
ریزى براى تبدیل این آستان مقدس به قطب گردشگرى 
مذهبى در کشـور را در دسـتور کار داریم و در این زمینه 

کارهاى خیلى خوبى در حال برنامه ریزى و انجام است.
وى بیان کرد: از ابتداى سـال جارى تاکنون شـاهد رشد 
فزاینده ورود گردشگران خارجى به این امامزاده هستیم 
که همجوارى با شهرستان کاشان در این زمینه بى تأثیر 

نبوده است.
وى از بـه تصویـر کشـیده شـدن و معرفـى آن امامزاده 
در رسـانه ها و سـایت هاى خارجى اشـاره کـرد و گفت: 
در مـاه گذشـته شـاهد معرفـى ایـن امامـزاده در مجله 
تراول فرانسـه بودیم که این امامـزاده را به عنوان چهل 
و هشـتمین نقطـه دنیـا کـه ارزش دیـدن دارد معرفـى 

کرده بود.

طى مراسـمى از سـوى دفتـر نماینده مردم شهرسـتان 
لنجان در مکان فرماندارى این شهرستان از چهره هاى 

ماندگار انقالب اسالمى تجلیل شد.
در این مراسـم محسـن کوهکن نماینده مـردم لنجان 
در مجلس از چهره هـاى ماندگارى که قبـل از انقالب 
اسـالمى و کسـانى که در پیروزى انقالب نقش داشتند 
و افـرادى که به صـورت خودجـوش جلودار بودنـد و با 
تشـکیل کمیته مردمى امـور روزمره و امنیـت فیزیکى 
شهرستان را به عهده داشتند و سال هاى زیادى از عمر 
خود را در خدمت به مردم گذراندند تجلیل کرد. در ادامه 
مراسم از تمبر اختصاصى چهره هاى ماندگار شهرستان 
با حضور خانواده شهدا و جانبازان رونمایى شد و در پایان 
لوح و تندیس به چهره هاى ماندگار و خانواده سرداران و 

شهداى شهرستان اهدا شد.

ساسان اکبرزاده
همزمان با دهه فرخنده فجر، نمایشگاه توانمندى هاى خانواده بزرگ 
ذوب آهن اصفهان در مجموعه ادارى آموزشى شفق و با بریدن روبان 
و بریدن کیک دو سـالگى این نمایشگاه از سوى مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان رسماً افتتاح شد و تا بیستم بهمن ماه از ساعت 16 تا 22 پذیراى 
بازدید کنندگان عالقه مند مى باشد. این در حالى است که جشن بزرگ 

انقالب نیز با اجراى برنامه هاى متنوع هنرى و موسیقى برپاست. 
به گفتـه مشـاور فرهنگى اجتماعـى مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهان 
نمایشگاه توانمندى هاى خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان در فضایى 
به وسعت حدود دو هزار مترمربع در 26 غرفه در بخش هاى فرهنگى، 
اجتماعى، صنعتى وتجارى برپا شده و دستاوردها و محصوالت خانواده 
بزرگ ذوب آهن اصفهان از سوى بیش از 150 نفر از کارکنان و خانواده 

بزرگ ذوب آهن در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
فاطمه علمدارى اظهار داشت: دستاوردهاى خانواده بزرگ ذوب آهن 
اصفهان در غرفه هایى همچون باشگاه فرهنگى- ورزشى ذوب آهن، 
تحقیق و پژوهش، قـرآن، کودك، هنرهاى تجسـمى، صنایع غذایى، 
ورزش همگانى، آمـوزش، صنایع دسـتى، کامپیوتر، علـوم پایه، زبان 
انگلیسى، بسیج، بیمارستان شهید مطهرى، معاونت پشتیبانى و ساخت، 
بهره بردارى، ایمنى و بهداشـت، محیط زیسـت، خیریه و الفجر، نظام 
پیشنهادها، فضاى سبز و گل و گیاه، روانشناسـى، امور شهدا، تبلیغات 
اسـالمى، کانون خیریـن فرهنگـى، انتشـارات جنگل و... بـه نمایش 

گذاشته شده است.
وى بـا بیـان اینکـه آمـوزش دسـتاوردهاى بانـوان خّیر در 11 رشـته 
تخصصى براى خانـواده ذوب آهن رایگان بوده و بـراى عموم مردم با 
تخفیفات ویژه همراه اسـت، افزود: این نمایشـگاه با کمترین هزینه و 
با همت و تالش شـبانه روزى همه همکاران آماده شـده و نشـانه بارز 
اقتصـاد مقاومتى اسـت. ایـن در حالى اسـت که نمایشـگاه، نشـان از 

توانمندى بانوان ایرانى دارد.
علمدارى از اعضاى بانوان فرهنگى خّیر ذوب آهن و همه کسانى که در 

برگزارى این نمایشگاه تالش کردند قدردانى نمود.
وى ذوب آهن را پشتوانه نظام از نظر اشتغال و رونق اقتصادى دانست 
و گفت: از آموزش هاى رشـته هاى مختلف نیز خانواده تحت پوشش 
بهزیستى، کمیته امداد امام خمینى (ره) و مددجویان زندان به صورت 

رایگان استفاده مى کنند.
مشاور فرهنگى اجتماعى مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه افزود: 

در جوار نمایشگاه هر شب جشن پیروزى انقالب به منظور ایجاد فضایى 
مفرح، شاد و با برنامه هاى متنوع، پذیراى شهروندان بوده و مسابقه اى 

با جایزه نفیس در نظر گرفته شده است. 
■■■

مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان هم کـه پـس از چیـدن روبـان و بریدن 
کیک دوسـالگى نمایشـگاه توانمندى هـاى خانـواده بزرگ به مدت سـه 
سـاعت از تک تک غرفه هاى این نمایشـگاه بازدید کـرده و با توضیحات 
مسـئوالن در جریان روند فعالیت ها قرار گرفته بود در پایـان این بازدید، به 
نصف جهان گفت: آنچه در این نمایشـگاه که به مناسبت دهه فجر برگزار 
شـد از سـوى مردم بازدیـد مى شـود در حقیقت بخـش بسـیار کوچکى از 

فعالیت هاى ذوب آهن اصفهان براى تحقق اقتصاد مقاومتى است.
احمد صادقى اظهار داشت: امروز فعالیت در ذوب آهن اصفهان بخاطر 
حجم بسیار زیاد بدهى، کار سختى است. اما با این حال ما فعالیت هاى 

گسترده اى براى اجراى اقتصاد مقاومتى انجام دادیم.
وى اضافه کرد: حذف 600 میلیارد تومان پروژه و قرارداد زاید، کاهش 
مصرف، بهره گیـرى از تکنولوژى بومى و اجراى پـروژه هاى مختلف 

با هزینه هاى اندك و... اقداماتى در راستاى اقتصاد مقاومتى است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: در گذشـته زیان ثبت شـده ذوب 
آهن هزار و 200 میلیـارد تومان بود در حالى که به نظر مى رسـد زیان 
واقعى آن هزار و 700 میلیارد تومان بوده ولى علیرغم همه این زیان ها، 

ما توانستیم امسال به سوددهى برسیم.
صادقى افزود: همه کارکنان ذوب آهن آگاه بوده و مى دانند ذوب آهن 
دچار بحران اسـت و باتوجه به رکود مسکن در کشـور، محصوالت ما 

تولید مى شود، ولى به فروش نمى رسد چون نقدینگى نیست.
وى ادامـه داد: حجم بدهى هاى گذشـته ذوب آهن موجب شـده، اگر 
ذوب آهن در هر کیلو محصول هم 500 تومان سود کند باز هم 20 سال 

طول مى کشد تا این بدهى پرداخت شود. البته فعالیت هایى انجام شده 
و در تالش هستیم حجم دیون ذوب آهن با اصالح ساختار مالى، درست 

شود تا ذوب آهن روى پاى خود بایستد.
صادقى به همه شـاغلین و کارکنـان ذوب آهن اصفهـان توصیه کرد: 
باتوجه به اینکه بحران همواره پیش مى آید آستانه صبر و تحمل خود 
را افزایش داده و با اتحاد و یکپارچگى، همراهى و همگامى بکوشند تا 

ذوب آهن اصفهان از وضعیت فعلى نجات یابد.
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان بخشـى از اهـداف برگـزارى 
نمایشـگاه توانمندى هاى خانواده بـزرگ ذوب آهن اصفهـان را ارائه 
توانمندى هاى ذوب آهن که در سطح کشـور مى توانند از آن استفاده 

کنند بیان و از همه برگزارکنندگان این نمایشگاه تشکر کرد.
وى همچنیـن در دفتـر یـاد بـود غرفـه باشـگاه فرهنگـى- ورزشـى 
ذوب آهن اصفهان در این نمایشگاه نوشـت: به ایرانى بودنم، به ذوب 
آهنى بودنم و به کشور اسـالمیم افتخار مى کنم و بیشـتر از هرچیز به 
قهرمانان بااخالق ذوب آهن افتخار مى کنم و آرزو دارم که در سالمت 

روح و روان جامعه اسالمى موفق و مؤید باشند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از تالش هاى باشگاه فرهنگى- ورزشى 
ذوب آهن اصفهان که همیشـه مایه افتخار هستند تشـکر و براى آنها 

آرزوى توفیق نمود.
■■■

در ادامه فاطمه مقیمى با بیش از 27 سال سابقه فعالیت هنرى و صنایع 
دسـتى به نصف جهـان گفـت: در دومین نمایشـگاه توانمنـدى هاى 
کانون خیرین با 14 مربى در رشـته هاى خیاطى، گلـدوزى، قالیبافى، 
شمع سازى، سرمه دوزى، پته دوزى، زیورآالت گلسازى، تاج عروس، 

چرم دوزى، تزئین حنا، بافتنى، مینیاتور برجسته و... شرکت دارند.
وى با بیان اینکه سـال گذشـته در اولین گام، استقبال بسـیار خوبى از 
نمایشـگاه توانمندى هاى خانـواده بـزرگ ذوب آهن شـد گفت: این 
نمایشگاه امسال در فضایى بیشتر برگزار شده و در نتیجه ما نیز فضاى 
بیشترى براى ارائه محصوالت خود داشتیم که به لطف خدا با رضایت 

و استقبال مسئوالن و مردم همراه بوده است.
مقیمـى از همه دسـت انـدرکاران و خیریـن در برپایى این نمایشـگاه 

قدردانى کرد. 
وى که با کانـون خیرین ذوب آهن همـکارى داشـته و در کانون امام 
رضا (ع) فوالدشـهر، نماینـده گروه صنایع دسـتى بوده امیدوار اسـت 

قدم هاى مثبت بیشترى از سوى خیرین در جامعه برداشته شود. 

 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در حاشیه نمایشگاه توانمندى هاى خانواده این کارخانه:

رکود مسکن، گریبانگیر ذوب آهن شده است

نمایشگاه بزرگ دهه فجر و دستاوردهاى انقالب اسالمى و پنجمین نمایشگاه توانمندى ها و دستاوردهاى 
سـازمان هاى مردم نهاد اسـتان اصفهان، همزمان با ایام مبارك دهه فجر از امـروز 19 تا 22 بهمن ماه در 

محل نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان، برگزار خواهد شد. 
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان، در نمایشگاه دهه فجر 60 سازمان 
و دستگاه دولتى در 2500 مترمربع فضاى نمایشگاهى گرد هم مى آیند تا عملکردها، خدمات، دستاوردها، 

برنامه ها و اهداف خود را به اطالع مسئوالن و عموم مردم برسانند.
همچنیـن در پنجمیـن نمایشـگاه توانمنـدى هـا و دسـتاوردهاى سـازمان هـاى مـردم نهـاد اسـتان، 
52 تشـکل غیردولتـى و سـازمان مـردم نهـاد در 1500 مترمربـع فضـاى نمایشـگاهى حضـور خواهند 

یافت.
در این نمایشگاه، تشـکل هاى شـاخص حوزه درمان و سـالمت، آموزش، حمایت و کمک به نیازمندان و 

سمن هاى حوزه میراث فرهنگى و اجتماعى شرکت دارند. 
این دو نمایشـگاه از سـاعت 15 تا 21 تاریخ مذکور، آماده بازدید عالقه مندان، مردم و مسـئوالن خواهند 

بود.  

مردم از غذا دادن به 
پرندگان مهاجر آبزى خوددارى کنند

آغاز نمایشگاه دهه فجر 
از امروز 

 برگزارى همایش چهره هاى 
ماندگار انقالب در لنجان

افزایش  ظرفیت انتقال نفت 
خام خط مارون-اصفهان

بازدید 15 هزار گردشگر 
خارجى از امامزاده آران

رئیس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان اصفهان در خصوص نحوه پیشگیري از انتشار بیماري 
آنفلوآنزاي فـوق حاد پرنـدگان و مواجهه با موارد مشـکوك اظهار داشـت: آنفلوآنزاي فوق حـاد پرندگان جزو 
بیماري هاي به شدت واگیر، مشترك و خطرناك بین پرندگان (اهلی و وحشی) و بعضاً سایر پستانداران و حتی 
انسان است که انتشار آن در حیات وحش و در جمعیت هاي پرندگان مهاجر می تواند منجر به نابودي و تهدید 

نسل آنها شود.
بهروز ستایش گفت: متأسفانه اولین مورد ابتال به این بیماري در روز پنج شنبه هفته گذشته از منطقه فالورجان 

گزارش شد که مربوط به تلف شدن هشت کالغ در این شهرستان بود.
رئیس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست اسـتان اصفهان افزود: به منظور جلوگیري از انتشار و کنترل 
آن در بین جمعیت هاي حساس از شهروندان دوستدار محیط زیست و حیات وحش تقاضا می شود موارد ایمنی 

را رعایت کنند.
وي افزود: خودداري از دست زدن به پرندگان وحشی در حاشیه رودخانه و سایر زیستگاه هاي آبی ، اطالع رسانی 
به اداره دامپزشکی یا اداره حفاظت محیط زیست هر شهرستان در صورت مشاهده هر نوع مورد مشکوك توسط 
مردم ، خودداري ازغذا دادن به پرندگان مهاجر آبزي و کنار آبزي، اطمینان از سالمت پرندگان زینتی و خانگی 
در صورت نگهداري و خودداري از قراردادن آنها در معرض سایر پرندگان وحشی از جمله موارد ایمنی است که 

الزم است شهروندان رعایت کنند.
ستایش گفت: هر گونه حضور و ایجاد ناامنی در زیستگاه پرندگان وحشی، خصوصاً پرندگان آبزي می تواند منجر 
به سوق دادن آنها به ترك آن زیستگاه جهت انتخاب زیستگاهی بهتر و امن تر شود در نتیجه حفظ امنیت تاالب 
و زیستگاهی که در آن بیماري شیوع پیدا کرده، بسیار ضروري است و در این ارتباط به شهروندان طبیعت دوست 

اکیداً توصیه می شود از هر گونه حضور در اجتماع پرندگان آبزي و کنار آبزي خودداري کنند.
وي افزود: با توجه به اینکه هر گونه صید و شـکار پرندگان با هر نوع وسـیله ممنوع است و مخاطرات احتمالی 
ناشی از انتقال بیماري به جوامع محلی در صورت مشاهده این موارد، از خرید هرگونه پرنده شکار شده خودداري 

و مراتب در اسرع وقت به فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان و یا ادارات 

تابعه آن اطالع رسانی شود.
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نصب 4000 کنتور برق در 
بهارستان

 با تالش شرکت عمران بهارستان  با هدف برق رسانی 
به مسکن مهر این شهر، تا کنون از مجموع پنج هزار 
و 608 دستگاه کنتور برق که مى بایست در واحد ها و 
بخش هاي مشاع مسکن مهر نصب شود ، تعداد چهار 
هزار و 223 دسـتگاه کنتـور در بخش هاي یاد شـده 

نصب شده است .
بر پایه این گزارش، تمامی 24 پست برق مسکن مهر 
به طور کامل تجهیز شده و امور برق بهارستان نیز در 
حال طراحی روشنایی معابر فرعی این بخش از شهر 
می باشد تا همه بخش هاي مسـکن مهر بهارستان 

ازنعمت برق برخوردار شوند .

گل آرایى شهر در نوروز 
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان اظهارداشـت: براى ایام نـوروز 96 طراحى، 
گل آرایـى و زیباسـازى شـهر اصفهـان بـه دسـت 
تولیدکننـدگان گل و گیـاه انجـام مى شـود تا شـهر 
زیبایى خاصى بگیرد و نقش تولیدکنندگان گل و گیاه 

را در زیباسازى شهرمان تجربه کنیم.
احمد سـلیمانى پور گفت: در کنار هر کدام از طراحى ها 
یک کد قرار مى گیرد تا با رأى مردم برترین ها را انتخاب 

و در هفته بزرگداشت اصفهان از آنها تقدیر کنیم.
وى تأکید کرد: براى مدیریت بهینه آب، از گونه هاى 
گیاهى با نیـاز آبى کم اسـتفاده مى کنیـم، همچنین 
انتقال آب به مناطقى کـه منابع آبى کمترى دارند نیز 

در دستور کار است. 

سالن اجتماعات گلستان شهدا 
احداث مى شود

مدیرمنطقه 6 شـهردارى اصفهان گفت: به مناسبت 
گرامیداشـت ایام مبـارك دهه فجر کلنـگ عملیات 
اجرایـى سـالن اجتماعات گلسـتان شـهدا بـه زمین 

زده شد.
منصور نجفى افزود: عملیات احداث سالن اجتماعات 
گلستان شهدا در زمینى به مساحت چهار هزار و 500 
مترمربع در جنوب غربى گلسـتان شـهدا به مناسبت 

گرامیداشت ایام ا... دهه فجر آغاز شد.
مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه در 
طبقه همکف این سالن پارکینگ احداث خواهد شد، 
ادامه داد: این پارکینگ ظرفیت پارك 220 دسـتگاه 

خودرو را دارد.

آغاز پذیرش حوزه علمیه 
پذیرش حـوزه علمیه اصفهـان براى سـال تحصیلى 

97-1396 آغاز شد.
سـامانه در  مرکـز  ایـن  در  بـرادران   پذیـرش 

 admission.esf-hozeh.com و پذیرش خواهران 
از طریق وبـگاه مرکز مدیریت حـوزه علمیه خواهران 

انجام مى شود.
تحصیـل در مـدارس علمیـه به صـورت تمـام وقت 
مى باشـد و پذیـرش قطعی منوط بـه قبولـى در تمام 

مراحل پذیرش حوزه خواهد بود.
داوطلبان دوره راهنمایى تنها در شهرستان محل اقامت 
مى توانند مشغول به تحصیل شوند و حوزه علمیه استان 

اصفهان در این مقطع پذیرش کشورى ندارد.

 اکران «بچه رزمارى» در 
دهمین «جمعه با سینما»

فیلم سـینمایى «بچه رزمارى» به کارگردانى رومن 
پوالنسکى، در دهمین «جمعه با سینما» شاهین شهر 

اکران، نقد و بررسى مى شود.
«جمعه با سینما» برنامه اى است که در شاهین شهر 
راه اندازى شده و هدف از اجراى آن، نمایش فیلم در 

ژانرهاى مختلف است.
گفتنى است، «بچه رزمارى» فیلمى در ژانر ترسناك 
روانشناسانه، محصول سال 1968 است که فیلمنامه 
آن را نیز «پوالنسکى» بر اساس رمانى از «آیرا لوین» 
نوشـته اسـت. عالقه منـدان بـراى دیدن ایـن فیلم 
مى تواننـد جمعه 22 بهمـن ماه، سـاعت 16 به تاالر 

شیخ بهایى واقع در شاهین شهر مراجعه کنند.

خبر

معاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهــان گفت: 
شهردارى اصفهان ســاماندهى کلیه دکل هاى سطح 
شهر را در دستور کار قرار داده و با تشکیل کارگروهى در 
معاونت خدمات شهرى رعایت اصول منظر شهرى را در 

بررسى درخواست هاى وارده اعمال و کنترل مى کند.
احمدرضا مصور از ورود شــهردارى در جهت کنترل و 
ساماندهى این موضوع خبر داد و تصریح کرد: عدم تناسب 
روند قبلى نصب و بهره بردارى از دکل ها با ساختار تاریخى 
شهر اصفهان، مغایرت با اســتانداردها و تهدید آلودگى 
منظر شهرى، لزوم ورود شــهردارى در جهت کنترل و 

ساماندهى این موضوع را هر روز پررنگ تر مى کند.

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان ادامه داد: بر این 
اساس شهردارى اصفهان با هدف حفظ و توسعه مبانى 
پایدارى شهرى شــهر اصفهان، بحث ساماندهى کلیه 

دکل ها را در دستور کار قرار داده است.
مصور اظهار داشت: در همین راستا استفاده از دکل هاى 
تجمیعى در اماکن عمومى یا با کاربرى نیمروز در دستور 

کار قرار گرفته است.
وى عنوان کرد: در ایــن اقدام که بــا هماهنگى کلیه 
اپراتورها انجام شــده از نصب تعداد زیــادى دکل که 
هرکدام مى تواند منجر به عوارض متعدد گردد جلوگیرى 

شده است.  

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان 
گفت: طرح عضویت یکســاله رایگان و سراسرى را 23 
بهمن در 180 کتابخانه عمومى نهادى استان در دستور 
کار داریم که در این طرح هر نفر کــه در کتابخانه ها به 
عضویت درآید مى توانــد از امکانات بقیه کتابخانه هاى 

استان نیز استفاده کند.
امیر هالکویى افزود: مســابقه کتابخوانى «داســتان 
راستان» از آثار شهید مطهرى با همکارى کانون حسنات 
انجام مى شود که تا 30 بهمن ماه مهلت ارسال پاسخ آن 
به روش پیامکى و یا تحویل پاســخنامه به کتابخانه ها 

وجود دارد.

وى عنــوان کــرد: دوره «قصه گوى مهربــان» که با 
محوریت آموزش مهارت هاى قصه گویى ویژه مادران 
با هدف فراهم کردن بانک اطالعاتى از مادران قصه گو 
و اســتفاده از حضور این بانــوان در بخش هاى کودك 
کتابخانه ها برگزار مى شود که با عنوان چه بخوانیم چطور 
بخوانیم و چرا بخوانیم در شهرستان اصفهان، فالورجان، 
برخوار، نجف آباد، شاهین شــهر، میمه، خمینى شــهر و 
فوالدشهر برگزار مى شــود و 28 بهمن اختتامیه آن در 

کتابخانه عمومى صائب اتفاق مى افتد.
هالکویى در مورد برنامه «کتابخوان» ماه بیان کرد:  این 

برنامه در بهمن  ماه ادامه پیدا کرده است.

عضویت رایگان در 
کتابخانه هاى عمومى استان 

سازماندهى دکل هاى مخابراتى 
در سطح شهر

 هشدار رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان درباره افزایش قیمت میوه ها وکمبود پرتقال و نارنگى 

میوه شب عید به همه نمى رسد!
رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: قیمت مرکبات جنوب هم اکنون 
در میدان میوه و تره بار کیلویى هفت هزار تومان اســت و احتمال اینکه در 

سطح بازار 9 هزار تومان به فروش  برسد، وجود دارد.
ناصر اطرج در گفتگو با مهر اظهار داشت: 80 درصد مرکبات شمال از بین 
رفته است و احتمال اینکه 20 درصد مرکبات هم به دست دالل ها افتاده باشد 

که در شب عید بازار را به دست گرفته باشند، وجود دارد.
وى بیان داشت: مسئوالن استان اصفهان نسبت به کمبود شدید مرکبات در 
اصفهان واقف هستند و اگر هم وزیر جهاد کشاورزى اعالم مى کند مرکبات 
به اندازه کافى هست شاید این گفته وى ناشــى از آمارهاى اشتباهى باشد 

که به وزیر داده اند.
رئیس اتحادیه میوه وتره بار اصفهان تصریح کرد: طى چند روز گذشته نیز 
شاهد سرمازدگى مرکبات جنوب بودیم به صورتى که در حال حاضر مرکبات 

جنوب در میدان میوه و تره بار کیلویى هفت هزار تومان به فروش مى رسد.
وى با بیان اینکه احتمال اینکه مرکبات جنــوب در بازار به کیلویى 9 هزار 
تومان هم برســد، وجود دارد، ادامه داد: با وجود اینکه بــه غیر از پرتقال و 
نارنگى، مابقى میوه ها از جمله ســیب، خیار، موز و کیــوى هیچ کمبودى 
نیست اما اگر واردات پرتقال و نارنگى نداشــته باشیم و به قیمت گزاف در 
سطح بازار به فروش برسد احتمال اینکه مابقى میوه ها هم تحت تأثیر قرار 

بگیرد وجود دارد.
وى گفت: با گران شــدن قیمت پرتقال و نارنگى، مردم بالطبع به ســراغ 
سایر میوه ها مى روند و چون تقاضا زیاد مى شود قیمت این نوع میوه ها هم 

افزایش مى یابد.
اطرج با اشاره به اینکه امســال نیاز مبرم به واردات پرتقال و نارنگى داریم 
تا بتوانیم تعــادل را در بازار ایجاد کنیم، اعالم کرد: ما برحســب وظیفه به 
مسئوالن این کمبود را گوشــزد کردیم اگر عمل کنند که تمام خانواده ها 

مى توانند از عهده خرید میوه هاى شــب عید بر آیند اگر نه که بسیارى از 
خانواده ها قادر به خرید میوه نخواهند بود.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: هم اکنون پرتقال هاى سرمازده 

شمال نیز در سطح بازار وارد شده و با قیمت ارزان به فروش مى رسد که مردم 
باید بدانند وقتى خریدار پرتقال ارزان قیمت هســتند به طور قطع سرمازده 

است و با وجود ظاهر خوب، خشک و تلخ است.

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى  فریدونشهر 
گفت: ثبت ملى تپه تاریخى شهرستان فریدونشهر در حال انجام است 

و براى حفظ آبشار پونه زار نیز این مرکز گردشگرى ثبت ملى مى شود.
محسن محمدى با اشاره به اینکه در شهرستان فریدونشهر تعداد بناهاى 
تاریخى بسیار محدود است، اظهار داشت: در این شهرستان تنها پنج بناى 
تاریخى وجود دارد که به صورت میانگین داراى قدمت 350 ساله هستند.
وى با بیان اینکه در حال حاضر دو بناى کلیســاى حضرت مریم(س) 
و کلیســاى هوانس ثبت ملى شده اند، ابراز داشــت: سه بناى کلیساى 

سوبنرسس، قلعه سیمون و قلعه قول نیز در حال ثبت ملى شدن هستند.
رئیس اداره میراث فرهنگى شهرســتان فریدونشهر با بیان اینکه خانه 
مرحوم رفیعى نیز در شهرستان فریدونشــهر در حال ساماندهى براى 
تبدیل شدن به موزه باستان شناسى و اداره میراث فرهنگى و گردشگرى 
شهرستان فریدونشهر اســت، افزود: براى ســاماندهى این خانه 200 
میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته که تاکنــون 130 میلیون تومان 
آن هزینه شده است و در اردیبهشت ســال آینده این بنا به بهره بردارى 

مى رسد.
وى همچنین با اشاره به اینکه در شهرستان فریدونشهر 90 تپه داراى 
ارزش تاریخى شناسایى شده است، تصریح کرد: سفال هاى این تپه ها در 
حال گمانه زنى تاریخى هستند و در آینده نزدیک 20 مورد از این تپه ها 

ثبت ملى خواهند شد. 

رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان گفــت: مأموریت اصلى 
ما در این شهرك رشد و توسعه شــرکت هاى درون شهرك علمى و 

تحقیقاتى است.
مهدى کشــمیرى بــا بیان اینکــه به طــور نرمــال روال پذیرش 
شرکت ها براى فعالیت در شــهرك علمى و تحقیقاتى انجام مى شود، 
افزود: اتفاق شــاخصى که در ایــن دوره براى این شــهرك رخ داد، 
نرخ رشــد توســعه بوده که در این دولت این آمار بســیار رشد داشته

 است.
وى تصریح کرد: وجود شرکت هاى بزرگ و پروژه هاى عظیم در این 
شهرك یکى دیگر از اتفاقات شاخصى است که رخ داده چرا که بسیارى 
از شرکت ها به جاى اســتقرار در پایتخت، شهرك علمى و تحقیقاتى 

اصفهان را براى فعالیت خود انتخاب کردند.
وى تأکیــد کرد: عملیاتى شــدن اعطاى مجوز پروانــه بهره بردارى 
و بحث هایــى کــه در قانون شــرکت هاى دانش بنیــان پیش بینى 
شــده از دیگر اقدامات شــهرك علمى و تحقیقاتى در ســال جارى

 بوده است.
کشمیرى ادامه داد: در حال حاضر پارك شــیخ بهایى شهرك علمى 
و تحقیقاتــى 160 هــزار متر زمین قابــل واگذارى دارد کــه از این 
مقدار اراضى نزدیک به 95 هزار متر به شــرکت ها واگذار و یا ساخته 

شده اند.

مدیر عامل شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان با بیــان اینکه 
40 شــهر اســتان اصفهان تحت پوشــش نســل 4 و 4/5 موبایل 
قرار مى گیرنــد، گفت: تــا پایان بهمن مــاه این اتفــاق رقم خواهد 

خورد.
حسین کشــایى با بیان اینکه 40 شهر اســتان اصفهان تحت پوشش 
نسل 4 و 4/5 و هر 108 شهر اســتان اصفهان در پوشش موبایل نسل 
3 موبایل قرار مى گیرند، عنوان کــرد: تا پایان بهمن ماه این اتفاق رقم 
خواهد خورد در حالى که تا پایان آبان ماه تنها دو شــهر اســتان تحت 

پوشش 4G قرار داشت.
وى ادامه داد: پیگیرى هاى زیادى صورت گرفت تا اپراتور همراه اول 
براى این حجم از سرمایه گذارى در اصفهان آماده شود و محصول آن 
تحت پوشش قرار گرفتن نقاط کور و ارتقاى کیفیت سرویس هاى تلفن 

همراه در استان اصفهان خواهد بود.
وى خاطرنشان کرد: با ارتقاى شبکه تلفن همراه استان اصفهان مردم 
طعم شیرین ارتباط پایدار را خواهند چشید و این خدمات گسترده به آحاد 

جامعه، محصول دولت الکترونیک است.
مدیرعامل شــرکت مخابرات اســتان اصفهان ابرازکرد: اتصال فیبر 
نورى به منازل و مشاغل اتفاقى اســت که اگر بتوانیم تا دو سال آینده 
تعداد اتصال منازل و مشاغل را ارتقا دهیم، وارد مرحله بسیار مدرنى از 

تکنولوژى ارتباطات خواهیم شد.

رئیس اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى اســتان اصفهان با اشاره 
به پیش بینى غبــار صبحگاهى در مناطق مرکزى و صنعتى اســتان 
اصفهان گفت: در روزهاى آینده شاخص هاى آالیندگى تا حدودى باال 

مى رود.
حســن خدابخش به روند تغیرات دما در اصفهان اشاره کرد و افزود: 
روند افزایش دما از دیروز با سرعت نســبتًا کمى آغاز و از شدت سرما 

کاسته مى شود.
رئیس اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان تصریح کرد: 
براى شهرســتان هاى اســتان اصفهان در روزهاى آینــده بارندگى 
پیش بینى نمى شــود و تا روز چهارشــنبه(فردا) بارش باران در سطح 

استان پیش بینى نمى شود.
وى بیان کرد: تا روز چهارشــنبه بــا افزایش 2 تــا 3 درجه اى دماى 
هوا روبه رو مى شــویم و کم کم از شــدت ســرما در اســتان کاسته 

مى شود.
 رئیــس اداره پیش بینــى اداره کل هواشناســى اســتان اصفهــان 
به آلودگــى هــوا در اصفهــان اشــاره و خاطرنشــان کرد: به دلیل 
اینکه شــاهد ســکون نســبى هــوا در اصفهــان هســتیم براى 
صبح ها غبــار صبحگاهــى در مناطــق مرکزى و صنعتى اســتان 
پیش بینــى مى شــود و شــاخص هاى آالیندگــى تا حــدودى باال

 مى رود.

ثبت ملى 20 تپه تاریخى 
فریدونشهر

 مأموریت اصلى شهرك
 علمى و تحقیقاتى اصفهان

پوشش نسل 4 و 4٫5 موبایل 
در 40 شهر استان  

شاخص هاى آالیندگى 
در اصفهان باال مى رود

 اسـتاندار اصفهـان با بیـان اینکـه 100 هـزار هکتار از 
زمین هاى حاصلخیز اسـتان از چرخه تولید خارج شده 
اسـت، گفت: با وجود ایـن، حجـم تولید تغییـر زیادى 
نکـرده و ایـن مدیون هنـر، تجربـه و خالقیـت بخش 

کشاورزى است.
به گزارش اداره کل روابط عمومى استاندارى اصفهان، 
رسـول زرگرپـور در آییـن افتتـاح 202 پـروژه بخـش 

کشـاورزى اسـتان با اعتبار بالغ بـر 755 میلیـارد ریال 
به مناسـبت دهـه فجـر  بـه افتتـاح پروژه هـاى بخش 
کشـاورزى اشـاره کرد و افزود: این پروژه ها داراى چند 
ویژگى ناب هستند چراکه یکى از ارزش هاى جمهورى 
اسـالمى ایران که توسـط امام(ره) و رهبرى تأکید شد 
رفع محرومیت و استضعاف و تبدیل مناطق محروم به 
مناطق توسـعه یافته است که کلید توسـعه این مناطق 

بخش کشـاورزى اسـت. وى افـزود: 98 درصد بخش 
کشـاورزى در اختیار مردم اسـت و عدم وابسـتگى آن 

نشان از مردمى بودن و درونزا بودن این بخش است.
زرگرپور با بیـان اینکه بخش کشـاورزى با چالش هاى 
عمده اى روبه رو است، گفت: کمبود آب از چالش هاى 
مهم این بخش به شمار مى رود که فقط مختص کشور 
و استان اصفهان نیست و در کل دنیا این چالش مطرح 

است.
زرگرپـور افزود: براسـاس آخرین آمار هواشناسـى، 85 
درصـد سـطح اسـتان و 90 درصـد جمعیت اسـتان در 
خشکسالى متوسط تا شدید قرار گرفته و دولت توانست 
با مدیریت آب، در سـه سال گذشته سـه دوره آب را در 
اختیار کشاورزان براى کشـت محصول قرار دهد و این 
مدیریت بـا همـکارى و همفکرى کشـاورزان صورت 

گرفته است.
وى با بیان اینکه یکـى از راه هاى احیـاى حوضه آبریز 
زاینده رود مصرف بهینه آب اسـت، گفت: در طول سـه 
سال گذشـته نرخ رشـد آب در بخش شـرب صفر بوده 
و مصرف بهینه را در بر داشـته و با برنامه ریزى صورت 
گرفته در سـال آینده 5 درصد کاهش مصرف را در این 

بخش خواهیم داشت.

مدیر امور اجتماعى و مشارکت هاى مردمى شهردارى 
اصفهـان در حاشـیه افتتـاح اولیـن بازارچـه عرضـه 
تولیدات خانگى و صنایع دسـتى زنان سرپرست خانوار 
در میـدان امام علـى ( ع ) با اشـاره به ضـرورت تقویت 
طرح هاى توانمندسازى زنان سرپرسـت خانوار گفت: 
شهردارى اصفهان برمبناى مسـئولیت هاى اجتماعى 
خود از زنان سرپرسـت خانوار در حوزه هاى اقتصادى،  

فرهنگى، اجتماعى و روانى حمایت خواهد کرد.
مسـعود مهدویـان فـر  گفـت : اهـداى کارت منزلـت 
شهروندى به زنان سرپرست خانوار به جهت بهره مندى 
از خدمـات ورزشـى، فرهنگـى، تفریحى، گردشـگرى 
و حمـل و نقل عمومـى با تسـهیالت ویـژه از اقدامات 
اخیر شـهردارى اصفهان بـوده و بر اسـاس هماهنگى 
هاى انجام شده با خیریه ها و سـازمان هاى مردم نهاد 
زنان سرپرسـت خانوار و خانـواده هاى آنـان عالوه بر 
بهره منـدى از این خدمات مـى توانند به طـور رایگان 
خدمـات مشـاوره اى حقوقـى و خانوادگـى را از مراکز 

مشاوره اى دریافت کنند.

مهدویان فر با اشـاره به راه اندازى چهـار بازارچه ویژه 
عرضه تولیدات خانگى و صنایع دسـتى زنان سرپرست 
خانوار تا پایان سـال جـارى گفت: هـدف از راه اندازى 
ایـن بازارچه هـا حمایت اقتصـادى از زنان سرپرسـت 
خانوار بـوده و محصوالت و صنایع دسـتى تولید شـده 
توسط این افراد در این بازارچه ها قابل عرضه و فروش 

خواهد بود .
وى در ادامه به راه اندازى اولیـن بازارچه در میدان امام 
على ( ع ) اشـاره کرده و افزود: اولیـن بازارچه در میدان 
امام علـى ( ع ) با ظرفیت 50 غرفه فـروش جهت بهره 
مندى زنان سرپرست خانوار و تحت حمایت خیریه هاى 
داراى مجوز  همزمان با ایام ا... دهه فجر راه اندازى شد  
و براسـاس برنامه ریزى هاى انجام شـده عالوه براین  
بازارچـه ، سـه بازارچه دیگـر در مناطـق 5 ، 10 و 4 نیز 

افتتاح خواهد شد.
گفتنى اسـت بازارچه میدان امام على ( ع ) همه روزه از 
سـاعت 9 الى 18 پذیراى شـهروندان اصفهانى خواهد 

بود.

راه اندازى 4 بازارچه عرضه تولیدات خانگى خروج 100 هزار هکتار زمین  از چرخه تولید در اصفهان
زنان سرپرست خانوار

به منظور پاسداشــت جانفشــانى شهداى 
تــکاور، اولیــن یــادواره شــهداى تکاور 
مدافع حرم در دانشــگاه اصفهــان برگزار

 مى شود.
این یادواره با همکارى مجتمع دانشگاهى 
حضرت امیرالمؤمنین(ع)، دانشگاه اصفهان 
و مرکز آمــوزش نیروى مخصــوص امام 
حســین(ع) در دانشــگاه اصفهان برگزار 

مى شود.
در این همایــش که امــروز 19 بهمن ماه 
با حضور جمعــى از فرماندهــان، خانواده 
شــهداى مدافع حرم و رزمندگان هشــت 
ســال دفاع مقدس، دانشــجویان و اساتید 
دانشــگاه اصفهان برگزار مى شود، سردار 
سرتیپ پاســدار محمد جعفر اسدى مشاور 
فرماندهى و مســئول بازرســى قــرارگاه 
مرکزى حضرت خاتم االنبیا(ص) سخنرانى

 مى کنند.

یادواره شهداى تکاور 
مدافع حرم امروز 
 برگزار مى شود
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ویترین

برنج هندى
کیلویى 3800 تومان

معـاون شـرکت بازرگانى دولتـى اظهار داشـت: براى 
تنظیم بازار شب عید 40 هزار تن برنج هندى از طریق 

فروشگاه هاى زنجیره اى سراسر کشور توزیع مى شود.
حسن عباسى معروفان در پاسـخ به اینکه براى تنظیم 
بازار و کاهش قیمت برنج با نزدیک شـدن ایـام نوروز 
چه تدابیرى اندیشیده اید؟ گفت: با مصوبه ستاد تنظیم 
بازار از هفته گذشـته 40 هزار تن برنج هندى به قیمت 
کیلویى سه هزار و 800 تومان در حال توزیع در سراسر 

کشور است. 
وى افزود:  قرار اسـت تا با سـتاد تنظیم بازار هر اسـتان 
فروشـگاه هاى زنجیره اى بـراى توزیع این نـوع برنج 
انتخاب شود تا مردم بتوانند از این طریق برنج مورد نیاز 

خود را تأمین کنند. 

اولین ایرباس قاره پیما براى 
تحویل به ایران آماده شد

در پى امضاى توافقنامه خرید صد فروند هواپیما میان 
هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران و شرکت ایرباس در 
روز 23 دى ماه امسال اولین فروند از این سفارشات که 

یک ایرباس 321 بود تحویل ایران ایر گردید.
حاال نوبت به تحویل هواپیماهاى بعدى ایران ایر رسیده 
و بر اسـاس گزارش هـاى دریافتى بـه زودى دو فروند 
هواپیماى قاره پیماى ایرباس 330 از سرى 200 به هما 

تحویل داده مى شود.
عباس آخوندى وزیر راه و شهرسـازى گفـت : تا چهار 

هفته دیگر دو فروند ایرباس جدید وارد کشور مى شود.
بر اساس اطالعات موجود اولین ایرباس 330 از سرى 
200 که قرار است به ناوگان ایران ایر ملحق شود براى 
هواپیمایى آویانکا برزیل ساخته شـده بود. این هواپیما 
قرار بود به شرکت هواپیمایى آویانکا برزیل تحویل داده 
شود اما این شرکت هواپیمایى به دلیل مشکالت مالى 
نتوانسـت هواپیما را تحویل بگیرد و سرانجام ایران ایر 

مالک اول این ایرباس 330 شد.  

بنزین فله اى خریدارى نکنید
همزمان با رونـق خرید و فروش انواع مکمل سـوخت 
و یـا بنزین هاى فلـه اى با قیمـت پایین تر در حاشـیه 
جایگاه هاى سـوخت،  شـرکت ملى پاالیـش و پخش 
فرآورده هاى نفتى نسـبت به خرید مکمـل و یا بنزین 

فله اى به مردم هشدار داد.
معـاون وزیر نفت بـا بیان اینکـه افـزودن مکمل ها در 
جایگاه هاى سـوخت مورد تأیید شـرکت ملى پاالیش 
و پخـش فـرآورده هاى نفتى نیسـت، گفـت: مصرف 
کنندگان به هیچ وجـه از مکمل هاى بنزینى اسـتفاده 
نکنند، چرا که اثرات این مکمل ها بر روى موتور و محیط 
زیست مخرب است. عباس کاظمى با تأکید بر اینکه این 
نوع بنزین آلوده بوده و براى خودروها مى تواند خطرساز 
باشـد، افزود: از دارندگان خودروها درخواست مى شود 
از خرید ایـن نوع بنزین که به طور قطع داراى مشـکل 
کّمى و کیفى اسـت، خوددارى کنند و با قدرى حوصله 
از جایگاه هاى بنزین که فرآورده هاى آنها تحت نظارت 
مسـتمر شـرکت پخش فرآورده هاى نفتى بوده بنزین 

خریدارى کنند.

پژو 2008 
بهمن در اروپا، اسفند در ایران

مدیرعامل شرکت ایکاپ گفت: نخستین محصول پژو 
2008، اسفند ماه از خط تولید خارج خواهد شد.

محمدرضا معتمد اظهار داشـت: محصول پـژو 2008 
جدید که تا چند روز دیگر در بازار اروپا عرضه مى شـود 
تا یک ماه دیگر در ایران خودرو تولید خواهد شد که در 
تاریخ خودروسازى کشور بى سابقه اسـت. وى از ارائه 
محصول جدید ایکاپ منطبق با ویژگى هاى جغرافیایى 
ایران خبر داد و افزود: در اروپا این خودرو با موتور 1200 
سى.سى عرضه مى شود و در ایران، هم با موتور 1200 
سى سـى و هم با موتور 1600 سى.سى تولید و عرضه 
خواهد شد. معتمد گفت: باید از خدمات فروش و خدمات 
پس از فروش محصـول اطمینان حاصـل کنیم چون 
بسیارى از مشتریان محصوالت جدید افرادى هستند 
که به اعتبار نـام ایران خودرو از مـا محصول خریدارى 

مى کنند و ما باید اعتبار ایران خودرو را حفظ کنیم. 

معــاون وزیــر تعــاون، کار ور فــاه اجتماعــى از 
توزیــع مرحلــه دوم بســته هاى حمایــت غذایــى 
در میــان نیازمندان طــى چنــد روز آینده خبــر داد. 
احمد میدرى در گفتگو با ایسنا، به اعالم جزئیات توزیع 
بســته هاى حمایت غذایى بین نیازمندان و اقشار تحت 
پوشــش نهادهاى حمایتى پرداخت و اظهار داشت: در 
هفته جارى پیامکى به مشموالن ارسال مى شود تا براى 

دریافت بن کارت هاى حمایت غذایى اقدام کنند.
وى افزود: طرح توزیع بسته هاى امنیت غذایى از تیر ماه 
ســال 93 آغاز و تاکنون هفت مرحله به واجدین شرایط 
ارائه شده است. معاون رفاه اجتماعى وزیر تعاون، کار ور 

فاه اجتماعى با بیان اینکه حدود 11 میلیون نفر مشمول 
دریافت این بســته ها هســتند عنوان کرد: این حمایت 
در قالب کارت هــاى اعتبارى در اختیــار خانواده هاى 
محروم قرار مى گیرد تا بتوانند با مراجعه به تعاونى ها و 
فروشگاه هاى مشخص شده مواد غذایى مورد نیاز و معین 
را خریدارى کنند.  میدرى گفت: ارزش هر بسته  غذایى 
براى خانوار تک نفره در هر مرحله از توزیع بسته حمایت 
غذایى، 300 هزار ریال، خانوار دو نفره 600 هزار ریال و 
خانوارهاى بیش از دو نفر، به ازاى هر نفر اضافى یکصد 
هزار ریال و در هر خانوار حداکثر یک میلیون و 200 هزار 

ریال تعیین شده است.

 رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه امسال با هجوم 
ملخ هاى مهاجر و بومى در کشــور مواجه خواهیم بود، 

گفت: فائو نیز در این زمینه به ما هشدار داده است.
محمد على باغستانى اظهارداشت:  امسال بارندگى در 
جنوب و جنوب شرق که کانون هاى ملخ صحرایى است، 
زیاد بوده و وقتى بارندگى زیاد باشد ما با تهاجم ملخ ها 

مواجه خواهیم بود.
وى با بیان اینکه ســطح مبارزه با این ملخ ها در ســال 
زراعى جــارى بیــش از 200 هزارهکتــار پیش بینى 
مى شود، گفت: ما نیاز به کمک سیستم هاى پشتیبانى 
دولتى داریم و از آنان براى کنترل این مســئله کمک 

مى خواهیم.
رئیس سازمان حفظ نباتات افزود: ملخ هاى مهاجر که 
از غرب دریاى سرخ شــروع به حرکت مى کنند و وارد 
عربستان مى شوند، در حال حاضر در کشور یمن هستند 
و بعد از این کشــور، وارد عمان و از آنجــا وارد مناطق 
جنوبى کشــور ما مى شــوند؛ بنابراین ما امسال، هم با 
هجوم ملخ هاى بومى و هم بــا هجوم ملخ هاى مهاجر 

مواجه خواهیم بود.
باغستانى تصریح کرد: سازمان خواروبار کشاورزى (فائو) 
هم به ما هشدار داده که امســال در این زمینه وضعیت 

خطرناکى خواهیم داشت.

جزئیات توزیع سبد حمایت 
غذایى بین نیازمندان

خطر هجوم ملخ هاى مهاجر
  به کشور

در روزهایى که سرانه مصرف ماهى و آبزى در کشور به 
نصف میانگین جهانى هم نمى رسد، واردات ماهى هایى 
از قبیل تیالپیا همین بازار کم و بیش بى رونق داخلى را 
هم به حاشیه برده تا دست تولیدکنندگان داخلى بیش 
از پیش تنگ  شــود. وارداتى که نه صرفه اقتصادى را 
براى مصرف کننده به همــراه دارد و نه تنوع آنچنانى 
به بازار مى بخشد؛ بلکه تنها جیب واسطه و واردکننده 

را پرتر مى کند.
این روزها بخــش عمــده اى از واردات محصوالت 
آبزى کشــور را ماهى تیالپیا به خــود اختصاص داده 
است. ماهى اى که به گفته مدیرعامل اتحادیه تکثیر، 
پرورش و صادرات آبزیان کشور در دنیا به عنوان ماهى 
فقرا نامیده مى شــود اما در ایران با گران ترین قیمت 
به دست مصرف کننده مى رســد و محصولى لوکس 

معرفى مى شود.
بر اساس آمارها میزان صادرات شیالت کشور در سال 
گذشــته بالغ بر 320 میلیون دالر بوده است در حالى 
که به میزان یک ششــم این ارزآورى را ماهى تیالپیا 
وارد کرده ایم. این اظهار نظر ارسالن قاسمى در حالى 
عنوان مى شود که به گفته وى، ماهى تیالپیا براى اقشار 
آسیب پذیر جامعه همانند کودکان و زنان باردار مناسب 
نیســت چرا که میزان امگا 9 این ماهى و درصد چربى 
قابل رســوب آن در عروق باال بوده و از طرفى کیفیت 

گوشت آن مناسب است.
وى با بیان اینکه بحث واردات ماهى و شیالت را باید از 
دو منظر مورد بررسى قرار داد، گفت: بخشى از واردات 
به محصوالت و مواد اولیه مربوط مى شــود که شامل 
ماهى تن اســت. از آنجا که اکنون مشکل تأمین مالى 
تن در کارخانجات تن وجــود دارد بنابراین با واردات 

تن، کارخانجات داخلى فعال مى شوند و این امر ارزش 
افزوده در کشور ایجاد مى کند.

قاســمى بیان کرد: با این جنبــه واردات موافقیم و تا 
زمانى که بتوانیم در حد نیاز داخل تولید ماهى تن داشته 

باشیم، از آن حمایت هم مى کنیم.

«نه» به واردات تیالپیا
مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پــرورش و صادرات آبزیان 

کشور با تأکید بر اینکه بخشى دیگر از واردات شیالت 
کشور به واردات ماهى هایى از قبیل تیالپیا باز مى گردد، 
ادامه داد: ماهى تیالپیا در واقع محصول نهایى است که 
به صورت مستقیم وارد بازار داخلى مى شود در حالى که 

ما نیازى به واردات آن نداریم.
وى با بیان اینکه این واردات تأثیر مستقیم بر بازار داخلى 
مى گذارد و تولیدات داخلى را دچار چالش مى کند، اضافه 
کرد: ماهى تیالپیا به لحاظ کیفى هم قابل قبول نیست. 

از طرفى بر روى قیمت محصوالت داخلى هم اثر سوء 
مى گذارد.

قاسمى اظهار داشت: بر اساس اطالعات گمرك سال 
گذشــته رقمى معادل 55 میلیــون دالر تنها واردات 
ماهــى تیالپیا داشــته ایم. به عبارتى بــه میزان یک 
ششم صادرات شیالت کشــور، واردات تیالپیا انجام 
داده ایم. این در حالى اســت که بر خــالف تراز منفى 
صادرات محصوالت کشاورزى، تراز صادرات شیالت 

در سال گذشــته به همت تولیدکنندگان داخلى مثبت 
بوده است.

وى تأکید کرد: اکنون واردات ماهى تیالپیا آزاد است 
و با وجود چند برابر کردن و بــاال بردن تعرفه هاى آن 
هنوز هم شاهد استقبال برخى از واردات این محصول 

هستیم.
وى گفت: در زمان تحریم ها، تخم چشــم زده ماهى 
فرانسوى وارد کشور شد که متأسفانه ویروسى همراه 
با این بچه ماهى هاى فرانسوى وارد و نژاد ماهى هاى 

ایرانى را نابود کرد.
وى با بیان اینکه اکثر بچه  ماهى هاى وارد شده به کشور 
از فرانسه اســت، افزود: اکنون نژاد ماهى هاى ایرانى 
بســیار کم اســت و به عبارتى بچه  ماهى هاى ایرانى 

نابود شده اند.
وى ادامه داد: البته واردات بچــه  ماهى به علت کوتاه 
بودن دوره رشــد این ماهى هــا، براى کســانى که 
مى خواهند ماهى را پروار کنند بســیار باصرفه اســت 
اما چنین وارداتى در صورت تولید آبزى با هدف پروار و 

تخمگیرى به زیان خواهد بود.
گودرزى با بیــان اینکه ماهى ایرانى به نســبت گونه 
فرانســوى از مقاومت بیشــترى در برابــر بیمارى ها 
برخوردار اســت، تأکید کرد: از طرفــى ماهى ایرانى 
ارزان تر است چرا که هزینه واســطه وحمل ونقل نیز 

براى آن وجود ندارد.
وى تأکید کرد: بچه ماهى هاى فرانسوى پیش از ورود 
به کشور در مقصد عقیم مى شــوند تا امکان تولیدمثل 
آنها در کشور واردکننده وجود نداشــته باشد و کشور 
واردکننده همــواره به واردات ایــن محصول محتاج 

باشد.

تیالپیا، از آب گل آلود ماهى مى گیرد!
شناور شدن ماهى وارداتى و نفس آخر بازار داخلى

امسال بخت با پرتقال در ایران یار نبود،این میوه زمستانى 
یخ زده و بى کیفیت،سر از بازارها درآورد،موضوعى که قرار 
بود با نظارت الزم از توزیع آن جلوگیرى شود، وعده اى که 
همچون کمک به باغدارانى که انجماد و یخبندان آنها را 

متضرر کرد آنچنان که باید عملى نشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امسال بخت با پرتقال 
یار نبود،این تحفه زمستانى که هر ســال با اقبال نسبتًا 
مطلوبى در سبد میوه خانوارهاى ایرانى آرام مى گرفت و 
زینت بخش محافل میزبانان و میهمانان مى شد،امثال 
بى کیفیت،یخ زده و بدون استفاده،بخش قابل توجهى از 

مصرف کنندگان این میوه را گالیه مند کرد.
این وضعیت، ارمغان ناخوشایند نخستین موج سرما در 
کشور بود،کاهش دمایى که براى نخستین بار میهمان 
ناخوانده باغداران و مرکبات کاران شــمال کشور شد،از 
بخت بد باغــداران این میــوه ها همچنان که بر ســر 
درخت ها چشم نوازى مى کردند،از درون انجماد آنها را 
چنان متالشى ساخت که ظاهر زیباى آنها،بسیارى را در 

بازارها فریفت و گالیه مند ساخت.
چندى پیش وعده اى مطرح شد مبنى بر اینکه از باغداران 
و کشت کنندگان پرتقال حمایت مى شود و از ورود یخ زده 
و آسیب دیده این میوه در بازار نیز جلوگیرى خواهد شد،اما 
ظاهراً این اظهار نظرها به نحو شایســته اى جنبه عینى 
و عملى به خود نگرفت. همان روزها حســین مهاجران 
رئیس اتحادیه میوه و سبزى در گفتگو با رسانه ها،عنوان 
کرد:تمامى پرتقال هاى بى کیفیت موجود در بازار،یخ زده 
نیستند،بلکه بخشى از آن پرتقال هاى نامرغوب و بى آبى 
هســتند که تحت عنوان محصول با کیفیت به فروش 
مى رسد. وى افزود: مردم و خریداران محصول مذکور،در 
صورت محرز شدن بى کیفیتى آن نسبت به بازگرداندن 

پرتقال خریدارى شده اقدام کنند.

مهاجران گفت: مردم مى توانند در صورت اجتناب و امتناع 
فروشندگان نسبت به باز پس گیرى میوه، ضمن تماس با 

اتحادیه،مراتب را جهت رسیدگى اعالم کنند.
رئیس اتحادیه میوه و سبزى عنوان کرد: حصول این امر، 
منوط است به خریدارى از مجموعه ها و واحدهایى که به 
صورت مجاز تحت نظارت اتحادیه ها فعالیت مى کنند و 
در صورت خریدارى از میوه فروشــى هاى سیار،امکان 

جبران ضرر و زیان آنها وجود ندارد.

پشت پرده پرتقال هایى که به ساحل دریا 
رسیدند 

مدتى پیش،برخى نقاط از سواحل دریاى مازندران،آکنده 
از پرتقال هایى شد که امواج آنها را به حاشیه رانده بود.

در این میان،برخى عنوان کردند،این اقدام به دلیل عدم 
حمایت دولت از باغداران و مرکب کاران انجام شــده و 
باغداران با عدم تحقــق وعده دولت در خصوص کمک 
به این قشــر،پرتقال هاى یخ زده را در اقدامى اعتراضى 
به رودخانه ها رها کردند و به تبع آن،به دلیل انشعاب این 
رودها به دریا،مرکبات یخ زده به ســواحل و حاشیه دریا 

راه پیدا کردند. 
محمدرضا شــعبانى رئیس اتحادیه باغداران اســتان 
مازندران معتقد اســت به نظر مى رسد، براى جلب نظر 
مسئوالن و رسانه ها و در اقدامى اعتراضى این امر رخ داده 
و از سوى دیگر عدم تعیین مکانى مشخص براى امحا، 
مزید بر علت شد تا در نهایت آنها به ناچار مجبور به رها 
سازى پرتقال ها در حاشیه بزرگراه ها، رودخانه ها و دریا 
شوند.  در برخى از گزارشات تأیید نشده و غیر رسمى نیز 
اینچنین عنوان شد که پرتقال هاى رها سازى شده توسط 
جهاد کشاورزى (دولت) خریدارى شده و با توجه به اینکه 

عمًال فاقد مصرف بوده،به رودخانه ها ریخته شده اند.

معادله پرتقال هاى یخ زده 
مدیرعامل سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى 
با تأکید بر اینکه انبارها مملو از کاالهاى قاچاق است، 
گفت: بیشترین میزان قاچاق کاال مربوط به استان هاى 
تهران، هرمزگان، بوشهر، فارس، اصفهان و آذربایجان 

شرقى است.
امین دلیرى با اشاره به تعداد پرونده هاى قاچاق از سال 

92 تا ده ماهه ســال 
جارى، اظهار داشــت: 
در مجموع 26 هزار و 
797 پرونده قاچاق طى 

این سال ها وجود دارد.
مدیرعامل ســازمان 
جمــع آورى و فروش 
تملیکــى  امــوال 
دربــاره میــزان کل 
ارزش قاچــاق طــى 
این ســال ها، تصریح 
کــرد: کل کشــفیات 
درحدود 900 میلیون 
دالر از مجمــوع 15 
میلیارد دالرى برآورد 
شــده ســال 94 بوده

 است.
وى ادامــه داد: از کل بــرآورد قاچاق یــک درصد به 
ســازمان تحویل داده شــد و بقیه آن مربوط است به 
قاچاق فرآورده هاى نفتى که در اختیار وزارت نفت قرار 

مى گیرد.
مدیرعامل سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى 
در مورد خودروهاى سوارى قاچاق و متروکه عنوان کرد: 

951 دستگاه ســوارى اعم از متروکه، قاچاق، ضبطى 
قضائى و  گمرکى در انبارهاى ســازمان وجود دارد که 
سهم خودروهاى باالى 2500 سى سى متروکه و قاچاق 
171 دستگاه بوده که از این تعداد 74 دستگاه متروکه و 

87 دستگاه قاچاق است.
دلیرى با اشــاره به رأى هیئت عمومى دیوان عدالت 
ادارى مبنــى بر اینکه 
جلوى فــروش برخى 
خودروها گرفته شــد، 
تصریــح کــرد: 28 
دســتگاه خــودروى 
متروکه را بــه مزایده 
گذاشتیم و دو دستگاه 
آن بیشــتر فــروش 
نرفت که این خودروها 
شامل پورشه به ارزش 
4/5میلیارد تومان بود.

وى با اشــاره به اینکه 
برخى افــراد خواهان 
صادرات خودروهاى 
لوکس هستند، یادآور 
شــد: در ایــن رابطه 
موانعى وجود دارد که 
امیدواریم تا پایان ســال مباحث مربــوط به صادرات 
آنها حل شــود. باید خودروهاى باالى 2500 سى سى 
که بدون توجه به بخشنامه سال هاى اخیر دولت وارد 
شده اســت، مرجوع شــوند  اما در انبارها متروکه شده 
است و باید براى آنها فکرى کرد و نیاز به مجوز قضائى 

است.

بیشترین میزان قاچاق در 6 استان صورت مى گیرد

اصفهان در صدر شهرهاى مملو از کاالهاى قاچاق

تزریق قطره چکانى میوه هــاى ممنوعه خارجى 
به بازار براى روزهاى پایانى ســال، در حالى آغاز 
شده که گویا قاچاقچیان درحال برنامه ریزى براى 

واردات گسترده این محصوالت هستند.
توزیع این ده نــوع میوه تازه خورى که شــامل 
گیالس، انواع آلو، انواع زردآلو، انواع هلو، شلیل و 
انگور است، در حجمى گسترده از کشورهایى مانند 

شیلى و اکوادور وارد شده است.
شــبرنگ آفریقایى، گالبى آمریکایى، شاه بلوط 
ترك و انبه کنیا اولین میوه هایى هستند که امسال 
با قیمت هاى گــزاف وارد بازار ایران شــدند و در 
مغازه هاى داخلى جاخوش کردند؛ مدتى بعد هم 
نارنگى پاکســتان به جمع این میوه ها اضافه شد؛ 
همین مســئله نگرانى ها را درباره احتمال توزیع 
مجدد میوه هاى خارجى در حجم گسترده افزایش 

داده است.
در همین زمینه، رئیس اتحادیــه باغداران گفت: 
این مسئله به شــدت نگران کننده است و به نظر 
مى رســد واردکنندگانى که براى واردات گسترده 
برنامه ریزى کرده اند درحال فضاسازى براى انجام 

این کار هستند.
مجتبى شــادلو تصریح کرد: عرضــه میوه هاى 
ممنوعه طى هفته هاى اخیر احتماًال به این دلیل 
اســت که واردکنندگان مى خواهند عکس العمل 
مسئوالن، رسانه ها و بازار را بسنجند و سپس نقشه 

خود را پیاده کنند.
در این میان، عده اى سرمازدگى باغات شمال کشور 
و آسیب دیدن بخشى از تولید مرکبات و کیوى را 
دلیلى براى واردات این محصوالت عنوان و اعالم 
مى کنند که در صورت عدم واردات با مشکل کمبود 
این محصوالت براى شب عید مواجه خواهیم بود؛ 
موضوعى که البته مورد تأیید مسئوالن وزارت جهاد 

کشاورزى و تولیدکنندگان نیست. 
شایان ذکر اســت؛ حجم توزیع میوه هاى قاچاق 
چندان چشمگیر نیست اما اخیراً به تعداد آنها افزوده 
شده است. سیر چینى، گالبى چینى، آلو زرد ترکیه، 
سیب سبز فرانسوى، زرد آلوى آفریقا  و سیب سبز 
ترکیه نیز اخیراً به جمع میوه هاى خارجى موجود در 

بازار داخل پیوسته اند.

توزیع
 چراغ خاموش
10میوه ممنوعه

یک تولیدکننده لوازم خانگى با بیان اینکه رکود بازار لوازم 
خانگى امسال بیشتر از سال قبل شده است، گفت: فروش 
لوازم خانگى در بازار شب عید امسال کمتر از سال گذشته 

است.
محمد میمندى اظهار داشت: در حال حاضر بازار لوازم خانگى 
با رکود بیشترى نسبت به سال گذشته روبه رو شده که دلیل 
این مسئله عوامل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم 
و قاچاق کاالست. وى با اشاره به نوسان نرخ ارز، این مسئله 
را عاملى براى افزایش قیمت تمام شــده لوازم خانگى و در 
نتیجه افزایش قیمت فروش محصوالت در بازار عنوان کرد.

میمندى با انتقاد از وضعیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده 

از کارخانه هاى تولید لوازم خانگى گفت: براى واردات برخى 
قطعات مورد نیاز باید حقوق و عوارض گمرکى پرداخت کنیم 
و این در حالى است که محصول تولید شده با قطعات وارداتى 
را صادر مى کنیم اما نمى توانیم حقوق و عوارض پرداختى را 

دوباره به تولید برگردانیم. 
مدیر کارخانه پاکشوما توضیح داد: طبق قانون باید حقوق و 
عوارض پرداخت شده، پس از صادرات کاال به تولیدکننده 
بازگردانده شود و با توجه به اینکه این عوارض به یک نهاد 
پرداخت مى شود ولى باید از نهادى دیگر دریافت شود، این 
اقدام به سختى قابل انجام است و بسیارى از تولیدکنندگان 

قید دریافت آن را مى زنند.

رکود بازار لوازم خانگى شدید تر از سال قبل 
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کارت جباروف صادر شد
 سرپرسـت تیـم سـپاهان از دریافـت کارت بـازى 
جپـاروف و احتمـال جـذب روزبـه چشـمى خبـر داد.

مهدى اخوان در این بـاره  گفت:کارت بـازى جپاروف 
صادر شده اسـت و از این بازیکن در هفته بیست و یکم 

مى توانیم استفاده کنیم. 
وى در ادامه عنوان کرد: باشگاه سپاهان پرونده قضایى در 
فیفا ندارد. براین اساس مشکلى براى دریافت آى تى سى 
جپاروف نداشتیم و خیلى سریع کارت بازى این بازیکن 

دریافت کردیم. 
سرپرسـت تیم سـپاهان در پایان درباره وضعیت جذب 
بازیکن جدید براى تیم سـپاهان خاطر نشـان کرد: در 
لیسـت نفرات خود دو بازیکن آزاد جا داریم  . مسئوالن 
باشگاه با روزبه چشمى در حال مذاکره هستند و توافقات 

الزم صورت گرفته است.

تمجید از قهرمانان  سمیرمى
مستند «صفر تا سکو» پس از اکران در سى و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر با برخى واکنش هاى مثبت روبرو شد.

به گزارش ایمنا، فیلم مستند «صفر تا سکو» ساخته سحر 
مصیبى و به تهیه کنندگى طهورا ابوالقاسـمى و مهتاب 
کرامتى جمعه گذشته در جریان سى و پنجمین جشنواره 

بین المللى فیلم فجر در برج میالد اکران شد. 
این فیلم به زندگى الهه، شـهربانو و سهیال منصوریان، 
سه خواهر ووشوکار اهل سمیرم اصفهان و عضو باشگاه 

سپاهان اختصاص دارد.
برخـى هنرمندان هـم بـه تماشـاى این فیلم مسـتند 
در کاخ جشـنواره نشسـتند؛ از جملـه آفرین عبیسـى و 
مریم امیرجاللى که پس از اتمام فیلم به سـراغ خواهر 
کوچک تر، سـهیال منصوریـان رفتنـد و او را در آغوش 

گرفتند.

اخبارى 
مانع تحقیر تراکتور شد 

دروازه بان تیم تراکتورسازى با وجود دریافت 3 گل چند 
موقعیت خوب گلزنى را از تیم حریف گرفت. 

تیم تراکتورسـازى مقابـل پرسـپولیس نمایش خوبى 
نداشـت و شـاید بتوان گفت یکى از بدترین بازى هاى 
لیگ شانزدهم را به اجرا گذاشت. در این میان با اینکه 3 
بار دروازه تراکتورسازى باز شد اما شاید این تعداد گل ها 

افزایش پیدا مى کرد.
محمدرضا اخبارى، دروازه بان ملى پوش تراکتورسازى 
در بازى مقابل پرسپولیس اگرچه 3 بار دروازه اش باز شد 
و روى گل دوم پرسـپولیس نیز اندکى مقصر بود اما در 
3 صحنه عالى کار کرد و توانسـت مانع باز شدن بیشتر 
دروازه تراکتورسـازى شـود. او در موقعیت هاى تک به 
تک با پرسپولیسـى ها چند بار به خوبى واکنش نشـان 
داد و شـاید اگر این عکـس العمل هاى خـوب اخبارى 
نبود، شکست بدترى براى تراکتورسازى رقم مى خورد.

 

مجمع انتخاباتى هیئت 
بسکتبال  برگزار مى شود

مجمع انتخاباتى هیأت بسـکتبال اسـتان اصفهان روز 
سه شـنبه سـوم اسـفندماه با حضـور 6 کاندیـدا برگزار 

مى شود.
به گـزارش ایمنـا، مجمـع انتخاباتى هیئت بسـکتبال 
اسـتان اصفهان روز سه شنبه سوم اسـفند ماه با حضور 
محمود مشحون رئیس فدراسـیون بسکتبال از ساعت 
10 صبح در تاالر افتخارات سـراى ورزشـکاران استان 

برگزار مى شود.
سـینا امانـى، جـواد داورى، حمیـد محمـدى، پیمـان 
صداقت نیا، احمد رضایى و امیرمسعود لوافان کاندیداهاى 
ثبت نامى هیئت بسـکتبال اسـتان اصفهان هستند که 
براى بر عهده گرفتن مسـئولیت این هیـأت با یکدیگر 

رقابت مى کنند.
پیش از این محسن صادق زاده نهم اردیبهشت ماه 1393 
با کسـب 10 رأى از میان 2 کاندیداى تصدى ریاسـت 
هیئت، براى دومین دوره به  عنوان رییس هیئت بسکتبال 
استان اصفهان انتخاب شد. احمد رضایى دیگر کاندیداى 
مجمع انتخاباتى هیئت بسکتبال استان اصفهان نیز در 
این مجمع 9 رأى را از آن خود کرده بود.صادق زاده چند 
ماه براى مسائل شخصى در خارج از کشور به سر مى برد 
و چون فرصت رسیدگى به امور هیئت بسکتبال استان 

اصفهان را نداشت، از سمت خود استعفا کرد.  

تایم اوت

کاپیتان تیــم فوتبــال ذوب آهــن معتقد اســت که 
این تیم شــانس تقریبا دیگر شانســى براى قهرمانى

 ندارد. 
مهدى رجب زاده در گفتگویى، در خصوص شکســت 
ذوب آهن مقابل صبا اظهار داشت: صبا در این بازى بهتر 

از ما بود و باید واقعیت را بگویم. 
رجب زاده درمورد از دســت دادن جایگاه سومى گفت: 
ما حتى اگر مساوى هم مى کردیم جایگاه خودمان را از 
دســت نمى دادیم. به هر حال این خاصیت لیگ است و 
ما 2 امتیاز حساس را در خانه از دست دادیم. من معتقدم 
ذوب آهن شانس خیلى کمى براى قهرمانى دارد و قرار 

نیست پرسپولیس در 4 بازى ببازد و ما در 4 بازى پشت  سر 
هم برنده شویم. قهرمانى مان تقریبا محال است. با این 

حال معتقدم کسب سهمیه آسیا دور از دسترس نیست.
بازیکن تیم ذوب آهن در پاسخ به این سوال که چرا کادر 
فنى ذوب آهن به قاسم حدادى فر بازى نمى دهد، گفت: 
من با قاســم صحبت کردم و او به من گفت که شرایط 
خوبى دارد، البته نظر پزشکان این است که قاسم مراحل 
درمانى را باید به  صورت کامل به  صورت کامل طى کند. 
مطمئن باشید «قاسم» به ذوب آهن کمک خواهد کرد، 
ولى نباید فراموش کنیم که از یک مصدومیت ســخت 

حاال آماده شده است و نباید دوباره آسیب ببیند.

رئیس هیئت اسکى اســتان اصفهان گفت: خوشبختانه 
پیست هاى اسکى استان اصفهان کامال استاندارد بوده 
و در ســال جارى تاکنون هیچ فردى در پیســت اسکى 

فریدون شهر مصدوم نشده است.
محمود یسلیانى در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: در 12 
سال گذشته تعداد محدودى از افراد در پیست هاى اسکى 

استان مصدوم شدند که آمار آن ها بسیار اندك است.
وى با بیان اینکه تعــدادى از کانال هاى تلگرامى خبر از 
مصدومیت تعدادى از تیوپ ســواران در پیســت اسکى 
فریدون شهر داده  بودند که این خبر صحت ندارد، افزود: 
متاســفانه تعدادى از افراد در دامنه کوه و حواشى پیست 

اسکى فریدون شهر اقدام به تیوپ سوارى کردند که قطعا 
تیوپ سوارى در زمین خشک و بدون برف حوادثى در پى 

خواهد داشت.
رئیس هیئت اسکى استان اصفهان ادامه داد: تیوپ سوارى 
تفریحى بسیار خطرناك است که متاسفانه عده اى تیوپ 

سوارى را همان اسکى مى دانند.
یسلیانى بیان کرد: همه ساله اورژانسى براى رسیدگى به 
مشکالت احتمالى در پیست اسکى فریدون شهر مستقر 
است که امسال نیز حدود 29 نفر در دامنه کوه و نزدیکى 
پیست اقدام به تیوپ سوارى کرده بودند که مصدوم و به 

اورژانس پیست مراجعه کردند.

مصدومیت تیوپ سواران در 
فریدونشهر صحت ندارد

 قهرمانى هرگز، 
سهمیه شاید!

 تراکتور آبستن حوادث است و شکست تبریزى ها مقابل 
پرسپولیس آنقدر سنگین بود که امیر قلعه نویى براى رها 
شدن از فشار به سبک و ســیاق سنتى اش خواست تا با 
فحاشى علیه بازیکنان، مشــکالت تاکتیکى تراکتور را 
توجیه کند. در حالى کــه هادى محمدى و خط هافبک 
تراکتور روى ســه گل خــورده این تیــم مقصر اصلى 
بودند، امیر قلعه نویى هم روى نیمکت و هم در رختکن 
به محســن بنگر فحاشــى کرد. بنگرى که در ابتداى 
بازى به شدت از سوى پرسپولیسى ها تشویق شد، فکر 
نمى کرد که این تشویق ها و بازى کم نقص اش با فحش 

همراه شود.
 چند سایت ورزشى در گزارشــى ادعا کرده اند در بازى 
آنچه که عکاس ها دیدند فحش هایى بود که قلعه نویى 
خطاب به بنگر مى داد. سرمربى تراکتور در پایان بازى 
هم به بنگر فحش داد اما این مدافع باسابقه فکر نمى کرد 
سرمربى اش در سپاهان که رابطه خوبى با او داشت و در 
ابتداى فصل هم اصرار زیادى به پیوستن مدافع سابق 
پرســپولیس به تراکتور داشــت، این گونه با او برخورد
 کند. وقتى قلعه نویى به بنگــر توهین مى کند، اینگونه 
جواب قلعه نویــى را مى دهد:  بیخــود مى کنى فحش 
مى دى! مگه چکاره من هســتى کــه فحش مى دى؟ 
خاك بر ســر این فوتبال که تو بــه من فحش مى دى. 
فکر کردى همه مثل خودت هســتند که فحش بدى، 
جوابش را هم مى گیرى. فکر نکــن خبریه... از فوتبال 
خداحافظى مى کنم اما اجازه نمى دم کسى بهم فحش

 بده. 
از آنجایى که توهین هاى قلعه نویى قابل نوشتن نیست، 
به نظر مى رســد آنقدر این ادبیات به مذاق بنگر بد آمده 
که او مى خواهد از فوتبال خداحافظى کند تا دیگر فحش 

نشنود.  
گفتنى است پس از این اتفاقات  خبرى هم منتشر شد که 
مدافع تیم فوتبال تراکتورسازى تبریز با تصمیم کادرفنى 

این تیم از حضور در تمرینات قرمزها منع شد.        

تیم اســتقالل در حالى به مصاف تیم السد قطر مى رود 
که این تیم از حضور ژاوى اســپانیایى و پورعلى گنجى 

ایرانى سود مى برد. 
  مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 19 امروز 
(سه شنبه) با برگزارى دیدار اســتقالل و السد قطر در 

ورزشگاه آزادى تهران پیگیرى مى شود.
استقاللى ها که با وجود شــروع نامطلوب شان در لیگ 
برتر، در نیم فصل دوم تا حدودى به خودشــان آمده اند، 
این روزها شرایط خوبى را ســپرى مى کنند. شاگردان 
علیرضا منصوریان در حال حاضر 34 امتیازى هستند و 
در رده ســوم جدول رده بندى لیگ برتر قرار دارند. آنها 
در هر 3 دیدار اخیرشان موفق شدند به پیروزى برسند و 
حاال تالش مى کنند روند خوب شان را در لیگ قهرمانان 

آسیا هم ادامه بدهند.
آبى پوشان پایتخت در حالى پا به پلى آف لیگ قهرمانان 
آســیا مى گذارند که با پیروزى در این دیدار مى توانند 

بدون  خودشــان را به مرحله گروهى این مســابقات 
برسانند. در صورتى که شاگردان على منصور بتوانند به 
سالمت از مرحله پلى آف عبور کنند، با تیم هاى االهلى 
امارات، تعاون عربستان و لوکوموتیو ازبکستان همگروه 
خواهند شد. گروه A مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، گروه 
چندان سختى به نظر نمى رســد و استقالل در صورتى 
که بتواند الســد را از پیش رو بردارد، شــاید شانس باال 
آمدن از مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا را هم داشته

 باشد.
اســتقالل براى باال آمدن از مرحله پلى آف و رســیدن 
به مرحله گروهى اما به هیچ عنوان کار ساده اى ندارد. 
شــاگردان علیرضا منصوریان باید مقابــل تیمى قرار 
بگیرند که در رده دوم لیگ ستارگان قطر قرار گرفته و 
با صدر جدول تنها 4 امتیاز فاصله دارد. آنها با تیم سوم 
این رقابت ها هم فاصله اى 4 امتیازى ایجاد کردند و از 
این بابت، حاشیه امنیت خوبى را باالى سرشان احساس 

مى کنند. اگر السد هفته گذشته مقابل تیم الشحانیه که 
هدایت آن را ایگور استیماچ، سرمربى سال هاى نه چندان 
دور تیم ملى کرواسى و سپاهان بر عهده دارد، متحمل 
باخت نمى شد و مى توانســت با دستى پر زمین بازى را 
ترك کند، حاال فقط یک امتیاز بــا صدر جدول فاصله 
داشــت و یک خطر جدى براى لخویاى صدرنشین به 

حساب مى آمد.
با همه این اوصاف، الســد باز هم تیم خطرناکى است. 
قطرى ها که در سال هاى گذشــته هزینه هاى گزافى 
براى فوتبال انجام دادند و توانســتند با گرفتن میزبانى 
جام جهانى 2022 هم اســمى براى خودشان در کنند، 
حاال به دنبال آقایى در فوتبال آسیا هستند. آنها پس از 
اینکه در به خدمت گرفتن ســتاره هاى بزرگ ایرانى، از 
اماراتى ها جلو زدند، حاال پایشان را فراتر گذشتند. در حال 
حاضر قطرى ها با دالرهایــى که هیچ ابایى هم از خرج 
آنها ندارند، عالوه بر ایرانى ها، به دنبال جذب ستارگان 

بزرگ دنیاى فوتبال هستند.
ژاوى هرناندز، اســطوره اســپانیایى تیم بارسلونا یکى 
از بازیکنانى اســت که حضورش در فوتبال قطر و تیم 
السد، سروصداى زیادى در رســانه ها به پا کرد. ژاوى 
حاال با الســد، به تهران و به ورزشــگاه آزادى مى آید 
تا در کنــار مرتضــى پورعلى گنجى، مدافــع تیم ملى 
کشــورمان، مقابل یک تیم ایرانى بــازى کند. ژاوى و 
پورعلى گنجى، در ورزشگاه آزادى باید مقابل تیمى قرار 
بگیرند که پر افتخار ترین تیم ایرانى لیگ قهرمانان آسیا 

است.
امروز ورزشــگاه آزادى میزبان ژاوِى معروف و مرتضى 
پورعلى گنجى خواهد بــود. دو بازیکنى کــه در میان 
بازیکنان گران قیمت الســد، بیشــتر از بقیــه براى ما 
ایرانى ها جذاب خواهند بود. هافبک اسپانیایى و مدافع 
ایرانى که حاال با یکدیگر براى کنار زدن استقالل از آسیا 

دست به یکى کرده اند.

 دروازه بان اصفهانى تیم ملى هندبال کشورمان گفت: 
اولین گره اى که باید در بین مشکالت هندبال باز شود 
انتخاب رئیس فدراســیون اســت و باید توسط وزارت 

ورزش این موضع حل شود. 
ســعید برخوردارى در گفتگو یى ، درخصوص تعطیلى 
طوالنى مدت تیــم ملى هندبال اظهار داشــت: اولین 
گره اى که باید در بین مشکالت هندبال باز شود انتخاب 
رئیس فدراسیون است و باید توسط وزارت ورزش این 
موضع حل شود چون سرپرست شــاید به اندازه کافى 
دستش باز نیست که بخواهد ســرمربى انتخاب کند و 
تصمیم قطعى بگیرد. شــاید یک مربى یکى دو هفته 
سرمربى باشــد و بعد از انتخاب رئیس فدراسیون فرد 

دیگرى انتخاب شود.
وى در ادامه افزود: با توجه به اینکه باشگاه ها گفتند لیگ 
قبل از پایان سال تمام شود شرایطى براى برگزارى اردو 
نبود و این یکى از سدهاى تیم ملى بود. ما حتى تعطیالت 
نیم فصل هم در لیگ نداشتیم و مسابقات هر هفته برگزار 
مى شود. این موضوع و فشردگى لیگ در برگزارى اردوى 
تیم ملى وقفه انداخت اما از طرفى اکثر بازیکنان بیرون از 
ایران هستند و شرایط حضور در اردو برایشان سخت بود 

و همه اینها دست به دست هم داد تا اردوها تعطیل شود.
دروازه بان تیم ملى هندبال کشــورمان تصریح کرد: ما 
با نرفتن به جــام جهانى خود به خود از 4 تیم آســیایى 
دوسال عقب افتادیم. عربســتان، ژاپن، بحرین و قطر 
براى حضور در جام جهانى آماده سازى خوبى داشتند و 
همه دیدیم جلوى قدرت هاى دنیا خوب بازى کردند و 
با اختالف نزدیک شکست خوردند و این زنگ خطرى 

براى هندبال ایران است. 
باید این دوســال عقــب افتادگى را جبــران کنیم و از 
طرف دیگر باید شــرایطى ایجاد شــود تا به سطح آنها 
برسیم. باید سرمربى به روز داشته باشیم تا اینکه بتواند 
تکنیک هاى روز دنیا را به هندبال ایران تزریق و دوباره 

برگردیم.
وى به حضور بازیکنــان لژیونر هندبال ایران اشــاره 
کرد و گفت: همه جا مى گوینــد هندبال ما چون لژیونر 
دارد مى تواند حرف زیادى براى گفتن داشــته باشد اما 
این موضوع ســخت اســت و نیاز به تمرین و کار زیاد

 دارد.  
وى درخصوص لیگ هندبال و ســطح مسابقات لیگ 
تصریح کرد: لیگ هندبال امســال با سال هاى گذشته 

تفاوت داشت و بازى ها نزدیک و اختالف گل ها ناچیز 
بود و این نشــان مى دهد که قدرت ها در تیم ها تقسیم 
شده اند و این موضوع در سال هاى اخیر بى سابقه بود و بر 
خالف انتظارى که در ابتداى فصل وجود داشت لیگ با 
سطح باالیى برگزار شد. برخى از تیم ها در بحث داورى 
که مطمئنا عمدى هم نیست، دلخور هستند و یا شرایط 
مالى مناســبى ندارند اما نتایج لیگ حکایت از نزدیکى 
تیم ها دارد و تیم آخر با چند پیــروزى مى تواند به صدر

 برسد.
بازیکن اصفهانى تیم نیروى زمینى ارتش در خصوص 
انصراف تیم ها از لیگ یادآور شــد: تیم سپاهان و هپکو 
به دالیلى که جدى هم هست، مى خواهند از لیگ کنار 
بکشــند که امیدوارم این اتفاق نیفتــد. نیروى زمینى 
چون از بازیکنان سرباز اســتفاده مى کند مظلوم است 
و در این فصل از داورى ضربه زیــادى خورد اما دلیل 
نمى شود تیمى به خاطر ســوت غلط انصراف دهد اینها 
طبیعت ورزش و هندبال اســت. طاهرى، ســرمربى و 
مدیرعامل باشگاه ســپاهان و از بزرگان هندبال است 
و امیــدوارم این اتفــاق نیفتد و ســپاهان از لیگ کنار

 نرود.

 باخت به پیکان را 
فراموش کردیم!

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش 
صــداى هــواداران، به بررســى دیــدگاه ها 
و نظــرات دوســتداران ورزش اصفهــان 
و ایــران مــى پــردازد. شــما مــى توانیــد 
دیدگاه هــا و تحلیل هــاى خــود در رابطه با 
مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک

 info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
 

■  من از هواداران ســپاهان درخواست و البته 
خواهش مى کنم حرفهاى احساســى نزنید در 
فضاى مجازى که مثال محرم نویدکیا بشود مدیر 
عامل یا سرمربى، یا ویســى بره یا نره و مشکل 
مدیریته یا اینه یا اینکــه باید فالنى بیاید تا همه 
چیز درست شود. اول  از همه چى و از همه مهمتر 

بیائید کار ویسى را بررسى کنیم.
مشکل اصلیه ســپاهان االن همین است؛  هر 
کســى مى آید، اولش همه چیز عالیــه، ولى تا 
نتیجه نمى گیرد مى گوید دســتهاى پشت پرده 
پلیدى یــا هرچیزى وجود داره! کــه یک روز 
مــى آیند همه چــى خوبــه، اما وفتــى نتیجه 
نمى گیرند همه چیز رو مــى خواهند نابود کنند. 
چرا باید ویســى از طریق سایت ورزش 3 استعفا 
بده؟ کسانى که این چندوقت آمدند و  رفتند، حتى 
بدشون نمى آمد قهرمانى هاى قبلى سپاهان رو 

هم نابود کنند و زیر سئوال ببرند.  
 چرا نیم فصل کــه  منتظر بودیــم فصل نقل و 
انتقــاالت دروازه بــان بگیریــم، در ایــن باره 
اقدامى انجام ندادیم و موضوع گلردر نیم فصل 
آسیب هاى جدى به ما وارد کرد، دغدغه ویسى 
نبود؟ ویســى واقعا فکر مى کنــد دروازه بانش 

عالیه ؟؟
چرا رحمان احمدى و شهاب گردان  را از لیست 
گذاشــت بیرون و حتى براى ذخیره هم شهاب 
گردانى کــه اخالق فــوق العاده اى داشــت و 
قبول کرد که با 500 میلیون در ســپاهان بماند 
را نگذاشت که بماند. االن شهاب و رحمان جزء 
بهترین هاى تیم خودشون هستند و همه دارند به 
گلر خارجى ما مى خندند! چرا پریرا االن در جدول 
بهترین گلزنان لیگ هســت ولى او را در لیست 
مازاد قرار داد به  و جاى او  پدرو هنریکه اى را آورد 

که واقعا عملکرد افتضاحى داشت.
بعد از رفتن امیــد ابراهیمى همه مى دانســتند 
مشکل ســپاهان هافبک دفاعى بود. تازه على 
کریمى خوب شده بود که آن هم رفت. چرا آقاى 

ویسى بازیکن هافبک دفاعى خوب نخرید؟ 
همه  این مشکالت را مربى باید جوابگو باشد ولى 
متاسفانه جوى درست شــده که هر مربى میاد با 
زبان تیز بعد از باخت میاد از پلیدى حرف میزند و 
میگوید دست هاى پشــت پرده اجازه نمى دهند 

که او کارش را انجام دهد.
مگــر نقــل و انتقــاالت اول فصــل همــش 
همون هایى که ویسى میخواســت نبود؟ مگر 
همه قراردادها را خودش نبســت؟! االن   ویسى 
باید جواب در مقابل همه این مســائل پاسخگو 

باشد.
به نظر من این اســتعفاى اخیر آقاى ســرمربى 
نمایشــى بیش نبود براى تحریک تماشاگران 
و فــرار از باخــت و نتیجــه نگرفتــن و هزارتا 
مشــکل دیگر که تیم دارد و مســئول همشون 

سرمربیه. 

 ■ درود بر عبدا... ویســى که با شــلوغ کارى و 
نمایشــى که راه انداخت باعث شد تا همه باخت 
به پیکان را فراموش کننــد و ذهن ها معطوف 
به استعفاى نمایشى او شود.  آن از غش و ضعف  
در دیدار با نفــت که خواســت در دل هواداران 
بیشــتر جاى بگیرد و این هم از ایــن بازى، اگر 
در ســایر دیدارها نتیجه نگیرى چه نقشــه اى 
براى فرار از آنها مى کشــى؟ تا کى مى خواهى 
به این شکل هواداران را فریب دهید؟ تو بازیکن 
سپاهان بوده اى، از تو انتظار نداریم که اینگونه 

هواداران را به بازى بگیرى!

صداى هواداران

استقالل – السد؛ آبى ها از
 سد ژاوى مى گذرند؟

السخت!

امیدوارم سپاهان و هپکو در 
لیگ برتر بمانند

 فحش هایى براى 
خداحافظى!

 السد؛ آبى ها از
ى مى گذرند؟

و هپکو در

ن ر ب لج ب ب ى یر بر و ر ره ى ی ب

گلر اصفهانى تیم ملى هندبال:



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

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

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت

E-mail:     info@nesfejahan.net

سپاس خداوندى را سزاست که از شباهت داشتن به 
پدیده هــا برتر و از تعریف وصــف کنندگان واالتر 
اســت. با تدبیر شــگفتى آورش بر همــه بینندگان 
آشــکار، و بــا بزرگى عزتــش، بر همــه فکرهاى 

موال على (ع)اندیشمندان پنهان است.

دولت براى 
گرانى بنزین 

و حذف یارانه 
در سال 96 

برنامه اى 
ندارد

50 هزار 
معتاد خیابانى 

در کشور

مصائب 
کولبران و 
پولبران

مرگ خاموش

وقایع روز از دریچه کاریکاتور

بدون شرح

طرح: فارس
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انقالب اسالمى ایران سى وهشتمین ســال خود را پشت سر مى گذارد 
و با گذشــت نزدیک به چهار دهه از این رویداد تاریخى، هنوز هم یکى 
از مهم ترین عکس هاى تاثیرگذار آن روزها، تصویرى است که حسین 

پرتوى از بیعت همافران با امام خمینى (ره) در قاب دوربینش ثبت کرد.
به گزارش ایســنا، تصویرى که زنده یاد حســین پرتوى 19 بهمن ماه 
1357 با حضور در مدرســه علــوى از بیعــت همافران با امــام (ره) 
گرفــت، یکــى از مهم ترین عکس هــاى تاریخ معاصر ایران اســت. 
این عکس به تنهایى توانســت تاثیر زیادى در رونــد پیروزى انقالب 
داشــته باشــد و ســهم خود را در وقوع این رویداد مهم به خوبى ایفا

 کند.
در روزهاى منتهى بــه پیروزى انقالب و در آشــفته ترین دوران ایران 
معاصر، آن قدر خبرهاى ضد و نقیض و پراکنده و شایعات مختلف منتشر 
مى شــد که ممکن بود در روند این رویداد اختالل ایجاد کند. به همین 
دلیل، در آن برهه تاریخى عکس ها ســند ارزشمندى براى ثبت وقایع 
بودند. عکس ها آنچه را که در حــال وقوع بود، در لحظه ثبت مى کردند 
و راوى اتفاقات بودند. انتشار عکس پرتوى از همافران توانست انقالب 
را چند قدم جلو ببــرد و میزان پیــش روى و نفوذ باالى آن را نشــان

 بدهد.
انتشــار این عکس واکنش دولت بختیار را درپى داشــت. دولت خبر 
را تکذیب کرد، عکس را دســت کارى و مونتاژشــده دانست و دستور 
دســتگیرى حســین پرتوى را صادر کرد. امام (ره) به تکذیب آن خبر 
توســط دولت واکنش نشــان داد و دیدار خــود با همافــران را تأیید 
کرد. تأیید عکس و خبر توســط امام (ره) حمله گارد شاهنشــاهى به 
پــادگان نیروى هوایــى و حمایت مــردم و تظاهرات آن هــا را درپى

 داشت.
عکس پرتوى از بیعت همافران فقط یک نمونه از تصاویرى اســت که 

عکاسان دنیا از لحظات حساس تاریخ ثبت کرده و در سرنوشت جنگ ها 
و صلح ها تاثیر گذاشــته اند. عکس هایى که عکاسان شــان را معروف 
کردند. حسین پرتوى را در تمام سال هاى بعد از انقالب به عنوان عکاس 
بیعت همافران مى شــناختند. اگرچه او ســال ها با دوربینش مشغول 
ثبت وقابع بود، اما میزان تاثیرگذارى عکســش از همافران و امام (ره) 
آن قدر زیاد بود که با شــنیدن نامش فقط همان عکس در ذهن ها زنده 

مى شد.
پرتوى در روزى که همــه عکاس ها را براى حفــظ امنیت همافران از 
مدرسه علوى بیرون کرده بودند، عکسى از پشت سر همافران گرفت که 
امام (ره) به عنوان محور اصلى اتفاق، در مرکز آن قرار داشــت و عالوه 
بر این که چهره هیچ یک از همافران مشــخص نبود، شک و شبهه اى 
را در درســت بودن اصل قضیه، یعنى بیعت همافران با امام (ره) باقى 

نگذاشــت. این عکس دو روز پیاپى در صفحه  اول روزنامه کیهان چاپ
 شد.

حسین پرتوى متولد سال 1321 در اردبیل بود. او پس از گذراندن دوران 
کودکى همراه خانواده خود به تهران مهاجــرت کرد و پس از گذراندن 
دوران تحصیل در روزنامه کیهان مشــغول به کار شد. در سال 1338 
نیز به صورت حرفه اى با عکاســى ورزشــى کار خود را شروع کرد و در 
ســال هاى جنگ ایران و عراق به عنوان دبیر سرویس عکس روزنامه  

کیهان فعال بود.
از جمله آثار این هنرمند مى توان به عکس مربوط به بسته شدن فرودگاه 
توســط نظامیان به فرمان بختیار در 4 بهمن ماه 1357، عکس مربوط 
به اعدام سران حکومت پهلوى در دبیرستان هاى علوى و رفاه، عکس 
مربوط به ورود امام خمینى (ره) به ایران در فرودگاه مهرآباد 12 بهمن 
1357 و عکس مربوط به بیعت همافران با امام خمینى (ره) در تاریخ 19 

بهمن 1357 اشاره کرد.
این عکاس 28 اردیبهشت ماه 1393 پس از تحمل یک دوره بیمارى در 
72 سالگى درگذشت. پیکر پرتوى در قطعه نام آوران بهشت زهرا (س) 

آرام گرفته است.
پرتوى سال هاى آخر عمرش را با بیمارى سختى گذراند که هزینه زیادى 
داشــت. این عکاس به عنوان ثبت کننده یکى از مهم ترین عکس هاى 
انقالب 57 در ســال هاى پایانى عمرش بســیار تنها بــود و نهادها و 
سازمان هایى که مى توانستند در روزهاى ســخت بیمارى در کنارش 

باشند، کمک ویژه اى به او نکردند.
امثال حسین پرتوى که به تنهایى بخش مهمى از تاریخ معاصر ایران را 
شکل داده اند، کم نیستند. آن هایى که شاید امروز در گوشه اى از این دنیا 
تنها باشند و پس از مرگ شان بارها از آن ها یاد و براى شان بزرگداشت 

برگزار شود که دیگر سودى براى شان ندارد.

خالق عکس مهم انقالب چه کسى بود؟

سوت بلبلى و سلفى عجیب رامبد جوان

«طراحى لباس براى مجرى الویت سازمان صداوسیما نیست، به همین دلیل مجبور است به مجرى براى انتخاب لباسش اعتماد کند.»
عبدا... روا، مجرى تلویزیون در گفتگو با ایسنا درباره پوشش مجرى ها در برنامه هاى تلویزیونى، بیان کرد: هر انسانى در مراودات خود با ظاهرش قضاوت مى شود، 

مجرى هم با پوشیدن لباس مى خواهد پیامى را انتقال دهد. گاهى مجرى به دلیل نداشتن درك صحیح از محیط برنامه اى که مى خواهد اجرا کند، لباسى را 
مى پوشد که مناسب نیست و این امر باعث ناهمگونى مى شود. مردم به دلیل این که با دوربین سروکارندارند شاید نوع پوشش مجرى در تلویزیون را 

درك نکنند. طبیعتا نوع پوشش مجرى در برنامه تلویزیونى متفاوت از نوع پوشش او در خانه و مهمانى است.
روا با اشاره به نبود طراحى لباس از طرف سازمان صداوسیما براى مجرى، گفت: با توجه به محدودیتى که ما در تلویزیون داشتیم مدت هاست 

طراحى لباس براى مجرى از طرف برنامه ساز و سازمان صداوسیما وجود ندارد؛ عالوه بر این طراحى لباس اولویت سازمان صداوسیما نیست، 
به همین دلیل مجبور است به مجرى براى انتخاب لباسش اعتماد کند.

مجرى برنامه صبحگاهى شبکه دو با بیان این که هیچ قاعده نوشته شده اى براى پوشش مجرى وجود ندارد، یادآور شد: قاعده نوشته 
شده اى وجود ندارد که به مجرى بگوید چه لباسى را بپوشد. هر برنامه زنده اى ناظر پخش دارد و ممکن است نظرات ناظران پخش 

درباره پوشش مجرى بر اساس سیاست هایشــان با هم فرق کند و تذکرات لحظه اى به مجرى بدهند. من به عنوان مجرى باید 
بگویم که بعید مى دانم یک مجرى بخواهد با پوشیدن یک لباس خاص و با علم به این که لباسش متعارض با عرف است بخواهد 

خالف جهت جریان آب شنا کند و باعث جلب توجه شود.
او افزود: لباس یک مجرى را ممکن است چند نفر از همکارانش تایید کنند و او بپوشد. ما برنامه ریزى خاص و آرشیو لباسى در 

سازمان صداوسیما نداریم که مجرى بتواند بر اساس آن لباسش را انتخاب کند.
عبداهللا روا با اشاره به این که باید آرشیو لباس براى مجریان وجود داشته باشد، بیان کرد: باید به مجرى ها توضیح داده شود 
که بدانند چه لباسى را براى برنامه تلویزیونى بپوشند. نظر و ســلیقه مجرى براى انتخاب لباس با نظر بینندگان و مدیران 

شبکه تفاوت دارد و این اختالف نظرها باعث مى شود که عکس هایى از پوشش یک مجرى منتشر شود. به طورکلى این 
اتفاق تقصیر یک نفر نیست.

او با بیان این که مجرى قواعد تلویزیون را پذیرفته که توانسته است وارد سازمان صداوسیما شود، گفت: ما وقتى قبول 
مى کنیم مجرى تلویزیون باشیم یعنى قواعد تلویزیون را پذیرفته ایم. پوشــش مجرى در محیط خانواده و محیط کار 

متفاوت است و بستگى به فرهنگ و تربیت خانوادگى او دارد. تلویزیون به دلیل این که باید به اقشار مختلف احترام بگذارد 
دست به عصاتر و پوشیده تر از فرهنگ عمومى جامعه اســت. مجرى در برابر تمامى اقشار باید پاسخگو باشد و نمى تواند هر 

لباسى را بپوشد.
مجرى «با صبح» در ادامه گفت: ما دایره انتخابمان به عنوان مجرى محدودتر است. یکى از صاحبان تلویزیون که مردم 
هستند نباید به پوشش مجرى اعتراض داشته باشــند زیرا مجرى قواعد تلویزیون را پذیرفته و براساس آن قواعد لباس 

مى پوشد.
او با اشاره به راه حل این اختالف نظرها درباره پوشش مجرى، بیان کرد: بهترین حالت این است که تفکرى باشد که بر 

اساس برنامه ها و شرایط تلویزیون براى مجرى ها لباس انتخاب کند.
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 عوامل فیلم سینمایى «نگار» امروز یکشنبه 17 بهمن براى اکران این فیلم در پردیس 
سینمایى ملت حاضر شدند. این حضور با حرکات عجیب رامبد جوان همراه بود.

به گزارش خبرآنالین، رامبد جوان بعد از ساخت سه فیلم کمدى، چهارمین فیلمش «نگار» 
را بر اساس طرحى از خودش به نویسندگى احسان گودرزى در ژانر پلیسى معمایى ساخت.

فیلم سینمایى «نگار» امروز یکشنبه 17 بهمن با حضور عواملش در پردیس سینمایى ملت 
اکران شد که با حرکات عجیب رامبد جوان از جمله دراز کشیدن روى زمین براى گرفتن 

سلفى و سوت بلبلى اش همراه بود.
عوامل «نگار» عبارتند از رامبد جوان (کارگردان)، احســان گودرزى (نویسنده) و نگار 
جواهریان، محمدرضا فروتن، مانى حقیقى، آتیال پسیانى، فریبا کامران، علیرضا شجاع 
نورى، افسانه بایگان، اشکان خطیبى، علیرضا آقاخانى، محمود کریمى، ایلیا کیوان، شایان 

کامروز و عیسى حسینى (بازیگران).
در خالصه داستان این فیلم آمده است: «نگار دختر خانواده اى نیمه مرفه و اصیل است. 
پدر لوطى او در یک معامله اقتصادى شکست خورده و به خاطر فشارهاى زیاد مرده است. 
این تحلیلى است که پلیس نســبت به مرگ او اعالم مى کند. اما نگار این تحلیل را باور 

ندارد و تصمیم مى گیرد که روزهاى آخر پدر را مرور کند تا به اصل ماجرا پى ببرد.»

 با اعالم اینکه فیلم «خوب، بد، جلف» به کارگردانى پیمان قاسمخانى به عنوان 
اولین اکران نوروزى بر پرده سینماها مى رود، نحوه تعیین برنامه سینماها در عید 

سال 96 هم مشخص شد.
غالمرضا فرجى سخنگوى شــوراى صنفى نمایش درباره مصوبات جلسه 18 
بهمن ماه این شورا در گفت وگویى با ایســنا بیان کرد:  فیلم «خوب، بد، جلف» 
اکران خود را به عنوان اولین فیلم نوروزى از 27 بهمن ماه در گروه ســینمایى 

«زندگى» آغاز مى کند.

او در پاسخ به اینکه امســال چند فیلم براى اکران نوروزى به سینماها مى آیند؟ 
گفت: 6 سرگروه در نظر گرفته شده است که فعال فقط یک فیلم که همان «خوب، 

بد، جلف» به کارگردانى پیمان قاسم خانى باشد، مشخص شده است.
وى در این باره توضیح داد: براى برنامه نوروز ســال 96 مقرر شد فیلم هایى که 
پروانه نمایش دارند و فیلم هایى که در بخش چشم انداز سى وپنجمین جشنواره 
فیلم فجر حضور داشته اند دفاتر توزیع و تهیه کنندگان آن ها، پیشنهاد خود را براى 

اکران به صورت کتبى به شوراى صنفى نمایش ارائه کنند.

فرجى درباره دیگر فیلم هایى که اکران آن ها پس از جشنواره فجر آغاز مى شود، 
افزود: فیلم «مبارك» محمدرضا نجفى امامى پس از جشنواره در گروه سینمایى 
آزادى، فیلم «جشن تولد» عباس الجوردى پس از جشــنواره در گروه آزاد به 

نمایش درمى آید.
وى ادامه داد: همچنین فیلم «افسونگر» حسین تبریزى در سرگروه ماندانا از 27 
بهمن ماه اکران خود را آغاز مى کند و فیلم «ماحى» داود خیام هم پس از جشنواره 

در گروه آزاد به اکران مى رسد.

قطعى شدن 
اکران نوروزى 
فیلم قاسم خانى 

قتل فجیع میدان کاج 
در «یک روز به خصوص»

همایــون اســعدیان گفــت: در فیلــم «یک 
روز به خصــوص» به دنبــال خلــق موقعیتى 
بودم که تماشــاگر خود را در آن شــرایط تصور

کند.
به گزارش ایســنا، کارگردان فیلــم «یک روز 
بــه خصــوص» 17 بهمن ماه پــس از نمایش 
فیلمش در قالب جشنواره فیلم فجر در برج میالد، 
همراه تعدادى از عوامل آن، توضیح هایى درباره 

تازه ترین اثرش ارائه کرد.
اســعدیان درباره طرح اولیه فیلــم، توضیح داد: 
طرح اولیه به چند ســال قبل متعلق اســت که 
ماجــراى میــدان کاج و آن قتــل فجیع پیش 

آمد.
 آن زمان، وقتى عده زیادى با موبایل عکس و فیلم 
مى گرفتند، این سوال برایم پیش آمد که مسئولیت 
اجتماعى چه جایگاهى دارد؟ بعد از آن در روزنامه 
شرق گفت وگویى با یک دالل عضو بدن انسان 
خواندم و این ماجرا به مسئولیت اجتماعى پیوند 

زده شد.
وى ادامــه داد: در ایــن فیلم نیز نتیجــه برایم 
مهم نبود، بلکه دوســت داشــتم موقعیتى خلق 
کنم که تماشــاگر بگویــد، اگر من بــودم چه 

مى کردم؟
اسعدیان در این نشســت همچنین در پاسخ به 
پرسشى که به اظهار نظر یکى از منتقدان برنامه 
«هفت» اشاره داشت، تاکید کرد: من هیچ وقت 
به منتقدان توهین نکرده ام؛ ولــى برخى اظهار 
نظرها در برنامه اى وزین، توهین به اهالى رسانه 

و سینماست.
او که شخصیت اصلى فیلمش یک روزنامه نگار 
اســت، گفت: در این فیلم، موقعیت برایم خیلى 
مهم بود. از نــگاه من، روزنامه نــگار آرمانگرا و 
به دنبال روشــن کردن مســائل اســت که در 
این فیلــم در یک موقعیت اخالقــى قرار گرفته 
اســت. نکته اینجاســت که تمام افراد درگیر در 
این داســتان، خوب هســتند، ولى دشــمن هم 

مى شوند.
اسعدیان همچنین افزود: من در این فیلم، از تخیل 
خودم استفاده کردم، چون بخشى از سینما تحقیق 

است و بخشى دیگر از آن تخیل.
در این نشســت، مازیار میرى، مصطفى زمانى، 
شیرین آقا رضا کاشى به عنوان برخى عوامل فیلم 

حضور داشتند.

واکنش نرگس آبیار
 به «ماجراى نیمروز»

نرگس آبیار معتقد اســت، «ماجــراى نیمروز» 
اتفاقى تازه و بدیع در نوع ســینماى سیاســى و 

پلیسى ایران است.
کارگردان فیلم «شیار 143» با بیان این که حرف 
نزدن درباره فیلم «ماجــراى نیمروز» با دیگران 
به خاطر مالحظــات هیئت انتخــاب، صبورى 
مى خواست که به سختى این صبورى را به خرج 
دادم، متنى را درباره این فیلم نوشــت که آن را 
به صورت اختصاصى در اختیار ایســنا قرار داده 
که در آن آمده اســت: «در روزهاى بازبینى فیلم 
در هیئت انتخاب جشنواره فجر، فیلم «ماجراى 
نیمروز» را دیــدم و فیلمى این چنیــن پخته و با 
ظرایف و دقایق عالى، هیجان زده ام کرد. فیلم در 
همان زمان، در حالى که هنوز دو یا سه سکانس 
آن فیلمبردارى نشــده و نیاز بــه صداگذارى و 
اصالح رنگ داشت، بسیار اثرگذار بود. حرف نزدن 
در مورد آن با دیگران به خاطر مالحظات هیئت 
انتخاب صبورى مى خواســت که به سختى این 

صبورى را به خرج دادم.
جهاِن فیلم، درست و حساب شــده روایت شده 
است و دکوپاژ هوشــمندانه بود. کمتر فیلمى در 
سینماى ایران و حتى دنیا ساخته مى شود که باگ 
فیلمنامه و یا کارگردانى نداشته و یا الاقل کمترین 
میزان خطا را داشته باشــد. «ماجراى نیمروز» 
از این دســت فیلم هاســت که شمارشان اندك 
اســت. به این فکر نمى کنم که روایت تاریخى 
مهدویان کامال براســاس واقعیــت موجود آن 
سال ها هست یا نه، بلکه برایم این مهم است که 
جهان فیلم (تصویرى مخوف از سال هاى دشوار 
دهه 60) را باور مى کنــم و مهدویان و گروهش 
از پس باورانــدن جهان فیلم خــود به مخاطب

 برآمده اند.
همه عناصر، بدون آن که بى دلیل برجسته و گل 
درشت شــود، به اندازه و به جا در خدمت پیشبرد 
روایت و فضاى فیلم است. فیلمبردارى، طراحى 
صحنه، گریم، بازیگران و از همه مهم تر تدوین، 
بدون جلوه گرى، هماهنگ با اجزاى دیگر پیش 
مى روند. بى شک «ماجراى نیمروز» اتفاقى تازه 
و بدیع در نوع سینماى سیاســى و پلیسى ایران 

است.»

در تاریخ جوایز ســینمایى اسکار تنها هشــت سینماگر با 
شرایط «دیمین شزل» موفق به کسب جایزه اسکار بهترین 

کارگردانى نشده اند.
به گزارش ایسنا، فیلم موزیکال «الال لند» به کارگردانى 
«دیمین شــزل» در حالــى جایزه اصلــى جوایز انجمن 
کارگردانان آمریکا را کســب کرد که در طــول 68 دوره 
برگزارى این رویداد ســینمایى، تنها هشت فیلمساز برنده 
این جایزه موفق به کسب جایزه اسکار کارگردانى نشده اند.

«راب مارشــال» براى فیلــم «شــیکاگو»، «آنگ لى» 
کارگردان «ببر خیزان اژدهاى پنهان»، «فرانسیس فورد 
کاپوال» براى ســاخت «پدرخوانــده»، «آنتونى هروى» 
براى «شیر در برف» و «رابرت روسن» کارگردان «تمام 
مردان پادشاه» تنها سینماگرانى هستند که در نزدیک به 70 
سال گذشته برنده جایزه اصلى جوایز انجمن کارگردانان 
آمریکا (DGA) شده اند، اما در نهایت جایزه اسکار بهترین 

کارگردانى را دریافت نکرده اند.
«بن افلک» (آرگو)، «ران هاوارد» (آپولو 13) و «اســتیون 
اسپیبلرگ» (رنگ ارغوانى) نیز تنها استثنائات تاریخ جوایز 
سینمایى هستند که برنده جایزه (DGA) شده اند اما در عین 
ناباورى حتى نامزد جایزه اســکار بهترین کارگردانى نیز 
نشدند. بنابراین با احتساب این اطالعات آمارى «دیمزین 
شزل» کارگردان فیلم «الال لند» که پیش از این جوان ترین 
برنده جایزه انجمن کارگردان اســت بــه احتمال فراوان 

جوان ترین برنده اسکار کارگردانى نیز نام خواهد گرفت.
«برى جنکینز» (مهتاب)، «کنت لونرگان» (منچستر کنار 
دریا)، «دنیس ویلنوو» (ورود)، «مل گیبســون» (ســتیغ  
اره اى) چهار ســینماگرى هســتند که براى کسب جایزه 
بهترین کارگردانى اســکار با کارگردان جوان «الال لند» 

رقابت مى کنند.

چرا این کارگردان 
شانس اول اسکار است؟
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

شارژ همراه براى ساعت اپل
طبق مشــاهداتى که وجود دارد به نظر مى رسد اپل 
مى خواهد بندهاى هوشــمند براى ساعت هاى خود 
توسعه دهد و بدین ترتیب شما  قادر به استفاده از یک 
باترى قابل حمل براى شارژ ساعت اپل در حالى که 

آن را بر دست دارید خواهید بود.
با توجه به ثبت اختراعى که به تازگى منتشــر شده، 
اپل بندهاى اپل واچ را به نحوى توســعه داده است 
که با یک باترى پوشیدنى ترکیب شوند و این ترکیب 
مى تواند دســتگاه را در حال حرکت شارژ کند. این 
باترى مى تواند تا حدى در یک بند جاســازى شده و 
یا متصل به بند موجود شود و بستگى به تکنولوژى 
شــارژ القایى اپل واچ براى انتقال قــدرت دارد.این 
دســتگاه همچنین داراى یک صفحه شــارژ است 
که مى تواند روى سطح ســاعت براى شارژ آن قرار

 گیرد.
عالوه بر این، اپل یک راه براى تنظیم صفحه شارژر 
و بند باترى در نظر گرفته اســت که هنگام پوشیده 
و یا شارژ شــدن بیش از حد گرم نشود. صفحه شارژ 
سنســورهایى دارد که مى تواند گرمــاى اپل واچ را 
تشــخیص دهد. بنابراین مى تواند مشخص کند که 
آیا شارژ در ظرفیت کامل صورت مى گیرد و یا اینکه 
چقدر قدرت براى جلوگیرى از گرم کردن مچ دست 

منتقل مى شود.

اپلیکیشن آالرم هوشمند 
براى اندروید

Good Morning Alarm Clock Pro یــک آالرم 

حرفه اى و هوشمند براى کاربران اسمارت فون هاى 
اندرویدى مى باشد. این ساعت هوشمند به کاربران خود 
کمک مى کند تا در زمانى مطلوب از خواب بیدار شده 
و به اطالعاتى کامل از عــادات و میزان خواب خود در 
شب دسترسى داشته باشــند. مجموعه اى از صداها و 
آالرم هاى مالیم در این ساعت زنگ دار هوشمند قرار 
داده شده اند که با استفاده از آن ها در هنگام بیدار شدن 
هرگونه پرخاشگرى را از کاربران دور مى کند. سیستم 
هوشمند به کار رفته در گود مرنینگ آالرم هر کسى را 
قادر مى سازد تا آهنگ و موسیقى مورد عالقه خود را 
با حالتى آرام پخش کرده تا به آرامش کاملى برســد. 
یکى از سیستم هاى پیشرفته به کار رفته شده در این 
اپلیکیشن, میزان محاسبه کمبود خواب شما و یاد آورى 
براى خوابیدن مى باشــد! به گونه اى که تمامى آمار و 
داده هاى مربوط به خواب کاربران را بررســى کرده و 
در صورت کمبود خواب در طول روز, اطالعیه هایى را 

براى خواب دوباره, به نوتیفیکیشن بار ارسال مى کند.
برخى از قابلیت هاى این اَِپ اندرویدى :

دور کردن سیگنال هاى مضر دستگاه هاى اندرویدى 
براى داشتن خوابى آرام، بیدار کردن کاربران از خواب 
به صورت کامال هوشمند و با تجزیه و تحلیل داده ها، 
حالت شــب براى نمایش یک ساعت ســاده بر روى 

صفحه نمایش و ...

واتس اپ با انبوهى از 
شکلک ها به روز شد

تازه ترین نســخه از برنامــه موبایلــى واتس اپ 
بــراى اندرویــد حــاوى انبوهى از شــکلک هاى

متنــوع و جــذاب بــراى جلــب نظــر کاربــران 
است.

این شــکلک ها بــر مبنــاى اســتاندارد یونیکد 9 
طراحى شــده اند و با اندروید 7,1 و آى او اس 10,2 
سازگارى دارند. البته براى دسترسى و مشاهده این 
شــکلک ها نیازى به نصب اندروید 7,1 نیســت و 
کاربران نسخه هاى قدیمى تر این سیستم عامل هم 

مى توانند از آن استفاده کنند.
نسخه جدید واتس اپ به طور آزمایشى یا بتا عرضه 
شــده ولى قرار است نســخه نهایى آن به زودى در 
دســترس عالقمندان قرار بگیرد. نســخه هاى بتا 
معمــوال داراى برخى حفــره ها و ایــرادات جزئى 

هستند.

«مادرشــو مى خواهد به خانم هاى باردار یاد بدهد که مراقب خودشــان باشند.» جمعى از پزشــکان، ماماها، مترجم ها و 
نویسندگان، دور هم جمع شده اند تا دغدغه هاى یک مادر باردار را بشناسند و به او بگویند که نگرانى هایش به چه دلیل است و 
راه برطرف کردن این دغدغه ها چیست. نگرانى هایى مثل سالم بودن جنین، رسیدن غذا و اکسیژن کافى به او، رشد صحیح، 
کم شدن عوارض باردارى براى مادر، مشخص بودن نیازهاى نوزاد و مواردى مثل این، ذهن بسیارى از پدر و مادرها را درگیر 
خواهد کرد. مادرشو سعى مى کند  مادر شدن براى شما تجربه اى پر از آگاهى باشد تا نگرانى بیهوده و دغدغه  اضافى، جاى خود 
را به اطالعات درست باردارى بدهد و شما بتوانید آموخته هایتان را به دوستان و آشنایان خود نیز انتقال بدهید. رویاى مادرشو 

این است که تمام نکات و دانشى را که براى مراقبت از خودتان احتیاج دارید به شما ارائه کند. 
مادرشو پزشک شما نیست، دوست شماست. دوستى که مورد اعتماد است و به شما مى گوید براى مراقبت از خودتان چه  
کارهایى باید انجام دهید. اگر نیاز به پزشک یا بیمارستان داشــتید، مادرشو به شما خواهد گفت کدام پزشک یا بیمارستان 
مى تواند به شما کمک کند. این دوست، امیدوار اســت که ابزارهایى را در اختیارتان قرار دهد که بتوانید توسط آنها برنامه  
http://madarsho.com :خودمراقبتى تان را در پیش بگیرید.                                                                                                     وب آدرس

Zyn- بازى جدید و بســیار زیبا در ســبک بازى هاى استراتژیک از اســتودیوى بازیسازى Empires and Allies

ga براى دســتگاه هاى اندرویدى اســت که تجربه اى متفاوت از بازى هــاى نبرد آنالین را برایتــان به ارمغان 

مى آورد! 
 War یا Boom Beach شبیه به بازى هاى استراتژیک جنگى موبایل نظیر Empires and Allies در نگاه اول بازى
Of Nations مى باشد اما شیوه بازى بدین صورت است که امکان ساخت پایگاه و استحکامات نظامى براى تقویت 

ساخت نیرو در ابتداى بازى به بازیکن داده میشود. سپس با استفاده از منابعى که در بازه هاى زمانى مشخص ایجاد 
مى شوند بازیکن قادر به توسعه پایگاه خود در مدت زمان تعیین شده هست. 

در این حین سایر بازیکنان به پایگاه حمله مى کنند و هدف اصلى بازى ساخت پایگاه نظامى مستحکمى است تا در 
مقابل حمالت مقاومت کند. انجام عملیات نظامى بر علیه سایر پایگاه ها و ارسال نیروهاى پیش قراول براى عملیات 
شناسایى نیز از جانب بازیکن انجام مى شود. ســبک این بازى آنچنان که باید جدید و نو نیست اما سازنده آن معتقد 

است که نوآورى هاى تازه اى نیز در Empires and Allies صورت گرفته است!

معرفى محصول

قاب هاى محافــظ آیفون در انواع شــکل ها 
و اندازه ها دیده مى شــوند و هر چه این قاب 
بزرگ تــر و حجیم تر باشــد؛ درجه محافظت 
گوشــى باال مى رود. این مسئله در خصوص 
«لنــزاُ“ (LenzO) هم صــدق مى کند. این 
محفظه خیلى بزرگ براى آیفون؛ اسمارت فون 
اپل را به یک دوربین زیر آب تبدیل مى کند که 

قابلیت هاى بیشمارى دارد.
در حقیقت هم از نظر اندازه و هم از نظر کارایى 
با یک هیوال روبرو هســتیم. ایــن پروژه در 
حال حاضر در کیک اســتارتر در صدد جذب 

سرمایه است.
”لنزاُ» به طور کامل آیفون 7 یا آیفون 7 پالس 
را در برمى گیرد و قادر است تا عمق 100 مترى 
آب مقاومت کند و اجــازه ندهد کوچک ترین 

مشکلى براى اسمارت فون اپل پیش بیاید. یک 
لنز گنبدى بسیار بزرگ در بخش دوربین آیفون 
جاخوش کرده و به آن نیرو و قوت بیشــترى 
مى دهد. یک جفت فیلتــر فلیپ آپ در داخل 
این محفظه تعبیه شــده و مى تواند به صورت 
خودکار عکس هایى که زیرآب گرفته مى شود 

را تصحیح کند.
از نظر کنترل؛ این محفظه داراى تاچ پدهاى 
بســیار ریزى اســت که به لوال وصل شده و 
به کاربر این امکان را مى دهد تا با ســوایپ از 
امکانــات کنترلى آن اســکرین به طور کامل 
استفاده کند؛ در حالى که ویژگى هاى ضدآب 

قاب از گوشى محافظت مى کند.
”لنزاُ» توسط شرکت Valstech ساخته شده 
است. این شــرکت پیش از این نیز؛ قاب هاى 

محافظى براى آیفون 6 و 6 اس ســاخته؛ اما 
حاال ســعى دارد وارد دنیاى آیفون 7 شــود و 
شــروع به تولید انبوه کند. این محفظه خیلى 
بزرگ اســت؛  اما با قابلیت هــا و ویژگى هاى 
جالب و مهمى که دارد؛ یک اکسسورى کامال 

جالب توجه است.
قیمت فعلى «لنزاُ» در کمپین کیک اســتارتر 
براى نسخه آیفون 7؛ 229 دالر تعیین شده اما 
نسخه مخصوص آیفون 7 پالس؛ 450 دالر 
است. انتظار مى رود قیمت خرده فروشى آن ها 

به ترتیب 395 و 749 دالر باشد. 
اگر گوشى آیفون دارید و عالقه مند به عکاسى 
در زیر آب هستید حتما نگاهى دقیق تر به این 
محفظه داشته باشید. به طور قطع چنین چیزى 
Leخیلى ارزان تر از خرید یک دستگاه مجزا است. 
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مادرشو؛ 
راهنماى 
مادران ایرانى

بازى آنالین 
« امپراطوران و 
متفقین» اندروید 

 
راه اندازى یک شبکه اجتماعى 

براى کودکان
امــروزه لِگوهــا در فضــاى آنالین    ایتنا|
یک جاى جدید در قالب شــبکه اجتماعى به خود 

اختصاص داده اند که Lego Life نام دارد.
لگوالیف از همان اوایل راه اندازى، چیزى شبیه به 
یک اینســتاگرام با حال و هواى آجرى بوده و تمام 
عناصر یک شبکه اجتماعى استاندارد نیز داراست؛ از 
جمله داشتن خوراك خبرى، امکان ایجاد پروفایل، و 

نیز دکمه پسندیدن (like) و گذاشتن نظر.
تازه واردان نیز باید فرایند ثبت نــام (sign-up) را 
طى کنند. تمام افراد کمتر از 13 ســال (یعنى اکثر 
مخاطبان) براى پیوستن به این شبکه اجتماعى به 
رضایت پدر و مادرشان نیاز دارند. این کار با ارسال 
ایمیلى براى پدر یا مادر آنها و سپس تأیید آن ایمیل 

صورت مى گیرد.
براى امنیت بیشتر، لگوالیف براى تازه واردان، یک 
نام کاربرى گمنام که به صورت تصادفى ایجاد شده، 
درنظر مى گیرد که معموًال به شکل نام هاى ترکیبى 

سه بخشى هستند.
اما امکان گذاشتن عکس پروفایل وجود ندارد و در 
عوض کاربران خردسال مى توانند آواتارهاى خود را 
به صورت minifig و با اشکال مختلفى از لباس، مو و 

تجهیزات کامل نمایند.
خوشــبختانه حتى اگر یک کودك آواتار خود را تا 
آنجا که ممکن است شبیه به ظاهر خودش طراحى 
کند، اما احتمال خیلى کمى وجود دارد که شناسایى

 شود.

ابزار تازه فیس بوك براى 
تسهیل دوستى غریبه ها!

مدیــران فیس بوك بــه تازگى ابــزارى را به این 
شبکه اجتماعى افزوده اند تا حتى افرادى که با هم 
غریبه هستند را نیز تشــویق به دوستى با یکدیگر

 کنند .
این ابزار به نســخه اندرویــدى و آى او اس برنامه 
Discover Peo- موبایلى فیس بوك اضافه شده و

ple نام دارد. با استفاده از این برنامه فهرستى از نمایه 

هاى کاربران که در رویدادى فرهنگى ، اجتماعى، 
هنرى و ... که شما نیز در آن حضور مى یابید، حاضر 
مى شوند نمایش داده مى شود تا بتوانید شانس خود 

را براى آشنایى با آنها امتحان کنید.
عالوه بر این ابزار یاد شــده افرادى را که در شــهر 
محل سکونت شما ساکن هســتند و کاربرانى که 
در شــرکت محل فعالیت شــما کار مى کنند را نیز 

معرفى مى کند.
با افزایش تعداد شبکه هاى اجتماعى و ارائه خدمات 
متنوع توسط آنها، فیس بوك به روش هاى متنوعى 
براى حفظ جایگاه خود متوســل شده و تالش مى 
کند به هر نحو ممکن کاربران را به تداوم استفاده از 

خدمات خود عالقمند نگه دارد.

کلیک

فناورانه

روند فزاینده نفوذ موبایل در زندگى هاى امروزى نشــان 
مى دهد با توسعه و پیشرفت امکانات این ابزار الکترونیکى 
جدید باید همچنان شــاهد فراگیرى بیشتر آن در سبک 
زندگى ها باشــیم. البته این در حالى اســت که صاحبان 
کســب وکارها نیز به منظور تقویــت جریان هاى درآمد 
خود به دنبال توسعه فعالیت خود در بستر اپلیکیشن هاى 
موبایلى بوده و در عین حال، بازار و صنعت خود اپلیکیشن 
نیز با رشد چشمگیرى در حال توسعه اســت. با توجه به 
نوآورى هاى حوزه اپلیکیشن ها و رشد مداوم شرکت هاى 
ارائه دهنده خدمات موبایلى، شــرکت هاى صنایع سنتى 
متوجه خواهند شد که بهره مندى از امکانات موبایلى دیگر 
یک سرمایه گذارى اختیارى نیست و باید به آن نگاه ویژه اى 
داشته باشند. سال 2016 یک سال فوق العاده براى اقتصاد 
اپلیکیشن بوده به طورى که انتظار مى رفت در پایان دسامبر، 
پرداختى ناخالص براى کاربران تلفن همراه در اَپ استورها 
52میلیارددالر و براى تبلیغات از طریق اپلیکیشن 77میلیارد 
دالر باشد. 2017 نیز یک سال براى اکوسیستم برنامه هاى 

موبایلى خواهد بود.
شــرکت App Annie پیش بینى کرده پرداختى ها براى 
اپلیکیشن موبایل در سال جارى 166میلیارد دالر خواهد بود 
که 65میلیارد دالر آن از سوى کاربران موبایل براى خرید 
برنامه از اپ استورها است. البته بازى ها همچنان محرك 
اصلى این درآمدها هستند، اما درآمد اشتراك اپلیکیشن هاى 
قرار مالقات و جریان رســانه اى ســریع تر رشد خواهند 
کرد. البتــه درآمد حاصل از تبلیغات در اپلیکیشــن ها نیز 
101میلیارد دالر پیش بینى شده است. رسانه هاى اجتماعى، 
پلت فرم هاى ویدئویى و بازى به دریافت سهم قابل توجه 
از این درآمد ادامــه خواهند داد. در این دســته بندى ها، 
فرمت هاى آگهى ویدئویى تلفن همراه ســریع ترین رشد 

درآمدى را تجربه خواهند کرد. عالوه بر این، تبلیغات برند 
با سهم 5/ 12 درصد یکى از عوامل قوى رشد این بخش 
از درآمد اقتصاد اپلیکیشــن خواهد بود. زمان صرف شده 
براى خرید اپلیکیشن روى گوشى هاى اندروید در سراسر 
جهان (به جز چین) در طول سه ماه اول سال 2016 تا 52 
درصد بود که دلیل عمده آن رشد در تجارت  هاى موبایلى 
است. در سال 2017، انتظار مى رود بیشترین رشد ناشى از 
خرده فروشان فیزیکى خواهد بود به طورى که برنامه هاى 

موبایلى تجربه خرید از فروشگاه را دوباره ایجاد مى کنند.

انقالب ویدئوى کوتاه
در چند سال گذشته،Netflix و سرویس جریان ویدئوپرایم 
به عنوان اخاللگران بالقوه نسبت به تلویزیون هاى پولى 
عمل کردند. با این حال Netflix خود را به عنوان یک شبکه 
واحد مى بیند  طورى که به جاى یک بســته نرم افزارى از 
شبکه ها با شبکه هاى تلویزیونى شخصى رقابت مى کند. 
این خصوصیات کامال در ســرمایه گذارى Netflix روى 
محتواى اصلى قابل مشاهده است. به هر حال، جایگزینى 
خدمات اشــتراك پرایم به جاى پارادایم تلویزیون موجود 
دشوار خواهد بود. این توازن قدرت در سال 2017 به لطف 
رشــد پخش ویدئوهاى کوتاه و زنده روى پلت فرم هایى 
مانند یوتیــوب، فیس بوك و به زودى اســنپ چت تغییر 
خواهد کرد. در اکتبر 2016، زمان صرف شده از سوى صرفا 
کاربران اندرویدى یوتیوب در آمریکا نزدیک به 45درصد 
رشد کرد. این رشد در سال 2017 حتى بیشتر خواهد شد 
به طورى که شرکت هاى رســانه اى سرمایه گذارى روى 
محتواى اختصاصى را افزایش مى دهند. با گذشت زمان، به 
تدریج یک تحول واقعى شکل خواهد گرفت به طورى که 
زمان کمترى براى تلویزیون زمینى موجود، به ویژه در میان 

گروه هاى سنى جوان صرف خواهد شد.

افزایش جست وجوى صوتى
شرکت گوگل با رونمایى از دستیار گوگل، یک چشم انداز 
جسورانه براى آینده دســتیاران صوتى ارائه کرد. در حالى 
که به اعتقاد برخى، این امر به افزایش تعداد پرسش هاى 
جســت وجوى صوتى روى تلفن همراه کمک کرده و در 
حد تغییرات بزرگ الگوهاى تعامل اپلیکیشــن نخواهد 
بود، برآورد شــده تعامالت صوتى حدود 2/ 1 درصد کل 
session گوشى هاى هوشــمند در تلفن هاى اندرویدى 

در آگوست 2016 را تشکیل مى داد. حتى با رشد معنادار در 
جست وجوى صوتى، انتظار مى رود تعامالت صوتى به کمتر 
از 2 درصد کل session گوشى هاى هوشمند باقى بماند، 
زیرا تعامالت لمسى موجود در حال حاضر عمیقا ریشه دوانده 

و تغییر در این نقطه در چرخه بلوغ بعید است.

تغییر شکل راهنمایى اپلیکیشن ها
پیام رســان فورى(Instant Apps)، روشــى که امکان 
دسترسى به اپلیکیشن هاى اندروید را بدون نیاز به دانلود 
میسر مى کند، در میان مهم ترین اطالعیه هاى کنفرانس 
سال گذشــته گوگل آى/ او بود. نفوذ توســعه دهنده در 
ســال 2017 تدریجى بوده و توســط اپلیکیش ها به ویژه 
مسافرتى، تحویل غذا و خرده فروشــى مجازى که غالبا 
کمتر استفاده شده اند، عرضه خواهد شد. اپلیکیشن هایى 
مانند تاکسى یاب که براى کاربر زمانبر نیست، به دنبال آن 
نخواهند بود. همچنین گوگل به جاى اتکا به اپ استورها 
به عنوان یک نقطه واحد کشــف جا، قادر به مکان یابى در 
سراســر زیرمجموعه هاى خودش شده است. گوگل مپ 
با لینک قوى بــراى خدمات تاکســى یاب، رزرو هتل و 
تحویل غذا، به یک منبع بــراى برنامه مکان یابى تبدیل 
شده اســت. عالوه بر این، زمانى که کاربران در مجاورت 

یک کسب وکار یا فروشگاه خرده فروشى محلى هستند، 
Google Nearby متن رسان هاى اپلیکیشن را مى فرستد. 

در نهایت، جســت وجوى گوگل، گوگل نو و دستیارگوگل 
تمام برنامه هاى دیســکاورى در زمینه هــاى مختلف را 
توصیه مى کنند. یک روند مشــابه در چین با وى چت نیز 

مشهود است.

گوشى هوشمند مبتنى بر واقعیت افزوده
مدت کوتاهى پس از اینکه پوکیمون گو بازار را به دست آورد، 
مشاهده شد که یک افزودنى به اکوسیستم اپلیکیشن بوده 
و تاثیر مهمى بر رقابت ندارد. بازى مبتنى بر واقعیت افزوده، 
زمان آزاد کاربران را که خارج از صفحه نمایش گوشــى  
هوشمندشان صرف شده را مورد هدف قرار داده و اشغال 
مى کند. در حال حاضر دیده مى شود تعداد انگشت شمارى از 
شرکت ها از صنایع مختلف، از سیرز (شرکت خرده فروشى) 
 Catch Coco ( حــوزه بانکى) گرفته تا Swissquote و
شرکت ترنر برادکستینگ سیستم(حوزه رسانه و سرگرمى)، 
این روند را براى گســترش ارتباط با مشترى خود تقویت 
مى کنند. در سال 2017، انتظار مى رود شرکت هاى بیشترى 
به ویژه آنهایى که بر حضــور فیزیکى تکیه دارند، واقعیت 

افزوده گوشى هاى هوشمند را آزمایش کنند.

واقعیت مجازى تحت تاثیر موبایل
پذیرش لوازم جانبى واقعیت مجــازى تلفن همراه مانند 
Gear VR سامســونگ و Daydream گــوگل به طور 

چشــمگیرى از دســتگاه هاى VR مبتنى بر PC مانند 
اچ تى سى وایو و آکیولوس ریفت پیشى خواهد گرفت. این 
امر با کاهش قابل توجه هزینه هاى مالکیت و توسعه موارد 
استفاده مانند ویدئو 360درجه، اخبار، ورزش، سرگرمى و 

حتى آموزش و پرورش اقتباس خواهد شد.

عکاسى زیر آب با قاب محافظ ضد آب آیفون

اقتصاد 166میلیارد دالرى اپلیکیشن ها
رامین مشکاه
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  تسنیم| مجالت غربى تا پیش از پیروزى «دونالد ترامپ» وى 
را فردى فاقد اعتبار به تصویر مى کشیدند که قطعاً شکست خواهد خورد 
اما پس از پیروزى اش، او را کم و بیش معادل فاجعه، بحران، ویرانى و 

بى نظمى به تصویر کشیدند.
چهره، شــخصیت و منش دونالــد ترامپ رئیس جمهــورى کنونى 
آمریکا، از زمانى که وارد رقابت هاى ریاســت جمهورى این کشــور 
شــد، تا همین امروز که ســه هفته اســت عهده دار این سمت شده، 
با شــیوه هاى گوناگونى در مجالت معتبر غربى به تصویر کشــیده

 شده است.
بررســى طرح هــا و تصاویر روى جلــد مجالت نشــان مى دهد که 
ترامپ بــه صورتى شــخصیتى سرشــار از جســارت، بى محابایى، 
تمســخر، پیش بینى ناپذیــرى، بى اعتنایــى به ارزش هــا و میراث 
گذشــتگان، مرموز و داراى پیامدهاى ناگوار به تصویر کشــیده شده

 است.

دوران پیش از انتخابات ریاست جمهورى
براساس بررســى و تحلیل تصاویر و چهره پردازى هاى انجام شده از 
ترامپ در دوران پیش از انتخابات ریاست جمهورى آمریکا در مجالت 
غربى نشــان مى دهد که تا آن زمان، ترامپ به عنوان یک شخصیت 
«ناشناخته» به تصویر کشیده مى شد که «سابقه مغشوشى» از فعالیت 
اقتصادى دارد، کســى که علیرغم میل (بزرگان) حزب جمهوریخواه 
توانســته اســت بر «فیِل ُمراد» - فیــل نماد حــزب جمهوریخواه 
است- ســوار شــود و گوى ســبقت را از تمامى رقباى درون حزبى

 برباید.
ترامپ در این دوره، با افکارى «عجیب» و نیازمند «واکاوى» به تصویر 
کشیده مى شد که افکارى «فاشیست مآبانه» دارد و علیرغم میلشان، 
گزینه مطلوب و نماینده بخشــى از جامعه آمریکایى و نماد افول یک 
نسل است، کسى که تصور مى شد به صورت تدریجى در حال از دست 

دادن اعتبار و مقبولیت خود است و در نهایت قطعًا در انتخابات ریاست 
جمهورى شکست خواهد خورد.

پس از پیروزى در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا
پس از پیروزى غیرمنتظره -براى رســانه ها و مراکز افکار ســنجى- 
ترامپ بر رقیبش «هیالرى کلینتون»، صفحات مجالت مشــحون 
از ناباورى و خشــم نســبت به وى شــد. در این دوره، ترامپ فردى 

معرفى شــده اســت که با رســیدن بــه منصب ریاســت جمهوى 
آمریکایى، فاجعه  و یا چالشــى «آخرالزمانى» براى دنیا و نظم مستقر 
آن ایجاد خواهد کرد. کســى که بــدون توجه بــه نهادهاى مدنى و 
دموکراتیک،  مــردم را تابــع اراده خود مى بیند و حامیــان ایده هاى 
افراطــى تحت لواى پیــروزى اش توانســته اند بار دیگــر به قدرت

 بازگردند.
عالوه بر آن ترامپ به عنوان کســى به تصویر کشیده شده که آماده 

اســت تمامى میراث برجاى مانده از «باراك اوبامــا» را بى محابا از 
بین ببرد، کســى که با اقتدار، براى مخالفان خط و نشــان مى کشد و 
به حامیانش وعده تحقق ایده هاى نفرت انگیــز، غیرقانونى و از نظر 
اقتصادى فاجعه بارش را مى دهد. کسى که هم خود و هم مشاورانش 
دیدى غیرحقیقــى، فانتــزى و ســاده انگارانه از واقعیت هاى جهان 
دارند، علیه ســاختارهاى جاافتاده شــورش کرده و از چارچوب هاى 
پذیرفته شــده تخطى کرده  و نــه تنها آزادى را بــه قربانگاه مى برد، 
بلکه چــراغ روشــنگرى و عقالنیت تمــدن آمریکایــى را خاموش

,, کرده است.

بررسى طرح ها و تصاویر روى جلد 
مجالت نشان مى دهد که ترامپ به 
صورتى شخصیتى سرشار از جسارت، 
بى محابایى، تمسخر، پیش بینى ناپذیرى، 
بى اعتنایى به ارزش ها و میراث 
گذشتگان، مرموز و داراى پیامدهاى 
ناگوار به تصویر کشیده شده
 است

لوکاشنکو: 
کت و شلوارم 

تولید بالروس است
 مشرق| رئیس جمهور بالروس 
گفت: «کت و شــلوار من همیشــه تولید 
بالروس است، پیراهنم وارداتى است اما ما 
مى توانیم با همین کیفیت در داخل کشور 

تولید کنیم.»
«الکساندر لوکاشنکو» افزود: «کفش هاى 
من تولید شرکت «مارکو» برند مشترك 
بالروس با ایتالیاست، جوراب هایم وارداتى 

و لباس زیر هم تولید بالروس است.»
وى همچنین تأکید کرد که تولیدکنندگان 
این کشــور توان عرضه تمامى کاالهاى 
مورد نیاز مــردم را دارنــد و باید فرهنگ 

مصرف داخلى تقویت شود.
رئیــس جمهــور بــالروس همچنیــن 
خاطرنشان کرد که تقریباً  هیچ نوع نوشابه 

الکلى مصرف نمى کند.

نصب پوسترهاى 
ضد پاپ در رم

   خبر آنالین | پوسترهایى که «پاپ 
فرانســیس» را به حمله به کاتولیک هاى 
محافظه کار متهم مى کند، توسط گروهى 
ناشناس در سراسر رم نصب شد که مقام ها 

فوراً اقدام به جمع آورى آنها کردند.
این پوســترها توســط فعاالن ناشناسى 
نصب شده و در آن تصویرى عبوس از پاپ 
فرانسیس، رهبر کاتولیک هاى جهان نشان 
داده شد که شعارى زیر آن نوشته شده بود: 

«بخشش شما کجاست؟»
در این متن، پاپ بــه چندین مداخله علیه 
محافظه کاران از جمله کسانى متهم شده 
که در آن پوســتر با عنوان «ســر بریدن 
شــوالیه هاى مالت» توصیف شده اند. این 
اشاره اى به یک دســتور قدیمى کاتولیک 
درباره شوالیه هاست که اکنون یک خیریه 
جهانى است و رئیس پیشین آن هفته پیش 
پس از دو ماه جنجال اســتعفاى خودش 
را تقدیم پــاپ کرد. پاپ فــرد جدیدى را 
«با اختیارات تام» در این سمت منصوب 

کرد.
ایــن پوســترهاى مرمــوز بــا گویش 
«رومانسکو» نوشته شــده بود که تنها در 
محدوده رم با آن صحبت مى شود. واتیکان 
هنوز در این رابطه اظهارنظرى نکرده است 
اما یکى از دوستان نزدیک پاپ در توئیتى 
نوشت: «این نشــان مى دهد که پاپ در 

مسیر درستى حرکت مى کند.» 

گسترش اختیارات 
معاون مادورو 

  تابناك | رئیس جمهور ونزوئال به 
معاون خود اختیارات جدیدى داده اســت 
که شــامل اختیاراتى در 15 زمینه از جمله 
تصویب بودجه دولت و تعیین معاونان وزرا 
مى شــود و معاون رئیس جمهور مى تواند 
امالك را در هر زمان که مناســب ببیند 
تحت کنترل خود درآورده و یا مصادره کند.

ناظران و تحلیلگــران مخالف ونزوئالیى 
مى گویند که این اقدامــات «نیکوالس 
مادورو» رئیس جمهورى ونزوئال، «طارق 
العیسمى» معاون مادورو را آماده مى کند تا 
در صورتى که مادورو از صحنه کنار رفت، 

قدرت را در دست بگیرد.
این در حالى اســت که منابــع دولتى در 
ونزوئال مى گویند اختیارات داده شــده به 
معاون جدید «استراتژیک» نیست و اینها 
اختیاراتى است که در دست نیروهاى ارتش 
و تصمیم سازان در کشور متمرکز است. اما 
طارق العیسمى 42 ساله مورد اعتماد مادورو 
است و پیش تر نیز از افراد نزدیک به «هوگو 
چاوز» رئیس جمهورى سابق بود که این 
مســئله باعث مى شــود که او کاندیداى 
احتمالى ریاســت جمهورى کشور باشد 
به ویژه اینکه العیســمى نماینده جریانى 
است که ونزوئالیى ها جریان «چاوزى»

 مى دانند.
العیسمى در دوره چاوز چند پست سیاسى 
را عهده دار بود و توانست روابط خوبى را با 

مادورو حفظ کند.
عــالوه بــر اختیــارات جدیــدى که به 
العیســمى داده شده اس ــت، وى ریاست 
یگان ویــژه ضد کودتا را برعهــده دارد و 
این یگانى اســت که مادورو آن را ایجاد 
کرد تا بــا مخالفان و هرکــس که براى 
لطمه به نظــام تالش مى کنــد، برخورد 

کند.

رئیس جمهور چاد اعالم کرد که به دلیل نداشــتن پول، انتخابات پارلمانى این کشور 
برگزار نخواهد شد.

به گزارش الف، «ادریس دبى» با اعالم این خبر گفت، کشورش با بحران مالى مواجه 
است و نمى تواند هزینه الزم براى برگزارى انتخابات پارلمانى را تأمین کند به همین 

دلیل انتخابات تا اطالع ثانونى ملغى خواهد بود.
چاد از سال 2015 براى برگزارى این انتخابات برنامه ریزى مى کند اما تاکنون نتوانسته 

آن را برگزار کند.
او گفت: «وقتى ما مى گوییم نمى توانیم انتخابــات پارلمانى برگزار کنیم بخاطر نبود 
امکانات و نداشتن پول است و ما کارى از دستمان بر نمى آید. هرگاه به منابع الزم دست 

یافتیم مى توانیم انتخابات پارلمانى را برگزار کنیم.»

او همچنین گفت که گروه تروریســتى بوکوحــرام که حوزه نفوذ خــود را از نیجریه 
به کشــورهاى همســایه از جمله چاد گســترش داده بودند دیگر به انتها رســیده

 است.
ادریس دبى ادامه داد: «بوکوحرام تمام شد و اگر به طور کامل هم کارش یکسره نشده 
باشد، باید بگویم که بسیار ضعیف شده اســت. نیروهاى ما با همراه دیگر هم پیمانان 
توانسته اند این گروه تروریســتى را تا حد زیادى ازپاى درآوردند و براى پایان دادن به 

وجود آن به طور کامل در منطقه همچنان تالش مى کنند.»
پایین آمدن قیمت نفت و نیز فعالیت گروه هاى تروریســتى به ویژه بوکو حرام باعث 
شده چاد با مشکل شدید کمبود بودجه مواجه شــود و در تأ مین ابتدایى ترین نیازهاى 

خود عاجز است.

ترکیه، یونان را به دلیل برگزارى مانور نظامى در جزیره اى در دریاى اژه به نقض قوانین بین المللى متهم کرد.
به گزارش آریا، وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد: آنکارا از گزارش هاى فرود اخیر چتربازهاى یونان در جزیره کاس در دریاى اژه اطالع دارد. این مانور نظامى 

مغایر با معاهدات صلح پاریس در سال 1947 است که در این معاهده چنین اقداماتى در این جزیره ممنوع شده است.
سخنگوى وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد: مانور نظامى در این جزیره راه را براى نقض قوانین بین المللى باز کرده است. ما از همسایه کشورمان یونان مى خواهیم 
که از انجام اینگونه اقدامات یک جانبه خوددارى کرده و از افزایش تنش ها جلوگیرى کند. ما هر اقدام الزم در راستاى حقوق خود در دریاى اژه انجام خواهیم داد.

همچنین یک منبع وزارت دفاع یونان تأیید کرد که یک مانور نظامى طى چند روز گذشته با حضور چتربازها برنامه ریزى شده بود.
در ماه هاى اخیر تنش  میان دو کشور به خصوص پس از رأى دادگاه یونان مبنى بر تحویل ندادن هشت سرباز فرارى ترکیه که متهم به دخالت در کودتاى 15 

ژوئیه بودند افزایش یافته است.

چهره پردازى ترامپ در جلد مجالت آمریکایى و اروپایى

وزیر دارایى آلمــان در مصاحبه اى تأکید کرد، لندن مى تواند خدمات مالى کــه به طور کلى به نفع اروپا 
باشــد را ارائه دهد و اتحادیه اروپا باید این مســئله را در یک توافق «معقول» بــراى برگزیت تصدیق 

کند.
به گزارش فارس، «وولفگانگ شــویبله» وزیر دارایى آلمان در مصاحبه با یکى از نشــریات این کشور 
گفت: ما نمى خواهیم بریتانیایى ها را به دلیل تصمیمشان براى خروج از اتحادیه اروپا مجازات کنیم. ما 

مى خواهیم بریتانیا را همچنان نزدیک به خودمان نگه داریم.
وى افزود: مرکز مالى شهر لندن مى تواند به کل اقتصاد اروپا خدمت کند. لندن خدمات مالى با کیفیتى 
ارائه مى دهد که در هیچ کجاى این قاره یافت نمى شود. این وضعیت ممکن است بعد از جدا شدن انگلیس 

کمى تغییر کند اما ما باید یکسرى قوانین معقول را درمورد ارتباطمان با انگلیس پیدا کنیم.
این اظهارات شویبله در حالى مطرح شدند که «ترزا مى» نخســت وزیر انگلیس قرار است تا پایان ماه 

مارچ سال جارى میالدى مذاکرات رسمى مربوط به خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند و این باعث نگرانى 
بانک ها، بیمه ها،  مدیران دارایى و بازارها نسبت به آینده خدمات دهى به مشتریانشان در قاره اروپا شده 

است.
در حال حاضر ایــن بخش هــا در انگلیس از پاســپورت اتحادیه اروپا اســتفاده مى کنند کــه به آنها 
اجــازه مى دهــد از پایگاه هایشــان در انگلیس بــا کل 28 کشــور در اتحادیه اروپا عملیات داشــته 

باشند.
رهبران اتحادیه اروپا به انگلیس گوشــزد کردنــد که تداوم دسترســى آنها به بازار واحــد اروپا تنها 
در ازاى پذیرش مســئ له تحــرك آزادانه شــهروندان اتحادیه اروپــا و تبعیت از احــکام دادگاه عالى 
این بلوك میســر خواهد بود اما بســیارى از حامیان خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا ایــن دو مورد را 

نمى پذیرند.

آلمان خواهان 
یک توافق برگزیت «معقول» شد

  ایسنا| دولت انگلیس به اسکاتلند اعالم کرد باید هرگونه امیدوارى براى برگزارى دومین رفراندوم 
استقالل پیش از 2020 را کنار بگذارد.

«مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس به روزنامه «هرالد» در پاســخ به این ســئوال که آیا دولت لندن روند 
برگزارى رفراندوم جدید استقالل در اسکاتلند را تســهیل مى کند یا خیر؟گفت: «نه هرگز، آنها باید چنین 

چیزى را فراموش کنند.»
وى با اشــاره به این مسئله که «نیکوال اســتورجن» وزیر اول اســکاتلند باید احترام بگذارد به رفراندوم 
ناکام 2014 این منطقه که در آن 55 درصد از اســکاتلندى ها مخالف و 45 درصد موافق استقالل بودند 
و همچنین رأى 2016 انگلیســى ها به برگزیت، گفت: «این دستور کار دو طرفه است. هم برگزیت و هم 
رأى منفى اســکاتلندى ها به اســتقالل این منطقه از انگلیس. اســتورجن باید به تصمیم اسکاتلندى ها 
به ماندن در داخــل بریتانیا در ســال 2014 و تصمیم بــراى ترك انگلیــس از اتحادیــه اروپا احترام 

بگذارد.»
«ترزا مى» نخســت وزیر انگلیس مکــرراً گفته که ضرورتى بــراى برگزارى رفرانــدوم دیگرى براى 
استقالل اسکاتلند وجود ندارد اما استورجن هشــدار داده که برنامه هاى برگزیت در دولت لندن مى تواند 
اســکاتلندى ها را مجبور کند که رأى گیرى دیگرى بر اســاس تغییر شــرایط و اوضاع از 2014 انجام 

دهند.
رأى گیرى 23 ژوئن 2016 به نفع برگزیت، آینده بریتانیا را زیر سئوال برده چون انگلیس و ولز به برگزیت 

رأى دادند درحالى که اسکاتلند و ایرلند شمالى به ماندن در اتحادیه اروپا رأى دادند.
این اظهارنظر از سوى وزیر دفاع انگلیس در حالى مطرح شده که احتمال دامن زدن به تنش هاى ملى گرایانه 
را در اسکاتلند بیشتر مى کند. استورجن نیز گفته که هرگونه تالش از سوى دولت لندن براى بلوکه کردن 

رفراندوم دوم مى تواند اقدامى خطرناك و فاجعه آمیز باشد.
درحالى  که استورجن مى گوید به دنبال استقالل اسکاتلند است اما از برگزارى یک رفراندوم دیگر که در آن 
شکست بخورد، امتناع مى کند. نظرسنجى ها نیز نشان مى دهد که حمایت ها از استقالل اسکاتلند همچنان 

مانند 2014، حدود 45 درصد است.

لندن خطاب به اسکاتلندى ها: 
رفراندوم دوم را فراموش کنید!

لغو انتخابات پارلمانى چاد «بخاطر بى پولى» 

ترکیه 
رزمایش 
یونان را 

محکوم کرد

آگهى مناقصه (مرحله اول) نوبت اول

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل 

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شوراى اسالمى شهر 
به شــماره 2510 مورخ 95/10/11 در خصوص انتخاب پیمانکار خرید مخلوط 
سطح شــهر در محدوده ناحیه یک با اعتبارى بالغ بر 2/000/000/000 ریال و با 
شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى به بخش 
خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل مى آید 
جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. الزم 
به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد 

یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.
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چهل تکه

دخترى که از تخت خود فرار کرد، براى پلیس   شفاف|
دردسر درست کرد. «زویى رز گوئررو پنیا» دو ساله براى آخرین 
بار شب حادثه توسط پدر  و مادرش در تخت خواب خود دیده 
شده بود اما با بیرون آمدن خود از تخت خواب دردسرى براى 
نیروهاى پلیس درست کرد؛ از این قرار که شب حادثه تا صبح 
روز بعد نیروهاى پلیس منچستر مأموریت جستجویى براى پیدا 
کردن این دختر اجرا کردند. بر اساس این گزارش، این دختر 
دو ساله در آن شب به مدت شش ساعت مفقود اعالم شده بود 
که به همه نیروهاى پلیس اطالع داده شد تا زمانى که او را پیدا 

کردند، به اداره پلیس منچستر گزارش داده شود.
در نهایت، این دختر بچه شش ساعت بعد در حالى که در هواى 

سرد در خانه همسایه گشت مى زد، پیدا شد.

دادگاه رســیدگى به جرائم فردى که به    تسنیم|
«دکتر شرور معروف شده است در شــهر «ولورهمپتون» 
انگلیس برگزار شــد.«برندان مک کارتى»که با در اختیار 
داشــتن یک ســالن «خال کوبى» اقدام بــه انجام برخى 
جراحى  ها و ایجاد تغییر در گوش و زبان مشترى ها مى کرد 
در ماه دســامبر 2015 دستگیر شــد.این فرد 47 ساله که 
به عنوان «دکتر شــیطان صفت» شناخته شــده اقدام به 
تقسیم(دونیم کردن) زبان مشــترى و تغییر ساختار گوش 
مشترى و شــبیه کردن گوش مشــترى ها به گوش برخى 
حیوانات ازجمله االغ مى کرد. دادگاه بدوى «مک کارتى» 
را به سه فقره آسیب شــدید عمدى به بدن شهروندان و سه 
فقره اقدام به مجروح ساختن افراد به طور سهوى متهم کرد.

یکــى از راننــدگان    باشگاه خبرنگاران جوان |
اهل ویکتوریاى استرالیا با خشونت از جریمه شدنش بخاطر 
بیرون بودن دستش از پنجره خودرو سخن گفت. این راننده 
در برنامه اى گفته اســت که در هنگام رانندگى دســت او از 
پنجره بیرون بوده اســت و پلیس خودروى او را نگه داشــت 
و خود او فکر مى کرد که این فقط یک تست تنفس به صورت 
تصادفى باشد اما پلیسى که او را نگه داشته بود، برگه جریمه اى 
به مبلغ 155 دالر به دست او داد. دلیلى که براى جریمه شدن 
این راننده در برگه جریمه او نوشــته شــده بود، بیرون بودن 
دست او از پنجره خودرو و دســت تکان دادن براى رانندگان 
دیگر بود که همین مسئله باعث عصبانیت شدید راننده شده 

بود.

جریمه خاصدکتر شرور دردسر فرار از تخت خواب  030201

عامل جنایت فلکه مقداد که مرد طال فروش را به بهانه 
سرقت به قتل رســانده و جســدش را مثله کرده بود، 

شناسایى و دستگیر شد.
به گزارش میزان، ســاعت6 صبح 27 دى امســال از 
طریق مرکز فوریت هاى پلیسى 110 کشف جسدى در 
داخل سطل زباله شهردارى، به کالنترى 121 سلیمانیه 
اعالم شد. با حضور مأمورین در محل کشف جسد واقع 
در خیابان مقداد، فلکه اول و انجام بررســى هاى اولیه 
مشخص شد جسد متعلق به مردى حدوداً 60 ساله است 

که هر دو پاى وى از ناحیه ران پا قطع شده است. 
برابر اظهارات عوامل شــهردارى مشخص شد یکى از 
کارگران خدماتى شهردارى در حین تخلیه زباله متوجه 
جسد داخِل سطل آشغال شده که به علت وحشت، سطل 
زباله را وسط خیابان رها کرده و نهایتًا موضوع از طریق 

110 به پلیس اطالع داده شده است. 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و به 
دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراى امور جنایى، پرونده 
در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت. 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهــى تهران بزرگ پس 
از حضور در محل و انجام بررســى هــاى اولیه اطالع 
پیدا کردند کــه پرونده فقدانى متعلــق به صاحب یک 
طالفروشى (دقیقًا واقع در محل کشــف جسد) نیز دو 
روز قبل تر تشکیل شــده و به صورت جداگانه در اداره 
یازدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در حال رسیدگى است. 
بالفاصله مشخصات فقدانى به نام «صادق» 60 ساله با 
مشخصات جسد کشف شده مورد بررسى قرار گرفته و 

کارآگاهان موفق به شناسایى دقیق هویت جسد شدند. 
با شناسایى هویت جسد، کارآگاهان به تحقیق از خانواده 
مقتول پرداختند؛ خانواده مقتول در اظهارات خود عنوان 
داشــتند: «صادق  هر روز صبح ســاعت9و30دقیقه به 
مغازه اش مى رفت و ساعت 13 براى صرف نهار به خانه 
مى آمد. روز 25 دى طبق روال هر روز منتظر آمدن وى 
بودیم اما از او خبرى نشد؛ پاسخگوى تماس هاى مکرر ما 
نیز نشد. حدوداً ساعت 17 به مغازه طالفروشى رفتیم که 
متوجه باز بودن درب مغازه، به هم ریختگى داخل مغازه 
و ســرقت تمامى طالجات داخل گاوصندوق و ویترین 

مغازه شدیم.» 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهــى با انجام تحقیقات 
میدانى از محل کشف جسد، موفق به شناسایى یکى از 
کارگران خدمات شهردارى شدند که بنابر اظهاراتش به 
همکاران خود، در ساعات پایانى شب 26 دى به یکى از 
کسبه محل جهت انتقال بسته خون آلود به داخل سطل 

زباله کمک کرده بود. 
با شناســایى این کارگر خدماتــى، بالفاصله تحقیقات 
از وى در دســتور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت، 
کارگر خدماتى مذکور در اظهاراتش عنوان داشت: «در 
حال نظافت خیابان بودم که صاحب بنگاه امالك از من 
براى انتقال یک بسته پیچیده شده با چادر خودرو به داخل 
سطل زباله درخواست کمک کرد. پس از انتقال بسته به 

داخل سطل زباله، متوجه خونى بودنش شدم. زمانى که 
علت را از صاحب بنگاهى جویا شــدم، عنوان داشت که 
مسئله مهمى نیست. بدون آنکه به موضوع اهمیتى بدهم، 
به سراغ کاِر نظافت خیابان رفته و صاحب بنگاه امالك 
نیز پس از دادن مقــدارى انعام به بنــده، محل را ترك

 کرد.»  با توجه به اظهــارات کارگر خدماتى، کارآگاهان 
اداره دهم اقدام به شناســایى بنگاه امالك... کرده و  با 
اخذ دســتور قضائى از بازپرس محمد مهدى مرشــدلو 
که شخصًا در محل جنایت حضور داشــت، وارد بنگاه 
امالك... شــده و با آثار جنایت روبه رو شدند. در بررسى 
محل جنایت، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که مغازه بنگاه 
امالك مجهز به دوربین مداربســته است که بالفاصله 
تصاویــر دوربین مداربســته مغازه مورد بررســى قرار 

گرفت. 
در بررسى تصویر به دست آمده از دوربین هاى مداربسته، 
کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که قتل توســط صاحب 
بنگاه امالك به نام «هادى» 40 ساله صورت گرفته و این 
شخص پس از ورود مقتول به داخل بنگاه، به او حمله ور 
شده و اقدام به بستن وى بر روى یک صندلى کرده و او را 

مورد آزار و اذیت بدنى قرار مى دهد. 
در ادامه تحقیقات پلیسى، کارآگاهان اطالع پیدا کردند 
که متهم پرونده پس از ســرقت طالجات داخل مغازه 
طالفروشى مقتول، مقادیرى از طالجات مسروقه را جهت 
فروش به یک طالفروشــى در منطقه افسریه برده و با 
استفاده از فاکتورهاى فروش متعلق به مغازه طالفروشى 
مقتول، اقدام به فروش آنها بــه مبلغ 35 میلیون تومان 

کرده و در ادامه یک دســتگاه خودروى پژو پرشیا سفید 
رنگ  خریدارى کرده است. 

دستگیرى هادى در شــرایطى در دستور کار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار داشــت که او 
بالفاصله پس از ارتکاب جنایت، از محل سکونتش واقع 
در خیابان نیروى هوایى متوارى شده بود. کارآگاهان اداره 
دهم آگاهى با انجام اقدامات پلیسى موفق به شناسایى 
محل تردد خودروى پژو پرشیا خریدارى شده توسط متهم 
در محدوده خیابان نامجو شده، این محل را تحت مراقبت 
نامحسوس خود قرار داده و سرانجام در ساعت 22 شب 
گذشته موفق به دستگیرى وى شدند. در همان لحظه 
دستگیرى متهم و در بازرسى از صندوق عقب خودروى 
پژو پرشیا، کارآگاهان موفق به کشف مقادیر دیگرى از 
طالجات سرقت شده از مغازه طالفروشى مقتول شدند. 

هادى که چاره اى جز اعتراف نداشت، صراحتاً به ارتکاب 
جنایت اعتراف کرد. وى در اظهارات اولیه عنوان داشت: 
«از حدود ســه ماه پیش و به واسطه بدهى 300 میلیون 
تومانى، نقشه سرقت از طالفروشــى مقتول را در ذهن 
خود آماده کرده بودم. طى این مدت، در چندین نوبت به 
طالفروشى مقتول رفته و حتى در این مدت او را تحت 
نظر قرار داشــتم و از ســاعت هاى حضورش در مغازه 
مطلع بودم. ســرانجام در روز حادثه تصمیم به سرقت 
طالفروشى گرفتم. ساعت 13، مقتول طبق روال هر روز 
اقدام به بستن مغازه اش کرد و سوار ماشین شخصى خود 
شد و من نیز با خودروى پژو پرشیا شخصى ام او را تعقیب 
کردم. در خیابان مسیل جاجرود بود که ماشین خود را به 

عقب ماشین مقتول کوبیدم.
 پس از ایجاد تصادف ساختگى، به بهانه پرداخت خسارت 
از مقتول دعوت کردم تا دو نفرى بــه مغازه من برویم. 
ماشــین خودم را در همان خیابان مسیل جاجرود پارك 
کردم و با خودروى مقتول به سمت بنگاه امالك حرکت 
کردیم. در نزدیکى بنگاه، ماشین مقتول را پارك کرده و 
داخل بنگاه شدیم. به محض ورود با کنترل (ریموت) اقدام 
به پایین آوردن کرکره کرده و پس از بسته شدن کرکره 
مغازه، به سمت مقتول حمله ور شدم. مقتول شوکه شده 
بود و قادر به انجام هیچ کارى نبود. با اســتفاده از قدرت 
جسمانى خود، مقتول را روى صندلى فلزى داخل مغازه 
بسته و براى گرفتن رمز گاو صندوق او را تحت فشار قرار 
دادم؛ مقتول گفت گاوصندوق داخل طالفروشى از نوع 
رمز دار نیست. با بستن دهان و بینى مقتول به مغازه وى 
رفته و اقدام به سرقت تمامى طالجات داخل طالفروشى 
کردم. فرداى سرقت به سراغ مقتول رفته و دیدم که او 
مرده است. قصد داشتم تا ابتدا جسد را داخل صندوق عقب 
خودروى مقتول قرار دهم اما صندوق عقب خودرو کوچک 
بود؛ به همین علت جسد را از ناحیه هر دو پا مثله کرده اما 
در ادامه تصمیمم جهت انتقال جسد با خودرو تغییر پیدا 
کرد. قسمت هاى بریده شده جسد را داخل بسته اى قرار 
داده و با استفاده از تاریکى شــب، آنها را به سطل زباله 
شهردارى منتقل کردم. ماشین مقتول را برداشته و از محل 
دور شدم. براى تهیه ماشین جدید، قسمتى از طالجات 
را در منطقه افسریه فروختم اما پس از گذشت چند روز 

دستگیر شدم.»  

چندى پیش مردى با مراجعه به پلیس فتاى آبادان از ماجراى برداشت میلیونى غیرمجاز     جام جم آنالین |
از حساب بانکى اش خبر داد.

مأموران پلیس فتاى آبادان در گام نخست تحقیقات پى بردند که فردى با فعال کردن رمز دوم کارت بانکى «سالم» 
64 ساله که بازنشسته پاالیشگاه آبادان اســت در مدت یک هفته اقدام به برداشت ده میلیون تومان از حساب وى 

کرده است.
مأموران در کاوش هاى پلیســى متوجه شــدند که 
عامل این برداشــت ها با مراجعه به فروشگاه ها و با 
در دست داشتن شماره کارت و رمز دوم آن اقدام به 

خرید کرده است.
در ایــن مرحله مأمــوران به بررســى دوربین هاى 
مداربسته فروشــگاه ها پرداختند و توانستند تصویر 
عامل این برداشــت ها را که پســر جوانى است به 

دست بیاورند.
در حالى که پسر جوان از سوى سالم شناسایى نشده 
بود تجسس هاى فنى آغاز شد و خیلى زود این پسر 
جوان که «کیوان» 24 ســاله از دانشــجویان مقطع 

کارشناسى ارشد است ردزنى شد.
همین کافى بود تا کیوان در عملیات پلیسى دستگیر شود. 

متهم ابتدا خود را بى گناه مى دانست اما وقتى در برابر تصاویر دوربین مداربسته قرار گرفت لب به اعتراف گشود.
این دانشجوى جوان گفت: «چند روز قبل پدرم خودرویى براى من خرید و در خیابان امیرى در حال تردد بودم که در 

برابر مرد میانسالى قرار گرفتم که از من خواست تا براى انتقال پول به حساب دیگرى کمکش کنم.»
وى افزود: «ابتدا قصد کمک داشتم اما وقتى مانده حساب مرد میانسال را گرفتم با حساب پر پولى روبه رو شدم که 
وسوسه انگیز بود. به همین خاطر رمز دوم کارتش را فعال کردم و با برداشتن شماره کارتش در مدت یک هفته اقدام 

به برداشت ده میلیون تومان از حسابش کردم.»
پدر کیوان زمانى  که متوجه اقدام شرم آور پسرش شد با حضور در اداره پلیس عنوان کرد که براى گرفتن رضایت همه 

پول برداشتى را به حساب مرد بازنشسته واریز مى کند.
بنا به این گزارش، با توجه به بازگردانده شدن پول ســرقتى به صاحبش، کیوان به دلیل جنبه عمومى جرم با قرار 

وثیقه روانه زندان شد.

فرمانده انتظامى شهرســتان چابهار از شناسایى و دستگیرى عامل جنایت مســلحانه در این شهر پس از یکسال 
فرار خبر داد.

به گزارش میزان، سرهنگ حیدر على کیخا مقدم گفت: بنا بر گزارش قتل جوانى 34 ساله به وسیله شلیک گلوله  
در 2 اردیبهشت ماه سال 94 در شهرستان چابهار و 
متوارى شدن قاتل، دستگیرى متهم به صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى 

قرار گرفت.  
وى افزود: با تحقیقات و بررســى هاى انجام شده 
و اشــراف اطالعاتى  کارآگاهان پلیس، مخفیگاه 
قاتل که مردى 40 ســاله اســت شناســایى و با 
هماهنگى قضائى وى را در یــک عملیات ضربتى 
دســتگیر و از مخفیــگاه ایــن متهم یــک قبضه 
ســالح کلت کمرى و یک تیغه خشــاب کشــف 

کردند.  
سرهنگ کیخا با اشاره به اختالف مالى قاتل با مقتول تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتى جهت سیر 

مراحل قانونى به مراجع قضائ ى معرفى شد.

افشاى راز جسد تکه تکه شده 
اقدام کثیف جوان دانشجوى آبادانى 

دستگیرى قاتل پس از یکسال فرار

  ایرنا| فرمانده انتظامــى تربت جــام گفت: یک 
دانش آمــوز تربت جامى کــه اقدام به انتشــار تصاویر 
خصوصى معلمش در شبکه اجتماعى تلگرام کرده بود، 

دستگیر شد.
سرهنگ محمد یزدانى افزود: این پرونده در پى شکایت 
فردى مبنى بر انتشار تصاویر خصوصى اش به همراه درج 
مطالب توهین آمیز در شبکه تلگرام در اختیار پلیس فتا 
قرار گرفت و کارشناسان پلیس پس از بررسى اظهارات 
شاکى و استفاده از مهندسى اجتماعى متهم را شناسایى 

و احضار کردند.
وى خاطرنشــان کرد: متهم 18 ســاله در برابر شواهد 
و ادله موجود اعتراف کرد که با معرفــى خود به عنوان 
یــک زن، با انتشــار تصاویر معلم خــود و درج مطالب 
غیر اخالقى در شــبکه اجتماعى مى خواسته از او انتقام 

بگیرد.
یزدانى افــزود: متهم انگیزه خــود را از انجام این عمل 
مجرمانه وجود اختالفاتى با معلمــش عنوان کرد که با 

تکمیل پرونده به مراجع قضائ ى معرفى شد.
شهرستان 284 هزار نفرى تربت جام در 167 کیلومترى 

جنوب شرقى مشهد قرار دارد.

حســن نوروزى دادســتان     جام جم آنالین |
عمومى و انقالب شهرستان بابلســر از دستگیرى 11 
نفر از جاعالن چک در بابلســر خبر داد و گفت: متهمان 
این پرونده ســوژه  هایشان را از شــرکت هایى انتخاب 

مى کردند که پول هاى کالنى در حسابشان بود. 
وى افزود: این افراد نمایندگان شرکت ها در بانک ها را 
شناسایى و سپس با تعقیب آنان به گرفتن عکس از چک 

در بانک مربوطه اقدام مى کردند. 
نوروزى ادامــه داد: اعضاى این بانــد در ادامه فعالیت 
هایشان دسته چک هایى با همان شماره حساب و سریال 
بعدى چک، اسکن و با جعل امضاى صاحبان چک وجه 

مورد نظر را از بانک وصول مى کردند. 
دادستان عمومى و انقالب شهرستان بابلسر اضافه کرد: 
دراین رابطه 11 نفر از این افراد که در شهرهاى مختلف 
از کشور فعالیت مى کردند دستگیر و با قرار قانونى روانه 

زندان شدند و به جرم خود اعتراف کردند.
وى تصریح کرد: تالش براى دستگیرى دیگر متهمان 
پرونده ادامه دارد. گفتنى اســت؛ متهمان مبلغ کالن از 
بانک دریافت نمى کردند که صاحبان حساب ها متوجه 

حساب اصلى نشوند.

فرمانده انتظامى شهرســتان کهنوج از    آفتاب |
آتش ســوزى خودروى بارى و فوت کودك سه ساله در 

این حادثه خبر داد.
ســرهنگ شــاهپور بهرامى افزود: در پى اعالم مرکز 
فوریت هــاى پلیســى 110 مبنــى بر آتش ســوزى 
یک دســتگاه خودروى بــارى در روســتاى امیرآباد 
شهرســتان کهنوج اســتان کرمان ، بالفاصله عوامل 
انتظامــى بــراى بررســى موضــوع به محــل اعزام 

شدند. 
وى با اشاره به اینکه مأموران آتش نشانى هنگام مراجعه 
پلیس در حال خاموش کردن آتش بودند اظهار داشت: در 
این حادثه کودك سه ساله به علت سوختگى شدید جان 

خود را از دست داد.
 فرمانده انتظامى شهرســتان کهنوج ادامــه داد: علت 
اولیه این حادثــه، وجود نقص فنى در خــودرو بوده که 
خودرو به منظور بررســى بیشــتر به پارکینگ انتقال 

داده شد.
ســرهنگ شــاهپور بهرامــى از رانندگان خواســت، 
کودکان را حتى بــراى لحظاتى انــدك در خودرو تنها 

نگذارند.

انتقام غیراخالقى
 از معلم

شگرد جدید کالهبرداران 
بابلسر 

مرگ کودك 3 ساله به دلیل 
حریق خودرو در کرمان

قاتل مرد طال فروش در پایتخت دستگیر شد

فرمانده انتظامى استان سیستان و بلوچستان از دستگیرى 
کالهبردار 340 میلیارد ریالى از یک اداره دولتى در عملیات 

ضربتى و غافلگیرانه پلیس خبر داد.
به گزارش میزان، سردار حسین رحیمى  اظهار داشت: فردى 
با معرفى خود به عنوان فروشنده مرغ و داراى دفتر فروش 
مرغ در قزوین قراردادى در خصوص فروش مرغ منجمد 
به ارزش 340 میلیارد ریال با یکى از ادارات دولتى زاهدان 

منعقد مى کند. 
وى افزود: این اداره بر اســاس ضوابط ســازمانى اقدام به 
اخذ وثیقه ملکى به تعداد ده فقره اسناد ملک با پالك ثبتى 
مشخص از طرف فروشنده مرغ مى کند تا در صورت عدم 
انجام تعهدات از سوى نامبرده، امالك فوق به فروش برسد. 

این مقام ارشد انتظامى با اشاره به اینکه اداره مورد نظر پس 
از انجام مراحل قرارداد در ازاى تحویل مرغ از فروشنده یک 
فقره چک اخذ مى کند، تصریح کرد: پس از تحویل مورد 
معاملــه، اداره دولتى براى وصول چک بــه بانک مراجعه 
مى کند و به دلیل عدم موجودى چک موردنظر برگشــت 

مى خورد. 
سردار رحیمى بیان داشت: در پى اســتعالم به عمل آمده 
توسط کارشناسان مشخص شد معرفینامه نامبرده به عوان 
کارشناس و تمامى اسناد و مدارکى که به عنوان وثیقه در نزد 

اداره دولتى قرار داده بود جعلى است.
وى در ادامه افزود: پس از وصول شکایت، دستگیرى متهم 
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت و پس از 

انجام تحقیقات جامع از شاکى و اقدامات اطالعاتى، متهم در 
زاهدان شناسایى و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: متهم پس از رو به رو 
شدن با ادله و مستندات کافى به بزه ارتکابى اعتراف و اعالم 
کرد اسناد و مدارك را از فردى که ادعا کرده شهردار اخراجى 
یکى از شهرستان ها و ساکن زاهدان مى باشد اخذ کرده و 
تمامى اقالم خریدارى شده در انبارى در اختیار وى بوده و 

مرغ ها را به تبریز و عراق فرستاده است. 
فرمانده انتظامى اســتان سیستان و بلوچســتان در پایان 
خاطر نشــان کرد: متهم پس از انجام تحقیقات و تشکیل 
پرونده مقدماتى تحویل مرجع قضائى و از آن طریق روانه 

زندان شد.

کالهبردارى
 34 میلیاردى  به بهانه 
فروش مرغ!
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ابالغ راى
شماره دادنامه: 9409970350601533 شــماره پرونده: 9409980350600542 شماره بایگانى شعبه: 
940611 خواهان بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نورى با وکالت خانم سیما سلیمانى فرزند محمدعلى 
به نشــانى اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ســاختمان ماکان 5 طبقه همکف واحد 1 
خواندگان: 1- آقاى فاطمه شهید زاده فرزند حسن 2- آقاى ساسان شــکراللهى یانچشمه فرزند جمشید 
همگى به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسى 
3- مطالبه وجه چک 4- تامین خواسته  گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه در خصوص دعوى خانم ســیما سلیمانى 
بوکالت از بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمیــد نورى به طرفیت خواندگان 1- فاطمه شــهید زاده فرزند 
حسن 2- ساسان شکراللهى یانچشــمه فرزند جمشید بخواســته مطالبه مبلغ 269/464/200 ریال وجه 
یک فقره چک به شــماره 474124 – 94/4/16 عهده بانک صادرات شعبه ملک شهر به انضمام خسارت 
دادرســى اعم از هزینه دادرســى، حق الوکاله و تاخیر تادیه برابر نرخ تورم از تاریخ سررســید چک لغایت 
اجراى دادنامه بشــرح متن دادخواســت با توجه به محتویات پرونده ، تصویر مصــدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت منعکس در پرونده و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه دادرسى حاضر نگردیده و 
الیحه اى ارسال ننموده و نسبت به دعوى و مستندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده فلذا مستندات 
دعوى مصــون از هرگونه تعرضى مانده و مســتندات مذکور داللت بر اشــتغال ذمه خوانــده دارد نهایتًا 
دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوى اقامه شــده محق تشــخیص و مســتندا به مواد 198 ، 
515، 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنــى و تبصره الحاقى به
 ماده 2 قانون صدور چک مصــوب 1355/4/16 با اصالحــات بعدى و نظریه مــورخ 77/9/21 مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام خواندگان متضامنا را به پرداخت مبلغ 269/464/200 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 8/768/926 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت مبلغ 9/700/711 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبناى شــاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى 
از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان محکوم مى نماید که خسارت تاخیر تادیه را 
اجراى احکام در هنگام اجراى حکم محاسبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود راى صادره غیابى
 و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهــى در این دادگاه و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در مرجع تجدیدنظر استان است. م الف: 34487 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان

 اصفهان/11/339
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351300471 شــماره پرونده: 9509980351300384 شماره بایگانی شعبه: 
950438 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351303854 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970351301044 محکوم علیه: احمد گرایلى به نشــانى تهران مدنى خیابان 5 تن کوى 
خرمى پالك 31 تلفن 09122164432 محکوم اســت به پرداخت مبلغ ســیصد و بیست و پنج میلیون و 
پانصد و بیست هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ده میلیون و پانصد و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از زمان سررســید چکها تا زمان تادیه آنها در حق خواهان سعید سهرابى 
فرزند محمدرضا به نشــانى اصفهان مشــتاق دوم حمزه جنوبى کوچه منتظرى پالك 26 ساختمان نگار 
واحد 7 ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است( حکم غیابى)  محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگــر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى
 اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت 
مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحــوه اجراى محکومیــت مالــى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از ا 
عالم کامــل صورت اموال بــه منظور فرار از اجــراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفــت را در پى دارد 
(مــاده 34 قانون اجــراى احکام مدنــى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجــراى محکومیت 
مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى بــه هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحــوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخــت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جــزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (مــاده 21 قانون نحــوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 
6- چنانچه صــورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائــه شــود آزادى محکوم علیه از زنــدان منوط به 
موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفــى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصــره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)م الف:34491 شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقی شهرســتان

 اصفهان/11/340
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350700475 شــماره پرونده: 9509980350700112 شماره بایگانی شعبه: 
950134 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350704656 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970350701347 محکوم علیه: محمدنادر کاوه فرزند محمد حسن به نشانى: مجهول المکان  
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 370/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 12/056/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و پرداخت تاخیر تادیه بر مبناى شاخص تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى از تاریخ سررسید 
چک 92/7/27 تا زمان وصول وجه آن در حق محکوم له امیرحســین توشــقانیان فرزند حسن به نشانى 
اصفهان خیابان پروین پل ســرهنگ نرســیده به چهار راه گاز کوچه صادقیان پالك 314. و نیز پرداخت 
حق االجراى دولت در حق صندوق دولت. (راى غیابى مى باشد.) محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور 
و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عــالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحــوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)م الف:34460 شــعبه هفتــم دادگاه عمومى حقوقی

 شهرستان اصفهان/11/341
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350400486 شــماره پرونده: 9509980350400005 شماره بایگانی شعبه: 
950005 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970350401290 
محکوم علیه: مصطفى اعظمى مهر فرزند سیدحسین به نشانى: مجهول المکان محکوم  است به حضور در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى و ســپس انتقال رسمى مقدار بیست و هشت سهم مشــاع از 3882 سهم (نیم 
دانگ مشاع) از 46589 سهم ششدانگ پالك ثبتى 15201/280 بخش پنج ثبت اصفهان بنام خواهان و 
پرداخت 804263 ریال بابت هزینه دادرسى 756000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در محکوم له: 
یعقوب جابرى پوده فرزند غالمحسین به نشــانى: اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابان رکن الدوله سه راه 
سعدى کوچه سعدى بن بست امام زمان عج پالك 15 با وکالت مجید ترابى فرزند یوسف به نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- خیابان چهارباغ باال مجتمع ادارى اوســان طبقه چهارم پالك 413 و نیز 
نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت ضمنًا با توجه به غیابى بودن دادنامه در اجراى مفاد تبصره 2 ماده 
306 قانون آیین دادرسى مدنى رعایت گردد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مــال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانــون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صــورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 34466 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان 

اصفهان/11/342
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510426836600171 شــماره پرونــده: 9409986836600114 شــماره بایگانی 
شــعبه: 940521 بموجــب درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509976836600359 محکوم علیه: محمد جنتى فرزند فتح ا... به نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت 4/035/559/000 ریال به عنوان اصل خواسته یعنى نفقه از تاریخ 1381/12/01 تا 93/09/12 
و نیز بابت خسارات دادرســى به پرداخت مبلغ 3/930/000 ریال هزینه تمبر و کارشناسى در حق محکوم 
لها: رضوان بابائى بارچانى فرزند ابوالحسن به نشانى: اصفهان- خیابان قائمیه- چهارراه فضیلت- فضیلت 
5 دست راست درب اخر پالك 4 کدپستى 817813693 ، حق االجرا مبلغ 201/777/950 ریال محاسبه 
و پرداخت ان به عهده محکوم علیه میباشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مــال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانــون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بــود (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 34469 شــعبه 6 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شهید قدوسى)/11/344

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420351400524 شــماره پرونده: 9509980351400940 شماره بایگانی شعبه: 
951048 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970351401629 
محکوم علیهم: 1- فاطمه مهرابى به نشانى: اصفهان- اصفهان- خ هشت بهشت شرقى- مقابل آل زیاد- پ 
608 ،  2- احترام رعفران زاده به نشانى: اصفهان- اصفهان- خ بزرگمهر- جنب بیمارستان صدوقى- ك در 
قهوه- اولین منزل سمت راست 3- جواهر دهقانى به نشانى: اصفهان- اصفهان- اپادانا دوم- ك طالقانى- 
بن بست دانش- پ 62،  4- شرکت تعاونى پوشاك ایثار به نشانى: اصفهان- خ کمال اسماعیل- بنیاد شهید 
انقالب اسالمى 5- شوکت نادرى به نشــانى: اصفهان- اصفهان- خ بزرگمهر- کوى فرهنگیان- مقابل 
مدرسه شاهد- ك شهید نادرى- پ 20،  6- پروین طاهرپور به نشانى: اصفهان- اصفهان- خ هزار جریب- 
خ مرداویج- محله شهدا- پ 24،  7- عصمت نفرى به نشــانى: اصفهان- اصفهان- خ بزرگمهر- کوى 
پژمان- پ 36 محکوم  اند به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 155/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و مبلغ 202/300 ریال بابت هزینه واخواســت و بابت ذمه روزانه مبلغ 6/666 ریال از 
تاریخ سررســید تا وصول برابر قرارداد در حق محکوم له: بانک صادرات ایران اســتان اصفهان و پرداخت 
مبلغ 500/000 ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. رأى صادره نسبت به خانم عصمت نفرى 
حضورى و نسبت به مابقى غیابى مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

34474 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/11/345
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970361701241 شــماره پرونده: 9509980361700566 شماره بایگانى شعبه: 
950670 خواهان: آقاى محمد مردیها درچه فرزند ابراهیم با وکالت آقاى مالک نصیرى هرچگانى فرزند 
جواد به نشــانى: اصفهان- چهارباغ باال خیابان شــریعتى بعد از دنیاى گل پالك 110 طبقه سوم- همراه 
09133883343 ، خوانده: آقاى هادى احمدى فرزند احمد به نشانى: مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسى، دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راي دادگاه: در خصوص دعوى آقاى 
محمد مردیها درچه فرزند ابراهیم با وکالت آقاى مالک نصیرى هرچگانى به طرفیت آقاى هادى احمدى 
فرزند احمد مبنى بر مطالبه وجوه 12 فقره چک به شماره هاى 39/860295 مورخ 90/10/30- 53/860294 
مورخ 90/10/20- 13/860282 مــورخ 90/9/30- 16/860293 مــورخ 90/10/10- 14/860278 
مورخ 90/9/5- 41/860280 مــورخ 90/8/20- 51/860279 مــورخ 90/9/15- 28/860277 مورخ 
90/9/20- 25/860296 مــورخ 90/11/10- 18/007249 مــورخ 90/8/23- 37/860281 مــورخ 
90/9/25- 59/007250 مورخ 90/8/28 همگى عهده بانک ملت جمعــًا مبلغ /480/000/000 ریال و 
مطالبه خسارات دادرســى و تأخیر تأدیه، دادگاه با توجه به بقاى اصول چکها و گواهى هاى عدم پرداخت 
بانک محال علیه در ید خواهان که ظهور در استحقاق خواهان و اشــتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده 
علیرغم وصف ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى در جلسه دادرسى حضور نیافته و الیحه اى نیز ارسال ننموده 
لذا دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 249، 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 199، 
502، 515، 522 قانون آئین دادرسى مدنى و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت چهارصد و هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ شانزده 
میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسى و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت اجراى کامل حکم براساس نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 34427  شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان اصفهان/11/349
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970361701540 شــماره پرونده: 9509980361700557 شماره بایگانى شعبه: 
950661 خواهان: آقاى بهرام زمانى فرزند حیدرعلى با وکالت آقــاى محمدرضا انورى فرزند محمدباقر 
به نشانى: استان اصفهان- شهرســتان گلپایگان- گلپایگان- خیابان آیت اله گلپایگانى بعد از هالل احمر 
نبش کوچه 23 طبقه فوقانى- همراه: 09131724025 ، خواندگان: 1-آقاى على لقمانى خوراسگانى فرزند 
محمدحسین 2- آقاى روح اله زمانى فروشانى فرزند حیدرعلى 3- آقاى حمیدرضا قاضى فرد فرزند نعمت اله 
4- آقاى محمدحسین لقمانى خوراسگانى فرزند على 5- آقاى مجید لقمانى خوراسگانى فرزند على همگى 
به نشانى: مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســى 2- الزام به تفکیک ملک 3- الزام به 
تنظیم سند رسمى ملک، دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. 
راي دادگاه: در خصوص دعوى آقاى محمدرضا انورى به وکالت از آقــاى بهرام زمانى فرزند حیدرعلى به 
طرفیت آقایان 1- على لقمانى خوراسگانى فرزند محمدحســین 2- حمیدرضا قاضى فرد فرزند نعمت اله 
3- محمدحسین لقمانى خوراسگانى فرزند على 4- مجید لقمانى خوراسگانى فرزند على 5- روح اله زمانى 
فروشانى فرزند حیدرعلى بخواسته الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند رسمى 
انتقال شش دانگ یک باب آپارتمان به پالك ثبتى شماره 5000/23891 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و 
الزام خواندگان به تفکیک آن و مطالبه خسارات دادرسى دادگاه با توجه به محتویات پرونده بدواً نظر به اینکه 
وکیل خواهان به لحاظ تفکیک مورد معامله حسب اعالم اداره ثبت اسناد و امالك در جلسه رسیدگى مورخ 
95/10/12  این دادگاه دعوى موکل را در خصوص خواسته الزام به تفکیک مسترد نموده است لذا مستنداً 
به بند ب ماده ماده 107 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را در قسمت مسترد شده صادر و با 
عنایت به اینکه یک باب آپارتمان موضوع خواسته طى مبایعه نامه مورخ 91/10/30  از سوى خواندگان ردیف 
اول تا سوم به خوانده ردیف چهارم واگذار با وصف اینکه خوانده ردیف چهارم طى سند رسمى وکالت شماره 
23620 مورخ 1390/9/1 تنظیمى از سوى دفتر اسناد رسمى شــماره 252  اصفهان به ردیف دوم وکالت 
جهت فروش و انتقال پالك ثبتى مورد معامله اعطاء نموده و متعاقب آن خوانده ردیف چهارم طى مبایعه نامه 
عادى مورخ 1392/7/8  اقدام به فروش محل موضوع خریدارى خود به خواهان نموده و با تشکیل جلسه 
رسیدگى خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نشده و ایراد و دفاعى به عمل نیاورده اند 
و مالکیت رسمى خواندگان ردیف اول الى چهارم به تائید اداره ثبت اسناد و امالك منطقه جنوب اصفهان 
رسیده است لذا دعوى خواهان را وارد و ثابت و وارد تشخیص مستنداً به مواد 519 و 198 قانون آئین دادرسى 
مدنى و مواد 220 و 219 قانون مدنى حکم بر الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم 
سند رسمى انتقال شش دانگ پالك ثبتى موضوع خواسته بنام خواهان و همچنین محکومیت خواندگان به 
نحو تساوى به پرداخت مجموعًا مبلغ 3645860 ریال به عنوان خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن 
ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم استان اصفهان مى باشد. م الف: 34428 حاجیلو رئیس شعبه 

28 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/11/350
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9409970361701696 شــماره پرونده: 9409980361700525 شماره بایگانى شعبه: 
940573 خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نورى با وکالت خانم سیما سلیمانى فرزند محمدعلى 
به نشــانى اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ســاختمان ماکان 5 طبقه همکف واحد 1 
خواندگان: 1- آقاى مســعود نورى کوهانى به نشــانى مجهول المکان 2- آقاى ژاله داوودى جمالوئى به 
نشانى استان اصفهان شهرستان لنجان فوالدشهر الوند 4 پ 594 ، 3- آقاى فرزاد امجدیان به نشانى استان 
اصفهان شهرستان لنجان فوالدشهر دماوند 1 ساختمان دنا ط 13 ، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 
2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه در خصوص دعوى خانم سیما سلیمانى به وکالت از 
بانک مهر اقتصاد به طرفیت آقاى مسعود نورى کوهانى و خانم ژاله داوودى جمالوئى و آقاى فرزاد امجدیان 
به خواسته مطالبه مبلغ 237/806/085 ریال به استناد سه فقره چک به شماره هاى 345181 – 94/4/29 
و 461012 – 94/4/29 و 94503 – 94/4/29  و گواهینامــه هاى عدم پرداخت صادره از ســوى بانک 
محال علیه به انضمام خســارات دادرســى و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمى و تصویر 
مصدق مستندات ابرازى خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید و نظر به 
اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به 
عمل نیاورده اند فلذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 ، 515 و 519 قانون آئین 
دادرســى مدنى و مواد 310 و 249 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 237/806/085 ریال به عنوان اصل خواسته و همچنین 
مبلغ 15/501/529 ریال به عنوان خسارات دادرسى طبق تعرفه مرحله بدوى و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى از تاریخ سررسید هریک از چکها لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 34429 

حاجیلو رئیس شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/11/351
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9409970361701412 شــماره پرونده: 9409980361700602 شماره بایگانى شعبه: 
940656 خواهان: بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 به نمایندگى آقاى حمید نورى با وکالت خانم 
سیما سلیمانى فرزند محمدعلى به نشــانى اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ساختمان 
ماکان 5 طبقه همکف واحد 1 خواندگان: 1- آقاى امیرحسین خسروى فرزند رضا 2- آقاى مسعود مهدوى 
لنجى همگى به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت 
دادرســى 3- مطالبه وجه چک دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید: راى دادگاه در خصوص دعوى خانم سیما سلیمانى به وکالت از بانک مهر 
اقتصاد به طرفیت آقاى امیرحسین خسروى فرزند رضا و آقاى مســعود مهدوى لنجى به خواسته مطالبه 
مبلغ 73/086/474 ریال به استناد فقره چک به شماره 187760/46 با سررسید 94/4/16 و گواهینامه عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست 
تقدیمى و تصویر مصدق مستندات ابرازى که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید و 
نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعى در قبال دعوى مطروحه 
به عمل نیاورده است فلذا دعوى خواهان را بنظر ثابت دانسته و مســتندا به ماده 198، 515 و 519 قانون 
آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 313 و 249 قانون تجارت و تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 73/086/474 
ریال به عنوان اصل خواســته و همچنین مبلغ 5/913/707 ریال به عنوان خسارات دادرسى شامل هزینه 
هاى دادرسى، تعرفه خدمات قضایى و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى طبق و خسارت تاخیر تادیه وفق 
شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى از تاریخ سررسید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس بیست روز 
دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 34430 حاجیلو رئیس شعبه 28 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/11/352
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509970361701042 شــماره پرونده: 9509980361700363 شماره بایگانى شعبه: 

950435 خواهان ها: 1- آقاى عباس دینارى فرزند اکبر 2- آقاى حسین عارفان مهر فرزند عباس همگى 
به نشانى اصفهان خ نشاط چهار راه شکرشکن فروشگاه قفل کروبین به کدپستى 8146974493  خواندگان: 
1- آقاى فاطمه بیگم خطیبى 2- آقاى ندا صیامپور فرزند اصغر 3- آقاى زهرا صیامپور فرزند اصغر 4- آقاى 
روح انگیز بابائى سجزى همگى به نشانى مجهول المکان 5- آقاى امیر آدم زاده فرزند مصطفى به نشانى 
اصفهان خ عبدالرزاق نرسیده به چهارراه تختى ك دیانى ك میر سیدعلى جناب منزل شخصى به کد پستى 
8148617481 ، 6- آقاى اصغر آتشى فرزند محمد به نشــانى اصفهان ملک شهر خ رباط سوم ك حکیما 
29 پ 76  خواسته ها: 1- ابطال سند رسمى (موضوع سند ملک است) 2- دستور موقت 3- مطالبه خسارت 
دادرسى 4- الزام به تنظیم سند رسمى ملک دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه دعوى آقاى عباس دینارى و آقاى حسین عارفان مهر 
به طرفیت خانمها فاطمه بیگم خطیبى و زهرا صیامپور و آقاى امیر آدم زاده و آقاى اصغر آتشى وخانمها روح 
انگیز بابائى سجزى و ندا صیامپور به خواسته ابطال اســناد رسمى مالکیت صادره به نام ورثه مرحوم اصغر 
صیامپور نسبت به پالك ثبتى شماره 12384/2 بخش 5 ثبت اصفهان و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى 
انتقال مقدار 1577/06 مترمربع از پالك ثبتى مذکور به کیفیت مطروحه قابل استماع نمى باشد زیرا حسب 
مفاد ظهر مبایعه نامه عادى مستند دعوى یکى از خریداران ملک متنازع فیه از آقاى اصغر آتشى آقاى اکبر 
دینارى است که دعوى به طرفیت وى اقامه نگردیده است لذا به لحاظ عدم طرح دعوى به طرفیت نامبرده 
مطرح نگردیده است  لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرســى مدنى قرار عدم استماع دعوى خواهانها را 
صادر مى گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف: 34431 حاجیلو رئیس شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/11/353
مزایده

اجراى احکام شــعبه 12 اجراى احکام در نظــر دارد در خصوص پرونده کالســه 950135 /12 له خانم 
الهام کالنترى شــاد با وکالت سمیه بخشــى و علیه خانم مریم کالنترى شــاد به خواسته دستور فروش 
ملک مشاع جلسه مزایده اى در روز پنج شــنبه مورخ 95/12/5 ســاعت 10 صبح در محل این اجرا واقع 
در خیابان نیکبخت بعد از دادگســترى اصفهان مجتمع اجراى احکام طبقه 3 برگزار نماید. مشــخصات 

و مورد مزایده: ششدانگ یکدســتگاه آپارتمان مســکونى به شــماره پالك ثبتى 99/8629 بخش 16 
اصفهان واقع در خ رباط سوم- خ فرعى شــماره 21 (شــهید ابراهیم محمد اصفهانى) مجتمع 6 واحدى 
الماس، طبقه 3 سمت شمال کدپســتى 819480013679 مى باشــد به متراژ 77/75 متر مربع به میزان 
سه دانگ سهم هر یک از طرفین مى باشد و پوشش سقف تیرچه بلوك کف سرامیک و آشپزخانه کابینت 
MDF و سیستم گرمایشى بخارى گازى و ســرمایش کولرآبى مى باشد داراى انشعابات و مشترکات آب 
و فاضالب- برق- گاز با انضمام ششــدانگ پارکینگ پالك 8635 فرعى در طبقه همکف به مســاحت 
13/67 متر مربع و قد الســهم از عرصه مشــاعى طبق قانون تملک آپارتمانها مى باشــد که با عنایت به 
مطالب فوق و متراژ عرصه و اعیان، موقعیت انشــعابات و مشــترکات امکانات نوع کاربرى (مسکونى) و 
جمیع جهات موثر پارکینگ عرضه و تقاضا ارزش ششــدانگ آپاتمان مذکــور 1/438/000/000 ریال و 
نسبت به ســه دانگ 719/000/000 ریال توسط کارشناس رسمى دادگســترى ارزیابى و نظریه مصون 
از اعتراض طرفیت باقى مانده اســت ضمن اینکه آپارتمان طبق ماده 111 قانــون اجراى احکام خالى از 
ســکنه ولى در تصرف خواهان و خوانده مى باشــد. لذا طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده 
با مراجعه بــه محل ضمن بازدید از ملــک با تودیع 1 درصد از قیمت پایه فى در جلســه مزایده شــرکت 
نمایند باالترین پیشــنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود. م الف: 34519 شعبه 12  اجراى احکام حقوقى

 اصفهان/11/354
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509970353201729 شماره پرونده: 9509980358000666 
شماره بایگانى شعبه: 950925 شاکى: آقاى مهدى فتحى رنانى فرزند اکبر به 
نشانى اصفهان رهنان خ شهدا بعد از دبیرستان 22 بهمن ك 39 پشت تعویض 
روغنى متهم آقاى رضا صالحى فرزند ناشناس به نشانى مجهول المکان به نشانى 
اتهام: ایراد جرح عمدى با سالح سرد چاقو راى دادگاه در خصوص کیفرخواست 
صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان علیه آقاى رضا صالحى دائر 
بر ایراد ضرب و جرح عمدى و نسبت به آقاى مهدى فتحى فرزند اکبر، این دادگاه  
با مالحظه محتویات پرونده و صرف نظر از عدم پیگیرى موضوع اتهام از سوى 
شاکى و لحاظ فقد ادله اثباتى شرعى و محکمه پسند و عدم اقناع وجدانى دادگاه 
در جهت احراز بزه و مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى حکم به برائت 
در این خصوص صادر و اعالم مى دارد راى صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 
34419  الهى نژاد رئیس شعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (106 جزایى 

سابق) مجتمع شهید بهشتى/11/336

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760101869 شماره پرونده: 9409983761900231 
شماره بایگانى شعبه: 951093 شاکى: آقاى مهران صابرى اصل فرزند امیدوار 
با وکالت خانم فریناز کرمانشــاهچى فرزند مسعود به نشانى عسگران بلوار امام 
خمینى جنب بانک کشاورزى کد پستى 8535138785  متهم: آقاى مصطفى 
والى زاده فرزند سیروس به نشــانى مجهول المکان اتهام ها: 1- ورود به عنف 
2- ضرب و جرح عمدى راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى مصطفى والى زاده 
فرزند سیروس دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدى و ورود به عنف موضوع شکایت 
آقاى مهران صابرى با وکالت خانم فریناز کرمانشــاهچى با توجه به محتویات 
پرونده، شرح شکایت و اظهارات وکیل شــاکى در جلسه دادرسى متشکله این 
دادگاه، موداى اظهارات گواهان و گواهى پزشــکى قانونــى و النهایه توجها به 
اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل 
نیاورده دادگاه وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته مستندا به مواد 448، 450 ، 462 
، 488  و 710 قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت نیم 
درصد دیه کامل بابت ساییدگى حارصه خلف دست چپ ظرف یک سال از تاریخ 
وقوع جنایت 94/3/25 و از حیث ورود به عنف به استناد ماده 694 قانون تعزیرات 
و مجازات هاى بازدارنده به تحمل یک ســال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى 
در این محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1841 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق)/11/732 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970353201671 شماره پرونده: 9509980360201177 
شماره بایگانى شعبه: 950975 شاکى آقاى محمد حبیبى فرزند ابراهیم به نشانى 
اصفهان خ رباط خ ساحل ك مسجد المهدى ك شمشــاد درب چهارم ط دوم 
متهم: آقاى امرا... صدرانى فرزند شهریار به نشانى (مجهول المکان) اتهام ها: 
1- تخریب 2- ضرب عمدى گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده 
بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى دادگاه در خصوص کیفرخواست 
صادره از سوى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان علیه آقاى امرا... صدرانى 
فرزند شهریار دائر بر صدمه بدنى و تخریب عمدى موضوع شکایت آقاى محمد 
حبیبى فرزند ابراهیم این دادگاه با مالحظه محتویات پرونده و به لحاظ هرگونه 
ادله اثباتى شرعى و محکمه پسند و عدم اقناع وجدانى دادگاه در جهت احراز بزه 
و مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى حکم به برائت در این خصوص 
صادر و اعالم مى دارد راى صــادره ظرف مهلــت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 
34420 شعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (106 جزایى سابق) ( مجتمع 

شهید بهشتى)/11/337

ابالغ
در پرونده کالسه شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى 
امید سلیمى فرزند عبدالحمید به نشانى نامعلوم متهم به تحصیل مال از طریق 
نامشروع تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى 
به نشــانى او مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى شود 
که نامبرده شخصًا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و 
از اتهام انتسابى دفاع نمایید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. 
م الــف: 1853 شــعبه اول دادیارى دادســراي عمومی و انقالب شهرســتان 

شاهین شهر و میمه/11/733

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970354101740 شماره پرونده: 9409980359800397 
شماره بایگانى شــعبه: 951002 شاکى: جهاد کشــاورزى اصفهان به نشانى 
اصفهان خ فردوس خ منوچهرى متهم: آقاى غالمحسین نریمانى فرزند عباس 
به نشانى اصفهان خ کاوه جنب آپارتمانهاى آموزش و پرورش ك شادى پ 1. 
اتهام: تغییر غیرمجــاز کاربرى اراضى زراعى و باغها گردشــکار: دادگاه پس از 
بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم بشرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى غالمحسین نریمانى فرزند عباس 
(متوارى) دائر بر تغییر کاربرى اراضى کشــاورزى از طریق احداث 16 متر مربع 
ساختمان 22 متر مربع اســتخر 48 متر دیوار کشى 8/5 متر آالچیق و 280 متر 
محوطه سازى موضوع گزارش ماموران جهاد کشــاورزى شهرستان اصفهان 
دادگاه در خصوص دیوارکشــى با توجه به اینکه حسب نظریه تفسیریه (صفحه 
54) مربوط به سال 85 مى باشد لذا به لحاظ مشمول مرور زمان تعقیب کیفرى 
مستندا به ماده 13 قانون آیین دادرسى کیفرى قرار موقوفى تعقیب صادر و اعالم 
مى نماید لکن راجع به سایر مســتحدثات با توجه به شکایت جهاد کشاورزى و 
نظریه کمیسیون تقویم و عدم حضور متهم و عدم دفاع موثر بزهکارى متهم را 
محرز دانسته لهذا نامبرده را عالوه بر قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز محکوم 
به پرداخت 1,500,000 ریال جزاى نقدى بــه ازاء هر متر تغییر کاربرى در حق 
صندوق دولت مــى نماید. راى صــادره غیابى و ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
واقعى قابل واخواهى در همین شعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در 
مرجع محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان اســت. م الف: 34485 ربیعى رئیس 
شعبه 115 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (115 جزایى سابق) (مجتمع شهید 

بهشتى)/11/338
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970353201599 شماره پرونده: 9509980358000111 
شماره بایگانى شعبه: 950891 شاکى: آقاى فریبرز محمدى فرزند محمدرضا 
به نشانى: خمینى شــهر خ کهندژ روبرو پمپ گاز ن عموشاهى درب 3 ، متهم: 
آقاى ایمان عباسى فرزند ناشناس به نشانى مجهول المکان، اتهام : تحصیل مال 
از طریق نامشروع یا سوء اســتفاده و تقلب از امتیازات، گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص کیفرخواســت صادره از دادسراى عمومى و 
انقالب اصفهان علیه آقاى ایمان عباسى تبار فرزند احمد دائر بر تحصیل مال به 
نحو نامشروع به مبلغ ســى و پنج میلیون و چهارصد هزار ریال موضوع شکایت 
آقاى فریبرز محمدى فرزند محمدرضا، این دادگاه با مالحظه محتویات پرونده و 
توجهًا به توضیحات ارائه شده از سوى شاکى در شکوائیه تقدیمى و محل دادسرا 
در جهت بیان علت و نحوه پرداخت مبلغ مذکور به متهم که داللت بر عدم انجام 
تعهد مبنى بر ارائه ســند مالکیت براى عهده دار شدن ضمانت از سوى متهم و 
در ازاى مبلغ دریافتى مى باشــد، لذا موضوع مطوحه را بنابر فرض صحت ادعا، 
فاقد هرگونه وصف کیفرى دانسته و به لحاظ عدم توجه اتهام و مستنداً به ماده 
4 قانون آئین دادرسى کیفرى حکم بر برائت صادر و اعالم مى دارد رأى صادره 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 34426 شعبه 106 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (106 جزایى سابق)/11/348

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970353201332 شماره پرونده: 9509980359500650 
شماره بایگانى شعبه: 950625 شاکى: آقاى امیرحسین قبادى فرزند محمدحسن 
به نشانى: اصفهان- اصفهان ملک شــهر خ مفتح ك طلوع پ 193، متهمین: 
1-آقاى عباس خداداد بســحاق فرزند حسین به نشــانى: اصفهان- اصفهان 
ملک شهر خ مطهرى ك دانش روبروى پ 7،  2- آقاى میالد بخشى به نشانى: 
اصفهان- اصفهان مجهول المکان، اتهام ها : 1- ضرب و جرح عمدى 2- ایراد 
جرح عمدى با چاقو، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص 
کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان علیه آقایان 1- میالد 
بخشى و 2- عباس خداداد بسحاق دائر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى 
به نحو عادى از سوى متهم ردیف دوم و به نحوه ایراد با چاقو از سوى متهم ردیف 
اول نسبت به شاکى آقاى امیرحســین قبادى فرزند محمدحسن، این دادگاه با 
مالحظه جمیع محتویات پرونده و صرف نظر از عدم پیگیرى موضوع از ســوى 
شــاکى و به لحاظ فقد ادله اثباتى شرعى و محکم پســند و عدم اقناع وجدانى 
دادگاه در جهت احراز بزه و مستنداً به ماده 4 قانون آئین دادرسى کیفرى حکم به 
برائت صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 
34421 شعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (106 جزایى سابق)/11/346

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970353201685 شماره پرونده: 9509980362000197 
شماره بایگانى شعبه: 950926 شاکى: آقاى غالمرضا علیخانى فرزند فتح اله با 
وکالت آقاى غالمرضا دانشــمند دیزیچه فرزند محمدتقى به نشانى: اصفهان 
سه راه سیمین بعد از پمپ بنزین فرقدانى ســاختمان پاسارگاد طبقه سوم واحد 
16، متهم: آقاى علیرضا ترابى زیارتگاهى به نشــانى مجهول المکان، اتهام ها : 
1- مزاحمت تلفنى 2- توهین به اشخاص عادى 3- تهدید، گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى علیرضا ترابى زیارتگاهى فرزند 
مجتبى دائر بر مزاحمت تلفنى و ایراد تهدید و اهانت نســبت به آقاى غالمرضا 
علیخانى فرزند فتح ا...، این دادگاه با توجه به تحقیقات معموله، شکایت شاکى 
با وکالت آقاى غالمرضا دانشمند، استعالم صورت گرفته از شرکت مخابرات و 
مالحظه متن پیامکهاى توام با ایراد اهانت و تهدید ارســالى از خط تلفن همراه 
متعلق و تحت تصرف متهم به خط تلفن همراه شاکى و با در نظر گرفتن سابقه 
اختالفات فى مابین طرفین و اینکه متهم على رغم ابالغ قانونى و احضار از طریق 
نشر آگهى، حضورى در محل دادسرا و جلسه دادگاه نداشته و الیحه دفاعیه اى 
نیز ارائه ننموده است و توجهاً به کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان لذا بزه انتســابى را محرز دانسته و مســتنداً به مواد 641 و 608 و 669 
قانون مجازات اسالمى مصوب 75 حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه 
حبس تعزیرى بابت بزه مزاحمت تلفنى و تحمل 74 ضربه شالق تعزیرى بابت 
بزه تهدید و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت 
بابت بزه اهانت صادر و اعالم مى دارد به استناد ماده 134 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 92 صرفًا مجازات اشد قابل اجرا مى باشــد. رأى صادره غیابى و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و مجدداً ظرف مهلت 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
مى باشد. م الف: 34423 شعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (106 جزایى 

سابق)/11/347
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مزایده
اجراى احکام مدنى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 950286 اجرا 1 ح/له آقایان 1- رضا 2- روح ا... 3- فاطمه 4- اعظم 5- زهرا 6- اکرم همگى 
طیبى زاده و 7- حسین جنگجو علیه 1- شهناز جنگجو 2- حسن طیبى زاده به منظور فروش یکباب منزل 
مسکونى دوطبقه فاقد سند با وضعیت کارشناسى ذیل به آدرس: اصفهان- خیابان زینبیه شمالى- عاشق 
اصفهانى شرقى- روبروى نمایندگى سایپا- کوچه گلســتان- کوچه دایى على- منزل طیبى زاده در مورخ 
1395/12/8 ساعت 8:30  الى 9 صبح در محل این اجرا واقع در (اصفهان- خیابان شهید نیکبخت- 200 
متر پایین تر ساختمان مرکزى دادگسترى- ساختمان اجراى احکام- جنب بیمه پارسیان- طبقه چهارم) 
برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى صورت گرفته است. 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10٪ قیمت 
کارشناسى به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 نزد بانک ملى دادگسترى اصفهان 
و ارائه فیش واریزى به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند.  مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسى: ساختمان مورد نظر منزل دو طبقه شامل 
زیرزمین و همکف بصورت سواره و پیاده مى باشد که در زیرزمین یک واحد مسکونى و در همکف دو واحد 
مسکونى (واحد جنوبى و واحد شمالى) وجود دارد. ضمناً در همکف دو واحد پارکینگ (بر کوچه) موجود است. 
اسکلت ساختمان دیوار آجرى باربر و سقف تیرچه و بلوك مى باشد- سقف واحد همکف شمالى تیرآهن و 
آجر است. واحد مسکونى زیرزمین داراى یک سالن و دو اتاق خواب و آشپزخانه سنگى و سرویس بهداشتى 
(حمام و دستشویى) مى باشد و ورودى آن از پارکینگ اســت. واحد مسکونى در همکف جنوبى داراى یک 
سالن و دو اتاق خواب و آشپزخانه اپن و سرویس بهداشتى نمى باشد. واحد مسکونى در همکف شمالى روى 
دو واحد پارکینگ و راهرو قرار دارد و داراى یک ساپلن و یک اتاق خواب و آشپزخانه اپن و سرویس بهداشتى 
است. کف ها سیمانى و دیوارها گچ (بدون نقاشى)- کابینت فلزى- کف سرویسها سرامیک و دیوار کاشى 
است- کف آشپزخانه زیرزمین موزایک مى باشــد. در طبقه همکف دو واحد پارکینگ هر کدام به مساحت 
حدود 20 مترمربع که یکى با کف سرامیک و دیوار کاشى و در آکاردونى و دیگرى با کف موزاییک و دیوار 
گچ و در فلزى مى باشد. سیستم ســرمایش واحدها کولر آبى و گرمایش بخارى و آبگرمکن گازى میباشد. 
ساختمان داراى انشعابات آب و گاز مشترك و دو کنتور برق و یک خط تلفن مى باشد. مساحت عرصه ملک 
228 مترمربع و مســاحت اعیانى حدود 360 مترمربع مى باشد و ساختمان آن قدیمى و کیفیت خوبى ندارد 
و نماى سمت حیاط آجر 3 سانتى است. شمال فاقد نما مى باشــد. با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به 
موقعیت محل- موقعیت ملک- کیفیت و قدمت ســاخت و شرایط روز و تمام عوامل موثر در قیمت گذارى 
ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک فوق الذکر مبلغ 2/670/000/000 ریال (معادل دویست و شصت و 
هفت میلیون تومان) برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 34505  اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /11/355
مزایده

اجراى احکام شــعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص کالسه 
اجرایى 930434 ج 15 له امید شریفى نیکاباد علیه شرکت محکم کار مبنى بر مطالبه 24/955/438 ریال 
بابت اصل خواسته در روز پنج شنبه تاریخ 95/12/5 ساعت 8/30 صبح در محل این اجرا (خ نیکبخت 200 
متر باالتر از ساختمان دادگسترى اصفهان جنب بیمه پارسیان ســاختمان اجراى احکام حقوقى اصفهان 
طبقه سوم واحد 6  شــعبه 15 حقوقى اصفهان) جهت فروش اموال مال توقیفى زیر که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ 17,100,000 ریال ارزیابى گردیده است و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى انتهاى خیابان 
مشیرالدوله شهرك امیرکبیر بلوك B 22 پالك 18 نزد حافظ اموال فرشید اسماعیلى مراجعه و از آن بازدید 
نمایند و با تودیع 10٪ قیمت پایه به حساب ســپرده دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس یکى از نمونه ها در حد فوالد سالده 
 DIN 525 طبق اســتاندارد SiCrNi 5(1/7117) معمولى بوده و یک نمونه دیگر فوالد آلیاژى با مارك
آلمان مى باشد. بر اساس نتایج فوق و مقادیر موجود و قیمت هاى روز بازار قیمت این کاال که حدود 150 کیلو 
از آن فوالد ساده مى باشد و از قرار هر کیلو 20,000 ریال ارزیابى و حدود 350 کیلوگرم آن فوالد 1/7117 
با قیمتى حدود40,000 ریال ارزیابى و برآورد مى گردد. لذا کل موضوع کارشناســى حدود 17,100,000 

ریال برآورد مى گردد. م الف: 34504  اجراى احکام شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان/11/356
ابالغ

در اجراى قرار کارشناسى در خصوص پرونده کالسه 125/89 ج 24 موضوع دعوى خانم منصوره صادقیان 
بطرفیت آقاى غالمرضا حاجى باقرى، اینجانب کارشــناس منتخب پس از مطالعه پرونده و اطالع از قرار 
صادر شده، با راهنمایى نماینده محکوم له به محل واقع در اصفهان، خیابان خرم، مغازه جنوبى نبش خیابان 
شــهیدان مراجعه نموده، با وجود عدم حضور مالک و بســته بودن درب با توجه به امکان انجام معاینات و 
اندازه گیریها از بیرون محل، بررســى الزم به عمل آمد، نتایج حاصل شده به شــرح زیر حضورتان تقدیم 
مى گردد. مشــخصات ثبتى: مطابق محتویات موجود در پرونده و براســاس تصاویر ارائه شده، ششدانگ 
یکباب مغازه به شــماره ملک 24/1879، شــماره ثبت661173، دفتر 488، صفحه 40، بخش 14 ثبت 
اصفهان به مالکیت آقاى رضــا حاج باقرى فرزند محمدعلى بوده  اســت. مطابق با تصــوى مبایعه نامه 
موجود در پرونده آقاى رضا حاج باقرى چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ مغازه مذکور با جمیع متعلقات را 
به آقاى اصغر الدریان فروخته اســت. مطابق با دســتور قاضى محترم اجراى احکام به اداره ثبت اســناد 
و امالك اصفهــان 5 دانگ از 6 دانگ پالك ثبتــى 24/1879 و 661173 بخــش 14 ثبت اصفهان رفع 
توقیف شده و تنها 1 دانگ از 6 دانگ پالك موصوف توقیف مى باشد. مشــخصات محلى: با اندازه گیرى 
به عمل آمده محل که باب مغازه یک طبقه قدیمى ساز با ســطحى حدود 190 مترمربع، در غرب خیابان 
خرم و در جنوب خیابان شــهیدان است، داراى اسکلت آهن، ســقف تیرآهن و طاق ضربى با ارتفاع حدود 
4/5 متر، پوشش کف سرامیک، پوشش بدنه قسمتى سنگ و قسمتى گچ سفید و رنگ، پوشش سقف دامپا 
آلومینیمى، درب هاى خارجى پروفیل آهن با حفاظ شبکه کرکره اى در بر گذرها و در قسمت جنوب غربى 
داراى یک نیم طبقه است که فضاى زیر آن سرویس بهداشتى و آبدارخانه با پوشش دیوار کاشى و کابینت 
و طبقه باال اتاق با راه پله اى فلزى از داخل مغازه مى باشــد. محل داراى انشعابات آب و برق و گاز بوده و با 
استعالم به عمل آمده از شهردارى داراى عقب نشینى از بر گذرها مى باشد. نتیجه: با توجه به شرایط زمانى 
و مکانى، نوع و کیفیت ســاخت موجود و لحاظ کلیه شرایط موثر، ارزش ششــدانگ محل موصوف مبلغ 
18/000/000/000 ریال (معادل یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان) برآورد و اعالم مى گردد و در نتیجه 
ارزش یک دانگ مشاع از ششدانگ برابر با 3/000/000/000 ریال (معادل سیصد میلیون تومان) مى باشد. 

م الف: 34503  اجراى احکام شعبه 24 عمومى (حقوقى) اصفهان/11/357
مزایده

اجراى احکام شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى اصفهــان در نظر دارد در ارتباط با پرونده اجرایى کالســه 
940544 ج / 2 محکوم له غالمرضا خادم فرزند ناصر بطرفیت محکوم علیهم 1- خدیجه سیدســجادى 
فرزند زین العابدیــن 2- محترم آقاجانى فرزند حیدر مبنى بر دســتور فروش ششــدانگ پالك ثبتى 51  
اصلى از بخش 4 اصفهان واقع در اصفهان- خیابان اســتاندارى روبروى بلوار هشــت بهشت نبش کوى 
نادرى به مســاحت 93/20 متر مربع که طبق نظریه کارشناس رســمى به مبلغ 12,549,600,000 ریال 
ارزیابى و مصون از اعتراض مانده اســت را از طریق مزایده به فروش رساند. (در حال حاضر داراى کاربرى 
تجارى خدماتى که طبق بند 5 مصوبه مورخه 92/4/2 کمیســیون ماده 5 مقدارى از ضلع شمالى ملک در 
طرح تعریض خیابان قرار دارد) علیهذا قیمت مزایده از مبلغ کارشناســى شــروع و به کسى که باالترین 
مبلغ را پیشــنهاد نمایند بفروش رســیده و واگذار مى گردد، ضمنا مبلغ 10٪ از قیمت مزایده بصورت وجه 
نقد بصورت فى المجلس بعنوان ســپرده دریافت و در صندوق دادگسترى ســپرده مى گردد و مابقى وجه 
مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه از خریدار اخذ خواهد شــد، در صورتیکه برنده مزایده مابه التفاوت بهاء 
مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد ســپرده او به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد، از کســانیکه 
مایل به شرکت در جلسه مزایده مى باشند دعوت مى شود روز چهارشــنبه 95/12/11 ساعت 8 صبح در 
محل اجراى احکام حقوقى شــعبه 2 اصفهان حضور بهم رســانند، متقاضیان مى توانند قبل از تاریخ فوق 
در واحد اجرا حضور یافته از خصوصیات مشــخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناســى مطلع شوند.

 م الف: 34493  اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/11/359
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351400526 شــماره پرونده: 8909980351401221 شماره بایگانی شعبه: 
891222 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9009970351400361 
محکوم علیهم: 1- قاسم فراتى چهار باغ پایین کفش خاتون 2- امید عرفانى خانه اصفهان نیروى هوایى 
خیابان 22 پالك 81 ، 3- درالتاج سجادى به نشانى مجهول المکان به نحو تضامنى محکوم اند به پرداخت 
مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 12/050/000 ریال بابت هزینه دادرسى و واخواست 
سفته ها و حق الوکاله وکیل به مبلغ 8/400/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس قرارداد بانکى 
از تاریخ واخواست سفته ها لغایت وصول در حق محکوم له بانک صادرات اصفهان به نشانى خ سعادت آباد و 
پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. راى صادره در خصوص آقاى 
امید عرفانى حضورى و مابقى غیابى مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)

م الف:34479 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/11/360
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351300474 شــماره پرونده: 9409980351300405 شماره بایگانی شعبه: 
940418 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351303906 و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970351301086 محکوم علیه: قاسم خیرخواه به نشــانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و ششصد و سى هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 94/4/31 تا زمان تادیه آن 
در حق خواهان محمد عزیزى لمجیرى فرزند رمضان به نشــانى اصفهان خ امام خمینى جنب تاالر نصف 
جهان ك الله پ 31 کدملى  1290052301 تلفن 09374284005 ، ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به 
بر عهده محکوم علیه است ( حکم غیابى). محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مــال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانــون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بــود (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)م الف:34490 شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقی شهرســتان

 اصفهان/11/361

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1510/95 خواهان احمدرضا ترابى زیارتگاهى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک 
به طرفیت سید فضل ا... موسوى هارونکى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 95/12/21 ساعت 
9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 13 
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: 34511 شعبه 13 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/363
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951500 خواهان میالد محمدى دادخواســتی مبنی بر مطالبه رسید عادى به 
طرفیت مهدى صالحى و سعید صالحى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخه 96/1/14 ساعت 
8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 13 
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: 34510 شعبه 13 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/364
ابالغ  تجدیدنظرخواهى

درخصوص پرونده کالسه 95-1347 شعبه 12 شوراى حل اختالف اصفهان تجدیدنظرخواه مرتضى خشنود 
به طرفیت عبدالرضا یزدان پناه دادخواست تجدیدنظرخواهى به شــماره ى 95- 78 ت ن به شعبه ى 12 
تقدیم نموده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده عبدالرضا یزدان پناه برابر ماده73قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا تجدیدنظر خوانده 10 روز پس از نشر آگهى به این شعبه واقع در 
اصفهان 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:34515 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/365

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه 1008/95 خواهان حمیدرضا صادقى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
احسان ِسُترکى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخه 95/12/23 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد 
امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 53 ح شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 34463 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/11/366
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951406 خواهان محســن شــالباف دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلغ 
178/966/000 ریال به طرفیت امیر اعمى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخه 95/12/22 
ســاعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 45 
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: 34462 شعبه 45 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/367
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 1148/95 خواهان ریحانه افضل نیا دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
حمیدرضا جمالى تقدیم نموده است.وقت رســیدگی براي روزمورخه 96/1/21 ساعت 5/30 عصر تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد، اول ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب 
ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ 
مى شود.  م الف: 34461 شعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان(مجتمع شماره یک)

11/368 /
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 95- 784 خواهان سعید انوریان فرد دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
حجت اله حسینى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/30 ساعت 16:30 تعیین گردیده است. 
لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان 
ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف 
اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت 
رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 34459 شعبه 23 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/369
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951369 پ 11 خواهان نادر رجبى پیروز دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
محمود حکمى شلمزارى تقدیم نموده اســت،وقت رســیدگی براي روز مورخ 95/12/24 ساعت 9/30 
تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شــوراى 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:34454 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/371

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 778/95 خواهان شرکت تعاونى حسنات بوکالت سحر مسعودى دادخواستی مبنی 
بر مطالبه بطرفیت زهره میرمعصومى کرمى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخ 96/1/20 
ساعت 16:30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان چهارراه سپهســاالر ابتداى خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شوراهاى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را اخذ نماید. در صورت عدم حضور، وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 34447 شعبه 41 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/374
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 779/95 خواهان شــرکت تعاونى حسنات بوکالت سحر مسعودى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه بطرفیت عبدالرحیم رحیمى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخ 96/1/20 
ساعت 16:00 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان چهارراه سپهســاالر ابتداى خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شوراهاى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را اخذ نماید. در صورت عدم حضور، وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 34446 شعبه 41 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/375
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 780/95 خواهان شرکت تعاونى حسنات با وکالت سحر مسعودى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت جواد درستکار تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخ 96/1/20 
ساعت 15:30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان چهارراه سپهســاالر ابتداى خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شوراهاى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را اخذ نماید. در صورت عدم حضور، وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 34445 شعبه 41 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/376
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951331 خواهان مسعود شیرمحمدعلى با وکالت خانم رضایى دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند به طرفیت آقاى محمد لواســى و آقاى محمدرضا محمدى تقدیم نموده  است. وقت 
رسیدگی براي روز دوشنبه مورخ 95/12/23 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان ارباب- مجتمع شماره 1 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 مـی شـود.  م الف: 34410 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/381
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951098 خواهان سعید مختارى دادخواستی مبنی بر مطالبه 30/000/000 ریال 
وجه سفته و مطلق خسارات دادرسى به طرفیت سید مهدى ابطحى و شرکت تجارى بازرگانى آریان دیبا مهر 
آبتین تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/12/21 ساعت 11 تعیین گردیده است.با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول 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:34409 
شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/382

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 951097 خواهان ســعید مختارى دادخواستی مبنی بر مطالبه 180/000/000 
ریال وجه 6  فقره سفته و مطلق خسارات  به طرفیت سید مهدى ابطحى و شــرکت آریان دیبا مهر آبتین 
تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/12/21 ساعت 10/30 تعیین گردیده است.با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول 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:34408 

شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/383
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951014 خواهان محمد صادق بنى هاشمى امام قیسى با وکالت خانم نمازیان 
و محمدیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا معقوتى مرزوق زاده تقدیم نموده است،وقت 
رسیدگی براي روز مورخ 95/12/22 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده، حســب 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 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:34407 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/384
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 1050/95 خواهان اصغر باقرى با وکالت خانم نســیم پرستگارى دادخواست 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محمد جمشیدى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخه 
95/12/23 ســاعت 9/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از 
چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 53 ح 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 34406 شعبه 53 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/11/385
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950747 خواهان شرکت اعتبارى کوثر با مدیریت عیسى رضایى با وکالت صبا 
حسین پور دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- سهیل سلیمانى 2-سیما طاهرى 3- سارا سلیمانى 
تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/12/25 ساعت 10صبح 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 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:34405 شعبه هفتم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/386
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951411 خواهان ابراهیم میرزایى دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 12/600/000 
ریال به طرفیت مریم باقرى نهوجى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخه 95/12/21 ساعت 
9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شــوراي حل اختالف اصفهان شعبه 45 شوراي 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 34415 شعبه 45 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/389
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1082/95 خواهان حبیب درویشى دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت مصطفى 
جمشیدیان قلعه شاهى تقدیم نموده و وقت رســیدگی براي مورخ 96/1/21 ساعت 5 عصر تعیین گردیده 
است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به مواد 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول 
خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 34412 شعبه 15 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/391
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 546/95 خواهان غالمرضا پورنقشبند دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت وارده 
به ماشین به طرفیت مصطفى کاظمى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخه 96/2/16 
ســاعت 16/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 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 دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 34411 شعبه 49 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/11/392
حصر وراثت

على زارعى چمگردانى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 367 بـه شـرح دادخواست به کالسه 231/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله زارعى چمگردانى بشناسنامه 
73 در تاریخ 92/08/22  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- على زارعى چمگردانى فرزند اسداله ش.ش 367 ت.ت 1361 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- لیال 
زارعى فرزند اسداله ش.ش 2504 ت.ت 1357 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- مرضیه زارعى چمگردانى 
فرزند اســداله ش.ش 22 ت.ت 1359 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- مریــم زارعى چم گردانى فرزند 
اســداله ش.ش 465 ت.ت 1363 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- فاطمه زارعى چمگردانى فرزند یداله 
ش.ش 65 ت.ت 1340 صادره از لنجان (همسر متوفى) 6- فاطمه عابدینى چمگردانى فرزند حسن ش.ش 
1562 ت.ت 1315صادره از لنجان (مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1019 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/11/700
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/03/329193- 95/11/12 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 7825 
فرعى واقع در اردستان 1 اصلى دهستان گرمسیر بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 4923 در صفحه 564 دفتر 
196  به نام یوسف رضائى نیا صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 950319681211899- 95/11/10 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل 
شماره: 36708- 95/11/6 به گواهى دفترخانه 50  اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن 
سرقت گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 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 شــود چنانچه کسى مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی 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: 419 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/11/710
فقدان سند مالکیت

95/11/12 – 1395/03/329158 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 7826 فرعى از 1 
اصلى واقع در بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 4923 در صفحه 567 دفتر 196  امالك به نام یوسف رضائى نیا 
صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 95031681211920- 
95/11/10 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 36706- 95/11/6 به 
گواهى دفترخانه 50  اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به سرقت رفته است و درخواست 
صدور المثناي سند 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 مى باشد 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 رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است 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: 420 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/11/711
فقدان سند مالکیت

شماره : 1395/03/329154 – 95/11/12 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 7136 
فرعى واقع در اردستان 1 اصلى گرمسیر بخش 17  اصفهان که ذیل ثبت 4923 در صفحه 506 دفتر 166  
امالك به نام یوسف رضائى نیا صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 950319681211927- 95/11/10 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل 
شماره: 36707- 95/11/6 به گواهى دفترخانه 50  اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به 
سرقت رفته است و درخواست صدور المثنی سند 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 شــود چنانچه کسى مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی 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: 421 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/11/712
حصر وراثت

عباس عسگرى داراي شناسنامه شــماره 21 به شرح دادخواست به کالســه 510/95  ش/1  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه عسگرى بشناسنامه 5836 
در تاریخ 95/9/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
یک برادر و 3 خواهر که عبارتند از: 1- عصمت عسکرى به شــماره شناسنامه 94 متولد 37/1/15 صادره 
از اردستان (خواهر متوفى) 2- بتول عسکرى به شماره شناسنامه 5835 متولد 15/1/9 صادره از اردستان 
(خواهر متوفى) 3- جمیله عسکرى به شماره شناســنامه 121 متولد 32/10/5 صادره از اردستان (خواهر 
متوفى) 4- عباس عسکرى به شماره شناسنامه 21 متولد 24/1/8 صادره از اردستان (برادر 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: 416 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/11/713
ابالغ وقت رسیدگی

یدا... زمانى دادخواســتى مبنى بــر مطالبه به طرفیت داریوش کهن پور به این شــورا تقدیــم نموده و به 
کالســه 788/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 95/12/21 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده است، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر 
خواهد شد. م الف: 1844 شعبه پنجم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/11/725
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى على عباس زاده- خواهان خانم زهــرا رمضانى جمگردانى 
دادخواستى با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 
606/95 ش 9 ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 95/12/25 ساعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1856 شعبه نهم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/726
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- ورثه مرحوم بهرام انصارى 2- ورثه مرحوم غالم فتحیان خواهان 
حسن ابراهیمى عسگرى دادخواستى با موضوع الزام به انتقال سند کامیون انترناش مدل 1989 به طرفیت 
شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالســه 177/95 ش 10 ح ثبت و براى روز 
چهارشنبه مورخ 95/12/25 ســاعت 9 صبح تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر 
اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 1838 شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر /11/727
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره: 90/95 ش 11 ح - 1395/11/12 آقاى عباس احمدى کتایونچه دادخواستی مبنى بر مطالبه به 
طرفیت 1- مرتضى نباتى 2- شرکت ماشین ســازى رویال صنعت 3- جمشید ابدال 4- علیرضا ابدال به 
این شورا تقدیم نموده و به کالسه 90/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 95/12/24 ساعت 10  صبح تعیین 
گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت 
مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شــد. م الف: 1859 شــعبه یازدهم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر /11/728
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره: 93/95 ش 11 ح - 1395/11/12 آقاى عباس احمدى کتایونچه دادخواســتی مبنى بر مطالبه 
به طرفیت 1- روح اله غفورى ورنوســفادرانى 2- علیرضا ابدال به این شــورا تقدیم نموده و به کالســه 
93/95 ثبت و وقت رســیدگى بــه تاریخ 95/12/24 ســاعت 9/30  تعیین گردیده اســت، بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید در غیر اینصورت 
راى غیابــى صادر خواهد شــد. م الف: 1858 شــعبه یازدهم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرســتان

 شاهین شهر /11/729
حصر وراثت

مهرى صالحین داراى شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواست به کالسه 421/95 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قربانعلى صالحین بشناسنامه 137 در تاریخ 
95/10/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- خانم 
تاج راجیان به ش.ش 136 (زوجه) 2- مهدى صالحین به ش.ش 38 ،  3-  مهرداد صالحین به ش.ش 18 
، 4- مهرى صالحین به ش.ش 47 ، 5- مینا صالحین به ش.ش 428 ، مى باشند وراث دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 1821 شوراي حل اختالف میمه (مجتمع شماره یک)/11/730
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/3576/26- 95/11/12 آقاي حسن روح االمین بموجب وکالت شماره 3013- 91/10/24 
دفتر 295 میمه فرزند محمدعلى باستناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است سند مالکیت خود به شــماره 633516 را که به میزان ششــدانگ به شماره پالك ثبتى 
409/5264 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که  در صفحه 454 دفتر 451  ذیل ثبت 
100215 بنام مرتضى حق شناس فرزند کرمعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 24568 
مورخ 89/4/13 دفترخانه 143- اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و به موجب 
سند شماره 24569 مورخ 89/4/13 در رهن بانک مسکن مرکزى شاهین شهر قرار داشته و نحوه گم شدن 
جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث 
مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی 
تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1845 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك

 شاهین شهر/11/731
احضار

شــماره: 933221- 95/11/4 بدینوســیله به اســتناد ماده 180 و 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى به مالک نقدى فرزند بهمن مجهول المکان که متهم به تهیه و نگهدارى 
و فروش مشروب دست ساز مى باشــد ابالغ مى گردد که در ســاعت 8 صبح مورخ 1396/1/29 در شعبه 
اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رســیدگى به اتهام خود حاضر گردد نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ 
تصمیم قانونى خواهد بود. ضمنًا عبارت (جهت رســیدگى به همراه اســناد و مدارك و شــهود احتمالى و 
عنداالقتضاء اخذ آخرین دفاع) درج گردد. م الف: 1035 ســعیدى دادرس شعبه اول دادگاه عمومى بخش

 باغبهادران/11/745
حصر وراثت

کبرى صالح زاده ریزى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 8602 بـــه شـــرح دادخواســت به کالسه 
201/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلى 
کرباسیان ورنامخواســتى بشناســنامه 230 در تاریخ 95/8/9  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد کرباسیان ورنامخواســتى فرزند خداداد ، ش.ش 
99 ت.ت 1317 صــادره از لنجان (برادر متوفى) 2- جعفر کرباســیان ورنامخواســتى فرزنــد خداداد ، 
ش.ش 11 ت.ت 1320 صــادره از لنجــان (بــرادر متوفى) 3- یداله کرباســیان ورنامخواســتى فرزند 
خــداداد ، ش.ش 16 ت.ت 1333 صادره از لنجان (برادر متوفى)4- مروارید کرباســیان ورنامخواســتى 
فرزنــد خــداداد ، ش.ش 3488 ت.ت 1312 صــادره از لنجان (خواهــر متوفى)5- عزت کرباســیان 
ورنامخواســتى فرزند خداداد ، ش.ش 31 ت.ت 1322 صادره از لنجان (خواهــر متوفى) 6- کبرى صالح 
زاده ریزى فرزنــد امراله ش.ش 8602 ت.ت 1350 صادره از لنجان (همســر متوفــى)  و الغیر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 1040 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/11/746
مزایده

شماره آگهى: 139503902004000260 شماره پرونده: 139304002004000343 آگهى مزایده بشماره 
بایگانى (9301229) ششدانگ یکدســتگاه آپارتمان (جنوب طبقه اول) به مساحت 182/50 متر مربع که 
مقدار 3/60 متر مربع آن تراس مسقف است بشــماره 4838/302 مفروز و مجزى شده از پالك 5 فرعى 
از اصلى مذکور واقع در بخش 5 اصفهان بانضمام ششــدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 12/50 متر 
مربع در قطعه اول تفکیکى واقع در طبقه همکف  و ششدانگ یکباب انبارى بمساحت 2/39 متر مربع قطعه 
اول تفکیکى واقع در شــمال زیرزمین با قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشــاعات و مشترکات طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائى آن با جمیع توابع و متعلقات شرعیه  و عرفیه آن بدون استثناء چیزى از 
آن به آدرس: اصفهان خیابان پارك بلوار آئینه خانه، کوچه نهضت سوادآموزى بن بست گلها مجتمع یازده 
واحدى گلها طبقه اول که ســند مالکیت آن در صفحه 392 دفتر 1295 امالك بنام آقاى غالمرضا آزاده 
شاهى پایین دروازه فرزند فضل اله ثبت و صادر شده است و طبق نامه 94/6/21 – 1394/42/96532 اداره 
ثبت منطقه جنوب اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد: شماًال اول دیوارى است مشترك با آپارتمان 
مجاور دوم دیوار و پنجره است به نورگیر سوم در چهار قسمت که قسمت دوم شرقى و قسمت چهارم غربى 
است درب و دیواریست به راه پله و آسانسور چهارم در دو قســمت که دوم غربى است دیوار و پنجره است 
به نورگیر پنجم دیواریست مشترك با آپارتمان مشترك مجاور شرقا دیواریست به فضاى پالك 2/4839 
جنوبًا: در دوازده قسمت که قسمتهاى اول سوم و هفتم مورب است و قسمت هاى دوم پنجم و نهم شرقى 
است و قسمت یازدهم غربى اســت دیوار و دیوار کوتاه و نرده و پنجره است به فضاى حیاط مشاعى ، غربًا 
دیواریست به فضاى پالك 4838/38 کف و سقف اشــتراکى * حدود انبارى: شماًال دیواریست به کوچه 
شرقا دیواریست مشترك با انبارى قطعه دوم جنوبًا درب و دیواریست به محوطه پارکینگ غربًا دیواریست 
به محوطه پارکینگ کف روى عرصه و سقف اشتراکى * حدود پارکینگ: شماًال و جنوبًا و غربًا خط مستقیم 
و مفروض است به محوطه پارکینگ شرقًا خط مستقیم مفروض اســت به پارکینگ قطعه دوم کف روى 
عرصه و سقف اشتراکى است و عبور پارکینگ به صورت آزاد گواهى مى باشد که طبق نظر کارشناس رسمى 
مجتمع داراى شش طبقه مســکونى از طبقه همکف به باال بانضمام یک طبقه زیرزمین همکف مشاعى 
پارکینگ و انبارى واحدها با اسکلت بتن آرمه و ســقف تیرچه بلوك و نسبتا نوساز با نماى شمالى (مشرف 
به بن بست) با ترکیبى از سنگ تروارتن تیشه اى ، سنگ الوان با رنگ نوع آجرى داراى درب ورودى ریلى 
فلزى معمولى از نوع آهنى توام با شیشه شیشه رنگى داراى آسانســور و راه پله دسترسى به طبقات که راه 
پله مذکور با ســنگ پله گرانیت و دیواره راه پله تا طبقات انتهائى از کف تا سقف پوشش ششدانگ گرانیت 
صیقلى بانضمام جان پناه فلزى، طبقه همکف که قسمتى از آن هنگام بازدید آن بعنوان پارکینگ استفاده 
میگردد، عمدتا تا کف و بدنه با پوشش سنگ گرانیت طوسى صیقل و دیواره ضلع شرقى آن با پوشش سنگ 
هاى الوان این واحد مسکونى به مساحت 182/5 متر مربع، داراى سه اطاق و یک سالن پذیرایى آشپزخانه 
اوپن، توام با آشپزخانه دوم بانضمام سرویس هاى بهداشتى داراى تراس مسقف در ضلع جنوبى با مساحت 
حدود 3/6 متر مربع و ششدانگ انبارى در طبقه زیرزمین با مساحت حدود 2/4 متر مربع بانضمام یک واحد 
پارکینگ با مساحت 12/5 متر مربع واقع در همکف کفپوش اتاق ها، سالن و آشپزخانه با سرامیک قهوه اى 
به رنگ پارکت چوب با ابعاد 40*40 سایز و پوشــش دیوارهاى داخلى ترکیبى از کاغذ دیوارى با کیفیت و 
رنگ مرغوب و قسمتى با اندود گچ و رنگ نقاشى و برخى قسمتها با پوشش چوب، چهارچوب هاى داخلى 
کال فلزى از مدل فرانسوى و دربها کال از جنس چوب و رنگ مرغوب سقفها کال با اندود گچ و رنگ نقاشى 
سقف ســالن پذیرائى داراى ابزار کشــى گچى و برخى اتاق ها داراى کمد چوبى آشپزخانه اوپن با پوشش 
کاشى موج دار مرغوب و کابینت هاى زمینى ودیوارى از نوع ام دى اف، سرویس هاى بهداشتى با کفپوش 
سرامیک مرغوب با ابعاد 25*25 سانت بدنه سرویس ها کاشــى و دربهاى سرویس ها چوبى حمام داراى 
وان و جکوزى و حوله خشــک کن، پنجره هاى جنوبى از نوع آلومینیوم رنگ قهوه اى با شیشه دو جداره 
ساختمان در طبقه همکف داراى نگهبانى، سیستم حراراتى پکیج و شومینه گازى، سیستم برودتى آن کولر 
آبى داراى انشعابات آب و فاضالب مشــترك برق گاز مجزا و طبق اعالم بستانکار تا مورخ 96/8/19 بیمه 
مى باشد طبق سند رهنى شماره 180217- 89/8/15 تنظیمى دفترخانه شماره 71 اصفهان در رهن بانک 
تجارت اصفهان واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 در شعبه دوم اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى 
شود مزایده از مبلغ پایه 11/400/000/000 ریال (یازده میلیارد و چهارصد میلیون ریال) شروع و به هرکس 
خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 95/11/19  درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شــرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک 
تضمین شــده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسائى معتبر الزامیســت ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 35623  اداره اجراى اسناد رسمى

  اصفهان/11/775 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103764805455 شماره پرونده: 9509983764801213 شماره بایگانى شعبه: 
951265 خواهان: محمد قدرتى شاتورى فرزند عباس دادخواستى به طرفیت خوانده مهدى ترکمن زهى 
فرزند امین به خواسته : 1- پرداخت هزینه دادرســى 2- مطالبه طلب به مبلغ 520/00/000 ریال ناشى از 
فروش سبزیجات و بذریجات، مطابق رســید عادى با احتساب کلیه خسارات قانونى و هزینه هاى دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/07/29 لغایت اجراى حکم و هزینه هاى تمبر در پرونده 950694 قبلى 
مطالبه طلب، تقدیم دادگاه عمومى بخش جلگه نموده که جهت رســیدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى 
بخش جلگه واقع در استان اصفهان- بخش جلگه- شهر هرند- میدان سردار آقابابایى ارجاع و به کالسه 
9509983764801213 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن شنبه مورخ 95/12/21 ساعت 9 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردند. شعبه دادگاه 

عمومى بخش جلگه/11/769
مزایده

شماره نامه: 9510113623300883 شــماره پرونده: 9509983623100073 شــماره بایگانى شعبه: 
950085  اجراى احکام مدنى دادگســترى  شهرســتان اردســتان در نظر دارد در اجراى مفاد اجرائیه در 
پرونده هاى کالســه 950085- 950086- 950087 مدنى که به موجب آن دفترخانه اســناد رسمى 50 
اردستان محمدتقى شفیعى محکوم اســت به پرداخت مبلغ 59/214/578 ریال به عنوان اصل خواسته به 
انضمام دستمزد کارشناسى در حق محکوم له آقاى امیرحســین و محمدسعید راد و خانم رضوانه هوشمند 
و پرداخت مبلــغ 3/000/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولــت. با توجه به اینکه محکوم 
علیه طوعًا در صدد اجراى مفاد اجرائیه بر نیامده اســت فلذا مشارالیه را به شــرح ذیل از طریق مزایده به 
فروش مى رساند: تمامى 2/04 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى به شماره 1/12334 به نشانى 
اردستان- خ امام خمینى کوچه دفترخانه 51- تمامى ششدانگ ملک مذکور به صورت یک باب آپارتمان 
مسکونى در طبقه اول به مساحت 137/25 مترمربع با اسکلت بتونى که ســطوح داخلى آن تا ارتفاع یک 
متر از ســرامیک و مابقى آن از گچ داراى درب و پنجره آلومینینوم و درب داخلــى از جنس چوب کابینت 
آشپزخانه از جنس ام دى اف و سیستم گرمایش پکیج و سیستم ســرمایش کولر آبى نماى خارجى آجر و 
سنگ و کف سازى حیاط از موزائیک و اشــتراك آب و برق و گاز و قدمت باالى 7 سال مى باشد. همچنین 
داراى پارکینگ اشتراکى به مساحت 25/06 مترمربع میباشــد. با توجه به موارد مذکور ارزش 2/04 حبه 
مشاع از 72 حبه ششــدانگ مورد مزایده به مبلغ 62/214/578 ریال میباشد. متقاضیان خرید مى توانند در 
روز مزایده در جلســه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکى را که آگهى شده مالحظه 
نمایند. ملک فوق به شخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشــنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید ٪10 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقى آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
مزایده پرداخت نماید و در صورتى که مابقى بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط مى گردد. تاریخ مزایده: 1395/12/02 روز: دو شنبه ساعت: 10 صبح مکان مزایده: واحد اجراى 
احکام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان. م الف: 423 واحد اجراي احکام مدنى دادگسترى  شهرستان

 اردستان/11/771
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محصوالت لبنى عالوه بر حفظ سالمت استخوان ها و 
زیبایى پوست و مو مى توانند مانند دارویى فوق قدرتمند 
مانع از بروز بیمارى خاموش و تاریــک آلزایمر در افراد 

شوند.
 در جدیدترین پژوهش ها دانشمندان دریافتند سالمندانى 
که به طور روزانه از ماست پروبیوتیک در رژیم غذایى خود 
استفاده کرده اند و یا سایر مواد خوراکى مانند شکالت یا 
پنیر حاوى باکترى هاى زنده و مفید براى بدن را به طور 
منظم مى خورند کمتر به بیمارى آلزایمر مبتال مى شوند.

در عین حال افرادى مبتال به آلزایمر در درجات مختلف 
نیز هنگامى که از ماســت پروبیوتیک استفاده مى کنند 
توانایى بیشترى در به یاد آوردن خاطرات به نسبت سایر 

مبتالیان دارند.
کارشناســان برایــن اســاس اعتقــاد دارنــد مصرف 
خوراکــى هاى حاوى باکتــرى هاى مفیــد براى بدن 
مى تواند به بهبود درك شناختى در انسان ها کمک کند و 

مانع از نابود شدن سلول هاى مغزى در آنها شود.
در مقاله اى که توســط روزنامه الکترونیکى دیلى میل 
انگلستان به چاپ رسیده اســت، نتایج تحقیقات دکتر 

محمود سالمى استاد دانشگاه کاشان ایران در خصوص 
تأثیر پروبیوتیک ها بر بهبود شــناختى انسان ها که در 
معتبرترین نشریات بین المللى به چاپ رسیده منتشر شده 
اســت، به همراه تیم تحقیقاتى خود بر روى موش هاى 

دیابتى پژوهش انجام داده اند. 
این تیم تحقیقاتى امیدوار هستند در آینده بتوانند دارویى 
براى درمان و جلوگیرى از ابتال به آلزایمر تولید کنند که 
بتواند مانع از شــکل گیرى پالك هاى آمیلوئید در مغز 
شــود که عامل اصلى ابتالى افراد به این بیمارى است. 
در داروى جدید دکتر اسالمى و همکارانش مى کوشند تا 
مصرف آن داراى کمترین عوارض جانبى بر روى انسان 
باشد، پروبیوتیک ها براى ســالمت بدن مفید هستند و 

مى توانند نقشى اساسى در تولید دارو داشته باشند.
«رزا ســانچو» در مرکز تحقیقات آلزایمــر بریتانیا نیز 
اعتقاد دارد مغز از سایر قســمت هاى بدن جدا نیست و 
وضعیت بدن بر روى آن اثر مى گــذارد به ویژه روده ها 
در ســالمت مغز تأثیر فراوان دارند و خــوردن غذاهاى 
حاوى پروبیوتیک به سالمت مغز و جلوگیرى از ابتال به 

بیمارى هاى مغزى کمک شایانى مى کند.

سید على کشاورز متخصص تغذیه و مدیر گروه تغذیه و 
بیوشیمى دانشگاه علوم پزشکى تهران در مورد مصرف 
مواد غذایى در ایام آلودگى هوا  اظهار داشــت: با توجه 
وضعیت آلوده هواى تهران مصرف میوه و سبزیجات در 
این ایام بسیار توصیه مى شود زیرا ویتامین C موجود 
در میوه هاى تازه باعث ازبین بردن رادیکال هاى آزاد در 
بدن مى شود و همچنین اســتفاده از مرکبات در هواى 

آلوده باعث حفاظت از ریه ها مى شود.
وى افزود: خانواده ها نباید مصرف انار، سیب و پرتقال 
را در این ایام نادیده بگیرنــد، زیرا پرتقال یکى از منابع 
سرشــار از ویتامین C اســت. همچنین سبزیجاتى با 
برگ هاى تیره بهترین منبع حاوى بتاکاروتن هستند و 
این ماده در برگ هاى تیره کاهو، سبزى خوردن، جعفرى 

و کلم بروکلى به وفور دیده مى شود.
کشاورز یادآور شد: آب انار بهترین راه جلوگیرى از جذب 
آلودگى هواست. همچنین شیر کم چرب باید به صورت 

مکرر در صبح و شب مصرف شود.
این متخصص تغذیه ادامه داد: مصرف چاى کمرنگ و 
بدون قند بخاطر داراى تانن ها بسیارى از آلودگى ها را به 

خود جذب کرده و دفع مى کند.
وى باور برخى از افراد مبنى بر مصرف سیب پخته در ایام 
آلودگى هوا را رد کرد و گفت: سیب به دلیل داشتن پکتین 
باید به صورت خام مصرف شود و پختن و نگهداشتن 
سیب روى شعله هاى آتش هیچ تأثیرى ندارد. باید قبل 
از مصرف، پوست ســیب حتماً گرفته شود زیرا به دلیل 
سمپاشى و استفاده از واکس میوه بسیارى از سموم در 

پوست سیب جمع شده است.
کشاورز همچنین در مورد اســتفاده از دستگاه بخور و 
دســتگاه تصفیه هوا در منزل نیز افزود: رطوبت هوا و 
استفاده از دســتگاه بخور مى تواند تا حدودى از میزان 
آلودگى هواى منزل بکاهد اما استفاده از دستگاه بخور 
بیشتر روى ویروس ها تأثیرگذار است. همچنین استفاده 
از دستگاه تصفیه هوا در منزل نمى تواند باعث پاکسازى 
هواى منزل شود زیرا جداره هاى در و پنجره هاى منازل 

مانع ورود آلودگى و ذرات ریز نیست.

على پناهى متخصص طب فیزیکــى با بیان اینکه 
ترشــى هایى مانند ماســت و دوغ ترش درد زانو را 
افزایش مى دهد، ادامــه داد: اما خوراکى هایى مانند 
 c توت، زنجبیل، آووکادو، سویا، کلم برگ و ویتامین
اثر کاهنده درد در این افراد دارند یعنى ضددردهاى 

طبیعى هستند.
وى در ادامه به افراد توصیه کرد: اگر مشکل عضالنى 
اسکلتى دارند توجه به آن را به تأخیر نیندازند زیرا گاه 
با ورزش درمانى، گرمــا درمانى، لیزر و مگنت تراپى 
مشکل برطرف مى شــود، اما اگر بى توجهى کرده 
و آسیب رباط و منیســک پیدا کنند، مراحل درمان 

سخت تر مى شود.
این متخصص طب فیزیکى با تأکید بر اینکه افرادى 
که درد زانو دارنــد، به ورزش هــاى تقویت کننده 
عضالت بپردازند، گفت: به این ترتیب که بنشینند 
و پاها را دراز کنند و صاف کنند. توپ خیلى کوچک را 
زیر زانو قرار دهند یا یک دستمال کوچک را تا کنند 
و زیر زانو بگذارند. زانو را به سطح زمین فشار دهند 
و 10 ثانیه زانو را سفت کنند و بعد از 10 ثانیه به زانو 

استراحت بدهند. ده بار این کار را انجام دهند.
پناهى در ادامه تصریح کرد: اگر یک مفصل آسیب 
دیده، هر دو زانــو را ورزش بدهید. ایــن ورزش را 
روزى ســه بار، صبح و ظهر و شــب تکرار کنید اما 
بهترین کار براى افراد مبتــال به آرتروز، آب درمانى

 است.
وى تأکید کرد: این افراد بهتر است به استخر بروند و 
شنا کنند. به جز کرال پشت همه انواع شنا برایشان 
خوب اســت و اگر هم نمى توانند شنا کنند، در آب با 

قدم هاى بلند راه بروند.
این متخصص توانبخشــى در پاسخ به این پرسش 
که منظور از درمان مرحله به مرحله آرتروز چیست؟ 
گفت: منظور اصالح حرکات است. یعنى طرز نشستن 
و راه رفتن را اصالح کنند. اگر زانو آسیب دیده، اول 
باید استراحت کنند، بعد روى مفصل کیسه یخ قرار 

دهند.
وى در پایان خاطرنشان کرد: در مرحله حاد که مفصل 
ورم مى کند، قرار دادن یخ و بى حرکت کردن باعث 
بهبود مى  شود. بعد باید به محل مفصل فشار آوریم و 

فشار مى تواند با دست باشد. همچنین به بیمار مبتال 
به آرتروز باید آموزش سبک زندگى داد.

اســتراتژى هاى موثرى براى کاهش وزن 
ســریع وجود دارند که تنها با رژیم گرفتن و 
ورزش کردن موثر نمى شوند. تلفیق کردن 
روش هاى مختلف کاهــش وزن مى تواند 

بهترین تاثیر را داشته باشد.
پنج اســتراتژى ترکیبى که ســریعا باعث 

کاهش وزن مى شوند عبارتند از:

ورزش قدرتى انجام دهید
هر چقدر حجم عضالت بیشتر باشد، سوخت 
و ساز بدن موثرتر خواهد بود. آن چه که اغلب 
به غلط تصور مى کنند این است که ورزش 
هوازى تنها باعث کالرى ســوزى مى شود. 
بهتر است ورزش قدرتى انجام دهید این نوع 
ورزش سوخت و ساز بدن را باال نگه مى دارد.

ســوخت و ســاز را با غذاهاى 
چربى سوز همراه کنید

دلیل این که بعضى رژیم هاى غذایى کارساز 
نیستند این است که تنها بر شمارش کالرى، 
افزایــش پروتئین و کاهــش کربوهیدرات 
تمرکز دارند. شما باید غذاهاى چربى سوز نیز 
مصرف کنید و از خوردن غذاهایى که چربى 

را ذخیره مى کنند پرهیز کنید.

حداقل 8 ساعت بخوابید
خوابیدن به انــدازه کافى باعث کاهش وزن 
مى شــود. بدن در زمان خوب سوخت و ساز 
بیشــترى دارد. کمبود خواب هورمون هایى 
ترشح مى کند که براى کاهش وزن مناسب 

نیستند.

تیروئید خود را آزمایش کنید
ممکن اســت تیروئید شــما کم کار باشد. 
تیروئید کم کار هورمون کنترل کننده سوخت 
و ساز را کمتر ترشح مى کند. یک پنجم افراد 
باالى  40 ســال تیروئید کم کار دارند. اگر 
احساس مى کنید که خسته هستید و همیشه 
سردتان است احتمال کم کارى تیروئید در 

شما وجود دارد.

آرام و مداوم عمل کنید
بیشتر رژیم هاى غذایى احساس گرسنگى 
را تقویت مى کنند و باعث تغییراتى هورمونى 
مى شوند. بنابراین بهتر است روشى را انتخاب 
کنید که آرام پیش مى رود. تغییرات کوچک 
باعث مى شوند که سوخت و ساز بدن کم کم 
به شرایط عادت کند و واکنش هاى ناگهانى 

در بدن صورت نگیرد.

اگر بخاطر آلودگى هوا دچار سرفه هاى مزمن شده اید 
یا حمالت بیمارى آســم ناگهانى در شما ایجاد شده با 
استفاده از پیاز مى توانید سالمت خود را به دست آورید.

هنگامى که هوا آلوده است و آالینده ها به شدت در فضا 
وجود دارند براى حفظ تندرستى و جلوگیرى از ابتال به 
بسیارى از بیمارى ها مصرف برخى مواد غذایى توصیه 
مى شود که از جمله این خوراکى ها مى توان پیاز خام 

را نام برد خواص ضد عفونى کنندگى براى بدن دارد.
پیاز در انواع گونه ها با طعم هاى تند و نسبتا شیرین وجود 
دارد از جمله پیاز طالیى، قرمز و سفید که همگى داراى 
خواص درمانى منحصربه فرد براى ســالمتى هستند 
زیرا در پیاز گوگرد وجود دارد که مى تواند بســیارى از 

عفونت ها و باکترى هاى هوازى را نابود کند.
هنگام آلودگى هوا به دلیل انتشار مواد سمى و افزایش 
میزان باکترى ها مصرف پیاز به صورت خام یا پخته به 
همراه سوپ پیاز مى تواند باعث تقویت سیستم ایمنى 
بدن، از بین بردن باکترى ها، جلوگیرى از بروز ســکته 
مغزى و حمله قلبى، بروز حمالت آسم، پیرى زودرس 
سلول هاى پوستى، تسکین دادن سرفه، پایین آوردن 
فشار خون، کاهش عطسه و رفع  گرفتگى مخاط بینى و 

برطرف کردن حالت استفراغ شود.
کارشناسان توصیه مى کنند افراد با وعده هاى غذاى 
ناهار و شام خود حتماً پیاز تازه مصرف کنند به ویژه پس 
از قرار گرفتن در معرض هواى آلــوده تا بدن آنها بهتر 
بتواند مقابل عوامل بیمارى   از خود مقاومت نشان دهد.

امــروزه پرمصرف تریــن داروى تب بر اســتامینوفن 
اســت که امکان تهیــه آن به صورت بدون نســخه از 
داروخانه ها ممکن اســت. براى کودکانــى که کمتر از 
یکسال سن دارند معموًال از قطره استامینوفن به عنوان 

تب بر استفاده مى شود. 
تب یک مکانیسم دفاعى طبیعى بدن است که در اغلب 
موارد به مداخله درمانى خاصى نیاز ندارد، اما این به آن 
معنا نیست که باید نســبت به آن بى توجه بود، زیرا تب 
شــدید مى تواند به بروز عوارض خطرناکى مانند تشنج 
منجر شود. تشنج ناشى از تب شایع ترین نوع تشنج در 
کودکان است. حدود 3 تا 4 درصد کودکان با سن کمتر از 

شش سال دچار این نوع تشنج مى شوند.
 درجه حرارت بدن در طول شبانه روز بین 36 تا 37/5درجه 
سانتیگراد متغیر است. افزایش درجه حرارت بدن از 37/5 
درجه به باال را تب مى نامند. در تب هاى شــدید گاهى 
دماى بدن به 41 درجه ســانتیگراد نیز مى رسد که در 
صورت وقــوع آن باید اقدامات خاص اورژانســى براى 
کاهش تب انجام شود. همچنین تبى که بیش از هشت 
هفته طول کشــیده و هیچ علت خاص بالینى براى آن 
یافت نشده است به بررسى هاى پاراکلینیکى نیاز دارد. 
تب در نوزادان زیر هشت ماه و به خصوص زیر یک ماه 

اورژانسى است و باید آن را جدى گرفت.
در شیرخواران زیر یکسال تب هاى شدید ممکن است 
ناشــى از مننژیت یا عفونت هاى ادرارى باشد. بنابراین 

باید حتمًا به پزشــک مراجعه کرد. معموًال تب به علت 
اختالل در سیســتم تنظیم حرارت بدن، ســرطان ها، 
عفونت و التهاب، اختالل سیســتم ایمنى آنســفالیت، 
علل دارویى و واکنش هاى آلرژیک بــروز مى کند. از 
مهمترین داروهایى که مى تواند باعث ایجاد تب شــود 
مى توان به آنتى هیستامین ها، داروهاى شیمى درمانى، 
ضدقارچ ها و آنتى بیوتیک ها، شل کننده هاى عضالنى، 
آمفتامین هــا، بعضى داروهاى ضدجنــون و در نهایت 
ضدافسردگى ها اشــاره کرد. تب متوســط (40ـ  38 
درجه سانتیگراد) و شدید (باالى 40 درجه سانتیگراد) به 
دارودرمانى نیاز دارد. امــروزه پرمصرف ترین دارو براى 
کنترل تب استامینوفن است که امکان تهیه آن به صورت 
بدون نسخه از داروخانه ها ممکن است. براى کودکانى 
که کمتر از یکسال سن دارند معموًال از قطره استامینوفن 
به عنوان کاهنده تب استفاده مى شود. مقدار مصرف این 
دارو در کودکان دو تا سه قطره به ازاى هر کیلوگرم وزن 
بدن در هر چهار تا شش ساعت اســت. به عنوان مثال 
براى یک کودك با وزن پنج کیلوگرم مى توان ده قطره 

استامینوفن در فواصل ذکر شده استفاده کرد.
براى کودکان با سن باالتر از یکسال معموًال از شربت یا 
سوسپانسیون استامینوفن براى کنترل تب استفاده مى 
شــود که به طور کلى میزان مصرف آن معادل 0/4سى 
ســى به ازاى هر کیلوگرم وزن بدن در هر چهار تا شش 
ساعت است. شیاف استامینوفن در موارد بروز ناگهانى 

تب به خصوص زمانى که تب باالست یا کودك امکان 
بلع دارو را ندارد قابل استفاده اســت.این شکل دارویى 
براى کودکان، حاوى 125 میلى گرم ماده مؤثره است و 
مى توان با دوز 10 تا 15 میلى گرم به ازاى هر کیلوگرم 
وزن بدن با فاصله هر چهار تا شش ساعت از آن استفاده 

کرد.
داروى دیگرى که در کنترل درد و تب کودکان استفاده 
مى شود ایبوپروفن اســت که، اشکال مختلف آن با دوز 
کلى ده میلى گرم به ازاى هر کیلو وزن بدن کودك قابل 
استفاده است. میزان استفاده از سوسپانسیون ایبوپروفن 
براى کاهش تب در کودکان معادل نیم سى سى به ازاى 

هر کیلو وزن بدن در هر شش ساعت است.
یکى از مواردى که در زمان بروز تب در کودکان باید به آن 
توجه داشت استفاده نکردن از داروى آسپرین براى کنترل 
تب به دلیل احتمال بروز سندرمRey است. این بیمارى 
تمام ارگان هــاى بدن را تحت تأثیر قــرار مى دهد، اما 
عارضه اصلى آن روى مغز و کبد پدیدار مى شود. سندروم 
Rey باعث افزایش حاد فشــار در مغز و تجمع چربى 
در کبد و اندام هاى دیگر مى شــود و اگر درمان نشود، 
مى تواند به سرعت باعث از کار افتادن کبد، آسیب مغزى 
و حتى مرگ شود. بیش از 30 درصد کودکان و نوجوانانى 
که به سندروم رى مبتال مى شوند جان خود را از دست 
مى دهند و 70 درصد مابقى نیز که زنده مى مانند معموًال 

دچار آسیب مغزى پایدار مى شوند.

شرط اســتفاده از شرط اســتفاده از 
داروهاى تب بر داروهاى تب بر 
براى کودکانبراى کودکان

,,

تب یک مکانیسم 
دفاعى طبیعى بدن 
است که در اغلب 
موارد به مداخله 

درمانى خاصى 
نیاز ندارد

5 استراتژى مؤثر 
براى کاهش وزن

پیاز خام 
براى سالمت ریه ها

چاى کمرنگ 
آلودگى هوا را 

به خود جذب مى کند رابطه ماست با آلزایمر

ترشى ها 
عامل زانو درد 
هستند

,,

 اگر یک مفصل 
آسیب دیده، هر دو زانو را 
ورزش بدهید. این ورزش 
را روزى سه بار، صبح و 
ظهر و شب تکرار کنید اما 
بهترین کار براى افراد مبتال 
به آرتروز، آب درمانى
 است
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