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فرانسوى ها در کاشان اتومبیل مى سازند

350 میلیارد دالر، زیِر زمین ایران دفن استسالمت مالى ژاپن درمعرض خطر جدى آغاز نمایشگاه موتورسیکلت، دوچرخه و اسکیت از فرداتکلیف ولنتاین روشن شدرمزگشایى سردار جوانى از تصمیم ترامپ اقتصادبین المللاستاناجتماعجهان نما

آب پاکى روى دست پلى اکریلى ها
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مذاکره با سیتروئن براى حضور در استان اصفهان

      

هیئت اجرایى کارخانه از کارگران خواست از بیمه بیکارى استفاده کنند

اتحاد استراتژیک سپاهانى ها علیه پرسپولیس

آقا معلم یک لحظه خشمگین شد و...

اصفهان، نیازمند تغییر مدیریت اقلیم است
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اتوبوس هاى اسکانیا در راه اصفهان
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پرونده من
 تسویه حساب
با هاشمى بود
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7 در صفحه فناورى بخوانیددر صفحه  سالمت  بخوانید

چگونه در واى فاى عمومى از ایمیل  خود محافظت کنیموزن مرغ مصرفى سالم باید چند کیلو باشد؟
مدیر نظارت بر مواد غذایى، آرایشى و بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
همدان، تأکید کرد که بهترین و سالم ترین وزن مرغ مصرفى بین 800 
تا1200 گرم است.دکتر محمد کاظم زاده با اشاره به طرح ملى ارائه 
مرغ متناسب با اســتاندارد(800تا1200گرم) در کشور توسط وزارت 
جهاد کشاورزى گفت: در این طرح تولید کنندگان گوشت مرغ ملزم به 

رعایت اندازه زیر 1800 گرم هستند که ...

 20 سال پیش هیچکس نگران دسترسى افراد غریبه به حساب ایمیل 
شخصى خود نبود. در آن زمان اغلب مردم از ایمیل تنها براى ارتباط 
با خانواده و دوستان خود استفاده مى کردند، بنابراین حتى اگر حساب 
ایمیل فردى فاش هم مى شد، خطرى آنها را تهدید نمى کرد. اما امروز 
محتواى ایمیل ها عالوه بر اطالعات شخصى افراد شامل اطالعاتى 

هستند که مى توان از آنها براى بازیابى ...

جشنواره فیلم کودك به 
خانه بازگشت 

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســتان اصفهان از 
بازگشــت جشــنواره بین المللى فیلم کودك به 
اصفهان خبر داد و گفت: توافقات بر سر برگزارى 

پنج سال متوالى جشنواره در اصفهان انجام شد.
حجت االسـالم  والمسـلمین حبیب رضـا ارزانـى  
پیرامـون برنامه ریزى هاى صـورت گرفتـه درباره 

برگزارى جشنواره بین المللى فیلم کودکان   ...

قرارداد مهمى که با حضور نخست وزیر سوئد و استاندار اصفهان امضا شد

110/11039

1395/11/25



0202جهان نماجهان نما 2878سه شنبه  26 بهمن  ماه 

سردار سرتیپ یدا... جوانى  مشاور عالى نماینده ولى فقیه 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمى و معاون سابق سیاسى 
سپاه در خصوص تصمیم «دونالد ترامپ» براى وارد کردن 
سپاه به لیست تروریسم، با اشاره به این حرکت فرار به جلو 
بیان داشت: اقدامى که دولت و کنگره آمریکا براى دور نگه 
داشتن افکار عمومى از ایران با این ادعا که حامى اصلى 
تروریسم در جهان است، دنبال مى  کنند، فرار به جلو است. 
به گزارش تسنیم، ســردار جوانى با تأکید بر اینکه نباید 
فراموش کرد که ترامــپ در دوره رقابت هاى انتخاباتى 
واقعیت هایى را آشکار ساخت، افزود: وى تصریح کرد که 
دولت آمریکا، کلینتون و اوباما مؤسس داعش هستند. این 

امر یک واقعیت است که آمریکایى ها در سال هاى گذشته 
در منطقه راهبردى غرب آسیا بیشترین سرمایه گذارى 
را براى خلق گروه هاى تروریســتى با هدف جنگ هاى 
نیابتى و جنگ هاى مذهبى و ایجاد تفرقه در جهان اسالم 

انجام داده اند. 
مشــاور عالى نماینده ولى فقیه در سپاه با توجه به چرایى 
مطرح  شدن تصمیم اخیر آمریکایى  ها تأکید داشت: از آنجا 
که جمهورى اسالمى و سپاه پاسداران بیشترین نقش را 
در برهم زدن نقشه هاى آمریکا در منطقه داشته اند آنها 
به دنبال متهم کردن جمهورى اســالمى به حمایت از 

تروریسم و تحت  فشار قرار دادن آن هستند. 

اظهارات بهرام قاسمى ســخنگوى وزارت امور خارجه در 
مصاحبه با شبکه خبرى العام که روابط بین ایران و کویت 
را فراتر از مناســبات دوجانبه توصیف کرده بود در برخى 
رسانه هاى کویتى با استقبال و بازتاب گسترده اى همراه 

بوده است.
به گزارش ایرنا، نشریه پرشــمارگان الراى کویت در این 
ارتباط نوشت: بهرام قاسمى در گفتگو با شبکه تلویزیونى 
العالم سفراخیر «شیخ صباح الخالد» وزیر امورخارجه کویت 
به تهران را گامى درجهت پیشبرد روابط دوجانبه دانست و 
تأکید کرده در این سفر پیرامون تحوالت سیاسى و اقتصادى 

گفتگو شده است. 

الراى افزود: سخنگوى وزارت امور خارجه ایران همچنین 
تأکید کرده است که تهران به ســفر اخیر وزیر امور خارجه 
کویت فراتر از یک روابط دوجانبه مى نگرد و در این ســفر 
پیرامون مناسبات فرهنگى و چگونگى پیشبرد آن در آینده 
گفتگو شد. خبرگزارى رســمى کویت (کونا) نیز با بازتاب 
اظهارات سخنگوى وزارت امورخارجه کشورمان به نقل از 
قاسمى نوشت که سفر شیخ صباح الخالد به تهران درپاسخ 
به سفر محمد جواد ظریف به کویت بوده است. خبرگزارى 
کویت نوشت: ســخنگوى وزارت امور خارجه ایران تأکید 
کرده است که همسایگان این کشور در رأس اولویت هاى 

توسعه روابط با تهران قرار دارند. 

رمزگشایى سردار جوانى از 
تصمیم ترامپ 

روابط ایران و کویت
فراتر از مناسبات دو جانبه 

امسال یادى از هاشمى نشد
آیت ا... هاشم هاشم زاده هریسى     آفتاب نیوز |
نماینده آذربایجان شرقى در مجلس خبرگان رهبرى 
با اشاره به اینکه امسال اولین سال برگزارى نخستین 
جشــن پیروزى انقالب پس از درگذشــت آیت ا...
هاشمى رفسنجانى بود، یادآور شــد: آقاى هاشمى 
سهم بسیارى در دهه فجر و پیروزى انقالب داشت 
اما متأسفانه در برنامه هاى صداوسیما و در راهپیمایى 
یادى از ایشان نشد و خاطره خدماتش گرامى داشته 

نمى شود.

زمان ثبت نام تغییر مى کند؟
عباسعلى کدخدایى سخنگوى شوراى    ایسنا|
نگهبان درباره مباحث مربوط بــه تغییر زمان ثبت نام 
انتخابات شوراهاى اسالمى شــهر و روستا، گفت: در 
این باره مصوبه اى از مجلس شــوراى اســالمى به 
شوراى نگهبان آمده که هنوز بررسى نشده است. وى 
خاطرنشان کرد: شــوراى نگهبان در این هفته یا هفته 

آینده آن را بررسى مى کند.

شایعه دستگیرى من 
کار کیهان بود

  تابناك | هادى غفارى عضو شوراى مرکزى 
مجمع نیروهاى خط امام (ره) گفت:  دستگیرى من 
در سال 88 دروغى بود که جناب آقاى شریعتمدارى 
گفت. گرفتن 57 قبضه ســالح کمرى و 98 قبضه 
کالشــنیکف در آن موقع از من، دروغ محض است، 
یک فشــنگ هم نگرفتند. به شــریعتمدارى زنگ 
زدم گفتم تو حیثیت من را در سراسر کشور برده اى، 
کیهان باالخره درست است که تیراژى ندارد؛ اما دیده 
مى شود! گفت بنویس، جوابیه بنویس، چاپ مى کنیم! 

بینى و بین ا... چاپ هم نکرد. 

کتب درسى امام(ره)
 تدریس نمى شود

   خبر آنالین | حجت االســالم والمسلمین 
محسن غرویان استاد حوزه به روزنامه ایران گفت: 
کتاب قدما مانند کتاب شیخ انصارى، آخوند خراسانى 
و مرحوم مظفر و شهید اول و ثانى، کتاب هاى خوبى 
است، اما مى دانیم که امام خمینى(ره) نیز در همه این 
زمینه ها کتاب دارند، درس دادند و نوشتند، ولى اکنون 
از کتاب هاى امام خمینــى(ره) هیچ چیزى در حوزه 
تدریس نمى شود. چطور مى توانیم توقع داشته باشیم 
که حوزه ما خمینى پرور باشد، درحالى که کتاب هاى 
امام خمینى(ره) اصًال تدریس نمى شود یا بسیار کم 

تدریس مى شود؟

برخى والیت فقیه تشریفاتى 
مى خواهند

   خبر آنالین | احمد خاتمى گفت: اسالمیت، 
جمهوریت، والیت فقیه و مذهب رسمى کشور، چهار 
اصل تغییرناپذیر قانون اساسى ماست و کسانى که 
خواب تغییر قانون اساسى و تشریفاتى کردِن والیت 
فقیه را مى بینند این آرزو را به گور خواهند برد. تمام 
گزینه هاى روى میز رئیسان جمهورى آمریکا در 38 
سال گذشــته همان جنگ تحمیلى هشت ساله بود 
که با تمام توان اجرا کردند اما به برکت والیت فقیه 

و حضور همیشگى مردم آسیبى به انقالب نرسید. 

آشتى ملى از نگاه باهنر
محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه     خبر آنالین |
پیروان خط امام (ره) و رهبرى درباره ایده آشتى ملى 
که توســط رهبران اصالح طلب مطرح شــده گفت: 
برخى آشــتى ملى را به معناى آشــتى میان قاضى و 
مجرم تفسیر مى کنند که این امر امکانپذیر نیست. اگر 
دنبال این هستند که قاضى با متهمان و مجرمان آشتى 
کند، معنا ندارد. اگر مجرمى از جرائم خود پشــیمان 
شده باشــد، باید عذرخواهى کند. اصالح طلبان باید 
پیشنهادشان پیرامون آشــتى ملى را صریح تر بیان 

کنند.

توئیتر

حجت االســالم والمسلمین محمد اشــرفى اصفهانى 
فرزند شهید محراب آیت ا... اشــرفى اصفهانى، مشاور 
نهاد ریاست جمهورى، عضو هیئت علمى و هیئت امناى 
دانشگاه، امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین(ع)، دو دوره 
نماینده مجلس و فعال سیاســى در گفتگو با خبرآنالین 
به ماجراى ردصالحیت خود از ســوى شوراى نگهبان 
اشاره اى کرده است. این بخش از مصاحبه او را بخوانید.

در شــوراى نگهبان گفته بودند اشــرفى اصفهانى به 
مجلس برود با على مطهرى همدســت مى شــود هر 
دو هم پسر شــهید هســتند پس نباید تأیید شود. آقاى 

هاشــمى رفســنجانى یک روزى در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ســخنرانى کرد و گفت این آقاى اشرفى 
اصفهانى پدرش در محراب به دســت منافقین شهید و 
بدنش تک ه و پاره مى شــود خودش هم 50 سال است 
نماز جماعت خوانده است و مســئولیت هاى فراوان در 
انقالب داشت، دو دوره مجلس بود در انتخابات مجلس 
خبرگان رهبرى تأیید صالحیت شــد، چنین کســى را 
براى انتخابات مجلس شــوراى اسالمى ردصالحیت 
مى کنند. علت ردصالحیت من عدم التزام به اســالم 

بود (خنده).

خبرنگاران سیاســى خبرگــزارى آنا با غالمحســین 
کرباسچى شهردار اســبق تهران در دفترش در خیابان 
جردن به گفتگو نشستند و از دادگاه او در سال 77 گرفته تا 
انتخابات سال آینده را به بحث گذاشتند. آنچه پیش روى 
شماست آن بخش از این گفتگو است که به نقش هاشمى 

رفسنجانى در سپهر سیاسى ایران مى پردازد:
 عده اى مى گویند پرونده شــما در 
شــهردارى تهران، نخســتین رو 
در رویى و تسویه حســاب با آقاى 
هاشمى رفســنجانى بود؛ درست 

است؟
بله. نوعى تسویه حساب با ایشان و نزدیکانشان.

 قبول دارید که رودر رویى با آیت ا... 
هاشــمى براى کنار زدن ایشان از 
عرصه تصمیم گیرى ها تا حدودى با 
موفقیت همراه بــود و این اواخر نیز 
کار را به جایى رســاند که هم آقاى 
هاشــمى ردصالحیت شد و هم خود 
ایشــان اعالم کردند که نمى توانند 
براى ردصالحیت شدگان کارى انجام 

دهند؟
آقاى هاشمى چنین چیزى گفتند؟!

 بلــه در جریــان ردصالحیت هاى 
انتخابات مجلس دهم.

به نظرم تعبیر شما درباره ایشان درست نیست. جایگاه 
آقاى هاشمى در نظام براى مردم مشخص بود. جایگاه 
ایشان وابسته به پست و سمت و اتاقى که ایشان در آن 
قرار داشت نبود. جایگاه آقاى هاشمى مربوط به خودشان 
بود. شاید ایشان در دوره اى در سمت اجرایى قرار نداشتند 
اما به این معنا نبود که جایگاه خود را از دست داده باشند.

 به هرحال آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
در تمام مقاطــع بعــد از پیروزى 
انقالب، دســتکم نفــر دوم بعد از 
رهبرى بوده اند. چقدر این گزاره را 
قبول دارید که در نزدیک به ده سال 
پایانى، مخالفان ایشان در به حاشیه 
راندن ایشان از عرصه قدرت توفیق 

داشتند؟

بحث درباره نفر اول یا دوم بودن ایشان چندان صحیح 
نیست. آقاى هاشمى، آقاى هاشمى بود. براى ایشان هم 
اول، دوم یا سوم بودن اصًال مهم نبود. آنچه درباره ایشان 
اهمیت دارد، نوع تفکر و تعقل آقاى هاشمى در برخورد با 
مسائل بود. آقاى هاشمى الگویى از تعقل و اعتدال در نظام 
جمهورى اســالمى و حتى در سال هاى پیش از انقالب 
بوده است. حتى آن زمان هم آقاى هاشمى نماد یک فرد 
متفکر و عاقل بود. برخى در آن زمان بســیار احساساتى 
بودند، آن زمان یکى از علماى امروز را دســتگیر کرده 
بودند و ایشان بعد از آزادى بارها تکرار و تأکید کردند که 
مبارزه بى فایده است و ما باید به امور حوزوى بپردازیم اما 
آقاى هاشمى همواره مشوق و روحیه دهنده به مبارزان 

بودند. به یاد داریم شهادت آیت ا... سعیدى در ایام مبارزه 
ضربه بزرگى به جریان بود اما آقاى هاشــمى در همان 
زمان با روحیه بشاشــى وارد جمع مبارزان شــد و گفت 
خوشا به حال آقاى ســعیدى که شهادت نصیبشان شد؛ 
همین جمله سبب شد تا تغییرى در فضا ایجاد شود. آقاى 
هاشمى همواره از روحیه مقاوم و پوالدین برخوردار بود و 
مواظب بود که مبادا در مقابل این تهاجم ها و برخوردها 

راه خود را گم کند یا اینکه به مسیر چپ یا راست برود...
 برخى معتقدند که آقاى هاشمى بعد 
از انتخابات ریاست جمهورى 84 به 
چهره مردمى تبدیل شد؛ چقدر این 

جمله را قبول دارید؟

به نظر من این گزاره را به غلــط برخى مطرح مى کنند. 
برخى رســانه ها زمانى به آقاى هاشــمى مى تاختند و 
مى گفتند ایشــان فردى غیرمردمى بــوده اما امروز به 
چهره اى مردمى تبدیل شــده است. در حالى که نگاهى 
به نتایج انتخابات در دوره هاى مختلف نشان مى دهد که 
آقاى هاشمى در دوره هاى مختلف مورد اعتماد مردم بوده 
است. کدام چهره سیاسى به اندازه آقاى هاشمى خود را در 
معرض رأى افکار عمومى قرار داد و رأى اعتماد گرفت؟

 آیا ماجراى رأى نیــاوردن مرحوم 
آیت ا... هاشمى در انتخابات مجلس 
ششم نوعى تســویه حساب با وى 
در پى رویدادهاى مجلس چهارم و 

موارد مشابه آن نبود؟
اوًال که آقاى هاشمى رأى آورد ولى استعفا کرد. واقعیت 
امر این بود که آیت ا... هاشمى رفسنجانى در آن شرایط 
(مجلس چهــارم) قصد دخالت در آن کشــمکش هاى 
میان دو جناح را نداشــتند و تمرکز خود را بر سازندگى 
کشــور پس از مرگ امام(ره) گذاشــتند. اما در جریان 
مجلس پنجم متوجه شــدند جریان حاکم بر مجلس به 
حذف و انتقام گیرى از جناح مقابل قانع نیست و به طور 
کلى قصد مانع تراشى براى پیشرفت و توسعه و جریان 
اجرایى کشــور را دارد لذا نمى توان گفت آقاى هاشمى 
بعد از انتخابات مجلس ششــم تغییر ماهیت داد بلکه با 
جریانى که قصد مانع تراشى براى توسعه کشور را داشت 
برخورد کرد. به عالوه به نظر من این اجحاف است که 
تصور کنیم آقاى هاشمى در ماجراى ردصالحیت هاى 
مربوط به مجلس چهارم نقش داشــتند، ایشان تنها به 
عنوان رئیس جمهورى وقت سکوت کردند. این سکوت 
براى این بود که تصور مى کردند الزم نیست به عنوان 
رئیس جمهور در رقابت هاى سیاسى میان این دو جناح 
ورود کنند. به هر حال انتخابات در دوره هاى متفاوت با 
توجه به فضاى سیاسى هر دوره اى ممکن است برنده 
و بازنده اى داشته باشد. همانطور که در مجلس سوم با 
توجه به فضاى سیاسى دوره امام(ره)، مجلس ترکیب 
دیگرى داشت، اما وقتى ایشان احساس کرد این اتفاقات 
مى رود که به طور کلى بخش قابل توجهى از نیروهاى 
انقالب را از دور خارج کند و روند کارى مجلس چهارم 
هم از مســیر اعتدال و ســازندگى خارج مى شود براى 
مجلس پنجم زمینه تعدیل ترکیــب مجلس را فراهم 
کردند. در این مقطع کارگــزاران وارد میدان انتخابات 
شــدند؛ خوب بعد هم دیدیم که بعد از 84 ایشان سیبل 

حمالت راست گرایان افراطى قرار گرفتند؛ ...
 این را مى پذیرید که دلخورى طیف 
چپ از آقــاى هاشــمى، مربوط به 
ماجراى انتخابات مجلس چهارم و 

موارد مشابه بود؟
بله. البتــه من معتقدم بخشــى از ایــن دلخورى ها به 

صف بندى هاى سیاسى قبل هم باز  مى گردد.

خبرگزارى ایلنا با «لوان جاگاریان» ســفیر روســیه در 
تهران گفتگوى مفصلى انجام داده که بخشى از آن به 
موضوع شائبه دخالت روس ها در انتخابات ایران مربوط 
مى شود. پاسخ لوان جاگاریان به این ابهام را به نقل از 

ایلنا بخوانید: 
یک انتقاد بسیار مهم از برخى رســانه هاى ایران دارم. 
چند هفته پیش یکى از خبرگزارى ها مقاله اى را منتشر 
کرد و روسیه را متهم به دخالت در امور داخلى ایران به 
نفع یکى از نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى سال 
1396 کرده است. آنها مى خواستند همانند آمریکایى ها 
که مى گویند روســیه در انتخابات ریاســت جمهورى 
سال 2016 دخالت کرده اســت، بگویند که روس ها در 
انتخابات آینده ایران هم دخالت مى کنند. لذا به عنوان 
سفیر فدراسیون روســیه در ایران این موضوع را کامًال 

رد مى کنم.
در انتخابات سال 92 که حسن روحانى به عنوان رئیس 
جمهورى انتخاب شد، از من سئوال مى کردند که روسیه 
ترجیح مى دهد کدام نامزد پیروز شود؟ در آن زمان من 
اعالم کردم مــا هیچگونه ترجیحــى در این خصوص 
نداریم و هر نامزدى که به عنوان رئیس جمهورى ایران 
انتخاب بشود براى آن شخص احترام قائل هستیم و با 

او مناســبات برقرار مى کنیم. چراکه جمهورى اسالمى 
ایران در سیاست خارجى روسیه جایگاه خاصى دارد و هر 
شخصى که رئیس جمهورى ایران شود، با روسیه روابط 
خوبى خواهد داشت که این بر اســاس روابط دیرینه و 
سنتى طرفین بوده است و در حال حاضر هم این روابط 
وجود دارد. از این جهت مجــدداً  باید بگویم که هرگونه 

دخالت روسیه در این خصوص را رد مى کنم.       

گفتگو با غالمحسین کرباسچى:

پرونده من، تسویه حساب با هاشمى بود

سفیر روسیه در تهران:

مسکو در انتخابات ایران دخالت نمى کند

امام جماعتى که رد صالحیت شد!

سفر هیئت هاى سیاسى کشورهاى مختلف به ایران همواره 
حاشیه هایى داشته است، تفاوت فرهنگى این کشورها با 
ایران با پیشــینه و قدمت فرهنگى باعث بروز اتفاق هاى 
بعضاً بامزه اى مى شده اســت؛ از سوژه شدن لباس رئیس 
اتحادیه اروپا در گرماگرم نشست هاى 1+5 در ایران گرفته 
تا بى حواسى برخى از زنان سیاســتمدار در دست دادن با 

مقامات ایرانى!
به گزارش جام جم آنالین، اما این بار اتفاق نادرترى افتاده 
است. در سفر نخست وزیر سوئد و هیئت همراه وى به تهران 
چند قرارداد تجارى میان دو کشور به امضا رسید. نکته تأمل 
برانگیز قضیه آنجاست که این قراردادها در منزل مسکونى 
سفیر سوئد در تهران امضا شــد! اتفاقى که در دیپلماسى 

عرف نیست.
در این مراسم برخى از مقامات بلندپایه دولتى از جمله نعمت 
زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، چیت چیان وزیر نیرو و 
تخت روانچى معاون اروپا و آمریــکاى وزارت امورخارجه 
کشورمان حضور داشتند.هر چند عکس هاى منتشر شده 
این مراسم را بیشتر شــبیه به مهمانى ها نشان مى دهد تا 
امضاى یک قراداد رسمى بین دو کشور اما حضور زنان بى 
حجاب در این عکس ها مورد سئ وال قرار گرفته است. البته 
که در عرف دیپلماتیک ســفارت هر کشور جزو خاك این 
کشور محسوب مى شود و قوانین حاکم بر آن قوانین همان 
کشور است.مشخص نیســت علت برگزارى این مراسم 
رسمى در منزل شخصى سفیر سوئد چیست و تا کنون اخبار 
رسمى درباره جزئیات این قراردادها و مراسم مذکور منتشر 

نشده است.

امضاى قرارداد در
 خانه سفیر!

آلبوم« Sing Me Home» به سرپرســتى «یویوما» و 
آهنگســازى و نوازندگى «کیهان کلهــر» برنده جایزه 
«گرمى» بهترین موسیقى جهانى در پنجاه و نهمین دوره 

این رویداد شد.
به گــزارش تابنــاك؛ یویومــا یکــى از بزرگ ترین و 
معروف ترین ویولن ســل نوازان معاصر به همراه گروه 
موسیقى «جاده ابریشم» که شــمارى از برجسته ترین 
نوازندگان جهان از جمله کیهان کلهر عضو آن هستند، به 
عنوان بهترین موسیقى جهانى در سال 2017 انتخاب شد 

و یکى از جوایز گرمى را به خود اختصاص داد.
جایزه گرمى دقیقًا معادل اسکار در حوزه موسیقى است 
و به برندگانش یک تندیس طال به شکل گرامافون اهدا 

مى شود.
پیش از این، در میان هنرمندان موسیقى ایران تنها استاد 
محمدرضا شجریان و حســین علیزاده براى آلبوم هاى 
«فریاد» و «بى تو به سر نمى شود»، کاندیداى دریافت 
جایزه گرمى شــده بودند و نام هیچ موزیسین ایرانى در 
میان برندگان جوایز گرمى (حتى به شکل گروهى) نبود 

اما کیهان کلهر این طلسم را شکست. 
گروه «جاده ابریشم» اولین بار در ســال 1998 توسط 
یویوما به منظور تعامل و تبادل فرهنگى کشورهاى در 
مسیر جاده ابریشم و کشــورهاى اروپایى پیشنهاد شد. 
اصلى ترین و مهمترین هدف این طرح تبادل فرهنگى 

میان کشورهاى صاحب تمدن حاشــیه جاده ابریشم و 
کشورهاى اروپایى، از طریق برگزارى کنسرت، فستیوال، 
نمایشگاه، مسترکالس، ضبط، انتشار و به وجود آوردن 

آثار جدید موسیقایى بود.
یویوما در رابطه با چگونگى شکل گیرى ایده اولیه جاده 
ابریشــم گفته است: «در طول ســفرهاى متعددى که 
به نقاط مختلف دنیا داشــتم، همواره عقاید، مذاهب و 
فرهنگ هاى قدرتمندى که توانســته بودند کشورهاى 
صاحب تمدن چندین هزار ساله را تحت تأثیر قرار دهند مرا 
شگفت زده مى کرد و مى اندیشیدم که چگونه مى توان از 
تلفیق و ترکیب موسیقى فرهنگ ها و تمدن هاى مختلف 

به صداهاى جدیدى دست یافت.» 
از کشور ایران عالوه بر کیهان کلهر (کمانچه)، سیامک 
آقایى (سنتور) و سیامک جهانگیرى (نى) نیز به عنوان 

نوازنده با این گروه همکارى کرده اند.
این گروه همچنین تمایل بســیارى به اجراى برنامه در 
ایران دارد، کلهر درمصاحبه اى در این باره گفته اســت: 
«اتفاقًا آنها خیلى دوست دارند به ایران بیایند، ولى اینجا 
یک سالن مناســب هم براى اجرا وجود ندارد. از سویى 
دیگر برنامه هاى جاده ابریشــم خیلى گران است. اگر 
20 نفر اعضاى گروه با منشــى ها و صدابردارهایشان و 
عوامل دیگر بخواهند به اینجا سفر کنند بودجه سرسام 

آورى را مى طلبد.» 

گروه کیهان کلهر برنده جایزه «گرمى» شد
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رئیس کمیســیون اجتماعى مجلس شــوراى اسالمى از 
رد کلیات طرح ســاماندهى تعطیالت کشور در کمیسیون 

متبوعش خبر داد.
به گزارش تســنیم، ســلمان خدادادى رئیس کمیسیون 
اجتماعى مجلس، در تشریح جلسه عصر روز یک شنبه24 
بهمن کمیسیون متبوعش اظهار داشت: در این جلسه طرح 
ساماندهى تعطیالت کشور مورد بررسى و بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت.وى در تشریح بررسى این طرح افزود: بر اساس 
این طرح، برخى از تعطیالت رسمى جابه جا و برخى دیگر 
نیز حذف مى شدند، البته در طرح مذکور پیش بینى شده بود 
روزهاى دیگرى به تعطیالت رسمى کشور اضافه شود، به 

عنوان مثال در این طرح آمده بود شنبه به جاى پنج شنبه 
تعطیل باشــد و روز 12 فروردین مصادف با روز جمهورى 
اسالمى ایران و روز 15 خرداد دیگر تعطیل نباشند.رئیس 
کمیسیون اجتماعى مجلس تصریح کرد: طرح ساماندهى 
تعطیالت کشور با حضور مســئوالن مرکز پژوهش ها و 
مسئوالنى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى مورد بررسى 
قرار گرفت و نمایندگان مخالف و موافق طرح نیز نظرات 
خود را درباره طرح ساماندهى تعطیالت کشور اعالم کردند.
خدادادى در پایان گفت: در نهایت کلیات طرح ساماندهى 
تعطیالت کشور به رأى گذاشته شد که کلیات آن از سوى 

نمایندگان رد شد.

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعى گفت: اجراى طرح 
حذف دفترچه بیمه درمراکز ملکى این سازمان یک حرکت 

جهادى و ملى است.
سیدتقى نوربخش با بیان اینکه در مرحله نهایى اجراى این 
طرح هستیم اظهار داشت: امیدوارم تا پایان سال طرح حذف 

دفترچه در تمامى مراکز درمانى سازمان پیاده شود.
وى با بیان اینکه حذف دفترچــه در مراکز درمانى ملکى 
از برنامه هاى مهم ســازمان تأمین اجتماعى است، افزود: 
این طرح مزایاى بسیارى از جمله صرفه جویى 60میلیارد 
تومانى هزینه هاى سازمان در ســال را دارد که بابت چاپ 

دفترچه هاى کاغذى انجام مى شد.

نوربخش ایجاد امکان سنجش هویتى براى صاحب دفترچه، 
جلوگیرى از خطاهاى پزشکى در نسخه نویسى و تسهیل و 
تسریع در سرویس دهى به بیمه شدگان را از دیگر مزایاى 

طرح حذف دفترچه در مراکز ملکى سازمان اعالم کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى تصریح کرد: در دنیاى امروز 
نسخه نویسى سنتى با تعیین هویت و تجمیع اطالعات به شکل 
فعلى غیرقابل انجام است و کشورهاى دیگر سال هاست که 

نسخه نویسى الکترونیکى را اجرا کرده اند.
وى با بیان اینکه طرح حذف دفترچه تاکنون در 13 استان 
کشور اجرا شده است، گفت: شاهد رضایتمندى بیمه شدگان 

و پزشکان در این زمینه هستیم.

حذف دفترچه بیمه 
برنامه اى جهادى و ملى است

کلیات طرح تعطیلى شنبه به 
جاى پنج شنبه تصویب نشد

4 گورخر
«عبور چهار گورخر معادن ما را تعطیل کرده اســت. 
محیط  زیست روى معدن بهرام گور دست گذاشته و 
اجازه کار در آنجا را نمى دهد.» این انتقاد محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تعطیلى 

معادن کشور است. 
معادنى که حاال هر روز یا به بهانه گردوغبار و آلودگى 
هوا تعطیل مى شوند یا به دلیل قرار گرفتن در منطقه 
زندگى حیوانات وحشى. این موضوع انتقاد بسیارى از 

معدنکاران و فعاالن معدنى را به دنبال داشته است.

تکلیف ولنتاین روشن شد
سردار سعید منتظرالمهدى با اشــاره به اقدام برخى 
فروشگاه ها در عرضه محصوالت و نمایش نمادهاى 
موســوم به ولنتاین، با تأکید بر همکارى اصناف با 
نیروى انتظامى اظهار داشت: در کشور ما و همچنین 
بر اســاس اعتقاداتمان، محبت به دیگران از جایگاه 
ویژه اى برخوردار است و برگزارى جشن هاى دینى 
و مذهبى همچون جشــن تکلیف و یا مراســمات 
اینچنینى، فرصتى اســت براى شادى و ابراز محبت 

به دیگران.
وى با اشاره به انتشــار عکس بخشنامه اى جعلى از 
سوى پلیس مبنى بر برخورد پلیس با اصناف در این 
روز در ســال گذشــته گفت: واحدهاى صنفى نباید 
عرضه کننده نمادهایى باشند که مغایر قوانین و شرع 
است و این موضوع مختص به یک روز و یا یک مدت 

خاص نیست و این امرى است براى تمام سال.

 جعل قصه جمعه ها
محمدرضا سرشــار از جعل «قصه  ظهــر جمعه» با 

استفاده از نام او در یک سایت رسمى، انتقاد کرد.
این نویســنده و گوینده «قصه  ظهــر جمعه» رادیو 
گفت: مدتى است از طریق دوستانم متوجه شده ام که 
سایتى بدون اجازه از رادیو، آرم و موسیقى «قصه ظهر 
جمعه» را با داستان خوانى شخصى که مى کوشد صدا 
و نحوه اجراى مرا تقلید کند، منتشر کرده است. جالب 
این است که داستان ها به نام من در سایت معتبرى 
مثل تبیان که زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسالمى 
است منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. 
پس از آگاهى از این اتفاق ســعى کردم با مسئوالن 
این سایت تماس بگیرم اما موفق به این کار نشدم. 
از شخصى که صدا و نحوه اجراى من را تقلید کرده 
گله اى ندارم. به هر حال به این کار عالقه مند بوده اما 
حیف است کسى که چنین استعدادى دارد با نام واقعى 

خودش کارش را انجام ندهد.

افتتاح بولینگ قم
شــهردار قم با بیان اینکه قم به زودى داراى تلسیژ 
و بولینگ مى شــود، گفت: این پروژه ها در سه ماهه 

نخست سال آینده به بهره بردارى مى رسد.
سید مرتضى ســقائیان نژاد با اشاره به اینکه رویکرد 
شــهردارى قم ایجاد مکان هاى تفریحى و افزایش 
سرانه فضاى سبز شهرى است، اظهار داشت: پروژه 
تلسیژ و بولینگ در بوستان علوى، در راستاى تحقق 
این رویکرد آغازشــده و اکنون در مراحل پایانى به 

سر مى برد.
وى بابیان اینکه این پروژه در سه ماهه اول سال آینده 
به بهره بردارى مى رسد، افزود: این پروژه حدود پنج 
میلیارد تومان هزینه داشته است، به گونه اى که هزینه 
احداث تلسیژ حدود دو میلیارد تومان و هزینه بولینگ 

نیز حدود سه میلیارد تومان بوده است.

انتقاد از حجاب سوئدى ها!
سازمان  غیر دولتى «دیده بان ملل متحد» که خود 
را گروهى غیــر انتفاعى در امر ترویج حقوق بشــر 
مى داند ومقر آن در شهر ژنو سوئیس است، با صدور 
بیانیه اى به حجاب گذاشتن وزراى زن کابینه کشورى 
که خود را نخســتین کابینه فمنیست  جهان معرفى 

کرده، اعتراض کرده است!
به گزارش تابناك در این بیانیه تأکید شده نخستین 
کابینه فمنیست جهان با گذاشــتن حجاب اجبارى 
در تهران ، بر ســر ارزش هاى بنیــادى خود معامله 

کرده است!

چرك نویس

   خبر آنالین | اگر قصد ســفر با تورهاى آژانس 
هاى گردشگرى را دارید باید بگوییم که رزرو این تورها 
مدتى است آغاز شده است و براى سفر با شرایط دلخواه 
و هزینه مناســب باید همین حاال برنامه ریزى را آغاز و 
تور مورد نظرتان را انتخاب کنید. در ادامه نرخ چند تور با 
هزینه مناسب به مقاصد گردشگرى پرطرفدار دنیا را از نظر 
بگذرانید. توضیح اینکه قیمت هاى ذکر شده براى هر نفر 

در اتاق یک تخته محاسبه شده است.

تور کازابالنکا  و مراکش/ نوروز 96
2 شب کازابالنکا + 5شب مراکش

قیمت:8/500/000تومان
اقامت در هتل 3 ستاره باسمه کازابالنکا و هتل 4 ستاره 

فراه مراکش
خدمات تور: بلیــت رفت و برگشــت هواپیمایى ماهان، 
ویزاى توریستى مراکش، هفت شــب اقامت در هتل با 
صبحانه، چهارگشت شهرى رایگان همراه با دو وعده نهار، 
ترانســفرهاى فرودگاهى و بین شهرى با اتوبوس مجهز 

توریستى، راهنماى فارسى زبان و بیمه مسافرتى.

تور ویتنام/ نوروز 96
4 شب هوشى مین + 3 شب هانوى + 1 شب کروز

قیمت:1/850دالر
اقامت در هتل 5 ستاره 

خدمات تــور : بلیت رفت و برگشــت هواپیمایى امارات، 
7 شــب اقامت با صبحانه در هتل هاى 5 ســتاره، یک 
شــب اقامت در کشــتى کروز با خدمات صبحانه، نهار و 
شام، ویزاى توریستى پرواز بین شــهرى، ترانسفرهاى 
فرودگاهى، راهنماى محلى، بیمه مسافرتى، گشت هاى 
روزانه کامل طبق برنامه به همــراه دو وعده ناهار و کلیه 

ورودیه هاى اماکن دیدنى.

تور پکن و شانگهاى/ نوروز 96
7 شب و 8 روز اقامت در پکن و شانگهاى

قیمت: 7/090/000 تومان
اقامت در هتل 5 ستاره

خدمات تور : بلیت رفت و برگشــت با هواپیمایى ماهان، 
7 شــب اقامت در هتل با خدمــات BB، ویزاى گروهى، 
ترانسفر فرودگاهى، راهنماى فارسى زبان، بیمه مسافرتى، 
ترانسفر با قطار سریع السیر بین پکن و شانگهاى و بازدید 
از امکان دیدنى از قبیل(دیوار چین، شــهر ممنوعه، کاخ 
تابستانى، کارخانه پشم وابریشــم، میدان تیان آن من و 

موزه شانگهاى همراه با چهار وعده ناهار).

تور مالدیو/ نوروز 96
5 شب و 6 روز اقامت در شهر ماله

قیمت: 13/290/000 تومان
اقامت در هتل 5 ستاره

خدمات تور : بلیت رفت و برگشــت با هواپیمایى امارات، 
5 شــب اقامت در هتل با خدمات BB و HB، ترانســفر 
فرودگاهى، تــور لیدر انگلیســى زبان محلــى و بیمه 

مسافرتى.

تور بانکوك و پاتایا /نوروز 96
7 شــب و 8 روز اقامــت در شــهرهاى بانکــوك 

و پاتایا
قیمت:5/390/000تومان
اقامت در هتل هاى 4 ستاره

خدمات تور: بلیت رفت و برگشــت با هواپیمایى ماهان 
به بانکوك، اقامت با صبحانه، ویزا، ســیمکارت رایگان، 
ترانسفر فرودگاهى، یک گشت شهرى، راهنماى فارسى 

زبان و بیمه مسافرتى. 

ســردار ســعید منتظرالمهــدى ســخنگوى ناجا در 
نشست خبرى اظهار داشــت: یک قاچاقچى کوکائین 
در یکى از مرزهاى غربى کشــور دســتگیر شد که این 
قاچاقچــى تنها 50 ملــک در تهران داشــت و ارزش 
دارایى هــاى وى 170 میلیارد تومان بــود. وى تأکید 
کرد:  تنهــا در یکى از حســاب هایى که به نام همســر 
ایــن قاچاقچى بود؛ یــک میلیارد تومان پــول موجود

 بود.
سردار منتظرالمهدى همچنین با اشاره به اینکه چندى 
پیش در جنوب تهران 37 کیلوگرم مخدر صنعتى شیشه 

کشف شد، افزود: قیمت هرکیلوگرم شیشه در حال حاضر 
50 میلیون تومان اســت که با یک حساب سرانگشتى 
ارزش مواد  کشف شده در این عملیات 18 میلیارد و 500 

میلیون ریال است.
ســختگوى ناجا با بیان اینکه هر فرد معتــاد براى هر 
بار مصرف شیشه باید یک ســوت یا همان یک سانت 
شیشه مصرف کند، اظهار داشــت : هر کیلوگرم شیشه 
معادل 10 هزار سانت اســت و مواد کشف شده معادل 
370 هزار سانت اســت که مى توانست 370 هزار نفر را 

آلوده و درگیر کند.

دستگیرى قاچاقچى کوکائین
 با 170 میلیارد تومان دارایى

تورهاى نوروزى با هزینه مناسب به مقاصد پرطرفدار

یکى از کســبه هاى پالســکو در اقدامى شایسته 
گاوصندوقى که متعلــق به وى نبــود را به پلیس 

بازگرداند.
به گزارش میــزان، در حین آوار بردارى پالســکو، 
مأمــوران انتظامــى گاوصنــدوق هاى کشــف 
شــده از زیر آوار را به گنجینه پلیــس آگاهى برده 
و پس از احــراز هویت، آنهــا را تحویل صاحبانش

 مى دادند. 
به گفته رئیس پلیس آگاهى تهران پس از اینکه افراد 

اسناد و نشــانه هاى گاوصندوق خود را دادند، گاو 
صندوق ها تحویل افراد شدند. 

در حیــن آوار بــردارى یکى از گاوصنــدوق هاى 
ســالم تحویل یکى از کســبه ســاختمان پالسکو 

شد. 
روز شنبه این فرد با مراجعه به پلیس اعالم کرد که 
گاو صندوق متعلق به او نبوده و به همین خاطر گاو 
صندوق را براى پیدا شدن صاحب اصلى،  به پلیس 

بازگرداند.

کاسب پالسکو 
گاوصندوق اشتباهى را به پلیس بازگرداند

یک لحظه خشم آقاى معلم سبب شد 10 سانت از مداد 
تیز در سر دانش آموز ده ساله فرو رود.

مدادش را به خوبى تراشــیده بود تا بتواند تکالیف آقاى 
معلم را سر کالس بنویسد. صبح شنبه بود و با این امید که 
قرار است هفته خوبى را آغاز کند، وارد کالس درس شد.

زمان آن رســید که معلم تکالیف دانش آموزان را ببیند. 
«امیر حسین» اما دفترش را در خانه جا گذاشته بود. باید 
پاسخ معلم را مى داد. درسش تعریفى نداشت و معلم این 
بار هم گمــان کرد که مى خواهد از زیر درس و مشــق 

فرار کند.
معلم به ســمت او رفت تا تنبیه اش کند. امیر حســین، 
همچنان مداد در دست، در گوشه اى کز کرده بود. دست 
آقاى معلم که باال رفت، ترس تمام وجودش را فرا گرفت. 
دستانش را به عقب برد تا برابر سیلى معلم از خود دفاع کند 
اما به یکباره مداد در پوست سرش که براى راضى کردن 
مسئوالن مدرسه موهایش را به ســبک سربازان صفر 

تراشیده بود، رفت.
مداد تیز حدود 10 سانت در داخل پوست سر دانش آموز 
رفت و معلم هراسان او را به درمانگاه شهر رودبار جنوب 
از توابع کرمان رساند. تجهیزات درمانگاه اما کافى نبود. 
به همین خاطر مجبور شــدند دانش آموز را به درمانگاه 
مجهزترى در یکى از شهرستان هاى اطراف ببرند. پدر و 
مادر امیرحسین نیز خبردار شدند تا فرزندشان را مداد در 

سر همراهى کنند.
دقایق بســیار دلهره آورى بود. پدر هر لحظه از این مى 
ترسید که شاید مداد وارد جمجمه فرزندش شده باشد و 

امیر حسین نیز از درد زیاد تنها گریه مى کرد.
خبرنگار میزان براى بررسى وضعیت «امیر حسین مرادى 
نیا» دانش آموز ده ســاله اى که در پایه ســوم دبستان 
تحصیل مى کند با «امیر حمزه مرادى نیا» پدر این دانش 

آموز گفتگویى داشته است.
پدر امیرحســین در رابطه با روز حادثه مى گوید: «امیر 
حسین جزو آن دسته از دانش آموزان درسخوان به حساب 
نمى آید. او پایه اول دبســتان را دوبار خواند و به همین 
خاطر اکنون در سن ده سالگى کالس سوم ابتدایى است. 

اینطور که خودش تعریف مى کند، روز حادثه دفترى که 
تکالیفش را در آن مى نوشــته را در خانه جا گذاشته و به 

همین خاطر با عصبانیت معلم مواجه مى شود.»
وى مى افزاید: «امیر حسین عالقه زیادى به تیز کردن 
مدادهایش دارد. همیشه در خانه مدادهایش را کامل تیز 
مى کند تا در مدرسه مشکلى نداشته باشد. آن روز نیز او 
یک مداد در دست داشته و زمانى که معلم اقدام به زدن 
سیلى به او مى کند گویا پس از برخورد دست معلم با دست 
امیر حسین که در پشت سرش قرار داشته، مداد وارد سر 

او مى شود.»

پدر این دانش آموز با اشاره به تماس مسئوالن مدرسه 
با اعضاى خانواده مى گوید: «پــس از این حادثه، معلم 
مدرسه نیز به شــدت ترســیده بود. بالفاصله از سوى 
مسئوالن مدرسه با خانه ما تماس گرفته شد و به ما گفتند 
که در مدرسه براى امیر حسین اتفاقى افتاده است. آنها 
اعالم کردند که امیر حســین را به درمانگاه برده اند و ما 

نیز به آنجا برویم.»
وى مى افزاید: «به درمانگاه که رسیدیم، پرستاران اعالم 
کردند که ممکن است وضعیت امیرحسین وخیم باشد و 
آنها قادر به انجام عمل در صورت نیاز نیستند. به همین 

خاطر با خودروى شخصى او را به درمانگاه مجهزترى در 
شهرستان «کهنوج» رساندیم.»

پدر این دانش آموز از بیهوش کــردن فرزندش جهت 
خارج کردن مداد از سر او خبر مى دهد و مى گوید: «براى 
خارج کردن مداد از سر امیر حسین، پزشکان ابتدا او را بى 
هوش کردند. در نهایت نیز مداد را که حدود 10 سانت آن 

در داخل پوست سر فرزندم فرو رفته بود، خارج کردند.»
وى مى افزاید: «پس از خارج کردن مداد، سر امیر حسین 

ده بخیه خورد و پزشکان او را مرخص کردند.»
پدر امیرحسین با تأکید بر اینکه مراحل ادارى شکایت از 

معلم را طى خواهیم کرد مى گوید: «مسئوالن آموزش 
و پرورش شهرســتان رودبار جنوب پس از این حادثه به 
دیدار فرزندم آمدند و اعالم کردند که خودشان پیگیر این 
تخلف خواهند بود. درخواست ما این است که این پیگیرى 

صورت گیرد تا درس عبرتى براى سایر معلمان شود.» 

مشاور عالى سازمان سنجش کشور گفت: تا صبح دوشنبه 
330 هزار داوطلب براى شــرکت در آزمون سراسرى سال 

96 ثبت نام کرده اند.
حسین توکلى در گفتگو با میزان اظهار داشت: ثبت نام براى 
شرکت در آزمون سراسرى سال 96 از روز سه شنبه 19 بهمن 

ماه از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شده است.
وى افزود: این ثبت نام تا روز پنج شنبه 28 بهمن ماه ادامه 

خواهد داشت و داوطلبان باید تا زمان تعیین شده نسبت به 
ثبت نام اقدام کنند.

مشاور عالى سازمان سنجش کشور با اشاره به لزوم مراجعه 
ثبت نام کنندگان به سایت سازمان سنجش کشور، گفت: 
تمام داوطلبان باید در مهلت تعیین شده با مراجعه به سایت 
سازمان سنجش کشور و مطالعه دفترچه راهنما نسبت به 

ثبت نام اقدام کنند.

آمار متقاضیان ثبت نام 
در کنکور به

 330 هزار نفر رسید

ماجراى عجیب فرو رفتن مداد در سر «امیر حسین»

آقا معلم یک لحظه خشمگین شد و...

,,

معلم به سمت او رفت 
تا تنبیه اش کند. 
امیر حسین، همچنان 
مداد در دست، در 
گوشه اى کز کرده بود. 
دست آقاى معلم که 
باال رفت، ترس تمام 
وجودش را فرا گرفت. 
دستانش را به عقب 
برد تا برابر سیلى 
معلم از خود دفاع کند 
اما به یکباره مداد در 
پوست سرش که براى 
راضى کردن مسئوالن 
مدرسه موهایش را به 
سبک سربازان صفر 
تراشیده بود، رفت
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آغاز نمایشگاه موتورسیکلت، 
دوچرخه و اسکیت از فردا

دومین نمایشگاه تخصصى موتورسیکلت، دوچرخه، 
اسـکیت، اسـکوتر، تجهیـزات و صنایـع وابسـته از 
27 تـا 30 بهمن مـاه در محل نمایشـگاه هـاى بین 
المللى اسـتان اصفهان واقـع در پل شهرسـتان برپا 

مى شود. 
بـه گـزارش واحـد رسـانه شـرکت نمایشـگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان، در این دوره 30 مشارکت 
کننده در 3000 متر مربع فضاى نمایشگاهى به منظور 
ارائه آخرین دسـتاوردها، خدمـات و محصوالت خود 

گرد هم مى آیند.
این مشـارکت کننـدگان نمایندگانـى از اسـتان هاى 
اصفهان، تهـران، قـم، خراسـان رضوى و کرمانشـاه 
محصـوالت  فـروش  نماینـدگان  همچنیـن  و 
کشـورهاى چیـن، بلژیـک و ایتالیا هسـتند کـه انواع 
موتورسـیکلت هـاى برقـى، بنزینـى، هیبریـدى و 
انژکتورى، موتورسیکلت هاى سنگین، دوچرخه هاى 
برقى، حرفـه اى و معمولى، دوچرخه ثابت، اسـکوتر و 
اسکیت، تجهیزات و قطعات موتورسیکلت و دوچرخه، 
روان کننده ها و افزودنى هاى موتورى را ارائه مى دهند. 
نمایشگاه طى ساعات بازدید 15 الى 22 تاریخ مذکور، 
میزبـان عالقـه منـدان و متخصصـان ایـن صنعت 

خواهد بود.

درخواست طراحى نقشه 
پایانه مسافربرى  داران 

شـهردار داران از معمـاران و طراحان براى تهیه نقشـه 
ترمینال مسافربرى این شهرستان دعوت کرد.

احمد محسـنى اظهارداشـت: شـهردارى داران در نظر 
دارد طراحى سـاختمان ترمینال مسـافربرى جدید را به 

متخصصان امر واگذار نماید.
وى عنوان داشـت: در این راستا به بهترین طرح ارسالى 
پس از بررسـى در هیئت داوران جایزه ارزنـده اى  اعطا 
خواهد شد. محسنى افزود: از تمامى طراحان و معماران 
دعوت مى گردد طرح هـاى خود را تا آخر اسـفند 95 به 

شهردارى داران ارسال نمایند.

عضویت دانشگاه آزاد اصفهان 
در انجمن پارك هاى فناورى

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان از عضویت 
واحـد اصفهـان (خوراسـگان) در انجمـن بین المللـى 
 (IASP) پارك هاى علـم و فنـاورى و مناطق نـوآورى
خبر داد و گفت: دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد اصفهان 
به طـور رسـمى بـه عضویـت ایـن انجمـن درآمـده 

است.
محمد امیرى اظهار داشت: واحد اصفهان نخستین واحد 
دانشگاهى کشور است که به عضویت این انجمن درآمده 
است.  وى ادامه داد: نشست سـاالنه انجمن بین المللى 
پارك هاى علم و فنـاورى و مناطق نوآورى  هر سـال با 
حضور بیـش از 70 کشـور در یکى از کشـورهاى عضو 
این انجمن برگزار مى شـود و قرار است سى و پنجمین 
کنفرانس iasp در سال 2018 به میزبانى شهرك علمى 
و تحقیقاتى اصفهان برگزار مى شود و واحد اصفهان به 
عنوان یکى از اعضا در این کنفرانس حضور فعال خواهد 

داشت.

آنفلوآنزاى  پرندگان به 
گلپایگان و کاشان نرسید

معاون سالمت اداره کل دامپزشـکى اصفهان گفت: به 
دنبال استقرار اکیپ هاى قرنطینه اى در مرزهاى ورودى 
استان هاى  قم و مرکزى تاکنون گلپایگان و کاشان درگیر 

بیمارى آنفلوآنزاى فوق حادپرندگان نشده است.
محمد کشتکار اظهار داشت: در همین راستا با کنترل رفت 
و آمدهاى تمامى خودروهاى حامل طیور و فرآورده هاى 
خام دامى اعم از مـرغ، آالیش مرغى، تخـم مرغ و کود 
مرغى تاکنون شهرستان هاى گلپایگان و کاشان  برغم 
وجود واحدهاى زیاد تخمگذار، گوشتى و رنگى هیچگونه 

گزارشى از تلفات و مشاهده بیمارى نداشته ایم.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکى اسـتان اصفهان با 
تأکید بر  اینکه تمام شهرستان هاى مرزى استان درگیر 
نشده است، ادامه داد: تأیید شدن هر کانون آلوده وابسته 
به تأیید اولیه در آزمایشـگاه اداره کل دامپزشکى پس از 

نمونه گیرى و سپس مرکز تشخیص دارد .

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان گفت: از اول شهریور 
امسال تاکنون جمعیت کیفرى زندان هاى این استان 18 

درصد کاهش یافته است.
اسدا... گرجى زاده با بیان اینکه 30 تا 40 درصد زندانیان 
استان اصفهان زیر یک روز در ندامتگاه هاى استان در 
حبس مانده اند، افزود: این موضــوع به صالح جامعه و 
کشور نیســت و ما باید کارى کنیم که یک فرد با یک 
جرم سبک حتى براى یک لحظه به حبس محکوم نشود.
وى تصریح کــرد: متأســفانه آمــار ورودى برخى از 
زندان هاى استان بیش از حد ظرفیت است و به همین 

دلیل امکانات این زندان ها کافى نیست. 

وى با بیان اینکه زندان مرکزى اصفهان سه برابر ظرفیت 
خود، مددجو دارد، گفت: ظرفیت بیش از حد، انجام اقدام 
هاى فرهنگى در ندامتگاه ها را تحت تأثیر قرار مى دهد 
و اجازه نمى دهد کارهاى مناسب فرهنگى و تادیبى در 

زندان هاى استان انجام شود. 
گرجى زاده درباره احداث زندان جدید اصفهان و انتقال 
زندان مرکزى این کالنشــهر به مکانــى دیگر، گفت: 
براى احداث زندان جدید اصفهــان 80 هکتار زمین در 
اختیار اداره کل زندان هاى این استان قرار گرفته و براى 
ساخت زندان جدید اصفهان به 350 میلیارد تومان اعتبار 

نیاز است.  

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
کارگاه هاى عمرانى پروژه هاى فعال سطح شهر اصفهان 
تا پایان سال جارى به تدریج از چهره شهر اصفهان حذف 

مى شود.
علیرضا صلواتى با اشــاره به اینکه به حداقل رســاندن 
معارضات مترو و دیگر پروژه هاى عمرانى شهر اصفهان 
در حوزه ترافیک و حمل و نقل مورد تأکید شهردار بوده 
است، اظهار داشــت: از این رو تا پایان سال جارى و در 
ایام نوروز محدودیت هاى ترافیکى ایجاد شــده توسط 

کارگاه هاى عمرانى شهر اصفهان به حداقل مى رسد.
وى با بیان اینکه تاکنون کارگاه هــاى عمرانى مترو در  

چهار راه تختى، میدان شهدا، میدان امام حسین (ع) به جز 
دو نقطه جمع آورى شده است، افزود: تا پایان سال جارى 
محدودیت هاى ترافیکى میدان آزادى، ایستگاه شریعتى 

و ایستگاه هتل پل نیز برچیده خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان تصریح 
کرد: ورودى هاى استقالل و شــهید باالیى نیز در حال 

ساماندهى براى روزهاى پایانى سال است.
صلواتى با اشاره به افزایش دو ســاعته فعالیت سازمان 
اتوبوســرانى در روزهاى پایانى ســال جارى نیز گفت: 
همچنین پارکینگ هاى ســطح شــهر اصفهان نیز در 

روزهاى پایان اسفند تا ساعت 24 فعال خواهند بود.

جمعیت کیفرى زندان هاى 
اصفهان کاهش یافت

کارگاه هاى عمرانى از چهره 
شهر برچیده مى شود

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با یادآورى 
تأثیرپذیرى بــاالى اصفهان از شــرایط تغییر اقلیم، 
گفت: اصفهان از جمله اســتان هایى است که بدترین 
شــرایط تغییر اقلیم را تجربه مى کنــد و از این رو نیاز 
است که هرچه ســریع تر مدیریت تغییر اقلیم در این 

استان آغاز شود.
معصومه ابتکار در دیدار مجمــع نمایندگان اصفهان، 
افزود: در حال حاضر برغم کاهش بســیار چشــمگیر 
عدد پایه و بارندگى در استان اصفهان، همچنان تغییر 
چشــمگیرى در مصرف آب بخش هاى مختلف این 

استان ایجاد نشده است.
وى اولویت بخشــى به اصالح و بازنگرى در مدیریت 
منابع و مصارف آبى در برنامه ریزى هاى استانى را حائز 
اهمیت دانست وخاطرنشان کرد: سراسر ایران با چالش 
جدى تغییر اقلیم، کاهش شدید بارندگى، خشکسالى 

مســتمر و طوالنى و کاهش منابع آبى مواجه است و 
اصــالح و بازنگرى در مدیریت منابــع و مصارف آبى 
به ویژه تغییر الگوى کشت و آبیارى ضرورتى اجتناب 

ناپذیر است.
ابتکار ادامه داد: برنامه ششم توسعه نیز به دلیل همین 
اهمیت موضوعى بر محور آب و محیط زیست تدوین 

شد. 
معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به تهدیدهاى ناشى 
از خشک شدن تاالب گاوخونى براى استان اصفهان 
و کشور، گفت: به همین دلیل تکمیل مدیریت زیست 
بومى تاالب، همچنین تشکیل ستاد براى جامع نگرى 
و برنامه ریزى کالن در این حوزه در دســتورکار قرار 

گرفته است.
وى با بیان اینکه سال گذشــته با عزم دولت یازدهم و 
همکارى وزارت نیرو، حقابه تاالب گاوخونى در ســه 

نوبت پرداخت شد، اظهارداشــت: مطالعه کانون هاى 
گرد و غبار اصفهان توسط دانشگاه اصفهان و دانشگاه 
آزاد خراسان نشان داد، همین تخصیص حقابه منجر به 
نفوذ رطوبت به خاك تاالب و جلوگیرى از تبدیل آن به 

کانون گرد و غبار شده است.
ابتــکار گفت: در کنــار حقابه تخصیصــى و اقدامات 
مختلف، باید عزمى جدى بــراى اصالح الگوى منابع 
و مصارف آب ایجاد شود تا بتوانیم برغم شرایط سخت 
اقلیمى، تاالب ها و دریاچه ها و رودخانه هاى کشور را 

نیز حفظ کنیم.
ابتکار با اشاره به ظرفیت انســانى، فرهنگى و هنرى 
استان اصفهان، از اقدامات و مشارکت مردم و مسئوالن 
این استان براى اجراى برنامه هاى مختلف فرهنگى، 
آموزشى محیط زیســتى همچون برگزارى پنجمین 
جشنواره بین المللى فیلم سبز در سال گذشته، میزبانى 

نخستین جشنواره ملى موسیقى ســبز در سال آینده، 
اجراى طرح دوچرخه سوارى و پیاده راه سازى خیابان 

ها به منظور مشارکت در ایجاد هواى پاك تقدیر کرد.
وى ابــراز امیدوارى کرد که با همکارى مســئوالن و 
نمایندگان استانى، گام هاى بلندترى براى رفع چالش 
هاى مختلف محیط زیستى استان برداشته شود و چرخ 

توسعه استان بر ریل توسعه پایدار قرار گیرد. 
وى خاطرنشان کرد: برنامه ریزى صنعتى استان باید 
به سمت ســاماندهى صنایع، همچنین ارتقاى صنایع 
به صنایع پاك، سبز و دانش بنیان به منظور کاهش بار 

آالیندگى سوق داده شود. 
ابتکار ضمن تأکیــد بر ضرورت ممانعــت از هرگونه 
بارگذارى جدید همچون بارگذارى صنعتى و جمعیتى 
در اصفهان، تصریح کرد: بارگــذارى بیش از ظرفیت 
اکولوژیک اصفهان باعث فشار به منابع حیاتى استان 

همچون منابع آبى شده است.
معاون رئیس جمهور اشــاره اى نیز به فشار بسیار زیاد 
بخش کشاورزى بر منابع آبى استان اصفهان داشت و 
گفت: چرخه هیدرولیک تاالب، رودخانه و سفره هاى 
آب زیرزمینى به هم پیوسته و یکپارچه است و از این رو 
تخریب، آسیب و فشار بر یک بخش منجر به تخریب، 
آسیب و فشــار بر کل چرخه مى شود و به همین دلیل 
اصالح و بازنگرى در سیاست هاى این بخش، ضرورى 

است.
وى افزود: با توجه به اینکه اســتان اصفهان، استانى 
صنعتى اســت باید توجهى ویژه به موضوع صنایع و 
ساماندهى آنها صورت گیرد، هرچند هنوز معتقدیم که 
مزیت اصلى و اولویت نخست استان اصفهان با توجه 
به ظرفیت گردشگرى میراثى، فرهنگى و طبیعى باید 

بر اساس توسعه گردشگرى پایدار باشد.

 اصفهان، نیازمند
 تغییر مدیریت اقلیم 

است

معاون رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان اصفهان:

پروژه نصب فیلترهاى شنى تصفیه خانه آب فریدونشهر 
با حضــور نماینده مــردم این شهرســتان در مجلس 
شوراى اســالمى،معاون عمرانى اســتاندار،مدیرکل 
بحران اســتاندارى،معاون بهره بردارى ومدیرروابط 
عمومى وآمــوزش همگانــى آبفا اســتان اصفهان

 انجام شد.
معاون بهره بردارى آبفااستان اصفهان با اشاره به افتتاح 
فیلتر شــنى (تصفیه فیزیکى) آب فریدونشــهر گفت:  
نصب فیلتر شنى آب فریدونشهر در حالى عملیاتى شد 
که به دلیل شــرایط آب و هوایى این شهرستان که در 
غرب استان قرار دارند و نیز وجود چشمه لنگان دراین 
منطقه که یکى از سرشــاخه زاینده رود اســت اصوًال
 بارش هاى شــدید بهارى وپاییــزى موجب افزایش 
کدورت آب چشمه لنگان شده واین مسئله مشکالتى در 
امر آبرسانى در سطح شهر فریدونشهروروستاهاى تحت 

پوشش این تصفیه خانه ایجاد مى نمود.
حســن غالمى افزود: هنگام بارندگى با سیالبى شدن 
 NTU 40 رودخانه چشــمه لنگان کدورت آب حدود تا
افزایش مى یافت که این امر مشکالتى براى تأمین آب 
شــرب منطقه ایجاد مى کرد که خوشبختانه با تجهیز 

سیســتم تصفیه آب فریدونشــهر به چهار فیلتر شنى 
کدورت آب به زیر یک NTU مى رســد. بر این اساس 
مى توان گفت عملیاتى شــدن این پــروژه از اهمیت 

بسزایى برخوردار مى باشد.
وى هــدف از اجراى این پــروژه را تصفیــه فیزیکى 
آب وارتقاى کیفى آب شــرب فریدونشــهر برشمرد 
وعنوان کرد:بــا اجرایى شــدن این پــروژه با حذف 
کــدورت آب وتصفیــه فیزیکى  ارتقــاى کیفیت آب 
شرب جمعیت شهر و روســتاهاى تحت پوشش این 
تصفیه خانه را  که بیش از 15 هزار نفر هستند به همراه 

دارد.
معاون بهره بردارى آبفا اســتان اصفهان گفت:هزینه 
اجراى این پروژه بالغ بــر 3/5 میلیارد ریــال بر آورد 
شــد که از محل اعتبارات اســتانى و جــارى تأمین 

گردید.

بهره بردارى از پروژه 
نصب فیلترهاى شنى تصفیه خانه آب فریدونشهر

هیئت اجرایى کارخانه پلى اکریل ایران در نامه اى از کارگران این کارخانه خواست 
تا پایان بهمن ماه نسبت به معرفى خود به بیمه بیکارى اقدام کنند.

به گزارش تسنیم در این نامه آمده است:  «در حالت عادى حداقل تا سه ماه دیگر 
هیچگونه راه اندازى در واحدهاى اکریلیک وجود نخواهد داشت. طبق مصوبه 
شوراى تأمین استان افرادى که حداکثر تا پایان بهمن ماه نسبت به معرفى خود 
به بیمه بیکارى اقدام نمایند تأمین اجتماعى حداکثر تا 15 روز نسبت به برقرارى 
حقوق بیمه بیکارى افراد اقدام نماید. کلیه پرسنل که تمایل دارند 10 اسفند 95 از 
مزایاى بیمه بیکارى استفاده نمایند حداکثر تا پایان ساعت ادارى 26 بهمن 95 به 

مدیران بخش ها اعالم آمادگى کنند.»

پلى اکریل نیازمند اقدام جهادى است  
عضو کمیســیون اقتصادى مجلس گفت: نه من و نه هیچیک از نمایندگان از 
20 میلیارد دوم که قرار بود به پلى اکریل تزریق شود خبرى نداریم، موضوعى که 

مى دانیم این است که پلى اکریل به یک اقدام جهادى و فورى نیاز دارد.
زهرا سعیدى در گفتگو با تسنیم  درباره آخرین وضعیت شرکت پلى اکریل ایران 
اظهار داشت: ما شاهد تغییرات در مدیریت این سیستم بودیم، قول هایى به افراد 
داده شد اما نتیجه اى نداشته است، آنچه بنده به آن معتقدم این است که راه برون 

رفت پلى اکریل از مشکالت کنونى یک اقدام عملى و جهادى است.
وى افزود: بحران پلى اکریل با فعل «خواهد شــد» برطرف نمى شــود، قول و 
وعده زیاد داده شده است، براى برطرف کردن مشکالت این شرکت نباید گفت 

«مى خواهیم چه بکنیم» این مسائل به درد نمى خورد.
سعیدى تصریح کرد: قبًال بخش خصوصى عهده دار این شرکت بود و اکنون دولت. 
باید نظارت مســتمر بر رفتار بخش خصوصى صورت مى گرفت تا اکنون شاهد 

مشکالت این کارخانه و کارگرانش نباشیم. 
وى با بیان اینکه این اتفاقات تاوان سوء مدیریت هاست، گفت: تاوان این اشتباهات 
و سوءمدیریت ها را متأسفانه کارگران این کارخانه پرداخت مى کنند. نماینده مردم 
مبارکه در مجلس درباره 20 میلیارد دوم که قرار بود براى برطرف شدن مشکالت 

این کارخانه از ســوى دولت تزریق شــود، تصریح کرد: نه من و نه هیچیک از 
نمایندگان از 20 میلیارد دوم خبرى نداریم.

سرایت بحران به شرکت هاى فرعى 
در همین حال شرکت پلى اکریل ایران در نامه اى به سازمان بورس و اوراق بهادار 

انحالل چهار شرکت فرعى خود را اعالم کرد.
در نامه اى که به امضاى عباســعلى پورســیدى مدیرعامل شرکت پلى اکریل 
خطاب به على بیگ زاده رئیس اداره نظارت بر ناشــران بورس سازمان بورس و 
اوراق بهادار آمده است از انحالل شرکت هاى فرعى انرژى گستران پلى اکریل 
(سهامى خاص)، پلى اســتر هشت بهشت (ســهامى خاص)، جهان محصول 
آریا (سهامى خاص) و شرکت نیک آزمون آریا (ســهامى خاص) خبر داده شده 

است.
شرکت پلى اکریل ایران در سال 1353 با مشــارکت بخش خصوصى، تعدادى 
از بانک ها  و شرکت «دوپان دونمور» آمریکا تأسیس شد. پلى اکریل در 42 سال 
فعالیت خود، به عنوان یکى از بزرگ ترین تولیدکنندگان نخ و الیاف پلى اســتر و 
همچنین تنها تولیدکننده الیاف اکریلیک کشور معرفى شده و تأمین کننده مواد 

اولیه حدود 400 واحد کوچک و بزرگ نساجى کشور است.
با وجود حجم عظیم فعالیت شرکت پلى اکریل ایران، این کارخانه در سال هاى 
اخیر دچار بحران مالى شده و تشدید این وضعیت، پلى اکریل را تحت ماده 141 

قانون تجارت قرار داد.

هیئت اجرایى کارخانه از کارگران خواست از بیمه بیکارى استفاده کنند

آب پاکى روى دست پلى اکریلى ها
معاون بازاریابى و فروش شرکت مخابرات استان 
اصفهان گفت: براى استفاده از نسل جدید اینترنت 
 4G تلفن مدل گوشى باید قابلیت استفاده از اینترنت
را داشته باشد و مشتریان باید با مراجعه به یکى از 
دفاتر خدمات ارتباطى تقاضاى تعویض سیمکارت 
عادى به سیمکارت USIM دهند که این تعویض 

نیز رایگان است.
ناصر مشایخى با اشاره به پوشــش اینترنت نسل 
4 تلفن همراه در اســتان اصفهان اظهارداشــت: 
هدف از ارتقاى اینترنت تلفن همراه از نســل 3 به 
نسل 4 افزایش ســرعت اینترنت براى مشتریان 

است.
وى افزود: تمامى مناطقى که تحت پوشش اینترنت 
 4G 3 بوده اند در حال تبدیل شــدن به اینترنتG

هستند، همچنین 27 منطقه اى که در گذشته تحت 
پوشــش اینترنت 4G بوده اند نیز به 4G+ تبدیل 

خواهند شد.
وى گفت: براســاس آزمایشات فنى صورت گرفته 
سرعت اینترنت 4G تا 400 مگابایت بر ثانیه است 
و امــکان ارتقاى آن تا 1/1گیگابایــت بر ثانیه نیز 

خواهد بود.
وى با اشــاره به گسترش اســتفاده از شبکه هاى 
مجازى و پیام رســان و به تبع آن افزایش کاربران 
اینترنت تلفن همراه عنوان داشــت: بــا توجه به 
افزایش حجم اطالعات، مشتریان براى دانلود فیلم 
از طریق تلفن همراه خود انتظار ســرعت بیشترى 
 4,5G 4 وG داشــته که به همین منظور اینترنت
براى نخســتین بار در کشور در اســتان اصفهان 

راه اندازى شده است.
مشایخى خاطرنشــان کرد: اکثر شهرستان هاى 
استان اصفهان تحت پوشــش اینترنت 3G بوده و 
در شــهر اصفهان نیز تعداد مناطق تحت پوشش 

اینترنت 4G به سرعت در حال افزایش است.
وى اذعان داشت: هزینه مصرف اینترنت 4G براى 
مشــتریان با اینترنت 3G برابر است، بنابراین هیچ 
اختالف قیمتى در نرخ وجود ندارد و تنها ســرعت 

اینترنت 4G باالتر است.

تعویض رایگان 
سیمکارت براى استفاده 

4.5G از اینترنت

هواپیماى ترکیه به دلیل وخامت حال یکى از مسافرانش در 
فرودگاه اصفهان به زمین نشست.

هواپیماى شرکت «پگاسوز» ترکیه در مسیر ترکیه به بحرین 
بامداد دیروز بـه دلیل وخامت حـال یکى از مسـافران خود 

مجبور به فرود اضطرارى در فرودگاه اصفهان شد.
این هواپیما پس از دریافت خدمات پزشکى در این فرودگاه 
و مناسب شدن حال مسـافر یاد شـده، اصفهان را به مقصد 

بحرین ترك کرد.

هواپیماى ترکیه در 
اصفهان به زمین نشست
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جشنواره فیلم کودك 
به خانه بازگشت 

مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـتان اصفهان از بازگشت 
جشـنواره بین المللى فیلم کودك به اصفهان خبر داد و 
گفت: توافقات بر سر برگزارى پنج سال متوالى جشنواره 

در اصفهان انجام شد.
حجت االسالم  والمسلمین حبیب رضا ارزانى در گفتگو 
با تسنیم پیرامون برنامه ریزى هاى صورت گرفته درباره 
برگزارى جشنواره بین المللى فیلم کودکان و نوجوانان 
در اصفهان اظهار داشـت: این جشـنواره سـال آینده در 
مردادماه در اصفهان برگزار مى شود که این توافق قطعى 
شده است. وى با بیان اینکه توافقات بر سر برگزارى پنج 
سال متوالى جشنواره در اصفهان انجام شده است، افزود: 
براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر اصفهان اعتبار این 
جشنواره مشخص شده و قرار است جشنواره با همکارى 
ارشاد و شهردارى اصفهان برگزار شود. حجت االسالم  
والمسـلمین ارزانـى تصریح کرد: تاکنون سـه جلسـه 
پیرامون جشنواره در اصفهان برگزار شده و کار جشنواره 
به صورت رسمى از نیمه دوم فروردین ماه کلید مى خورد. 
جشنواره بین المللى فیلم کودکان و نوجوانان به صورت 

کامل از همدان به اصفهان مى آید.

مراسم تقدیر از آتش نشان ها 
در شهر سده لنجان 

شهردار سـده لنجان اعالم کرد: شهردارى سده لنجان 
در راستاى تجهیز واحد آتش نشانى اقداماتى همچون 
خرید خـودروى اطفائیـه آتش نشـانى بـه ارزش 500 
میلیون تومان و  خرید ست هیدرولیک را تاکنون انجام 

داده است.
میثم محمدى در ادامه خاطر نشـان سـاخت: عالوه بر 
تهیه سـر پایه  و تجهیزات متعلقـه، در پایان سـال 94 
دسـتگاه امدادى هولماترو که ست هیدرولیک سنگین 
مى باشد را خریدارى نمودیم که در اولین صحنه تصادف 
در مسیر سده به شهر زاینده رود مورد استفاده قرار گرفت 
و جان گرفتاران در حادثـه را نجات داد.وى افزود: خرید 
میز تنیـس و لوازم ورزشـى جهت بـاال بـردن آمادگى 
جسمانى، خرید تجهیزاتى مانند تیفور دستى و دستگاه 
هوا برش با گاز استیلن و جعبه ابزار و همچنین دستگاه 
بتن بر و انواع دیلم و بیل و سـه دسـت لبـاس عملیاتى 
و چکمـه مخصوص عملیات و سـه دسـتگاه تنفسـى 
مخصوص به همراه ماسک براى کار آتش نشان در دود، 
حلقه بر برقى، خرید فوم کف سـاز جهت اطفاى حریق 
میعانات نفتى از دیگر اقداماتى بود که براى تجهیز واحد 

آتش نشانى انجام شده است. 

انتقال گاز به خوروبیابانک به 
CNG روش

مدیرعامل شرکت گاز اسـتان اصفهان گفت: عملیات 
انتقال گاز بـه خوروبیابانـک از طریق خـط لوله صرفه 
 CNGاقتصادى نداشت بنابراین درحال حاضر به روش
اجرایى مى شود. مصطفى علوى اظهار داشت: در انتقال 
گاز بـه روش CNG  ابتدا گاز در ایسـتگاه اصلى (مادر) 
توسط کمپرسور تا فشـار PSI 3600   فشـرده سازى و 
داخل مخازن مخصـوص تزریق مى شـود و پس از آن 
توسط کامیون هاى مخصوص، حمل و به ایستگاه هاى 

مصرف منتقل مى شود.

چهارمین ویژه برنامه «زن و 
سینما» امروز برگزار مى شود

ویـژه برنامه «زن و سـینما» با محوریـت نمایش و نقد 
فیلم هاى مسـتند با موضوع «زن» سـه شنبه هاى هر 
هفته در نگارسـتان امام خمینى(ره) در حـال برگزارى 
اسـت. به گزارش روابـط عمومى سـازمان فرهنگى- 
تفریحى شـهردارى اصفهان، این برنامـه در چهارمین 
هفته برگـزارى به اکـران و نقد فیلم مسـتند «سـپیده 
دخترى که مـى خواهد منجم باشـد» سـاخته «بریت 
مدسن» اختصاص دارد که همراه با جلسه نقد و بررسى 
«شهره سجادیه» امروز سه شنبه 26 بهمن برگزار مى 
شـود. مجموعه برنامه هـاى نمایش و نقـد فیلم هاى 
مسـتند «زن و سینما» سه شـنبه هر هفته ساعت 16و 
30 دقیقه در سالن نمایش نگارسـتان امام خمینى (ره) 
واقع در میدان فیض برگزار مى شود که حضور آن براى 

عالقه مندان آزاد است.

خبر

کارشناس مسئول طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان از وجود بیش از هزار و صد کالس چندپایه اي در 

استان خبر داد .
مهدي امیدوار گفت: بیشترین آمار کالس هاي چندپایه اي را 

در شهرستان هایی با تراکم باالي روستاها داریم.
کارشناس مسئول طرح  و برنامه اداره کل آموزش وپرورش 
اســتان گفت: آموزش وپرورش بر اساس بخشنامه توسعه 
سنواتی و چارچوب سازماندهی نیروي انسانی خود می تواند 
نیروهایش را تقسیم کند. در این بخشنامه بخشی مربوط به 

تشکیل کالس هاي چندپایه اي در نظر گرفته شده است.
امیدوار تصریح کرد: زمانی که تعداد دانش آموزان به حدنصاب 

تشــکیل یک پایه نرسیده باشــد کالس هاي چندپایه اي 
تشکیل می شود. در هر کالس چندپایه اي از دو تا شش پایه 
می تواند وجود داشته باشد که این امر به تعداد دانش آموزان 

یک کالس بستگی دارد .
این کارشناس اداره کل آموزش وپرورش استان با اشاره به 
اینکه وظیفه آموزش و پرورش بر اساس قانون پوشش تمام 
دانش آموزان الزم التعلیم است گفت: آموزش و پرورش مکلف 
است هرجا حتی یک دانش آموز هم باشد کالس را دایر کند 
اما از آنجا که توان اقتصادي آموزش وپرورش این امکان را به 
او نمی دهد، مجبوریم کالس هاي چندپایه اي برگزار کنیم تا 

بتوانیم تمام دانش آموزان در روستاها را پوشش دهیم. 

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: مجلس 
وام زیر صد میلیون تومانى را مصوب کرد که سود آن را 
دولت داده و جریمه را بانک ببخشد تا مشکالت کشاورزان 

برطرف شود.
حجت االسالم والمسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
درباره پیگیرى هاى نمایندگان مجلــس براى کاهش 
مشــکالت کشــاورزان اصفهانى اظهار داشت: بیش از 
یک چهارم نیاز کشور به محصوالت کشاورزى در اصفهان 
تأمین مى شده  اما در سال هاى گذشته به دلیل خشکسالى 

کشاورزان ما با سختى هاى زیادى روبه رو شدند.
وى افزود: گاهى کشاورزان ما با سختى کشت مى کنند اما 

محصول آنها خریدار ندارد و دولت نیز برنامه ریزى الزم را 
در این زمینه ندارد. رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
با بیان اینکه برخى از کشت هاى کشاورزان اصفهان امسال 
اصًال خریدار نداشت، گفت: حتى براى جمع آورى کشت 
آنها از زمین نیز صرفه اقتصادى وجود نداشت و در همین 
باره نمایندگان جلسه اى را با وزیر جهاد کشاورزى درباره 
مشکالت کشاورزان داشــتند که وزیر قول داد  با جدیت 

صادرات محصوالت کشاورزى پیگیرى شود.
وى ادامــه داد: اکنــون بــازار خوبى در روســیه براى 
محصوالت کشاورزى ما به وجود آمده، هرچند امسال دیر 

است و باید براى آینده برنامه ریزى کنند.

جریمه وام کشاورزان را 
بانک مى بخشد

 فعالیت 1100 کالس 
چندپایه اي در استان

شرکت سوئدى اسکانیا براى تحویل هزار و350 اتوبوس 
به اصفهان و چهار شهر دیگر با ایران توافق همکارى 

امضا کرده است.
اسکانیا در سایت این شرکت اعالم کرده که اولین سرى 
اتوبوس ها تا پایان سال 2017 میالدى در ناوگان حمل 
و نقل به کار گرفته خواهد شد. هزار اتوبوس دیگر هم با 

فاینانس مالى یک شرکت دیگر خریدارى خواهد شد.
این پیش توافق در تهران و با حضور نخست وزیر سوئد، 
وزیر تجارت این کشور، اســتاندار اصفهان، مدیرعامل 
اسکانیا و شریک ایرانى این مؤسسه امضا شد. اسکانیا 
یکى از چند شــرکت و مؤسســه تجارى اســت که 
مدیران آنها همراه نخســت وزیر سوئد به ایران آمده و 

قراردادهایى امضا کردند.
ایران یکــى از ده خریدار عمده اتوبوس هاى اســکانیا 
در جهان است. شــرکت عقاب افشان، شریک تجارى 
اسکانیا در ایران بوده و از ســال 1381 توزیع و مونتاژ 
محصوالت اســکانیا در ایران را به عهده داشته است. 
دو ســال پیش اوایل تابســتان 1393 نیروى انتظامى 
کشورمان به دلیل انتشار گزارش هایى درباره «حوادث 
متعدد» براى این اتوبوس ها در مسیرهاى بین شهرى، 

خواستار جمع آورى این وسایل نقلیه شد.
آن زمان مدیرعامل اســکانیا در ایران این اتهام ها را رد 
کرده و گفته بود که اتوبوس هاى این شرکت ایمن است 
و خریداران به گفته او «اتوبوس ها را دستکارى کرده اند 

که این موضوع منجر به حوادث مختلف شده است».

امضاى قرارداد اصفهان و سوئد در زمینه 
حمل و نقل 

در همین حال شهردار اصفهان در دیدار با نخست وزیر 
سوئد قراردادى را در زمینه توسعه زیرساخت هاى حمل 

و نقل عمومى و ریلى به امضا رساند.
مهدى جمالى نژاد با بیان اینکه در خانواده شــهردارى 
اصفهان همواره تالش کرده ایم که ارتباط مستحکمى 
را با مردم داشته باشیم، اظهار داشت: ما خود را مسئول بى 
واسطه مطالبات مردم دانسته و به دنبال شنیدن نیازهاى 
اقشار مختلف هستیم و در همین رابطه تالش کرده ایم تا 
جایى که در توان داریم مسئولیت هاى خود را ایفا کنیم.

شهردار اصفهان با بیان اینکه یکى از مشکالت ما توسعه 

معابر شهرى اســت تأکید کرد: روزانه صدها خودرو در 
اصفهان شماره گذارى مى شــود، همچنین خیابان ها 
از خودرو اشباع شــده و این موضوع سبب آلودگى هوا 

شده است.
جمالى نژاد اضافه کــرد: کیفیت زندگى مــردم براى 
ما بســیار مهم اســت، نمى توانیــم از مــردم انتظار 

داشــته باشــیم که مدلى از حمل و نقــل را رها کنند 
در حالى کــه جایگزین هــاى خوبى را بــراى آنها در 
نظر نگرفته ایم؛ براى مثال شــاید مــردم نخواهند با 
ماشین هاى شــخصى در شهر ســفر کنند اما در این 
راســتا ما مدل هاى جایگزیــن را در اختیــار آنها قرار 

نداده ایم.

شهردار اصفهان همچنین عنوان کرد: ما با این توافقنامه 
نشــان دادیم که اراده مدیران اصفهانى روان ســازى 
ترافیک و تسهیل در رفت و آمد است، ما از هر فرصتى 
براى رسیدن به این هدف استفاده مى کنیم، قرارداد امضا 
شده نیز در بحث تراموا و حمل و نقل بسیار کمک کننده 

خواهد بود.

قرارداد مهمى که با حضور نخست وزیر سوئد و استاندار اصفهان امضا شد

اتوبوس هاى اسکانیا در 
راه اصفهان

اســتاندار اصفهان گفت: میزان نــان تولیدى در 
ایام نوروز باید 15 درصد بیشــتر از گذشته باشد تا 
مســافرین نوروزى در تأمین نان با مشکل مواجه 

نشوند.
رســول زرگرپور در شــوراى آرد و نان استان، در 
خصوص تأمین و توزیع گندم، آرد و نان طرح نوروز 
96، اظهار داشت: باید در محل هایى که مسافرین 
بیشترى اقامت دارند نانوایى ها فعال تر و حتى بیشتر 

فعالیت کنند.
وى بر کنترل فروشگاه هاى بزرگ در جهت عدم 
عرضه نان غیر مجاز تأکید کرد و افزود: باید کنترل 
بیشترى بر روى تولید نان ســنتى صورت گیرد و 
از فروش نان بدون بســته بندى در فروشــگاه ها 

جلوگیرى شود.
وى همچنین بر لزوم کاهش میزان نمک مصرفى 
در نانوایى ها اشاره کرد و افزود: 12 درصد نانوایى ها
باالتر از حد اســتاندارد نمک استفاده مى کنند که 
باید با در نظر گرفتن کیفیــت نان در کارخانجات، 
نانوایى ها و آمــوزش الزم توســط اتحادیه ها با 
همکارى اداره نظارت برمواد غذایى شبکه بهداشت 
و اداره غله میزان مصرف نمک کاهش یافته و به 
میزان استاندارد برســد. زرگرپور یکى از راه هاى 
کاهش مصرف نمک را استفاده استاندارد از بهبود 

دهنده ها در کارخانجات خواند.

  تولید نان در 
ایام نوروز 15 درصد 

افزایش یابد

همزمان با دهه فجر و ســى و هشتمین سالروز پیروزى 
انقالب اســالمى ایران، جمعى از مدیران و کارشناسان 
اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان، مدیریت درمان 
تأمین اجتماعى استان اصفهان و اداره امور شعب بانک 
رفاه استان اصفهان به دیدار آیت ا... حسین مظاهرى از 

مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان رفتند.
به گزارش روابط عمومى مدیریت درمان تأمین اجتماعى 
اســتان، در ابتداى این دیــدار على اعتصــام پور مدیر 
درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان، على اصغر 
دادخــواه مدیرکل تأمیــن اجتماعى اســتان اصفهان 
و نادعلــى رئیس اداره امورشــعب بانک رفــاه به بیان 
عملکرد و اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت خود 

پرداختند. 
مدیر درمان ســازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 
با اشاره به گام هاى توســعه در حوزه درمان بیان کرد: 
ســاختمان بخش آنژیوگرافى بیمارستان دکتر شریعتى 
به بهره بردارى رسید و امیدواریم با خرید تجهیزات این 
بخش که از نیازهاى اساســى این استان است در سال 
آینده افتتاح شــود و به بهره بردارى برســد . دکتر على 
اعتصام پور  گفت: با همت مجموعه درمان همانطور که 

در دو سال ونیم گذشته گام هاى  مؤثرى برداشته ایم در 
استقرار هتلینیگ شــریعتى نیز همانند غرضى و فاطمه 

الزهرا(س) نجف آباد موفق عمل خواهیم کرد.
 وى خاطر نشــان کرد:  با حدود 300 مرکز سونوگرافى 
در شــهر اصفهان قرارداد داریم که افــراد مى توانند با 
معرفینامه از سازمان  بدون فرانشــیز کارهاى درمانى 

خودشان را انجام دهند.
 آیــت ا... مظاهرى هم در ایــن دیدار در ســخنانى با 
گرامیداشــت ایام پیروزى انقالب و دهــه مبارك فجر 
گفت: مردم باید از خدمات و برکات نظام مطلع باشــند.
وى از انقالب اســالمى به عنوان «شــجره طیبه» یاد 
کرد و گفت: یکى از بزرگ ترین دستاوردهاى این نظام 
حضور و مشارکت مستقیم مردم در سیاستگذارى هاى 
کالن کشور اســت که با دو انتخابات پیش روى کشور 
امیدواریم شــاهد حضور حداکثرى مردم به مانند همه 

انتخابات ها باشیم.
وى از انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا به عنوان آزمون بزرگ مردم یاد کرد و گفت: 
ان شاء ا...با انتخاب آگاهانه مردم، شاهد تحقق شعارها و 

ایجاد رفاه و آسایش براى مردم خواهیم بود. 

دیدار مدیران بیمه اى و درمانى تأمین اجتماعى و 
بانک رفاه استان اصفهان با آیت ا... مظاهرى

همزمان با ایام ا... دهه مبارك فجر دو طرح مخابراتى در روســتاى موغار بخش مرکزى شهرستان اردستان به بهره 
بردارى رسید.

حمیدرضا ترکیان رئیس اداره مخابرات شهرستان اردستان در این رابطه اعالم کرد این طرح ها شامل نصب، نوسازى 
تجهیزات موبایل و توسعه پورت هاى اینترنت پرسرعت ADSL به میزان 128 پورت مى باشد که با اعتبار دو میلیارد 

ریال به بهره بردارى رسیده است. در این مراسم نماینده مجلس، فرماندار و دیگر مسئولین نیز حضور داشتند.

 افتتاح 2 طرح مخابراتى در روستاى موغار اردستان 

پروژه آبرسانى به روستاى «ُسه» شهرستان شاهین شهر 
و میمه در ایام ا... دهه فجر با حضور مســئولین استانى و 

شهرستان افتتاح و به بهره بردارى رسید.
به گزارش روابط عمومى شرکت آب و فاضالب روستایى 
استان اصفهان،  مدیر امور آب و فاضالب روستایى شهرستان 
شاهین شــهر، میمه و برخوار در این خصوص گفت: منبع 
تأمین آب شرب روســتاى «ُســه» واقع در شمال این 
شهرســتان با حدود هزار نفر جمعیت، به دلیل خشکسالى 
دچار کمبود آب شده و آبرســانى به اهالى این روستا را با 

مشکل مواجه نموده بود.
محمد اونیک آزه افزود: براى برطرف نمودن این مشکل، 
پس از انجام مطالعات فنى، طــرح جایگزین نمودن منبع 
تأمین آب جدید در دستور کار قرار گرفت و در دهه فجر بهره 
بردارى از آن آغاز شد. وى اعتبار هزینه شده براى اجراى این 
پروژه را 2500 میلیون ریال اعالم کرد و اظهار داشت: این 
اعتبارات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملى تخصیص 

داده شده بود.
اونیک آزه ادامه داد:  حفــر و تجهیز یک حلقه چاه، اجراى 
1200 متر خط انتقال، احداث ســاختمان چاه و کلرزن و 
اجراى 1280 متر شبکه برق از اقدامات انجام شده براى این 
پروژه بوده است. مدیر آب و فاضالب روستایى شهرستان 
شاهین شــهر، میمه و برخوار همچنین با اشاره به اهمیت 
کنترل کیفیت و سالمت آب شــرب مصرفى روستاییان 
گفت: براى این پروژه، از دستگاه الکترولیز نمک طعام براى 

گندزدایى آب آشامیدنى استفاده شده است.
شهرستان شاهین شهر و میمه با جمعیت روستایى بالغ بر 13 

هزار نفر در شمال شهر اصفهان قرار گرفته است.

آبرسانى به 1000 نفر
 از روستاییان
 شاهین شهر و میمه 

به گزارش روابط عمومى اصفهان سیتى سنتر، مجموعه 
مرکز همایش ها و سینماهاى اصفهان سیتى سنتر بیش از 
70 درصد پیشرفت داشته است و فاز اول این طرح که همان 
سالن اصلى است تا پایان سال به بهره بردارى خواهد رسید.

به گفته طراح مجموعه ســالن هاى سینمایى و همایش 
اصفهان سیتى سنتر این سالن با ظرفیت بیش از هزار نفرى 
خود مجهز به بهترین تجهیزات دنیــا خواهد بود که براى 
اولین بار در خاورمیانه مورد اســتفاده قرار مى گیرند. شش 
ســالن دیگر نیز وجود دارد که به ترتیــب با ظرفیت هاى 
370، 230، 200، 90، 70 و 60 نفر به مرور تا نیمه اول سال 
96 به بهره بردارى خواهند رسید. در واقع به گونه اى برنامه 
ریزى شــده که بتوانیم در این مجموعه میزبان جشنواره 
هاى مختلف داخلى و بین المللى از جمله جشــنواره فیلم 

کودك باشیم.
وفا جعفرزاده دلیل ایجاد طراحى سالن هایى با ظرفیت هاى 
کمتر را پوشش تمامى اکران هاى شهر مانند هنر و تجربه، 

کودك و نوجوان و... بیان مى کند و از فقر استان در زمینه 
سالن هاى سینمایى مى گوید. وى معتقد است: این مجموعه 
با ظرفیت حدود دو هزار صندلى در پایان مى تواند 32 درصد 
به فضاى سینمایى استان اصفهان بیافزاید و امیدوار است 
دیگر دست اندرکاران نیز بتوانند پس از آن مجموعه هاى 

دیگرى را نیز به ظرفیت استان اضافه کنند.
به گفته طراح مجموعه ســالن هاى سینمایى و همایش 
اصفهان سیتى سنتر، در این مجموعه عالوه بر سالن هاى 
موجود دو استودیو تخصصى صدابردارى و دوبالژ و استودیو 
تخصصى تصویر بردارى به صورت مجازى با پرده سبز نیز 
طراحى شده است. همچنین یک موزه سینما و یک گالرى 
2000مترى  در مجموعه ســالن هاى سینمایى اصفهان 

سیتى سنتر موجود است.
به گفته وى تنها دلیل مهمى که تا کنون باعث تأخیر در بهره 
بردارى از این مجموعه شده اســت، ساخت مجموعه اى 

فرهنگى با رعایت تمامى استانداردها بوده است. 

فاز اول سینماهاى سیتى سنتر
 در آستانه افتتاح

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: روباهى که در یکى از کارگاه هــاى اداره آب و 
فاضالب استان گرفتار و از ناحیه دو دست مصدوم شده 

بود تیمار شد و به پارك صفه انتقال یافت.
مصطفى جمشیدیان در گفتگو با مهر، اظهار داشت: در 
روزهاى گذشته مأموران یگان حفاظت محیط زیست 
اصفهان روباهى که در یکــى از کارگاه هاى اداره آب 
وفاضالب استان گرفتار و از ناحیه دو دست مصدوم شده 
بود را نجات دادند. وى افزود: حال روباه چندان مساعد 
نبود و بر این اساس ابتدا مورد تیمار قرار گرفت و سپس 

به پارك صفه اصفهان تحویل داده شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
تأکید کرد: در ایام سرد سال گاهى حیات وحش از محیط 
طبیعى زندگى خود خارج شده و در جستجوى غذا به 
سطح شهر مى آیند که شهروندان در صورت مشاهده 
این حیوانات باید مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست 
استان اطالع دهند.  وى همچنین با اشاره به دستگیرى 
متخلف شکار پرندگان وحشى در شهرستان گلپایگان 
تأکید کرد: با اطالع رسانى به موقع یکى از شهروندان 
گلپایگانى این متخلف شکار غیر مجاز پرندگان وحشى 
در اطراف شهر گلپایگان دستگیر و به مراجع قضائى 
معرفى شدند. جمشیدیان بیان داشت: از این متخلف 
الشه یک پرنده وحشى، یک قبضه اسلحه شکارى، دو 
تیر فشنگ و خودرو کشف و ضبط شده است. وى ادامه 
داد: همچنین در هفته هاى گذشته یک متخلف شکار 
در فریدونشهر دستگیر و حکم قضائى براى متخلف 
زیست محیطى درکه در حین استفاده بیش از حد سموم 
کشاورزى در مزرعه پیاز شناسایى شده بود صادر و وى 
عالوه بر پرداخت جزاى نقدى در حق صندوق دولت به 
مدت شش ماه به خدمات عمومى زیر نظر اداره محیط 

زیست مبارکه محکوم شد.

تحویل روباه 
مصدوم به 

پارك صفه اصفهان
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ترفند جدید واردکنندگان براى 
عرضه میوه هاى وارداتى  

رئیس اتحادیه میوه و سبزى از فروش نارنگى وارداتى در 
میدان مرکزى میوه و تره بار به جاى محصول داخلى خبر 
داد و گفت: این ترفند جدید قاچاقچیان میوه براى عرضه 

میوه هاى وارداتى است.
حسـین مهاجران  اظهارداشـت: عرضه کننـدگان این 
میوه را در سـبدهایى که مختص نارنگى ایرانى اسـت 
قرار مى دهند و آن را به جاى محصول داخلى به فروش 

مى رسانند.

واردات دام زنده، آزاد شد 
معاون وزیر کشاورزى اعالم کرد: در شرایطى که واردات 
دام زنده به صورت محدود و مشروط آزاد شده و عرضه 
داخلى آن نیز افزایش یافته اسـت، شاهد کاهش چهار 
هزار تومانى قیمت گوشت قرمز هسـتیم اما گرانى این 
محصول ارتباطى بـه ایـن وزارتخانه ندارد و سـازمان 

حمایت مسئول نظارت بر بازار خرده فروشى است.
حسن رکنى افزود: وزارت جهاد کشـاورزى براى حفظ 
ذخایر دامى دامـداران، تصمیـم به صدور مجـوز براى 
واردات محدود دام زنده گرفته و بر این اساس با در نظر 
گرفتن شـرایط و پروتکل هاى قرنطینه اى و بهداشتى 
مدنظـر سـازمان دامپزشـکى واردات دام زنـده انجـام 

مى شود.

نظارت الکترونیک بر 
مزارع ذرت و گندم 6 استان  

رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهى بذر و نهال کشور 
گفت: تاکنون روندهاى اجرایى در مـزارع گندم و ذرت 
شش استان با نرم افزار و سامانه الکترونیک زیر پوشش 
قرار گرفته اسـت که امیدواریم در آینده اى نزدیک این 

سامانه به سایر استان هاى کشور تعمیم داده شود.
محمدحسن عصاره افزود: با توجه به امکانات اقتصادى 
دولت، ابزارهاى نوین و دانش بنیان به بخش کشاورزى 
کمک مؤثرى مى کند؛ بنابراین نـرم افزار کنترل مزارع 
با اسـتفاده از سیسـتم هاى گیرنـده، فرسـتنده و تبادل 

اطالعات زیر نظر طراحى شد. 
وى تصریح کرد: تصاویر لحظه  به لحظه از مزارع توسط 
کارشناس به مرکز مخابره مى شـود و اطالعات دقیق 

درباره روندها در دسترس قرار مى گیرد.

زمان پرداخت عیدى و حقوق 
بهمن و اسفند  

سخنگوى دولت از پرداخت عیدى پایان سال کارکنان 
دولت همراه با حقوق بهمن ماه تا قبل از پایان ماه جارى 
خبر داد و گفت: حقوق اسـفند کارکنان دولت تا بیستم 

اسفندماه پرداخت مى شود.
محمدباقر نوبخت تأکید کرد:  با توافقى که با خزانه کل 
کشور داشـته ایم تالش مى کنیم تا نیمه اول اسفندماه 
و حداکثر 20 اسـفند تمامـى حقوق (حقوق اسـفندماه) 
کارکنان دولت را پرداخت کنیم، همچنین سعى مى کنیم 
یارانه  این ماه را نیز دو سـه روز زودتر بـه مردم پرداخت 

کنیم.

سرمایه گذارى قطعه سازان 
ترکیه در ایران

رئیس انجمن قطعه سـازان ترکیه گفت: ما مى خواهیم 
در ایران سرمایه گذارى کرده و در پروژه هاى تحقیق و 

توسعه صنعت خودروى ایران فعال شویم.
«آلبرت کنسـا» اظهار داشـت: رقابت در حوزه صنعت 
خودرو مى تواند به تقویت شرکت هاى ایرانى و توسعه اى 
کمک کند و ما در این راه گام برخواهیم داشـت. وى با 
بیان اینکه در ده سال گذشته توسعه گسـترده اى را در 
صنعت خودروسازى ترکیه شاهد بوده ایم، خاطرنشان 
کرد: در این مدت تولید خـودرو در ترکیـه 50 درصد و 

صادرات 70 درصد رشد داشته است.
 رئیس انجمن قطعه سازان ترکیه تصریح کرد: صادرات 
خـودروى ترکیه عمدتاً بـه اتحادیه اروپاسـت و ترکیه 
بزرگ تریـن صادرکننده خودرو در اتحادیه اروپاسـت. 
به گونه اى که سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه 
خودرو به کشـورهاى عضـو اتحادیه اروپا صادر شـده 

است.

مدیرکل دفتر کاریابى هاى وزارت کار با اعالم آخرین آمار 
اعزام نیروى کار، از اعزام نیروى کار ایرانى به کشورهاى 

آلمان و استرالیا خبر داد.
محمد اکبرنیــا اظهار داشــت: پس از اجــراى برجام 
پیش بینى کرده بودیم که تا پایان دولت یازدهم ده هزار 
نیروى کار با شرایط جدید به خارج اعزام شوند ولى روزنه 
و افق جدیدى که بتواند در ســطح گسترده این هدف را 

محقق کند گشوده نشد.
وى درباره پیش بینى موضوع اعزام نیروى کار در برنامه 
ششم توسعه گفت: در برنامه ششم بحث اعزام نیروى کار 
پیش بینى نشده است و این مسئله به سیاست خارجى ما 

وابستگى تام دارد.
وى از اعزام هزار نیروى کار ایرانى در ســال 95 خبر داد 
و گفت: امسال توانستیم در حد محدودى اعزام به خارج 
داشته باشیم که عمده آن به کشــورهاى ترکیه، آلمان 
و استرالیا بوده اســت. به گفته اکبرنیا رایزنى با آلمان و 
استرالیا همچنان در حال انجام است و اعزام نیروى کار به 

ایرلند نیز در دستور کار قرار دارد.
وى درباره اعزام نیروى کار به کشورهاى حاشیه خلیج 
فارس نیز گفت: علیرغم آنکــه در گفتگو اعالم آمادگى 
مى کنند ولى همچنــان مشــکالتى در این خصوص 

وجود دارد. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان از آغاز فروش اینترنتى 
محصوالت این شرکت خبر داد .

احمد صادقى در گفتگو با خبرگزارى صداوســیما اظهار 
داشت: با افتتاح این سامانه از این پس همه مردم امکان 
خرید محصوالت ذوب آهن اصفهان را در سراسر کشور 

خواهند داشت.
وى با بیان اینکه در این سیستم قیمت ها کامًال مشخص 
و شفاف اســت مهمترین ویژگى آن را حضور خریداران 
در فضاى رقابتى دانست و تأکید کرد: شرکت براساس 
قوانین مربوط به فضاى رقابتــى، محصوالت خود را به 

باالترین قیمت ها به فروش مى رساند .

صادقى راه انــدازى فروش اینترنتــى را فرصتى براى 
دسترسى آسان همه مردم به محصوالت شرکت ذوب 

آهن اصفهان دانست .
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان به توافقى که این 
شرکت با راه آهن جمهورى اســالمى ایران امضا کرده 
است اشاره کرد و گفت : این شــرکت موفق شده است 

تاکنون 3 هزار تن ریل مورد نیاز راه آهن را تولید کند .
وى نبود نقدینگى را یکى از مهمترین مشــکالت پیش 
روى دولت در این بخش دانســت و افزود: متأســفانه 
ریل هاى تولید شده هم اکنون در انبارهاى شرکت ذوب 

آهن اصفهان دپو شده است.

آخرین آمار اعزام نیروى کار 
به خارج از ایران

فروش محصوالت ذوب آهن 
اصفهان اینترنتى  شد

در حالى که خبرها حاکى از واگذارى ســایپاى کاشان به 
سیتروئن فرانسه است، خبرگزارى تسنیم دیروز اعالم کرد 
که قرار داد این واگذارى با رقم اندکى امضا شده است. از 
طرف دیگر مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادى کاشان گفته 
است با سیتروئن مذاکره شده تا فرانسوى ها از این منطقه 

هم استفاده کنند. 
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادى کاشان گفت: مساحت کل 
منطقه ویژه اقتصادى کاشان، 1345 هکتار است که در فاز 

اول 250 هکتار آن افتتاح مى شود.
بهزاد کاظمیان در گفتگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت این 
منطقه گفت: طرح اولیه این منطقه در سال 89 در مجلس 
به تصویب رسید و در سال 91 آیین نامه آن در هیئت اجرایى 

دولت تصویب شد.
وى ادامه داد: مطابق مصوبه دولت، ســازمان توســعه و 
نوسازى معادن (ایمیدرو ) مسئول اجرایى این منطقه شد 

و در واقع از سال 93 این طرح فاز اجرایى به خود گرفت.
وى تصریح کرد: از دیگر مزیت هاى این منطقه نزدیکى 
خط آهن به آن است و فاصله آن تا جاده 2 کیلومتر است. از 
سوى دیگر با توجه به واگذارى سایپاى کاشان به سیتروئن 
فرانسه، مذاکرات خوبى با این شرکت انجام شده تا از مزایاى 
ویژه مناطق اقتصادى ویژه استفاده کنند زیرا یک پهنه از 
این منطقه به تولید کنندگان قطعات خودرو اختصاص دارد.

تولید 3 محصول جدید سیتروئن در کاشان
در همین حال مدیرعامل شرکت خودروسازى سیتروئن 
از عرضه سه محصول جدید این شرکت در ایران در آینده 

نزدیک خبر داد.
به گزارش ایسنا، «لیندا جکسون» در چهارمین همایش 
بین المللى صنعت خودروى ایران اظهار داشت: خودروهاى 
ما که در کارخانه کاشــان تولید خواهند شد، به روزترین 
خودروهاى تولید شده در ایران خواهند بود و در باالترین 

کیفیت قرار خواهند داشت.
وى با بیان اینکه با توجه به کیفیت باال و قیمت مناســب 

محصوالت تولیدى در کاشان، 30 درصد آن صادر خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: سه مدل سیتروئنى که در ایران تولید 
خواهد شد، همه از نسل جدید به این محصوالت خواهد بود 

و تا 70 درصد داخلى سازى خواهند شد.
مدیرعامل سیتروئن ادامه داد: خودروهاى سیتروئن تولیدى 

در ایران در حد استاندارد آالیندگى یورو 6 خواهند بود.
وى تصریح کرد: خودرو CBU C4 (آماده) نیز امســال در 

ایران عرضه خواهد شد.

تجدید نظر کنید
در همین حال سایت اصولگراى تسنیم دیروز طى گزارشى 

نوشت که طى قرارداد سایپا و پژو-سیتروئن، طرف ایرانى 
براى واگذارى 50درصد از سهام ســایپا کاشان به طرف 
فرانســوى، تنها 168 میلیون دالر مطالبه کرده است. در 
حالى که بر اساس مستندات منتشره در گزارش هاى این 
شرکت و سایت کدال، براى احداث این کارخانه معادل 500 

میلیون دالر هزینه شده است. 
عالوه بر اینها، موقعیت مناســب جغرافیایى این کارخانه، 
تجهیزات به روز و بازار انحصارى کــه در اختیار صاحب 
این کارخانه قرار مى گیرد نیز در این قراردادها لحاظ نشده 
است. این پایگاه خبرى خواستار بازنگرى در قرارداد سایپا 
و پژو-ســیتروئن و به ویژه ارزیابى مجدد ســایپا کاشان

 شد.
احداث مجتمع خودروسازى در شهرســتان کاشان ابتدا 
توسط زامیاد و در سال 85 به منظور افزایش ظرفیت خطوط 
تولید وانت نیســان کلید خورد. اما تغییرات صورت گرفته 
در بازار خودرو موجب شــد تا در ادامه این پروژه بازنگرى 
کاملى صورت پذیرد. از همین رو مالکیت 60 درصد از این 
خودروسازى کاشان (تحت عنوان سامیار کاشان) به سایپا 

منتقل گردید. 
بنابر گزارش هیئت مدیره در سال 87، حجم سرمایه گذارى 
ثابت انجام شده براى این کارخانه توسط زامیاد طى سال 
هاى 83 تا 86، عددى بالغ هــزار و500 میلیارد ریال بوده 

است. با تکمیل این کارخانه، ســایپا کاشان مهر ماه سال 
1388 به طور آزمایشــى آغاز به کار کــرد و پس از آن در 
اردیبهشت 89 رسماً افتتاح گردید. با توجه به گزارش هیئت 
مدیره گروه سایپا در سال 1388 ارزش مبلغ سرمایه گذارى 
ثابت انجام شده براى پروژه، مبلغ سه هزار و500 میلیارد 
ریال اســت. پس از بهره بردارى از کارخانه سایپا کاشان 
پروژه فاز 2 این کارخانه در قالب خطوط پرسکارى سنگین 
و احداث خط رنگ آمیزى قطعات پالستیکى و مونتاژ سپر 
خودرو تعریف گردید که مجموع الزم براى این پروژه هزار 
و204میلیارد تومان بود. در نهایت در سال 1390 بودجه اى 
برابر 906 میلیارد ریال براى این پروژه در نظر گرفته مى 
شود و این پروژه در سال 91 به پایان رسیده و بهره بردارى 

مى گردد.
همانطور که توضیح داده شــد هــزار و500 میلیارد ریال 
درکارخانه سایپا کاشان پیش از سال 87 هزینه شده که با 
توجه به اینکه این هزینه بیشتر صرف ساخت و ساز شده 
است، عمده این هزینه، ریالى بوده اســت. بنابراین با در 
نظر گرفتن نرخ تورم از سال 86 تا کنون ارزش پول هزینه 
شده به دست مى آید که این مقدار برابر باشش هزار و847 

میلیارد ریال مى گردد.
پس از آن سایپا دوهزارمیلیارد ریال براى تکمیل فاز یک 
و 906 میلیارد ریال براى ساخت فاز 2 این کارخانه هزینه 
مى کند که به دلیل اینکه عمده این هزینه ها صرف تجهیز 

خطوط شده، ارزى مى باشد.
حال با در نظر گرفتــن نرخ ارز مرجع در ســال هایى که 
هزینه هــاى ارزى صورت گرفته، مجمــوع هزینه هاى 
ارزى کارخانه 294/5میلیون دالر مى گردد. با تبدیل هزینه 
ریالى به ارز آزاد روزانه و جمع کردن با هزینه هاى ارزى، 
ارزش سایپا کاشــان به میزان 480 میلیون دالر محاسبه

 مى شود.
عالوه بر عدم توجه به موارد بــاال، امتیازهاى ویژه اى که 
این کارخانه داراست در سازوکار قیمتگذارى رسمى لحاظ 

نشده است. 

مذاکره با سیتروئن براى حضور در استان اصفهان

فرانسوى ها در کاشان اتومبیل مى سازند

در تبریــز فروشــگاه هاى زیــادى تابلــوى کوچکى 
را درمغازه شــان آویــزان کرده انــد، کــه بــرروى 
آن نوشــته شــده «با افتخار فقــط اجنــاس ایرانى 

مى فروشیم».
 این حرکت خود جــوش که باید خیلــى پیش تر آغاز 
مى شــد مى تواند به عنوان یک الگو ، حرکتى آغازین 
براى سایر اتحادیه ها براى فروش کاالى ایرانى باشد 
چرا که تنها راه مقابله با کاالهاى قاچاق و تولیداتى که 
مشابه آن در کشور تولید مى شــود اقدام خود اصناف 
اســت که به جاى عرضه کاالهاى بــى کیفیت چینى 
اجناس مرغــوب و تولیدات داخلــى را جایگزین کنند. 
به گفته آمارى که اعالم مى شــود ایرانى ها ســاالنه 
حدود 150 میلیون جفت کفش اســتفاده مى کنند که 
براساس برآوردها چیزى حدود 30 میلیون جفت کفش 
از خارج وارد مى شود که به گفته برخى از فعاالن صنعت 

کفش با احتســاب آمــار قاچاق این رقم بیــش از این
 است.

علیرضا جباریان فام رئیس اتحادیه صنف کفاشان تبریز 
در پاسخ به این پرسش که استقبال مردم از کمپینى که 
براى فروش کفش ایرانى آغاز شده است، دراین مدت 
چگونه بود اظهار داشــت: در این مــدت مردم برخورد 
خوبى با طرح داشــتند و اســتقبال زیادى شده و حتى 
از اســتان هاى دیگر هم تماس هایى براى اســتمرار 
این حرکت صورت گرفته اســت .خوشــبختانه تعداد 
واحدهایى که به این کمپین پیوستند هم رو به افزایش 
اســت و تاکنون 560 واحد فقط در شــهر تبریز به این 
کمپین پیوســتن و واحدهایى که قبــًال کفش خارجى 
هم مــى فروختند اعالم کردند که فقــط کفش ایرانى 
مى فروشند و کفش هاى خارجى را از ویترین ها جمع 

کردند .
هرچه به قدمت میادین نفتى اضافه مى شود برداشت نفت 
از این میادین را با چالش بیشترى مواجه مى کند، چالشى 
که اگر برطرف نشود، میلیاردها دالر سرمایه در زیر زمین 
کشور یا با خاك یکسان شده یا نصیب کشورهاى همسایه 

مى شود.
به گفته وزیر نفت حدود  830 میلیارد بشکه نفت کشف 
شــده در ایران وجود دارد که یک درصد افزایش ضریب 
بازیافت آن، به افزایش هشــت میلیــارد و 300 میلیون 

بشکه اى برداشت نفت منجر مى شود.
درحالى که اهمیت ازدیاد برداشت در ایران در حد صحبت 
و تذکر مانده، به نظر مى رسد همسایگان کشورمان که در 
بسیارى از میدان هاى نفتى با ما مشترك هستند  کم کم 

گوى سبقت را در این زمینه از ایران مى ربایند.
در این راســتا، طبق گفته على کاردر مدیرعامل شرکت 
ملى نفت ایران، عراق که از کشورهاى رقیب ایران در چند 
میدان مشترك به شــمار مى رود، براى افزایش ظرفیت 
تولید نفت خود برنامه هاى بسیارى دارد و مى تواند تولید 
روزانه خود را در آینده اى نزدیک به شش میلیون بشکه 

برساند.
همچنین غالمرضا منوچهرى، معاون توسعه و مهندسى 
شــرکت ملى نفت ایران بر ضــرورت افزایش ضریب 
بازیافت از مخازن نفتى کشــور تأکید کرده و گفته بود 
ضریب بازیافت 5/5 تا 6 درصدى در میدان هاى بزرگى 
مانند آزادگان و یادآوران براى این شــرکت  قابل قبول

 نیست.

اهمیت افزایش ضریب بازیافــت درحالى همواره مورد 
تأکید قرار گرفته که وزیر نفــت در جدیدترین اظهارات 
خود در این مورد از بر باد رفتن بیش از 300 میلیارد دالر 
سرمایه کشور درصورت عدم انجام اقدامى در زمینه ازدیاد 

برداشت خبر داد.
زنگنه مهمترین چالش بخش باالدستى صنعت نفت ایران 
را که در دنیا نیز به آن پرداخته مى شود افزایش بازیافت 
از میدان نفتى عنوان کرده و گفته بود براى مثال  میدانى 
مانند آزادگان وجود دارد که حدود 34 میلیارد بشکه نفت در 
آن کشف شده است اما برآوردهایى که براى آن مى شود 
این است که 93 درصد این نفت زیر زمین مى ماند و فقط 7 
درصد را مى توانیم با این روش هاى کنونى استخراج کنیم 
یعنى 93 درصد آن از دست مى رود یا با هزینه هاى بسیار 

باال باید آن را برداشت کنیم.
وى بر این موضوع که ایــران در زمینه افزایش ضریب 
بازیافت موفق نبوده است تأکید کرده و ادامه داده بود این 
عدم موفقیت دالیل مختلفى دارد که بخشى از آن شعار 
دادن است. ضریب بازیافت میادین نفتى در ایران حدود 
30 درصد است که باید افزایش پیدا کند. همسایه ها بیشتر 

از ما برداشت مى کنند. 
زنگنه میزان ذخایر نفت درجاى ایران را 700 میلیارد بشکه 
عنوان کرده و گفته بود یک درصد افزایش برداشت این 
میزان برابر با هفت میلیارد بشــکه برداشت است که با 
قیمت هاى کنونى نفت، 350 میلیارد دالر درآمد اضافه را 

براى کشور به همراه خواهد داشت.

کمپین تبریزى ها به 560 مغازه دار رسید350 میلیارد دالر، زیرِ زمین ایران دفن است نخستین پرواز بین المللى 
ایرباس 321 هما

نخستین پرواز بین المللى ایرباس جدید هواپیمایى 
جمهورى اسالمى ایران «هما» که پس از قرارداد 
خرید یکصد فروند هواپیما میان این شــرکت و 
ایرباس در بیست و سوم دى ماه تحویل ایران ایر 
شده بود انجام گردید و این هواپیما  با معرف پروازى 

هماى 659 تهران را به مقصد دبى ترك کرد.
گفتنى اســت پیش از این برخى منابع خبرى از 
ممنوع الخروج بودن این ایرباس خبر داده بودند 
که ســید قاســم بى نیاز رئیس مرکز ارتباطات و 
اطالع رســانى وزارت راه و شهرسازى در گفتگو 
با خبرگزارى میزان این مسئله را تکذیب کرده و 
اظهار داشت: ادعاى ممنوع الخروجى این هواپیما 

کذب محض است.

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 شــرایط، 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.

نوبت 
آگهى مناقصه آگهى مناقصه (مرحله اول)(مرحله اول)دوم

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



ورزشورزش 2878سه شنبه  26 بهمن  ماه 0707

  سپاهان امیدوار شد
پیروزى استقالل در دربى تهران عالوه بر بهبود جایگاه 
این تیم و پیروزى در یک نبرد حیثیتى، تیم سپاهان را 

نیز امیدوار کرد. 
پنج شـنبه هفته جارى تیم پرسـپولیس در ورزشـگاه 
آزادى پذیراى سپاهان خواهد بود و این در حالى است 
که شکسـت سـنگین زردپوشـان اصفهانى در مقابل 
ماشین سازى، شرایط روحى و روانى آنها پیش از این 

دیدار حساس را تحت تأثیر قرار داده بود. 
با این حال شکست صدرنشین لیگ برتر از استقالل و 
زدن سه گل به تیمى که پیش تر از این در 20 مسابقه 
تنها پنج گل دریافت کرده بود، بى شک عبدا... ویسى و 
طالیى پوشان اصفهانى را نیز به کسب امتیاز از تهران 

امیدوار کرده است.

نویدکیا مى رسد
رسـول نویدکیا کـه در دیـدار برابر ماشـین سـازى با 
مصدومیت مواجه شده بود، براى دیدار برابر پرسپولیس 

آماده مى شود. 
رسـول نویدکیا هافبـک تیم سـپاهان در دیـدار برابر 
ماشین سـازى با مصدومیت از ناحیه سـاق پا روبه رو 
شـد و صحبت هایى مبنى بر عدم حضور او در مقابل 

پرسپولیس شنیده مى شد.
با این حال پزشک باشگاه سپاهان اعالم کرده که این 
بازیکن   با کمى درد تمرینات سبکى انجام داد ولى قطعًا 

براى دیدار تیمش برابر پرسپولیس  آماده خواهد شد.

بازى سخت با ذوب آهن 
علیرضا منصوریـان در مـورد دیدار اسـتقالل با ذوب 
آهن در هفته بیست و دوم رقابت هاى لیگ برتر گفت:

بازى با ذوب آهن سخت ترین بازى ما خواهد بود و به 
بازیکنانم این موضـوع را گفتم. ذوب آهـن چهار گل 
از تراکتور سـازى خورد امـا فوتبال خوبى بـازى کرد. 
ذوب آهن در آزادى نیز ما را اذیت کرد و من همیشه به 
این تیم احترام مى گذارم. یک لشکر آسیب دیده داریم 
و بازیکنان زیادى کارت گرفتند و قطعًا براى دیدار در 

اصفهان مشکالت خود را داریم.

2 اوکراینى کجا بودند؟
 برانکو پیـش از دربـى 20 بازیکن را به 
اردو فراخواند و پیش بینى مى شد که 
درویشوند به عنوان گلر سوم و یک 
بازیکن دیگر از لیست کنار بروند تا 
تکلیف لیسـت 18 نفره مشـخص 
شـود.از آنجـا کـه برانکـو در اکثر 
از  فصـل  ایـن  هـاى  بـازى 
اوکراینى ها در لیست 18 نفره استفاده 
کـرده و کادر پزشـکى نیز اعـالم کرد 
که بازیکن مصدومـى در اردوى قرمزها 
وجود نـدارد، پیش بینى مى شـد این بار هم 
اوکراینى ها در لیست قرار بگیرند.در نهایت نام 
هردو خط خـورد و برانکـو روى نیمکت ذخیره 
هایـش دو دروازه بان قرار داد که تـا حدى عجیب و 

البته مشکوك به نظر مى رسید.
گفته مى شـود اوکراینى هـا بدون اجـازه اردو را ترك 
کرده انـد و برانکو هم نامشـان را خط زده اسـت.باید 
دیـد واکنش باشـگاه پرسـپولیس که اصـرار به حفظ
 اوکراینى هاى ناکارآمد داشـته و دارد، به این شـایعه 

چیست.

استقالل با 2 محروم  
در اصفهان

شـاگردان منصوریان دربى هشـتاد و چهارم را با دو 
تلفات به پایان رساندند. 

 «رابسون جانواریو» مدافع برزیلى استقالل با دریافت 
سومین کارت زرد فصل خود، از حضور برابر ذوب آن 
محروم شد تا مجید حسینى دوباره در آستانه بازگشت 
به دفاع استقالل قرار گیرد. همچنین مهدى رحمتى 
دروازه بان و کاپیتان اسـتقالل نیز بـا دریافت کارت 
قرمز در این بازى، دیدار با ذوب آهن را از دست داد تا 
براى دومین مرتبه در لیگ شانزدهم، حسین حسینى 

در اصفهان دروازه بان استقالل باشد. 

تایم اوت

 از زمانى که مجتبى حســینى هدایــت ذوب آهن را به 
عهده گرفته تیم اصفهانى ســه مرتبــه در لیگ برتر و 
یک بار در جام حذفى بازنده از زمین خارج شــده است. 
اولین باخت ذوب آهن تحت هدایت حسینى در نهمین 
هفته از لیگ برتر به شــکلى دراماتیک برابر نفت رقم 
خورد. بعــد از آن ذوب آهن دیگر رنــگ باخت در لیگ 
برتر را ندید تا اینکه ظرف دو هفته اخیر مغلوب تیم هاى 
صبا و تراکتورســازى شــد. تیم اصفهانى همچنین با 
هدایت حســینى در نیمه نهایى جام حذفى هم پس از 
تساوى در پایان 90 دقیقه در وقت هاى اضافه قافیه را به 

تراکتورسازى واگذار کرد.

ســرمربیگرى نفت تهران را على دایى بر عهده دارد که 
منتســب به پرسپولیس اســت و امیر قلعه نویى و صمد 
مرفاوى هم که سرمربیان تراکتورسازى و صبا هستند 
به عنوان چهره هاى اســتقاللى فوتبال ایران شناخته 
مى شوند. با این اوصاف، سرمربى ذوب آهن که خود سابقه 
مربیگرى در پرســپولیس را دارد تا به اینجا در مصاف با 
همتایانى که سابقه بازى و مربیگرى در تیم هاى سرخابى 

پایتخت را داشته اند نتایج چندان خوبى نگرفته است.
البته نباید فراموش کرد که حســینى به عنوان سرمربى 
ذوب آهن اولین و (تا به اینجا) تنها باخت پرسپولیس در 

لیگ شانزدهم را هم رقم زده است.

کمیسیون امنیتى ویژه دیدار ذوب آهن و استقالل تهران  
در محل فرماندارى لنجان برگزار شد.

علیرضا جهانشــاهى دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان 
گفت: بر اســاس مصوبات صورت گرفته در این جلسه، 
عوامل اجرایى هیئت فوتبال استان اصفهان از ساعت 11 
در ورزشگاه فوالدشهر حضور پیدا مى کنند و درب هاى 
ورزشگاه جهت ورود تماشاگران از ساعت 12 باز مى شود.
وى ادامه داد: طبق هماهنگى انجام شــده 20 درصد از 
گنجایش ورزشگاه فوالدشهر (سکوهاى 1، 2، 17 و 18) 
در اختیار هواداران تیم استقالل تهران و سایر ظرفیت این 
ورزشگاه در اختیار هواداران تیم ذوب آهن قرار مى گیرد.

دبیر هیئت فوتبال اســتان اصفهان با بیان این مطلب 
عنوان کرد: با توجه بــه 20 درصد ظرفیت درنظر گرفته 
شده براى هواداران تیم استقالل تهران، تعداد دو هزار 

بلیت براى هواداران این تیم به فروش مى رسد.
جهانشاهى قیمت بلیت این دیدار را پنج هزار تومان اعالم 
کرد و افزود: بلیت فروشى این دیدار همزمان با گشایش 
درب هاى ورزشگاه از ساعت 12 براى هواداران دو تیم 
انجام مى گیرد. گفتنى است؛ دیدار تیم هاى ذوب آهن و 
استقالل تهران در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر 
فوتبال کشور روز پنج شــنبه 28 بهمن از ساعت 15در 

ورزشگاه فوالدشهر برگزار مى شود.

20درصد ظرفیت فوالدشهر 
آبى مى شود

آلرژى حسینى 
به سرخابى ها

عامل باخت سپاهان در مقابل ماشین ســازى هواداران سپاهان معرفى 
شــدند تا فرار رو به جلو از جانب نیمکت ســپاهان همچنان ادامه 

داشته باشد.
به گزارش ایمنا،یک پنالتى هدر رفته از جانب مسعود حسن زاده 
و یک گل توسط حســین ابراهیمى کافى بود تا تماشاگران 
خشمگین سپاهان بر روى سکوهاى استادیوم نقش جهان 
خواســتار حیا کردن و رها کردن عبدا... ویســى شــوند. 
سکوهایى که در تمامى هفته گذشــته به واسطه استعفاى 
ناگهانى عبدا... ویســى به عنوان یک بــاروت قابل انفجار 
اســترس زیادى را تحمل کرده بود بالفاصله بعد از اینکه 
سپاهان از حریف خودش عقب افتاد این بار به صورت تمام و 

کمال خواهان استعفاى سرمربى تیمشان شدند و البته این بار 
خبرى از استعفاى ظاهرى و دهان پر کن نبود و هواداران سپاهان 

به وضعیت تیمشان اعتراض داشتند.
اما چه شده که ســپاهان اینطور راحت و بى دردسر به تیم انتهاى جدول 

لیگ در خانه مى بازد و اسباب انتقاد هواداران تیمش را فراهم مى کند؟ شاید 
خیلى ها معتقد باشــند که هدر رفتن پنالتى نیمه اول ســپاهان باعث شد 
ماشین سازان براى کسب یک نتیجه خوب در اصفهان تحریک شوند اما به 
هر حال این اتفاق در تمامى تیم هاى بزرگ دنیا مى افتد و یک تیم حرفه اى 

نباید به این طریق مغلوب حریف خودش شــود. در حقیقت شرایط روحى 
بازیکنان سپاهان به صورتى بود که آنها نتوانستند به جریان بازى برگردند 
و فشار این باخت را مى شد در رفتار شــجاع خلیل زاده و مهدى امینى دید 
که اولى به راحتى آب خوردن پنالتى مى دهد و دومى در وسط زمین بازى 

اشک هایش 
از گونه  جارى مى شود.

به نظر مى رسد عبدا... ویسى این روزها 
بیشتر حواســش را بر روى مصاحبه علیه 

این و آن و انتشار نامه و بیانیه معطوف کرده و 
حواسش به شرایط کلى تیم نیست ولى اى کاش 

اطرافیان سرمربى جوان ســپاهان به او بگویند که این 
کار فقط باعث ملتهب کردن فضا مى شود و همینطور که کانون هواداران 
ســپاهان علیه صحبت هاى او موضع گرفت ممکن اســت برآیند آن در 
بازى هاى بعدى سپاهان روى سکوها هم قابل مشاهده باشد و شرایط را 

براى ویسى سخت کند.
داستان جوانگرایى در تیم و کاهش هزینه ها که البته بر اساس آمار آنچنان 
هم حرف هاى مستندى نیست، بیشتر بازى با کلمات است و هوادار سپاهان 
بعد از یک فصل ناکامى مطلق با حســین فرکى و ایگور استیماچ نیازمند 

تماشاى یک تیم مدعى است.
ویسى از ابتداى فصل تمامى ابزار و اختیارات الزم براى بستن تیم را در کنار 
خودش داشت و حتى باشگاه با کنار گذاشتن هادى عقیلى هم به نوعى کنار 
آمد تا ویســى در آرامش کار خودش را ادامه دهد اما با وجود این، سپاهان 
انتظارات هوادارانش را برآورده نکرده اســت و این مسئله در آینده جایگاه 

ویسى روى نیمکت سپاهان را لرزان تر از قبل خواهد کرد.

   تــوپ 
در زمین 
هــوادار

 استقالل به سپاهان 
آدرس داد!

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.

■باخت سپاهان به ماشین ســازى با آن نتیجه 
افتضاح کم بود، ذوب آهن هم در تبریز شاهکار 
کرد و چهار گل از تراکتورسازى خورد. در روزنامه 
نصف جهان بررسى کنید  که چه بالیى بر سر تیم 
مجتبى حســینى آمده که به یک باره به این روز 
مى افتد. تیمى که این همه بردهاى متوالى آورده 
بود و حتى از این تیم در مقطعى به عنوان مدعى 
جدید قهرمانى لیگ برتر نام مى بردند، چرا باید 
به این روز بیافتد که حتى احتمال گرفتن سهمیه 

آسیایى را هم از دست بدهد.

■ پیروزى اســتقالل در دربى تهــران، باز هم 
شــرایط را براى ذوب آهن ســخت تــر کرد و 
امیدهاى این تیم براى کســب سهمیه آسیایى 
کمرنگ تر شــد. حیف از ذوب آهن که ماشین 

بردهایش به یک باره خاموش شد.

■ فکر مى کنم دوباره هواداران پرســپولیس، 
بلیت هاى الکترونیک جایگاه اســتقاللى ها را 
مثل بازى رفت خریدارى کردند که تعداد زیادى 
از ســکوهاى اســتقاللى ها خالى بود و گرنه به 
قول منصوریان چطور مى شــود کــه در دیدار 
استقالل- السد ورزشــگاه مملو از جمعیت باشد 
و هیچ صندلى خالى نماند امــا در دربى تهران، 

آبى ها نصف ورزشگاه را هم نتوانند پر کنند؟

■ اســتقالل آدرس و راه نقــره داغ کــردن 
پرسپولیس را به سپاهان نشان داد. کمال کامیابى 
نیا در دیدار با سپاهان  هم غایب است و این یک 
فرصت خوب است. امیدوارم ویسى این فرصت 

را از دست ندهد.

■ نبودن ســید مهدى رحمتى خبر خوبى براى 
ذوب آهن است که در دیدار این هفته در ورزشگاه 
فوالدشهر، ترمز آبى ها را بکشد. به نظر من جنگ 
اصلى کسب سهمیه آســیایى بین ذوب آهن و 
استقالل است و پیروزى ذوب آهن در دیدار هفته 

بیست و دوم از نان شب هم واجب تر است.

■ سپاهانى ها همانطور که نوشته بودید تمرینات 
خود را در ورزشگاه صفائیه دور از هواداران برگزار 
مى کنند. به نظر من کار خوبى اســت که اگر در 
مقابل پرسپولیس نتیجه نگرفتند نخواهند دوباره 
تقصیر را به گردن هواداران بیاندازند. چون عادت 
آقاى ویسى است که پس از هر ناکامى شخص یا 

مجموعه اى را متهم کند.

■ بیرانوند در دیدار با اســتقالل نشــان داد که 
خیلى هم گلر ششدانگى نیست و به راحتى گل 
مى خورد. اگر هم در دیدارهاى اخیر پرسپولیس 
کم گل خورده بود، بیشتر بخاطر عمکلرد خوب 

واحد دفاعى سرخ ها بود که گلى دریافت نکرد. 
در دربى تهران که خط دفاع پرسپولیس افت 

کرده بود، بیرانوند نشان داد که نمى تواند 
در نقش فرشته نجات ظاهر شود و به هر 
سه حمله اســتقاللى ها «نه» نگفت. 
سپاهانى ها به راحتى مى توانند به این 

دروازه بان گل بزنند.  

■ امیدوارم هواداران سپاهان با وجود 
اینکه از نتایج اخیر سپاهان ناراحت و دلخور 

هستند ولى در ورزشگاه آزادى حاضر شوند و مثل 
خیلى از دیدارهاى که چندین هزار نفر از آنها به 
تهران مى رفتند باز هــم این کار را بکنند. دیدن 
هواداران زردپــوش در ورزشــگاه آزادى براى 
بازیکنان ســپاهان مى تواند باعث ایجاد روحیه 

و انگیزه باشد.

صداى هواداران

ـ
شین
د و
سپولی
نحا
کن   با
ى دیدار

بازى
منصوری رضا
ن در هفته بیس
ى با ذوب آهن

یکنانم این موض
راکتور سـازى خو
ذوب آهن در آزادى نیز
این تیم احترام مى گذار
و بازیکنان زیادى کارت
اصفهان مشکالت خود ر

2 اوکراینى
 برانکو پیـش از
اردو فراخواند و
درویشوند بهع
بازیکن دیگر از
تکلیف لیسـت

شـود.از آنجـا کـ
ای هـاى  بـازى 
8اوکراینى ها در لیست

کـرده و کادر پزشـکى نی
که بازیکن مصدومـى در ار

وجود نـدارد، پیش بینى مى شـد
اوکراینى ها در لیست قرار بگیرند.در
هردو خط خـورد و برانکـو روى نیمک

هایـش دو دروازه بان قرار داد که تـا حدىع
البته مشکوك به نظر مى رسید.

گفته مى شـود اوکراینى هـا بدون اجـازه اردو ر
کرده انـد و برانکو هم نامشـان را خط زده اسـت
دیـد واکنش باشـگاه پرسـپولیس که اصـرار به ح
 اوکراینى هاى ناکارآمد داشـته و دارد، به این شـای

چیست.

استقالل با 2 محروم  
اصفهان در

شـاگردان منصوریان دربى هشـتاد و چهارم را با دو 
تلفات به پایان رساندند. 

 «رابسون جانواریو» مدافع برزیلى استقالل با دریافت 
سومین کارت زرد فصل خود، از حضور برابر ذوب آن 
محروم شد تا مجید حسینى دوباره در آستانه بازگشت 
به دفاع استقالل قرار گیرد. همچنین مهدى رحمتى 

یاف د ا ب نیز دروازه بان و کاپیتان اسـتقالل
اینبازى قرمز در

عرفىسپاهان مع ان س
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را بر روى مصاحبه علیه شتر حواســش ر بیش
امه و بیانیه معطوف کرده و ن و آن و انتشار نا این
کلى تیم نیست ولى اى کاش اسش به شرایط حوا
اطر جوان ســپاهان به او بگویند که اینرافیان سرمربىج

هبکردن فضا مى شود و همینطور که کر فقط باعث ملتهب کردن فضا مى شود و همینطور که کانون هواداران کار
حبت هاى او موضع گرفت ممکن اســتــپاهان علیه صحبت هاى او موضع گرفت ممکن اســت برآیند آن د ســ
پاهان روى سکوها هم قابل مشاهده باى هاى بعدى سپاهان روى سکوها هم قابل مشاهده باشد و شرایط ر ازى

کند.ى ویسى سخت اى
در تیم و کاهش هزینه ها که البته بر اساسستان جوانگرایى در تیم و کاهش هزینه ها که البته بر اساس آمار آنچنان
ندى نیست، بیشتر بازى با کلمات است وحرف هاى مستندى نیست، بیشتر بازى با کلمات است و هوادار سپاهان
کامى مطلق با حســین فرکى و ایگور اسز یک فصل ناکامى مطلق با حســین فرکى و ایگور استیماچ نیازمند

دعىاست.ىیک تیم مد
صلتمامى ابزار و اختیارات الزم براى بستنز ابتداى فصل تمامى ابزار و اختیارات الزم براى بستن تیم را در کنا
ى باشگاه با کنار گذاشتن هادى عقیلى هداشت و حتى باشگاه با کنار گذاشتن هادى عقیلى هم به نوعى کنا
رامش کار خودش را ادامه دهد اما با وجوســى در آرامش کار خودش را ادامه دهد اما با وجود این، سپاهان
دهوادارانش را برآورده نکرده اســت و این مسئله در آینده جایگا ش را برآورده نکرده اســت و این مسئله

تسپاهان را لرزان تر از قبل خواهد کرد. نیمکت

س از
ر وقت هاى اضافه قافیه را به 

کرد. کتورسازى واگذار ر

نتایج چندانخوبى اند
نباید فراموش کرد که حســینى به البته
ذوب آهن اولین و (تا به اینجا) تنها باخت

لیگ شانزدهم را هم رقم زده است.
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سید جالل حسینى در پایان دربى 84 از علیرضا فغانى 
کارت قرمز نگرفته اســت و طبیعتًا مى تواند در بازى 

بعدى پرسپولیس به میدان بیاید. 
حســن کامرانى فر رئیس دپارتمان داورى با تأیید این 
خبر مى گوید:   در گزارش داورى از سید جالل حسینى 
تنها به عنوان یکــى از اخطارى هاى بــازى نام برده 
شده و او کارت قرمز نگرفته اســت. اینکه در تصاویر 
تلویزیونى اینطور دیده شده که علیرضا فغانى از جیب 
خود کارت درآورده شــاید به این خاطــر بوده که مى 

خواســته به بازیکنان بگوید از نظر 
داور هنوز بازى تمام نشــده و 

مى توانــد بازیکنــان را با 
کارت زرد و قرمز جریمه 

کند و بــه نوعى مى 
خواسته حواشى بعد از 
بازى را مدیریت کند. 

به هر صورت داور بازى 
در پایان کارتى 

بــه 

سید جالل حسینى نداده و او از بازى بعدى پرسپولیس 
محروم نیســت و مى تواند این تیــم را همراهى کند. 
طبیعتًا اگر علیرضا فغانى به سید جالل حسینى کارت 
قرمز داده بود، هم تصاویر مربوط به این کارت ثبت مى 

شد و هم داور بازى آن را گزارش مى کرد. 
 دعواى سید جالل حســینى و مهدى رحمتى که به 
اخراج مهدى رحمتى منجر شــده بــود نقطه تاریک 
دربى 84 بود. در حالى که انتظارهــا بر این بود این دو 
به عنوان بزرگ تر هاى دو تیم مى بایســت مانع از هر 
گونه درگیرى بین بازیکنان شــوند اما خود آتش بیار 

معرکه شدند. 
نقش بر زمین شدن مهدى رحمتى، سید جالل حسینى 
را برافروخت و دروازه بان استقالل هم از اینکه کاپیتان 
پرســپولیس فکر کرده بــود او از روى عمد خود را 
به زمین انداختــه و قصد وقت تلف کــردن را دارد، 

ناراحت شد. 
داور با دادن کارت زرد به مهدى رحمتى و سید جالل 
حسینى قصد داشــت به ماجرا فیصله دهد اما دقایقى 
بعد جالل حسینى با گشودن دروازه استقالل 
وقتى قصد داشــت توپ را به میانه 
زمین بیاورد بــا واکنش مهدى 
رحمتى مواجه شــد. واکنشى 
که کارت قرمز را براى مهدى 

رحمتى به همراه داشت. 
این پایــان ماجــرا نبود و 
ایــن دو در پایان بازى هم 
قصد داشــتند از خجالت 
هم دربیایند که با مداخله 
قضیه ختم به خیر شد اما 
شــاید در روزهاى 
آتى شاهد واکنش 
کمیتــه انضباطى 
به این دعوا باشیم. 

به هــر صورت ســید 
جالل حســینى کــه یکى از 
طرفین درگیر بوده مى تواند در 
بازى بعدى تیمش مقابل سپاهان 

را همراهى کند.

الهه مهرى دهنوى

سپاهانى ها در آستانه دیدار مهم  و حیثیتى با پرسپولیس 
تصمیم گرفته اند تا اندکى اختالفات خود را کنار بگذارند و 

تا حدود زیادى متحد شوند.
پس از باخت زردها به پیکان و استعفاى عبدا... ویسى که 
با نامه اى مملو از انتقاد و کنایه به مدیریت و ارکان باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان منتشر شد، بخش رسانه اى باشگاه در 
رسانه هاى تحت پوشش خود حسابى از خجالت سرمربى 
مستعفى در آمد و از او خواســت که با آمار دروغ و مظلوم 
نمایى، هواداران را فریب ندهند. بــه گونه اى که پس از 
منتفى شدن استعفا، عبدا... ویسى در گفتگویى رادیویى با 
فراموشى انبوه حمایت هایى که همین رسانه ها  و نشریات 
سپاهانى از او مى کردند،  انتقادات تندى را متوجه آنها کرد و 
دلخورى هاى خود را نشان داد. این پایان کار نبود و در ادامه 
رسانه هاى باشگاه با تمجید از خرید جباروف، عکس، پوستر 
و مصاحبه هاى  او را بر روى جلد خود بردند تا در مقابل انتقاد 

ویسى از این خرید، واکنشى محکم داشته باشند.
 آنچه پس از این رخدادهــا در مصاحبه هاى جدید عبدا...
( که خود را در اتفاقات و حاشــیه هــاى اخیر تا 50 درصد 
مقصر دانســته ) و عناوین رســانه هاى باشگاه مشاهده

 مى شــود این است که  هم  
ویسى و هم پایگاه خبرى سپاهان 

دســت به اتحادى نانوشــته و استراتژیک 
زده اند تا  از دیدار حیثیتى با پرسپولیس به سالمت عبور

 کنند.
شــاگردان ویســى  قرار بود دیروز  و زودتر از موعد مقرر 
به تهران بروند اما ظاهراً باز هم دچار تغییر برنامه شــدند 
و تمرینات خود را دور از اصفهان و تماشــاگران معترض 
در ورزشگاه صفائیه مبارکه برگزار کردند. همه نگاه هاى 
سپاهانى ها  به دیدار سپاهان- پرسپولیس است. دیدارى که 
بنا به گفته هواداران این باشگاه، خط قرمز سپاهان است و 
ویسى و شاگردانش اجازه نمایش هاى فضاحت بارى  مشابه 
با دیدار ماشین سازى را در چنین بازى هایى ندارند. برخى 
نیز اعتقاد دارند شکست احتمالى سپاهان در این دیدار، به 
معناى وداع باشگاه با عبدا... است. آنچه پس از دربى تهران 

براى اردوگاه زرد خوشــحال کننده بــود، ناراحتى و 
مشکالت روحى پرسپولیس پس از باخت به 

رقیب سنتى است که مى تواند براى 
سپاهان در دیدار روز پنج شنبه 

یک فرصت گرانبها باشد.

اتحاد استراتژیک سپاهانى ها اتحاد استراتژیک سپاهانى ها 
علیه پرسپولیسعلیه پرسپولیس

 کاپیتان پرسپولیس اخراج نشده است 

   حسینى در مقابل سپاهان حاضر است   حسینى در مقابل سپاهان حاضر است
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قتختــه و قصد وق به زمین اندا

ناراحت شد.. 
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بازى بعدى
را همراهى

باخت پرســپولیس در شــهرآورد همزمان با پیروزى 
تراکتورسازى برابر ذوب آهن باعث شد تا پس از تنها یک 
هفته، فاصله بین دو مدعى اصلى قهرمانى بار دیگر به 
6 امتیاز کاهش یابد. به عبارت دیگر، با فعل و انفعاالتى 
که در هفته بیست و یکم رقم خورد لیگ برتر بار دیگر 

جذابیت از دست رفته خود را به دست آورد.
اما از آنجا که باخت پرســپولیس متــرادف با پیروزى 
اســتقالل بود بازگشــت جذابیت به لیگ برتر به نفع 
تیم هاى اصفهانى نبود زیرا آبى هــاى پایتخت رقیب 
اصلى آنها براى کسب سهمیه آسیایى هستند. ذوب آهن 
که امیدى به قهرمانى نداشت هفته پیش جایگاه خود در 
رده سوم را به نفع استقالل از دست داد تا حضورش در 
دوره آتى لیگ قهرمانان هم با امــا و اگرهایى مواجه 

شود.

هــم  هرچند اکنــون با ســپاهان 
پایینى جدول مدعى ســقوط به نیمه 
ســهمیه  محسوب نمى شود کسب 
ابتداى ماه جارى امــا در همیــن 
در مربع باالیى باالتر از استقالل 

واقــع، جدول جاى داشت.  در 
بتدا از  و اســتقالل ا سپاهان 

شــد در ادامــه از ذوب آهن  رد 
د و اکنون بــا پیروزى در  ر و آ شهر

ســهمیه شــانس اصلى کســب 
آسیایى است.

را از کورس البته آنچــه اصفهانى ها 
دســتکم در آســیایى عقب انداخت 

لــى وهله اول نه بردهاى  ا متو
پشت اســتقالل که  باخت هاى 

ســر هم خودشان در دو 
هفته اخیر است.

 جذابیت به لیگ بازگشت اما جذابیت به لیگ بازگشت اما

ذوب آهن ضرر کردذوب آهن ضرر کرد



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

حق اگر به سود کســى اجرا شــود، ناگزیر به زیان او نیز 
روزى به کار رود، و چون به زیان کسى اجرا شود روزى 
به سود او نیز جریان خواهد داشت. اگر بنا باشد حق به سود 
کسى اجرا شود و زیانى نداشته باشد، این مخصوص خداى 

موال على (ع)سبحان است نه دیگر آفریده ها. 

شهرداري چادگان به استناد مجوزهاى به شــماره 95/37 مورخ 1395/3/11 و 95/74 مورخ 1395/6/8 شوراي محترم اسالمی شهر 
چادگان در نظر دارد نسبت  به فروش تعداد شانزده پالك با کاربرى تجارىـ  مسکونى واقع در سطح شهر چادگان و محله هاى سمندگان 

و مندرجان طبق کروکى با شرایط ذیل اقدام نماید :
ـ قیمت پایه موضوع مزایده :

قیمت پایه هر یک از پالك طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل مى باشد :

(( آگهی مزایده نوبت دوم ))
( مرحله اول )

عنایت اله امیرحاجلو- شهردار چادگان

چاپ 
اول

-  بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده :
متقاضیان می توانند از روزسه شنبه مورخ 1395/11/26  لغایت روز دوشنبه مورخ 1395/12/9 با مراجعه به شهردارى و بازدید از زمین ها طبق کروکى 
نسبت به دریافت فرم هاى ( الف ، ب ) شرکت در مزایده از دبیرخانه شهردارى اقدام و فرم هاى مذکور را جهت شرکت در مزایده ضمیمه پیشنهاد پاکت ( 

ب ) نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1395/12/9 در دو پاکت :
پاکت الف) : پنج درصد قیمت پایه بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهرداري چادگان نزد بانک ملی چادگان واریز و فیش 

واریزي را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده.
پاکت ب) : مبلغ پیشنهاد دهنده با مشخصات کامل به انضمام معرفى نامه براى نمایندگان اشخاص حقیقى و حقوقى طبق بند 7 آگهى مزایده که پس از 

تکمیل و ممهور نمودن پاکت ها ى ( الف و ب ) را به حراست شهرداري تحویل و رسید دریافت نمائید.
1ـ  پیشنهادات رسیده در روزسه شنبه مورخ 1395/12/10 رأس ساعت ده صبح درمحل شهرداري چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت می گردد.

2ـ  شهرداري چادگان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات رسیده مختار وبه پیشنهاداتی که بعداز موعد مقرر ومبهم وبدون فیش سپرده باشد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

3ـ  چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4ـ  کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى،کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

5ـ  شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دي ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون تشکیالت 
وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدى را در نظر داشته باشند .

6ـ  برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وى 
به نفع شهردارى ضبط مى گردد .

7ـ  در صورتى که شرکت کننده شخص حقوقى باشد بایستى نسبت به معرفى نماینده تام االختیار خود به صورت کتبى که ممهور به مهر و امضا رئیس 
اداره و یا مدیر عامل شرکت باشد اقدام نمایند.

شماره  ردیف
پالك

نوع 
کاربرى

مساحت
  ( مترمربع )

قیمت هر متر 
آدرس پالكقیمت کل پالك ( ریال  )مربع ( ریال )

تجارى 19
بلوار سردار شهید حاج نبى اله شاهمرادىـ  کهریز سفلى13486/500/0008/762/000/000خدماتى

چادگانـ  خیابان شهداء روبروى جاده مجتمع شهردارىـ  بر خیابان53/604/200/000225/120/000تجارى21
چادگانـ  خیابان شهداء روبروى جاده مجتمع شهردارىـ  بر خیابان603/500/000210/000/000تجارى32
چادگانـ  خیابان شهداء روبروى جاده مجتمع شهردارىـ  بر خیابان603/500/000210/000/000تجارى43
چادگانـ  خیابان شهداء روبروى جاده مجتمع شهردارىـ  بر خیابان603/500/000210/000/000تجارى54
چادگانـ  خیابان 15 خردادـ  پالکهاى سمت شمال آموزش و پرورش و دادگسترى2791/700/000474/300/000مسکونى634
چادگانـ  خیابان 15 خردادـ  پالکهاى سمت شمال آموزش و پرورش و دادگسترى2841/700/000482/800/000مسکونى735
محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت187/751/400/000262/850/000مسکونى83
محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت187/801/100/000206/580/000مسکونى96

محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت195/801/200/000234/960/000مسکونى107
محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت1981/100/000217/800/000مسکونى118
محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت166/051/200/000199/260/000مسکونى129
محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت2281/100/000250/800/000مسکونى1310
محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت1941/200/000232/800/000مسکونى1411
بلوار خرمشهر پالك هاى تفکیکى محله سمندگان3401/500/000510/000/000مسکونى151
خیابان شهید خلیل کرمى ( خیابان الزهرا )ـ  پالك هاى تفکیکى خدارحم میثاقى1701/700/000289/000/000مسکونى161

 شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2690/ش مورخ 95/9/4 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمتى از محل سالن معراج بهشت معصومه (س) به مساحت 
80 مترمربع جهت خدمات (میز و صندلى و چادر) و بر اساس قیمت کارشناس رسمى دادگسترى از 
طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود 
را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/12/14 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

      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 95/12/7
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/12/8

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

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

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 شرکتها 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 95/11/26 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. 

شهردارى زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 712 مورخ 95/11/17 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به واگذارى یک قطعه زمین واقع در پارك 
حاشیه زاینده رود به مســاحت حدوداً 230 مترمربع جهت توسعه شهربازى 
کودك به صورت اجاره براى مدت چهار سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 95/12/10 به شهردارى 

زرین شهر مراجعه نمایند. 

    آگهى برگزارى مناقصه عمومى 

        آگهى مناقصه عمومى- مرحله اول

آگهى مزایده عمومى نوبت اول

آگهى مزایده

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانحسین امیرى- شهردار شاهین شهر

ج واد جمالى- شهردار زرین شهرشجاعى- دهیار روستاى حوض ماهى 

چاپ سوم

نوبت اولچاپ اول

نوبت اول

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین برآورد (ریال)اعتبار

(ریال)

توسعه شبکه جمع آورى فاضالب منطقه چهار (لیست شماره 4 حصه شمالى) با 220- 4- 95
3/224/707/072162/000/000جارى ارزیابى کیفى 

عملیات اجرایى باقیمانده خط انتقال فاضالب شش جوان تصفیه خانه 221- 4- 95
بوئین و میاندشت (ارزیابى کیفى)

عمرانى (اوراق 
8/114/129/726406/000/000مشارکت)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 95/11/26
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فیلم سینمایى «النتورى» ساخته رضا درمیشیان در سى 
و هشتمین حضور جهانى خود در شانزدهمین فستیوال 

فیلم مستقل استانبول به نمایش درخواهد آمد.
به گزارش ایسنا ، فســتیوال فیلم مســتقل استانبول 
مهم ترین فســتیوال هنرى ترکیه است که با تمرکز بر 
سینماى هنرى و تجربى جهان از 28 بهمن تا 8 اسفند 
برگزار خواهد شد و «النتورى» تنها فیلم ایرانى حاضر در 

بخش مسابقه این فستیوال است.
«النتورى» که منتخب شش فستیوال رده الف جهانى 
برلین، کارلووى وارى، ورشو، شانگهاى، ماردل پالتا و گوا 

است، تاکنون جوایز متعدد جهانى را کسب کرده است.
این فیلم عاشقانه اى پرالتهاب در دل جامعه است. عشقى 

که به جنون ختم مى شود.
نوید محمدزاده، مریم پالیزبان و باران کوثرى همراه با 

مهدى کوشــکى، بهرنگ علوى و بهرام افشارى و... از 
نقش آفرینان این فیلم هستند.

اشکان اشکانى (مدیر فیلمبردارى)، هایده صفى یارى 
(تدوین)، کیهان کلهر (موســیقى)، محمدرضا دلپاك 
(طراحى و ترکیب صدا)، محمدرضــا منصورى (مدیر 
تولید) ، عبدا... اســکندرى (طراح چهره پردازى ســه 
بعدى)، مهرداد میرکیانى (طراح چهره پردازى) ، محسن 

نصراللهى (طراح صحنه) ، گلناز گلشن (طراح لباس) ، 
سعید بجنوردى (صدابردار) ، افشین رضایى (مدیربرنامه 
ریزى) ، امیرحسین غیاثوند (دســتیار اول کارگردان) ، 
نوشین جعفرى (عکاس) از عوامل اصلى « النتورى » 

هستند که به تهیه کنندگى درمیشیان تولید شده است.
عرضه و پخش بین المللى فیلم به عهده محمد اطبایى 

(مستقل هاى ایرانى) است.

از سریـــال 

» چه خبــر؟ وال »    
یکى از نویسندگان سریال تلویزیونى «موالنا» اعالم کرد تا به امروز سیناپس 18 قسمت 
از این مجموعه 26 قسمتى نوشته شــده و دیالوگ هاى سه قسمت از فیلمنامه هم به پایان 

رسیده است.
مهدى شیرزاد، یکى از نویسندگان درباره آخرین وضعیت نگارش متن سریال «موالنا» به 
ایسنا گفت: این سریال در 26 قسمت 50 دقیقه اى به سفارش مرکز گسترش فیلمنامه نویسى 
نوشته مى شود. قبل از شروع نگارش، تحقیقات جامعى انجام دادیم. البته همزمان با نگارش 

تحقیقات ادامه دارد.
وى ادامه داد: فیلمنامه این مجموعه را من و مهدى کیا مى نویســیم. تا به امروز سیناپس 
18 قسمت و دیالوگ هاى سه قســمت نوشته شده اســت. در مجموع مى توان گفت که 
30 درصد از نگارش به پایان رســیده است. امیدوارم ظرف ســه ماه آینده فیلمنامه را تمام

 کنیم.
این نویسنده درباره تقسیم کار در هنگام نگارش توضیح داد: طرح هاى این مجموعه را همراه 
با هم درآوردیم. وقتى من روى سیناپس کار مى کنم، بعد از تمام شدن به مهدى کیا مى دهم 
و او کارهاى نهایى را روى متن انجام مى دهد و وقتى او دیالوگ مى نویسد، بعد من کارهاى 
نهایى را روى آن انجام مى دهم. در مجموع تعامل و همکارى دو سویه بین من و مهدى کیا 

برقرار است و با هم روى فیلمنامه کار مى کنیم.
شیرزاد در پاســخ به این ســوال که براى نگارش این مجموعه از چه کتاب هایى استفاده 
کردید؟ توضیح داد: کتابى در ســازمان صدا و سیما وجود دارد که درباره گویش مردم ایران 
در زمان هاى مختلف اســت. در ابتدا این کتاب را به عنوان منبع مرجع خواندم و بعد از آن 
کتاب هاى تاریخ بیهقى، فیه مافیه موالنا و گلستان سعدى کنار دستم است تا بر این اساس 

دیالوگ هاى این مجموعه را بنویسم.
وى در پاسخ به این سوال اما زبان و گویش مردم ایران در دوره موالنا با مردم امروز جامعه 

خیلى تفاوت دارد. شــما چطور آن را امروزى کردید؟ عنوان کرد: مسلمًا اگر بخواهیم مثل 
تاریخ بیهقى بنویسم، مردم نمى توانند با کلمات سنگین ارتباط برقرار کنند و برایشان سخت 
است. بیشتر از گلستان سعدى الگو مى گیرم که زبانش براى مردم قابل هضم و روان باشد. 

تالش مى کنیم یک متن خوب بنویسیم.
این نویسنده درباره اینکه در این سریال کدام مقطع زندگى موالنا به تصویر کشیده مى شود؟ 
اشاره کرد: ما در این سریال از 37 سالگى تا زمان مرگ موالنا را به تصویر مى کشیم. دوران 
کودکى موالنا در سریالى با نام جالل الدین به کارگردانى آرش معیریان پخش شد و حاال 

فاز دوم این سریال نوشته مى شود.
این نویسنده در پاسخ به این سئوال که چطور ترغیب شــد روى چنین موضوعى کار کند؟ 
توضیح داد: مسلمًا هر کارى باید ویژگى هایى داشته باشد که من را به عنوان نویسنده براى 
نگارش داستان ترغیب کند. من همیشه عالقه مند به نگارش یک اثر تاریخى بودم. تا اینکه 
فرصت نگارش پیش آمد. البته باید تاکید کنم که نگارش یک کار تاریخى خیلى دشوار است.

شــیرزاد عنوان کرد: راســتش قبل از شــروع کار فکر نمى کردم نــگارش کار تاریخى 
تا این حد ســخت و دشــوار باشــد، اما باید بگویم که کامًال متفاوت از ســریال هاى روز 

است.
وى درباره اینکه چند درصد به تاریخ وفادار هستید و تا چه میزان براى افزایش بار دراماتیک 
از تخیلتان استفاده کردید؟ گفت: در ارتباط با این مقطع تاریخى نوشته مکتوب وجود ندارد 
و تاریخ نویسان هم براى این مقطع به نوشته شاگردان موالنا رجوع مى کنند. به همین دلیل 
بخش ابهام و تاریک زیاد وجود دارد و ما براى این بخش ها از تخیل و داستان پردازى استفاده 

کردیم تا قصه براى مخاطبان جذابیت الزم را داشته باشد.
فیلمنامه سریال «موالنا» در 26 قسمت 50 دقیقه اى توسط مهدى شیرزاد و مهدى کیا به 

سفارش مرکز گسترش فیلمنامه نویسى نوشته مى شود.

اولیــن آلبــوم محمدرضــا فروتــن، با 
ترانه هایى از افشین یداللهى، 26 بهمن ماه 
به صورت سراســرى در کل کشور منتشر

 مى شود.
به گزارش ایسنا، این اثر که «مى فهممت» 
نام دارد شامل هفت قطعه است که توسط 
بابک زرین آهنگســازى شــده اســت. 
همچنیــن تنظیم این قطعه هــا برعهده 
امیرمیالد نیکزاد، رضا تاج بخش و سیروان 

خسروى بوده است.
«مى فهممت» اولین آلبــوم محمدرضا 
فروتن است که به گفته خودش محتواى 
آن، گفت وگوى صمیمى انسان با خودش 
اســت. به عقیــده برخى کارشناســان 
موسیقى، همکارى بابک زرین و افشین 
یداللهى یکــى از نقاط قوت ایــن آلبوم 

به شمار مى آید.
چهار ویدیــو تصویرى نیــز در این آلبوم 
وجــود دارد که پیــش از ایــن، یکى از 
ویدیوهــا بــا عنــوان «روزاى مــرگ 
عشــق» به صورت هدیه پخش شــده

 بود.

سعید ســهیلىـ  کارگردان ســینماـ  در 
شرایط استراحت مطلق به سر مى برد.

کارگــردان فیلــم «گشــت 2» کــه با 
جدیدترین اثرش در جشــنواره فیلم فجر 
حضور داشت، در روزهاى اخیر دوبار راهى 
بیمارستان شده است که در این باره ساعد 
سهیلىـ  فرزند این فیلمســازـ  به ایسنا 
گفت: پدرم در روزهاى گذشــته دو نوبت 
به بیمارســتان رفت که اولین بار چند روز 
قبل در سینما فلسطین دچار فشار قلبى شد 

و همکارانش او را به بیمارستان رساندند.
این بازیگر ادامه داد: اما به دلیل فشار زیاد 
کار براى آماده شــدن فیلم «گشت 2» و 
رساندن آن به جشــنواره وجود داشت بار 
دیگر به بیمارســتان رفتند و البته امروز 
مرخص شــدند و به کرج رفتنــد تا طبق 
دستور پزشک اســتراحت مطلق داشته 

باشند.
ســهیلى همچنین درباره احتمال اکران 
فیلم پــدرش در اکران نــوروزى اظهار 

بى اطالعى کرد.

اولین آلبوم محمدرضا 
فروتن به بازار مى آید

آخرین وضعیت 
جسمانى سعید سهیلى

بى اطالعى کرد.

ندر استـــانبــــول ولولت ان ت ا

تصویربردارى بخش هاى مربوط به زمان حال سریال تلویزیونى تاریکى 
شب روشنایى روز به نویســندگى و کارگردانى حجت قاسم زاده اصل به 

پایان رسیده و سعید ذهنى قرار است موسیقى این بخش از کار را بسازد.
به گزارش ایســنا، حجت قاسم زاده اصل، نویســنده و کارگردان سریال 
«تاریکى شــب، روشــنایى روز» در این زمینه گفت: چندى پیش ضبط 
بخش هاى مربوط به زمان حال تمام شده است، اما به دلیل مسایل بودجه 
هنوز دکورهاى بخش هاى گذشته سریال ساخته نشده است. همچنین قرار 

است سعید ذهنى موسیقى متن سریال را بسازد.
وى ادامه داد: شعر تیتراژ هم قرار است مثل سریال تلویزیونى «یادآورى» 
توســط آقاى امین صدیقى، رئیس مرکز گسترش فیلمنامه نویسى رسانه 

ملى سروده شود.
این کارگردان در پاسخ به این سوال که اگر کار تولید این سریال به موقع 
انجام مى شد، مى توانســت در ایام دهه فجر روى آنتن برود؟ توضیح داد: 
بله، اگر این اتفاق مى افتد خیلى خوب مى شد که در ایام دهه فجر پخش 
مى شد، اما مسائل مالى مانع از این اتفاق شد و ما هنوز بخش هاى گذشته 

را ضبط نکردیم.
12 دى ماه تصویربردارى زمان حال ســریال تلویزیونى تاریکى شــب 
روشنایى روز به پایان رســید. آخرین لوکیشن این بخش از قصه در سالن 
همایش ضبط شد. فرهاد قائمیان و ســیدمهرداد ضیایى در این لوکیشن 

حضور داشتند. این صحنه مربوط به تجلیل از خیرین بود.
داستان این سریال در دو برهه زمانى امروز و گذشته اتفاق مى افتد و زندگى 

بهنام طریقت است که جریان روزمره حیاتش از مدار عادى خارج مى شود. 
او مجبور است جواب چرایى مشکالت امروزش را در گذشته پیدا کند و ... 
نسبت مقاطع داستان یکسان نیســت. بیش از 70 درصد از قصه در زمان 

حال روایت مى شود و 30 درصد ماجرا در گذشته رخ مى دهد.
فرهاد قائمیان، فــرخ نعمتى، مائده طهماســبى، بهــاران بنى احمدى، 
سید مهرداد ضیایى، مهرداد ضیایى، احســان امانى، امیرحسین مدرس، 
روزبه حصارى، ســیدجالل فاطمى، ســام کبودوند، بهــرام ابراهیمى، 
پرویز پورحســینى، ناصر ممــدوح و رضا امامى در ایــن مجموعه بازى

 مى کنند.
عوامل این مجموعه عبارتند از:

مشاور تهیه کننده: محمدرضا تختکشــیان، مدیرتصویر بردارى: سهیل 
نوروزى، صحنه و لبــاس: آیدین ظریف، گریم: ایمــان امیدوارى، صدا: 
منصور شهبازى، دستیار اول کارگردان: حسین خضوعى، منشى صحنه: 
الدن رحمتى، گروه کارگردانى: آریانا قاســم زاده اصل - نیلوفر کوخانى، 
دستیار اول صحنه: رضا عسگرخانى، آهنگســاز: سعید ذهنى، صداگذار: 
على علویان، مدیر تولیــد: داود معدنى، مدیر تــدارکات: عباس کالنتر، 
تدوین: کامران جاهدى، برنامه ریز: توماج نورایى و عکاس: هانیه رستمى

ســریال «تاریکى شــب، روشــنایى روز» به نویســندگى و کارگردانى 
حجت قاســم زاده اصل و تهیه کنندگى مجید رضاباال در 16 قســمت 
45 دقیقــه اى در مرکز گســترش فیلمنامه نویســى رســانه ملى تولید 

مى شود.

آخرین خبرها از سریالى با بازى فرهاد قائمیان



1010فناورىفناورى 2878سه شنبه  26 بهمن  ماه 

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

گجتى که تلفن را منفجر 
مى کند!

گروهى از محققان در عربستان سعودى    مهر |
نمونه اى از یک گجت با قابلیت خودتخریبى ساخته اند 

که طى 10 ثانیه منهدم مى شود.
تلفن هوشمند خود تخریب شونده معموال دستگاهى 
است که فقط در فیلم هاى پلیسى دیده مى شود. اما 
در حقیقت این یک دســتگاه امنیتى ارزشمند براى 
مقامات رده باالى سیاسى و اقتصادى در کشورهاى 

مختلف است.
محمدمصطفى حسین یکى از محققان شرکت کننده 
در این پروژه مى گوید: این دستگاه برق را از باترى تلفن 
هوشمند به الکترودهایى که به سرعت داغ مى شوند، 
ارســال مى کند. این امر به انبساط یک ماده پلیمرى 

خاص منجر مى شد که دستگاه را منهدم مى کند.
همچنین این دســتگاه مجهز به ماشه اى است که 
مى توان از راه دور دســتگاه را منفجر کرد. محققان 
عربستانى مکانیسم خودتخریبى به وسیله چند ماشه 
مختلف از جمله حسگر GPS آزمایش کردند. در حالت 
دستگاه پس از طى مســافتى خاص از نقطه مکانى 

تعیین شده، خود به خود منفجر شد.
همچنین یک اپلیکیشن موبایل تهیه شده که قابلیت 
برقرارى ارتباط با تلفن هوشمند مورد نظر را دارد و با 
استفاده از کلمه رمز دســتگاه را منهدم مى کند. این 

فناورى هنوز در مرحله آزمایش است.

اپلیکیشن پاسخ سریع به 
نوتفیکیشن ها در اندروید

quickReply chatHeads  برنامــه کاربردى و بى 

نظیر براى پاسخ ســریع به نوتیفیکیشن هاى دریافتى 
از دیگر اپلیکیشن هاى نصب شده مى باشد که توسط 
Jawomo براى سیســتم عامل اندروید منتشر شده 

است. اگر شما نیز جزو کاربران پر مخاطب در شبکه هاى 
احتماعى باشید یکى از مشکالتتان سوییچ برنامه ها با 
یکدیگر براى پاسخ دادن به پیام ها دریافتى مى باشد که 
عالوه بر مصرف زیاد باترى و منابع دستگاه، وقت بسیار 
زیادى را از شما به هدر مى دهد. توسط این نرم افزار بدون 
نیاز به اجراى اپلیکیشن هاى خود مى توانید به پیام هاى 
دریافت شده پاسخ داده و آن ها را در مدتى بسیار کوتاه 
براى دوستانتان ارسال کنید. پیام هاى دریافت شده از 
دوستانتان توسط این نرم افزار تشخیص داده شده و در 
قالب یک صفحه شناور پاپ آپ همراه با گزینه ارسال 
بر روى صفحه نمایش نشــان داده مى شــود. یکى از 
ویژگى هاى بى نظیر کوییک ریپالى پشتیبانى آن از 
تبدیل گفتار به نوشتار مى باشد! به وسیله این قابلیت و 
ویژگى منحصر به فردش دیگر نیاز به نوشتن متن هاى 
طوالنى و خسته کننده توسط صفحه کلید نداشته و مى 
توانید با صحبت کردن پاســخ هاى خود را به صورت 
نوشتارى براى دوستانتان ارســال کنید. عالوه بر این، 
بسیارى از برنامه ها تحت پشتیبانى quickReply بوده 
و بدون هیچ گونه مشــکلى مى توان از آن ها استفاده 

نمود.

عرضه واتس آپ احراز هویت 
دو مرحله اى اختیارى

توســعه دهندگان واتــس آپ اعالم کردنــد ویژگى 
احرازهویت دو مرحله اى به صورت اختیارى در اختیار 
کاربران قرار دارد. ویژگى فوق که به تازگى به این برنامه 
پیام رسان افزوده شده به مشترکان این نرم افزار پیام رسان 
اجازه مى دهد تا براى ایمن تر کردن پروفایل حســاب 
کاربرى خود یک الیه امنیتى مضاعف را مورد استفاده 
قرار دهند. براى آن که اطمینان حاصل کنید این ویژگى 
با دستگاه  شــما ســازگارى دارد، کافى است به منوى 
Settings بروید، گزینه Account را باز کرده و سپس 

به دنبال ویژگى Two-step verification باشید.
هنگامى که این ویژگى را فعال مى کنید، در مراجعات 
بعدى و زمانى که در نظر دارید شماره تلفن خود را در این 
برنامه تایید کنید، باید گذرواژه شش رقمى که از طریق 
این ویژگى ساخته اید را وارد کنید. البته کاربران مى توانند 

از آدرس ایمیل خودشان نیز استفاده کنند. 

شبکه امام رضا علیه السالم، یکى از دهها کانون فرهنگى وابسته به مؤسسه آل البیت علیهم السالم است که در زمینه هاى 
گوناگون پژوهشى ، انتشارتى ، خدماتى و اطالع رسانى به امر نشر و ترویج فرهنگ اسالم و قرآن و بسط و گسترش معارف 

واالى تشیع مى پردازند.
مؤسسه آل البیت (ع)، در خصوص اطالع رسانى و بویژه در زمینه ارائه داده هاى اسالمى و شیعى در بستر اینترنت فعالیتهاى 
گسترده اى نموده و با تأسیس و راه اندازى چندین شبکه در شهرهاى مختلف، کوشیده است تا فرهنگ بهره گیرى سامان 

یافته و بهینه از این ابزار تواناى اطالع رسانى را در میان دانش پژوهان رواج دهد.
شبکه امام رضا علیه السالم، در شمار این مراکز اطالع رسانى اســت که در کنار خدمات واگذارى سرویس هاى اینترنت، 
همت خود را به ارائه اطالعات بر روى شبکه جهانى معطوف داشته، از آغاز با نگارش به دو زبان عربى و انگلیسى ، و اینک با 
افزودن زبان فارسى ، تالش مى کند که به معرفى و بازگویى جنبه هاى گوناگون زندگى هشتمین امام شیعیان حضرت على 

بن موسى الرضا علیه السالم بپردازد.
http://imamreza.net :وب آدرس

 NBA JAM by EA SPORTS یکى از زیباترین و گرافیکى ترین بازى هاى بسکتبال محصولى از کمپانى بازیسازى اى آ 
اسپورت مى باشد که براى سیستم عامل اندروید عرضه گردید تا کاربران دوستدار بازى ورزشى بسکتبال را به وجد بیاورد! این 
بازى با شبیه سازى کردن 30 تیم حاضر در رقابت هاى این لیگ شما را به انتخاب تیم مورد عالقه تان با ستاره هایى که در 
آنها بازى مى کنند دعوت نموده تا مسابقاتى جذاب را رقم بزنید و ساعت ها خود را سرگرم سازید! نمایش انیمیشن هاى فوق 
العاده زیبا و واقعى هنگام به ثمر رساندن گل یا پریدن براى انداختن توپ درون سبد و استفاده از چهره واقعى بازیکنان همگى 
دست به دست هم داده است تا تجربه بهترین بازى بسکتبال را در اسمارت فون و یا تبلت اندرویدى شما به ارمغان بیاورد! 

شما مى توانید از میان سه حالت مختلف بازى یکى را انتخاب کنید و هرگونه که دوست دارید شروع به بازى کردن نمایید!
برخى از ویژگى هاى این بازى اندرویدى :

امکان بازى به دو صورت آنالین با دیگر کاربران و به صورت آفالین!
بازى در سه حالت مختلف کالسیک، چند نفره و Play Now توسط بازیکن

انجام حرکات مختلف براى انداختن توپ در سبد و یا پس از به ثمر رساندن گل 

معرفى محصول

طبق گزارشى که از سوى سایت مشــبل منتشر شده، 
ظاهرا سامســونگ در جریان کنکــره جهانى موبایل 
2017 که به زودى برگزار مى شود، از تبلت گلکسى تب 
اس 2 پرده بردارى خواهد کرد و این محصول را به بستر 
سخت افزارى رده باال و بسیار قدرتمندى مجهز مى نماید.
سایت مشبل اشاره مى کند که تبلت گلکسى تب اس 2 
از نظر ظاهرى تفاوت چندان زیادى با نسخه پیشین خود 
ندارد و مانند گلکسى تب اس اورجینال به سیستم عامل 
ویندوز 10 مجهز مى شود. با این حال سامسونگ سعى 
کرده تا وزن و ابعاد گلکســى تب اس 2 را در مقایسه با 
گلکسى تب اس اورجینال با ظرافت بیشترى طراحى کند. 
طبق گزارش به دست آمده، تبلت گلکسى تب اس 2 در 
نسخه ها یا مدل هاى مختلفى عرضه مى شود. همانطور 
که احتماال حدس زدید، نسخه هایى از این محصول از 
قابلیت LTE 4G پشــتیبانى خواهند کرد و نسخه هایى 
دیگر از این قابلیت پشتیبانى نمى کنند. همچنین گفته 

شــده که تبلت گلکسى تب اس 2 سامســونگ از نظر 
سیستم عامل هم در دو نسخه متفاوت و مجهز به ویندوز 

10 پرو و ویندوز 10 هوم عرضه مى شود.
طبق گزارش ســایت مشــبل، تبلت گلکسى تب اس 
2 سامسونگ به صفحه نمایشــى 12 اینچى نوع آمولد 
(AMOLED) با وضوح تصویر QHD یا 2160 در 1440 

پیکسل مجهز مى شود. 
پردازنده مرکزى آن از نســل هفتم سرى پردازنده هاى 
Core i5 اینتل (کبى لیک) اســت که فرکانس کارى 
 HD 620 3.1 گیگاهرتــزى دارد. پردازنــده گرافیکى
اینتــل، رم 4 گیگابایتــى و حافظــه داخلــى SSD با 
ظرفیــت 128 گیگابایت هم از دیگر مشــخصات فنى 
و ســخت افزارى تبلت گلکســى تب اس 2 محسوب 

مى شوند.
همچنین گفته شده که سامسونگ تبلت گلکسى تب اس 
2 را به یک باترى 5070 میلى آمپرساعتى مجهز مى کند. 

در پنل پشتى این تبلت یک سنسور 13 مگاپیکسلى به 
عنوان دوربین اصلى دستگاه تعبیه مى شود که احتماال 
قادر به ضبط ویدئوهاى  4K خواهد بود. دوربین سلفى 
دستگاه هم از سنسورى 5 مگاپیکسلى تشکیل مى شود. 
سایت مشبل اشاره مى کند که امیدوار است تا سامسونگ 
تبلت گلکســى تب اس 2 را به قابلیت یا فناورى ویندوز 
هلو (Windows Hello) مجهز سازد که با استفاده از آن 
الگین کردن در ویندوز از طریق شناسایى و تایید چهره 

کاربر صورت مى پذیرد.
از نظر پورت هاى اتصال هم، ظاهرا تبلت گلکســى تب 
 USB) اس 2 سامسونگ به دو پورت یو اس بى نوع سى
Type C) و شــیار میکرو اس دى (Micro SD) مجهز 
مى شــود. بنابراین تبلت گلکسى تب اس 2 سامسونگ 
یک تبلت وینــدوزى قدرتمند خواهد بود که بى شــک 
پتانســیل رقابت با ســرى محصوالت ســرفیس پرو 

مایکروسافت را دارد.
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مرکز جهانى
 اطالع رسانى آل البیت (ع)

 NBA بازى بسکتبال
اندروید 

 
مخفى کردن کانال هاى تلگرام 

نسخه دسکتاپ
 Work در آپدیت جدید تلگرام یک قابلیت به عنوان
Mode یا همان حالت کار اضافه شــده است که با 

فعال سازى آن مى توانید چت، گروه و کانال هاى 
خود را در تلگرام مخفى کرده و در مواقع نیاز آن ها 
را ظاهر نمایید. براى فعالســازى آن مراحل زیر را 

دنبال کنید:
در تلگرام دســکتاپ روى منوى همبرگرى کلیک 
کنید. از منوى باز شده روى گزینه Settings کلیک 

کنید.
اکنون در بخــش تنظیمات بــدون اینکه کلیکى 
کنید و یا صفحه را به ســمت پایین اسکرول کنید، 
حال از روى کیبورد عبــارت workmode را تایپ 
کنید. ســپس یک پنجره به منظــور فعال کردن 
حالت کار نمایش داده مى شــود! روى OK کلیک 

کنید.
 Hide حال تلگرام شما یکبار باز و بسته شده و گزینه 

Muted Chats به تلگرام اضافه مى شود.

اکنون براى اینکه چت، گروه و کانال شــما مخفى 
 Disable شود روى ان راست کلیک کرده و گزینه

Notifications را انتخاب کنید.

 Hide اکنون بــراى مخفى شــدن روى گزینــه 
Muted chats کلیک کنیــد. خواهید دید که چت، 

گروه و کانال ها بالفاصلــه از صفحه اصلى برنامه 
مخفى شــده و یک عدد کــه نمایانگــر تعداد کل 
پیام هاى بى صدا شــما مى باشد به شما نشان داده 

خواهد شد. 

روبات جراحى و تزریق داخل 
چشم با دقت بسیار باال

براى نخســتین بار، تیمى از جراحان    ایتنا|
چشم، موفق شــدند یک داروى ترمبولیتیک را به 
طور مســتقیم به ورید شبکیه چشــم بیمار تزریق 
کنند تا این دارو یــک لخته خــون را در خود حل

 کند.
 شرایطى که پزشــکان درمان کردند، انسداد ورید 
شبکیه نامیده مى شود که منجر به کاهش دید چشم 
و نابینایى مى گردد. در حال حاضر پزشــکان فقط 
مى توانند اثرات شــرایط مورد بحث را با تزریقات 
ماهیانه چشــمى حل کنند زیرا عرض ورید شبکیه، 
در حدود 0.1 میلى متر اســت و پزشکان نمى توانند 
بدون کمــک ربات مذکــور، به این وریــد تزریق

 کنند.
ســوزن این ربات، 0.03 میلى متــر ضخامت دارد 
که برابر با یک ســوم ضخامت موى ســر انسان 
اســت. این ربات به جراح کمک مى کند تا با دقت 
باال ســوزن را وارد چشــم کرده و آن را ثابت نگه 
دارد. بر اســاس گزارش دانشــگاه، لخته خون در 
چشــم بیمار، حل شده و او در ســالمت کار به سر 

مى برد. 

ترفند

فناورانه
 20 ســال پیش هیچ کس نگران دسترسى افراد غریبه 
به حساب ایمیل شــخصى خود نبود. در آن زمان اغلب 
مردم از ایمیل تنها براى ارتباط با خانواده و دوستان خود 
استفاده مى کردند، بنابراین حتى اگر حساب ایمیل فردى 
فاش هم مى شد، خطرى آنها را تهدید نمى کرد. اما امروز 
محتواى ایمیل ها عالوه بر اطالعات شخصى افراد شامل 
اطالعاتى هستند که مى توان از آنها براى بازیابى کلمات 
عبور حساب هاى آنالین استفاده کرد، بنابراین دسترسى 
به حساب ایمیل شما سرنخ بسیار ارزشمندى براى هکرها 
است تا بتوانند به حســاب هاى کاربرى آنالین از جمله 
اطالعات بانکى، شــبکه هاى اجتماعى و فایل هاى به 

اشتراك گذارى شده شما دسترسى پیدا کنند.
ساده ترین راه براى به دست گرفتن کنترل حساب ایمیل 
شما توسط هکرها استفاده از واى فاى عمومى  است. اگر 
چه هشدارهاى زیادى در مورد استفاده از واى فاى عمومى  
به مردم داده مى شود، اما خیلى ها این هشدارها را تهدید 
محسوب نکرده و آن را نادیده مى گیرند. براى درك این که 
چگونه یک شبکه واى فاى عمومى  مى تواند چنین تهدید 
بزرگى براى امنیت الکترونیک شــما باشد، باید کمى  در 

مورد روش کار آن اطالعات کسب کنید.

واى فاى چگونه کار مى کند؟
WiFi که کوتاه شده عبارت Wireless Fidelity است، 

روشى ساده براى اتصال بى ســیم چند کامپیوتر به یک 
دیگر بدون مزاحمت سیم هاى دست و پا گیر است. یک 
روتر سیگنال هاى بى سیم را به کامپیوترها ارسال کرده 
و ســیگنال ارســالى از هر کامپیوتر را دریافت مى کند و 
به این شــکل یک ارتباط دو جانبه شکل مى گیرد. بعد از 

این که اتصال برقرار شد، شما به داده هاى ذخیره شده در 
کامپیوترهاى متصل به شبکه دسترسى خواهید داشت. 
اساساً، کل اینترنت نیز از طریق اتصال چندین کامپیوتر به 
یک دیگر که شما مى توانید به آنها دسترسى داشته باشید 
پدید مى آید. اما روترها وظایف بیشترى از اتصال شما به 
اینترنت انجام مى دهند، آنها داده ها را هم ذخیره مى کنند.

روترها هم نوعى کامپیوتر هستند
اگر تا به حال یک شــبکه واى فاى خانگى براى خود راه 
اندازى کرده باشــید، احتماال روتر را به وسیله یک کابل 
اترنت به کامپیوتر متصل کرده اید و بعد با استفاده از نصب 
نرم افزار مخصوص یک نام شبکه و کلمه عبور را ایجاد 
کرده اید. هر بار که شما یک شبکه را راه اندازى مى کنید 
اطالعات مربوط به آن مستقیما روى فضاى ذخیره سازى 
روتر ضبط مى شود. به عبارت دیگر، یک شبکه از داخل 

روتر راه اندازى مى شود، نه کامپیوتر شما.
این به این معنا اســت که هر کجا روتر شما باشد، شبکه 
شما هم همان جا خواهد بود. با این اوصاف، هکرها هم 
مى توانند یک شبکه پرتابل «تقلبى» ایجاد کرده و آن را 
با خود به مکان هاى عمومى  که مــردم در آن جا به طور 
رایگان به اینترنت متصل مى شوند بیاورند. براى نمونه آنها 
ممکن است داخل سالن انتظار مترو نشسته باشند و یک 
شبکه واى فاى به نام «واى فاى رایگان مترو» هم ساخته 
باشند. مسافران از همه جا بى خبر هم با تصور این که در 
حال اتصال به شبکه واقعى مترو هستند اقدام به اتصال به 
شبکه «واى فاى رایگان مترو» مى کنند، غافل از این که 

در یک تله گرفتار شده اند.
حاال چه اتفاقــى خواهد افتاد اگر یک هکر یک شــبکه 
پرتابل «تقلبى» که وعده اتصال بــه اینترنت رایگان را 

مى دهد ایجاد کند؟ از آن جا که یک فرد خالفکار کنترل 
این روتر را در دست دارد و روتر هم مى تواند داده ها را در 
خود ذخیره کند، به هر چیزى که شما در زمان اتصال به 
شبکه واى فاى این هکر دسترسى پیدا مى کنید، در روتر او 
نیز ذخیره خواهد شد. این اطالعات ممکن است شامل نام 

کاربرى و کلمه عبور ایمیل شما هم باشد.
اما حتى اگر هکرها به اطالعات الگین شما هم دسترسى 
پیدا کنند باز هم روش هایى وجود دارد که مى توان جلوى 
استفاده آنها را گرفت. خیلى از وب سایت ها از یک قابلیت 
افزایش سطح امنیت به نام «احراز هویت دو مرحله اى» 
اســتفاده مى کنند که امکان نفوذ توســط کاربران غیر 
مجــاز را حتى اگر کلمه عبور شــما را در اختیار داشــته 
باشند بســیار مشکل تر و در بســیارى موارد غیر ممکن 

مى کند.

احرازهویت دو مرحله اى، یک راهکار مفید  
یک راه حل عالى براى جلوگیرى از دسترسى غیر مجاز به 
حساب اى میل شما، حتى زمانى که شخصى با روش هاى 
موجود توانسته باشــد نام کاربرى و کلمه عبور شما را به 
دست آورد این است که قابلیت احراز هویت دو مرحله اى را 
فعال کنید. با این کار یک الیه امنیتى دیگر به حساب شما 
اضافه مى شود که بدون در اختیار داشتن اطالعات ویژه اى 
که تنها در اختیار شما است به هیچ دستگاه جدید دیگرى 

اجازه نمى دهد به حساب شما دسترسى داشته باشد.
براى مثال، اگر شخصى سعى کند از طریق یک دستگاه 
ناشناس به حساب شما وارد شود، یک کد تاییدیه موقت 
به تلفن دستى شما فرستاده خواهد شد. از آن جا که هکرها 
احتماال به تلفن دستى شما دسترسى نخواهند داشت تا 
بتوانند این کد را مشاهده کنند، در نتیجه نمى توانند ادامه 

فرآیند ورود به حساب شما را طى کنند. این کد به گونه اى 
زمان بندى شده تا بعد از مدت زمان مشخصى غیر قابل 
اســتفاده شــود، بنابراین یک هکر فرصت کافى براى 

امتحان کدهاى حدسى را نخواهد داشت.

دانش محافظ حساب ایمیل شماست
اســتفاده نکردن از واى فاى عمومــى  بهترین راه براى 
جلوگیرى بیگانگان از دستبرد به اطالعات شما است، اما 
چنین کارى براى همه امکان پذیر نیست. بنابراین باید به 
دنبال روش هاى دیگرى براى امن نگه داشتن داده هاى 
خود باشیم. در اینترنت مطالب زیادى در مورد محافظت 
از حساب ایمیل در برابر هکرها وجود دارد که یک نمونه 
بسیار مفید آن توســط Email Laundry ارائه شده که 

مى توانید از این آدرس آن را مطالعه کنید.
این راهنما از چگونگى جلوگیرى از معرفى شدن آدرس 
ایمیل شما توســط روبات هاى جســتجوگر اینترنت، 
چگونگى ارتقا بــه خدمات امنیت ایمیــل تا چگونگى 
کدگذارى اطالعات و جلوگیرى از کالهبردارى فیشینگ 
را شامل مى شود. هر چه شــما با روش هایى که هکرها 
مى توانند از طریق آن داده هاى شما را سرقت کنند بیشتر 
آشنا باشید، راحت تر و هوشــمندانه تر مى توانید در مورد 
زمان و مــکان اتصال به یک شــبکه واى فاى عمومى  

تصمیم گیرى کنید.
فراموش نکنید هر زمان که تصمیم گرفتید از یک اینترنت 
همگانى استفاده کنید، همیشــه قبل از اتصال از برقرار 
کننده رسمى  طرح نام شبکه آنها را سئوال کنید و اگر به 
طور اتفاقى موارد مشــکوکى را تجربه کردید، بالفاصله 
بعد از دسترسى به یک شــبکه امن کلمات عبور خود را 

تغییر دهید.

سامسونگ با گلکسى تب اس 2 به جنگ سرفیس پرو 5 مى رود!

رامین مشکاه

چگونه در واى فاى عمومى
 از ایمیل  خود محافظت کنیم
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افرادى که در «پالم 
بیچ» زندگى مى کنند 
حتمًا کاخ ترامپ را که 
یک برج آسمانخراش 
است مشاهده کرده اند. 
تحقیقات انجام شده نشان 
مى دهد که این برج به نام 
یک شرکت در برزیل ثبت 
شده و این سندى براى 
اثبات موضوع برون سپارى 
کارهاى ترامپ است

دولت تایلند ضمن تأکید بر انتظارات گســترده براى 
برگزارى انتخابات و وفاى این دولت به وعده خود که 
تا کنون به تعویق افتاده اســت، اعالم کرد: انتخاباتى 
به منظور بازیابى دموکراسى در این کشور سال آینده 

برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس، معاون نخســت وزیر دولت نظامى 
تایلند در این باره گفت: از تاریخ فعلى تا یکسال آینده 

انتخابات برگزار خواهد شد.
دولت نظامى که در سال 2014 پس از یک کودتا روى 
قدرت آمد همواره تکرار مى کرد که انتخابات عمومى 
این کشور در سال 2017 برگزار خواهد شد اما اکنون به 
نظر مى رسد که این انتخابات یکسال دیگر به تعویق 

افتاده است.
معاون نخست وزیر این کشــور همچنین اعالم کرد 
که نتیجه زمانبندى انتخابــات این دولت همچنان به 
صورت دقیق مشخص نیســت چرا که قانون اساسى 
جدید بــه عنوان بخــش کلیــدى برنامه هاى دولت 
«خونتا» براى بازیابى قوانین دموکراتیک در این کشور 

همچنان در حال اصالح است.
این در حالى اســت که قانون اساســى مورد حمایت 
ارتش تایلند ســال گذشــته طى یــک رفراندوم به 
تصویب رســید. این قانــون اساســى در حال حاضر 

منتظر تأیید جانشــین پادشــاه فقید تایلند است که 
در ماه دســامبر دار فانــى را وداع گفت امــا تا کنون 
دفتر پادشــاهى خواهان ایجاد تغییــرات متعددى در 
خصوص قوانین مرتبط با قدرت سلطنتى پیش نویس 
قانون اساسى شــده اســت؛ مداخله اى کم سابقه که 
تا کنون از سوى یکى از پادشــاهان تایلند دیده شده 

است.
در این میان معاون نخســت وزیر تایلنــد اعالم کرد 

که دولت این کشــور تقریبًا بازنگرى قانون اساســى 
را به پایان رســانده و نسخه ویرایش شــده آن را تا 
هجدهم فوریه براى تأیید به پادشــاه ارســال خواهد 
کرد. پادشاه 90 روز فرصت دارد تا این قانون اساسى 
را تأیید کنــد. این در حالى اســت کــه فعالیت هاى 
سیاســى در تایلنــد همزمان بــا دوران عــزادارى 
پادشــاه فقید این کشور کاهش چشــمگیرى داشته 

است.

وزارت دارایى ژاپن سومین قدرت اقتصادى دنیا اعالم 
کرد که به دلیل بدهى کالن، ســالمت مالى کشور در 

معرض خطر جدى قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، وزارت دارایى کشــور ژاپن اعالم کرد: 
برغم تالش هایى که صورت گرفته بازگرداندن شرایط 
مالى به حالت سالم در این کشــور کار بسیار دشوارى 

است.
آمار منتشر شــده این وزارتخانه نشان مى دهد که کل 
بدهى دولت ژاپن هم اکنون به یکهــزار و 66 میلیارد 
«ین» معادل 9 میلیــارد و 400 میلیون دالر رســیده 

است.
بر این اساس سرانه بدهى براى هر فرد بدهکار در ژاپن 
بر اساس جمعیت کشــور که 126 میلیون و 860 هزار 
نفر مى باشد،  هشــت میلیون و 400 هزار «ین» برآورد 

شده است.
این آمار که روزنامه هاى ژاپنى از جمله «ژاپن تودى» 

به آن اشاره داشته است، نشــان مى دهد میزان بدهى 
دولت توکیو از ماه سپتامبر (شهریور - مهر) سال گذشته 
تاکنون سه هزار و 580 میلیارد «ین» بیشتر شده است.

بر اساس این گزارش، دولت ژاپن مجبور شده است براى 
برخى از طرح هایى که در داخل کشور اجرا مى شود در 
شرایطى که بدهکار بوده باز هم تخصیص مالى در نظر 
بگیرد و براى همین بدهى هاى حکومتى دائمًا افزایش 

یافته است.
پیش بینى دولت این اســت که با نزدیک شدن به ماه 
مارچ (اســفند - فروردین) که ســرآغاز یکسال مالى 
دیگر در کشــور محســوب مى شــود، بدهى ژاپن به 
یکهــزار و 116 میلیارد و 400 میلیــون «ین» خواهد 

رسید.
نزدیک به 54 میلیــارد و 260 میلیون «یــن» از این 
بدهى ها جزو قروضى اســت که دولت از مؤسسات و 

نهاد هاى مالى کشور دریافت کرده است.

مقامات پاناما اعالم کردند، دو بنیانگذار شرکت 
حقوقى «موساك فونســکا» را که چند ماه پیش 
محور رسوایى افشاى اسناد مشــهور به «اوراق 
پاناما» بود بعد از متهم شدن به پولشویى دستگیر 

کردند.
به گزارش ایســنا، دفتر دادستان کل پاناما اعالم 
کرد، دستگیرى این دو نفر در ارتباط با یک پرونده 

مرتبط با رسوایى فساد در برزیل بوده است.
براســاس اعالم مقامات پاناما این دو بنیانگذار 
بــه نام هــاى «یورگــن موســاك» و «رامون 
فونسکا» به دلیل خطر فرار آنها از کشور دستگیر 

شدند.
«کنیا پورسل» دادستان کل پاناما گفت: اطالعاتى 
که تاکنون جمع آورى شــده شــرکت پانامایى 

موساك فونسکا را به عنوان یک سازمان مجرم 
که اقدام به پنهان ســازى پــول و دارایى هاى با 
سرچشمه مشــکوك مى کند، شناســایى کرده

 است.
پورسل گفت: دادســتان هاى کشورهاى برزیل، 
پرو،  اکــوادوور،  کلمبیــا، ســوئیس و آمریکا به 
تحقیقات یکســاله که منجر به این بازداشت ها 

شد،  کمک کردند.
شرکت موساك فونســکا چند ماه پیش در بطن 
رسوایى قرار داشت که به دنبال افشاى میلیون ها 

سند مشهود به اوراق پاناما اتفاق افتاد.
براساس این اســناد که در آوریل 2016 منتشر 
شدند این شــرکت به مشــتریان خارجى خود 
که بعضًا از مقامات مهم کشــورها و چهره هاى 

سرشناس بودند کمک مى کرده تا دارایى هایشان 
را در مناطق مشــهور به «بهشت هاى مالیاتى» 

پنهان کنند.
دادســتان هاى پاناما اعالم کردند: طى روزهاى 
گذشته دفاتر شرکت موساك فونسکا براى کشف 
مدارك، مورد حمله و نیز خانه هاى بنیانگذاران این 

شرکت هدف تفتیش قرار گرفتند.
فونسکا که پیش از این مشاور سابق رئیس جمهور 
پاناما بوده ارتباط شــرکتش با رسوایى مربوط به 

شرکت برزیلى «اودبرکت» را رد کرد.
این شرکت اذعان کرده بود که به مقامات پاناما 
و کشورهاى دیگر در فاصله ســال هاى 2010 
تا 2014 رشــوه داده تا قراردادهــاى دولتى به 

دست آورد.

20 حقیقتى که ترامپ آرزو مى کند مردم از یاد ببرند

انتخابات تایلند دقیقاً یکسال دیگر برگزار مى شود

   خبر آنالین | در پى تنش دیپلماتیک بین 
سئول و پکن بر سر استقرار ســامانه دفاع موشکى 
«تاد» در کره  جنوبى، یــک مقام دولت کره  جنوبى 
اعالم کرد چیــن اقدام به اخــراج 32 تن از مبلغان 

مسیحى این کشور از خاك خود کرده است.
براساس گزارش یک رسانه کره  جنوبى این 32 مبلغ 
مذهبى در منطقه «یانجى» در شمال شرق چین در 
نزدیکى مرز با کره شمالى مستقر و بسیارى از آنها به 
مدت بیش از یک دهه در آنجا مشغول به کار بودند.

وزارت خارجه کره  جنوبى نیز اعالم کرد گروه هاى 
مسیحى را در جریان این مســئله قرار داده و تأیید 
کرده اســت که 32 تن در ماه ژانویه از چین اخراج 

شدند.
این وزارتخانه بــه گروه هاى مذکور توصیه کرد که 
براى پایبندى به قوانین و رسوم مناطقى که در آنها 

کار مى کنند اهمیت قائل شوند.
این در حالى اســت که در کره  جنوبى تا حد زیادى 
اعتقاد دارند چین این کار را به تالفى طرح ســئول 
براى میزبانى از سامانه دفاع موشکى «تاد» آمریکا 
به بهانه تهدید موشکى کره شمالى انجام داده است.
با ایــن حال یک مقــام دولت کــره  جنوبى گفت: 
نشانه اى مبنى بر ارتباط مستقیم میان این اخراج ها 
و تنش بر سر سامانه تاد وجود ندارد. چین نیز تاکنون 
توضیح رســمى در این باره نداده و اینکه اقدامش 

مرتبط با سامانه تاد بوده باشد، تأیید نشده است.
این در حالى است که حزب کمونیست چین اعالم 
کرده که حامى آزادى دین و مذهب است اما در عمل 
محدودیت هاى شــدیدى در فعالیت هاى مذهبى 
اعمال مى کنــد و تنها اجازه بــه فعالیت نهادهاى 

مذهبى رسمى و تأیید شده مى دهد.
رسانه هاى کره  جنوبى مى گویند تعداد مبلغان مذهبى 
این کشور در چین به هزار تن مى رسد و اکثر آنها در 
شمال شرق چین ساکن هستند و تعداد زیادى نیز به 
فرارى ها از کره شمالى و سفر این افراد به کشورهاى 

ثالث از جمله کره  جنوبى کمک مى کنند.

«رجــب طیــب اردوغــان» رئیس جمهــور ترکیه،  
پیش نویس الیحه تغییر قانون اساسی این کشور را که 

قرار است به همه پرسی گذاشته شود، امضا کرد.
به گزارش آریا، اردوغان با امضاي این الیحه، راه را براي 

برگزاري همه پرسی درباره آن هموار کرد.
«نعمان کورتولمــوش» معاون نخســت وزیر ترکیه 
اعالم کرد : «همه پرسی درباره تغییر قانون اساسی 27 

فروردین 96 (16 آوریل) برگزار خواهد شد.»
کورتولموش گفت: «به لطف خــدا ترکیه در عصر 16 

آوریل دوره جدیدي را شروع خواهد کرد.»
پارلمان ترکیه ماه گذشــته میالدي الیحه اصالحات 

قانون اساسی را تصویب کرد.
در صورت تصویب الیحه تغییر قانون اساسی در این همه 
پرسی، اختیارات انتصاب وزیران دولت و مقام هاي ارشد 
کشــور به اردوغان واگذار خواهد شــد و وي بار دیگر 
رهبري حزب حاکم عدالت و توسعه را برعهده گرفته و تا 

سال 2029 میالدي بر سر قدرت خواهد بود.
«بن علی ییلدریم» نخســت وزیر ترکیه و رهبر حزب 
حاکم عدالت و توســعه که براي بحث درباره تغییرات 
پیشنهادي قانون اساسی ترکیه وارد پارلمان شده است.

در حال حاضر، رئیس جمهور رئیس دولت ترکیه اســت 
اما اقدامات اجرایی در هماهنگی با نخست وزیر کشور 

صورت می گیرد.
در صــورت تصویــب این الیحــه در همه پرســی، 
رئیس جمهور اجازه انحــالل پارلمان  و اعالن وضعیت 
فوق العاده و صدور احــکام و همچنین انتصاب نیمی از 

اعضاي دیوان عالی قضائی این کشور را خواهد داشت.
اردوغان می گوید این تغییــرات در زمان ناآرامی ثبات 
را فراهم خواهد کرد و از بازگشــت به ائتالفی شکننده 
درگذشته جلوگیري خواهد کرد.  بااین حال مخالفان وي 
می گویند افزایش اختیارات رئیس جمهور کشــور را به 

سمت حکومتی استبدادي سوق خواهد داد.

رئیس جمهور ترکیه 
الیحه تغییر قانون اساسی را امضا کرد

چین 32 مبّلغ مذهبى 
کره  جنوبى را اخراج کرد

سالمت مالى ژاپن درمعرض خطر جدى 

دستگیرى 
بنیانگذاران شرکت 
«موساك فونسکا» 

در پاناما

   تابناك | «ماریانو راخوى» نخست وزیر 
اسپانیا در هجدهمین کنگره حزب مردمى اسپانیا 

بار دیگر به عنوان رئیس این حزب انتخاب شد.
راخوى که تنها نامزد ریاســت حزب مردمى بود با 

95/65درصد آراء انتخاب شد. 
وى در همین راستا ، «ماریا دولورس ده کاسپدال» 
وزیر دفاع اســپانیا را بار دیگر به عنوان معاون خود 

منصوب کرد. 
راخــوى از ســال 2004 میــالدى و هنگامى که 
پانزدهمین کنگره حزب مردمى برگزار شد، ریاست 
حزب مردمى را به دســت گرفت و در ســال هاى 
2008و 2012 میــالدى به عنــوان رئیس حزب 

انتخاب شد.

انتخاب دوباره 
نخست وزیر اسپانیا به 

ریاست حزب حاکم

رئیس کمیســیون اروپا مى گوید که قرار     مشرق|
اســت پس از پایان دوره کنونى تصدى این سمت در سال 

2019، کناره گیرى کند.
«ژان کلود یونکر» رئیس کمیســیون اروپایى در مصاحبه با 
شــبکه خبرى «داچلندفانک» گفت که در سال 2014 یک 
کمپین انتخاباتى عادالنه داشته اما نمى خواهد براى دومین 
بار نیز براى این سمت نامزد شود و پس از پایان دوره کنونى 

در 2019، کناره گیرى مى کند.
رئیس کمیســیون اروپایى همچنین گفت که فکر مى کند 
مابقى کشــورهاى عضو اتحادیه اروپا مى توانند همزمان با 

مذاکره درباره انگلیس بر سر برگزیت با هم متحد بمانند.
وى ادامــه داد: آیا مجارها و لهســتانى ها همــان چیزى را 
مى خواهند که آلمان ها و فرانســوى ها مــى خواهند؟ من 

شک دارم.
کمیسیون اروپایى مسئول پیشــنهاد قوانین جدید اتحادیه 
اروپا، تعیین بودجه براى این اتحادیه و نظارت بر تأمین مالى 

اتحادیه اروپاست.
یونکر که سابق بر این نخست وزیر لوگزامبورگ بوده در سال 
2014 و با رأى 24 کشور از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به 
سمت ریاست کمیســیون اروپایى انتخاب شد. انگلیس به 
شــدت با انتخاب وى مخالف بود چرا که یونکر عمیقًا حامى 

الحاق و یکپارچگى اتحادیه اروپاست.

«ژان کلود یونکر» نامزد ریاست 
کمیسیون اروپا نمى شود

   مهر | «الیف دیلى» اقدام به فهرست کردن 
حقایقى از زندگى «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى 

آمریکا کرده و عنوان داشته است که وى 
آرزو مى کند مردم این موارد را فراموش 

کنند.
1- برون سپارى کسب و کار
هــر چنــد ترامپ کشــورهایى 
همچون چین، مکزیک و دیگران 
را به عنــوان رقیبــان اقتصادى 
آمریــکا معرفى کــرده اما خود 
ترامپ انجام برخى از کارهایش را 

به کشورهاى خارجى واگذار کرده و 
دلیل آن این است که انجام این کارها 
در خارج از آمریکا ارزان تر تمام مى شود.

2- کارخانه مشروب 
سازى

ترامپ در ســال 2007 میالدى کارخانه مشروب سازى 
خود را راه اندازى کرد.

3- سه ازدواج
هر چند رسانه ها به کرات درباره 
تعدد زوج هاى ترامپ صحبت 
کرده و گــزارش هایى نیز 
دراین رابطه منتشــر کرده 
اند اما ایــن حقایق یکى از 
موضوعاتــى هســتند که 
ترامپ دوســت دارد مردم 

آنها را فراموش کنند. 
4- خشونت با همسر اول

در اوایل دهه 90 «ایوانا» از دونالد 
ترامپ جدا شد. ایوانا در سال 
1989 و در 

شکوائیه خود علیه ترامپ از کلمه «تجاوز» استفاده کرد. 
میزان خشــونت ترامپ علیه ایوانا به حدى بوده که وى 

یک بار مجبور به انجام جراحى پالستیک شده است.
5- سئوالى درباره قد ترامپ

قد یکى از مواردى اســت که ترامپ عالقه ندارد درباره 
آن صحبت کند. بر اساس آمار موجود قد ترامپ 6 فوت 
و 2 اینچ است اما وى اعالم مى کند که قدش 6 فوت و 

3 اینچ است.
6- قایق تفریحى ترامپ

قایق تفریحى یکى از مواردى اســت که ترامپ عالقه 
ندارد آن را به یاد بیاورد چون وى در سال 1991 مجبور 
شد به دلیل ورشکســتگى قایق تفریحى بزرگ خود را 

بفروشد.
7- ترامــپ از تولیدات شــرکت هاى خود 

استفاده نمى کند
هر چند ترامپ خود مالک یه شــرکت مشروب سازى 
است اما از تولیدات این شرکت استفاده نمى کند و در 
دوران رقابت هاى انتخاباتى نیز اعالم شد که وى 
هرگز مشروب نمى نوشد اما بعدها تصاویرى 

در رد این ادعا منتشر شد.
8- کاخ ترامپ

افــرادى کــه در «پالــم بیــچ» زندگى 
مى کنند حتمًا کاخ ترامپ را که یک برج 
آسمانخراش است مشــاهده کرده اند. 
تحقیقات انجام شده نشان مى دهد که 
این برج به نام یک شرکت در برزیل 
ثبت شده و این سندى براى اثبات 
موضوع برون ســپارى کارهاى 

ترامپ است. 
9- 67 هزار فالوئر در هر 

ماه
ترامپ و تیم وى مى دانند که باید 
حضورى گسترده در شبکه هاى 
اجتماعى داشته باشــند از همین رو 
ترامپ توئیتر را انتخاب کرده است و در هر 

ماه 67 هزار فالوئر جدید به لیست ترامپ اضافه مى شود.
10- هتل گرانقیمت

هتل ترامپ در شیکاگو از جمله هتل هاى گرانقیمت است 
به طورى که یک بطرى آب معدنى متوسط در این هتل 

25 دالر قیمت دارد.
11- کازینوهاى ورشکسته

براى مردى همانند ترامپ کازینو یک دارایى مناســب 
اســت اما در کمال تعجب چهار مــورد از این کازینوها 

تاکنون ورشکسته شده اند.
12- برج ترامپ

برج ترامپ در شیکاگو و جزئیات این ساختمان نیز یکى از 
مواردى است که ترامپ عالقه دارد از دید مردم دور بماند.

13- توئیتر ترامپ
همانطور که اشاره شد ترامپ عالقه زیادى به شبکه هاى 
اجتماعى از جمله توئیتر دارد به طورى که هر ماه به طور 

میانگین 372 توئیت منتشر مى کند.
14- ترامپ عاشق گلف

ترامپ عالقه زیادى به بازى گلف دارد و بر همین اساس 
داراى 16 زمین گلف در نقاط مختلف جهان است.

15- ستاره هالیوود
همانند «رونالد ریگان» رئیس جمهورى اسبق آمریکا که 
پیش از راه یافتن به کاخ سفید بازیگر سینما بود. ترامپ نیز 
سابقه حضور در هالیوود را دارد و حتى نشان ستاره هالیوود 

را نیز دریافت کرده است.
16- امالك و مستغالت

ترامپ یکى از بزرگ ترین امالکداران آمریکاست. شاید 
براى شما عجیب باشد که بدانید وى در سن 27 سالگى 
مالک 14 هزار آپارتمان بود. وى ساخت آپارتمان را با وام 

یک میلیون دالرى که دریافت کرده بود آغاز کرد.
17- شومن مبهم!

ترامپ با برنامه تلویزیونــى Apprentice به موفقیت و 
ثروت زیادى رسید اما کسى نمى داند که وى براى هر بار 

اجراى این برنامه چقدر پول کسب کرده است.
18- میزان دارایى

اطالع دقیقى از میزان دارایى هاى ترامپ در دست نیست 

اما پیش از برگزارى انتخابات ریاست جمهورى آمریکا، بر 
اساس گزارش «فوربز» دارایى هاى ترامپ بالغ بر چهار 

میلیارد و 500 میلیون دالر بود.
19- دارایى جارى

ترامپ در مصاحبه اى با فاکس نیوز اعالم کرده بود که 
دارایى جارى (پول نقد) وى 400 میلیون دالر است.

20- بازى ترامپ
ترامپ داراى یــک بازى رایانه اى نیز هســت و عالقه 
مندان به وى از این بازى استفاده و البته کسب درآمد نیز 
مى کنند. میزان درآمدى که مى توان از این بازى به دست 

آورد از 80 سنت تا ده میلیون دالر اعالم شده است.
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چهل تکه

  جام نیوز |   دختر نوجوان 14 ساله که ناخواسته باردار 
بود و حاملگیش را از همه پنهان کرده بود به صورت مخفیانه و 
در شرایطى سخت در حمام خانه زایمان کرد. این خبر در حالى 
جنجالى شد که وى نوزادش را که یک پسر بود خفه کرده و در 

یک جعبه کفش پنهان کرد. 
او مى گوید علت این کار تــرس از عکس العمل مادرش بوده 
است. سه روز بعد از این حادثه زمانى که مادرش در حال تمیز 
کردن اتاق بود متوجه جعبه کفش شــد و زمانى  که جسد یک 
نوزاد را در آن دید با پلیس تماس گرفت و اینجا بود که دست 

این دختر رو شد. 

  باشگاه خبرنگاران جوان | «ادل دونلپ» پیرترین 
فرد آمریکایى که در ایالت نیوجرسى زندگى مى کرد در سن 114 

سالگى درگذشته است.
او از سال 2016 و پس از آنکه «گلدى میکلسون»113 ساله اهل 
ماساچوست فوت کرد، به  عنوان پیرترین فرد آمریکایى شناخته 
مى شد. دونلپ، شــرحى درباره طول عمر خود ندارد و فرزندان 
او نیز دربــاره  چرایى آن توضیحى نداده انــد. وقتى از او درباره 
احساسش از اینکه مسن ترین آمریکایى است سئوال شده، گفته 

است که «هیچ تفاوتى احساس نمى کند». 
دونلپ 12 دسامبر 1902 در نیویورك متولد شد؛ اگرچه فامیل ها 
و مراقبان او مى گویند که او اغلب سن  خود را جوان تر از آن چیزى 

که هست اعالم مى کرد.

  فردا| قاتل «وینس لى» مرد چینى 40 ساله در سال 
2008 میالدى سوار بر اتوبوس شهرى شده و ناگهان از جیب 
خود یک چاقو درآورده و به ســمت « تیموتى مک لین » 22 
ساله حمله کرده است. در زمان حمله راننده اتوبوس و دیگر 
مسافران از ترس پا به فرار گذاشــته اند اما این قاتل روانى در 
مقابل چشمان حیرت زده مردم سر جوان را بى دلیل بریده و 

بخشى از گوشتش را خورده است.
با آزادى این قاتل آدمخوار، اعضاى خانواده قربانى دست به 

اعتراض زده و خواستار بازگشت وى به زندان شدند.
اکنون پس از گذشت 9 سال از ماجرا قاتل روانى از زندان آزاد 

شده و تحت نظر روان پزشکان قرار گرفته است.

دختر نوجوان به دلیل زایمان مخفى 
دستگیر شد! 

آزادى قاتل آدمخوار در کانادا پیرترین فرد آمریکایى فوت کرد 030201

اعضاي یک باند حرفه اي که تعداد 15 دستگاه اتوبوس مسافربري 
و ســه دســتگاه ســواري را ســند نمره کرده بودند شناســایی و 

دستگیر شدند. 
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد در گفتگو با پایگاه خبري پلیس 
گفت: مأموران اداره جعل و کالهبرداري پلیس آگاهی شهرســتان 
نجف آباد مطلع شــدند افرادي با راه اندازي یک تعمیرگاه غیر مجاز 
اقدام به سند نمره کردن وسایل نقلیه می کنند که بررسی موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. 
سرهنگ محمدرضا خدادوســت  ادامه داد: مأموران پس از دریافت 
حکم قضائی به محل اعزام شــدند و ده دســتگاه اتوبوس بنز ، سه 
دستگاه اتوبوس ولوو ،دو دســتگاه اتوبوس اسکانیا ،یک سواري بنز 
، یک پژو و یک دستگاه سواري پراید را که ســند نمره کرده بودند 

کشف کردند. 
وى افزود: در این خصوص پنج متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند. 
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی از تعمیرگاه این افراد، 48 
جفت پالك و 25 عدد تسمه حک شاسی کشف شد، اظهار داشت: این 
افراد قصد داشتند این خودروها را وارد سامانه حمل و نقل کنند که با 

اقدام به موقع پلیس از این عمل جلوگیري شد. 

وکیل مدافع اولیاى دم «ستایش قریشى» دختربچه 
شش ساله افغانستانى که فروردین امسال توسط یک 
نوجوان 17 ساله ایرانى در خیرآباد ورامین به قتل رسید، 

مى گوید اولیاى دم بر قصاص قاتل اصرار دارند.
 عسکر قاسمى آقباش در گفتگو با تسنیم درباره آخرین 
وضعیت پرونده قاتل ســتایش اظهار داشت: پرونده 
چندى پیش پس از تأیید از سوى دیوان عالى کشور 
و بازگشت به دادگاه، به واحد اجراى احکام دادسراى 

ورامین ارسال شد و فعًال اتفاق خاصى نیافتاده است.
وکیل اولیاى دم ستایش در پاسخ به این سئوال که 
آیا پدر و مادر ستایش از اجراى حکم قصاص گذشت 
مى کنند یا خیر افزود: موکالنم خیلى به اجراى حکم 

قصاص اصرار دارند.
23 فروردین        امســال بود که گزارشى مبنى بر وقوع 
قتل یک دختر بچه شش ساله افغانستانى در روستاى 
خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضائى شــد. گزارش 
حاکى از آن بود که ستایش قریشى که به گفته پدر 
او یک شنبه 22 فروردین براى خرید بستنى از منزل 

خارج شده، دیگر به خانه بازنگشته است.
در تحقیقات اولیه مشخص شــد که پسر 17 ساله 
همسایه که دچار وسوسه شیطانى شده بود، او را ربوده 

و پس از تجاوز به قتل رسانده است.
با اعالم این گزارش، دادستانى ورامین بر رسیدگى 
ویژه و خارج از نوبت پرونده تأکید کرد و از نخستین 
لحظات وقوع این جنایت، رسیدگى به این پرونده به 
طور ویژه و خارج از نوبت در دستور کار دستگاه قضائى 
قرار گرفت تا اینکه پس از صــدور قرارمجرمیت و 
کیفرخواست، شعبه هفتم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران، قاتل ستایش را بابت ارتکاب قتل به قصاص، 
تجاوز به عنف به اعدام و بابت جنایت بر میت به دیه 
محکوم کرد و این حکم در شعبه 32 دیوان عالى کشور 
تأیید شد.دهم بهمن امسال بود که وکیل اولیاى دم 
ستایش از ارســال این پرونده به واحد اجراى احکام 

دادسراى ورامین خبر داد.
قاتل ســتایش هم اکنون در کانون اصالح و تربیت 
استان تهران به سر مى برد و چندى پیش نیز وکیل 
وى از بسترى شدن موکلش در بیمارستان اعصاب 

و روان خبر داد.
پزشکى قانونى پیش تر تأیید ســالمت روان قاتل 

ستایش را تأیید کرده بود.

  آفتاب| دو دختر جوان که با همدســتى دو پسر 
به بهانه ماساژ صد سکه طال از جواهر فروش سرشناس 

تهران اخاذى کرده بودند شناسایى و دستگیر شدند.
چندى قبل مرد میانســالى بــا مراجعه به شــعبه پنجم 
دادسراى ویژه سرقت، در شــکایتى مدعى شد دو دختر 
جوان به همراه دو پســر جوان بــا ورود به خانــه او به 
صورت مســلحانه، اقدام به اخاذى صد سکه بهار آزادى 
کرده اند. مرد 43 ســاله که خود را یکى از معروف ترین 
جواهر فروش هاى تهران معرفى مى کرد در شــکایتش 
به کارآگاهــان پلیس گفــت: «چندى قبــل از طریق 
دوســتانم با دو دختر جوان آشنا شــدم که در کار ماساژ 
بودند. بعــد از چند بار تمــاس تلفنى، قرار شــد آنها به 
خانــه ام بیاینــد. در شــب حادثــه دو دختــر جــوان
 وارد خانه شدند اما دقایقى بعد، دو مرد نقاب پوش با اسلحه 
مقابل من ظاهر شدند و ادعا کردند اگر مى خواهم آبرویم 
نرود، باید صد ســکه طال به آنها بدهم. سارقان مسلح، 
تهدید کردند اگر به خواســته آنها عمــل نکنم، جان من 

را  مى گیرند.»
در ادامه با دستور قاضى على وسیله ایرد موسى، تیمى از 

کارآگاهان پلیس آگاهى مأمور رســیدگى به این پرونده 
شدند.

ســرانجام با انجام تحقیقــات گســترده و رد زنى هاى 
پلیســى، دو دختر جوان شناسایى و دســتگیر شدند. با 
دستگیرى متهمانان 22 ســاله، آنها به سرقت مسلحانه 
از مــرد جواهــر فــروش اعتراف کــرده و بــا معرفى 
دو پســر جوان به عنوان همدســت خود مدعى شــدند

 پس از اینکه با «مهرداد» و «دانیال» دوست شدیم آنها 
پیشــنهاد دادند وقتى براى ماســاژ به خانه مشتریانمان

مى رویم، در صورت شناسایى افراد متمول به آنها اطالع 
دهیم تا نقشه سرقت را طراحى و اجرا کنند. وقتى متوجه 
شدیم مرد میانســال یکى از جواهرفروشــان بنام است 
موضوع را به دوستانمان گفتیم و بر اساس نقشه قرار شد 
ابتدا ما به خانه مرد جواهر فروش در شمال تهران برویم 
و با باز گذاشتن در، همدستانمان وارد شوند. ما طبق نقشه 

عمل کردیم و فکر نمى کردیم دستگیر شویم.
با اعترافات دو دختر جوان و دو متهم مرد این پرونده، آنها 
براى شناسایى سایرجرائمشان با دستور قضائى در اختیار 

پلیس آگاهى قرار گرفتند.

عامل جنایت در مراسم عروسى پس از دستگیرى مدعى شد بخاطر    مهر|
درگیرى سر رقص با چوب مرتکب جنایت در تاالر عروسى شده است.

ساعت یک بامداد 19 بهمن 95، وقوع نزاع و درگیرى دسته جمعى در بلوار الغدیر 
جنوبى به کالنترى 151 یافت آباد اعالم شد. 

با حضور مأموران در محل و انجام بررسى هاى اولیه مشخص شد نزاع و درگیرى 
مربوط به دعوت شدگان در یک مراسم عروسى است که در داخل تاالر عروسى 
با یکدیگر درگیر شده، طى آن یکى از میهمانان به نام «کامران»  24 ساله بر اثر 

اصابت ضربه  چاقو به ناحیه سینه به قتل رسیده است. 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع قتل عمـد و به دستور بازپرس شعبه هشتم 
دادسراى امور جنایى پرونده براى رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
 با حضور کارآگاهان در محل جنایت و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد درگیرى 
منجر به جنایت در زمان اجراى رقص محلــى چوب بازى مابین مقتول و یکى 
دیگر از دعوت شدگان در مراسم عروسى به نام «رمضان» آغاز شده و با دخالت 
اعضاى خانواده و بستگان آنها شدت پیدا کرده و چندین نفر از طرفین درگیرى 
نیز با چاقو مجروح شده و نهایتاً مقتول به علت اصابت ضربه چاقو به سینه به قتل 

رسیده است. 
در تحقیقات از شاهدان درگیرى مشخص شد مقتول در حالتى غیرطبیعى (احتماًال 
به علت مصرف مشروبات الکلى) قصد گرفتن چوب دستى یکى از اعضاى خانواده 
رمضان به قصد چوب بازى را داشته که همین موضوع انگیزه آغاز درگیرى آنها 

بوده است. 
در ادامه رســیدگى به پرونده، رمضان به همراه برادرش و پس از انجام اقدامات 

درمانى در اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ حاضر شــد. او در اظهاراتش به 
کارآگاهان عنوان داشت که در نزاع و درگیرى حضور داشته و حتى چند نفر را نیز با 

چاقو مجروح کرده اما ارتکاب جنایت توسط او انجام نشده است. 
او در اظهاراتش گفت: «زمانى که متوجه شــدم برادرم بر اثر اصابت ضربه چاقو 
مجروح شده و خونریزى شدید پیدا کرده، از داخل درگیرى خارج شدم تا او را به 
بیمارستان برسانم؛ داخل بیمارستان بودم که متوجه شدم کامران به قتل رسیده و 

بنده را به عنوان قاتل معرفى کرده اند. »
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى با بررسى تصاویر به دست آمده از دوربین هاى 
مداربسته داخل تاالر عروسى، موفق به شناسایى جوانى شدند که در یک لحظه 

چاقویى را از زیر لباس خود خارج کرده، به سمت مقتول رفته، ضربه اى را به او وارد 
کرده و پس از آن نیز به سرعت از تاالر خارج مى شود. 

با شناسایى این جوان به نام «رضا» 16 ســاله، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که 
او برادرزاده رمضان است که در یک لحظه با چاقوى همراهش اقدام به ارتکاب 
جنایت کرده اما به واسطه سن کم، کسى در شلوغى درگیرى متوجه او نبوده است. 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ ساعت 6 صبح روز پنج شنبه با 
حضور در محل زندگى رضا در شهرك ولیعصر(عج)، وى را دستگیر و جهت انجام 

تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل کردند.
رضا در همان تحقیقات اولیه به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و مدعى شد: «مقتول 
با یک چاقو به سمت پدرم حمله ور شده بود و من نیز به حمایت از پدرم، با چاقویى 
که همیشه در زیر لباس خود همراه داشتم ضربه اى به سینه مقتول زده و به سرعت 

از تاالر خارج شدم.» 
رضا در خصوص انگیزه حمل سالح سرد نیز به کارآگاهان گفت: «خانواده من 
با خانواده عمویم (رمضان) از چندى پیش اختالف شــدیدى پیدا کرده و همین 
موضوع باعث شده تا همیشه، چاقو همراه خود داشته باشم؛ زمانى که متوجه شدم 
که عمویم به عنوان قاتل معرفى شده تصمیم به سکوت گرفتم تا او را به عنوان 

قاتل دستگیر کنند. »
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران 
بزرگ،  گفت: «با شناسایى عامل اصلى جنایت و اعتراف صریح متهم به ارتکاب 
جنایت، قرار بازداشت موقت از سوى بازپرس ایلخانى پرونده صادرشد و متهم 
جهت انجام تحقیقات در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.»

دادستان عمومى و انقالب مرکز لرســتان گفت: در پى دریافت گزارشى از یک درگیرى خانوادگى 
در یکى از روستاهاى اطراف خرم آباد، فرد قاتل که پس از قتل چهار نفر در خرم آباد متوارى بود در 

کمتر از هشت ساعت دستگیر شد.
سعید رازانى در گفتگو با  میزان با اشاره به دستگیرى قاتل فرارى جنایت هولناك خانوادگى خرم آباد 
اظهار  داشت: روز گذشته(شنبه) حوالى ظهر گزارشى مبنى بر  درگیرى فامیلى در یکى از روستاهاى 

اطراف خرم آباد که در اثر آن چهار نفر به قتل رسیدند، به دادستانى واصل شد.
وى گفــت: بالفاصله پــس از وصول گزارش بــه همراه بازپــرس ویژه قتل و تیم کارشناســى
 به میان گالل (روســتاى محل حادثه) که در فاصله 7 کیلومترى از شهرســتان خرم آباد اســت 
اعزام شــده و پس از بازدید از محل مشــخص شــد که فرد قاتــل پس از درگیــرى با اعضاى 
یک خانواده، در نهایت سه فرد بزرگسال و یک کودك هشت ساله را با اسلحه کالشینکف به قتل 

رسانده است.
این مقام قضائى اظهار داشت: در همان تحقیقات مقدماتى مشخص شد که قاتل با مقتولین نسبت 
خویشاوندى داشته و انگیزه اصلى قتل نیز رابطه نامشروع بوده است. رازانى ادامه داد: با وجود تیم 
متخصص انتظامى و قضائى در کمتر از هشت ساعت فرد قاتل که پس از جنایت به کوه هاى اطراف 

فرار کرده بود دستگیر شد. 
وى در پایــان با بیــان اینکه همدســت قاتل که پســر او هســت در حال حاضر فرارى اســت، 
گفت: قصد و اراده دســتگاه قضا در این پرونده همچون گذشته رســیدگى قاطع و سریع است و از 
هموطنان تقاضا مى شود که به شــایعات توجه نکرده و فقط اخبار را از طریق مراجع معتبر دریافت 

کنند.

 پرونده اتهامى یک فیزیوتراپ که متهم به تعرض به 
زنى شــده  بود، در دادگاهى در تهران مورد رسیدگى 

قرار گرفت.
به گزارش خبرآنالیــن، با توجه به مــدارك موجود 
در پرونده، چندى پیش زن جوانى بــه پلیس آگاهى

 مراجعه و از کارمند یک شــرکت کاردرمانى شکایت 
کرد.

 «زهرا» 37ساله که از ناحیه پا دچار معلولیت است، به 
مأموران آگاهى گفت: «چندین سال است که از ناحیه 
یک پا دچار معلولیت هستم براى همین همیشه دنبال 
راهى بــراى درمان آن مى گردم. مدتــى قبل یکى از 
دوستانم یک مؤسسه کاردرمانى و فیزیوتراپى را براى 
درمان به من معرفى کرد. وقتى بــراى درمان به این 
مؤسسه مراجعه کردم، پزشکان به من گفتند احتمال 
اینکه پایم در جلســات متعدد فیزیوتراپى بهبود پیدا 

کند وجود دارد. 
براى شروع فیزیوتراپى مرد جوانى به نام «مهران» را 
به من معرفى کردند.  زمانى که براى درمان به مهران 
مراجعه کردم، قرار شــد او هر جلسه به خانه ما بیاید و 
آنجا درمان را شروع کنیم. مدتى از آشنایى من و مهران 
گذشته بود و من به او اعتماد کردم، چون هر جلسه به 
منزل ما مى آمد و من از او رفتار نامناسبى ندیده بودم. 

مدتى به همین منوال گذشــت که مهران به من ابراز 
عالقه کرد. من کــه تابه حال رفتار بــدى از او ندیده 
بودم به او اعتماد کردم و چندبار براى دیدنش به منزل 
او رفتم. رابطــه ما با هم خوب بود و بــه او عالقه مند 
شــدم. با شــرایطى که من داشــتم، معموًال مردها 
چندان به مــن توجــه نمى کردند اما مهــران فرق 
داشــت. او به من توجه مى کرد. براى همین روزبه روز 
عالقــه و اطمینانم به او بیشــتر مى شــد تــا اینکه 
بار آخرى که بــه دیدن مهران رفتم او مــرا مورد آزار 

قرار داد.»
به این ترتیب پس از شکایت زن جوان مهران بازداشت 
شد. او که منکر آزار زهرا شــده بود، به مأموران گفت: 
«پس از مدتى که براى فیزیوتراپى به منزل زهرا رفتم 
رابطه احساسى میان ما ایجاد شد. من این را با او مطرح 
کردم. زهرا هم من را دوســت داشــت. او خودش به 
دیدن من آمد و هرگز به او آزارى نرساندم.»  در نتیجه 
با شکایت زن جوان، کیفرخواستى علیه مهران صادر 
شد و او در شعبه پنجم دادگاه کیفرى استان تهران پاى 

میز محاکمه رفت.
پس از پایان جلسه رسیدگى، مهران از اتهام تجاوز به 
عنف تبرئه و به جرم عمل منافــى عفت به 99 ضربه 

شالق محکوم شد.

ماجراى قتل در عروسى؛ اعترافات قاتل 16 ساله تجاوز فیزیوتراپ به زن معلول

 سرقت مسلحانه
 از جواهر فروش سرشناس  به بهانه ماساژ

اصرار اولیاى دم ستایش 
بر قصاص قاتل

انهدام باند حرفه اي
 سند نمره در
 نجف آباد 

جنایت در روستا 
دستگیرى
 در کوه 
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حصر وراثت
اکبر فتحى زاده ریزى داراى شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 65 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 
203/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فتح اله فتحى زاده ریزى بشناسنامه 55 در تاریخ 94/12/07  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اسمعیل فتحى زاده ریزى فرزند فتح اله 
ش.ش 130 ت.ت 1336 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- رمضانعلى فتحى زاده ریزى فرزند 
فتح اله ش.ش 596 ت.ت 1339 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- اصغر فتحى زاده ریزى فرزند 
فتح اله ش.ش 105 ت.ت 1344 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- تقى فتحى زاده ریزى فرزند 
فتح اله ش.ش 345 ت.ت 1346 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- اکبر فتحى زاده ریزى فرزند 
فتح اله ش.ش 65 ت.ت 1350 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- محمود فتحى زاده ریزى فرزند 
فتح اله ش.ش 349 ت.ت 1352 صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- زینت فتحى زاده ریزى فرزند 
فتح اله ش.ش 760 ت.ت 1347 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- خیرالنســاء بخشى ریزى 
فرزند حســن ش.ش 7031/65 ت.ت 1314 صادره از لنجان (همسر 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 یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1065 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/11/1036
حصر وراثت

مجید حسنى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 509 بـه شـرح دادخواست به کالسه 256/95  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم حسنى 
بشناسنامه 29 در تاریخ 95/11/13  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- مجید حســنى فرزند ابراهیم ش.ش 509 ت.ت 1357 صادره 
از اصفهان (پسر متوفى) 2- مسعود حســنى فرزند ابراهیم ش.ش 1545 ت.ت 1359 صادره 
از اصفهان (پسر متوفى) 3- مهدى حســنى فرزند ابراهیم ش.ش 326 ت.ت 1361 صادره از 
اصفهان (پسر متوفى) 4- میالد حســنى فرزند ابراهیم ش.ش 1272697746 ت.ت 1377 
صادره از اصفهان (پســر متوفى) 5- محترم صمدى عشین فرزند على ش.ش 7 ت.ت 1334 
صادره از نائین (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1066 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/11/1037
ابالغ اجراییه 

شــماره: 1029/95 اجرایى- 1395/10/20 نظر به اینکه در پرونده کالسه 1029/95  اجراى 
احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حســب مفاد دادنامه شماره 495- 95/6/31 
صادره از شعبه یک حقوقى محکوم علیه 1- یوســف دریس و 2- حسینعلى آقایى محکوم به 
پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به صورت تضامنى وجه یکفقره سفته به شماره 41864 
(سرى ش/1) بابت اصل خواسته نیز هزینه دادرسى به مبلغ دو میلیون و سیصد و سى و پنج هزار 
ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/23 تا زمان پرداخت در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت. رأى صادره غیابى و اجراى حکم 
منوط به معرفى ضامن معتبر از ســوى محکوم له در حق محکوم له عباس حمامى چمگردانى 
گردیده است و حســب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا 
مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء 
مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 1082  اجراى احکام شوراهاى حل 

اختالف شهرستان لنجان/11/1039
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 333227/ 139/03 – 95/11/20  نظر به اینکه سند مالکیت 8 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالك ثبتى شماره: 1856 فرعى از یک اصلى واقع در بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 
2560 در صفحه 62  دفتر 163 به نام عباس ســالک صادر و تسلیم گردیده است، سپس مجید 
سالک احدى از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950319681219628- 
96/11/16 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 4005- 
95/11/13 به گواهى دفترخانه 18  اردستان رســیده است مدعى است که سند مالکیت آن به 
علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار 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 ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 435 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

اردستان/11/1040
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973623100998 شــماره پرونده: 9509983623100299 شماره 
بایگانی شعبه: 950336 خواهان: شرکت کشــاورزى فجر اصفهان با نمایندگى آقاى کرمعلى 
جلیلى فرزند عباسقلى به نشانى: اصفهان- اردستان، خوانده: آقاى محمد ایوبى دهوارى فرزند 
شهدوست به نشانى: شهرســتان  ســراوان خیابان نبوت یکم منزل محمد گل میر بلوچ زهى 
کدپستى 995143743، خواسته : الزام به فک پالك خودرو، دادگاه با رعایت تشریفات قانونى 
ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. 
رأى دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمى شرکت کشاورزى فجر اصفهان به مدیریت آقاى 
محسن مرتهب به طرفیت آقاى محمد ایوب دهوارى فرزند شهدوست به خواسته فک پالك 
از یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامى تویوتا 146 ق 19 مورخه ایران 23 و هزینه دادرسى، 
این شعبه باعنایت به رونوشت مصدق قولنامه مورخه 89/8/30 فى مابین خواهان و آقاى اکبر 
زارع دستجردى، رونوشت مصدق وکالت تعویض پالك بین طرفین به شماره سند 4025 مورخ 
89/9/22 و عدم حضور خوانده جهت دفاع یا ایراد موثر با وصف ابالغ از طریق نشــر آگهى و 
اینکه وفق مقررات پالك وسیله نقلیه، شــخصى بوده و متعلق به مالک رسمى پالك مى باشد 
تخلفات دارنده اتومبیل و ابطال احتمالى گواهینامه رانندگى بارى مالک رسمى پالك در نظر 
گرفته مى شود لذا دعوى خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آ.د.م و مواد 
220 قانون مدنى حکم به الزام خوانده به فک پالك اتومبیل فوق و پرداخت مبلغ 1/565/000 
ریال هزینه دادرســى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه 
تجدیدنظر مرکز استان مى باشــد. م الف: 432 کبیرى رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقى 

شهرستان اردستان /11/1041
حصر وراثت

شعبانعلى اسماعیلى نیســیانى داراي شناسنامه شماره 2113 به شــرح دادخواست به کالسه 
531/95 ش 1  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سعید اسماعیلى نیسی انى بشناسنامه 1180047036 در تاریخ 95/2/6  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک همسر دائمى یک پدر 
و یک مادر عبارتند از: 1- زهرا عبدالهى به شــماره شناسنامه 1272946754 متولد 78/3/23 
صادره از اصفهان (همسر متوفى) 2- شعبانعلى اسماعیلى نیسیانى به شماره شناسنامه 2113 
متولد 38/1/20 صادره از اردستان (پدر متوفى) 3- جمیله اسماعیلى نیسیانى به شماره شناسنامه 
65 متولد 42/5/8 صادره از اردستان (مادر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 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: 

436 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/11/1042
حصر وراثت

سیدعباس ناصریان داراي شناسنامه شماره 143 به شرح دادخواست به کالسه 604/95  ش/2 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت 
ناصریان بشناســنامه 114 در تاریخ 95/10/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک برادر به نام سیدعباس ناصریان به شماره شناسنامه 
143 و سه خواهر به نامهاى 1- صدیقه ناصریان به شماره شناسنامه 130 و خانم آغا ناصریان 
اردستانى به شماره شناسنامه 126 و 3- مریم ســادات ناصریان اردستانى به شماره شناسنامه 
96 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شوراي حل اختالف اردســتان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 438 شعبه دوم 

حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/11/1044
ابالغ وقت رسیدگى 

در پرونده کالسه 950194 خواهان شرکت سیمان سپاهان دادخواستى به طرفیت آقایان حسین 
قدیرى- محمد قدیرى- محمد ســلیمانى و اصغر دهقانى با موضوع مطالبه وجه چک مطرح 
نموده است. با عنایت به اینکه وقت رســیدگى به پرونده فوق به تاریخ 96/1/15 ساعت 5/10 
تعیین گردیده است و خواهان آدرس احدى از خواندگان به نام حسین قدیرى فرزند رحمت اله را 
مجهول المکان معرفى نموده است بدینوسیله به خوانده مجهول المکان فوق ابالغ میگردد در 
تاریخ مذکور در این دادگاه حاضر و یا نسبت به معرفى وکیل اقدام نماید. یدیهى است در صورت 
عدم حضور و یا عدم معرفى وکیل؛ دادگاه نسبت به صدور رأى بصورت غیابى اقدام مینماید. م 

الف: 95/703 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان مبارکه/11/1048
حصر وراثت

سید مجید ســیدنا فرزند ابراهیم داراي شماره شناســنامه 68 ملى بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 1662/95 این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سکینه بیگم سیدنا طالخونچه فرزند سیدحســین به شناسنامه شماره 121 در تاریخ 
1393/2/21 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- سیدمجید سیدنا فرزند ابراهیم شماره شناسنامه یا کدملى 68 
نسبت به متوفى (فرزند) 2- مریم سیدنا فرزند ابراهیم شماره شناسنامه یا کدملى 88 نسبت به 

متوفى (فرزند) 3- پروین سیدنا فرزند ابراهیم شماره شناسنامه یا کدملى 125 نسبت به متوفى 
(فرزند) 4- شوکت سیدنا فرزند ابراهیم شماره شناسنامه یا کدملى 133 نسبت به متوفى (فرزند) 
5- مرحمت بیگم سیدنا فرزند ابراهیم شماره شناسنامه یا کدملى 110 نسبت به متوفى (فرزند) 
6- سیدابراهیم سیدنا فرزند ابراهیم شماره شناسنامه یا کدملى 4004 نسبت به متوفى (همسر) 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/751 
علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/11/1050
مزایده

در پرونده کالســه 95-1552 اجرایى و به موجب دادنامه 94-441 صادره از شعبه 13 حقوقى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محمدجعفرى فرزند محکوم است به پرداخت  ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ ملیحه صادقى ریال نیم عشر 
دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى مهندس حسن پورقیصرى به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است. یک دستگاه پراید مدل 1376 به شماره شاسى 1412276530323 رنگ سفید 
که آثار تصادف بر روى درب موتور رکاب راست درب هاى سمت راست گلگیر عقب راست رکاب 
چپ درب جلو چپ و گلگیر جلو چپ - ترکیدگى بتونه و رنگ درب صندوق عقب- موتور سالم 
است- الستیکها 20 درصد کارایى و گیربکس و دیفرانسیل سالم به ارزش سه میلیون و پانصد 
هزار تومان. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال 
توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/12/20 ساعت 10 صبح و 
در همان محل به فروش مى رسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حســاب 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار مى گردد. ضمنا خریدار ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد م الف: 3407 اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد( 

مجتمع شماره یک)/11/812
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951389 خواهان نادر رجبى پیروز دادخواســتی مبنی بر مطالبه 
(نسخه ثانى ضمیمه مى باشد) به طرفیت فتحعلى عباســى دره بیدى تقدیم نموده  است. وقت 
رسیدگی براي مورخ 96/1/16 ساعت 9 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق شمالى چهارراه 
نیک بخت مجتمع شماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 35900 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/832
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 909/95 خواهان امیرحسین احمدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت 1- اکبر احمدى صفت 2- داریوش احمدى صفت تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی 
براي مورخ 96/1/20 ســاعت 4:15 بعدازظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق- 
چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 35802 شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/833
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 910/95 خواهان امیرحســین احمدیان دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت رضا قوى دل تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی بــراي مورخ 96/1/20 
ســاعت 4 بعدازظهر تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده 
قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شــیخ صدوق- چهارراه 
وکال مجتمع شــماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 35803 شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/834
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1163/95 خواهان محمدحســن فتوحى دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت محمد سعیدى  تقدیم نموده و وقت رســیدگی براي مورخ 96/2/4 ساعت 
16:30 تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي 
خواهان، مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده 
قبل از رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرســه 
نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 شــوراي حل اختالف 
اصفهان شــعبه 23 مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد. در صورت 
عدم حضور در وقت رســیدگی، ابالغ قانونى تلقی شــده و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ 
خواهد شــد.  م الف: 35804 شــعبه 23 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/11/835
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951487 خواهان محمدرضا عظیمى راد دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه چک به طرفیت صبا پورشیرولى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/1/17 
ساعت 8 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول 
ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه اول 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 شـــود.  م الف: 35811 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/11/836
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1214/95 خواهان خدایار بهرامى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت مهدى آتش کارى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 96/1/15 
ساعت 10 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى 
بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شــماره 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: 35812 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)/11/837
تبادل لوایح 

در خصوص پرونده تجدیدنظرخواهى احمدرضا یوســفیان به طرفیت تجدیدنظرخوانده حمید 
شاه مرادى به دادنامه شــماره 1103 مورخه 95/10/25 مطروحه در پرونده کالسه 1230/94 
شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان خطاب به تجدیدنظرخوانده حمید شاه مرادى جهت تبادل 
لوایح و ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهى اقدام فرمایید. عدم حضور وفق 
مقررات اقدام مى گردد. م الف: 35813 شعبه 23 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/11/838
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1188/95 خواهان على مختارى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت حسن عیدى شمس آبادى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخه 96/1/28 
ساعت 5/00 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول 
ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه شــوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 35817 شعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/11/839
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951360 خواهان حمیدرضا اعتزازیان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
چک به طرفیت على ســلیمانى دهقى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي روز یک شنبه 
مورخ 96/1/27 ســاعت 11/30 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان چهارراه وکال 
مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 35818 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/840
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951423 خواهان حمیدرضا اعتزازیان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه بطرفیت هادى هاشمى شــاهزاده على اکبرى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي 
مورخ 96/1/21 ساعت 12 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه 
وکال شوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 
35819 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/841

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه 951424 خواهان حمیدرضــا اعتزازیان دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه وجه بطرفیت هادى هاشمى شــاهزاده على اکبرى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی 
براي مورخ 96/1/21 ســاعت 11/30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنــى مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان خ شیخ 
صدوق ش 4راه وکال شــوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 35820 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/842
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1108/95 خواهان عباس على دل آشــوب دادخواستی مبنی بر 
مطالبه سفته به طرفیت رسول حسینى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز چهارشنبه 
مورخ 96/1/16 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 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 35821 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/11/843
ابالغ وقت رسیدگی

در خصــوص پرونده کالســه 951406 خواهــان مرتضى صدیقــى دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه بــه طرفیت عادل فقیــه عبداللهى  تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي مورخ 
96/1/26 ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان شیخ صدوق شــمالى چهارراه 
وکال مجتمع شــماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 35827 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/844
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951407 خواهان مرتضى صدیقى دادخواســتی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت امیر عا لیشــاهى تقدیم نموده اســت،وقت رســیدگی براي روز مــورخ 96/1/26 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده اســت.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي 
خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تــا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان شــیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال مجتمع 
شــماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید.

در صورت عدم حضور وقت رســیدگی،ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ 
مى شــود. م الف:35829 شعبه هشــتم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/845
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951385 خواهــان غالمرضا حالج جزى دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت زهره ابراهیمى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 96/1/15 
ساعت 11 صبح تعیین گردیده اســت.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي 
خواهان،برابــر ماده73قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تــا خوانده قبل 
از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق شــمالى چهارراه نیک 
بخت مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را 
اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی،ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـــاذ مى شود. م الف:35867 شعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/848 /11
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951390 خواهان نادر رجبى پیروز دادخواســتی مبنی بر مطالبه 
(نسخه ثانى ضمیمه) به طرفیت فرهاد کیوانى هفشــجانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی 
براي مورخ 96/1/16 ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق شمالى چهارراه 
نیک بخت مجتمع شماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 35899 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/849
اجراییه

شــماره: 42/34/95 به موجب راي شــماره 590 تاریخ 95/6/28 حوزه شعبه 42 شوراي حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمد باقر صادقى فرزند 
عباس شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت خوانده به تنظیم 
و انتقال ســند خودرو به شــماره 221 ب 29 ایران 83 و پرداخت مبلــغ 870/000 ریال بابت 
هزینه دادرســى در حق خواهان منصور جاللى ماربینى فرزند رمضان شــغل آزاد به نشانى خ 
پروین خ حکیم شــفاهى اول کوچه بهار بن بســت شاهد منزل آخر ســمت چپ درب حیاط 
روبرو پ 10 و نیم عشــر هزینه حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نمایــد. م الف: 35835 شــعبه 42 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره یک) /850 /11
اجراییه

شــماره: 1560/94 ش 13 به موجب راي شــماره 2136 تاریخ 95/11/29 حوزه 13 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: حسین على محمدى به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى (600/000 
ریال) و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چکهاى موصوف 93/12/25 لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له رسول داورى به نشــانى اصفهان خ محتشم کاشانى کوچه نیک نقش 
کوچه اول منزل شــخصى همراه با نیم عشــر دولتى.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کنــد که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 35865 شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک) /11/851 
اجراییه

شماره: 1561/94 ش 13 به موجب راي شــماره 834 تاریخ 95/5/17 حوزه 13 شوراي حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: مرضیه حبیبى به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
310/000 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى با احتســاب اجراى حکم و خسارت 
تاخیــر در تادیه از تاریخ سررســید چــک موصــوف 94/7/30 لغایت اجــراى حکم در حق 
محکوم له رســول داورى به نشانى اصفهان خ محتشم کاشــانى کوچه نیک نقش کوچه اول 
منزل شــخصى همراه با نیم عشــر دولتى.  ماده 34 قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نمایــد. م الف: 35866 شــعبه 13 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره یک) /11/852
ابالغ تجدیدنظرخواهى 

شماره ابالغنامه: 9510103730207431 شــماره پرونده: 9509983730200450  شماره 
بایگانى شــعبه: 950451 تاریــخ تنظیــم: 1395/11/11 درخصــوص تجدیدنظرخواهى 
ایران اســدیان بطرفیت شــما نســبت به دادنامه شــماره 9509973730201264 صادره 
از این ش ــعبه به پیوســت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائــم تجدیدنظرخواهى به شــما 
ابالغ میشــود. مقتضى اســت حســب ماده 346 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى 
و انقــالب در امورمدنــى چنانچه پاســخى دارید ظــرف ده روز پــس از رویــت اخطاریه، 
به ایــن دادگاه اعــالم نمایید یا بــه دادگاه تحویــل دهیــد. واال پرونده با همیــن کیفیت 
به تجدیدنظر ارســال میگردد. افــراد مجهول المکان عبارتنــد از: 1) آرمــان داودى فرزند 
محمدرضــا 2) احســان داودى فرزند محمدرضــا 3) امیــن داودى فرزنــد محمدرضا 4) 
نازگل داودى فرزنــد محمدرضا. م الف: 3352 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان

 نجف آباد/11/1118

احضار
شماره پرونده: 941786 ب 16– 95/11/12، 1- سیده زهرا 2- وحید پورقبادى 
فرزند صمد در پرونده شماره 941786 ب 16 این شعبه به اتهام هر 2 مشارکت در 
کالهبردارى موضوع شکایت سید پرویز دیهیمى فرزند سیدحمید تحت تعقیب 
قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما 
ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر 
اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر مى شود. 
م الف: 35823 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /11/877

احضار
شماره پرونده: 930840 ب 16– 95/11/13 بابک نیکبخت فرزند على اکبر 
در پرونده شماره 930840 ب 16 این شعبه به اتهام کالهبردارى تحت تعقیب 
قرار دارید. به این وسیله براســاس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به 
شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. 
در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر 
مى شود. م الف: 35824 شــعبه 16 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/878

احضار
((آگهى ابالغ وقت دادرســى و احضار متهم)) بدینوســیله به متهم پرونده 
کالسه 950379 شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
مبارکه آقاى محمدرضا بهشتى فرزند اکبر که به اتهام تغییر کاربرى غیرمجاز 
اراضى زراعى و باغها، تحت تعقیب مى باشند و حسب گزارشات واصله فعًال 
مجهول المکان میباشــد ابالغ مى گردد که جهت رســیدگى و دفاع از اتهام 
منتسبه 30 روز پس از انتشار آگهى در شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى 
و انقالب شهرســتان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت 
مقرر یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیــل دادگاه در حقوق 
الناس و حقوق عمومى بصورت غیابى رسیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. 
این آگهى در اجراى ماده 344 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور کیفرى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج مى  شود. 
م الف: 95/707 رضوانى دادیار شــعبه چهارم دادیارى دادسراي عمومی و 

انقالب شهرستان مبارکه/11/1049

احضار
شماره پرونده:951380 ب 16– 95/11/5 ابالغ به ماراه ماشان در پرونده 
شماره 951380 ب 16 این شــعبه به اتهام تهدید تحت تعقیب قرار دارید. 
به این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ 
مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر 
اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر مى شود. 
م الف: 35825 شعبه 16 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/879

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9510460358200026 درخواســت:  شــماره 
9109980359201379 شماره بایگانی شعبه: 930195 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 930195 شعبه سوم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 
اصهفان آقاى ناصر شکوهى نژاد فرزند کریم شــکایتى علیه آقاى محمدامین 
معنوى فرزند محمدصادق دایر بــر تحصیل مال از طریق نامشــروع به مبلغ 
15/300/000 ریال مطرح نموده که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردید. 
نظر به این که متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفري مصوب 1392 مراتب به یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاســخ گویی به اتهام وارد و دفاع از خود 
حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 35832 شعبه ســوم بازپرسى دادســراي عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع 1)/11/880

ابالغ
شــماره درخواســت: 9510460358700012 شــماره پرونــده: 
9409980358701423 شماره بایگانی شــعبه: 941454 آگهى ابالغ به 
آقاى علیرضا باقرپور نظر به اینکه در پرونده کالســه 941454 ب 8 آقاى 
علیرضا باقرپور فرزند محمد حســب شــکایت خانم زهرا کاشمیرى فرزند 
اســماعیل و اقاى محراب اسماعیلى فرزند قاســم به اتهام کالهبردارى و 
تحصلى مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و ابالغ احضاریه به 
وى به واسطه معین نبودن محل اقامتش ممکن نگردیده است بدینوسیله 
مراتب در اجراي ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفري مصوب 1392 به 
نامبرده ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی براى دفاع از خود 
در شعبه هشتم بازپرسی دادسراي عمومی و انقالب اصفهان واقع در آدرس 
اصفهان- خ 22 بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر طبقه دوم حاضر شود. عدم 
حضور به منزله پذیرش اتهام بوده و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شــد. م 
الف: 35831 شعبه هشتم بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان/11/881

ابالغ
شــماره درخواســت: 9510110360100713 شــماره پرونــده: 
9309980360101433 شــماره بایگانی شــعبه: 931437 نظــر به اینکه 
متهم فرهاد نکویى به اتهام معامله به قصد فرار از دیــن (انتقال دادن اموال 
شامل ســهام و ملک و اموال غیرمنقول دو پالك به شماره هاى 74/39736 
و 74/39737) از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 931437 ب 22 حسب 
شکایت رســول مقاره عابد- غالمرضا مقاره عابد و اکبر رزاقى تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوســیله در اجراي ماده 174 قانون آئین دادرســی دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور  کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شــعبه 22 بازپرســی دادســراي عمومی و انقالب اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند، در صورت عدم حضور پس از یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 35863 شعبه 22 
بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 2)/11/883



1414آگهىآگهى 2878سه شنبه  26 بهمن  ماه 

اجراییه
شماره: 950684 ش 11 به موجب راي شماره 1607 تاریخ 95/9/13 حوزه ش 11 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: مهدى اعظمى به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت اصل خواسته اصل وجه چک به شماره 155162 
به عهده بانک ملى و مبلغ 195/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت هزینه نشر آگهى طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 92/5/22 لغایت اجراى حکم در حق 
محکوم له سعید مهدى به نشانى خ آتشگاه نبش بن بست 16 (سعادت) ساختمان محک طبقه اول 
موسسه حقوقى مدافعین  عدالت اصفهان صادر و نیم عشر حق االجراى اجراى احکام اعالم مى گردد. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 35871 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /11/853
اجراییه

شــماره: 941303 ش 14 به موجب راي شــماره 9501161 تاریخ 95/4/20 حوزه 14 شوراي حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- نســرین حکیمى 2- سید 
محمد محمدى به نشــانى میدان قدس خ مدرســه خیابان شهید ضابط زاده ســوپر110 . محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه چک به شــماره ى 793088 به 
عهده بانک سپه و مبلغ سیصد و ســى و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف 94/9/18 لغایت اجراى حکم و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى 
در حق محکوم له عنایت زمانى فرزند خلیل شغل آزاد به نشــانى اصفهان خ کاوه روبروى ترمینال 
جنب بانک تجارت ســوپر ســفید و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.
  م الف: 35873 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/855

اجراییه
شماره: 273/95 -95/10/6 به موجب راي شماره 502 تاریخ 95/7/11 حوزه 16 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید علیزاده به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/735/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ سررسید هر یک از چک هاى موصوف 95/1/10 
و 94/12/25 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: جواد الماسى به نشانى اصفهان 
خ پروین طبقه فوقانى نمایشگاه اتومبیل پایتخت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 35874 شعبه 16 حقوقی 

شوراي حل اخ تالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/856
اجراییه

شماره: 591/95 ش ح 15 -95/11/16 به موجب راي شماره 821 تاریخ 95/8/23 حوزه 15 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمدرضا موحدى جم فرزند 
کاظم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال (100/000/000 
ریال) بابت اصل خواســته و مبلغ 2/760/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست (95/6/3) لغایت زمان وصول در حق خواهان خدیجه صادقى فرزند مهدى 
به نشانى اصفهان خ مسجد سید مقابل هتل چهل ستون پ 574 . صادر و اعالم مى گردد. و پرداخت 
نیم عشر هزینه حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 35884 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/857
اجراییه

شماره: 941597 ش 33 -95/11/11 به موجب راي شماره 9509976796300859 تاریخ 95/4/29 
حوزه شعب 33 شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جواد 
رحیمى حاجى آبادى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال 
وجه چک به شماره 500513/  3303 مورخ 94/7/18 به عهده بانک تجارت و مبلغ 1/745/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (94/7/18) لغایت زمان اجراى حکم طبق شــاخص بانک مرکزى در حق محکوم له حیدر 
زبان دان به نشانى درچه خ امام کوى عدل کوى عدالت بن بست شهید براتعلى سلیمانى پالك 119.و 
همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 35892 شعبه 33 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/858
اجراییه

شماره: 941596 ش 33 -95/11/12 به موجب راي شماره 9509976796300891 تاریخ 95/5/11 
حوزه شعبه 33 شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جواد 
رحیمى حاجى آبادى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال 
وجه چک به شماره 3303/500515 مورخ 94/9/18 به عهده بانک تجارت و مبلغ 1/745/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (94/9/18) لغایت زمان اجراى حکم طبق شــاخص بانک مرکزى در حق محکوم له 
حیدر زبان دان به نشانى درچه خ امام کوى عدل کوى عدالت بن بست شهید براتعلى سلیمانى پالك 
119.و همچنین پرداخت نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 35893 شعبه 33 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/859 
اجراییه

شــماره: 941595 ش 33 -95/11/11 بــه موجب راي شــماره 95099767963000890 تاریخ 
95/5/11 حوزه شعبه 33 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
جواد رحیمى حاجى آبادى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون 
ریال وجه چک به شماره 500514 مورخ 94/8/18 به عهده بانک تجارت و مبلغ 1/745/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (8/18 /94) لغایت زمان اجراى حکم طبق شــاخص بانک مرکزى در حق محکوم له 
حیدر زبان دان به نشانى درچه خ امام کوى عدل کوى عدالت بن بست شهید براتعلى سلیمانى پالك 
119.و همچنین پرداخت نیم عشر بابت حق االجرا.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 35894 شعبه 33 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/860
اجراییه

شــماره: 950746 -95/11/13 به موجب راي شــماره 1487 تاریخ 95/8/29 حوزه 8 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد بانو زاده به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 62/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/420/000 ریال هزینه 
دادرسى و هزینه آگهى 120/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به ش 509149 
– 95/4/3 نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: سجاد چتر سحر به نشانى اصفهان خ عبدالرزاق 
روبروى بانک رفاه فروشگاه چتر سحر.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 35895 شعبه هشتم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/861
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95-1321 شــماره دادنامه: 9509976794302303-95/10/20 مرجع رسیدگى: 
شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى سید رحیم شیخان به نشانى: اصفهان پل شیرى 
خ مطهرى کوچه بیشه حبیب بن بست ارسطو ساختمان بهشت زنگ 4 با وکالت: آقاى فرزاد معمار به 
نشانى: اصفهان خ بزرگمهر نبش سپهبد قرنى ساختمان میالد نور طبقه اول واحد 103، خواندگان: 1- 
خانم نرگس اکبرى کیا به نشانى مجهول المکان 2- آقاى محمد عباسى به نشانى: اصفهان خ کهندژ 
ك ش رهنما بن بست شاهین مقابل پ 3، خواسته: مطالبه وجه 2 فقره چک به مبلغ دویست میلیون 
ریال و مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه. با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شوراء ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى سیدرحیم شیخان به طرفیت 1- خانم نرگس اکبرى 
کیا 2- آقاى محمد عباسى به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه 2 فقره چک به شماره 
هاى 0153/603540- 95/2/10 و 585165- 95/1/22 به عهده بانک صادرات و ملى به انضمام 
مطلق خســارت قانونى، باتوجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهى هاى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خواندگان علیرغم خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ قانونى 
و خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ واقعى در جلسه حضور پیدا نکرده اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى درمقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى 

خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رسد که مســتنداً به مواد 249، 313 و 314 قانون تجارت و 
198، 515، 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 880/000 ریال و هزینه هاى نشر آگهى با احتساب اجرا 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک هاى موصوف (0153/603540- 95/2/10 و 585165- 95/1/22) لغایت زمان اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخوهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35898 شعبه 13 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/862
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950/95 شــماره دادنامه: 1036-95/11/10 مرجع رسیدگى: شعبه 51 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: اصغر قدمى زاده فرزند عباسعلى به نشــانى: خ جى- ایستگاه سروستان 
صنایع حرارتى آزاد، خوانده: مژگان کاظمى فرزند دادا... به نشانی مجهول المکان، خواسته: محکومیت 
خوانده به مبلغ بخشــى از چک شــماره 1592/032190/58 به مبلغ هفتاد میلیون ریال به انضمام 
هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه و هزینه هاى نشر آگهى، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی 
شورا: در خصوص دعوي آقاى اصغر قدمى زاده فرزند عباسعلى به طرفیت  مژگان کاظمى فرزند دادا... 
به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال بابت بخشى از وجه چک به شماره  1592/032190/58 
عهده بانک ملت مطلق خســارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ نشر آگهى قانونی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مستنداً 
به مواد 310و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آ د م حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/600/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه هاى نشر آگهى طبق تعرفه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک (95/9/1) تا تاریخ 
اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز  پس از آن قابــل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 35897 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/11/863
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95-312 شماره دادنامه: 581-95/6/6 مرجع رسیدگى: شعبه 29 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: مسعود جعفرى- نجف آباد- منتظرى شمالى- کوى فرهنگیان پ 9، خوانده: مسعود 
شیخان- مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دادخواست مسعود 
جعفرى به طرفیت مسعود شیخان به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 252719-94/12/17 عهده بانک صادرات شعبه – به انضمام خسارات دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و 
باتوجه به خسارت خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 95/5/12 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى 
شورا و نظر به اینکه اصل ســند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در 
اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/5/13 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً به ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310 ، 
311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده و به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجراى حکم براساس شــاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 1/230/000 
ریال هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى تا زمان اجراى حکم با محاسبه آن توسط اجراى احکام در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلــت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى-حقوقى 
شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 35881 شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/864
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95- 1360-95/11/2 شــماره دادنامه: 9509976796201871-95/11/9 مرجع 
رسیدگى: شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عباس کاوه به نشانى: اصفهان خ جى خ 
مهدیه کوچه مجاهد پالك 17، خوانده: سعید اسماعیلى به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شــورا: در خصوص دعوي آقاى عباس کاوه به طرفیت 
آقاي: سعید اسماعیلى  به خواســته مطالبه مبلغ 9/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره هاى  
742702-86/5/30 و 348889-87/8/20  بــه عهده بانک ملت و کشــاورزى به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهى 
هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشر آگهى در جلسه رسیدگى حضور ندارد 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 
313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آ د م  حکم بر محکومیت خوانده به نحو 
تضامنى به پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 455/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (86/5/30-742702  5/000/000 
ریال و 348889-87/8/20  4/000/000 ریال) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 35879 شعبه 

32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/865
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950491 شماره دادنامه: 9509976796301955-95/10/15 مرجع رسیدگى: شعبه 
33 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سید مهدى میرحســینى رنانى به نشانى: اصفهان خ امام 
خمینى خ درخشان کوچه بیستم پالك 8، خواندگان: 1-مازیار دهقان به نشانى مجهول المکان 2- 
على اسدى پور به نشانى: گزبرخوار بلوار ولیعصر خ سپاه فروشگاه کشاورزى اسدى پور، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور راي می نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى سید مهدى میرحسینى رنانى 
به طرفیت: آقاى مازیار دهقان و آقاى على اسدى پور  به خواسته مطالبه مبلغ 132/000/000 ریال 
وجه چک به شــماره  133499-94/12/22 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در 
مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوي خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 132/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 
(94/12/22) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 35877 شعبه 33 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/866
 ابالغ راي

کالسه پرونده: 950488 شماره دادنامه: 9509976796301713-95/9/2 مرجع رسیدگى: شعبه 
33 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سید مهدى میرحســینى رنانى به نشانى: اصفهان خ امام 
خمینى خ درخشان کوچه بیستم پالك 8، خواندگان: 1- على اکبر موفق به نشانى: مجهول المکان 
2- على اسدى پور به نشــانى: اصفهان گز برخوار بلوار ولیعصر خیابان سپاه لوازم کشاورزى اسدى 
پور با وکالت: حمیده السادات طباطبائیان به نشانى: اصفهان شاهین شهر فردوسى ده شرقى پالك 
43. خواسته: مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال وجه چک شــماره 459096520 مورخ 94/9/28 به 
انضمام کلیه خسارات قانونى و هزینه دادرسى. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى سید 
مهدى میرحســینى رنانى به طرفیت 1- آقاى على اکبر موفق و 2- آقاى على اسدى پور با وکالت 
خانم حمیده الســادات طباطبائیان به خواســته مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال وجه چک شماره 
459096520 مورخ 94/9/28 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونى و هزینه 
دادرسى. با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
سوى بانک محال علیه و اقرار مستقیم خواهان در جلسه رسیدگى مبنى بر اینکه خوانده ردیف دوم به 
عنوان ظهرنویس چک مورد ادعا را امضا نموده و اظهارات وکیل خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگى 
مبنى بر ظهرنویســى چک مذکور و اینکه خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ قانونى در جلســه حضور 
نیافته و الیحه اى ارائه ننموده لذا شورا با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 90/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و مبلغ 1/340/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/9/28) لغایت زمان اجراى 
حکم طبق شاخص بانک مرکزى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید و در خصوص خوانده ردیف 
دوم با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى گردد. راى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و ظرف بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 35876 شعبه 33 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/867
ابالغ راي

شماره پرونده: 715/95 شماره دادنامه: 1185-95/7/17 خواهان: حسین قاسمى به نشانى: فالورجان 
خ توحید جنب تاکسى تلفنى شاهین منزل شخصى، خواندگان: 1- ابوالقاسم شعبانى 2- اکبر صالحى 

نادر هر دو به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارات ناشى از تصادف و هزینه هاى دادرسى، 
کارشناسى، گردشکار: قاضى شورا با مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضاى شورا کفایت 
و ختم بررسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: درخصوص دادخواســت خواهان به طرفیت خواندگان باال به خواسته مطالبه مبلغ 
57/000/000 ریال بابت خسارات ناشى از تصادف به اضافه هزینه دادرسى و کارشناسى باتوجه به 
نظریه کارشناس فنى وقوع تصادف بین سوارى پراید به شماره 881 ى 41 متعلق به خواهان و کامیون 
ایسوزو به شــماره 775/18 ع 46 به رانندگى خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده است. 
و حسب نظریه کارشناس دادگسترى در پرونده تأمین دلیل شعبه 12 شوراى حل اختالف اصفهان 
خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 57/000/000 ریال تعیین گردیده است 
و خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاعى به عمل نیاورده است 
لذا قاضى شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى 
و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 
مبلغ 57/000/000 ریال بابت خسارات وارده 1/605/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 1/500/000 
ریال بابت هزینه کارشناسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهى است. و در خصوص خوانده ردیف دوم باتوجه به گزارش 
پلیس راهنمایى و رانندگى و نظر به اینکه مقصر شناخته نشده است به استناد بند 4 ماده 784 قانون 
آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى گردد. م الف: 35869 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/868
 ابالغ راي

کالسه پرونده: 516/95 شماره دادنامه: 1453-95/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه شماره سیزده شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: امین محمدزاده به نشانى: شاهین شهر، شهرك میالد، خ ابرار پالك 5 
با وکالت: الهام خدارحمى به نشانى: اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) 
طبقه 3 واحد 18. خوانده: حسن محمدى به نشانى: مجهول المکان. خواسته: صدور محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 68/707/000 ریال وجه سه فقره فاکتور فروش لوازم یدکى به انضمام کلیه خسارات 
دادرسى اعم از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: قرار قاضى شورا: درخصوص دادخواست امین 
محمدزاده با وکالت الهام خدارحمى به طرفیت حسن محمدى به خواسته مطالبه مبلغ 68/707/000 
ریال نظر به اینکه شورا اخذ توضیح از خواهان در خصوص خواســته مطالبه وجه فاکتور را ضرورى 
دانسته و خواهان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه مورخه 95/8/2 شورا جهت اخذ توضیح حاضر نشده 
و شــورا بدون اخذ توضیح از خواهان قادر به اظهارنظر در ماهیت موضوع نمى باشــد فلذا باتوجه به 
طرفیت فوق و باتوجه به نظریه مشورتى مورخه 95/8/2 اعضاى شــورا و مستنداً به ماده 11 قانون 
شوراى حل اختالف و ماده 95 قانون آئین دادرسى مدنى قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. راى صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 35870 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/11/869
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951115 شــماره دادنامه: 9509976793701992-95/10/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه 7 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: امیرســامان صهبا و اشکان صهبا به نشانى: اصفهان 
سه راه ســیمین کوى ولیعصر خ هدایت فرعى 5 پ 408 ، خوانده: میالد سلکى به نشانى: مجهول 
المکان. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى امیرسامان صهبا و آقاى اشکان صهبا به طرفیت 
آقاى میالد سلکى فرزند عظیم به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال و مطلق خسارات دادرسى و 
تاخیر تادیه لغایت زمان اجراى حکم نظر به دادخواست تقدیمى و استماع شهادت شهود خواهان مبنى 
بر پرداخت مبلغ فوق به خوانده و استعالم صورت گرفته از بانک ملت که حاکى از پرداخت مبلغ فوق 
به حساب خوانده مى باشد و همچنین عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونى و عدم دفاع لذا دعوى 
خواهان وارد تشخیص مستند به مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/310/000 ریال هزینه دادرسى 
و 120000 ریال هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 95/9/7 لغایت وصول طبق نرخ 
شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان ردیف دوم صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى و پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد و نسبت به خواهان ردیف اول نظر به اینکه اعالم نموده در خصوص دعوى 
مطروحه ادعایى ندارد مســتند به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و 
اعالم مى گردد. قرار صادره قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35868 

شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/870
ابالغ راي

کالسه پرونده: 164/95 شــماره دادنامه: 1165-95/7/10 مرجع رسیدگى: شعبه 13 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: غالمرضا اکبرى به نشانى: خ سجاد خ ش خلیلى کوچه ش ابراهیم شجاعى، 
خوانده: محسن دریاب به نشــانی فعال مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال بابت 
چک شماره 474140-88/12/20 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي قاضی شــورا: در خصوص دعوي آقاى غالمرضا اکبرى فرزند یوسف به طرفیت آقاى: محسن 
دریاب فرزند محمدعلى  به خواســته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال وجه چک به شماره  474140-

88/12/20  به عهده بانک ملت شعبه عطار شاهین شهر به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام 
اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستنداً به مواد 310و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آ. د. م حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 130/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى احکام و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (88/12/23) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. ضمنًا دعوى خواهان نسبت به قرار تامین خواسته 
باتوجه به صرف نظر خواهان از قرار موصوف شورا با تکلیفى مواجه نمى باشد. م الف: 35864 شعبه 13 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/871
ابالغ راي

کالسه پرونده:950624 شماره دادنامه:9509976796301416-95/7/27مرجع رسیدگی: شعبه 
سى و سه شوراي حل اختالف خواهان: عباس شــریف زاده – اصفهان خ جابر انصارى – خ پنج آذر 
کوى ویلدا پالك 97 خوانده: احمدرضا خدیوى به نشانى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي 
می نماید.راي شــورا حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى عباس شریف زاده به طرفیت احمدرضا 
خدیوى به خواســته مطالبه مبلغ 121/300/000 ریال وجه چک به شماره 670919– 95/2/22 و 
670920 – 95/2/25 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواست 
تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت 
به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد310 و312 قانون تجارت و198 و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت  121/300/000 یکصد و بیست و یک میلیون و سیصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و 4/060/000 چهار میلیون و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف(95/2/22 و 95/2/25) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید.راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین 
شعبه می باشد و پس ازاتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 35861 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /11/872
ابالغ راي

کالســه پرونده: 950819 دادنامه: 2029-950- 95/11/10 مرجع رسیدگى: شعبه 9 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: عبدالحســین خســرویان به نشانى: اصفهان- خ مشــتاق سوم- کوى 
گلستان کوچه شــقایق بن توحید پ 216 خوانده: عادل خسروى به نشــانى: فعًال مجهول المکان. 
خواســته: مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال بابت اجرت و دستمزد کار ســاختمانى به انضمام مطلق 
خسارات قانونى. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا 
ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى عبدالحسین خســرویان فرزند امامقلى به طرفیت آقاى عادل 
خسروى به خواسته مطالبه مبلغ هیجده میلیون ریال بابت اجرت و دستمزد کار ساختمانى به انضمام 
مطلق خسارات قانونى. باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه خواهان با ارائه یک رسید عادى 
مدعى هستند که این دست نوشته شخص خوانده مى باشد که براساس این ارقام من براى خوانده کار 
ساختمانى انجام داده ام که باتوجه به این آمار و ارقام مبلغ 18/000/000 ریال به من بدهکار هستند 
و باتوجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعاى خود به شهادت شهود متمسک گردیده و شهود تعرفه 
شده خواهان نیز ادعا خواهان را گواهى و در این خصوص هم شهادت داده اند و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونى در جلسه دادرسى شرکت ننموده و نســبت به دعوى مطروحه خواهان ایراد و اعتراضى 
به عمل نیاورده لذا شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 519 و 515 
قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال بعنوان 
اصل خواسته و پانصد هزار ریال بعنوان هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى احکام 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. ضمنًا دعوى خواهان درخصوص مطالبه خسارت تاخیرتادیه با عنایت به عدم احراز 
شاخص تورم ساالنه حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى دارد. م الف: 35862 شعبه نهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/873
ابالغ راي

کالسه پرونده:950626 شماره دادنامه:959976796301415-95/7/27مرجع رسیدگی: شعبه سى 
و سه شوراي حل اختالف خواهان: عباس شریف زاده – اصفهان خ جابر انصارى – خ پنج آذر کوى 
ویلدا پالك 97 خواندگان: رضا رمضانى به نشانى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید.
راي شورا حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى عباس شریف زاده به طرفیت رضا رمضانى به خواسته 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک به شــماره 061822/35 – 95/3/8 به عهده بانک ملت 
به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد310 و312 قانون تجارت و198 
و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون 
ریال 10/000/000 بابت اصل خواسته و 1/225/000 یک میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف(95/3/8 ) تا تاریخ اجراي 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.راي صادره غی ابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی دراین شعبه می باشد و پس ازاتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 35860 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/874
مزایده

اجراى احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان حسب پرونده اجرایى به کالسه 950113 ج خ اول له 
خانم زینب کمالى فرزند مصطفى با وکالت مجیــد فراهانى علیه محکوم علیه آقاى احمدرضا نورى 
فرزند محمود مبنى بر مطالبه مهریه به میزان تعداد 320 قطعه سکه بهار آزادى و پرداخت جمعًا مبلغ 
129/792/000 ریال بابت بخشى از هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسى 
خودرو و هزینه نشــر آگهى مزایده در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ 123/732/000 ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولتى در نظر دارد جلسه مزایده ایى جهت فروش یکدستگاه خودرو سمند 
vx به شماره انتظامى 127 ج 77  ایران 13 در روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 ساعت 9:30 برگزار 
نماید. خودرو مذکور حسب نظریه کارشناس رسمى دادگسترى اصفهان در نظریه ایى که مصون از 
هرگونه اعتراض باقى مانده است مدل 1390 به رنگ مشکى داراى شماره شاسى 750427 و شماره 
موتور 12489233808 متوقف نزد امین اموال در خیابان فردوسى، کوچه سید علیخان کوچه فروردین 
مجتمع نوید مورد بازدید قرار گرفت. وضعیت فعلى: داراى موتور، گیربکس، دیفرانسیل نسبتًا خوب، 
بدنه از ناحیه سپر جلوو عقب آثار تصادف دارد، درب موتور و درب جلو راست رنگ آمیزى شده، درب 
عقب چپ و گلگیر عقب چپ آثار خراشیدگى و تصادف دارد الســتیکها 40٪ عاج دارد، شیشه ها و 
داشبورد سالم است، تودوزى نسبتًا خوب اســت. لذا باتوجه به وضعیت موجود آن و قسمت معمول 
در بازار خرید و فروش مدل 90 قیمت پایه کارشناســى براى فروش از طریق مزایده در حدود مبلغ 
158/000/000 ریال (معادل پانزده میلیون و هشتصد هزار تومان) برآورد و اعالم گردید. مزایده در 
ساختمان اجراى احکام حقوقى و خانواده دادگسترى اصفهان واقع در (اصفهان، خ نیکبخت، 200 متر 
پایین تر از ساختمان مرکزى دادگسترى کل استان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، ساختمان اجراى 
احکام حقوقى، طبقه اول) برگزار مى گردد طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از جلســه مزایده با 
مراجعه به آدرس فوق از خودرو بازدید بعمل آورده و با واریز 10٪ مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده 
دادگسترى اصفهان و ارائه قبض آن به اجراى احکام در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت 
پایه کارشناسى شروع شده و برنده مزایده کســى خواهد بود که باالترین قیمت از پایه کارشناسى را 

اعالم نماید. م الف: 35896  اجراى احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان/11/946
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100350811091 شماره پرونده: 9509980350801059 شماره بایگانی 
شعبه: 951298 خواهان حمید تحسیرى دادخواســتی به طرفیت خواندگان ابراهیم معروفى و مریم 
کریمى پائین دروازه به خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرســى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
تامین خواسته و مطالبه وجه سفته و مطالبه خســارت دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى ارجاع و به کالسه 9509980350801059 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/01/21 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 
35889 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان/11/948

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951267 خواهان حسن تاج بخش دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
محمد زینى اصفهانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/01/23 ساعت 9/00 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون 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 مجتمع شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 35815 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/952
ابالغ وقت رسیدگى

 کالسه پرونده 339/95 شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت وقت رسیدگى: روز شنبه 96/01/19 
خواهان: ایمان صادقى فرزند غالمرضا خوانده: شیربک فریدنى فرزند عبداله خواسته: تقاضاى صدور 
حکم مبنى بر محکومیت خوان ده به مبلغ شصت میلیون ریال یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات 
قانونى اعم از هزینه دادرسى تاخیر در تادیه از زمان سررید هزینه حق الوکاله و کارشناسى. گردشکار: 
خواهان مذکوردادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده 
که ثبت-وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ى 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا  خوانده/
خواندگان از تاریخ نشرآگهى ظرف یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود 
جهت رسیدگى حضور بهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و 
مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 3460 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت/11/1002

آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 

مفاد آراء هیــأت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك دهاقان کــه در اجراى ماده 1 
قانون و مــاده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراى ماده 3 قانــون در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود تا شــخص یا اشخاصى که به آراء مذکور 
اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشــار آگهى و در روســتاها از تاریخ الصاق آگهى در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخــذ نماید و معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى اســت در این 
صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعــى دادگاه خواهد بود در صورتى که اعتراض در مهلت 
قانونى واصل نشــود یا معترض گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه محل ارائــه ننماید اداره ثبت 
مبادرت به صدور ســند مالکیت خواهد نمود. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود.  
1- راي شــماره 139560302019000634- 1395/11/14- آقــاي ناصــر رضائیــان 
دهاقانــى فرزنــد کریم ششــدانگ یــک باب خانــه مجزى شــده از پــالك شــماره 5 فرعى 
از 125 اصلــى بــه مســاحت ششــدانگ 252/61 مترمربــع واقــع در اراضــى اربــاب بخش 
ثبتى دهاقــان. تاریخ انتشــار نوبــت اول: سه شــنبه 1395/11/26 تاریــخ انتشــار نوبت دوم: 
چهارشــنبه 1395/12/11 م الــف: 95/271 آقاســى رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالك

 دهاقان/11/1085
مزایده

در پرونده کالسه 930648ح/2و غیره اجرایى و بموجب دادنامه هاى مرحله دوم صادره از شعبه حقوقى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى شرکت آرین یاالیه  فرید محکوم است به پرداخت مطالبات کارگرى 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ .... ریال نیم عشر دولتى در حق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد ذیل توقیف و توسط 
هیئت کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى على صابرى شرح ذیل ارزیابى گرددیه است. دو 
دستگاه شاسى فلزى 2- یک دستگاه گیوتین با ظرفیت برش با ضخامت 2 میلیمتر. 3- یک دستگاه 
کوتین سایز کوچک با قابلیت برش تا 1/5 میلیمتر 4- یک دســتگاه خم کن ورق قابلیت خم تا 30 
درجه با متعلقات 5- یک دستگاه پرس 6 تن در حد نو ساخت شرکت جاللى نسب. 9- یک دستگاه 
پمپ باد 250 لیترى با کلیه متعلقات. 10- یک دستگاه پمپ باد 150 لیترى. 11- یک دستگاه برش 
دیسکى. 12- دستگاه نقطه جوش ثابت دوفکه. 13- یک دســتگاه رول سه غلطکه سایز متوسط. 
14- یک دســتگاه رول غلطک چین زن فرزى با 12 عدد صندلى. 24- یک دستگاه آب سردکن. 
25- سه دستگاه کولر آبى مدل ارج و آبســال مدل 7000 26- سنگ فرز بزرگ. 27- یک دستگاه 
رکتى فایرجوش سه فاز. 28- یک دستگاه ترانس جوش تک فاز 200 آمپر 29- کپسول آتش نشانى 
5 عدد. 30- خط کامل آبکارى شیمیایى 31- دو عدد کمد ابزار. 32- یک دستگاه میز پخت گازى. 
33- یک دستگاه باسکول سیار. 34- دو دستگاه پکیج دیوارى لورچ. 35- میزناهار خورى و صندلى. 
36- میز ادارى 37- یک دستگاه قیچى اهرمى. 38- خط اسکترودر (تزریق پالستیکى) 39- ضایعات 
فلزى حدود 1/5 تن. 40- پنج عدد قیف و 13 عدد کانال. 41- حدود یک تن ورق ضایعاتى. 42- یک 
دستگاه مستعمل نیمه تمام حدود 300 کیلوگرم. 43- اتاقک کانکس. 44- یک بسته کالف میلگرد 
سایز 10. 45- مخزن آب پلى اتیلن 3000 و 5000 هزار لیترى 46- مخزن آب از جنس گالوانیزه 500  
لیتر. 47- فیلتر فرگوسن 50 کارتن 100 تایى. 48- توپى رول از جنس نمد 49- مجموعه فیلترهاى 
ساخته شده و نیمه ساخته معمولى. 50- کلیه لوازم و تجهیزات مرتبط با تولید محصول فیلتر در سایز 
و ابعاد مختلف که کلیه ماشــین آالت و مواد فوق در 50 بند جمعا 1/000/000/000 ریال ارزیابى و 
تخمین گردیده. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال 
توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 95/12/07 ساعت 10 صبح در محل 
اجراى احکام به فروش مى رسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب سپرده 2171290354001 بانک ملى واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه هاى اجرایى 
بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکــرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف مدت پنج روز 
قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3479  اجراى احکام حقوقى دادگســترى 
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مصرف تنقالتى همچون چیپس و پفک براى کودکان زیر 2 
سال ممنوع است تا به حال به این فکر کردید چرا فقط براى 
کودکان زیر 2 سال؟ در حقیقت این تنقالت براى تمامى 
افراد مضر اســت و تمامى عوارض آنها گریبان گیر تمام 
گروه هاى سنى را مى گیرد. یک متخصص تغذیه عوارض 
جبران ناپذیر این مواد خوراکى بى ارزش را برایمان توضیح 

داده است با ما همراه باشید.
دکتر خدیجه رحمانى متخصص تغذیه و رژیم درمانى در 
گفتگو با جام جم آنالین بیان کرد: پفک، از دسته تنقالتى 
است که مضراتش براى سالمتى به خوبى در تمامى سنین 
شناخته شده است. بیمارى هاى قلبى و عروقى و فشار خون 
سردسته و مهمترین مشکل این گروه از خوردنى هاست، 
لذا این بیمارى ها را بیمارى هاى خامــوش نام نهاده اند 
حتماً پیشگیرى از آن در جامعه باید گسترش یابد همچنین 
مصرف پفک به دلیل نمک زیاد، سبب آسیب به کلیه ها، 
تغییر ذائقه افراد به شــور خوارى، تجمــع آب در بدن و در 
نتیجه تورم بافت ها و افزایش فشار خون و سکته هاى قلبى 

و مغزى مى شود.
وى در ادامه افزود: بحث چربى ها یکى دیگر از مشکالت 
این دسته از تنقالت است، اسید هاى چرب ترانس که عامل 
اصلى افزایش چربى هاى بد خون بخصوص کلسترول بد 
مى شود عالوه بر آن مصرف تنقالت همانند چیپس و پفک 
داراى اثرات جبران ناپذیرى است که بسیارى از کارشناسان 
علوم غذایى در این مورد اتفاق نظر دارند و تحقیقات نشان 
داده است طى استفاده مکرر از روغن یک ماده سرطان زا 
بوجود مى آید به عبارتى کودکان و حتى بزرگساالنى که در 
خانواده زمینه سرطان دارند به شدت از مصرف این دسته از 
تنقالت خوددارى کنند همچنین والدین دقت داشته باشند 
از روى دلسوزى نیز چیپس و پفک دست فرزندانشان ندهند.
تحقیقات نشــان مى دهد که پفک تا 9 برابر وزن خود آب 
جذب مى کند، بنابراین معده کــودکان را پر کرده و منجر 
به بى اشــتهایى آنها به وعده هاى غذایى اصلى مى شود. 
همچنین چیپس نیز به دلیل کالرى باالى روغن آن منجر 
به سیرى کاذب مى شود و میل افراد را به مصرف غذاهاى 

مغذى کاهش مى دهد؛ در نتیجه این امر مصرف کننده به 
بیمارى هایى نظیر کم خونى، کوتاهى قد، پوکى استخوان 
و ریزش و تضعیف مو پس از مصــرف مداوم این فرآورده  
دچار مى شــود همچنین مصرف رنگ نارنجى در پفک 
باعث بروز اختالالت رفتارى، اضطراب، تندخویى و آلرژى 

کودکان مى شود.
این متخصص خاطرنشان کرد: سوء تغذیه یکى دیگر از 
عوارض این گروه از خوراکى هاى کم ارزش اســت. در 
رابطه با افرادى که درگیر سوء تغذیه هستند هشدار داده 
مى شود از این خوردنى ها به هیچ وجه حتى در مقدار کم 
استفاده نکنند چراکه این گروه از خوراکى ها سیرى کاذب 
در فرد بوجود مى آورد و این ســیرى کاذب احساس بى 
اشتهایى را در فرد تشــدید کرده و دیگر میلى به خوردن 
غذاى اصلى ندارند، این بى اشتهایى تهدیدى جدى براى 

این افراد است.
عالوه بر آن کودکانى که در سنین رشد هستند نیز در روند 
تکاملى رشدشان اختالل بزرگى ایجاد مى کنند از طرفى به 

دلیل پرکالرى بودن این مواد کم ارزش عامل اصلى چاقى 
و اضافه وزن هم بشمار مى آید، چاقى به خودى خود زمینه 
ساز انواع بیمارى هاى متابولیک مانند دیابت، بیمارى هاى

 قلبى و عروقى، انواع سرطان ها و ... است به همین سبب 
به ســالمندان، کودکان، مادران باردار و شــیرده توصیه 
مى شوند به هیچ عنوان از این خوردنى ها استفاده نکنند 
عالوه بر آنکه مصرف چیپــس و پفک در هنگام باردارى 
باعث افزایش ماده اى به نام آکریالمید در بدن زنان مى 
شود که ممکن است روند رشد جنین را به خطر اندازد و در 
نهایت باعث تولد نوزادى شود که در مقایسه با نوزدان سالم 

تر سر کوچک ترى دارد.
وى در پاسخ به این سئوال که چرا این تنقالت با داشتن این 
همه عوارض باز هم در حال تولید در انواع اقسام مختلف 
است گفت: در تمامى دنیا این محصوالت کم ارزش تولید 
و تبلیغ مى شــوند اما در کنار این تبلیغــات آموزش هاى 
صحیحى در این زمینه قرار داده اند عالوه بر آن این تبلیغات 
یک منبع درآمد اســت پس منع آن امکان پذیر نیست از 

طرفى نیز در تمامى دنیا تولید کنندگان 
این مواد کــم ارزش باید مالیات هایى را براى ســالمت 
مصرف کنندگان بپردازند و اداره بهداشت هر کشور از این 
پرداخت ها در ساخت برنامه هاى آموزشى استفاده مى کنند 
و به مردم در رابطه با عوارض این دسته از خوراکى ها هشدار 

مى دهند اما متأسفانه در کشور ما اینگونه نیست.

فصل ســرما و کاهش دماى هوا به معناى آغاز و شیوع 
بیمارى هایى مانند ســرماخوردگى، آلــرژى فصلى و 
افسردگى است اما با مصرف خوراکى هاى ساده مى توان 

از تمام بیمارى هاى فصل پاییز و زمستان در امان ماند.
تغییر هر فصل بــه معناى تغییر شــیوه زندگى و ورود 
بیمارى هاى جدید است. اما با کمى دقت در عادات تغذیه 
اى و رفتارى مى توان از ابتال به بیمارى هاى مختلف در 

امان ماند و فصلى بدون ابتال به بیمارى را گذارند.

مصرف خوراکى هاى سم زدا
خوراکى هایى با القاب سم زدا وجود دارند که مى توانند 
وضعیت سالمتى را بهبود بخشند. براى مثال چکاندن 
چندین قطره لیمو تــرش در آب و مصرف صبحگاه آن 
مى تواند به سم زدایى بدن پرداخته یا مصرف شب هنگام 

آب آناناس نیز مى تواند همین خاصیت را داشته باشد.

از مصرف غذاهاى چرب بپرهیزید
اگر در منطقه ســیبرى و هواى فوق العاده سرد زندگى 
مى کنید تنها به مصرف غذاهاى پــر چرب روى ببرید 
اما در غیر این صورت از مصــرف غذاهاى خیلى چرب 
در زمســتان بپرهیزید زیرا مصرف غذاهاى چرب هیچ 
تاثیرى در گرم شدن بیشتر شما ندارد نه غذاهاى چرب و 
نه غذاهاى شیرین. عالوه بر این، مصرف غذاهاى چرب 
مى تواند تاثیر منفى بر کبد داشته باشد و به بیمارى هاى 

کبدى منجر شود.

منیزیم علیه افسردگى و خستگى
اگر احســاس خستگى و افســردگى مفرط مى کنید به 
مصرف منیزیم بپردازید زیرا خوراکى هاى حاوى منیزیم 
مى توانند علیه افسردگى و خستگى بتازند. بهترین مواد 
غذایى که سرشار از منیزیم هستند عبارتند از سبزى هایى 

مانند اسفناج، گوجه فرنگى، مغز بادام، فندق، تخمه کدو، 
موز، انجیر خشک، غالت سبوس دار و البته مکمل هاى 

دارویى نیز مى توانند مفید باشند.

مصرف پروتئین را افزایش دهید
مصرف پروتئین مى تواند شــما را از حالت افسردگى و 
خواب آلودگى در فصل زمســتان دور نگه دارد پس در 
وعده صبحانه خود خوراکى هایى که داراى مقادیر قابل 

توجهى از پروتئین هستند را بگنجانید. 

مصرف آب روزانه را افزایش دهید
در زمستان باید آب بیشترى به نسبت تابستان در اختیار 
بدن قرار بگیرد گرچه کمتر این نیاز را در فصل زمستان 
احســاس مى کنیم. نوشــیدن حداقل 1/5 لیتر آب در 

زمستان توصیه مى شود. 

رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد بیمارستان شریعتى 
با تأکید بر کاهش وزن گفت: درحال حاضر تنها راهکار 

بهبودى کبد چرب رسیدن به وزن نرمال است.
علیرضا دالورى فوق تخصص؛ بــا تأکید بر اینکه کبد 
چرب هیچ درمان دارویى خاصى ندارد، اظهار کرد: 90 
درصد موارد ابتال به این عارضه ریشه در چاقى و مصرف 
غذاى پر چرب به خصوص فســت فودها دارد و اکنون 
کاهش وزن و رفع کامل چربى هاى شکم تنها راه کار 

بهبود کبد چرب است. 
وى بــا تاکیــد بر اینکــه جراحــى هایى نظیــر لیپو 
ساکشــن یــا لیپولیز و برداشــتن چربى هاى شــکم 
و پهلو هیــچ تاثیــرى در بهبودى کبد چــرب ندارد، 
گفت: ایــن اقدامــات تنهــا جنبــه زیبایى داشــته 
و صرفــا چربــى هــاى زیــر پوســتى را برطــرف 
مى کند درحالیکه درمان کبد چــرب، نیازمند کاهش 

چربى هاى داخل احشاء بدن است. 
این فوق تخصص گوارش و کبد تصریح کرد: تقریباً یک 
الى دو سال بعد از کاهش وزن و رفع کامل چربى هاى 
شــکمى، کبد چرب بهبود مى یابد در غیر این صورت 
تغریبا با گذر یــک دهه این عارضه تبدیل به ســیروز 

کبدى مى شود. 
وى با اشاره به کاهش سن ابتال به کبد چرب و گسترش 
آن در بین نوجوانــان و جوانان بیان کــرد: بر خالف 
تصور عموم مردم تنها 10 درصد از افراد الغر دچار این 
بیمارى مى شوند که فعال علت علمى مشخصى ندارد 
اما برخى تحقیقات از تأثیــر فاکتورهاى ژنتیکى در آن 

خبر مى دهد.  
دالورى با بیان اینکه چیزى به نام فست فود کم چرب 
نداریم، اظهار داشت: باالخره پنیر چرب موجود در تمام 
فســت فودهاى گیاهى و نظایر آن، تأثیرى مانند سایر 
فست فودها را براى چاقى بدن ایفا مى کنند که در این 
میان استفاده از درمان هاى سنتى براى رفع کبد چرب 
نیز تاکنون استناد معتبر علمى نداشته ولى این درمان ها 

براى کمک به کاهش وزن مؤثر اند. 

مدیر نظارت بر مواد غذایى، آرایشى و بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى همدان، تأکید کرد که بهترین و سالم ترین وزن 
مرغ مصرفى بین 800 تا1200 گرم است.

دکتر محمد کاظم زاده با اشاره به طرح ملى ارائه مرغ متناسب با استاندارد(800تا1200گرم) در کشور توسط وزارت 
جهاد کشاورزى گفت: در این طرح تولید کنندگان گوشت مرغ ملزم به رعایت اندازه زیر 1800 گرم هستند که در صورت 

تحقق این امر به علت تجمع چربى کمتر درمرغ ها به طور قطع در سالمتى مردم تاثیر گذار خواهد بود.
وى در ادامه به فواید گوشت مرغ اشاره کرد و افزود: مرغ منبع خیلى خوب پروتئین است و 120 گرم آن حدود 70 درصد 
نیاز پروتئین بدن را برآورده مى  سازد، گوشت مرغ همچنین یک منبع خوب سلنیوم و براى سالمتى انسان داراى اهمیت 
ویژه و اساسى است. سلنیوم یکى از اجزاى بسیار مهم واکنش هاى متابولیکى در بدن و شامل متابولیسم هورمون  هاى 
تیروئیدى ، سیستم دفاعى آنتى اکسیدانى و سیستم ایمنى است. مطالعات گوناگون نشان داده که بین بروز سرطان  ها 

و دریافت سلنیوم یک ارتباط مهم وجود دارد. سلنیوم مانع سرطان مى  شود.
دکتر کاظم زاده اظهار کرد: افرادى که مى  خواهند مقدار چربى غذاى  شان را کم کنند، مى  توانند از گوشت مرغ استفاده 
کنند. لخم  ترین قسمت گوشت مرغ، گوشت سینه  است که در مقایسه  چربى اش نصف است.گوشت مرغ در مقایسه 
با گوشت گاو، چربى اشباع کمترى دارد. ولى پوست مرغ داراى مقدار زیادى چربى اشباع است و به همین دلیل قبل از 

پخت، باید پوست آن را کامال جدا کرد.
وى مرغ را منبع بسیار خوبى از ویتامین B3  نیاسین برشــمرد که یک ویتامین ضد سرطان است. همچنین دریافت 
منظم غذاهاى غنى از ویتامین B3  نیاسین  مانند گوشــت مرغ، از بروز بیمارى آلزایمر و دیگر بیمارى هاى شناختى 
مرتبط با افزایش سن جلوگیرى مى کند، افرادى که نیاسین بیشترى از غذاى  شان دریافت مى  کردند (22 میلى گرم 
در روز) در مقایسه با افرادى که نیاسین کمترى (13 میلى در روز) دریافت مى  کردند حدود 70 درصد احتمال ابتال و یا 

پیشرفت بیمارى آلزایمر در آنان کمتر بود.
مدیر نظارت بر مواد غذایى، آرایشى و بهداشتى دانشــگاه تصریح کرد: به علت وجود  ویتامین B6 ,B3 در مرغ، این 
گوشت  به عنوان یک غذاى مفید براى تامین انرژى سوخت و ساز (متابولیســم) بدن معرفى شده است، زیرا این دو 
ویتامین  در واکنش هاى سوخت و ساز بدن نقش دارند. نیاسین به کنترل قند خون کمک و فعالیت هورمون انسولین 
را تنظیم مى  کند و ویتامین B6  براى تجزیه و ترکیب کربوهیدرات هاى بدن (قند و نشاسته) ضرورى است. این مقام 
مسئول با اشاره به توضیحات ارائه شده از مردم خواست تاحد امکان از خرید مرغ هاى باالى 1800گرم خوددارى کنند.

این روزها سردردهاى شدیدى میان جوانان شایع شده 
است که از جمله علل ایجاد این ســردردها مى توان 
به نحوه نادرست نشســتن، خوابیدن و حتى ایستادن 

اشاره داشت.
رئیس انجمن ســردرد ایران با بیان این که ســردرد 
با منشــأ مشــکالت گردنى در نوجوانــان و جوانان 
شــایع  اســت، افزود: نوجوانــان و جوانــان به دلیل 
اســتفاده طوالنــى مــدت از رایانه و تلفــن همراه 
بــا حالتــى کــه ســر در وضعیت خــم شــده قرار 
مى گیرد، در معرض خطر ابتال به این نوع ســردردها 

هستند.
دکتر منصوره تقا گفت: اسپاســم عضالت گردن به 
دلیل نحوه غلط نشستن، خوابیدن، ایستادن و استفاده 
از کوله پشتى به صورت یکطرفه، موجب قرارگرفتن 
گردن در وضعیت نامناســب و بروز سردردهاى شدید 
در افراد مى شود و در موارد زیادى درد به گردن و شانه 

نیز انتشار مى یابد.
وى افــزود: خوابیــدن روى شــکم، خوابیدن روى 
بالش هاى ســفت و بلند نیز از علل دیگر قرار گرفتن 
گردن در وضعیت نامناسب اســت که مى تواند سبب 
بروز سردردهاى شدید با منشا گردن باشد؛ این در حالى 
است که با اصالح سبک زندگى و توجه به قرار گرفتن 
گردن در وضعیت مناســب مى توان از بــروز این نوع 

سردردها پیشگیرى کرد.

تقا همچنین یادآور شد: آرتروز و دیسک گردن عامل 
اصلى بروز سردرد در ســالمندان با منشاء مشکالت 

گردنى است.
وى خاطرنشان کرد: سردرد با منشاء مشکالت گردن 
عمدتا به صورت یک طرفه و در ناحیه پشت سر بروز 
مى یابد و در گردن و شانه منتشر مى شود و در صورتى 
که درمان نشود به تدریج درد شدید تر و مداوم تر شده و 
در مواردى که عامل آن آرتروز گردن است، بیمار هنگام 

بیدار شدن از خواب درد شدیدى احساس مى کند.
استاد دانشــگاه علوم پزشــکى تهران گفت: به دلیل 
تکرار و شدت ســردرد عامه مردم دلیل بروز این نوع 
سردردها را مشکالت پیچیده  عصبى تصور مى کنند و 
برخى پزشکان نیز با تاخیر آن را تشخیص مى دهند در 
حالى که با گرفتن شرح حال مناسب از بیمار و دریافت 
اطالعات کافى در خصوص نحوه نشستن، ایستادن، 
خوابیدن و شــغل آنها مى توان علــت اصلى این نوع 

سردردها را تشخیص و درمان کرد.
متخصــص بیمــارى هاى مغــز و اعصــاب افزود: 
درمان هاى توانبخشــى و رفع اسپاسم عضالنى و نیز 
تقویت عضالت گردن و در مواردى اســتفاده از طب 
ســوزنى مى تواند در درمان این بیماران کمک کننده 
باشــد اما روش هاى دیگرى مانند بلوك عصبى نیز 
در برخى از بیماران به کار گرفته مى شود و بسیارى از 

بیماران نیز با حرکات اصالحى گردن بهبود مى یابند.

بالهایى که  چیپس و پفک 
سرتان مى آورد ! 

راهکارى مفید
 براى کبد چرب

شایع شدن سردرد میان جوانان

وزن مرغ مصرفى سالم باید چند کیلو باشد؟

خوراکى هاى ضد سرماخوردگى
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

تصاویر ارسالى به باشگاه
 خبرنگاران نصف جهان

ساطور مخصوص کباب بناب |   حسین گالب نژاد

راه پله هاى عمارت عالى قاپو  |  اکرم زائرى

روزنامه 
دیوارى- 

خیابان ابن 
سینا کوچه 
مسلم زاده 

| حسین
 گالب نژاد

دوغ و گوشفیل- ترکیب جادویى اصفهان | افسانه شیشه گر

شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد به استناد تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع 
عادالنه آب نسبت به تخلیه و قلع و قمع اعیانى هاى مزاحم موجود در بستر و 
حریم رودخانه زاینده رود (مطابق کروکى) اقدام نماید. لذا بدینوسیله به اطالع 
متصرفین اراضى فوق الذکر مى رساند، حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 

این آگهى نسبت به تخلیه اراضى و قلع اعیانى اقدام نمایند. 
بدیهى است در صورت استنکاف در مدت مذکور مطابق مقررات قانونى اقدام 

خواهد شد. 

اطالعیه ساماندهى 
حریم و بستر رودخانه زاینده رود

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان
م الف: 22812

شهرستان تیران

شهرستان لنجان

چم آسمان

شهرستان  نجف آباد

شهرستان
  خمینى شهر

شهرستان
فالورجان

شهرستان
مبارکه

موقعیت روستاهاى اطراف  رودخانه زاینده رود 
حد فاصل چم طاق با باغ پرندگان

آگهى برگزارى انتخابات هیأت مدیره 
و بازرسان اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان 

(شماره: 95/317 تاریخ: 95/11/16)

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیأت اجرایى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى:
* وکالت براى دادن رأى ممنوع مى باشد. (تبصره بند 6 ماده 13 آئین نامه) 

* اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه اداره مى شوند. تعداد اعضاى هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه، پنج نفر اصلى و دو نفر على البدل براى 
اتحادیه هاى کمتر از هزار واحد صنفى عضو و هفت نفر اصلى و سه نفر على البدل براى اتحادیه هاى داراى بیش از هزار واحد صنفى عضو خواهد بود. (ماده 22 قانون) 
* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبى آراى مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار 
تعیین مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتى براى انتخاب دو نفر بازرس (اصلى و على البدل) برگزار مى شود. (ماده 23 قانون) 

* براساس ماده (23) آئین نامه، در هیأت مدیره هاى هفت نفره سمت دو نفر آخر، عضو هیأت مدیره است. 
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین مى شود. (تبصره 2 ماده 

23 قانون) 
* براساس بند (1) ماده (17) آئین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزارى انتخابات معترض باشند، مى توانند ظرف مدت سه روز کارى پس از 

انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند. 
* براساس ماده (15) آئین نامه، انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت مى یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، در دور دوم حداقل با حضور 
یک چهارم اعضا رسمیت مى یابد و در صورت عدم دستیابى به حد نصاب مذکور، رأى گیرى براى آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم تکرار مى شود. در صورت عدم 

دستیابى به حد نصاب الزم، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد. 
* براساس تبصره ماده (12) آئین نامه، در صورت درخواست داوطلبان، هیأت اجرایى موظف است فهرست اعضاى داراى پروانه کسب و نشانى واحدهاى صنفى 

آنان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتى، در اختیار آنان قرار دهد. 
* با توجه به تبصره (5) ماده (12) قانون، چنانچه هر یک از اعضاى هیأت مدیره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفى خود را حداکثر به مدت شش ماه تعطیل 
کنند، مى بایست از طریق اتاق  موافقت کمیسیون را اخذ نمایند. در غیر اینصورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط خواهند شد. (تبصره بند 4 

ماده 18 آئین نامه) 
* براساس تبصره (4) ماده (6) آئین نامه، افراد زیر نمى توانند در اولین انتخابات بعدى اتحادیه داوطلب شوند: 

1- اعضاى معزول هیأت مدیره. 
2- اعضاى هیأت مدیره یا داوطلبانى که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزارى انتخابات شده است. 

به استناد ماده (11) آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى (موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفى) از اعضاى 
اتحادیه صنف کفاشان شهرستان اصفهان دعوت مى شود با همراه داشتن اصل پروانه کسب (دائم یا موقت) روز دوشنبه مورخ 95/12/2  از ساعت 8  الى 12 به 
ساختمان اتحادیه صنف عکاسان، فیلمبرداران و البراتوارداران شهرستان اصفهان به نشانى: میدان فیض- ابتداى خیابان آپادانا- جنب بانک پارسیان مراجعه 

نمایند و با شرکت در انتخابات، از بین داوطلبان حائز شرایط، اشخاص مورد نظر خود را (با توجه به تعداد مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر) انتخاب نمایند. 
*** اسامى داوطلبان به ترتیب حروف الفبا مى باشد ***

اسامى داوطلبان هیأت مدیره 
1- محسن بنکدارچیان 

2- سیدمهدى حسینى بهشتیان 
3- حمیدرضا رادپور 
4- مسعود روغنى 
5- اکبر زاهدى 

6- على شیخ سجادیه 
7- حسن قدسیه 

8- میالد کریمیان شمس آبادى 
9- اکبر مردیها 

10- محمدرضا نرمى زاده 

11- وحید نژاد تبریزى 
12- رضا ولیخانى 

13- مهدى همت زاده 

اسامى داوطلبان بازرسان 
1- علیرضا حاتمى امنیه             2- مجید زرین نژاد             3- محمود غروى الهیجانى             4- مجتبى گیوه چیان 

تعداد مورد نیاز
هیئت مدیره پنج (5) نفر اصلى- دو (2) نفر على البدل                  بازرسان یک (1) نفر اصلى- یک (1) نفر على البدل 




