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کرسى خالى «مینو خالقى» 131 خواهان دارد

بنگر چند میلیون ضرر کرد؟سرقت از پیـرزن ها براى کار خیر!چرا مجلس حقوق کارگران را اصالح نکرد؟اعالم زمان واریز عیدى بازنشستگان تأمین اجتماعىجزئیات جلسه اصالح طلبان با روحانى ورزشحوادثاقتصاداجتماعجهان نما

پدیده «هر خانواده یک وکیل» 
مطلوب نیست
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پایان مهلت نام نویسى انتخابات میان دوره اى مجلس در حوزه انتخابیه اصفهان 

     

در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه استان بخوانید

چرا قیمت گوشت قرمز در بازار نوسان دارد؟آغاز طرح نظارت برکیفیت خدمات سفر 
مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان از آغاز طرح نظارت برکیفیت 
خدمات ستاد هماهنگى سفر نوروز اصفهان خبر داد.  فریدون اللهیارى 
اظهار داشت: با توجه به اینکه تالش داریم تا در نوروز 1396 خدمات 
به گردشگران متنوع تر از سال هاى گذشته ارائه شود، طرح نظارت 
بر کیفیت خدمات ســتاد سفرهاى نوروزى اســتان اصفهان توسط 

کارشناسان بخش هاى مختلف اداره کل آغاز مى شود.

رئیس انجمــن واردکننــدگان فرآورده هاى خــام دامى اختالف 
سازمان ها در تعیین میزان مصرف ســالیانه گوشت کشور را عامل 
ناکارآمدى تنظیم بازار این ماده پروتئینى عنوان کرد. فرهاد آگاهى 
در گفتگو با مهر با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت قرمز در چندماه 
گذشته، ناشــى از نقص آمار و عدم برآورد صحیح از میزان تقاضاى 

بازار بوده است، گفت: تا این موضوع... بهمن کشاورز در اصفهان عنوان کرد:
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اصفهان با اصفهان با 2424 نمایش نمایش
 به استقبال بهار مى رود به استقبال بهار مى رود

حج 96 همچنان 
در هاله اى از ابهام

آخرین خبرى که از مذاکرات حج 96 منتشــر شد، 
پیشرفت نســبى در مذاکرات بود، پیشرفتى که به 
گفته رئیس ســازمان حج و زیارت اگر در ارتباط با 
تحقق انتظارهاى مــورد تأکید طرف ایرانى ایجاد 

شود، مسیر حج براى زائران ایرانى باز مى شود و...
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ترجیح مى دهم 
در دولت آینده 

وزیر نباشم

افزایش 100 درصدى 
اعتبارات عمرانى 

استان از 
سال آینده
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در کنـار هم  بودنتان 
فوق العاده است

3

وق
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تیم ســپاهان دربى اصفهان را با توپ پر شروع کرد و در 
همان دقایق ابتدایى موفق شد دیرك دروازه همشهرى 
خود را مورد هدف قرار دهد  و خیلى زود هم توسط جباروف 
موفق به ثبت گل اول شد. در ادامه علیرغم اینکه تیم ذوب 
آهن نمى توانست فرصت گلزنى ایجاد کند و تیم سپاهان 
با حضور رســول نویدکیا در پى ریزى ضدحمالت بسیار 
ســریع عمل مى کرد و روى یکى از همین ضدحمالت 
نیز صاحب ضربه پنالتــى و گل دوم شــد. در ادامه تیم 

ذوب آهن دامنه حمالت خود را بیشــتر کرد و یکبار هم 
موفق شد دیرك دروازه را نشــانه بگیرد.در نیمه دوم تیم 
ذوب آهن بیشتر صاحب توپ و میدان بود و سپاهان سعى 
بر این داشــت که در ضد حمالت به گل هاى بعدى خود 
دست یابد و در دقیقه 88 بود که ربیع عطایا موفق شد براى 
تیمش پنالتى بگیرد و اختالف را به حداقل برســاند. این 
دیدار در نهایت با نتیجه 2 بر 1 با پیروزى طالیى پوشان 

خاتمه یافت.

اصفهان طالیى رنگ شد؛ سپاهان 2 - ذوب آهن 1
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به گزارش انتخــاب، رئیس مجلس دیروز در پاســخ 
به تذکــرى اظهار داشــت:  امروز دیدم برخى رســانه 
ها از جملــه رادیــو و تلویزیون موضــوع را یک جور 
دیگــرى منعکس کردند که گویــى مجلس نظرش را 
عوض کرد. مجلــس همان نظر قبلى خود را داشــت. 
شوراى نگهبان ایراد گرفت. آقاى حاجى بابایى گفتند 
این اصــالح را بکنید اشــکال شــوراى نگهبان رفع 
مى شود. ما براى تأمین نظر شوراى نگهبان این کار را 

کردیم.
على الریجانى  گفت: جنجالى در کشــور راه انداختند 
کأنّــه مجلس مــى خواهد حقــوق هــاى نجومى را 

قانونى کند. شــما اینجا حــّى و حاضریــد؛ واقعًا قصد 
و نیــت مجلس ایــن نبود کــه جلوى حقــوق هاى 
نجومــى را بگیرد؟ جنجال کردند و بــه گردن مجلس

 انداختند.
الریجانى ادامه داد: یعنى باید باشــید و بمباران بشوید 
بخاطر حرف هاى خالف واقع؟ االن هم که شما تصویب 
کردید ببینید برخى رســانه ها چه مى گویند؛«مجلس 
حرفش را پس گرفت». ما پس گرفتیم؟ ما حرف اولیه 
خودمان را تأیید کردیم. جرأت ندارند به شوراى نگهبان 
چیزى بگویند چون مى ترسند صالحیتشان را رد کند، 

مجلس را مى کوبند.

وزیر دفاع گفت: نمونه یک به یک جنگنده بومى «قاهر» 
قبل از پایان ســال تاکســى کــرده و روى باند خواهد 
آمد و تســت هاى پروازى آن نیز در ســال آینده انجام 

مى شود.
ســردار حســین دهقان در گفتگــو با فــارس درباره 
حاشیه سازى غربى ها درخصوص موشک هاى بالستیک 
ایران با بهانه حمل کالهک هاى هسته اى، با بیان اینکه 
آنها با هر اقدامى که توان دفاعى ما را افزایش دهد، مقابله 
مى کنند، گفت: البته از قبل هم پیش بینى مى شد که بعد 
از موضوع هســته اى، آنها بهانه دیگرى را علم کرده و 

اقداماتشان علیه نظام را ما را حول آن دنبال کنند.

وى درخصوص موضوع کالهک هاى هسته اى نیز، این 
بهانه ها را مسخره دانســت و اظهار داشت: نظام ما تابع 
احکام الهى اسالم است و رهبر آن به عنوان یک مرجع 
تقلید اعالم کرده اســت که در اسالم بحث سالح هاى 

کشتار جمعى جایى ندارد و ما اصًال دنبال این نیستیم.
وزیر دفاع تأکید کرد: اساســًا در سیاست هاى دفاعى و 
دکترین نظامى ما سالح هاى کشتار جمعى به طور مطلق 

جایى ندارد و آنها هم این موضوع را به خوبى مى دانند.
سردار دهقان تصریح کرد: ما در حال حاضر خیلى متکى 
بر واردات نبوده و تقریبًا پاسخگوى همه نیازهایمان در 

داخل هستیم.

جنجال کردند و 
به گردن مجلس انداختند

جنگنده بومى «قاهر» 
سال آینده پرواز مى کند

مهدى هاشمى 
به زندان بازگشت

  آنا| مهـدى هاشـمى، فرزند آیـت ا... هاشـمى 
رفسـنجانى پـس از اتمـام دوران مرخصـى بـه زنـدان 

بازگشت.
مهـدى هاشـمى کـه در روز فـوت آیـت ا... هاشـمى 
رفسنجانى به مرخصى آمده بود، با اتمام دوران مرخصى 

به زندان اوین بازگشت.

«جمنا» غیرقانونى است؟ 
  انتخاب| وزیر کشـور گفـت:  افرادى کـه از االن 
نامزدى خود را اعـالم مى کنند نبایـد در اماکن عمومى 
تبلیغات داشته باشند. عبدالرضا رحمانى فضلى در حاشیه 
مراسم افتتاح ستاد انتخابات کشـور در جمع خبرنگاران 
اظهار داشـت: مـا این موضـوع را بـه معاون سیاسـى و 
اسـتاندارى ها ابالغ کردیم و اگر چنیـن تبلیغاتى انجام 
شود حتماً با آن برخورد خواهیم کرد. وى در ادامه افزود: در 
این ایام جبهه هایى اعالم موجودیت داشتند که آنها باید 
مجوز بگیرند زیرا در غیر این صورت اقدام آنها غیرقانونى 
اسـت و با آن برخورد مى شـود. به نظر مى رسـد منظور 
وزیر کشور اشاره اى به جبهه جمعیت مردمى نیروهاى 
انقالب «جمنا» به عنوان یکى از مهمترین تشکل هاى 

اصولگرایان باشد.  

زمان دربى در دفتر ظریف  
مجید تخت روانچى معاون    جام جم آنالین |
اروپا و آمریکاى وزارت امور خارجه در اینسـتاگرامش از 
زمان دربى و جلسه با ظریف گفت. روانچى در این پست از 
قول دکتر عراقچى نوشت: آقاى ظریف، سر همین بازى 
آخر پرسپولیس-استقالل که ساعت 15 برگزار مى شد، به 
من و آقاى تخت روانچى زنگ زدند و گفتند که بیایید باال 
کارتان دارم. رفتیم و گفتیم االن بازى است، اما نشستیم 
و صحبت کردیم. آقاى روانچى، بیشـتر دلشوره داشت 
و پیگیرتر بـود و دلش طاقت نمى آورد. بـه بهانه اى بلند 
مى شد و بیرون مى رفت و پیگیرى مى کرد. به یاد دارم که 
رفت بیرون و برگشت و گفت یکى جلوییم! اما یک ربع 
بعد، دوباره رفت و گفت 2 بر یک عقب هستیم. گفتم یعنى 
چه؟ گفت نمى دانم دو تا گل خورده ایم. بعد جلسه تمام شد 
و آمدیم بیرون. در دفتر آقاى ظریف بچه ها داشتند بازى 
را نگاه مى کردند. دقیقه هاى آخر نیمه اول بود که دیگر 
حالمان گرفته شد و سومى را هم خوردیم. اما نیمه دوم را 

رفتیم دفتر خودمان دیدیم.

نامه آیت ا...  سبحانى به روحانى
غالمرضا شجاع نماینده مصرف کنندگان    فارس|
کاغذ در دیدار با مراجع عظام تقلید به مسئله افزایش تعرفه 
واردات کاغذ و آسیبى که این مسئله به صنعت نشر کشور 
وارد مى کند اشاره کرده است. نماینده مصرف کنندگان 
کاغذ با آیات عظام سبحانى، مکارم شـیرازى و جوادى 
آملى دیدار داشته و این مسـئله را جداگانه براى هرکدام 
از علما توضیح داده است. همچنین در نامه هایى جداگانه 
ضررهایى که افزایش تعرفه کاغذ به مصرف کنندگان وارد 
مى آورد را نیز شرح داده است. آیت ا... سبحانى در واکنش 
به این موضوع نامه اى خطاب به حجت االسالم روحانى 
رئیس جمهورى اسالمى ایران نوشـته و افزایش تعرفه 

کاغذ را در شرایط فعلى به صالح ندانسته است.

انتقاد آیت ا... نورى همدانى 
  تابناك| آیت ا... حسـین نورى همدانـى مرجع 
تقلید شیعیان گفت: نخستین وظیفه افراد بعد از رسیدن 
به سـن بلوغ ازدواج اسـت اما در حال حاضر این سن در 
جامعه افزایش یافته، هر سـنى اقتضایى دارد و جامعه رو 

به پیرى رفته است.

خودروسازان روسى در راهند
شـرکت خودروسـازى UAZ روسـیه،    فارس|
اعالم کرد قصد دارد تا سال 2018 در سه کشور از جمله 
ایران واحد مونتاژ خودرو راه اندازى کند. این شرکت که 
خودروهاى شاسى بلند، اتوبوس و کامیون تولید مى کند 
 اعالم کرده است که واحد مونتاژ خود را تا سال 2018 در 

مصر، ایران و ویتنام تأسیس مى کند.

توئیتر

عضو شــوراى مرکزى حزب کارگزاران از برگزارى جلســه اعضاى هیئت رئیســه 
شــورایعالى سیاســتگذارى اصالح طلبان با حجت االســالم و المســلمین روحانى 

خبر داد.
یدا... طاهرنژاد در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سئوالى درباره کاندیداتورى گزینه هاى 
ضربه گیر براى حجت االسالم روحانى در انتخابات 96، اظهار داشت: این موضوع که 
همراه آقاى روحانى، برخى دوستان نیز کاندیدا شــوند تا ایشان را همراهى کنند، در 
جلسه شورایعالى سیاســتگذارى اصالح طلبان به بحث گذاشته شده اما هنوز تصمیم 

قطعى درباره آن اتخاذ نشده است.
وى افزود: مقرر شــد اعضاى هیئت رئیسه شورایعالى سیاســتگذارى اصالح طلبان 
جلســه اى با آقاى روحانى داشته باشــند و بحث کاندیداتورى برخى اصالح طلبان را 
براى همراهى ایشان مطرح کنند؛ ظاهراً جلســه را برگزار کرده و موضوع را به آقاى 
روحانى گفته اند و ما منتظر هســتیم که آقاى روحانى نظرشان را درباره نفس این کار 

به ما بگویند.
طاهرنژاد گفت: اگر نظر آقاى روحانى این باشد که برخى از اصالح طلبان، ایشان را در 
انتخابات به عنوان کاندیدا همراهى کنند، ما این برنامه را اجرایى خواهیم کرد اما فعًال 

ایشان نظرى نداده اند.
عضو شوراى مرکزى حزب کارگزاران در پاســخ به این سئوال که آیا على مطهرى و 
مسعود پزشکیان گزینه هاى تعیین شــده براى ضربه گیر شدن روحانى هستند یا نه؟ 

گفت: فعًال اجرایى شدن این برنامه قطعى نشده که مصداق آن را تعیین کنیم.

ستاد انتخابات کشــور با حضور عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور رسمًا افتتاح شد. 
به گزارش انتخاب، در این مراســم نیز تمامى اعضاى ســتاد انتخابات کشور حضور

 دارند.
بر همین اساس دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى و پنجمین دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا و میاندوره اى دهمین دوره انتخابات مجلس شوراى 

اسالمى به طور همزمان در 29 اردیبهشت 96 برگزار خواهد شد.
طبق اعالم اعضاى ستاد انتخابات کشــور ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات 
میاندوره اى مجلس که از 8 اسفندماه آغاز شــده بود تا آخر وقت ادارى روز 14 اسفند 

ادامه داشت.
همچنین ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهورى از 
22 الى 26 فروردین ماه در ستاد انتخابات کشور (محل وزارت کشور) انجام خواهد شد.
از سوى دیگر ثبت نام از داوطلبان شرکت در پنجمین دوره انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا از 30 اسفندماه الى 6 فروردین در تمامى فرماندارى هاى سراسر کشور 

انجام خواهد شد.
فرصت تبلیغات کاندیداهاى پنجمین دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
و میاندوره اى دهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى از 21 الى 27 اردیبهشت 

ماه است.
همچنین فرصت تبلیغات کاندیداهاى دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى از 

8 الى 27 اردیبهشت ماه به مدت 20 روز خواهد بود.

بعد از توصیه مقام معظم رهبرى به رئیس جمهور سابق 
مبنى بر ورود نکردن به پروسه انتخابات، انتظار آن بود 
که محمود احمدى نژاد سفرهاى خود را به استان هاى 
مختلف متوقف کند و اکت و فعالیت سیاسى نداشته باشد 
اما او گرچه به ظاهر توصیه رهبر انقالب را پذیرفت اما 
سفرهاى خود را ادامه داد و در دو هفته اخیر سه نامه در 
سطوح بین المللى، جناحى و حاکمیتى نوشت و به نوعى 
خود را قطب مقابل آنها تعریف کرد.  بر این اساس پایگاه 
خبرى نامه نیوز با محمدتقى رهبر عضو جامعه روحانیت 
مبارز و امام جمعه اصفهان درباره نامه نگارى هاى اخیر 
احمدى نژاد خطــاب به ترامــپ، اصولگراها و روحانى 
صحبت کرده اســت. دیدگاه و نظر این فعال سیاســى 
اصولگرا این بود که این موضوعات بى اهمیت اســت و 

باید ساده از کنار آنها گذشت.
نامه نگارى هایى کــه احمدى نژاد 
در روزهاى اخیــر خطاب به جریان 
اصولگرا، ترامپ و روحانى نوشت چه 

معنایى دارد؟
حاال نامه نوشتن آسان است، در مملکت ما نامه نوشتن و 

مصاحبه کردن امرى عادى تلقى مى شود.
در این مقطــع زمانى کــه فضاى 
انتخابات ریاست جمهورى در حال 
شکل گیرى اســت اینکه احمدى 

نژاد خود را قطب مقابل ترامپ قرار 
مى دهد و از موضــع صالح جهانى 
مى خواهد به او توصیه هایى داشته 
باشــد یا خطاب بــه اصولگرایان 
مى گوید حواســتان باشــد من از 
شــماها حمایت نمى کنم یا خطاب 
به آقــاى روحانى مى نویســد که 
خزانه را خالى تحویل دولت یازدهم 
ندادم. چه مفهوم و پیامى را منعکس 

مى کند؟
اینها اظهار وجود کردن است، اشکالى ندارد.

نیاز به واکنش نشان دادن دارد؟
خیر، واکنش نمى خواهد. باالخره یکسرى حرف هایى 
مى زند مخاطب دوست داشت جواب مى دهد یا دوست 
نداشت جواب نمى دهد. در واقع این نامه نگارى ها تعیین 
کننده و مهم نیست. هر چند در این مقطع زمانى مقدارى 

بوى انتخاباتى بودن هم مى دهد.
شــما مى گویید از نامه نگارى هاى 
احمدى نژاد بوى انتخاباتى بودن بر 
مى آید، آیا او برنامه زمانبندى دارد 
براى نامزدى در انتخابات ریاســت 

جمهورى؟
خیر، حداقل از این دوره که گذشــت. خودش هم نامه 

نوشت.
اما این هم مطرح است که احمدى 
نژاد با این ســفرها و نامه نگارى ها 
مى خواهد رایزنى و چانه زنى کند تا 
براى ورود به رقابت اردیبهشت سال 
96 مجوز بگیرد، نظر شما چیست؟

بعید اســت این اتفاق بیافتد. ممکن اســت اطرافیانش 
بخواهنــد به صحنه انتخابــات بیایند که اگر شــرایط 
نامزدى را داشته باشند و شــوراى نگهبان آنها را تأیید 
صالحیت کند آن وقت اختیار با مردم اســت که ببینیم 
به چه کسى رأى مى دهند. در مجموع این موضوعات و 

نامه نگارى ها جزو مسائل مهم کشور ما نیست.
تالش احمدى نــژاد براى دو قطبى 
سازى در عرصه هاى مختلف خالف 

توصیه رهبر معظم انقالب نیست؟
اظهار عقیده است. کشور با این اظهار عقیده ها دو قطبى 

نمى شود.
پس کًال اظهار عقیــده هاى آقاى 

احمدى نژاد مهم نیست؟
خیر. به این حرف ها نباید به عنوان یک مسئله سرنوشت 

ساز نگاه کرد.
یعنى ساده از کنارش باید گذشت؟

بله.

واکنش امام جمعه موقت اصفهان به نامه نگارى هاى جدید احمدى نژاد:

 این اظهار وجودها 
محمد جواد ظریف دیپلمات 57 ساله و وزیر امورخارجه کشورمان در گفتگوى مفصلى با خبرگزارى ایسنا بوى فعالیت انتخاباتى مى دهد

شرکت کرده است که بخش هایى از آن به زوایاى کمتر دیده شده از او باز مى گردد.
 این عضو ارشد دولت، در پاسخ به این ســئوال که اگر در انتخابات پیش رو آقاى روحانى بار دیگر رئیس 
جمهور شود و به شما پیشنهاد کنند مسئولیت وزارت خارجه را مجدد بر عهده بگیرید، آیا شما این پیشنهاد 
را قبول مى کنید؟ گفت: «من ترجیح مى دهم که این پیشنهاد به فرد دیگرى شود.» وى در همین راستا 
ادامه داد: «فکر مى کنم که در حال حاضر زود اســت راجع به این موضــوع صحبت کنیم، ولى اگر آقاى 
روحانى چنین پیشنهادى را مطرح کنند، حتمًا 
بر اســاس اینکه توان الزم براى انجام این 
وظیفه را دارم یا نه، موضوع را مورد بررسى 

قرار مى دهم.»
ایــن دیپلمــات عالیرتبــه کشــورمان در 
پاســخ به این پرســش که آیــا تاکنون از 
بى اخالقى هاى انجام شده به مقامات باالتر 
شــکایت و گله کرده اید؟ گفت: «مقامات 
باالتر معموًال خودشــان اطالع دارند و در 
زمان مناســب تذکــرات الزم را داده اند، 
چنانکه مشاهده کردیم زمانى که حرف هاى 
نامناسبى علیه تیم مذاکره کننده هسته اى 
زده مى شد، مقام معظم رهبرى محبتى بى 
ســابقه در مورد تیم مذاکره کننده داشتند و 

اظهاراتى را مطرح کرده اند که حتمًا بیشتر از استحقاق ما بوده است.»
وى در پاسخ به این سئوال که گفته شده شما به نگهداشتن ماهى در خانه عالقه دارید؟ گفت: «این موضوع 
به دوران بازنشستگى بنده برمى گردد. در زمان بازنشســتگى عمومًا افراد دنبال یک سرگرمى مى گردند 
که آنها را تا حدودى از حالت افســردگى خارج کند. ما آن زمان یک آکواریوم آب شیرین خریدیم،  کم کم 
پیشرفت کردیم و این آکواریم آب شیرین به آکواریوم آب شور تبدیل شد. بعد از اینکه وزیر شدم من وقت 

رسیدگى به آنها را نداشتم،  همسرم نیز فرصت کافى براى این موضوع نداشت.»
ظریف در پاسخ به این سئوال که شما بارها در کنسرت هاى موســیقى حضور پیدا کرده اید و اخیراً نیز در 
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر شــرکت کرده اید، آیا این ناشى از عالیق شخصى شماست؟ تصریح 
کرد: «من معموًال تالش مى کنم بیشتر به کار خودم بپردازم ولى برخى اوقات دوستان اصرار مى کنند و من 

نیز خدمت آنها مى رسم چون احساس مى کنم که باید اوامر این دوستان را اجرا کنم.»

رئیس مرکز پژوهش هاى صنف اتحادیه پوشاك گفت: ساعتى شش کانتیر و روزانه 137 کانتینر پوشاك از ترکیه 
وارد کشور مى شود که نشان دهنده حجم وحشتناك ورود پوشاك از این کشور است.

محمدجواد صدق آمیز درگفتگو با جام جم آنالین درپاسخ به این پرسش که حجم واردات قاچاق پوشاك از کشور 
ترکیه به ایران چه میزان است گفت: معموًال براى آنکه از میزان واردات پوشاك از یک کشورى به مقصد ایران 
مطلع شویم باید به آمار رسمى که آن کشور منتشر کرده مراجعه کنیم، چرا که در داخل آمار دقیقى در این رابطه 
وجود ندارد. بر اساس اعالم رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاك ترکیه، این کشور سالیانه پنج میلیارد دالر به 

ایران پوشاك صادر مى کند.
وى ادامه داد: وقتى دربــاره قاچاق صحبت 
مى کنیم، عمًال از داخل نمــى توانیم آمارى 
داشته باشــیم اما آمارهاى رســمى خارجى 
مى تواند برآوردى ازمیزان پوشــاکى که به 

کشورمان وارد مى شود ارائه دهد.
به گفته صدق آمیز بر اســاس آمار رســمى 
گمرك کشــورمان، واردات پوشاك ازهمه 
کشــورها به ایران به 70 میلیــون دالر هم 
نمى رسد که حتى اگر این رقم را صدمیلیون 
دالر در نظر گیریم نسبت صد میلیون دالر به 
پنج میلیارد دالرى که ترکیه به کشــورمان 

صادرات پوشاك دارد 2 درصد است.
مشاور اتحادیه صنف پوشاك توضیح داد: اگر 
بخواهیم اعداد واردات را قابل درك تر کنیم، 
هر یک کانتینرى که از ترکیه به ایران پوشاك 
حمل مى کند ارزش بارش حداکثر صدهزار دالر است،  با این حساب اگر ما پنج میلیارد دالر واردات داشته باشیم، 
یعنى 50 هزار کانتینر پوشاك در سال از ترکیه پوشاك وارد کشور مى شود، اگر این 50 هزار دالر را تقسیم بر 365 
روز سال کنیم،  روزانه 137 کانتینر پوشاك وارد کشور مى شود و اگر در نظر بگیریم که 24 ساعته واردات اتفاق 
بیافتاد، یعنى ساعتى شش کانتینر پوشاك وارد کشور مى شود، به عبارتى هر ده دقیقه یک کانتینر پوشاك و این 

آمار نشان دهنده حجم وحشتناك ورود پوشاك از ترکیه است.
وى در پاسخ به این پرسش که این حجم از پوشاك از چه روش هایى وارد مى شود، گفت: مطمئناً این حجم از 
واردات نمى تواند از طریق کوله برى و از راه کوه ها اتفاق بیافتاد این حجم از پوشاك حتماً از مسیرهاى رسمى و 

از طریق خودرو وارد مى شود که غالب این حجم از کاال به تهران آمده و از آنجا پخش مى شود.
رئیس مرکز پژوهشى اتحادیه پوشاك اظهار داشت: ما در مورد چیز محدود و کوچکى که خیلى هم قابل کشف 
نباشد صحبت نمى کنیم، ما راجع به اینکه در فرودگاه ها بایستیم و چمدان هاى مسافرى را چک کنیم صحبت 
نمى کنیم، در رابطه با واردات پنج میلیارد دالرپوشاکى صحبت مى کنیم که از ترکیه وارد مى شود و بحث این 
است که این مقدار حجم واردات، رقم کمى نیست و هم ستاد مبارزه باقاچاق کاال و هم سایر نهادهاى مسئول 

مى توانند دررابطه با آن بررسى هایى را داشته باشند.

اشاره ظریف به پیروزى احتمالى روحانى در انتخابات 96

افشاگرى هاى جدید درباره واردات سیستماتیک 

ترجیح مى دهم در دولت آینده 
وزیر نباشم

ساعتى 6 کانتینر پوشاك از ترکیه 
وارد کشور مى شود

جزئیات جلسه اصالح طلبان 
با روحانى

22 فروردین؛ آغاز ثبت نام 
کاندیداهاى ریاست جمهورى 
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 معــاون امنیتــى و انتظامــى وزیــر کشــور گفت: 
پیش بینى هاى الزم براى مراسم چهارشنبه آخر سال 
در بخش هاى مختلف انجام شده و امیدواریم با کمک 

مردم شاهد رخ دادن حوادث تلخ نباشیم.
حســین ذوالفقارى در گفتگــو با ایرنا اظهار داشــت: 
پیش بینى هاى الزم را به نیروى انتظامى، دستگاه هاى 
اطالعاتى، استاندارى ها و شــوراى تأمین استان ها و 
شهرستان ها اعالم کرده ایم که در این زمینه اقدامات 

الزم را انجام دهند.
وى در ادامه افــزود: امیدواریم رســانه ها روى بحث 
چهارشنبه آخر سال و اشــکاالت موجود در این مراسم 

کار کنند تا حوادثى نداشته باشیم.
ذوالفقارى بــا بیان اینکه براى مــوارد خاص نیز پیش 
بینى هاى الزم انجام شده است، گفت: در مواردى که 
ممکن است افرادى مزاحم شوند و بخواهند فضاى امن 
جامعه را دچار اختالل کنند، پیــش بینى الزم صورت 
گرفته و همراهى دســتگاه قضائى در این زمینه کامل

 است.
دبیر شوراى امنیت کشور اضافه کرد: ان شاءا... با توجه 
مردم و اســتفاده نکردن از مواد محترقه که هر ســاله 
ضایعات زیادى را دارد و همچنین رعایت برخى موارد 

جانبى، شاهد بروز مشکلى  نباشیم.

سازمان تأمین اجتماعى اعالم کرد عیدى بازنشستگان 
سازمان تأمین اجتماعى از 17 تا 25 اسفندماه امسال به 

حساب آنان واریز مى شود.
عیــدى پرداخــت  گــزارش،  ایــن  براســاس 

 بازنشستگان و مستمرى بگیران سازمان تأ مین اجتماعى 
به نحوى انجام خواهد شد که آن دسته از بازنشستگانى 
که حقــوق ماهیانــه خــود را در اواخر مــاه دریافت
 مــى کننــد عیــدى شــان زودتــر واریــز خواهد 

شد.
براین اساس آن دسته از بازنشســتگانى که 27 هر ماه 
حقوق ماهیانه خــود را از بانک رفــاه کارگران دریافت 

مى کنند، عیدى را در تاریخ 17 اســفند دریافت خواهند 
کرد و عیدى بازنشســتگانى که در 27 هر ماه از ســایر

بانک ها حقوق دریافت مى کنند نیز در روز 18 اســفند 
واریز مى شــود. همچنین مســتمرى بگیرانى که 26 
هر ماه حقوق دریافت مــى کنند در تاریخ 19 اســفند 
عیدى را دریافــت مى کنند. بازنشســتگانى که حقوق 
ماهیانه خود را در تاریخ 20 هر ماه دریافت مى کنند، در 
تاریخ 21 اســفند عیدى را دریافت خواهند کرد و عیدى 
کســانى که در تاریخ 22تا 25 هر مــاه حقوق دریافت 
مى کنند نیز همراه با حقوق اسفند به حساب آنان واریز 

مى شود.

اعالم زمان واریز عیدى 
بازنشستگان تأمین اجتماعى

پیش بینى الزم براى 
چهار شنبه آخر سال

طالق عاطفى در اینستاگرام 
منصور بهرامى عضو ارشـد انجمن بین المللى تحلیل 
رفتار در مورد اعتیاد به شبکه هاى مجازى اظهار داشت: 
وابستگى بیش از اندازه و سرگرم بودن به ابزار ارتباطى 
و فضاى مجازى، به طورى که باعث ایجاد اختالل در 
خواب، تغذیه، روابط زناشویى و کارهاى روزانه افراد شود 
از آن  به عنـوان اعتیاد مجازى نام مى بریـم و انواع آن 
عبارتند از اعتیاد به فیلم ها و مسـائل جنسى، اعتیاد به 
روابط عاطفى و دوستانه، وسواس به اینترنت، اعتیاد به 

کسب اطالعات و اعتیاد به رایانه.
بهرامى معتقد است: زن و شوهر براى فرار از تنهایى از 
فضاى مجازى استفاده مى کنند، لذا افرادى که شرایط 
گفتگو با همسران خود را ندارند در چت هاى گروهى به 
دنبال هم صحبت و دوستان قدیمى خود مى گردند که 
این عمل، شـروع طالق عاطفى و همدلى با دوسـتان 
مجازى است و ریشه خیانت هاى همسران از همینجا 
شکل مى گیرد و به عبارتى شروع دروغ گفتن و پنهان 
کارى همسران از یکدیگر است. در چنین حالتى فرد این 
موضوعات را با دوست مجازى خود در میان گذاشته و 
یک صمیمیت و همدلى ایجاد مى شود. در اوایل ارتباط 
از آن به عنوان یک دوستى ساده نام برده مى شود ولى 
در برخى از این ارتباطات تدریجاً به سمت روابط جنسى 

سوق داده مى شود.

معیارهاى انقالبى 
شهردار تهران با اشـاره به آسیب هاى اجتماعى، گفت: 
در موضوع طالق و اعتیاد قبول دارم کارى که مى کنیم 
ریشه اى نیست چون فقر و بیکارى ریشه آن است اما در 

حد توان خود در حوزه اجتماعى وظیفه داریم.
محمدباقر قالیباف اظهار داشت: لحظه اى از فقرا غفلت 
نکرده  ایم، اسـاس کمک به این افراد مـردم بوده اند نه 
شهردارى. البته شـهردارى وظیفه انسـانى و اسالمى 
دارد و اگر فردى گرسـنه شب سر بر بالین بگذارد شرعًا 
مسئولیم ولى نگاهمان این بوده که مردم خودشان اهل 

خیر و کمک هستند.
وى افزود: به همین دلیل 70 هزار خانواده   اى که تحت 
پوشش هیچ سازمان و خیریه اى نیستند اما نیازمند به نان 
شب هستند مردم کمکشان مى کنند و شهردارى فقط 

اطالع رسانى دارد.
قالیبـاف گفـت: اگـر بیـکارى را کاهـش دادیـم، 
محرومیت زدایى کردیم و به معلـوالن خدمت کردیم 

انقالبى هستیم.

تجرد زیستى دخترانه 
بنابر گزارش سـازمان جهانى بهداشـت که به بررسى 
خانوارهاى تک نفره در آسیا در  سال2010  پرداخته است، 
جوامع توسعه یافته در شرق آسیا همانند ژاپن، کره جنوبى 
و تایوان داراى باالترین نسـبت خانوار تک نفره به کل 
خانوارها هستند. این میزان در  سـال 2010 براى ایران 
نزدیک به 7 درصد گزارش شده است، یعنى 7 درصد از 

کل خانوارهاى ایرانى در  سال 2010 تک نفره بودند.
مریم طاهرى جامعه شناس و استاد دانشگاه مى گوید: 
پدیده  تجردزیستى از علل مختلفى مانند تغییر در نهاد 
خانواده، رفتارهـاى جمعیتى و مهاجرت نیـروى کار و 

دانشجویان ناشى مى شود. 
این پدیده تنها مخصوص افراد سالمند نیست، بلکه در 
بین بیوه ها، جوانان و افراد میانسال طالق گرفته، افراد 
هرگز ازدواج نکرده و افراد متأهلى که از هم جدا زندگى 
مى کنند نیز دیده مى شـود. گزارشـات نشـان مى دهد 
تجردزیسـتى در بین دختران رایج تر از پسـران است و 
به نظر مى آید عامل اصلى افزایش تجردزیستى زنان را 

باید در افزایش مهاجرت آنها  جستجو کرد.

امکان تعویق اعزام مشموالن
معاون وظیفه عمومى اسـتان ایالم گفت: مشموالنى 
که تاریخ اعزام آنها اسـفند ماه مى باشـد مـى توانند با 
درخواست تعویق، زمان اعزام به خدمت سربازى خود را 

به سال آینده موکول کنند.
سـرهنگ امیررضا حیدرى اظهار داشـت: امکان ثبت 
درخواست تمدید تاریخ اعزام مشموالن خدمت سربازى  

براى اعزام در سه ماه اول سال 96 فراهم شده است. 
وى افزود: مشموالن مى توانند با مراجعه به یکى از دفاتر 
پلیس +10 جهت ثبت درخواست خود اقدام کنند تا تاریخ 

اعزام آنها به سه ماه ابتداى سال آینده موکول شود.

چرك نویس

آخرین خبرى که از مذاکرات حج 96 منتشــر شــد، 
پیشرفت نسبى در مذاکرات بود، پیشرفتى که به گفته 
رئیس ســازمان حج و زیارت اگــر در ارتباط با تحقق 
انتظارهاى مورد تأکید طرف ایرانى ایجاد شود، مسیر 
حج براى زائران ایرانى باز مى شود و حجاج ایرانى به حج 

مشرف خواهند شد.
به گزارش نامه نیوز، با تعطیلى ســفارت عربستان در 
تهران پس از حادثه حمله به سفارت، تیم حج و زیارت 
ایران براى انجام گفتگوها و بررســى شــرایط طرف 
سعودى از یک سو و از سوى دیگر مطرح کردن شروط 

تهران براى اعزام حجاج، عازم ریاض شدند تا با مجموعه 
وزارت حج عربستان دیدار و گفتگو کنند، تاکنون چند 
جلسه مذاکرات فشرده اى در این زمینه برگزار شده اما 
تا به امروز نتیجه نهایى از این مذاکرات اطالع رسانى 

نشده است.

در همین رابطه، نشریه «الجریده» کویت در گزارشى 
با اشاره به سفر هیئتى عالیرتبه از سازمان حج و زیارت 
ایران به عربستان براى مذاکره با مسئوالن این کشور 
بر سر پرونده حج، از احتمال باالى دستیابى به توافق 
مشترك میان طرفین و ارائه تسهیالت به زوار ایرانى خبر 
داد. «الجریده» در این رابطه، مى نویسد: دولت عربستان 
سعودى با اکثر خواسته هاى طرف ایرانى در مورد شرایط 
اعزام حجاج موافقت کرد و باقیمانده خواسته هاى هیئت 

ایرانى نیز در جلساتى مشترك بررسى مى شود.
 ایــن روزنامه کویتى مــى افزاید: ســعودى ها تأکید 
کرده اند که در مراسم حج امسال امنیت و سالمت زوار 
ایرانى را به طور کامل تأمین خواهند کرد و روند دستیابى 

زوار ایرانى به روادید را نیز تسهیل مى نمایند.
 «الجریــده» مى نویســد: ســعودى هــا همچنین 
بــر محکــوم شــدن دو پلیــس عربســتانى که دو 
نوجوان ایرانــى را مورد آزار و اذیت جنســى قرار داده 
بودند نیز تأکیــد کردنــد و گفتند که ایــن افراد هم 
اکنــون دوره محکومیت خــود را در زندان ســپرى

 مى کنند.
تیم مذاکره کننده ایرانى که هیئت پنج نفره اى متشکل 
از برخى مسئوالن بعثه مقام معظم رهبرى در امور حج 
و سازمان حج و زیارت به مسئولیت رئیس این سازمان، 
شامگاه سه شنبه سوم اسفند ماه راهى عربستان شده 
بودند تاکنون سه جلسه رسمى برگزار کرده و به تهران 
بازگشتند، با وجود این هنوز روشن نیست براى انجام 
گفتگوهاى بیشتر قرار اســت بار دیگر هیئت مذاکره 

کننده عازم ریاض شود یا نه.
مقام ســازمان و حج وزیارت در آخرین گزارشى که از 
عملکرد هیئت مذاکره کننده ایرانــى ارائه کرده بود، 
عنوان داشته بود: مذاکرات ما با طرف سعودى پیشرفت 
نسبى داشته و اگر در ارتباط با سایر موارد هم به نتیجه 
برسیم، مســیر حج براى زائران ایرانى باز خواهد شد و 
حجاج ما به حج مشرف خواهند شــد. بدیهى است تا 
زمانى که به نتیجه مــورد انتظار و مورد نظر جمهورى 
اسالمى ایران و حجاج کشور دست یابیم، این مذاکرات 

ادامه خواهد داشت.

حج 96 
همچنان در هاله اى از ابهام

معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور گفت: تعداد موارد کودك آزارى اطالع 
داده شده به اورژانس  اجتماعى حدود 12 هزار مورد و تعداد موارد همسرآزارى 11 هزار 

مورد بوده است.
حبیب ا... مسعودى فرید در گفتگو با ایلنا درباره آخرین آمار کودك آزارى و همسر آزارى 
در کشور اظهار داشت: تا پایان بهمن ماه ســال جارى حدود 600 هزار تماس با خط 
123 داشتیم که از این میزان 150 هزار تماس مرتبط با بهزیستى بوده و از این تعداد 

8/5 درصد تماس ها مرتبط با کودك آزارى و 7/5 درصد نیز مربوط به همســرآزارى 
بوده است.

مســعودى فرید با اشــاره به اینکه تعداد موارد کــودك آزارى اطالع داده شــده به 
اورژانس  اجتماعى حدود 12 هزار مورد و تعداد موارد همسرآزارى 11 هزار مورد بوده 
اســت، اظهار داشــت: علت باال بودن آمار کودك آزارى در تماس هاى گرفته شده با 
سامانه 123 آن اســت که مردم روى کودکان حســاس تر بوده و مى دانند کودکان 
بى دفاع و بى گناه هستند به همین دلیل اگر فردى از موضوع مطلع شود سریعًا با 123 
تماس مى گیرد، اما ممکن است در موارد همسرآزارى فکر کنند آنها بزرگسال هستند 
و مى توانند شکایت کنند و یا مشــکل خانوادگى است و حق دخالت ندارند لذا به دلیل 
حساسیت مردم به موضوع کودکان این مورد بیشتر به سازمان بهزیستى اطالع داده 

مى شود.
وى با تأکید بر اینکه بیشــترین آمار کودك آزارى اطالع داده شــده به سامانه 123 
کودك آزارى جســمى از نوع شــدید اســت و انواع دیگر آن به ما گزارش نمى شود، 
اظهار داشت: این درحالى اســت  که ممکن اســت تأثیر کودك  آزارى هاى روانى از 
نوع جسمى آن بیشــتر باشد و این جنبه اى اســت که بیشــتر باید به آن توجه شود. 
تحقیر، توهین، پایمــال کردن عزت نفس کــودك و تبعیض همگــى از موارد آزار 
 روانى هستند که رفع این مشــکل نیاز به یک برنامه اطالع رسانى و آموزشى پیوسته

 دارد.

معاون سازمان بهزیستى خبر داد

گزارش 12 هزار کود ك آزارى و 11 هزار همسرآزارى 

«مظفر افشار» از جوانى به کاشت درخت، نهال و پرورش 
بلوط مشــغول بوده و به «پدر بلوط ایران» مشهوراست. 
بلوط درخت مناطق زاگرس است. عالقه او به کاشت نهال 
تا حدى است که نام خانوادگى خود را به «افشار بلوط کار» 
تغییر داده است. اولین خزانه هاى بلوط ایران توسط وى 
احداث شد. افشار پارکینگ و حیاط منزل خود را به خزانه 

بلوط و پرورش گل و گیاه اختصاص داده و این مکان را 
وقف کاشت نهال بلوط و آموزش مردم براى حفاظت از 
محیط زیست و کاشــت درخت کرده است، خزانه منزل 
او روزانه شــاهد بازدیدکنندگان فراوانى است که افشار 
با صبر و حوصله فراوان بــراى تک تک بازدیدکنندگان 
نحوه حفاظت از جنگل و کاشت نهال را شرح مى دهد. او 

نهال ها را در دور ریختنى ترین ظروف پرورش مى دهد 
تا سادگى این امر را به همگان گوشزد کند. وى هر ساله 
نهال هاى بلوط فراوانى را براى کاشت به مردم اهدا مى 
 کند و خود نیز در کنار آنها به کاشت بذر و نهال بلوط مى 
پردازد. امروز به همت او و تشــکل هاى مردم نهاد اکثر 

اراضى بام لرستان پوشیده از درخت است.

و با ایلنا درباره آخرین آمار کودك آزارى و همسر آزارى
ماه ســال جارى حدود 600 هزار تماس با خط  همن
15 هزار تماس مرتبط با بهزیستى بوده و از این تعداد 

ی پ تحقیر، توهین
 روانىهستند که رفع این مشــکل نیاز به یک برنامه اطالع رسانى

 دارد.

پدر بلوط ایران را بشناسید

سرپرست دفتر بهداشت و بیمارى هاى آبزیان سازمان 
دامپزشکى کشورگفت: ماهیان زینتى و قرمز در شمار 
آبزیان خانگى محسوب مى شوند و این گروه به عنوان 
کم خطرترین در انتقال و انتشــار بیمارى هاى انگلى 
و باکتریایى هســتند و مردم نگرانــى در این خصوص 

نداشته باشند.
امرا... قاجــارى انتشــار شــایعاتى مبنى بــر انتقال 
بیمارى هاى انگلى، باکتریایى و ویروسى از ماهى قرمز 
به انسان را که توسط شبکه هاى مجازى منتشر شده، 
تکذیب کرد و افزود: اکنون سازمان دامپزشکى کشور 
برنامه کنترل و نظارت بــر مراکز تولید و تکثیر کوچک 
و بزرگ اینگونه ماهى ها و همچنین توزیع و عرضه را 

برعهده دارد تا مشکلى بروز نکند.
وى اظهارداشت: گروه هاى خاص از جمله افراد مسنى 
که ایمنى بدنــى پایین دارند و کودکان از دســت زدن 

مستقیم به ماهى قرمز یا ماهیان زینتى بپرهیزند.
به گفته قاجارى، ماهیان زینتى و قرمز در بحث نگهدارى 
در منــازل کم خطرتریــن موجودات در بحــث انتقال 
بیمارى ها محسوب مى شوند و اکنون اصفهان، کاشان و 

گیالن قطب تولید ماهیان قرمز کشورند.
وى اضافه کرد: طبق پایش هاى صورت گرفته در مراکز 
تکثیر ماهیان قرمز، هیچگونه بیمارى ویروسى کوئى 
هرپس و بیمارى هاى باکتریایى در بین این نوع آبزیان 

دیده نشده است.
سرپرست دفتر بهداشت و بیمارى هاى آبزیان سازمان 
دامپزشکى کشور  در بحث رعایت اصول بهداشتى خرید 
و نگهدارى ماهیان قرمز مورد اســتفاده در سفره هفت 
سین شب عید توصیه کرد: بهتر است مردم ماهى قرمز 
را از مراکز معتبر و تحت نظارت ســازمان دامپزشکى 
از مراکز عرضه ماهیان زینتى (آکواریوم فروشــى ها) و 
میادین شــهردارى ها خریدارى کنند و تا حد ممکن از 

دستفروشان ماهى قرمز نخرند.

یک مسئول سازمان دامپزشکى:

ماهى قرمز، کم خطرترین در 
انتقال بیمارى هاست

رئیس جمعیت هالل احمر در باره احیاى تیم هاى واکنش 
سریع گفت: تشکیل تیم هاى واکنش  سریع بیشتر به این 
منظور بود که تیمى تحت عنوان مربیان آموزشى تیم هاى 
واکنش سریع، در دل ســازمان امداد و نجات داشته باشیم 
که به اقصى نقاط کشور اعزام و آموزش هاى الزم را در این 

زمینه به اعضا ارائه دهند.
امیر محسن ضیایى با بیان اینکه به پنج هزار نیروى واکنش 
سریع دیگر نیاز است، گفت: این افراد به طور 24ساعته در 
ستاد حضور دارند و مانیتورها را نظارت مى کنند تا در صورت 
وقوع حادثه سریعًا در محل حاضر شــوند. ضمن آنکه به 

نیروهاى دیگر نیز آموزش مى دهند.
وى درباره نحوه کار تیم واکنش سریع این سازمان اظهار 
داشت: در حال حاضر این تیم در هر نقطه اى که دچار حادثه و 
سانحه شود، بالفاصله در زمان طالیى مورد نظر، در مناطق 
آسیب دیده حاضر مى شوند. البته یکى از دالیل انجام این کار 
این است که حضور تیم هاى واکنش سریع در محل عملیات، 
عالوه بر حمایت روانى به ارزیابــى تخصصى از وضعیت 

موجود و در مرحله بعد ارائه خدمات منجر شود.
بحث تجهیــز انبارهاى هــالل احمر و مطابقــت آن با 
اســتانداردهاى جهانى نیز یکى از چالــش هاى این نهاد 
مردمى اســت به طورى که این موضوع بارها از ســوى 
مسئوالن جمعیت مطرح شده است که متأسفانه انبارهاى 
هالل احمر به لحاظ وجود تجهیزات و امکانات کافى براى 
مقابله با حوادث احتمالى در شرایط بحرانى قرار دارند. رئیس 
جمعیت هالل احمر نیز در این خصوص به وجود 550 انبار 
در سراسر کشور اشاره کرد که باید طبق استاندارد موجودى 
آن معادل یک درصد جمعیت هر منطقه براى یک ماه باشد 

که البته براى تهران معادل 2 درصد است.
وى افزود: اگر بخواهیم همه 550 انبار را به استانداردى که 
تعریف کردیم تجهیز کنیم به هــزار و600 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز داریــم که ما در حال حاضر فقــط 500 میلیارد 
تومان داریم، این رقم کامًال زیر اســتاندارد است. ضیایى 
تعداد هلیکوپترهاى جمعیت هالل احمر را حدود 25 فروند 
دانســت که باید به 40 هلى کوپتر افزایش یابد. وى درباره 
تعداد سگ هاى نجات جمعیت نیز گفت: حدود 80 قالده 
سگ در کشــور داریم که هرســگ یک مربى دارد و این 
مربیان از سوى صلیب ســرخ آلمان آموزش مى بینند و در 
تهران نیز 14 سگ نجات داریم. رئیس جمعیت هالل احمر 
اظهار داشت: مى گویند به ازاى هر 50 نفر باید یک سگ 
نجات باشد ولى نداریم و این مشکل به باورهاى فرهنگى ما 
بر مى گردد. در حالى که در فرهنگ هاى دیگر به راحتى این 

تعداد سگ را آموزش مى دهند.

از کمبود نیروهاى واکنش سریع تا باورهاى فرهنگى در نگهدارى سگ هاى نجات

چالش هاى پیش روى هالل احمر

مسئول کمیته ویژه کمیســیون قضائى مجلس گفت: در 
خالل بررسى بودجه 96 کمیســیون روند اصالح قانون 
مبارزه با مواد مخدر به خوبى طى شده و بنا داریم مجازات 
اعدام را در میان سرشاخه هاى اصلى باندهاى مواد مخدر 
تسرى داده و نیز حکم اعدام را بر اساس وزن مواد مکشوفه 

تعیین کنیم.
محمدعلى پورمختار با بیان اینکه دو بند از اصالحیه مواد 
اصلى قانون مجازات اعدام به تصویب کمیسیون رسیده 
به جام جم آنالین گفت: مصوبه مربوطه با رویکرد تعمیم 
مجازات اعدام میان سردســته هاى اصلى باندهاى مواد 

مخدر است که به صورت مســلحانه اقدام به سوداگرى و 
حمل قاچاق مواد افیونى مى کنند. وى افزود: افرادى که بعد 
از چندین بار محکومیت در مراجع قضائى و تحمل مجازات 
حبس، اصرار بر ادامه فعالیت در حوزه حمل و فروش مواد 

مخدر دارند، شامل این بند از اصالحیه قانون خواهند شد.
پورمختار خاطر نشان کرد: بخش اول اصالح قانون مجازات 
اعدام به تصویب کمیســیون رسیده و بخش دیگر هم در 
هفته جارى رسیدگى مى شود. البته مصادیق دیگرى از جمله 
تعیین مجازات اعدام بر اساس وزن مواد مکشوفه از افراد در 

دست بررسى بیشتر و کارشناسى تر است.

وزن کشى براى مجازات اعدام
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اجراى ویژه برنامه «آخرین 
لحظه اولین پیمان» در اصفهان

رئیـس اداره اوقـاف و امور خیریـه ناحیه 2 شهرسـتان 
اصفهان گفت: در آخرین روز از سـال جارى ویژه برنامه 

آخرین لحظه اولین پیمان در اصفهان اجرا مى شود.
حجت االسالم و المسـلمین محمدهادى روح االمینى 
اظهار داشـت: در این ویژه برنامه مردم با پاى پیاده و در 
دسـت داشـتن شـاخه هاى گل از حرم مطهـر امامزاده 
ابوالعباس(ع) خوراسگان به سمت گلزار شهداى اصفهان 
حرکت مى کنند و پس از رسـیدن به گلزار شـهدا، قبور 
مطهر شهداى هشـت سـال دفاع مقدس را غبارروبى و 

گلباران مى کنند.
وى افزود: با هماهنگى هاى انجام شده این ویژه برنامه 
روز یک شنبه 29 اسفند ماه همراه با اجراى برنامه هاى 

متنوع و معنوى اجرا مى شود. 

محکومیت یک جراح به اتهام 
دریافت زیرمیزى

مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان اظهارداشت: 
پرونده یک پزشک متخصص جراحى که از دو نفر بیمار 
مبالغى بیشتر از تعرفه قانونى(زیرمیزى) اخذ کرده بود با 
شکایت بیماران و گزارش تأمین اجتماعى استان و تأیید 
کمیسیون ماده 11 دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان، در 
شعبه ششم بدوى ویژه رسیدگى به تخلفات بهداشتى و 
درمانى اداره کل تعزیرات حکومتى استان مورد رسیدگى 

قرار گرفت.
 غالمرضـا صالحى افزود: با احراز تخلف توسـط شـعبه 
رسیدگى کننده پزشـک مذکور عالوه بر محکومیت به 
استرداد مبالغ اضافى گرفته شده به شاکیان به پرداخت 
مبلغ 44 میلیون ریال جریمه نقدى در حق دولت و درج در 

پرونده پزشکى نیز محکوم شد.

350 هزار نهال جدید در 
اصفهان غرس مى شود

مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سـبز شـهردارى 
اصفهان گفت: در سال جارى کاشت 350 هزار اصله نهال 

جدید در شهر اصفهان پیش بینى شده است.
احمد سلیمانى پورتصریح کرد: این تعداد نهال از ابتداى 
مهر ماه تا پایان اسفند ماه در مناطق مختلف شهردارى 

اصفهان کاشته مى شوند.
وى با اشاره به اینکه این نهال ها مختص به شهروندان 
اصفهان است، افزود: شهروندان مى توانند از اطالعات 

مشاوره اى سازمان براى کاشت درختان استفاده کنند. 

تخفیف هزینه مابه التفاوت 
خدمات در بهارستان 

با تصویب هیئت مدیره شرکت عمران بهارستان، مالکانی 
که هزینه مابـه التفاوت خدمـات و آماده سـازي پالك 
مسکونی ساخته نشده خود را حداکثر تا پایان اسفند 95 
پرداخت نمایند ، مشمول 30 درصدتخفیف خواهند شد. 
همچنین مالکانی که امکان پرداخـت به صورت نقدي 
براي آنها میسـر نیسـت، می توانند این هزینه را ( بدون 
تخفیف) به صورت 10 درصد نقد و بقیه در اقسـاط سـه 

ساله پرداخت نمایند .

بهره مندى 3000  کودك از 
یک وعده غذاي گرم

معاون اجتماعی بهزیستی استان از برخورداري سه هزار و 
صدکودك، از یک وعده غذاي گرم خبر داد.

مرضیه فرشاد با اعالم خبر اجراى طرح تأمین یک وعده 
غذاى گرم کودکان در روسـتامهدها و مناطق محروم و 
آسیب خیز حاشیه شهرها گفت: این طرح از 14 اسفندماه 
سال جارى  آغاز شـده و تا اواسـط خرداد ماه سال آتى با 
اعتباري بالغ بر 350 میلیون تومان براي این گروه هدف 

اجرا خواهد شد.
وى در ادامه با اشاره به اینکه مبلغ اعتباري این طرح براي 
هر کودك روزانـه دو هزار تومان اسـت گفت: این طرح 
در پنج روز هفته و براي روسـتامهدها و حاشـیه شهرها 
اجرا می شـود و هـدف اجراي آن رفع مشـکالت سـوء 
تغذیه کودکان در این مناطق و پـرورش عادات صحیح 

تغذیه اي است.

مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت:در 
اصفهان طرح جامع خطر پذیرى تدوین شــده تا تمام 

سازمان ها با وظایف خود آشنا شوند.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه در شهرستان فرماندار 
به عنوان رئیس شــورا و در شــهر شــهردار به عنوان 
مسئول ســتاد مدیریت بحران ایفاى نقش مى کنند، 
خاطرنشان کرد: در روســتاها نیز دهیار به عنوان مدیر 
بحران مسئولیت هماهنگى مدیریت بحران را بر عهده 

دارد.
وى با اشاره به اینکه مدیریت بحران داراى چهار مرحله 
است، ادامه داد: قبل از بحران باید بحران را پیشگیرى 

کرد و جامعه را براى مخاطرات آماده کنند.
مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان مقابله 
صحیح با اتفاقاتى که رخ داده را از دیگر مراحل مدیریت 
بحران دانســت و گفت: همچنیــن مواجهه صحیح و 
منطقى با اســتانداردهاى به روز و بازسازى از مراحل 

مدیریت بحران است.
شیشه فروش با اشــاره به اینکه در اصفهان طرح جامع 
خطر پذیرى تدوین شده است، ادامه داد: تمام حوادثى 
که احتمال دارد در شــهر اتفاق بیافتد رصد  و براى آنها 
سناریو تعریف شده است و در همین راستا تمام سازمان 

در مواقع حساس وظایف خود را مى دانند.

مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان از آغاز طرح نظارت 
برکیفیت خدمات ستاد هماهنگى سفر نوروز اصفهان خبر داد. 
فریدون اللهیارى اظهار داشــت: با توجــه به اینکه تالش 
داریم تا در نوروز 1396 خدمات به گردشــگران متنوع تر از 
سال هاى گذشته ارائه شود، طرح نظارت بر کیفیت خدمات 
ستاد سفرهاى نوروزى استان اصفهان توسط کارشناسان 
بخش هاى مختلــف اداره کل آغاز مى شــود. وى افزود: 
حوزه فعالیت همکاران در این طرح شامل نظارت بر کیفیت 
خدمات ستاد سفر استان اصفهان در حوزه هاى واحدهاى 
اقامتى داخل شهرها، میهمانپذیرها، واحدهاى اقامتى بین 
راهى و بناها و جاذبه هاى گردشگرى خواهد بود. مدیر کل 

میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: بر این اساس، نظارت 
بر کیفیت خدمات گردشگرى از واحدهاى بین راهى اعم از 
سالن هاى پذیرایى، نمازخانه ها و سرویس هاى بهداشتى 
آغاز و ارائه خدمات به گردشگران در داخل شهرها را نیز در 
بر خواهد گرفت. اللهیــارى تصریح کرد: هماهنگى جهت 
افزایش کیفیت خدمات شهرى در داخل شهرها و هماهنگى 
با اعضاى ستاد هماهنگى سفر در حوزه ارائه خدمات شهرى 
جهت بهبود ارائه خدمات شهرى به گردشگران و همچنین 
بهسازى و آماده سازى بناها و جاذبه هاى تاریخى به ویژه در 
داخل شهر اصفهان، بر اساس این طرح در دستور کار اداره کل 

میراث فرهنگى استان اصفهان قرار گرفته است.

طرح جامع خطرپذیرى 
اصفهان تدوین شده است

آغاز طرح نظارت 
برکیفیت خدمات سفر 

عضو هیئت رئیسه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با 
اشــاره به اینکه در مجموع قیمت آجیل نسبت به نوروز 
پارسال در حدود 5 درصد گران شده است، گفت: دست 
کم خرید سه کیلو آجیل شب عید در سبدخانوار هزینه اى 
بین صد تا 150 هزار تومان را به خود اختصاص مى دهد.

حســین جوانى با اشــاره به اینکه امســال نسبت به 
سال هاى گذشته مردم از لحاظ قدرت خرید در مضیقه 
بوده و هستند، تأکید کرد: در مجموع امسال براى صنف 
آجیل، سال فروش ضعیفى بود چرا که قدرت خرید مردم 

در مجموع سال حدود 40 درصد کاهش یافته است.
این عضو هیئت رئیسه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان 
با بیان اینکه خرید آجیل شب عید متفاوت است، گفت: 
به طور متوسط قیمت یک کیلو آجیل درجه یک 50 هزار 
تومان و آجیل متوسط در حدود 20 هزار تومان است. وى 
با اشــاره به اینکه براى نوروز امسال نرخ برخى از اقالم 
آجیل کاهش یافته اســت، تصریح کرد: با وجود این در 
مجموع قیمت آجیل نسبت به پارسال در حدود 5 درصد 

گران شده است.
جوانى در خصوص گرانى قیمت آجیل طى چند ســال 
گذشته، بیان داشت: برخى اقالم آجیل به دلیل شرایط 
آب و هوایى ایران و کمبود آب براى کشاورزى تا 15 سال 
پیش از چین یا دیگر کشــورها وارد ایران مى شد اما به 
یک باره واردات این محصوالت ممنوع و قاچاق اعالم 

شد و قیمت ها افزایش یافت.
وى با اشــاره به اینکه هر کیلو بادام هندى نســبت به 
پارسال با 20 درصد افزایش قیمت، بین 60 تا 75 هزار 
تومان به مردم فروخته مى شود، افزود: هرکیلو مغز بادام 
خارجى نیز با 5 تا 10 درصد افزایش، اکنون بین 48 تا 54 

هزار تومان عرضه مى شود.
عضو هیئت رئیســه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان 
بیان داشت: هرکیلو نخودچى و کشمش نیز با 5 درصد 

افزایش درحدود 17 هزار تومان فروخته مى شود.
وى با بیان اینکه قیمت تخمه جات نســبت به پارسال 
کاهش داشته است، بیان داشــت: نرخ هرکیلو تخمه 
ژاپنى امســال با 46 درصد کاهش، بین 22 تا 30 هزار 

تومان است.
جوانى اضافه کرد: قیمت تخمه مشــهدى براى نوروز 
امسال کیلویى 20 هزار تومان و تخمه کدو گوشتى بین 
24 تا 26 هزار تومان است همچنین هرکیلو تخمه کدو 
مرمرى بدون هیچ افزایش قیمتى همانند سال گذشته 

بین 22 تا 24 هزار تومان فروخته مى شود.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه نرخ پسته نسبت به سال 
گذشته بین 5 تا 10 درصد گران شده است، گفت: در حال 
حاضر نرخ هر کیلو پسته کله قوچى بین 42 تا 60 هزار 
تومان، پسته اکبرى معمولى بین 42 تا 60 هزار تومان، 
پســته احمدآقایى بین 40 تا 54 هزار تومان و پســته 

فندوقى بین 46 تا 38 هزار تومان است.
عضو هیئت رئیســه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان 
همچنین افزود: هر کیلوگرم فندوق قمى 50 هزار تومان 
و فندوق قزوینى بین 40 تا 42 هزار تومان، بادام کاغذى 
محب بین 55 تا 60 هزار تومان و بادام کاغذى خارجى 
بین 36 تا 38 هزار تومان براى نوروز امسال قیمتگذارى 

شده است.
به گفته جوانــى، قیمت هرکیلو مغز گردو امســال با 5 
درصد افزایش نسبت به سال گذشته بین 35 تا 80 هزار 

تومان است.
وى تأکید کرد: میانگین نرخ هر کیلو آجیل مرغوب براى 

نوروز امسال، بین 25 تا 50 هزار تومان است.

از گرانى پسته تا ارزانى تخمه  

آجیل شب عید 5 درصد گران شد
سیتى سنتر، قطب رویدادهاى فرهنگى- هنرى آینده کشور

نصف جهان با پایان یافتن مهلت نام نویســى انتخابات 
میان دوره اى مجلس در حــوزه انتخابیه اصفهان، على 
اصغر احمدى رئیس ســتاد انتخابات کشور دیروز اعالم 
کرد در مــدت هفت روز نام نویســى انتخابــات میان 
دوره اى مجلس در حوزه انتخابیــه اصفهان براى یک 
کرسى مجلس، 131 نفر نام نویسى کردند. به گفته رئیس 
ستاد انتخابات کشور، در حوزه انتخابیه اصفهان هشت 
داوطلب زن آمادگى خود را براى تصاحب این تک کرسى 

باقیمانده از سهم این استان در مجلس نشان داده اند.
بعد از رد صالحیت مینو خالقى منتخب مردم اصفهان در 
مجلس، یک کرسى این شهر در مجلس شوراى اسالمى 
مهم خالى مانده تا مشخص شود بعد از احراز صالحیت 
این 131 نفر، چند نفر براى رقابت بر سر تکیه زدن به آن 

باقى مى مانند.

کفه سنگین اصالح طلبان
در میان نفرات ثبت نام کرده، چهره هایى از هر دو جناح 
حضور دارند. از طیف اصالح طلبان نام سید جعفر موسوى 
استاندار اصفهان در دولت اول اصالحات،  حسین رضایى 
رئیس اســبق ســازمان حج و زیارت، محمد شریعتى 

دهاقانى نماینده ســابق مجلس، سید محمود میرلوحى 
عضو دفتر سیاسى حزب اتحاد ملت و حمیدى طوقچى، 
کوروش محمدى و علیرضا آجودانى  از اعضاى لیســت 
امید در میان نفرات ثبت نام کرده به چشــم مى خورد. 
آجودانى همان نامزدى است که اســفند ماه گذشته در 
جریان شــمارش آراء انتخابات مجلــس دهم، رقابت 
تنگاتنگى با احمد سالک داشــت و نهایتًا هم به عنوان 
نفر ششم معرفى شد و از راهیابى به مجلس بازماند. با رد 
صالحیت مینو خالقى گمانه زنى هاى اولیه وزارت کشور 
حاکى از راهیابى او به پارلمان به جاى خالقى بود که البته 

مورد تأیید شوراى نگهبان قرار نگرفت. 

شاخصین اصولگرا هم آمدند
از میان ثبت نام شــده هاى اصولگرا نیــز  نام چهره هاى 
شاخص و سرشناسى چون حســن کامران و نیره اخوان 
بى طرف نمایندگان ســابق اصفهان در مجلس، کریم 
شهرزاد و مجید نادراالصلى وجود دارد. همچنین برخى 
کانال هاى تلگرامى از ثبت نــام علیرضا زاکانى نماینده 
سابق مجلس در انتخابات میان دوره اى مجلس از حوزه 
انتخابیه اصفهان خبر دادند که وى در گفتگو با خبرگزارى 

فارس این شایعه را رد کرد.

رسایى این بار از اصفهان؟
اما بى گمان سرشناس ترین چهره اصولگرا و عضو جبهه 
پایدارى که اصفهان را به عنوان ســکوى پرتاب دوباره 
خود به مجلس انتخاب کرده است، حمید رسایى نماینده 
ســابق مردم تهران اســت. او که در دور قبل انتخابات 
مجلس رد صالحیت شده بود درگفتگو با ایسنا از دالیل 
انتخاب اصفهان براى گرفتن رأى مردم این شهر گفت 
همانطور که مى دانید انتخابات میان دوره اى مجلس در 
چند شهر برگزار مى شود و بنده به این دلیل که اصفهان 
داراى ظرفیت باال در همه زمینه هاســت و مردمش به 
تمام مسائل روز آگاه هســتند در این حوزه انتخابیه ثبت 

نام کردم.   
وى با بیان اینکه در گذشته نیز بارها به اصفهان سفر کرده 
و با نخبگان آن ارتباط و سخنرانى داشته ام و به خوبى از 
مشکالت آن آگاه هستم، گفت: مشکالت اصفهان نیز 
مانند بقیه مناطق کشــور است. مشکالتى از قبیل رکود 
اقتصادى، بیکارى، ترافیک شهرى و البته کمبود آب به 
ویژه گریبان گیر شرق اصفهان است و نباید از مشکالت  

این شهر به سادگى گذشت.   
این سیاســتمدار جریان اصولگرا افــزود: اصفهان جزو 
صنعتى ترین مناطق کشور است که البته در بخش صنعت 

نیز مشکالتى دارد.   
رســایى با بین اینکه به عنوان کاندیداى مستقل براى 
انتخابات میان دوره اى مجلس در اصفهان ثبت نام کرده 
اســت، تصریح کرد: با دعوت هیچ حزب یا گروهى پا به 
عرصه انتخابات نگذاشته ام، البته با دوستان مختلفى از 
جریانات سیاسى اصفهان نیز رایزنى و مذاکراتى داشته ام.   

چرخه طوالنى تا روز رأى گیرى
بررســى صالحیت داوطلبان در هیئت اجرایى از 15 تا 
24 اســفندماه به مدت ده روز انجام مى شــود و در 25 
اســفندماه بالفاصله فرمانــداران رد صالحیت ها را به 
داوطلبان اعالم مى کنند.  رد صالحیت شــدگان از 26 
تا 29 اســفندماه به مدت چهار روز مى توانند شــکایت 
خود را به هیئت هاى نظارت اعــالم کنند.  هیئت هاى 
نظارت نیز از 30 اســفندماه تا 19 فروردین ماه ســال 
1396 فرصــت دارند تا در خصــوص صالحیت تمامى 
داوطلبان اعم از کسانى که در هیئت هاى اجرایى تأیید 

یا رد صالحیت شــده اند نظر خود را اعالم کنند.  هیئت 
هاى نظارت نتایج بررســى صالحیــت را 19 فروردین 
ماه به فرماندار ابالغ مى کنند و داوطلبان رد صالحیت 
شده مى توانند شکایت خود را به شوراى نگهبان اعالم 
کنند. شــوراى نگهبان نیز از 20 فروردین ماه تا هشتم 
اردیبهشت ماه صالحیت داوطلبان را بررسى مى کند و 
پس از اعالم بررسى ها داوطلبان رد صالحیت شده مى 
توانند مجدداً شــکایت خود را به شوراى نگهبان اعالم 

کنند. 
شــوراى نگهبان در نهایــت از 12 تا 18 اردیبهشــت 
ماه بررســى نهایى خــود را انجــام مى دهــد و نتایج 
بررســى ها را 18 اردیبهشت ماه ســال آینده به وزارت 
کشــور اعالم مى کنــد.  اســامى نهایــى نامزدها 19 
اردیبهشت ماه به حوزه هاى انتخابیه اعالم خواهد شد 
و در 20 اردیبهشت ماه انتشــار آگهى اسامى نامزدها را 
خواهیم داشت.  تبلیغات نامزدهاى میان دوره اى مجلس 
شوراى اسالمى از صبح 21 اردیبهشت ماه آغاز و تا 24 
ســاعت قبل از برگزارى انتخابات ادامه خواهد داشت و 
در روز 29 اردیبهشت ماه سال آینده نیز شاهد برگزارى 

انتخابات خواهیم بود. 

کرسى خالى 
«مینـو خالقـى»
 131 خواهان دارد

پایان مهلت نام نویسى انتخابات میان دوره اى مجلس در 
حوزه انتخابیه اصفهان 

با ظرفیت فرهنگى ایجاد شــده در مجموعه تجارى، 
فرهنگى و گردشــگرى اصفهان سیتى سنتر مى تواند 

قطب رویداد هاى فرهنگى - هنرى کشور باشد.
به گزارش روابط عمومى اصفهان سیتى سنتر،  علیرضا 
رضاداد دبیر جشنواره بین المللى فیلم کودك و نوجوان 
در بازدید خود از اصفهان سیتى سنتر گفت: ما همیشه 
در اصفهان از فقدان یک موقعیت متمرکز براى اجراى 
برنامه هــاى فرهنگى– هنــرى رنج مــى بردیم اما 
خوشبختانه با ظرفیت ایجاد شــده در اصفهان سیتى 
سنتر نه تنها این دغدغه از بین مى رود بلکه مى توانیم 
برنامه هاى تهران را به این شهر منتقل و رویدادهاى 

فرهنگى جدیدى را نیز در این مکان تعریف کنیم. 
وى ادامه داد: ما مجموعه هاى تجارى بسیارى را داریم 
که در آنها فعالیت هاى فرهنگى نیز انجام مى شود اما 

توجهى که در این مجموعه تجارى به تبیین کالبدها و 
تنوع فضاهاى فرهنگى شــده بسیار متفاوت و در عین 

حال خوشحال کننده است.

رضا داد مى گوید: افرادى که در راه اندازى این مکان 
فعالیت دارند، براى هر ایده خود یک پشتیبانى نظرى 
دارند که این موضوع باعث شــده فضاهاى فرهنگى 

کاربردى تر شوند. 
رضا داد ادامه داد: بازگشایى این بخش در سیتى سنتر و 
پیوند دیرینگى فرهنگ و هنر در این شهر با تکنولوژى، 
اصفهان را تبدیل به یک قطــب فرهنگى- هنرى در 
کشور مى کند که ثمرات آن نه تنها براى ما بلکه براى 

نسل آینده مفید خواهد بود. 
وى در پایان افزود: به هر حــال این رویدادى متفاوت 
است که براى اولین بار در کشور اتفاق مى افتد و من به 
عنوان یک شهروند و فردى که سال ها در این حوزه کار 
کردم و هنوز درگیر مسائل فرهنگى هستم، از سرمایه 

گذاران و طراحان این مجموعه تشکر مى کنم.

افزایش تعداد دفاتر کاریابى  
استان اصفهان

مدیرکارآفرینى و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان گفت: تعداد دفاتر کاریابى  
اســتان اصفهان در راســتاى ارتقاى سطح خدمات 

افزایش یافت.
 ســیف ا... علیخانى  با بیان اینکه از سال 94 تاکنون 
در حدود 17 دفتر کاریابى در سطح استان به مجموع 
دفاتر کاریابى مجاز اضافه شده است، افزود: افزایش 
تعداد دفاتر کاریابى در راستاى ارتقاى سطح خدمات 
قابل ارائه توسط این دفاتر و رضایتمندى کارجویان و 

کارفرمایان انجام شده است.
مدیرکارآفرینى و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت: اولین کاریابى ها در 
شهرستان هاى نطنز، خور و بیابانک، تیران وکرون و 

خوانسار موفق به دریافت مجوز شده اند.
علیخانى تأکید کرد: حفــظ و نگهدارى از اطالعات 
شــخصى و هویتى جویندگان کار و نیــز اقدام در 
چارچوب دستورالعمل ها و بخشــنامه هاى ابالغى، 

توسط دفاتر کاریابى ضرورى است.

عضو انجمن علوم خاك ایران در خصوص ریزگردها در 
منطقه اصفهان گفت: براساس یافته هاى پژوهشگران، 
میزان نرخ فرونشســت ریزگردها در منطقه شــهري 
اصفهان بسیار باالتر از مقادیر گزارش شده براي اکثر 

نقاط دیگر دنیاست.
حسین خادمى افزود: بررســی ها نشان می دهد اگرچه 
ورود ریزگردهــا از منابع خارج اســتانی از جمله منابع 
برون مرزى غرب کشور به استان اصفهان میسر بوده 
و ممکن است سالی چندبار اتفاق بیافتد، بخش عمده 
ریزگردهاي اصفهان محلی بوده و حاصل فرســایش 
بادي خاك هاي بدون پوشــش گیاهى شرق اصفهان 

و سایر نقاط اطراف است.

وى با اشاره به یافته هاي آزمایشــگاهی ریزگردهاي 
منطقه اظهار داشــت: ریــز گردهاى منطقــه مقادیر 
متوسط تا نسبتاً زیادى از برخی فلزات سنگین غنی شده  
هستند. این پژوهشگر دانشگاه صنعتى اصفهان با ارائه 
برخی راهکارها جهت کنترل ریزگردها در منطقه تأکید 
کرد: بدون مدیریت صحیح منابــع خاك و آب منطقه 
و برگشــت وضعیت رودخانه زاینده رود به حالت نسبتاً  
پایدار، کنترل کامل ریزگردها بســیار مشکل و شاید 

انجام آن غیرمحتمل باشد.
خادمى همچنین یادآور شد: الزم است همکاري همه 
جانبه مردم و مسئولین اســتان و کشور جهت کاهش 

اثرات زیست محیطی منفی ریزگردها صورت گیرد.

افزایش میزان 
فرونشست ریزگردها در 
اصفهان 
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نصب  چراغ هاى هوشمند در 
تقاطع هاى کاشان

معاون حمل و نقل و ترافیک شـهردارى کاشان گفت: 
براى نخستین بار در کشور و با اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد 
ریال چراغ هـاى هوشـمند و مکانیـزه در تقاطع هاى 

کاشان نصب مى شود.
محمد مسعود چایچى اظهار داشـت: ایده و طرح اولیه 
این چراغ هـا و پایه چـراغ هاى جدید توسـط معاونت 
حمل و نقل و ترافیک با مطالعه مدل هاى مشابه خارجى 
به تیمى از جوانان خـالق و مبتکر کاشـانى در یکى از 

شرکت هاى دانش بنیان و دانشگاهى سپرده شد.

اصفهان با 24 نمایش 
به استقبال بهار مى رود  

رئیس انجمن هنرهاى نمایشى اصفهان با بیان اینکه 
نوروز امسـال شـاهد اجـراى نمایش هـاى صحنه اى 
و خیابانى در سطح شـهر اصفهان هسـتیم، گفت: 20 
نمایش خیابانـى و چهـار نمایش صحنـه اى از ابتداى 

فروردین ماه در اصفهان اجرا مى شود.
هوشنگ جمشیدیان با بیان اینکه در سال جارى اقتصاد 
تئاتر پویاتر شده است، ادامه داد: اقتصاد هنر یک رویکرد 
اسـت که با توجه به مشـکالت اقتصادى که در سطح 
کالن وجود دارد، انجمن هنرهاى نمایشى با در اختیار 
قرار دادن رایگان سالن هاى نمایش و پالتو به گروه ها و 
برعهده گرفتن تبلیغات و پیام رسانى اخبار تئاتر ها، فضا 
را براى درآمدزایى گروه هاى نمایشى فراهم کرده است.

وى با بیان اینکه نوروز امسال شاهد اجراى نمایش هاى 
صحنه اى و خیابانى در سـطح شـهر اصفهان هستیم، 
گفت: 20 نمایش خیابانـى و چهار نمایش صحنه اى از 

ابتداى فروردین ماه در اصفهان اجرا مى شود.

راه اندازى 2 مرکز تحقیقاتى در 
دانشگاه آزاد نجف آباد

با تصویـب دو مرکز جدیـد تحقیقاتى در دانشـگاه آزاد 
اسالمى نجف آباد، تعداد این مراکز به عدد 10 رسید.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: مجوز 
تأسـیس دو مرکز تحقیقاتى«محیط زیسـت انسانى و 
توسعه پایدار» و «افق هاى نوین معمارى و شهرسازى» 
صادر شده است و کار تجهیز این دو مرکز تحقیقاتى به 

زودى به پایان خواهد رسید.
مهران مجلسى در باره مرکز تحقیقاتى محیط زیست 
انسـانى و توسـعه پایدار خاطرنشـان کرد: بـا توجه به 
ویژگى هاى جغرافیایى و محیط زیسـتى منطقه و باال 
بودن پتانسـیل وقـوع بحران هـاى طبیعى و انسـانى 
نظیر بروز خشکسالى و خشک شدن تاالب بین المللى 
گاوخونـى، ورود ریزگردهـا از سـامانه هـاى مختلف، 
گسترش روند بیابان زایى و توسعه نامتوازن صنایع در 
منطقه، تأسیس این مرکز مطالعاتى در راستاى نیل به 
اهداف توسعه پایدار زیست محیطى و ارتقاى سالمت 
محیط زیسـت، صنعت و جامعه بیش از پیش ضرورى 

است. 

برگزاري آزمون پایان دوره 
صالحیت اجرا  

رئیـس اداره نظام مهندسـی راه وشهرسـازي اسـتان 
اصفهان با اشـاره به اینکه برگزاري آزمـون پایان دوره 
صالحیـت اجـرا (ورود به حرفـه) قطعی اسـت، گفت: 
سـازمان نظام مهندسـی یک دوره رفع اشـکال براي 

متقاضیان در نظر خواهد گرفت.
امیـر زاغیـان اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه برگـزاري 
جلسـه اي با حضور مدیـرکل راه وشهرسـازي، رئیس 
هیئت مدیره نظام مهندسی، جمعی از اساتید و نمایندگان 
جمع معترضین در خصوص برگزاري آزمون پایان دوره 
آموزشی صالحیت اجرا و با توجه به بررسی هاي انجام 
شده و تبادل نقطه نظرات پیرامون دوره هاي آموزشی 
مقرر شد تا سازمان نظام مهندسی در خصوص برگزاري 
یک دوره چهار تا هشت ساعته جهت رفع اشکال براي 
آن دسته از متقاضیان که در سامانه گیشه سازمان ثبت 

نام کرده اند، اقدام کند.
وى با اعـالم قطعی بودن برگـزاري این آزمـون، بیان 
داشـت: این آزمون در تاریخ 25 اسـفندماه سال جاري 
براى متقاضیان ورود به حرفه در پایـه 3 برگزار خواهد 

شد.

خبر

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه 
تربیــت اجتماعی نقش مؤثري در حوزه پیشــگیري از 
آسیب ها و انحرافات دارد، بر لزوم تشکیل پلیس معلم و 

معلم پلیس در سطح مدارس تأکید کرد.
 سرهنگ حسین حسین زاده نقش آموزش و پرورش در 
اجراي نظریه پیشگیري رشد مدار از وقوع جرم را بسیار 
موثر عنوان کرد و اظهار داشــت: در حوزه پیشگیري از 
آسیب ها و انحرافات تربیت اجتماعی اثرگذار است که 

باید این تربیت در سطح مدارس انجام گیرد.
جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ما نیازمند 
پلیس معلم و معلم پلیس در سطح مدارس هستیم افزود: 

الزم اســت تا در برخی حوزه ها معلمان به عنوان یک 
پلیس عمل کرده و آموزش ها و هشــدارهاي الزم را 
براي دانش آموزان ارائه کننــد و در برخی حوزه ها هم 
که کارشناســان پلیس تخصص آن را دارند به عنوان 
یک معلم در مدرسه حاضر شــوند و بتوانند براي دانش 
آموزان تدریس نمایند. وي کارشناسان پلیس را افراد با 
صالحیت در زمینه تدریــس مباحث مواد مخدر عنوان 
کرد و گفت: در این حوزه پلیس اســتان از کارشناسان 
خبره، محتواهاي آموزشی و نمایشگاه هاي تخصصی 
برخوردار است و بهتر از هر کسی می تواند این مباحث را 

براي جامعه تشریح نماید.

اســتاندار اصفهان از تخصیص 100درصدى اعتبارات 
عمرانى، 2 درصد نفــت و گاز و 120 درصدى اعتبارات 
جارى حقوق و دســتمزد خبــر داد و گفــت: اعتبارات 
عمرانى سال آینده اســتان 100 درصد افزایش خواهد 

یافت.
رسول زرگرپور به تشــریح تخصیص اعتبارات جارى و 
عمرانى پرداخت و افزود: تاکنون 100درصد اعتبارات 
عمرانى،2درصد نفت و گاز و 50 درصد سایر اعتبارات 
عمرانى تخصیص یافته است که تا پایان سال این میزان 

تخصیص افزایش خواهد یافت.
وى به تخصیص اعتبارات هزینه اى نیز اشــاره کرد و 

افزود: در ابتداى سال جارى 55 میلیارد تومان کسرى 
بودجه براى پرداخت حقوق کارمندان دولت وجود داشت 
که نگرانى هایى در ارتباط با پرداخت حقوق و اضافه کار 
کارمندان در پایان سال ایجاد کرده بود و با پیگیرى هاى 
صورت گرفته و تدبیر دولت و تأمین اعتبار از دیگر منابع 
قانونى این کسرى جبران شــد به طورى که اعتبارات 

حقوق و دستمزد پرداخت شده است.
اســتاندار اصفهان اضافه کرد: به عبارتى تمام حقوق و 
دستمزد پرسنل دولت را تا پایان سال تأمین کرده ایم و 
خوشبختانه تمامى نگرانى ها در خصوص تأمین حقوق 

پرسنل دولتى برطرف شده است.

افزایش 100 درصدى اعتبارات 
عمرانى استان از سال آینده

لزوم تشکیل پلیس معلم و 
معلم پلیس در مدارس

2 دستگاه آمبوالنس مرســدس بنز sprinter   به 
مراکز پیش بیمارســتانى بخش میمه اختصاص و 

تحویل شد.
مسئول امور پایگاه هاى شهرستان شاهین شهر و 
میمه گفت: هر آمبوالنس به صورت (آى ســى یو 
سیار) و مجهز به دســتگاه هاى تنفس مصنوعى، 
دى سى شوك، کپسول هاى اکسیژن قابل حمل و 

انواع برانکارهاى حمل بیمار  مى باشد.
سعید جعفرى افزود: شــش دستگاه آمبوالنس به 
شهرستان شــاهین شــهر و میمه اختصاص داده 
شده که دو دستگاه آن سهم بخش میمه مى باشد 
و ارزش ریالى هر دستگاه آمبوالنس چهار میلیارد 

و 500 میلیون ریال مى باشد.

وى با بیان اینکه میمه در مســیر شاهراه ارتباطى 
شمال به جنوب کشــور قرار دارد گفت:تردد بیش 
از 70 هزار خودروى ســبک و ســنگین در شبانه 
روز،شــهرك هاى صنعتى، وجــود کارخانه ها و 
حوادث ترافیکى و تصادفات دلیل تخصیص این 

آمبوالنس ها به بخش میمه است.
وى افز ود: از 11 اسفند این دو دستگاه آمبوالنس 
در مرکز فوریت هاى 115 میمه واقع در سه راهى 

موته-گلپایگان و مرکز وزوان به کار گرفته شد.

تحویل 2 آمبوالنس به 
بیمارستان میمه

عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان 
گفت: در ســالى که گذشــت با وجود پیش بینى هاى 
صورت گرفته براى رفع رکود موجــود در بازار فرش 
دستباف اما شاهد کاهش 30 درصدى تولید این کاالى 

ایرانى در اصفهان بودیم.
سعید عصاچى با اشاره به وضعیت خرید و فروش فرش 
دستباف اصفهان اظهار داشت: متأسفانه وضعیت بازار 
فروش فرش دستباف در اصفهان خوب نبوده و آنقدر 
که خریداران فرش دســتباف براى فروش فرش هاى 
از قبل خریده شده به بازار مراجعه مى کنند براى خرید 

نمى آیند.
وى با بیان اینکه پیش بینى مى شــد که در شــب عید 
وضعیت فروش فرش دستباف بهتر شود، افزود: اکنون 
وضعیت تولید در رکود قرار دارد و تولیدکننده به دلیل 
کمبود نقدینگى و عدم فــروش فرش هاى قبلى خود 

اقدام به تولید فرش جدید نکردند.
عضــو اتحادیــه تولیدکننــدگان فرش دســتباف 
اصفهــان درباره تأثیــر حضور گردشــگران اروپایى 
در اصفهــان بر فروش فرش دســتباف اصفهان بیان 
کرد: قطعــًا حضور گردشــگران خارجــى بر فروش 
صنایع دستى و فرش دستباف بى تأثیر نیست اما تیپ 
گردشــگرانى که در طول امســال به اصفهان آمدند، 
خریدار ســبک فرش دســتباف اصفهان نبودند زیرا 
فرش ســبک اصفهان مشــترى خاص خود را دارد و 
حضور این گردشــگران اثرى بر بازار فرش نداشــته 

است.

وى دربــاره پیش بینى هــاى در نظــر گرفته شــده 
بــراى خــروج تولیــد و فــروش فرش دســتباف 
اصفهــان از وضعیت رکــود تصریح کــرد: امیدوار 
هســتیم که با توجه بــه اینکه تولید فرش دســتباف 
در اصفهان کم شــده و بــا توجه به رکــود اقتصادى 
حاکم بر کشور در ســال آینده شــاهد جهش مثبتى 
در عرصه خرید و فــروش فرش دســتباف اصفهان 

باشیم.
عصاچى با اشــاره به وضعیت صادرات فرش دستباف 
تصریح کرد: به دلیل مسائلى همچون تحریم ها  و رکود 
موجود در بازار، بســیارى از متقاضیان فرش دستباف 
ایرانى به ســراغ کشــورهایى چون نپال، هند و چین 
رفته اند و به همین دلیل بحث اقتصادى فرش دستباف 
هم دچار رکود شــده و صادرات این هنر ارزشمند به 

صفر رسیده است.
وى با بیان اینکه 18/5 درصدى تولیدات فرش دستباف 
اصفهان در بازارهاى آمریکا صورت مى گرفت، ادامه 
داد: در طول سه ســال گذشــته تحریم ها سبب شد 
که بخش عمده اى از بازار اروپا و آمریکا را از دســت 
بدهیم و موضــوع دیگرى کــه رخ داد ایــن بود که 
بافندگان ما از ســلیقه مشــترى اروپایى- آمریکایى 
عقب افتادند کــه بــراى ریــکاورى و هماهنگى با 
سلیقه مشــترى و همچنین توســعه صادرات، دولت 
باید حمایت کند و تولیدکنندگان در نمایشــگاه هاى 
بین المللــى حضــور پررنگ تــر و مؤثرترى داشــته

 باشند. 

کاهش 30 درصدى 
تولید فرش دستباف در اصفهان

براساس اعالم ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان قیمــت خرید تضمینــى محصوالت 
کشاورزى در سال 96-95در این استان اعالم شد.
معاون بهبود تولیــدات گیاهى ســازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان افزود: قیمت خرید 
تضمینى هرکیلو گندم معمولى هزار و 300 تومان، 
گندم دوروم هزار و 330 تومان و جو هزار و300 

تومان است.
اصغر محسن  زاده کرمانى اضافه کرد: ذرت دانه اى 
نیز کیلویى هزار و 65 تومان، چغندر قند بهاره 309 

تومان و چغندر قند پاییزه 297 تومان است.
وى در ارتباط با قیمــت خرید تضمینى حبوبات، 
اظهارداشت: قیمت تضمینى این محصوالت در 
شرایطى که سالم، درجه یک و بدون هرگونه مواد 
خارجى در کیسه  هاى 50 کیلوگرمى باشد براى 
هر کیلوگرم نخود دو هــزار و 685 تومان، لوبیا 
چیتى دو هزار و 610 تومان، لوبیا ســفید دو هزار 
و 609 تومان، لوبیا قرمز دو هزار و 494 تومان و 

عدس دو هزار و 883 تومان است.
محسن زاده کرمانى قیمت خرید تضمینى براى 
هر کیلو سیب زمینى پاییزه مرغوب، سالم و بدون 
آفت زدگى و مواد خارجى را 423 تومان و ســیب 

زمینى بهاره را 412 تومان اعالم کرد.
وى افزود: همچنین قیمت هر کیلو پیاز پاییزه 282 

تومان و پیاز بهاره 274 تومان تعیین شده است.  

قیمت خرید تضمینى 
محصوالت کشاورزى در 

اصفهان اعالم شد
رئیس اتحادیه گوشت سفید اصفهان پیرامون قیمت مرغ در 
اصفهان گفت: احتمال اینکه پس از عید نوروز با کمبود مرغ 

روبه رو شویم، وجود دارد.
محمد على فروغى با اشــاره به وضعیت بازار مرغ در پایان 
سال اظهار داشت: وضعیت مرغ اصفهان پیش از عید مناسب 
بوده ولى پــس از عید نوروز احتمال اینکــه با کمبود مرغ 
روبه رو شویم، وجود دارد چون به دلیل شیوع آنفلوآنزا مدتى 

جوجه ریزى در مرغدارى ها انجام نمى شود.
وى افزود: قبل از عید جوجه ریــزى در مرغدارى ها انجام 
شده ولى شاید به دلیل شیوع این بیمارى با افزایش قیمت 
خفیفى روبه رو باشیم. متأسفانه آنفلوآنزا همچنان ادامه دارد و 
به دلیل اینکه پاکسازى کامل انجام نشده است جوجه ریزى 
نیز صورت نمى گیرد. زمانى که جوجه ریزى نشود دو ماه پس 
از آن تاریخ با کمبود مرغ مواجه مى شویم و احتمال افزایش 

قیمت پس از عید وجود دارد.
رئیس اتحادیه گوشــت ســفید اصفهان با بیــان اینکه 
مرغ فروشــان اصفهانى از فروش این محصول احساس 
رضایت نمى کنند، گفت: متاســفانه به دلیل رکودى که در 
بازار وجود دارد و همچنین شــیوع آنفلوآنزا با کمبود مرغ 

روبه رو هســتیم. اگر فروش مرغ مانند سال هاى گذشته 
رونق داشت اکنون با افزایش قیمت مرغ در اصفهان روبه رو 

بودیم.
وى افزود: اگر بازار رونــق پیدا کند با افزایش قیمت مواجه 
مى شــویم ولى با توجه به رکود بازار بسیارى از همکاران 
ما سود زیادى را بر قیمت خرید مرغ خود اضافه نمى کنند 
و قیمت مرغ در اصفهان از دیگر شهرهاى کشور مناسب تر 
اســت. رئیس اتحادیه گوشت ســفید اصفهان پیرامون 
فعالیت افراد سودجو که در بازار مرغ اصفهان حضور دارند، 
خاطرنشان کرد:  متأسفانه افرادى ســودجو در بازار مرغ با 
فروش این محصول با قیمتى کمتر سبب متضرر شدن دیگر 
فروشندگان مى شوند. بنده دفعات مختلف در تعزیرات ارزان 
فروشى را به عنوان جرم معرفى کرده ام که متأسفانه مورد 

توجه قرار نگرفته است.
وى افزود: متأسفانه با وجود رکودى که در بازار مرغ وجود دارد 
فروشندگان مرغ ضرر مى بینند؛ وجود اینگونه فروشگاه ها 
بازار فروش را از فروشندگان گرفته است. زمانى که در این 
فروشگاه ها قیمت مرغ کمتر ارائه مى شود شهروندان نیز 

براى خرید دچار سردرگمى مى شوند.

 احتمال کمبود مرغ بعد از نوروز

ساسان اکبرزاده
اولین همایش کمیســیون هاى پارلمانــى کانون هاى 
وکالى دادگسترى سراسر کشور به میزبانى کانون وکالى 
دادگسترى استان اصفهان در هتل آسمان با حضور جمعى 
از رؤساى کانون هاى وکال، اعضاى پارلمانى کمیسیون ها 

و ... برگزار شد.
رئیس کانون وکالى دادگســترى استان اصفهان ابتدا به 
میهمانان خیر مقدم گفت و از همه کسانى که در برگزارى 
این همایش، کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان را 

یارى دادند تشکر کرد.
اسدا... اسالمى فارسانى با تبریک شصت و چهارمین سالگرد 
استقالل کانون وکال گفت: بر اساس قانون،  وکالت شغل 
شریفى بخاطر دفاع از حقوق مردم و اجراى عدالت است و 
وکیل از وکالت خود، بر احقاق حق و عدالت بر اساس قوانین 
تأکید دارد، بنابراین باید بســتر الزم براى دستیابى به این 

اهداف فراهم شود. 
وى ادامه داد: اجراى عدالت و احقــاق حق داراى مفاهیم 
بسیار وسیعى است و این همزمان با حضور وکیل صورت 
نمى گیرد و یک وکیل باید بتواند نقاط قوت و ضعف قوانین 
مربوط به حقوق مردم را یادآور شود و در این راستا وکال باید 
بیشترین ارتباط را با نمایندگان مجلس براى اصالح قوانین 

داشته باشند.
■■■

رئیس اتحادیه سراسرى کانون وکالى دادگسترى کشور 
(اســکودا) نیز با قدردانى از برگزارکنندگان این همایش 
گفت: کانون وکالى دادگســترى استان اصفهان همواره 
براى استقالل وکال اقدام کرده و پیشرو  و مبتکر بوده است.

بهمن کشاورز با بیان اینکه مجلس شوراى اسالمى در دوره 
جدید، از نظر توانایى با دیگــر دوره هاى مجلس متفاوت 
است، اظهار داشــت: امروز مجلس شوراى اسالمى براى 
قانونگذارى بیش از دوره هاى گذشته آمادگى دارد و ظرفیت 

مجلس با گذشته قابل قیاس نیست.
وى وظیفه وکالى دادگسترى را رصد اجراى صحیح قانون 
دانست و افزود: بهترین بازرس براى کار وکال، قضات عدلیه 
و بهترین بازرس براى قضات عدلیه،  وکال هستند که اگر 
قاضى و وکیل به وظایف خود به درستى عمل کنند مطلوب 

خواهد بود.
رئیس اسکودا گفت: مجلس شوراى اسالمى برنامه ریزى 
و سیاستگذارى و قانونگذارى براى آینده کل کشور را عهده 
دار بوده و قوانین با همه ما در ارتباط است و ما به عنوان وکیل 

دادگسترى باید از قوانین پاســدارى کرده و براى اجراى 
صحیح قانون تالش کنیم.

کشاورز بر ارتباط مســتمر و عمیق و رصد مسائل از سوى 
کمیسیون هاى پارلمان تأکید کرد و گفت: امروز احساس 
آن است که بعضى از وقایع در کنار هم موجب شده تا کانون 
وکال و پدیده وکالت مرغوب و مطلوب به نظر نیاید و آنچه 
در حال انجام است به گونه اى است که بیم آن مى رود در 
میان مدت به جایى برسیم که این حرفه از محتوا خالى شود 
و اگر هر خانواده یک وکیل داشته باشد در آینده دیگر چیزى 

به نام وکیل وجود نخواهد داشت.
■■■

رئیس کمیسیون پارلمانى کانون وکالى دادگسترى استان 
اصفهان نیز با بیان اینکه وکال نتوانسته اند خود را آنگونه که 
باید به جامعه معرفى کنند، گفت: باید از سرمایه هاى فکرى 
وکال براى تصویب قوانین صحیح و مهم براى نزدیک شدن 
به عدالت استفاده شود که این امر با تصویب قوانین خوب و 

مطلوب صورت مى پذیرد.
مصطفى وفایى اظهار داشت: قوانینى که تصویب مى شود 
اگر در جامعه کارآمد نباشد بســیار بد است. بنابراین وکال 
تنها کسانى هستند که با قوانین در ارتباط بوده و باید از این 

ظرفیت استفاده شود.
وى افزود: در کمیسیون پارلمانى استان تالش شد تا این 
تفکر در دیگر کمیسیون هاى پارلمانى در سطح کشور اشاعه 

داده شده تا وکال جایگاه اصلى خود را بیابند.
■■■

عضو هیئت مدیره کانون وکالى مرکز نیز در این همایش 
سالروز استقالل کانون وکال را تبریک گفت و با قدردانى 
از برگزار کنندگان همایش، افزود: در گذشته آسیب هاى 
فراوانى در قانونگذارى بر پیکره نهاد وکالت وارد شد. این 
در حالى است که آسیب هایى نیز در آینده جامعه وکالت را 

تهدید مى کند و البته وکال هم خود غفلت هایى داشته اند.
جلیل مالکــى اظهار داشــت: ایجاد مؤسســات حقوقى 
مشاوره اى، اجازه صدور مجوز مشاوره حقوقى به برخى از 
وزارتخانه ها و ... اختالل در نظم حقوقى را به ارمغان داشته 
است که باید امروز براى رفع این آسیب ها چاره اندیشى کرد.
وى با بیان اینکه ما با نظارت مخالف نیستیم ولى این نظارت 
نباید به دخالت بیانجامد، گفت: حل مشــکل اســتقالل 
کانون ها در عرصه قانونگذارى، امر دشوارى نیست که باید 

تعریف درستى از نظارت شده و دخالت نباشد.
مالکى از نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى خواست تا 

در راستاى حفظ و تحکیم استقالل نهاد وکالت، شناسایى 
نواقص در مقررات موجود، شناسایى نیازهاى روز و آینده 
جامعه وکالت، بیمه خدمات وکالتى، بیمه مسئولیت مدنى 

وکیل، صندوق معاضدت و ... بکوشند.
■■■

یک نماینده مجلس شــوراى اسالمى نیز در این همایش 
گفت: ما نیازمند برگزارى این گونه همایش ها هســتیم 
که مى توانند موجب تقویت فعالیت هــاى پارلمانى امور 

مجلس شود.
محمدعلى پورمختار تأکید کرد:در مجلس شوراى اسالمى 

همواره یک نفر از دســتگاه هاى مختلف اجرایى حضور 
داشته و با رایزنى، اطالع رسانى و ارائه راهکار، اثر گذارى 

هم داشته اند.
پورمختار مى گوید: از تجربیات وکال و اینکه کانون هاى 
وکال تنها مرجع علمى و توانمند حقوقى هســتند باید در 
عرصه قانونگذارى استفاده شــود. بنابراین توقع جامعه و 
نمایندگان مجلس شوراى اســالمى آن است که کانون 
وکالى دادگســترى از حالت درونگرایى خارج شــده و 
در چارچوب وکالت خــود  را محدود نکنند تــا بتوانند در 

حوزه هاى اجتماعى و کاهش میزان جرائم اثر گذار باشد.

این نماینده مردم در مجلس شوراى اسالمى مى گوید:
معتقدم وکال در حوزه دفاع از حقوق عمومى که توسط برخى 
دستگاه ها همچون محیط زیست، خودرو سازى و ... که نظم  
حقوقى را به هم مى زنند و دایماً در حال نقض است باید از 

خود عکس العمل به خرج دهد.
وى گفت: اینکه خودرویى تولید مى شود که قاتل 20 هزار 
نفر در سال است یا اجحاف مکررى که از سوى شرکت هاى 
هواپیمایى نسبت به مردم مى شود، وکال باید براى خود در 
این حوزه ها  نقش قایل شوند و یادآور تکالیف مسئوالن و 

مدیران باشند. 

بهمن کشاورز در اصفهان عنوان کرد:

پدیده «هر خانواده یک وکیل» 
مطلوب نیست
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ویترین

 28 سد بیشتر از 90 درصد 
آب دارند

در پایان پنجمین ماه از سال آبى جارى، 57 سد کشور 
کمتـر از 40 درصد و 28 سـد بین 90 تـا 100 درصد 

ذخیره آب دارند.
به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین آمار شرکت مدیریت 
منابع آب ایـران، در پایان بهمن ماه از بین 169 سـد 
بزرگ کشور، 57  سد کمتر از 40 درصد و 28 سد بین 

90 تا 100 درصد آب دارند.
بر اساس این گزارش، مخازن سدهایى همچون شهر 
بیجار، بافت، نسـا، میجران، چگین و جیرفت بین 90 
تا 100 درصد پر است و مخازن سدهاى الر، مارون، 
پیشین، بوکان، بارون و سـتارخان کمتر از 40 درصد 

آب دارند.
این گزارش مى افزاید، مخازن 29 سد کشور همچون 
شیرین دره، کارون3، ایالم، گلپایگان و البرز بین 70 تا 
90 درصد و مخازن 35 سد از جمله ارس، تهم،  شهید 
رجایى، کرج، سفید رود، طالقان، شمیل و نیان بین 50 

تا 70 درصد آب دارند.
بر پایه این گزارش، میزان پرشدگى حجم مخازن 20 
سد از جمله سدهاى، استقالل، لتیان،  دز، نهند، حسنلو 

و وشمگیر نیز بین 40 تا 50 درصد است.

مردم چه کشورهایى 
لباس ایرانى مى پوشند؟

 درحالى کـه بازار فروش لباس هـاى چینى و ترك در 
داخل کشـور رونق باالیـى دارد و واردات لباس هاى 
خارجى به صورت رسـمى و غیررسمى درحال انجام 
اسـت اما در این بیـن برخـى از کشـورهاى جهان از 
واردات لباس ایرانى به کشورشان استقبال مى کنند.

براساس آمار گمرك در ده ماهه نخست سال جارى، 
بیش از 138 ُتـن پیراهن زنانه، مردانه، یقه اسـکى و 

جلیقه به کشورهاى مختلف جهان صادر شده است.
الزم به ذکر اسـت که براسـاس صـادرات این حجم 
پیراهن، درآمد یک میلیـون و 569 هزار و 84 دالرى 

نصیب کشور شده است.
همچنیـن ارزش ریالى این میزان صـادرات، بیش از 

48 میلیارد ریال در آمار گمرك به ثبت رسیده است.
براسـاس این گـزارش پیراهن ایرانى به کشـورهاى 
آلمـان، انگلیـس، اسـترالیا، امـارات متحـده عربى، 

آذربایجان، افغانستان، عراق و قطر صادر شده است.

قیمت مرغ 
از 8000 تومان گذشت

قیمت مرغ که از ماه گذشـته با روند افزایشـى مواجه 
شده بود در میانه آخرین ماه سال حرکت صعودى آن 
تشدید شـده و هر کیلوگرم آن به بیش از هشت هزار 

تومان رسیده است.
ایـن افزایش قیمـت نسـبت به اواسـط ماه گذشـته 
به طور نسـبى در سـایر اقالم گوشـت مرغ هم قابل 

مشاهده است. 
مشاهدات اخیر از این بازار حاکى از آن است که قیمت 
گوشت مرغ با نزدیک شـدن به روزهاى پایانى سال، 
شـتاب تندترى در جهـت افزایـش پیدا کرده اسـت 
و اگر در ادامـه کنترل و نظـارت دقیق ترى از سـوى 
دسـتگاه هاى مربوطـه انجـام نشـود، دور از ذهن به 
نظر نمى رسـد که در روزهاى پایانى سال قیمت مرغ 
رکوردهاى جدیدى را ثبت کند، اتفاقى که معموًال در 
اواخر سال هاى گذشته هم بى سـابقه نبوده و امسال 
نیز به دلیل شـیوع بیمـارى آنفلوآنـزاى طیور ممکن 

است مضاعف شود.

راه اندازى بازار الکترونیک 
طرح  هاى عمرانى 

سـازمان برنامه و بودجه مکلف شـد بازار الکترونیک 
طرح هاى عمرانى را ظرف یک ماه راه اندازى کند.

گفتنى اسـت این ماده قانونى در الیحـه دولت طرح 
نشده و در کمیسیون تلفیق بودجه 96 به الیحه دولت 
افزوده شـده و در نهایت بـا رأى نماینـدگان مجلس 

تصویب شده است.
بر اساس این مصوبه اطالعات مربوط به مناقصه هاى 
طرح هاى عمرانى مى بایست به طور کامل در سامانه 

سازمان برنامه و بودجه درج شود.

مشــاور اقتصادى رئیس جمهور گفــت: برغم میزان 
اشــتغال 700 هزار نفرى که در بازار کار ما در سال 95 
ایجاد شــده اما 500 هزار نفر به تعــداد بیکاران اضافه 

شد.
مســعود نیلى اظهار داشــت: یکى از عواملى که باعث 
کاهش تولید ناخالص داخلى همزمان با تداوم مصرف 
شده این است که دارایى هایمان یعنى آب، هوا، صندوق 
بازنشستگى، نظام بانکى و دارایى هاى دولت را مصرف 

کرده ایم.
وى بــا بیــان اینکــه امــا اقتصــاد داراى یــک 
چهــره نگران کننده و زشــت هــم هســت، افزود: 

متوســط ورود ســاالنه بــه بــازار کار مــا تــا پاییز 
1393کمتــر از 60 هــزار نفــر بــوده امــا از پاییــز 
93 بــه این طــرف بــه تفکیــک هر فصل نســبت
 به مدت مشابه ســال قبل ورود متقاضى به بازار کار به 
طور متوسط یک میلیون و70 هزار نفر بود و در فصل اول 
و دوم سال جارى متقاضى شغل به بازار کار یک میلیون 

و 200 هزار نفر بوده است. 
بنابراین همین موضــوع باعث شــده علیرغم میزان 
اشــتغال 700 هزار نفرى که در بازار کار ما در ســال 
95 ایجاد شــده، 500 هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه 

شود.

دبیرکل کانون عالى انجمن هاى صنفى کارگران مى گوید: 
رقم دو میلیون و500 هزار تومانى که به عنوان رقم نهایى 
سبد معیشت کارگران مصوب شــده، رقم خط فقر است و 
جامعه کارگرى از شورایعالى کار مى خواهد که آن را مبناى 

تعیین مزد سال آینده قرار دهد.
هادى ابوى اظهار داشت: رقم واقعى سبد هزینه معیشت 
کارگران ســه میلیون و 500 هزار تومان است که با کسر 
بسیارى از هزینه هاى دیگر مثل مسافرت و رفاهیات به این 
رقم کاهش یافته و در حقیقت عددى است که یک کارگر 

مى تواند در ماه با آن خانواده خود را تأمین کند.
وى با بیان اینکه خروجى جلسات ســتاد مزد روى کاغذ 

است و زمانى تحقق مى یابد که مبناى مذاکرات مزد 96 قرار 
بگیرد، افزود: متأسفانه تفاوت دیدگاه ها بین گروه کارگرى 
و کارفرمایى زیاد اســت، در حالى که نمایندگان کارگران 
واقعیت هاى زندگــى را مى بینند ولــى کارفرمایان روى 

مشکالت خود انگشت مى گذارند.
ابوى گفت: قرار بود نمایندگان مجلس دستمزد کارگران را 
اصالح کنند ولى به جاى آن حقوق مدیران را اصالح و سقف 
آن را 24 میلیون تومان تعییــن کردند، در حالى که حقوق 
کارگران ال به الى رقم 24 میلیون تومان دیده نمى شــود 
و گم اســت.وى افزود: 800 هزار تومان رقمى نیست که 

کارگران و خانواده هایشان بتوانند با آن امرار معاش کنند.

500 هزار نفر به جمعیت 
بیکاران کشور افزوده شد

چرا مجلس حقوق کارگران را 
اصالح نکرد؟

رئیس انجمن واردکننــدگان فرآورده هاى خام دامى 
اختالف ســازمان ها در تعیین میزان مصرف سالیانه 
گوشت کشور را عامل ناکارآمدى تنظیم بازار این ماده 

پروتئینى عنوان کرد.
فرهــاد آگاهــى در گفتگو با مهــر با بیــان اینکه 
افزایش قیمت گوشــت قرمز در چندماه گذشــته، 
ناشــى از نقص آمار و عدم بــرآورد صحیح از میزان 
تقاضاى بازار بوده اســت، گفت: تــا این موضوع به 
صورت ریشــه اى برطرف نشــود، معضــل تنظیم 
بازار گوشــت قرمز، به قــوت خود باقــى خواهند 

ماند.
وى اضافه کرد: واقعیت این است که حمایت از تولید 
داخل، سیاست درستى است که متأسفانه گاهى اوقات 
برخى سیاستگذاران از آن برداشت هاى غیر منطبق 
بر واقعیت هاى بازار دارند. آنها مى خواهند خواســته 
هاى خود را بدون لحاظ پتانسیل هاى تولید و تقاضاى 
مصرف، به بازار تحمیل کنند، این در حالى است که 
بازار بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا کار مى کند و 
سیاست هاى دستورى، صرفًا به صورت موقت و گذرا 

مى توانند به بازار جهت دهند.
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده هاى خام دامى، 
افزود: افزایش قیمت گوشت قرمز، یکى از مصادیق 
وجود خطاى ساختارى در ساز و کار برآورد تقاضاى 
بازار و همچنین تخمین میزان تولید داخلى در کشور 
اســت و تنها راه رهایى از چنین معضلى آن اســت 
که سیاســتگذاران دســت از آمارهاى غیــر واقعى 

بردارند.
به گفته آگاهى، سازمان هاى مربوطه، میزان مصرف 
گوشت را با 400 هزار تن اختالف برآورد کرده اند و 
واقعًا جاى سئوال دارد که ریشه این اختالف چیست؟ 
و آیا چنین خطایى به صورت سهوى روى مى دهد یا 
اینکه این آدرس اشتباه دادن تصمیم سازان، به منظور 

حفظ برخى منافع پنهان است؟
وى تصریح کــرد: میزان تقاضاى گوشــت قرمز در 
فصول مختلف سال متفاوت اســت. به عنوان مثال 
در ایام محرم براى مصــرف هیئت هاى مذهبى، در 
ایام پایانى ســال به دلیل افزایش دید و بازدیدهاى 
نوروزى و همچنین در زمان هایى که بحث آنفلوآنزاى 

مرغى شایع مى شود، میزان تقاضاى گوشت قرمز به 
وضوح افزایش پیدا مى کند و سیاســتگذاران باید از 
ابتداى سال نســبت به این موضوعات، آینده نگرى 

داشته باشند.
به گفته رئیس انجمن واردکننــدگان فرآورده هاى 
خام دامى، تغییر الگوى خرید خانواده ها و همچنین 

رستوران ها در مقاطع زمانى که مرغدارى ها با مشکل 
آنفلوآنزاى مرغى مواجه هســتند، ســبب افزایش 
تقاضاى گوشت قرمز مى شود و این موضوع در کنار 
بحث سردى هوا و مشــکالت جاده اى، بر افزایش 

قیمت گوشت قرمز مؤثر بود.
وى از مراکز پژوهشى و مطالعاتى کشور درخواست 

کرد به عنوان یک پروژه ملى، نسبت به تخمین تابع 
تقاضاى گوشت قرمز کشور و همچنین میزان مصرف 
آن، مطالعه جامع و فراگیرى را پیاده ســازى کنند تا 
کشور از آسیب هاى اینچنینى که کل اقتصاد خانواده 
هاى دهک هاى متوسط به پایین را تحت الشعاع قرار 

مى دهد، در امان بماند.

چرا قیمت گوشت قرمز در بازار 
نوسان دارد؟

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده هاى خام دامى پاسخ مى دهد

در یک ماه اخیر بــازار میوه و صیفى جات با نوســانات 
بسیارى روبه رو شــد به طورى که قیمت انواع میوه در 
بازار روند صعودى به خود گرفت و دلیل این نوســانات 
از سوى مسئولین بارندگى هاى اخیر در مناطق جنوبى 

کشور اعالم شد.
این نکته جاى ســئوال دارد که با کاهش بارندگى ها و 
امکان جابه جایى بار میوه از جنوب کشــور به شهرهاى 
دیگر، چرا هنــوز قیمت ها روند صعــودى خود را حفظ 

کرده است؟
حال با نزدیک شــدن به روزهاى پایانى سال که مردم 
اغلب به فکر تهیه میوه باکیفیت و با قیمت مناسب هستند، 
این نوسانات قیمت به قدرى ادامه دار بوده که بیشتر مردم 

نگران تأمین میوه مورد نیاز خود در شب عید هستند.
از طرفى بازار میوه شب عید فرصت مناسبى براى افراد 
سودجو به حســاب مى آید و این مورد باعث مى شود تا 
برخى از افراد که امکان ذخیره میوه را دارند به دپو میوه 
براى شب عید مشغول شده و با کاهش عرضه میوه، بازار 
این کاالى مهم در روزهاى پایانى سال را متالطم کنند.

در همین راستا حســین مهاجران در گفتگو با میزان، در 
خصوص بازار میوه و تغییرات قیمت آن نسبت به هفته 
گذشته اظهار داشــت: قیمت  انواع میوه نسبت به هفته 
گذشته تغییر چندانى نداشــته و در این بین تنها قیمت 

پرتقال والنسیا کاهش 500 تومانى را داشته است.
وى در ادامه با اشاره به اتمام فصل انگور گفت: انگورهاى 
موجود در بازار قاچاق بــوده و هرکیلو با قیمت 25 هزار 

تومان به فروش مى رسد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بار درخصوص 
قیمت میوه و شرایط بازار در شب عید خاطرنشان کرد: 
وضع میوه در شب عید تغییر خواهد کرد و با ورود میوه از 
انبارهاى ذخیره سازى و افزایش عرضه قیمت ها با رشد 

روبه رو نخواهد شد.
مهاجران با اشاره به واردات پرتقال از مصر در هفته آینده، 
گفت: از هفته آینده با ورود پرتقال مصرى به بازار، قیمت 
انواع پرتقال کاهش پیدا مى کنــد و در روزهاى پایانى 
ســال با افزایش عرضه، قیمت ها تا حــد زیادى کنترل 

خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتى کشور با اعالم اینکه کسانى 
که ثابت کنند در سال درآمدى نداشته اند مالیات از آنها 
گرفته نمى شود،گفت: ما با کسبه بر سر درآمد مشمول 

مالیات آنها توافق مى کنیم.
کامل تقوى نژاد اظهار داشــت: وصول مالیات تنها به 
موجب قانون مالیات هاى مستقیم انجام مى شود. وى با 
بیان اینکه اظهارنامه نیز به استناد اسناد، مدارك و دفاتر 
است، افزود: اگر کسى به استناد دفاتر خود ثابت کند که 
در یکسال درآمدى نداشته یا زیان داشته است، قطعاً از او 

مالیات گرفته نخواهد شد.
تقوى نژاد تصریح کرد: حتى اگر این کسبه زیان خود را 
براى ما ثابت کنند، ســال آینده اگر درآمد داشته باشند؛ 

زیان وى نیز به آنها بازگشته  و مستهلک مى شود. 

پرتقال
 ارزان مى شود؟ 

واحدهاى صنفى 
درآمد نداشته باشند 
مالیات نمى دهند

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با انتقاد از 
درج بى دلیل تاریخ اعتبار بر روى کارت هاى بانکــى گفت: چرایى درج تاریخ اعتبار و 

محدودیت زمانى براى اعتبار این کارت ها براى ما هم روشن نیست.

محمود نوابى با انتقاد از این رویه ناصواب، آن را نوعى سودجویى از مصرف کنندگان و 
مشتریان بانک ها ارزیابى کرد.

وى با بیان اینکه درج تاریخ اعتبار روى کارت هاى بانکى هیچ معنایى ندارد به اعتراض 
این سازمان به بانک ها در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: بانک ها هیچگاه در 
مقابل دفاع ما از حقوق مصرف کنندگان پاسخ روشنى در این ارتباط نداده اند. معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با طرح این پرسش که چرا کارت هاى بانکى باید داراى تاریخ 
اعتبار باشد، اضافه کرد: ما تاکنون دلیلى بر چرایى این رویه و ضرورت آن پیدا نکرده ایم 

و از بانک ها مى خواهیم پاسخى روشن در این خصوص ارائه دهند.
وى از تالش جدى ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان براى حذف 
تاریخ اعتبار روى کارت هاى بانکى خبر داد و افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان تداوم این رویه را تضییع حــق و حقوق مصرف کنندگان مى داند چرا 
که بانک ها عالوه بر اینکه براى این امر مبلغى براى تمدید کارت ها از مشتریان خود 
دریافت مى کنند بخاطر تعویض کارت ها گاه یک روز از وقت مشتریان را نیز مى گیرند 
که هزینه این وقت بســیار بیشتر از دریافت وجهى اســت که بابت تعویض کارت ها 

مى گیرند. 

سودجویى بانک ها از مردم از طریق کارت هاى بانکى واردات 50 هزار 
خودرو سوارى 

براســاس آمار تجارت در 11 ماهه امسال 
بیش از 50 هزار خودرو ســوارى به ارزش 
4853 میلیارد تومان وارد کشــور شــد. 
براســاس آمار 11 ماهه تجارت خارجى 
کشــور در این مــدت 28 هــزار و 575 
خودروى ســوارى با حجم سیلندر 1500 
سى سى تا 2000 سى سى وارد کشور شد. 
 ارزش این خودروها 705 میلیون و 7 هزار 
و 882 دالر بوده است که به نسبت مدت 
مشابه ســال قبل به لحاظ ارزش 70,26 

درصد رشد دارد. 
همچنیــن در بخــش دیگــر واردات، 
خودروهاى سوارى با حجم سیلندر 2000 
تا 2500 سى سى 21 هزار و 715 دستگاه 
به ارزش 572 میلیون و 114 هزار و 759 
دالر بوده است که به لحاظ ارزش نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 34,3 درصد رشد 

نشان مى دهد.
از اول ســال تا کنون در مجموع 50 هزار 
و 290 خودرو وارد کشــور شده که ارزش 
مجمــوع آنها بالغ بر یک میلیــارد و 277 
میلیون و 122 هزار و 647 دالر است که اگر 
هر دالر را 3800 تومان براساس بازار آزاد 
محاســبه کنیم، در مجموع 4 هزار و 853 
میلیارد و 66 میلیون تومان صرف واردات 

این خودروها شده است.
به گزاش فارس سال گذشته در این مدت 
بالغ بر 33760 خودروى سوارى وارد کشور 

سرپرست اداره کل نشر و ریالى بانک مرکزى در پاسخ به این سئوال که انتشار و عرضه اسکناس در قطعات کوچک تر به کجا رسید، گفت: شده بود.
استانداردسازى اسکناس ها در قطعات کوچک در دستور کار است و در همین راستا اسکناس 10 هزار ریالى که چند روز پیش رونمایى 

شد در قطع کوچک تر از قطع فعلى بود.
به گفته رحیمى در آینده قرار است اسکناس ها در قطعات کوچک تر منتشر شود.

وى در پاسخ به این سئوال که آیا طراحى هاى جدیدى براى اســکناس ها دارید یا خیر؟ اظهارداشت: طراحى کار ذوق و سلیقه است و 
طراحان سازمان تولید اسکناس و مسکوك همواره در حال طراحى جدید هستند.

رحیمى ادامه داد: در مقاطع زمانى که قرار است اسکناس  به بازار توزیع کنیم، این طراحى هاى جدید عرضه مى شوند. هم اکنون طرح هایى 
جدید براى اسکناس هاى 50 هزار ریالى و 100 هزار ریالى در حال انجام است. 

اندازه
 اسکناس ها 
کوچک تر مى شود

استانداردسازى 
روى 1000 تومانى 

با حضور وزیر امور اقتصادى و دارایى، معامالت پســته 
در بورس کاالى ایران از امروز آغاز خواهد شد. به این 
ترتیب بورس کاالى ایران در راســتاى بهبود تجارت 
پســته به عنوان مهمترین محصول صادراتى کشور در 
بخش کشــاورزى اقدام به راه اندازى معامالت پسته 
نموده است. طى سال هاى اخیر تعدادى از کشورهاى 
توســعه یافته مانند ایاالت متحده آمریکا، با ســرمایه 
گذارى کالن، اقدام به تولید پسته در سطح بسیار گسترده 
کرده اند و سعى داشــته اند محصولى پربازده در سطح 
کشت گسترده ارائه دهند اما  هنوز نتوانسته اند پسته اى 

با طعم دلپذیر پسته ایرانى تولید کنند. 

یک مقام مســئول در وزارت جهاد گفــت: پیش بینى 
مى شــود نزدیک به 2/2 میلیون تن ســبزى و صیفى 
و 1/7میلیارد شــاخه گل بریده تا پایان ســال 95 در 

گلخانه هاى کشور تولید شود.
مدیر کل دفتر امور گلخانه هــا، گیاهان دارویى و قارچ 
معاونت امور باغبانى گفت پیش بینى مى شود نزدیک به 
2/2میلیون تن سبزى و صیفى و 1/7 میلیارد شاخه گل 
بریده تا پایان سال 95 در گلخانه هاى کشور تولید شود. 

ســید محمد کیایى با بیان اینکه محصوالت جالیزى 
مانند طالبى و سبزى هاى برگى قابلیت انتقال و تولید 
در فضاى گلخانه اى را دارند، تصریح کرد: تولید برخى 

محصوالت باغى مانند انگور را هم مى توان در گلخانه 
انجام داد.

وى از سرمایه گذارى شرکت هاى خارجى در ایران براى 
تولید اندام هاى تکثیرى گیاهى خبر داد و ابراز امیدوارى 
کرد: با سرمایه گذارى یک شرکت آلمانى از سال آینده 

تولید اندام تکثیرى گل رز در کشور آغاز شود.
کیایى اظهار داشــت: یک شــرکت هلندى نیز براى 
همکارى در زمینه تولید اندام تکثیرى گل رز در ایران 
اعالم آمادگى کرده و بخش خصوصى در حال رایزنى 
براى سرمایه گذارى مشــترك با آن شرکت به منظور 
تأمین نیاز بازار داخلى و بازار کشورهاى همجوار است.

آغاز معامالت پسته در بورستولید 1/7 میلیارد شاخه گل بریده در سال 95



ورزشورزش 2894دو شنبه  16 اسفند  ماه 0707

رؤیاى شیرین 
فرهـاد!

تقدیر ذوب آهن از رجب زاده
باشـگاه ذوب آهن براى حمایت از اقدام مهدى رجب 

زاده، از این مهاجم تیمش تقدیر مى کند.
 مهدى رجب زاده بعد از گلزنى به االهلى عربستان در 
لیگ قهرمانان آسیا، با نشان دادن جمله اى در وصف 
حضرت فاطمه (س) به شـادى و خوشحالى پرداخت؛ 
اقدامى که با جوسازى بعضى از کشورهاى عربى مواجه 
شـد و آنها خواسـتار برخورد با این مهاجـم ذوب آهن 

بخاطر استفاده از شعارهاى مذهبى شدند.
 این در حالى است که باشگاه ذوب آهن قصد دارد از این 

مهاجم تیمش تقدیر کند.

  هدیه ارزشمند به عابدزاده  
کتاب «وقت اضافه» زندگینامه داستانى شهید «حسن 
غازى» کاپیتان اسـبق تیم فوتبال سپاهان اصفهان و 
فرمانده توپخانه 15 خرداد سپاه که «زینب عطایى» به 
رشته تحریر درآورده، به احمدرضا عابدزاده که در دوران 

نوجوانى با این شهید هم تیمى بوده است اهدا شد.
وى که به عنوان مهمان به دفتر یکى از خبرگزارى ها 

رفته بود  این هدیه را دریافت کرد.

 
ذوب آهن طلبکار شد

کمیتـه انضباطى فدراسـیون فوتبـال رأى خـود را در 
خصوص قضیه حق رشـد پیام صادقیان و حق انتقال 

محسن مسلمان صادر کرد. 
کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال کشور، احکام خود را 
درارتباط با بدهى باشگاه پرسپولیس تهران به باشگاه 
ذوب آهن در پرونده حق رشد پیام صادقیان و حق انتقال 

محسن مسلمان اعالم کرد.
  باشگاه فرهنگى- ورزشـى پرسپولیس تهران مکلف 
شده است نسبت به پرداخت حق رشـد(حق آموزش) 
پیام صادقیـان بازیکـن اسـبق باشـگاه ذوب آهن به 
مبلـغ  120میلیـون و 550 هـزار تومـان و همچنین 
پرداخـت حـق انتقـال محسـن مسـلمان بازیکـن 
اسـبق باشـگاه ذوب آهـن و بازیکـن فعلـى باشـگاه 
پرسـپولیس تهران به مبلغ  200 میلیون تومان  اقدام 

نماید.

بیرانوند تا 1400  
تمدید قرارداد دروازه بان ملى پوش پرسپولیس در سایت 

سازمان لیگ ثبت شد.
علیرضا بیرانوند دروازه بان ملى پوش تیم پرسپولیس که 
با قراردادى دو ساله به این تیم پیوسته بود قراردادش را 
با این تیم سه سال دیگر تمدید کرد و این تمدید قرارداد 

در سایت سازمان لیگ هم به ثبت رسید.
با این شرایط بیرانوند تا سال 1400 در تیم پرسپولیس 
خواهد بود. این دروازه بان تا پایان لیگ 1400-1399 

در پرسپولیس باقى خواهد ماند.

نیم  فصل از وداع کاپیتان  
گذشت

با وجود سپرى شدن یک نیم فصل کامل از خداحافظى 
محـرم نویدکیـا از فوتبـال همچنـان هیچ خبـرى از 
برگزارى یک بازى نمادین به احترام کاپیتان محبوب و 

بازنشسسته سپاهان نیست.
تنهـا سـاعتى مانـده بـه پنجـاه و نهمیـن شـهرآورد 
فوتبال اصفهـان بود که خبرى شـوکه کننده منتشـر 
شـد مبنى بر اینکـه کاپیتان سـپاهان در دیـدار با تیم 
همشـهرى از فوتبال خداحافظى خواهد کـرد. اصرار 
و تـالش همبازیان هم مثمـر ثمر واقع نشـد و محرم 
نویدکیـا علیرغـم برخـى مخالفت هـا در پایـان آن 
بازى کفش هاى خـود را براى همیشـه آویـزان کرد.
بـا برگـزارى دیـدار برگشـت تیم هـاى سـپاهان و 
ذوب آهـن در قالـب شـهرآورد شـصتم نصـف جهان 
یـک نیم فصـل کامـل از خداحافظـى محرم سـپرى   
شد. با وجود گذشـت چهار ماه و 20 روز از وداع محرم 
اما هنـوز هیچ خبـرى از برگـزارى بـازى خداحافظى 
براى کاپیتان اسـطوره اى سـپاهان نیسـت تـا همان 
مراسـم بى نظم، ُپرکش و قوس و محقر پـس از بازى 
رفت بـا ذوب آهن همچنـان تنهـا تقدیرى باشـد که 
از نویدکیـا پـس از خداحافظـى صـورت گرفتـه

 است.

تایم اوت

مشــکالت تراکتورســازى و بنگر عالوه بــر اخراج از 
تیم، براى او ضرر ســنگینى داشــت. کمیته انضباطى 
تراکتورســازى در جلســه اى، بنگر را بخاطر توهین به 
ســرمربى تیم در رختکن، عمل ناشایست در مقابل دید 
هواداران و مصاحبه علیه ارکان باشگاه و عدم شرکت در 
تمرین به ترتیب ده میلیون تومان، کسر 15 درصد و کسر 
5 درصد از قراردادش جریمه کرد. جریمه هایى که روى 
هم 20 درصد از قــرارداد بنگر در کنار ده میلیون جریمه 

نقدى به او ضرر مى زنند.
قرارداد این فصل بنگر و تراکتورســازى، 800 میلیون 
تومان بود. البته مثل بسیارى از قراردادهاى لیگ برتر، او 

آپشن هایى بابت عملکردش در هر بازى دریافت مى کرد. 
جریمه 20 درصدى قرارداد، براى بنگر به معنى از دست 
دادن 160 میلیون تومان خواهد بود. ده میلیون جریمه 
نقدى، این عدد را به 170 میلیون مى رســاند. رقمى که 
بخشى از ضرر تراکتورسازى بابت نبود بنگر و حقوق دادن 

به او در هفته هاى آینده را جبران خواهد کرد.
در صورتى که بنگر نتواند در کمیته اســتیناف باشگاه یا 
کمیته انضباطى فدراسیون بخشى از این جریمه را کم 
کند، باید قید 170 میلیون از قرارداد این فصلش را بزند. 
جریمه سنگینى که مى تواند دوباره صداى مدافع اخراجى 

تراکتورسازى را در بیاورد.

رئیس فدراســیون فوتبال در خصوص اینکه وضعیت 
تیم هاى بدهــکار ایرانى که در فیفا پرونــده دارند به 
کجا رســید ادامه داد: تیم هاى بدهکار دو نوع هستند، 
اول بدهــکاران داخلى کــه آنها هم باید بدهى شــان 
را صفــر کنند و فیفا اعــالم کرده که ایــن تیم ها هم 
نمى توانند در لیگ شــرکت کنند اما اگــر بخواهیم در 
این مورد ســفت و ســخت بگیریم شــاید دو تیم هم 
نتواننــد در لیگ برتر شــرکت کنند اما بایــد با تدبیر 
در این مــورد اقدام کرد تــا قطار فوتبــال هم تعطیل 
نشــود و اینطور نباشــد که لیگ و تیم ملى نداشــته 
باشــیم. االن بهترین هــاى آســیا همــه بــراى 

ایــران اســت و کشــورهایى مثــل کــره و ژاپــن 
و حتــى اســترالیا بــا آن همــه هزینــه پشــت ما 

هستند. 
مهدى تاج  ادامه داد: با این حال از این سو باید کارهاى 
جدى انجام شود که در این بین کمیته وضعیت بازیکنان 
را تشــکیل دادیم و همــه پرونده ها از این بــه بعد به 
آنجا مى رود و اگــر تیمى بدهى در زمینــه بین  المللى 
داشــته باشــد نمى تواند بازیکن خارجى بگیرد ضمن 
اینکــه TMS داخلــى را ایجاد کردیم کــه اگر تیم ها 
بدهکار باشند پنجره آنها قفل شده و نمى توانند بازیکن 

بگیرند. 

شاید 2 تیم هم نتوانند 
در لیگ برتر بمانند

بنگر 
چند میلیون ضرر کرد؟

کى روش و برانکو؛ دو مربى بزرگ در فوتبال ایران. آنها که اگر کنار هم 
باشند، مى توانند فوتبال ایران را به جلو حرکت دهند ولى وقتى رودرروى 
یکدیگر قرار بگیرند، حاصلش همین مى شود؛ خوشحالى کشورهاى رقیب 
از بحرانى که در این چند وقت به وجود آمد. در این مطلب تالش مى کنیم 
ابعاد تازه اى از این دعوا را روایت کنیم. نکاتى که نشان مى دهد کى روش 

و برانکو نقش پررنگى در شکل  گیرى این دعوا نداشتند.

اول
بعد از جام جهانى  2014 برزیل. در حالى که بعضى ها در فوتبال ایران نتایج 
تیم ملى را به تمسخر مى گیرند و حتى مى گویند «بازى با آرژانتین را که 
باختیم، چرا خوشحالیم؟» برانکو ایوانکوویچ در مصاحبه اى با خبرورزشى 
به حمایت قاطع از تیم ملى پرداخت. او عملکرد کى روش را بسیار خوب 

توصیف کرد و بازى با آرژانتین را نقطه عطفى در فوتبال ایران دانست.

دوم
17 فروردین 94. برانکو سرمربى پرســپولیس مى شود. خبرى که براى 
کى روش هم خوب است. حضور سرمربى سابق ایران در پرطرفدارترین 
باشگاه ایران. برانکو تا پیش از حضور در پرسپولیس هرچه مصاحبه کرده 
بود، به نفع کى روش بود. همه امیدوار بودند این حضور، آنها را نزدیک تر 

کند... 

سوم
2 ماه بعد از حضور برانکو در پرسپولیس؛ روز 8 خرداد سال 94. برانکو در 
تمرین تیم ملى آفتابى مى شود. یک حضور بسیار مثبت توأم با مصاحبه 
خوب برانکو. او بعد از دقایقى صحبت با کى روش به خبرنگاران مى گوید: 
«من از اینکه به اینجا آمدم، لذت بردم و زیباترین لذت را زمانى دارم که 
همکارانم را مى بینم. اینکه تیم ملى چگونه کار مى کند و چه شرایطى دارد، 
برایم مهم بود.» او در پاسخ به این سئوال که با کى روش چه حرف هایى 

زدید، پاسخ مى دهد: «ما درباره مشکالت تیم ملى با کى روش 

صحبت کردیم. اینکه چطور مى شود مشــکالت را مطرح کرد و فوتبال 
ایران را ارتقا داد.» برانکو حتى با تمجید از کى روش مى گوید: «او در رئال و 
منچستر کار کرده و سرمربى تیم ملى پرتغال بوده است. اولویت این است 
که ایران چنین سرمربى اى داشته باشد.» تا این لحظه همه چیز فوق  العاده 

است. حتى تا ماه هاى بعد و پایان فصل.

چهارم
دیدار گهگاهى برانکو و دستیاران کى روش در هتل. رابطه بسیار دوستانه 
و گرم است. برانکو آن وقت ها در هتل المپیک زندگى مى کرد و زیاد «دن 
گاسپار» و «اوســیانو کروز» را مى دید. مدام مى گفت که سالمش را به 
کى روش برسانند. کى روش هم همیشه پیغام هاى دوستانه اى براى برانکو 
داشت. گاسپار مى گفت: «برانکو به ما گفته تجربه کار در تیم ملى را دارد 

و تأکید دارد هر حمایتى از تیم ملى انجام مى دهد.»

پنجم
نقطه شروع همه مشکالت. تماس از شماره اى با پیش شماره 88 با چند 
خبرنگار. مضمون تماس هم این است: «فردا به ایفمارك بیایید. برانکو 
مى خواهد درباره کى روش حرف بزند.» کسى که تماس گرفته و خبر را 
داده، خودش در محل حاضر است و بعد از مصاحبه توفانى برانکو، ژستى 
شبیه فاتحان جنگ دارد. آن روزها تیم ملى مى خواست قبل از شروع فصل 
جدید به ارمنستان و سپس اتریش برود. شش هفت بازیکن از پرسپولیس 
در تیم ملى بودند و برانکو منتقد اردوها. برانکو در ساختمانى حرف زد که 
کى روش بخاطرش یکســال با بعضى ها در جنگ بــود. او مى گفت این 
ســاختمان مرکز تخصصى تمرینى تیم هاى ملى است، نه ایفمارك. در 
همان روزها که جنگ باال گرفته بود، برانکو دقیقاً به همین ساختمان رفت 
و در کنار آنها که با کى روش بر سر ساختمان جنگ داشتند، علیه این مربى 
حرف زد. او در آن مصاحبه گفته بود: «چیزى که از طرف خودم مى توانم 

بگویم، این است که اجازه نمى دهم بازیکنانم به اردوى تیم                                                                 ملى 
بروند. واقعاً بخاطر رفتار کارلوس کى روش 

مأیوس شدم. ســرمربى تیم                                                                 ملى وارد بازى هاى خطرناك شده است و 
گروکشى مى کند. او مى خواهد تصمیم بگیرد که چه تیمى سقوط کند و 
یا چه تیمى در انتها قهرمان شــود. کارلوس کى      روش، سرمربى تیم                                                                 ملى 
فو                        تبا                          ل ایران است اما مالکیت تیم ملى براى او نیست.» اینجا نقطه شروع 
جنگ بود. در ایفمارك. ســاختمان جنجالى فوتبال ایران. کى روش دو 

اردوى ایران را لغو کرد و ملى پوش ها در پرسپولیس ماندند.

ششم
دوباره جنگ بر ســر تعطیلى هاى لیگ برتر. برانکو مخالف است. على 
کریمى هم پشت او درمى  آید. کى روش بیانیه مى دهد و بعضى اطرافیان 
برانکو را مار و عقرب مى خواند. کریمــى تصور مى کند منظور کى روش 
اوســت، به همین دلیل مصاحبه مى کند اما آنها که به کارلوس نزدیک 
بودند، فهمیدند داســتان چه بوده. منظور کى روش همان  هاست که در 
ماجراى ایفمارك تعیین کننده بودند. در ماجراى آن مصاحبه که در واقع 
جنگ را شروع کرد، شاید کلیدى ترین جمله را کى روش آن روزها گفت: 
«من با برانکو هیچ مشــکلى ندارم، مشــکل جاى دیگرى است.» کلید 

همه معماها... 

هفتم 
همان روزها چیزهایى به گوش کى روش مى رســد که حرارت جنگ را 
بیشــتر مى کند. در یک حضور تبلیغاتى، فردى که کنار برانکو است و او 
را عامل این اختالف هــا مى داند، جلوى حاضــران مى گوید: «برانکو را 
ســرمربى تیم ملى مى کنیم...» خود برانکو هم که چنین فکرى در سر 
ندارد، جا مى خورد. خبر به سرعت برق و باد به گوش کى روش مى رسد. 

تأثیرى را هم که باید، مى گذارد. جنگ همچنان گسترده تر مى شود.

هشتم 
دفاع برانکو از زمین تمرینى خراب کمپ تیم ملى. کى روش معتقد است 
این حرف برانکو نیســت. او خودش روزگارى به آن زمین انتقاد 
داشت. تازه زمین کمپ در دوره برانکو بهتر بود و حاال 
بدتر. کى روش مطمئن است یکى این خط را به برانکو 
داده. یکى که هر روز بــه کمپ مى رود و به ایفمارك 

هم سر مى زند!

نهم 
سوریه جنگ زده و ماجراى تساوى تیم ملى. کى روش تصور مى کند این 
حرف از جنس حرف هاى ایرانى اســت. انگار یک ایرانى چنین حرفى را 
به برانکو زده اســت. از آن حرف هاى نخ نماى فوتبال ایران. همین جمله 
حساسیت را زیاد مى کند تا اوسیانو پاسخ برانکو را بدهد و بگوید:  «آیا آقاى 

برانکو احترامى براى کشور سوریه قائل نیست؟» 

دهم
و اما جنجالى ترین بحث کــه نزدیک بود عامل خط خــوردن بازیکنان 
پرسپولیس شود. برانکو در برنامه 90 مى گوید بازیکنانش وقتى از اردوى 
تیم ملى برمى گردند، دو ســه کیلو اضافه وزن دارنــد. برانکو هیچگاه در 
طول عمر مربیگرى  اش، به این شــکل عملکرد فنى همکار خود را زیر 
سئوال نبرده بود. او همیشه به تعریف و تمجید از مربیان دیگر مى پردازد 
و حتى به ضعیف ترین بازیکنش، انتقاد نمى کند. اینجا نقطه نهایى است؛ 
جایى که دیگر همه مطمئن هســتند ماجرا تنها برانکو نیســت. یکى از 
بازیکنان پرسپولیس به دوست خبرنگارش مى گوید: «اضافه وزن؟ از چه 
حرف مى زنید؟» انگار یکى اطالعات را به برانکو داده اســت و آمار بدنى 
بازیکنان پرســپولیس را به او مى دهد. باز هم نگاه ها همان سمتى جلب 

مى شود که باید!

آخر
و اما دســت  آخر. آنچه از تمام قطعات پازل این جنگ به چشم مى خورد، 
مدیریت این جنگ از ســوى افراد دیگرى است. افرادى که وقتى چندى 
قبل تصاویر جلسه شان با برانکو براى کى روش ارسال شد، سرمربى تیم 
ملى با کنایه گفت: «این هم از مشکالت ما...» حاال همه، حتى جزئى ترین 
آدم این فوتبال مى داند دعواى برانکو و کــى روش از کجا آب مى خورد. 
سازماندهى و مدیریت آن کجاست؟ کى روش معتقد است تا زمانى که این 
افراد بخواهند به سازماندهى با برنامه شان علیه فوتبال ملى ادامه دهند، 
شــرایط همین خواهد بود و پایان جنگ با برانکو فرانمى رســد. بى شک 
سرمربى کروات هم حاال به این مسئله عمیق تر فکر مى کند؛ اینکه چطور 

مى توانست وارد چنین بازى هایى نشود.

درون دروازه، مى تواند یکــى از دغدغه هاى این روزهاى کى روش باشــد. 
جایى که علیرضا بیرانوند حضور دارد. دروازه بان پرسپولیس که در بازى هاى 
مقدماتى جام جهانى از دروازه بان هاى دیگر سبقت گرفته و پیراهن اصلى را 
مال خود کرده است. دروازه بانى که علیرضا حقیقى را از دروازه تیم ملى دور 

کرد و او را کنار زد تا خود به تنهایى شماره یک باشد.
بیرانوند اما این روزها افت کرده و نشــانه اش هم گل هایى است که مقابل 
استقالل در شهرآورد دریافت کرد یا برابر الهالل که با خروجى اشتباه، زمینه 
ساز گل تساوى حریف عربستانى بود و البته مقابل الوحده که دو بار دروازه اش 
باز شــد. بیرانوند اگر به همین روند ادامه بدهد با چالش هاى بسیارى مواجه 
خواهد شد. شاید او در کمتر از یکسال، پیراهن اصلى تیم ملى را از دست بدهد 

و دوباره به نقطه صفر برگردد.
در غیاب احتمالى بیرانوند، کى روش روى کــدام دروازه بان براى حضور در 
ترکیب اصلى حساب باز کرده؟ این سئوالى است که از مدت ها قبل در ذهن 

سرمربى تیم ملى نقش بسته و تفکرات او را به خود مشغول کرده است.
کى روش البته براى غیبت بیرانوند نیز برنامه هاى ویژه اى در سر دارد. از 

همان برنامه هایى که چند سال قبل طرح ریزى کرد و نام مهدى 
رحمتى را از فهرست تیم ملى خط زد. او آن زمان از نام 

رحمتى به راحتى گذشت و او را کنار گذاشت تا رحمان احمدى جایگزین شماره 
یک آن روزهاى تیم ملى شود. شماره یکى که بى جانشین قلمداد مى شد اما 
رحمان آمد، درخشید و با تیم ملى به جام جهانى صعود کرد. تغییرى که البته 
نکات مثبت بسیارى را در خود جاى داد. از مبارزه با بازیکن ساالرى تا کشف 
دروازه بان هایى که براى چند ســال دروازه تیم ملى را بیمه کردند. از رحمان 

احمدى گرفته تا علیرضا حقیقى.
براى بازى هاى آینده، گویا قرار است محمدرشید مظاهرى همان مسیرى را 
طى کند که رحمان احمدى پیموده بود. کى روش آمادگى این روزهاى رشید 
مظاهرى را مد نظر قرار داده و قصد دارد در غیاب بیرانوند، از دروازه بان ذوب 
آهن در ترکیب تیم ملى استفاده کند. رشید مظاهرى در طول دو سه فصل قبل 

نوسان  ظاهر شده و اشــتباهى آنچنانى و ویران کننده مرتکب کم 
نشده است.

کارلوس کى روش که عملکرد بازیکنان تیم ملى 
را به دقت زیر نظر دارد براى جانشــینى احتمالى 
بیرانوند، مظاهرى را انتخاب کرده و مى خواهد دروازه 
تیم ملى را به او بسپارد. کى روش این را هم مى داند که 
مظاهرى کم تجربه نیست و سال ها عضو تیم المپیک بوده و 

با این تیم در بازى هاى آســیایى گوانگ ژو نیز شرکت کرده است. مظاهرى 
یک بازى ملى نیز در کارنامه دارد. مقابل هند و در زمان مربیگرى کى روش 

در تیم ملى.
پنجم فروردین ماه سال 1395، کى روش تصمیم گرفت از نام بیرانوند و حقیقى 
بگذرد و رشید مظاهرى را درون دروازه تیم ملى قرار بدهد. عملکرد دروازه بان 
ذوب آهن نیز بى نقص بود تا کى روش در اردوهاى بعد نیز از او استفاده کند 

و مظاهرى را به دروازه بان هاى دیگر از جمله علیرضا حقیقى ترجیح بدهد.
رشید مظاهرى این روزها در ترکیب ذوب آهن به بازیکنى کلیدى بدل شده. 
بازیکنى که کم اشتباه درون دروازه مى ایستد تا آمادگى خود را به رخ بکشد. 
بازى مقابل العین نمونه اى از شرایط آرمانى مظاهرى بود. او درخشید و ذوب 
آهن یک امتیاز این بازى حســاس را مدیون دروازه بان خود بود. دروازه بانى 

سرپنجه که حاال به اتفاق هایى بهتر مى اندیشد.
براى رشید مظاهرى که دروازه بانى را از فجرسپاسى آغاز کرد و سپس پیراهن 
استقالل اهواز، فوالد و ذوب آهن را بر تن کرد، حضور درون دروازه تیم ملى 
کارى غیر ممکن نیست. او در مسیرى گام برمى دارد که انتهایش دروازه تیم 
ملى است. شاید به همین زودى ها و در فروردین ماه سال 1396. بازى مقابل 

قطر در دوحه. این مى تواند آغاز مسیر مظاهرى در تیم ملى باشد.

 در حالــى که هفته بیســت و ســوم هــم براى 
ماشین سازى با شکســت به پایان رســید، فرهاد 
کاظمى در ادعایى عجیــب از ماندگارى تیمش در 
لیگ برتر گفته.  کاظمــى در کنفرانس مطبوعاتى 
چنان با قطعیت از ماندگارى ماشین ســازان حرف 
زده که براى لحظاتى به شــک افتادیم که واقعاً این 
تیم چند امتیاز دارد؟ کجاى جدول ایستاده و اساسًا 
چند هفته و چند امتیاز تا پایان لیگ شانزدهم باقى 
مانده است؟ ماشین سازى که مقتدرانه و با فقط 13 
امتیاز از 23 بازى قعرنشین لیگ 16 تیمى است، هنوز 
در خانه اش طعم برد را نچشیده و اگرچه در نیم فصل 
دوم نسبت به ابتداى فصل پیشرفت نسبتاً محسوسى 
داشته اما شکست هاى پرتعداد اجازه نزدیک شدن 
به تیم هاى باال دست را از سبزپوشان گرفته. آنها با 
ســیاه جامگان رده پ انزدهمى 5 امتیاز اختالف دارند 
و با رده خارج از منطقه ســقوط، 8 امتیاز. کاظمى در 
حالى ادعــاى ماندگارى تیمش در لیــگ برتر را با 
قطعیت اعالم کرده که ماشین سازى کلکسیونى از 
آمارهاى بد را در لیگ برتر به نام خودش زده است. 
از ضعف گسترده در خط دفاع و حمله، تا کمترین برد 

و بیشترین باخت در بین لیگ برترى ها.

مدیریت این جنگ از سوى افراد دیگرى است

در کنـار هم
 بودنتان 

فوق العاده است

رشید در آستانه فرصتى طالیىرشید در آستانه فرصتى طالیى

برایم مهم بود.» او در پاسخ به این سئوال که با کى روش چه حرف هایى 
زدید، پاسخ مى دهد: «ما درباره مشکالت تیم ملى با کى روش

بگویم، این است که اجازه نمى دهم بازیکنانم به اردوى تیم                                                                 ملى 
بروند. واقعاً بخاطر رفتار کارلوس کى روش 

دفاع برانکو از زمین تمرینى خراب کمپ تیم ملى. کى
این حرف برانکو نیســت. او خودش روزگارى
داشت. تازه زمین کمپ در دوره بران
بدتر. کى روش مطمئن است یکى ای
داده. یکى که هر روز بــه کمپ مى

مدیریت 
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اندیشــه، آیینــه اى شــفاف و عبــرت از حــوادث، 
بیم دهنده اى خیراندیش است، و تو را در ادب کردن 
نفس همــان بس که از آنچــه انجام دادنــش را براى 

دیگران نمى پسندى بپرهیزى. 
موال على (ع)

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر

آگهى تجدید فراخوان عمومى 
انتخاب سرمایه گذار  چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 95/32678/د مورخه 95/12/3 هیأت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد احداث مجتمع 
تجارى، ادارى و خدماتى واقع در خیابان دکتر شهید بهشتى (مخابرات) را از طریق سرمایه گذارى و ساخت به روش مشارکت مدنى اقدام 

نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك پروژه را از دفتر طرح برنامه و سرمایه گذارى شــهردارى شاهین شهر واقع در میدان فاطمیه 

ساختمان نگارستان طبقه دوم به شماره تماس 45233567- 031 دریافت نمایند. 
متقاضیان مى بایست پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه 95/12/25 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 

شاهین شهر تسلیم نمایند. 
به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است. 

آدرس محل پروژهنام پروژهردیف
مساحت 
عرصه 

(مترمربع)
مساحت اعیانى 

(مترمربع)
مدت زمان 

اجراى 
پروژه

آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

نوع 
مشارکت

1
مجتمع 

تجارى ادارى 
و خدمات 

خیابان دکتر 
شهید بهشتى 
(مخابرات) 

حدفاصل فرعى 7 
و 8 غربى

حدود 6991/3 
مترمربع 

حدود 
 39134/47

مترمربع 
طراحى و زمین و مجوز 36 ماه 

ساخت 
مشارکت 
مدنى

 نوبت چهارم

محمدرضا مجلسى- شهردار کوهپایه

آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

شهردارى کوهپایه باستناد ابالغ اصالحیه اول موافقتنامه شماره 976929 
مورخ 95/11/4 سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در نظر دارد 
از محل اعتبارات تملک دارایى سال 1395 با اعتبارى بالغ بر 3/000/000/000 
ریال نسبت به خرید و حمل و پخش آسفالت معابر شهر کوهپایه اقدام نماید 
لذا از کلیه شرکتهاى تولیدکننده آسفالت و پیمانکاران داراى صالحیت که 
توانایى انجام کار را دارند دعوت بعمل مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر 

حداکثر تا تاریخ 95/12/24 به واحد ادارى شهردارى مراجعه نمایند.

شهردارى بویین میاندشت در نظر دارد پروژه هاى سال 1396 ذیل را از طریق برگزارى مناقصه 
عمومى با قیمت مقطوع بدون ضرائب ، تعدیل ، مابه التفاوت و تجهیز کارگاه به پیمانکاران واجد 
شرایط و داراى سابقه کار ( باشرکت ثبت شده ) که در زمینه مذکور از تجربه الزم برخوردارند 

واگذار نماید .
لذامتقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 95/12/23 جهت 
دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه به شــهردارى بویین میاندشت مراجعه نموده و قیمت 

پیشنهادى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند .
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید منع مداخله 

کارکنان دولت را رعایت فرمایند . 
شماره تماس : 03157522440       -       03157522250 

 آگهى مناقصه نوبت اول  

     عبدالرضا سپیانى  -    شهردار بویین میاندشت

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصهردیف
پروژه به ریال

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه به ریال
محل تأمین اعتبار

شهردارى و استانى 7/000/000/000350/000/000آسفالت معابر اصلى و فرعى 1

شهردارى و 1/500/000/00075/000/000پیاده رو سازى با سنگ فرش کریستال 2
استانى 

شهردارى و 1/500/000/00075/000/000پیاده رو سازى با بلوك فرش سیمانى3
استانى 

شهردارى و 1/000/000/00050/000/000جدول گذارى 4
استانى 

اصالح هندسى میدان فرهنگ و سه راه 5
شهردارى و 1/000/000/00050/000/000امام على 

استانى 

احداث کانیو و کانال دفع آب هاى 6
شهردارى و 1/000/000/00050/000/000سطحى

استانى 

شهردارى و 1/000/000/00050/000/000محوطه سازى شهداى گمنام 7
استانى 

شهردارى و 400/000/00020/000/000لکه گیرى آسفالت 8
استانى 

جدا سازى شبکه آب فضاى سبز و 9
شهردارى و 1/500/000/00075/000/000آبیارى بارانى 

استانى 

شهردارى و 500/000/000500/000/000دیواره سازى رودخانه مرکزى 10
استانى 

 شهردار خمینى شهر گفت: چهارباغ الدر خمینى شهر با کمک خیرین با روش امانتى و پیمانى به بهره بردارى رسید.  
 على اصغر حاج حیدرى بابیان اینکه شرایط اتحاد و همدلى همه مسئوالن شهرستان براى خدمت هر چه بهتر به مردم 
خمینى شهر مهیا شده است اظهار کرد: درگذشته منطقه گردشــگرى الدر به منطقه تخلیه نخاله تبدیل شده بود امروز 
منطقه گردشگرى  الدر به یک مجموعه طبیعى  و منحصربه فرد استانى براى گردشگرى و استقبال مسافرین نوروزى 

تبدیل شده است .
شهردار خمینى شهر بابیان اینکه درگذشته بستر امنیت خانواده هاى خمینى شهرى در منطقه گردشگرى الدر فراهم نشده 
بود اضافه کرد: خوشبختانه با همکارى نیروى انتظامى امروز منطقه گردشــگرى الدر به عنوان یک منطقه امن براى 

استقبال و استفاده مردم از فضاى طبیعى و کوهستانى فراهم شده است .
 حاج حیدرى افزود: خمینى شهر با اهداء 2300 شهید و سرداران،خیرین به نام مشهور،شخصیت هاى مهم علمى،هنرى 

همچون اصغر فرهادى در قله افتخار قرار دارد.
شهردار خمینى شهر اضافه کرد: شرایط امروز خمینى شهر اجازه نمى دهد رسانه هاى خارجى و داخلى مثل گذشته با شیطنت 

با سیاه نمائى و بزرگ نمائى اخبار منفى خمینى شهر به حیثیت و آبروى مردم آسیب وارد کند . 
  حاج حیدرى بابیان اینکه مردم خمینى شهر درگذشته مجبور بودند به دلیل کمبود فضاى سبز و تفریحى از امکانات رفاهى 
و تفریحى شهرهاى اصفهان و مجاور استفاده کنند گفت: امروز شاهدیم با تحوالت انجام شده خمینى شهر میزبان مردم 

شهرهاى دیگر براى تفریح به منطقه گردشگرى الدر است .
 شهردار خمینى شهر با اشاره به اینکه طبق آمار و اظهارنظر مسئوالن ارشد استان امروز خمینى شهر در حال تبدیل شدن 
به یکى از قطب هاى گردشگرى استان است ادامه داد: با راه اندازى جاده سالمت و چهارباغ الدر عمًال شرایط رفاهى و 

تفریحى مردم استان و شهرستان مهیا شده است . 

 شهردار خمینى شهر اضافه کرد:با کمک خیرین و  صاحبان ســنگ بومى درمجموع بیش از 26 هزار متر سنگ فرش و 
مصالح اولیه براى جاده چهارباغ الدر به طول 3 کیلومتر و عرض 16 متر اهداء و تأمین شده است .

 حاج حیدرى ادامه داد: در نوروز امسال فاز اول منطقه بام سبز، خانه سنتى زهتاب به عنوان خانه هنرمندان خمینى شهر 
افتتاح و به بهره بردارى مى رسد.

وى با اشاره به اینکه با آثار تاریخى، طبیعى و گردشگرى  خمینى شهر آماده پذیرائى از مسافرین نوروزى هستیم گفت: 
براى نوروز امسال خانه هاى تاریخى سرتیپ سدهى،مجیر،زهتاب،عصارخانه،برج کبوتر دستگرد براى بازدید مسافرین 

نوروزى آماده شده است .
  در ادامه این مراسم با حضور مسئوالن شهرستان، اعضاء شوراى شهر مراسم درخت کارى در جاده چهارباغ  الدر انجام 

شد.

چهارباغ الدرخمینى شهر افتتاح و به بهره بردارى رسید
هم زمان با روز درخت کارى 
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تمامتمام  بازیگرانىبازیگرانى  کهکه  بابا  اصغراصغر  فرهادىفرهادى  درخشیدنددرخشیدند اصغر فرهادى فقط به عنوان یک فیلمنامه نویس اصغر فرهادى فقط به عنوان یک فیلمنامه نویس 
یا فیلمساز درجه یک و صاحب سبک به سینماى ایران یا فیلمساز درجه یک و صاحب سبک به سینماى ایران 

خدمت نکرد. او در دوره حضورش به عنوان کارگردان سینما، خدمت نکرد. او در دوره حضورش به عنوان کارگردان سینما، 
چهره هاى مهمى را به این عرصه آورد و استعدادهاى بازیگران چهره هاى مهمى را به این عرصه آورد و استعدادهاى بازیگران 

مختلفى را نمایان کرد.مختلفى را نمایان کرد.
به گزارش جام جم آنالین شهاب حسینى، پیمان معادى، ساره بیات، 
مانى حقیقى و حتى بابک کریمى و صابر ابر، جزو بازیگرانى هستند 
که با فیلم هاى اصغر فرهادى، کارنامه بازیگرى شــان دستخوش 
تغییر شد. بعضى هایشان پیش از حضور در کار فرهادى، حتى تجربه 
بازیگرى هم نداشتند و توانستند در مدت کوتاه، به چهره هاى مهمى 

در سینماى ایران بدل شوند.

شهاب حسینى
قبل از فرهادى:

 شــهاب حســینى پیش از همکارى با فرهادى موقعیت خود را در 
ســینماى ایران و تلویزیون به عنوان یک بازیگر توانمند به خوبى 
تثبیت کرده بود. منتها تا پیش از همکارى با فرهادى در فیلم ”درباره 
الى…“ بیشتر به عنوان بازیگر مکمل در فیلم ها حاضر مى شد و یا 
اگر نقش اصلى فیلمى را عهده دار بود، آن فیلم اثر چندان شاخصى 
به حســاب نمى آمد و اکثر نقش هاى اصلى اش در این دوره بسیار 

نزدیک به هم بود.
بعد از فرهادى:

 اولین همکارى اش با فرهادى با درباره الــى رقم خورد، آن هم به 
شکلى ناخواسته، او دقیقه نود به گروه بازیگران پیوست و عهده دار 
نقش احمد شد. یکى از آدم هاى اصلى فیلم. اینجا بود که فرهادى 
وجهى دیگر از بازى او را کشــف کرد. نه شمایل پسر عاشق پیشه

فیلم هاى قبلى را دارد و نه از عصیان افراطى اش خبرى اســت. او 
سپس در فیلم ”جدایى نادر از سیمین“ در نقش حجت، کارگر ساده 
پایین شهرى، تصویر ماندگار از عصیانگرى و خشم را به تصویر مى 

کشد و در ”فروشنده“ به جایزه کن دست یافت.

پیمان معادى
قبل از فرهادى: 

تا قبل از ”درباره الى“، فیلمنامه نویس بود. با دفتر حسین فرح بخش 
همکارى مى کرد و فیلم نامه هاى تجارى مثل ”آواز قو“، ”عطش“، 
”شام عروسى“ و فیلمنامه ”کافه ستاره“ را نوشــته بود. اولین بار با 
”درباره الى“ به عنوان بازیگر معرفى شد و از همان نقطه شروع، ره 
صدساله را یک شبه طى کرد. بازى معادى در این فیلم آن قدر به چشم 
آمد که تحسین همه را برانگیخت. ”جدایى نادر از سیمین“، اوج بازى 
معادى بود. فرهادى از معادى، یک سوپراستار ساخت؛ سوپراستارى 

که شهرت جهانى پیدا کرد.
بعد از فرهادى:

 مســیر پیمان معادى بعد از این دو فیلم تغییر کرد. از فیلمنامه هاى 
تجارى قبلى فاصله گرفت و فیلم قابل توجه ”برف روى کاج ها“ را به 
عنوان اولین فیلمش ساخت، فیلم هاى ایرانى و خارجى مهمى بازى 

د  کر
و نهایتا 

با ”ابد و یک 
روز“ وجهى دیگر 

از بازیگرى اش را نشان 
داد.

ساره بیات
قبل از فرهادى:

ساره بیات تا قبل از ”جدایى نادر از سیمین“، بازیگر 
مطرحى نبود. اسمش جایى شنیده نمى شد. نهایتا در 

یکى دو قسمت از سریال ”یک مشت پر عقاب“، تصویرى از 
او دیده بودیم و چند تله فیلم و یک فیلم ”مقلد شیطان“. نقش ساره 

بیات در قالب زنى رنج کشیده و از طبقه فرودست جامعه در ”جدایى 
نادر از سیمین“ آنقدر منحصر به فرد بود که حتى بازى لیال حاتمى را به 
سایه برد. با این نقش، خیلى سریع به نقطه اوج رسید و جداى از دیپلم 
افتخار جشنواره فجر، مشترك با لیال حاتمى و سارینا فرهادى، خرس 
نقره اى برلین را برد و جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل را از حلقه 

منتقدان فیلم لندن گرفت.
بعد از فرهادى: 

ســاره بیات به عنوان یکى از بازیگران زن اصلى ســینماى ایران 
شناخته شد. شمار پیشــنهادهایش افزایش یافت. با اینکه برخى از 
پیشــنهادهایش چندان مورد توجه نبودند اما همچنان در اوج باقى 

مانده است.

مانى حقیقى
قبل از فرهادى: 

شرایط مانى حقیقى تا حدى مشابه ”پیمان معادى“ بود. او تا پیش از 
بازى در ”درباره الى“، به عنوان کارگردان و نویسنده بین اهالى سینما 
شناخته شــده بود. فیلم هاى ”آبادان“، ”کارگران مشغول کارند“، 
”کنعان“ را کارگردانى کرده بود و فیلمنامه ”چهارشنبه سورى“ اصغر 
فرهادى هم به قلم او نوشته شده بود. فعالیت مانى حقیقى به عنوان 
بازیگر، از پروژه ”درباره الى“ کلید خورد. او به عنوان چهره جدیدى به 

مخاطبان معرفى شد و همان زمان بازى اش مورد توجه قرار گرفت.
بعد از فرهادى: 

موفقیت ”درباره الى“ باعث شد حقیقى همچنان به عنوان بازیگر به 
فعالیتش ادامه دهد. در ”ورود آقایان ممنوع“ و ”آســمان محبوب“، 
نقش مکمل را بازى کرد و در فیلم خودش ”پذیرایى ســاده“، نقش 
اصلى را به عهده گرفت و در چند فیلم هم حضورى کوتاه داشــت. 

درواقع 
از ”درباره 

الى“ بــه بعد، 
همه او را به عنوان 

یــک بازیگــر ســینما 
شناختند.

فرید سجادى حسینى
قبل از فرهادى: 

فرید ســجادى حســینى، بازیگر و کارگردان 
باسابقه سینما و تلویزیون است که سال ها بازى 

کرده و کارگردانى چند فیلم و سریال مثل خط آتش و 
مهرآباد در کارنامه اش ثبت شده است. او تازه ترین بازیگرى 

است که در فیلم اصغر فرهادى سینما دوستان را به تحسین واداشته. 
فرید سجادى حسینى، سال ها در ســینماى ایران فعالیت داشته؛ 
بازیگرى کرده، کارگردان بوده و تجربه دستیارى دارد اما ”فروشنده“ 

نامش را سر زبان ها انداخت.
بعد از فرهادى: 

مسیر بازیگرى فرید سجادى حســینى خیلى زود تغییر کرد و بعد
 از ”فروشنده“ با چند پشنهاد متفاوت مواجه شد. او در جشنواره فجر 
فیلم هاى ”ایتالیا ایتالیا“ و ”آذر“ را داشت که اتفاقا خوب هم بازى کرده 
بود. سجادى حسینى توأمان احساس ترس و عذاب وجدان را به باور 
مخاطب مى رساند و چه خوب این کار را مى کند. او در گفت و گو با 
هفت صبح این طور گفته بود: ”على الظاهر کار من را در روزگار قریب 

کیانوش 
عیارى دیده 

بودنــد و بــه نظر 
مــى آمــد ظواهــر و 

ســن و ســال و جنس بازى را 
مى پسندند.“

,,
گفتگو با غالمحسین امیرخانى پس از بازگشت از سفارت فرانسه

شوالیه شدن بد است اما معامالت میلیاردى خوب است!
محسن چاوشى سهیل، جوانى را که در 15 سالگى مرتکب یک قتل شده بود، 

با فراخوانى براى مهیا شدن دیه او، از مرگ نجات داد.
به گزارش  خبر آنالین ســهیل 15 ســال داشــت و چوپانى مى کرد و براى 
محافظت از گله همواره سالح ســرد همراه خود داشت، مدتى مى شد که با 
مقتول سر مسائل بچه گانه کل کل داشــتند و همدیگر را تهدید مى کردند و 
آن روز مقتول با دوستش پیش سهیل مى روند و سهیل که فکر مى کند براى 
کتک کارى و دعوا آمده اند حسابى مى ترسد و براى همین از سالح خود استفاده 

مى کند و بعد هم…
بعد از حادثه سهیل که حسابى ترســیده آنقدر در عالم بچگى بود که به جاى 
اینکه فرار کند مى رود در خانه و پنهان مى شود و منتظر مى ماند که دستگیرش 
کنند. حاال از آن روز پنج سال مى گذرد و سهیل ابتدا در کانون اصالح و تربیت 
و حاال در زندان مرکزى است و توى این پنج سال یک روز خوش هم نداشته 

و هر روز مرگ جلوى چشمانش رژه رفته.
آخرین بار هم کــه دو ماه پیش بود و ســهیل واقعا براى اعــدام مى رفت، 

بزرگــوارى خدا خواست و حکم متوقف شــد و حاال خانواده مقتول 
کردنــد و به رضایــت راضى شــده اند، البته 

درصورتى که ”حق المصالحه“ جور شود.
بــراى  تومــان  میلیــون   350
”حق المصالحه“ نیاز بود و جمعیت امام 

على (ع) متعهد شد تا 250 میلیون تومان 
آن را بــا کمک خیرین تهیــه کند. از چند 
روز پیــش تالش ها براى نجات ســهیل 

شروع شد.
اما محسن چاوشى با انتشار قطعه «گلدون» و 

تقدیم آن به سهیل که محکوم به اعدام بود 
از طرفدارانش خواست براى پرداخت دیه 

و آزادى این فرد اقدام کنند.
او همراه با این قطعه موسیقى، کلیپى هم 
منتشر کرد و در آن نوشت: «سهیل 7 روز 
با طناب دار فاصله دارد. اهنگ گلدون رو 
تقدیم میکنم، هرکس کار رو دانلود کرد 
در حد توانش مبلغــى رو براى نجات 
سهیل واریز کنه به شــماره حساب 
درج شده در عکس … میدونم که 

شرمسارم نمیکنین»
بعد از انتشــار این قطعــه و اعالم 
راه هاى کمک طرفداران چاوشــى 
براى پرداخت دیــه، دقایقى قبل 
این خواننده پر طرفدار خبر از جمع 
آورى مبلغ مورد نیاز براى نجات 

این اعدامى داد.

دو سال بعد از تشکیل شوراي سیاستگذاري و راهبري سینماي کودك و نوجوان 
با حضور 9 چهره سینمایی، یکی از سایت هاي سینمایی در گزارشی، خروجی 

این شورا را صرفًا حمایت از تولید فیلم عروسکی «خاله قورباغه» عنوان کرد.
به گزارش مشرق، اسفندماه ســال 93 بود که حجت ا... ایوبی، رئیس سازمان 
ســینمایی در حکمی ضمن اعالم تشکیل شوراي سیاســتگذاري و راهبري 
سینماي کودك و نوجوان، 9 ســینماگر را به عنوان اعضاي این شورا معرفی 
کرد. با این حکم مهدي ارگانی، مسعود کرامتی، حمید جبلی، دکتر جواد حاتمی، 
مهدي یزدانی، محسن چینی  فروشان، علیرضا تابش، فرشته طائرپور و مرضیه 
برومند به عنوان اعضاي شوراي سیاســتگذاري و راهبري سینماي کودك و 
نوجوان منصوب شدند. با ایجاد شــورا و انتصاب اعضایش که برخی از آنها از 
چهره هاي نام آشناي سینماي کودك و نوجوان بودند، این تصور به وجود آمد که 
قرار است شاهد تحولی جدي در حوزه سینماي کودك و نوجوان باشیم اما در 
عمل این اتفاق نیفتاد و حتی یکی از معتبرترین فستیوال هاي بین المللی فیلم 
که به برندي سینمایی براي کشورمان تبدیل شده بود، با نبود مدیریت صحیح 

به قهقرا رفت.
در همین راستا، «ســینما ژورنال» در گزارشی می نویسد: «اینکه این 9 نفر در 
جلساتی که برگزار کردند چه رهنمودها و تصمیماتی را براي ارتقاي سینماي 
کودك گرفته اند، مشخص نیســت و حتی برخالف گفته شش ماه قبل فرشته 
طائرپور از اعضاي حاضر در شورا نه تنها اکران ویژه کودك راه نیفتاده است که 
در همه این دو سال مهجوریت عجیب و غریب فیلم هاي کودك در تخصیص 
سالن هاي کافی براي نمایش آنها را شــاهد بوده ایم. اما آنچه مشخص است 
اینکه باالخره یکی از اعضاي این تیم 9 نفره شــوراي سیاســتگذاري یعنی 
فرشته طائرپور توانســت بعد از مدت ها تهیه کنندگی را تجربه کند، آن هم با 
فیلمی به نام «خاله قورباغه» که گویا هم با حمایت فارابی و هم در سوله نهاد 
ریاست جمهوري را براي تولید همراه داشته است.» با وجود مخاطبان میلیونی 
سینماي کودك در کشورمان، شوراي سیاستگذاري و راهبري سینماي کودك 
و نوجوان تا به حال نتوانسته است راهکاري عملی براي بهبود وضعیت سینماي 
کودك پیشنهاد دهد و بارها فیلمسازان کودك از خطر تعطیلی سینماي کودك 
در صورت ادامه بی توجهی هــا صحبت کرده اند، اکنون که فرشــته طائر پور 
تهیه کنندگی و مسعود کرامتی کارگردانی «خاله قورباغه» را بر عهده گرفته اند، 
مشخص شد که تنها خروجی این شورا ایجاد اشــتغال براي اعضاي خودش 

است!

محسن چاوشى
 یک محکوم به اعدام را نجات داد

یک «خاله قورباغه» نتیجه
 2 سال برگزاري جلسه!

فیلم «هفت معکوس» به کارگردانى مهدى خسروى 
و تهیه کنندگى على عطشانى در گروه سینمایى هنر 
و تجربه اکران مى شود.«هفت معکوس» نوشته 
مهدى على میرزایى اســت که ســال گذشته در 
تهران با مضمونى اجتماعى و در فضایى فانتزى 

ساخته شده است.
فیلم «هفت معکوس» به کارگردانى مهدى خسروى 
و تهیه کنندگى على عطشانى در گروه سینمایى هنر 

و تجربه اکران مى شود.
به گزارش خبرآنالین، «هفت معکوس» نوشــته 
مهدى على میرزایى است که سال گذشته در تهران 
با مضمونى اجتماعى و در فضایى فانتزى ساخته شده 
است. در خالصه داستان فیلم آمده است:احساس 
مى کنم همیشه توى زندگیم لبه یه پرتگاه وایسادم، 
دوســت دارم بپرم پایین ولى هیچوقت جراتشو 
نداشــتم،االنم ندارم...کاش مى شــد برگردم به 

عقب تا یه چیزایى رو درست کنم ولى افسوس که 
غیرممکنه! جواد عزتى، نیوشا ضیغمى، حسام نواب 
صفوى، کامران تفتى و مهران رجبى بازیگران این 
فیلم هستند. «هفت معکوس» قرار است به زودى 
در گروه سینمایى هنر و تجربه اکران خود را آغاز کند.

عوامل و دست اندرکاران فیلم عبارتند از:
کارگردان: مهدى خسروى، نویسنده: مهدى على 
میرزایى، مدیــر فیلمبردارى: محمود عطشــانى، 
تدوین: مهدى خسروى، سروش امیر آبادى، مدیر 

صدابــردارى: على ذوالفقارى، طــراح گریم: امیر 
ترابى، مدیر تولید: على بیات، ، مدیر جلوه هاى ویژه 
رایانه اى: احسان شمالى، موسیقى: یاسین ترکى، 
طراح صحنه و لبــاس: آزاده قوام، دســتیار اول 
کارگردان و برنامه ریز: وحید میهن دوســت، مدیر 
تدارکات: سعید دالورى، عکاس: نوید خداپناهى، 
منشى صحنه: مرجان شاهوردى،مشاور رسانه اى: 
منصوره بسمل، مجرى طرح: موسسه بیتا فیلم، تهیه 

کننده على عطشانى.

«هفت معکوس» با بازى جواد عزتى اکران مى شود

اواخر هفته گذشته، غالمحســین امیرخانى که پیشتر او را با اواخر هفته گذشته، غالمحســین امیرخانى که پیشتر او را با 
القابى همچون استاد بزرگ خوشنویسى ایران و چهره ماندگار القابى همچون استاد بزرگ خوشنویسى ایران و چهره ماندگار 
هنر مى شــناختیم، لقبى تازه هم دریافت کرد، لقبى این بار از هنر مى شــناختیم، لقبى تازه هم دریافت کرد، لقبى این بار از 
سفارت فرانسه تا عنوان «شوالیه» هم در ابتداى نام این استاد سفارت فرانسه تا عنوان «شوالیه» هم در ابتداى نام این استاد 
خوشنویسى بنشــیند، لقبى که پیش از او چهره هایى از جمله خوشنویسى بنشــیند، لقبى که پیش از او چهره هایى از جمله 
عباس کیارستمى، محمدرضا شجریان، محمود دولت آبادى، عباس کیارستمى، محمدرضا شجریان، محمود دولت آبادى، 
شهرام ناظرى و ... نیز دریافت کرده بودند و البته حسین علیزاده شهرام ناظرى و ... نیز دریافت کرده بودند و البته حسین علیزاده 

از پذیرش آن امتناع کرد.از پذیرش آن امتناع کرد.
با گذشت دو، ســه روز از دریافت نشان شــوالیه توسط استاد با گذشت دو، ســه روز از دریافت نشان شــوالیه توسط استاد 
امیرخانى، جام جم آنالین با او به گفتگو نشســته اســت  که امیرخانى، جام جم آنالین با او به گفتگو نشســته اســت  که 
بخش هایــى از آن با صراحــت خاص و کمیاب این اســتاد بخش هایــى از آن با صراحــت خاص و کمیاب این اســتاد 

خوشنویسى ایران خواندنى تر است.خوشنویسى ایران خواندنى تر است.
امیرخانى در ابتداى این گفت وگو به پیشــینه دریافت نشان امیرخانى در ابتداى این گفت وگو به پیشــینه دریافت نشان 
شوالیه اشاره کرد و گفت که قرار بوده این نشان سال قبل به او 
اهدا شود اما به دلیل تغییر سفیر و برخى مسائل دیگر به امسال 

این استاد خوشنویسى ایران درباره بى سر و صدا برگزار شدن 
مراسم هم توضیح داد: در مراسم اهداى نشان شوالیه به استاد 
شجریان که سال هاى قبل رفته بودم خیلى مهمان ها گزینشى 
و خاص بودند و شــلوغ نبود، من هم به همین ترتیب سعى 
کردم تعداد محدودى را دعوت کنم و خیلى مفصل نباشد.

امیرخانى به سخنرانى اش در مراســم دریافت نشان 
شوالیه هم اشــاره کرد و گفت: من آنجا دقایقى کوتاه 
ســخن گفتم با این مضمون که دنیا باید بیشتر و 
بیشتر به نگاه، نظر و اندیشه فرهیختگان و کسانى 
که نگاه سیاسى ندارند نزدیک شود، امروز نیازمند 
نگاه انسانى و نگاهى در جهان معاصر هستیم که 
اندیشه آدم ها را تعمیق ببخشد، این گرفتارى هاى 
روزگار ما که محصول برترى جویى و گونه اى از 
انحصارطلبى و حاکمیت زور و پول اســت باید 

شوالیه خوشنویسى یا استاد بزرگ خوشنیوسىشوالیه خوشنویسى یا استاد بزرگ خوشنیوسى
او در پاسخ به این پرسش که لقب «استاد بزرگ خوشنویسى او در پاسخ به این پرسش که لقب «استاد بزرگ خوشنویسى 
ایران»، «چهره ماندگار هنر ایران» بهتر اســت یا «شــوالیه ایران»، «چهره ماندگار هنر ایران» بهتر اســت یا «شــوالیه 

خوشنویسى ایران» هم پاسخ داد: در این ماجرا اسم خیلى خوشنویسى ایران» هم پاسخ داد: در این ماجرا اسم خیلى 
اهمیت ندارد، مسما مهم اهمیت ندارد، مسما مهم 
اســت، ما خودمان در اســت، ما خودمان در 
ایران چهــره ماندگار ایران چهــره ماندگار 
داشتیم، دوره نخست داشتیم، دوره نخست 
آن بــه دالیلــى من آن بــه دالیلــى من 

حضور نیافتم، سال دوم حضور نیافتم، سال دوم 
آمدم، مى خواهم بگویم آمدم، مى خواهم بگویم 

دو، سه سال اول واقعا خوب دو، سه سال اول واقعا خوب 
بود ولى دوباره به افراد درجه بود ولى دوباره به افراد درجه 
دو و سه رسید که نتیجه دقت دو و سه رسید که نتیجه دقت 

نکردن الزم، گسترش کار و نکردن الزم، گسترش کار و 
برداشتن محدودیت نفرات برداشتن محدودیت نفرات 
بود، مهم عیــار و کیفیتى بود، مهم عیــار و کیفیتى 
اســت که جامعه هم قبول اســت که جامعه هم قبول 

کند، در انگلیس من شنیده ام کند، در انگلیس من شنیده ام 
که تعــداد خیلى محــدودى براى که تعــداد خیلى محــدودى براى 

نشان هایشان در نظر مى گیرند و در حوزه خاص باید نشان هایشان در نظر مى گیرند و در حوزه خاص باید 
حتما یکى از دارندگان فوت کند تا نفر دیگر جایگزین شود.حتما یکى از دارندگان فوت کند تا نفر دیگر جایگزین شود.

این اســتاد خوشنویســى در بخش دیگرى از گفتگویش با این اســتاد خوشنویســى در بخش دیگرى از گفتگویش با 
جام جم آنالین به اســامى که این جایزه را پذیرفتند اشــاره جام جم آنالین به اســامى که این جایزه را پذیرفتند اشــاره 
کرد که از بزرگان هنر ایران هســتند و همچنین در پاسخ به کرد که از بزرگان هنر ایران هســتند و همچنین در پاسخ به 
این نکته که چهره اى مانند استاد حسین علیزاده دست رد به این نکته که چهره اى مانند استاد حسین علیزاده دست رد به 
سینه فرانسوى ها زده است هم، توضیح داد: اینجا بحثى جدى سینه فرانسوى ها زده است هم، توضیح داد: اینجا بحثى جدى 
پیش مى آید اگر قبول نکنیم چرا قبول نکنیم؟ اگر این را قبول پیش مى آید اگر قبول نکنیم چرا قبول نکنیم؟ اگر این را قبول 
نمى کنند پس جاهاى دیگر را هم قبول نکنند! چطور بنز و پژو را نمى کنند پس جاهاى دیگر را هم قبول نکنند! چطور بنز و پژو را 
میلیاردى معامله کردن و همه جور مناسبات تجارى و سیاسى میلیاردى معامله کردن و همه جور مناسبات تجارى و سیاسى 
خوب است اما اینجا بد است؟ اگر بد است چرا بد است؟ معنى اش خوب است اما اینجا بد است؟ اگر بد است چرا بد است؟ معنى اش 

این است که مثال ما آن نگاه استقالل طلبانه خودمان به ایران این است که مثال ما آن نگاه استقالل طلبانه خودمان به ایران 
و اعتراض به امور سیاسى را اینجا فراموش کرده ایم؟ پاسخ من و اعتراض به امور سیاسى را اینجا فراموش کرده ایم؟ پاسخ من 
این است: نه! اتفاقا آنجا که مناسبات فرهنگى و هنرى در میان این است: نه! اتفاقا آنجا که مناسبات فرهنگى و هنرى در میان 
است من در جلسات مختلف رسمى با مقامات و وزراء در میان است من در جلسات مختلف رسمى با مقامات و وزراء در میان 
گذاشــته ام که اگر موقعیت فرهنگى و هنرى در عرصه هاى گذاشــته ام که اگر موقعیت فرهنگى و هنرى در عرصه هاى 
بین المللى وجود داشته باشــد جایگاه ایران ارتقا پیدا مى کند، بین المللى وجود داشته باشــد جایگاه ایران ارتقا پیدا مى کند، 
مردم دنیا شناخت خوبى از کشور ما ندارند، اخیرا یک عده اى از مردم دنیا شناخت خوبى از کشور ما ندارند، اخیرا یک عده اى از 
الجزایر به منزل من آمده بودند، هم مسلمان هم همکار هنرى الجزایر به منزل من آمده بودند، هم مسلمان هم همکار هنرى 
ما، مى گفتند ما خیال مى کردیم ایران یک کشور عقب مانده و ما، مى گفتند ما خیال مى کردیم ایران یک کشور عقب مانده و 
متحجر است و تعجب کردیم. من فکر مى کنم ما باید با فرهنگ متحجر است و تعجب کردیم. من فکر مى کنم ما باید با فرهنگ 

و هنر شایسته مان به جهان معرفى شویم.و هنر شایسته مان به جهان معرفى شویم.

کردنــد و به رضایــت راضى شــده اند، البته 
درصورتى که ”حق المصالحه“ جور شود.
بــراى تومــان  میلیــون  350
”حق المصالحه“ نیاز بود و جمعیت امام

على (ع) متعهد شد تا 250 میلیون تومان 
آن را بــا کمک خیرین تهیــه کند. از چند 
روز پیــش تالش ها براى نجات ســهیل 

شروع شد.
اما محسن چاوشى با انتشار قطعه «گلدون» و 

تقدیم آن به سهیل که محکوم به اعدام بود 
از طرفدارانش خواست براى پرداخت دیه 

و آزادى این فرد اقدام کنند.
او همراه با این قطعه موسیقى، کلیپى هم 
7منتشر کرد و در آن نوشت: «سهیل 7 روز 
با طناب دار فاصله دارد. اهنگ گلدون رو 
تقدیم میکنم، هرکس کار رو دانلود کرد 
در حد توانش مبلغــى رو براى نجات 
سهیل واریز کنه به شــماره حساب 
درج شده در عکس… میدونم که

شرمسارم نمیکنین»
بعد از انتشــار این قطعــه و اعالم 
راه هاى کمک طرفداران چاوشــى 
براى پرداخت دیــه، دقایقى قبل 
این خواننده پر طرفدار خبر از جمع
آورى مبلغ مورد نیاز براى نجات 

این اعدامى داد.

فیلم«هفت معکوس» به
و تهیه کنندگى على عط
و تجربه اکران مى شو
مهدى على میرزایى اس
تهران با مضمونى اج

ساخته شده است.
فیلم «هفت معکوس» ب
و تهیه کنندگى على عط

«هفت معک

ین بو ر ر و ر ر ی ینو بو ر ر و ر ر ی و
اهدا شود اما به دلیل تغییر سفیر و برخى مساهدا شود اما به دلیل تغییر سفیر و برخى مس

و واین استاد خوشنویسى ایران درباره بى سر این استاد خوشنویسى ایران درباره بى سر
مراسم هم توضیح داد: در مراسم اهداى نشمراسم هم توضیح داد: در مراسم اهداى نش
شجریان که سال هاى قبل رفته بودم خیلىشجریان که سال هاى قبل رفته بودم خیلى
و خاص بودند و شــلوغ نبود، من هم بههو خاص بودند و شــلوغ نبود، من هم بهه
کردم تعداد محدودى را دعوت کنم و خکردم تعداد محدودى را دعوت کنم و خ
امیرخانى به سخنرانى اش در مراسـامیرخانى به سخنرانى اش در مراسـ
شوالیه هم اشــاره کرد و گفت: منشوالیه هم اشــاره کرد و گفت: من
ســخن گفتم با این مضمون کســخن گفتم با این مضمون ک
بیشتر به نگاه، نظر و اندیشه فرهبیشتر به نگاه، نظر و اندیشه فره
که نگاه سیاسى ندارند نزدیککه نگاه سیاسى ندارند نزدیک
نگاه انسانى و نگاهى در جهاننگاه انسانى و نگاهى در جهان
اندیشه آدم ها را تعمیق ببخشداندیشه آدم ها را تعمیق ببخشد
روزگار ما که محصول برترىروزگار ما که محصول برترى
انحصارطلبى و حاکمیت زورانحصارطلبى و حاکمیت زور

 شهاب حسینى، شهاب حسینى،
 پیمان معادى، ساره پیمان معادى، ساره

 بیات، مانى حقیقى و  بیات، مانى حقیقى و 
حتى بابک کریمى و صابر حتى بابک کریمى و صابر 
ابر، جزو بازیگرانى هستند ابر، جزو بازیگرانى هستند 
که با فیلم هاى اصغر که با فیلم هاى اصغر 
فرهادى، کارنامهفرهادى، کارنامه

 بازیگرى شان دستخوش  بازیگرى شان دستخوش 
تغییر شدتغییر شد
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

ساخت اکسس پوینت ضدآب 
MU-MIMO با قابلیت

شرکت EnGenius اولین اکسس پوینت ضدآب دنیا 
 MU-MIMO و با قابلیت AC در رده تجهیزات شبکه

را براى کاربران رده متوسط بازار معرفى کرد.
محصول ENS620EXT یک اکسس پوینت داخلى/

خارجى  در رده AC1300 و با استاندارد Wave 2 است. 
این دستگاه از اســتاندارد ضدآب IP55 سود مى برد و 
مى تواند در اعماق دریاها یا مخازن آبى به خوبى کار کند. 
تا کنون، روترهاى بى سیم و اکسس پوینت هاى زیادى با 
قابلیت ضدآب معرفى شدند اما اکسس پوینت انجنیوس 
اولین محصولى اســت که در رده AC و با جدیدترین 
فناورى هاى روز دنیاى واى فاى مانند MU-MIMO و 
Beamforming روانه بازار مى شود؛ آن هم بازار روترها 

و اکسس پوینت هاى سطح متوسط بازار. 
این دستگاه از دو فرکانس 2.4 و 5 گیگاهرتز پشتیبانى 
مى کند. روى فرکانس 2.4 گیگاهرتز شاهد سرعت 400 
مگابیتى و روى فرکانس 5 گیگاهرتز شاهد سرعت 867 
مگابیتى هستیم. این دستگاه مى تواند یک محیطى به 
مساحت 300 مترمربع را تحت پوشش امواج خود قرار 
دهد.  اکسس پوینت ENS620EXT که در مود بریج 
هم مى تواند فعالیت کند، چهار آنتن خارجى 5 دسى بلى 
دارد و مجهز به دو درگاه اترنت یک گیگابیتى است که 
یکى از این درگاه ها از قابلیت PoE نیز بهره مى برند. از 
دیگر قابلیت هاى این محصول مى توان به پشتیبانى از 
16 نام SSID مختلف و اجراى 8 شبکه SSID روى هر 

فرکانس اشاره کرد.

اپلیکیشن فروشگاه اینترنتى 
لوازم جانبى اندروید 

 با گســترش فنــاورى و اینترنت در سراســر جهان، 
فروشگاه هاى آنالین و اینترنتى جاى خود را به فروشگاه 
هاى موجود در بــازار داده اند به طورى که دیگر نیازى 
نیست شما به بازار بروید، مى توانید گوشى تان را در دست 
بگیرید و از طریق اینترنت به هزاران محصول مختلف 
در دسته بندى هاى متعدد دسترسى داشته باشید، آن ها 
را مقایسه کنید و متناسب با نیاز خود یکى را برگزینید، 
آدرس خود را وارد کرده و محصول را با قیمتى بســیار 

پایین تر از بازار درب منزل تحویل بگیرید! 
یکى از محبوب ترین فروشــگاه هاى لــوازم جانبى، 
”جانبى دات کام  (Janebi.Com) اســت که فعالیت 
خود را از سال 1391 شروع کرده و توانسته سهم قابل 
قبولى از خریدهاى اینترنتــى را به خودش اختصاص 
دهد که هم اکنون اپلیکیشن اختصاصى این فروشگاه را 
براى اندروید معرفى مى کنیم، در این فروشگاه اینترنتى 
مى توانید به طیف گسترده اى از لوازم جانبى مربوط به 
موبایل، تبلت، لپ تاب، کامپیوتر و یا دوربین و کنسول 
بازى دسترسى داشته باشید و با مقایسه آن ها با یکدیگر 
به انتخابى معقول برسید و در نهایت با خرید، آن را درب 
منزل تحویل بگیرید! اگر به دنبال یک فروشگاه اینترنتى 
مناسب و معتبر براى خرید اینترنتى مى گردید مى توانید 

جانبى را به خاطر بسپازید!

باج افزار کرایسیس 
دوباره حمله کرد

  ایسنا| باج افزار کرایسیس سال 2015 توسط 
گروهى از کالهبرداران اینترنتى در اســترالیا و نیوزلند 
منتشر شد. اما برخى گزارشــات نشان مى دهد که این 
باج افزار با هدف ســامان دهى برخى از اهداف خاص در 
 TrendMicro حال گسترش اســت. محققان کمپانى
 Brute کشف کردند که باج افزار کرایســیس با حمله
Force (جســت وجوى فراگیر) بــه پروتکل RDP یا 

دســکتاپ از راه دور در حال منتشــر کردن خود است. 
مهاجمان با استفاده از یک پوشــه به اشتراك گذاشته 
شده روى سیستم از راه دور براى انتقال نرم افزار مخرب 
از دستگاه خود اســتفاده کنند. همچنین گذاشتن فایل 
در Clipboard نیز یکى دیگــر از روش هاى آنها براى 
گســترش بدافزار اســت. براى مقابله با ایــن بدافزار 
سازمان ها باید سیاست هاى امنیتى خود را به روزرسانى 
کرده و کنترل بیشترى روى پروتکل RDP اعمال کنند. 

با وجود بیش از 20 هزار فروشــگاه اینترنتى در ســال 95 ( در ایران ) و ظرفیت باالى تقاضا در کشــور، قطعا رشــد 
خیره کننده اى را براى مجموعه هاى فعال فروش آنالین کاال مى توان انتظار داشت. عوامل بسیار زیادى در مسیر موفقیت 
یک سرویس آنالین تاثیر خواهند داشت. اما شاید مهمترین نکته اى که این روزها باید پایه هاى یک مجموعه را بر روى آن 
بنا نهاد، خدماتى صحیح و ارائه ارزش افزوده اى بیش از فروش کاال به مشترى است. موضوعى که امروز در داخل کشور 

بسیار کم به آن توجه مى شود و مجموعه هاى بزرگ حال حاضر، تالشى براى ارائه این امتیازات به مشترى نمى کنند.
«بورسیکا» یعنى بورس کاال، جایى که بتواند به عنوان مرجعى ارزشمند، خدماتى با حس و حال خوب را به شما منتقل 
کند. هدف از ایجاد بستر فروش کاال به صورت آنالین، قطعا مشابه همه فروشگاه هاى اینترنتى در ایران نیست. بورسیکا 
مجموعه اى براى ارائه خدمات، در مسیر فروش کاال به مشترى است، که بتواند حس برنده بودن را به شما القا کند. اینکه 
صرفا با فروش یک کاال سود حاصله از آن نتیجه تمام فرآیند این سرویس باشد، شاید یک نگاه کوتاه مدت و بى نتیجه را 

رقم بزند و بورسیکا صرفا به دنبال این نتیجه نیست.
http://www.boorsika.com :وب آدرس

 Shadowmatic Full را مى توان یکى از خالقانه ترین بازى هاى پازل و فکرى اندروید دانست که توسط استودیوى 
Triada Studio Games منتشر شده است. Shadowmatic  بازى اى به سبک معما با گرافیکى خیره کننده است 

که ریشه آن را مى توان در بازى دست و سایه پیدا کرد! بازى دست و سایه بدین ترتیب بود که منبع نور ثابتى، نور را 
به دیوار سفیدرنگ مى تاباند و هنرمند با استفاده از حالت دادن به انگشــتان و دست خود شخصیت و یا شکلى را بر 

روى دیوار پدید مى آورد! 
در بازى Shadowmatic نیز شما وظیفه به وجود آوردن ســایه اى با موضوع خاصى را دارید؛ ولى این بار نه بوسیله 
دست، بلکه با اجسامى با حجم هاى عجیب و غریب! در اکثر موارد به وجود آوردن سایه مورد نظر انرژى زیادى از شما 
مى گیرد و شما را وارد چالش شدیدى مى کند که تا کنون تجربه نکرده اید! مرحله هاى بازى داخل 12 اتاق طراحى 
شده اند که هرکدام از اتاق ها داراى پس زمینه و موسیقى متن خاص خود هستند؛ مانند اسباب بازى کودکان، دریا و 
غیره! اگر از عالقه مندان به بازیهاى پازل و فکرى اندروید با گیم پلى خاص و عجیب و غریب هستید پیشنهاد ما به 

شما بازى فوق العاده Shadowmatic است!

معرفى محصول

  آى تى ایران | این روزها استفاده از برنامه هاى 
پیام رسان و GPS شاید بیشترین بخش مورد استفاده در 
دنیاى فناورى باشد. اما تا به امروز برنامه اى کاربردى در 
این حوزه ها براى افراد نابینا و یا کم بینا وجود نداشــت و 
این افراد عمال از اصلى ترین بخش هاى دنیاى فناورى 

به دور بودند.
اما حاال یک شــرکت کره اى محصول متفاوتى عرضه 
کرده است، یک ســاعت هوشــمند که دسترسى این 
قشــر از جامعه را به دنیــاى فنــاورى راحت تر مى کند. 
ساعت هوشــمند Dot با قابلیت اتصال از طریق بلوتوث 
به گوشى هوشــمند، همراه با صفحه مجهز به خط بریل 
معرفى شده است. کاربران نابینا و یا کم بینا از طریق لمس 
صفحه این ساعت، قادر هستند تا پیام هاى دریافتى خود از 
هر سرویس و یا شبکه اجتماعى را از طریق گوشى هوشمند 
خود دریافت و توســط ســاعت دات آنها را به خط بریل 
بخواند. کاربران همچنین قــادر خواهند بود تا پیام هاى 

ساده را از طریق دکمه هاى کنارى این ساعت ارسال کنند.
ساعت هوشمند دات، نتیجه اندیشه خالق مدیرعامل و 
موسس این شــرکت، Eric Kim است. وى اعالم کرده 
که ایده ساخت چنین محصولى براى افراد معلول بینایى، 
زمانى به ذهن وى خطور کرد که در دانشــگاه واشنگتن 
تحصیل مى کرد. وى در آن زمان یک هم کالسى نابینا 
داشت که همیشه کتاب هاى قطور و حجیم را با خود همراه 
داشت، درحالیکه دیگر دانشــجویان به راحتى فقط یک 
تبلت حمل مى کردند. وى بعــدا فهمید که این کتاب ها 
به خط بریل(خط قابل اســتفاده توسط نابینایان) نوشته 
شده اند و به دلیل اینکه یک دانشجو به دلیل نابینا بودن 
نمى تواند از هیچ کدام از انواع فناورى هاى روز دنیا بهره 

ببرد، بسیار متاثر شد.
با وجود اینکه ایده و طرح این محصول، ناب و استثنائى 
اســت، مشــکالنى نیز دارد. اول اینکه همه افرادى که 
مشکل بینایى دارند، با خط بریل آشنا نسیتند. طبق گزارش 

فدراسیون ملى نابینایان، فقط 10 درصد جمعیت نابینایان 
در آمریکا قادر هستند که خط بریل را بخوانند. در گزارش 
دیگرى نیز عنوان شد که به دلیل کوچکى صفحه ساعت 
هوشمند، خواندن متن هاى طوالنى از این طریق مى تواند 

بسیار کار سختى براى فرد باشد.
از آنجایى که ساعت دات، رابط برنامه نویسى یا API دارد، 
طراحان برنامه ها قادر خواهند بود فناورى ساعت را به روز 
رسانى کنند و یا حتى قابلیت هاى جدیدى براى آن عرضه 
کنند. طراحى و تولید ساعت هوشمند دات، 3 سال زمان 
برده است و فعال فقط قرار است در برخى از فروشگاه هاى 
به خصوص در بریتانیا، از ماه مارس عرضه شود. طراحان 
این ساعت اعالم کرده اند که به زودى این محصول در 
کشور آمریکا نیز عرضه خواهد شــد. قیمت این ساعت 
هوشمند، 300 دالر اســت و در حل حاضر این ساعت ها 
با 10 درصد تخفیف، از طریق وب ســایت شرکت پیش 

فروش مى شوند.

فروشگاه
 آنالین بورسیکا

بازى پازل 
خالقانه اندروید 

 
 CPU کاهش مصرف

در ویندوز 10
اگر از ویندوز 10 استفاده مى کنید و احساس مى کنید 
میزان مصرف CPU بیش از حد معمول است، این 
موضوع ممکن است به علت پروســه اى باشد که 
وظیفه  فشرده ســازى حافظه  مجــازى را بر عهده 
دارد. در این ترفند به نحوه  کاهش مصرف CPU در 
ویندوز 10 با غیرفعال کردن این پروسه مى پردازیم.

 ابتدا در منوى Start عبــارت Powershell را وارد 
 Windows نمایید. سپس در لیســت نتایج بر روى
Run as ad- راســت کلیک کرده و Powershell

ministrator را انتخاب کنید.

 در محیط Windows Powershell دســتور زیر را 
وارد نموده و Enter بزنید:

Get-MMAgent

 MemoryCompression اکنون بررســى نمایید
چه وضعیتــى دارد. اگر True بود به این معناســت 
که این فرآیند فعال است و مى توانید آن را غیرفعال 

کنید.
 براى غیرفعال کردن آن دســتور زیر را وارد کرده و 

Enter بزنید:

Disable-MMAgent -m

 با تایپ مجدد دستور اولیه، مى توانید بررسى کنید 
که وضعیــت MemoryCompression بر روى 

False قرار گرفته است.

 اکنون با غیرفعال شدن این پروسه، از میزان مصرف 
CPU کاسته خواهد شد.

 در صورت تمایل به فعال ســازى مجدد آن از این 
دستور استفاده نمایید: 

Enable-MMAgent -m

روبات استثنایى بوستون 
داینامیک

شــرکت روبــات ســازى    آى تى ایران |
Boston Dynamics کــه ســال 2013 توســط 

شرکت گوگل خریدارى شــد، یکى از مشهورترین 
سازنده هاى صنعت ربات ســازى است که تا کنون 
محصوالت جالبى مانند BigDog و Spot را طراحى 
و تولید کرده اســت. حاال خبرهاى جدید حاکى از 
این است که ربات جدیدى با پاهاى بلند و چرخ دار، 
 Handle توسط این شرکت تولید شده است که که

نام دارد. 
ویژگى اســتثنائى هندل، قدرت و ســرعت آن در 
حرکت اســت که به صورتى طراحى شده است تا 
بیشــترین شــباهت را به حرکت یک موجود زنده 

داشته باشد. 
به عالوه، این ربات قد بلند 185 سانتى، قادر است 
14 کیلومتر بدود ، تا یک متر و 20 سانت به صورت 
عمودى بپرد ، 45 کیلو بار( میزان بارى که تقریبا هم 
وزن خود اوست) را با خود حمل کند و یا مانند یک 

اسکیت باز حرفه اى بچرخد.

ترفند

فناورانه

شگفتى هاى فناورى در بارسلونا
کنگره جهانى موبایل (MWC 2017) در تاریخ 27 فوریه 
کار خود را با شعار «موبایل؛ عنصر جدید» در بارسلونا آغاز 

کرد و در تاریخ دوم مارس نیز پایان یافت. 
یکى از جالب توجه ترین محصوالتى که براى همه مردم 
دنیا جذاب بود حضور نوکیا 3310 بود. این برند نه تنها خود 
به تنهایى نوستالژى محسوب مى شود بلکه مدل 3310 
آن براى اغلب افرادى که ظهور موبایــل را به یاد دارند، 
خاطره انگیز است. حاال نوکیا تصمیم گرفته است با چنین 
سروصدایى به دنیاى موبایل و آن هم کنگره اى وارد شود 
که سال ها پیش حرف نخست را در آن مى زد. نوکیا سعى 
کرده این گوشى را تقریبا با همان شکل و شمایل قدیم 
تولید کند و از همه جالب تر اینکه بازى مشهور اسنیک را 
هم در آن تعبیه کرده است؛ البته با گرافیک و کیفیت بهتر. 
هرچند درنهایت در مقایسه با گرافیک بازى هاى امروزى 

قابل توجه نیست.
ایــن تلفن که حاال هوشــمند شــده اســت 5/ 2 اینچ 
صفحه نمایش دارد. دوربین 2 مگاپیکسلى و باترى 1200 
میلى آمپرى این گوشى نشان از ویژگى هاى باالیى ندارد 
ولى با این حال این گوشى یک مشخصه بزرگ دارد که 
باعث فروش باالى آن مى شود و آن اینکه اغلب کسانى 
که نسل اول پیدایش موبایل هســتند دوست دارند این 
گوشى را بخرند و لذت سفر به گذشــته و خاطرات را با 
آن تجربه کنند به ویژه که قیمت 120 یورویى این تلفن 

هوشمند نیز دور از دسترس نیست.
نوکیا تنها برند قدیمى و شکســت خورده اى نبود که در 
کنگره جهانى موبایل خواست قد علم کند. یکى دیگر از 
کمپانى هایى که مدتى است رو به سقوط گذاشته بلک برى 
است. این کمپانى هم حدود یک دهه است که در دنیاى 
موبایل در حال افت و خیز است و با هر روشى حتى تغییر 
سیستم عامل اختصاصى اش و انتقال به اندروید مى خواهد 

خود را در این حوزه ســرپا نگه دارد و گویا قصد ندارد با 
پذیرفتن شکســت، این حوزه را ترك کند. این کمپانى 
در کنگره موبایل امسال به زعم خودش با دست پر آمد و 

KeyOne را عرضه کرد.

بلک برى همچنــان اصــرار دارد که بــا کیبوردهاى 
فیزیکى اش از دیگر برندها متفاوت باشد. البته این کمپانى 
براى این اقدام خود علت هم دارد و مى گوید که در یک 
نظرسنجى به این نتیجه رسیده اند که 25 درصد کاربران 
ترجیح مى دهند موبایلشان کیبورد فیزیکى داشته باشد 
و این آمار کمى نیســت. البته بلک برى بر خالف نوکیا 
که یک گوشــى رده پایین تولید کــرده، KeyOne را با 
ویژگى هاى جالب توجه و در حد یک پرچمدار ســاخته 
و کارى کرده که جدا از کیبــورد فیزیکى موارد دیگرى 
هم دست به دســت هم بدهند تا کاربر را ترغیب به خرید 
این محصول کننــد. اســنپ دراگون 625، باترى قوى 
به همراه قابلیت شارژ سریع، مجهز بودن به اندروید نوگت، 
نمایشگر 5/ 4 اینچى با رزولوشن 1620 در 1080 پیکسل، 
دوربین 12 مگاپیکســلى، از ویژگى هاى این محصول 

بلک برى هستند.
جدا از اینها KeyOne مجهز به سنســور اثر انگشت زیر 
دکمه  اسپیس است که این قابلیت KeyOne را به اولین 
گوشى هوشمندى تبدیل مى کند که از سنسور اثر انگشت 
درون دکمه  دستگاه استفاده کرده است. کیبورد این تلفن 
هوشمند هم البته یک کیبورد QWERTY معمولى نیست. 
این صفحه کلید مانند ماوس عمل مى کند و درواقع شبیه 
نوعى تاچ پد است که براى تایپ حروف نیاز به فشار زیاد 
ندارد. سنسور تاچ FPC1145 سنسورى است که براى 
دکمه هاى هوشمند مناسب است. این قطعه  سخت افزارى 
انعطاف پذیرى باالیى دارد و به فناورى شناسایى پیکسل 
در سه بعد مجهز است. این حســگر هوشمند مى تواند 
انگشــت کاربر را در حالت خیس هم به خوبى تشخیص 

دهد. عالوه  بــر آن از تک تک حــروف کیبورد مى توان 
به عنوان میانبر اســتفاده کرد. براى مثال اگر کلید T را 
نگه دارید، اپلیکیشن تلگرام اجرا مى شود یا هر اپلیکیشن 
دیگرى که شــما براى آن تعریف کنیــد. یکى دیگر از 
مشخصه هاى این گوشى امن بودن آن است که بلک برى 
در این حوزه ید طوالیى دارد. این برند به امن بودن گوشى 
هایش همواره شهرت داشته و حاال هم اعالم کرده که 
KeyOne امن ترین موبایل با سیستم عامل اندروید در دنیا 

است. با این حال باید دید آیا این بار هم این برند از توجه 
مخاطبان دور مى ماند یا همچنان رو به سقوط مى رود.

اما در این میان بد نیست نگاهى به برند سونى بیندازیم که 
جدیدترین تلفن هوشمندش در نمایشگاه موبایل امسال 
عنوان بهترین گوشى هوشمند را به خود اختصاص داد. 
این موبایل که Xperia XZ Premium نام دارد، توانست 
نظر بسیارى از افراد را به خود جلب کند. اکسپریا ایکس زد 
پریمیوم نخستین گوشى  مجهز به پردازنده  اسنپ دراگون 
835محسوب مى شــود و این موضوع را مى توان برگ 
برنده سونى در کنگره موبایل امسال دانست.  نمایشگر 
5/ 5 اینچى با رزولوشــن 3840×2160 با بهره گیرى از 
فناورى HDR، باترى 3230 میلى آمپرى، اندروید نوگت 
و دوربین 19 مگاپیکسلى از ویژگى هاى این تلفن هوشمند 
سونى است که 700 دالر قیمت دارد. کمپانى ژاپنى سونى 
که مدت هاست در حوزه تلفن همراه به حاشیه رفته و حتى 
چندى پیش زمزمه تعطیل شــدن این بخش از سونى به 
 Xperia XZ Premium گوش مى رسید حاال با معرفى

توانسته نور امیدى در دل ها روشن کند.
مدتى بود که بازار تلفن همراه در دست کمپانى سامسونگ 
بود و پس از آتش ســوزى  تلفن هاى گلکســى نوت 7 و 
حواشــى آن عرصه رقابت براى سامســونگ تنگ شد. 
سامســونگ پس از مرگ اســتیو جابز و به تبع آن مرگ 
خالقیت و نوآورى در کمپانى اپل سرى در سرها بلند کرد 

و توانست سهم جالب توجهى از بازار تلفن هاى هوشمند را 
به خود اختصاص دهد. 

این کمپانى در کنفرانس مطبوعاتى اش در کنگره جهانى 
موبایل امسال از عرضه گلکسى اس 8در آوریل امسال خبر 
داد و به طرفدارانش نوید یک تلفن هوشمند با قابلیت هاى 
برجســته از جمله پردازنده اســنپ دراگون 835 را داد. 
همچنین از تبلتى رونمایى کرد که مى توان آن را رقیبى 
براى سرفیس  پروى مایکروســافت دانست و از طرفى 
هم یک کپى از ســرفیس پرو. این تبلــت که مجهز به 
ویندوز 10 است شــباهت بســیارى به سرفیس پروى 
مایکروسافت دارد و البته بعید اســت به آن خوبى باشد. 
گلکسى بوك در دو سایز 6/ 10 اینچى (1920*1280) 
با صفحه نمایش ال سى دى و 12 اینچى (2160*1440) 
با صفحه نمایش AMOLED عرضه مى شود. گلکسى 
بوك 6/ 10 اینچى از رم 4 گیگابایتى، حافظه داخلى 64 
یا 128 گیگابایتى و دوربین جلویى 5مگاپیکســلى بهره 

مى برد.
گلکســى بوك 12اینچــى نیــز بــا رم 4 گیگابایتى و 
128گیگابایت حافظه داخلى یا 8 گیگابایت رم به همراه 
256گیگابایت حافظه داخلى و دو دوربین (دوربین پشتى 
13 مگاپیکســلى با قابلیت فوکوس خــودکار و دوربین 
جلویى 5مگاپیکسلى) عرضه مى شود. به طور کلى کنگره 
جهانى موبایل امسال با اینکه از حضور کمپانى هاى پیشرو 
در حوزه تلفن همراه مانند نوکیا بهره مند بود، بازهم قابل 
مقایسه با سال هاى نخست برپایى اش نبود. در آن سال ها 
که نوکیا به نوعى میزبان اصلــى در این کنگره بود حاال 
با برگشت به گذشــته و نه نوآورى خاصى سعى کرده از 
ستارگان این نمایشگاه شود و توجه دیگران را به خود جلب 
کند؛ توجهى که دیر یا زود کمرنگ مى شــود و به سمت 
خالقیت هاى جدیدى مى رود که نســل امروز آن را نیاز 

دارد و با موج آن پیش مى رود.

ساعت  هوشمند Dot براى افراد نابینا

رامین مشکاه
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پارلمان اروپا رأى به پایان ســفرهاى بــدون روادید 
آمریکایى ها به اتحادیه اروپا داد.

این اتفــاق بعــد از آن افتاد کــه آمریــکا از موافقت 
با ســفر بدون روادید شهروندان پنج کشــور اتحادیه 
اروپا شــامل بلغارستان، کرواســى، قبرس، لهستان و 
رومانى در راســتاى یک توافق دو طرفــه، خوددارى 

کرد.
این در حالى است که شــهروندان آمریکایى معموًال 
مى توانســتند بدون ویزا به همه کشــورهاى اتحادیه 

اروپا سفر کنند.

براســاس الیحه اى که پارلمان اروپا به آن رأى داده، 
قانون مجاز بودن سفرهاى بدون روادید آمریکایى ها به 

اتحادیه اروپا باید در عرض دو ماه لغو شود.
کمیسیون اروپا از سه سال پیش معتقد است که آمریکا 
براساس توافق دو طرفه به وظایفش عمل نمى کند اما 

تاکنون از برخورد با آن خوددارى کرده بود.
رأى اخیر پارلمان اروپا از سوى کمیته آزادى هاى مدنى 
تدارك دیده شد و در مجمع پارلمان تصویب شد. این 
الیحه به کمیسیون اروپا دو ماه فرصت داده تا دست به 
اقدام بزند و درغیر اینصــورت نمایندگان پارلمان اروپا 

اقدام در دادگاه عدالت اروپا را بررسى خواهند کرد.
همچنین گفته شده که استرالیا، برونئى، ژاپن و کانادا نیز 
در عمل به وظایفشان براساس توافق سفرهاى بدون 
روادید براى اتباع اتحادیــه اروپا کوتاهى کرده اند. این 
چهار کشور یا محدودیت هاى روادید را برداشته و یا به 

زودى آنها را بر مى دارند.
با این حال یک کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا از تبعات 
این اقدام از جمله تالفى جویى واشنگتن و کاهش تعداد 
مسافران این قاره که باعث ضرر به صنعت گردشگرى 

مى شود،  هشدا ر داد.

«عمر البشیر» رئیس جمهور سودان    فارس|
معاون اول خود را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد 
و این اولین نخست وزیر دوره وى از سال 1989 است.

دفتر اجرایى حزب «المؤتمر الوطنى» (کنگره ملى) به 
ریاست عمر البشیر با تعیین «بکرى حسن صالح» به 

عنوان نخست وزیر موافقت کرد.
خبرگزارى فرانسه گزارش داد که «ابراهیم محمود» 
معاون رئیس حزب المؤتمر الوطنى گفت که بکرى به 
عنوان نخست وزیر سوگند یاد کرد و منصب کنونى 
خود به عنوان معــاون اول رئیس جمهــور را حفظ 

خواهد کرد.
دسامبر گذشته پارلمان سودان با تعدیل قانون اساسى 
موافقت کرد و به موجب آن منصب نخست وزیرى 
ایجاد و مقرر شد نخست وزیر که مسئولیت اجرایى در 
کشور را دارد، توسط رئیس جمهور تعیین شود و حق 
تشکیل دولت و برکنارى وزرا همچنان با رئیس جمهور 

خواهد بود.
اعضاى پارلمان سودان 426 نفر است که سه چهارم 
آنها از حزب حاکم المؤتمر الوطنى و بقیه نیز از احزاب 

هم پیمان آن هستند.
 با روى کار آمدن البشیر نظام پارلمانى در سودان به 
ریاست جمهورى تغییر کرده و منصب نخست وزیرى 

نیز حذف شده بود.

بــه عقیــده کارشناســان، روش هــاى بــه کار گرفتــه شــده «میخائیل 
گورباچف» در رهبرى شوروى ســابق، با اوضاع سیاســى، اقتصادى روسیه 
و اوضاع روابط بین المللى همخوانى نداشــته و پاســخگوى منافع مســکو

 نیست.
به گزارش تسنیم،«والدیمیر پوتین» رئیس جمهورى روسیه هشتادوششمین 
سالروز تولد میخائیل گورباچف نخستین و تنها رئیس جمهورى اتحاد جماهیر 
شوروى را به وى تبریک گفته و تجربه گرانقدر وى را مورد نیاز همه سیاستمداران 
نامید. این سخنان پوتین در حالى است که انتقادات زیادى در تمامى جبهه ها از 
گورباچف شنیده شده و در دوماى دولتى روسیه حتى برخى وى را «جنایتکار» 

نامیده اند.
سایت خبرى-اینترنتى «لنتا.رو» روســیه تالش کرده است این مسئله که آیا 
نظریات و روش هاى میخائیل گورباچف براى حل و فصل مسائل و مشکالت 

امروزى مناسب هستند را از زبان کارشناسان بررسى کند.
پوتین در پیام تبریک خود یادآور شده است که نخستین و آخرین رئیس جمهورى 
شوروى سابق سال هاى بسیارى در مباحثات مربوط به راه هاى توسعه جامعه 
جهانى و گفتگوهاى بین المللى شرکت کرده و در رابطه با مسائل جدى عصر 
خویش، تجارب حرفه اى زیادى به دست آورده که الزم است هر سیاستمدارى 

آنها را مورد توجه قرار دهد.
«آلکسى زوبین» کارشناس برجسته سیاسى و عضو مؤسسه مطالعات اجتماعى، 
اقتصادى و سیاسى روسیه معتقد است: «این جمله بندى رئیس جمهورى دقیقًا 
مطابق با سبک سیاسى وى است. این ســبک خاص سیاسى شامل پذیرفتن 
تداوم توسعه سیاسى روسیه با احترام به افرادى است که خطوط سیاسى خاصى 
را در دوره هاى مختلف تاریخ کشور تعیین کرده اند. البته این واقعیت است که 
همه رهبران سابق روسیه چنین سخنان گرمى را از سوى کاخ کرملین دریافت 

نمى کنند.»  

«آلکسى چپا» نایب رئیس کمیته امور بین الملل دوماى دولتى روسیه مى گوید: 
«شخصیت گورباچف به گونه اى است که دیدگاه هاى مختلفى در رابطه با او وجود 
دارد. ما سرنوشت او را به خوبى مى دانیم ولى باید پذیرفت که در شرایط دشوار 
دوران جنگ سرد، گورباچف توانست با اروپا ارتباط برقرار کند و باید از تجارب 
مثبت وى استفاده کرد. هرچند تصمیمات بسیارى در دوران حکومت وى مورد 

سئوال قرار دارند.»

مطابقت دیدگاه گورباچف و کرملین در مورد کریمه
میخائیل گورباچف در ســال 2014 از بازگشتن شــبه جزیره کریمه به ترکیب 
فدراسیون روسیه حمایت کرده و شواهد تاریخى براى تعلق داشتن این منطقه 
به روسیه را بیان کرد. این برخورد وى کامًال منطبق بر خط مشى کنونى رهبران 
روسیه بوده و کرملین نیز تأکید کرد: «مردم کریمه خواست خود را بیان کرده اند و 
قضیه کریمه دیگر براى مسکو تمام شده است.» گورباچف هم این موضعگیرى 

قاطع کاخ کرملین را ستود.

گورباچف، پایه گذار گفتگوهاى سیاسى بین روسیه و آمریکا
خوددارى از کشــمکش بــى پایان بــا غرب و تعلیق مســابقه تســلیحاتى 
اصلى ترین اساس «طرز فکر سیاسى جدیدى بود که گورباچف پایه ریزى کرد. 
وى از تماس هاى گرم با «جورج بوش پدر» در دهه 90 حمایت کرد و آنها بنیان 
گفتگوها بین مسکو و واشنگتن را پایه ریزى کردند. با وجود ناامیدى ها، گورباچف 
از تالش خود براى خوددارى از نظامى شدن روابط بین المللى دست برنداشت 
و این او بود که تصویب قطعنامه اى در مورد جنگ هسته اى را به شوراى امنیت 

سازمان ملل پیشنهاد کرد.
رهبران کنونى جهان نیز در اصل مخالف محدود شدن تهدیدات هسته اى نیستند 
و نگرانى از این خطر جدى، از اظهارات مقامات سیاسى نیز آشکار است. در این 

راستا والدیمیر پوتین هم بر ضرورت رعایت توافقات بین المللى و دوجانبه بین 
روسیه و آمریکا تأکید بسیار دارد. این در حالى است که مواضع «دونالد ترامپ» 
رئیس جمهورى جدید آمریکا هنوز به طور قطع مشــخص نیست، هرچند وى 
گفته است که آمریکا باید در رأس کشورهایى قرار بگیرد که داراى توان هسته اى 

هستند.
تفکر گورباچف در مورد لزوم برقرارى گفتگو با غرب بعد از الحاق شــبه جزیره 
کریمه به روسیه، با دشوارى هاى بسیارى روبه رو شده است. رئیس جمهورى 
سابق شوروى در سال 2014 در مورد تحریم هاى غرب علیه روسیه تأکید کرد که 
این اقدامات محدود کننده به هر دو طرف آسیب وارد مى کند. وى در سال 2016 

هم بار دیگر اعالم کرد که غرب باید بداند منزوى کردن روسیه معنایى ندارد.  
البته در واقع هر دو نظریه اصلى سیاســت خارجى گورباچف، یعنى خلع سالح 
هسته اى و لغو اقدامات محدود کننده، به حقیقت نپیوسته است و آمریکا طى چند 

سال اخیر بر شدت سیاست خویش در جهتگیرى به سمت روسیه افزوده است.
«یوگنى مینچینکو» نایب رئیس انجمن روابط اجتماعى روسیه در مورد استفاده 
از سیاست هاى گورباچف در سیاست کنونى کشور مى گوید: «اکنون روسیه در 
شرایط سیاسى و اقتصادى کامًال متفاوتى در مقایسه با اتحاد جماهیر شوروى  به 
سر مى برد. مردم روسیه اکنون دیگر زندگى متفاوتى دارند. میخائیل گورباچف 
اکنون دیگر به عنوان نمونه یک اصالحگر ناموفق به تاریخ روســیه پیوســته 
اســت. هرچند مى توان گفت که وى اهداف درســتى را دنبال کرده و انسان 
صادقى بوده که در حد خویش تالش نموده تا تمامیت ارضى کشورش را حفظ

 کند.»
این کارشناس افزود: «والدیمیر پوتین هم بعید است که دیدگاه هاى گورباچف 
را در سیاست امروزى روسیه به کار بندد. سخنان وى صرفًا جنبه احترام آمیز و 
به نوعى ابراز قدردانى بابت سال ها تالش وى در عرصه سیاست کشور داشته 

است.»

آیا روش هاى 
گورباچف 

براى پوتین 
مناسب است؟

مظنون آزاد شــده در ارتباط با پرونــده قتل برادر رهبر 
کره شــمالى، مالزى را عامل توطئه علیه پیونگ یانگ 

معرفى کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،«رى جونگ سول» 
مظنون به دست داشــتن در قتل برادر ناتنى رهبر کره 
شمالى، پس از کافى نبودن شواهد و دالیل، آزاد شد و 

هم اکنون در پکن به سر مى برد.
 وى در نخســتین اظهار نظر پس از آزادى مدعى شد 
قربانى توطئه مالزى شــده و در حقیقــت تمام حوادث 
پیش آمده تالشــى از جانب کوآالالمپور بوده است تا 

اعتبار کره شمالى را خدشه دار کند.
«کیم جونگ نام» برادر ناتنى رهبر کره شــمالى، 13 

فوریه در فرودگاه بین المللى کوآالالمپور با اســتفاده از 
سمى مهلک کشته شد. این سم در فهرست تسلیحات 
شیمیایى و کشتار جمعى سازمان ملل قرار دارد و مالزى 
مدعى شد کره شمالى در قتل «کیم جونگ نام» دست 
داشته و به دلیل استفاده از یک سالح شیمیایى ممنوعه 
باید مورد تحریم هاى جدید از ســوى سازمان ملل قرار 

بگیرد.
ماجراى قتــل برادر ناتنى «کیم جونــگ اون»، روابط 
دوستانه کوآالالمپور و پیونگ یانگ را کامًال خدشه دار 

کرده است. 
مظنون آزاد شــده اعالم کرد در روز حادثــه اصًال در 
فرودگاه کوآالالمپــور حضور نداشــته و از خودروى 

ســرقت شــده وى در ایــن ماجرا اســتفاده شــده 
است. 

وى مدعى شــد به دلیل آنکه ملیت کره شــمالى دارد 
بهترین گزینه براى مقامات مالزى به شمار مى آمد تا او 

را مقصر این قتل جلوه دهند.
 «رى جونگ ســول»در ادامــه گفــت: «در روزهاى 
بازداشــت، مأمــوران امنیتى مالزى عکــس اعضاى 
خانواده ام را به من نشان مى دادند و کامًال براى پذیرفتن 
این جرم تحت فشــار بودم. در آن لحظات به این باور 
رسیدم که مالزى به فکر توطئه علیه آبروى کره شمالى 
است و تمایل دارد مظنونى با همین ملیت، مقصر پرونده 

شناخته شود.»

عمر البشیر 
اولین نخست وزیر 

دوره خود را تعیین کرد

مالزى به توطئه 
علیه پیونگ یانگ 
متهم شد

پارلمان اروپا
قانون لغو ویزا با 
آمریکا را ملغى کرد

  ایرنا | خبرگزارى فرانسه با انتشار نتایج نظرسنجى موسسه «اُُدگزا» اعالم کرد که در صورت ورود «آلن 
ژوپه» به مبارزات انتخابات 2017 ریاست جمهورى فرانسه، این چهره مطرح سیاسى مى تواند پیشتاز دور نخست 

انتخابات شود و به مرحله دوم راه یابد.
خبرگزارى فرانسه یادآورى کرد: در صورت جایگزین شــدن آلن ژوپه به جاى «فرانسوا فیون» و معرفى وى 
به عنوان نامزد احزاب راست و میانه ، ژوپه با کســب 26/5 درصد آراء صدرنشین دور نخست انتخابات ریاست 

جمهورى فرانسه که در 23 آوریل (سوم اردیبهشت 96) برگزار مى شود، خواهد بود.
پس از وى نیز «امانوئل ماکرون» نامزد مستقلى که در روزهاى اخیر پیشرفت خوبى در مبارزات انتخاباتى داشته 
است با 25 و «مارین لوپن» نامزد حزب راست افراطى جبهه ملى با 24 درصد آراء در رده هاى بعدى قرار مى گیرند. 
نتایج این نظرسنجى نشان مى دهد که در صورت محقق نشدن این شرایط و باقى ماندن فرانسوا فیون در کارزار 
انتخاباتى، این نامزد در دور نخست فقط 19 درصد آراء را کسب مى کند و از شرکت در دور دوم انتخابات که 7 ِمى 

2017 ( هفدهم اردیبهشت) برگزار مى شود، بازمى ماند.
در این شرایط، این ماکرون است که با کسب 27 درصد آراء به عنوان پیشتاز به دور دوم راه مى یابد و پس از وى 

لوپن 25/5 درصد آراء را از آن خود مى کند.
بحث ها در خصوص کناره گیرى فرانسوا فیون و ورود آلن ژوپه به مبارزات انتخابات ریاست جمهورى فرانسه 
از آنجایى آغاز شد که فیون که پیش تر شانس نخست کسب کرسى ریاست جمهورى فرانسه شناخته مى شد، 
با مطرح شدن اتهام هایى مبنى بر ایجاد مشاغل ساختگى براى همسر و پسرانش در پارلمان فرانسه، به شدت با 

انتقاد جامعه و افکار عمومى مواجه شد و در نظرسنجى ها سقوط کرد.
در همین ارتباط بسیارى از نزدیکان ژوپه که در جهت اتحاد درون حزبى به کمپین انتخاباتى فیون پیوسته بودند، 
این کمپین را ترك کرده اند.  در این حوزه نام افرادى همچون «بنوا اَپرو»، «کریســتوف بِشو»، «ژیل بوایه» و 
«اِدوارد فیلیپ» به چشم مى خورد.  از همین رو «ژوپئیســت ها» (هواداران آلن ژوپه) از روز پنج شنبه در ستاد 

انتخاباتى فیون حاضر شده و اعتراض خود را به این نامزد جمهوریخواه، بیان کردند. 
در اینچنین شرایطى «تییرى سولِر» سخنگوى فرانسوا فیون نیز استعفاى خود را اعالم و از مبارزات انتخاباتى 

این نامزد کناره گیرى کرد. 
فیلیپ یکى از شــخصیت هایى که از کمپین تبلیغاتى فیون کناره گیرى کرده است مى گوید: این یک توطئه 
محرمانه براى برانداختن فرانسوا فیون نیست؛ ما نمى خواهیم که فیون موقعیت خود را ترك کند. او مى تواند 
نامزد انتخابات باقى بماند. او پیش تر 500 امضا جمع آورى کرده است. اگر او مى خواهد تا آخرش برود، مى رود. 
وى اضافه کرد: سئوال اینجاست که ادامه این راه تا آخرش، به چه معناست؟ با چه کسى است و براى چه کارى؟ 

در حال حاضر هواداران احزاب راست فرانسه به شدت دچار چالش شده و به دو نیم تقسیم شده اند، بخشى که 
خواستار ادامه کارزار انتخاباتى وى هستند و عده اى که کناره گیرى وى از انتخابات را فریاد مى زنند. 

در اینچنین شــرایطى حتى «پاتریک اســتفانینى» مدیر کارزار انتخاباتى فیون و مرد مأموریت هاى سخت و 
سازماندهى کننده کمپین «ژاك شیراك» در سال 1995، نیز از وى خواسته است که از انتخابات کناره گیرى کند. 
به گفته برخى سناتورهاى احزاب راست، «ژرار الرشه» رئیس سنا و از نزدیکان فیون نیز از او خواسته است که 

مبارزات انتخاباتى خود را متوقف کند. 
خبرگزارى فرانسه با بیان اینکه «سارکوزیست ها» (هواداران نیکوال سارکوزى) نیز در موقعیت سخت حمایت 
کردن یا نکردن از ژوپه قرار دارند، به نقل از «فرانســوا بروان» نوشت: اگر ژوپه قصد آمدن دارد، مى تواند نامزد 

دیگر احزاب راست باشد. 
پیچیدگى انتخابات پیش روى ریاست جمهورى فرانسه با لغو مصونیت قضائى مارین لوپن نامزد حزب راست 
افراطى جبهه ملى به دلیل انتشار تصاویر خشونت آمیز گروه تروریستى داعش روى حساب توئیترى خود، وارد فاز 
جدیدى شده است؛ موضوعى که مى تواند موجب واکنش افکار عمومى و تغییر نتایج نظرسنجى هاى جدیدتر شود.

«آلن ژوپه» مى تواند پیشتاز 
انتخابات ریاست جمهورى فرانسه شود

یک روزنامه ژاپنى از ســفر وزیر امور خارجه آمریکا به توکیو، پکن و سئول براى صحبت    مهر |
پیرامون کره شمالى و همچنین احتمال دیدار «دونالد ترامپ» با رهبران ژاپن و چین خبر داد.

روزنامه «کیودو» ژاپن از ســفر «رکس تیلرســون» وزیر امور خارجه آمریکا در ماه جارى میالدى به 
کشورهاى ژاپن، کره جنوبى و چین خبر داد که هدف 
اصلى آن بحث و تبادل نظــر پیرامون اقدامات کره 

شمالى عنوان مى شود.
این نخستین سفر رئیس دســتگاه دیپلماسى دولت 
جدید واشنگتن به منطقه «پاسیفیک» از بعد از روى 
کار آمدن دونالد ترامپ رئیــس جمهورى آمریکا، 

محسوب مى شود.
البته تاکنون ســفر تیلرسون از ســوى وزارت امور 
خارجه هیچیک از چهار کشــور نام بــرده، به طور 

رسمى اعالم نشده است.
با این حال، کیودو به نقل از منابع دیپلماتیک، تاریخ سفر تیلرسون به ژاپن و دیدار وى با «فومیو کیشیدا» 

وزیر امور خارجه کشور میزبان را 17 و 18 مارس (28 و 29 اسفند) اعالم کرد.
حتى کیودو تا طرح این احتمال که برنامه ریزى براى ســفر ترامپ به ژاپن موضوع دیدار طرفین خواهد 

بود پیش رفته است.
 در چین نیز، تیلرســون عالوه بر دیدار با «وانگ ئى» همتاى چینى احتماًال با «شى جین پینگ» رئیس 
جمهورى این کشور دیدار خواهد کرد. مقدمه چینى براى دیدار ترامپ و شى در ماه میالدى آوریل از جمله 

اهداف سفر وى به پکن عنوان مى شود.

«تیلرسون» 
آماده سفر به ژاپن، چین و کره جنوبى است
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چهل تکه

  فرارو| بدنام ترین شکارچى غیرقانونى فیل در تانزانیا که 
در زبان سواهیلى به «شیطان» مشهور است به 12 سال زندان 
محکوم شده است. یک گروه حفاظت از حیات وحش مى گوید 
که «بانیفیس متیو مالیانگو» مسئول کشتار هزاران فیل است. 
او پس از یکسال تعقیب در سپتامبر سال 2015 در دارالسالم 

دستگیر شد. 
جنایات او موضوع یک فیلم مســتند شبکه «نت فلیکس» با 
عنوان «بازى عاج» است. سازمان «الفانت اکشن لیگ» که با 
جرائم حیات وحش مبارزه مى کند گفته که او یک شبکه قاچاق 
عاج را در پنج کشور آفریقایى تانزانیا، بروندى، زامبیا، موزامبیک 

و جنوب کنیا اداره مى کرد.
مالیانگــو  متهم بود تأمیــن کننده اصلى عاج بــراى «یانگ 

فنگالن» شهروند چین است که به «ملکه عاج» شهرت دارد.

متهم «یعقــوب باراخاس» در ســال 2014    فردا|
میالدى در خانه اى در مریلنــد آمریکا، هنگامى که متوجه 
مى شــود یک تکــه از کیــک درون یخچال گم شــده 
به جان برادرزاده کوچکــش افتاده و او را به شــدت کتک 

مى زند.
پس از حمله وحشیانه، مادر کودك مداخله کرده و این پسر 

بچه را به بیمارستان منتقل کرده اند.
دادگاهى در کالیفرنیا این عموى روانى را به ده ســال زندان 
محکوم کرد. اطالعات منتشر شده پلیس نشان مى دهد با 
وجود اینکه متهم ادعاى پشیمانى کرده، قاضى پرونده رفتار 

این جوان را وحشیانه توصیف کرده است.
مدارك پلیس نشان مى دهد متهم داراى سوابق کودك آزارى 

در پرونده خود بوده است .

مرد خشن، درجریان    باشگاه خبرنگاران جوان |
درگیرى شــدید هم اتاقى اش را بخاطر برنامه اى تلویزیونى 

هدف ضرب و شتم قرار داد و او را روانه بیمارستان کرد.
«مایکل سوبون» 57 ساله که بارها به علت ارتکاب خشونت 
به زندان افتاده بود، نارضایتى از برنامه اى تلویزیونى را بهانه 
کرد و از آنجا که هم اتاقى اش به او بدهکار بود به ضرب و شتم 
اوپرداخت. وقتى پلیس با تماس همســایگان به محل حادثه 
رسید، با مرد مجروح نیمه جانى روبه  روشد اما مایکل درگیرى 

فیزیکى را انکار کرد. 
به این ترتیب کارشناسان پزشــکى قانونى وارد عمل شدند 
و توانســتند آثار پوســت بدن فرد مجروح را روى کفش وى 
پیدا کنند. با اثبات جرم این زندانى ســابقه دار،  پلیس دستور 

بازداشت او را داد.

خشونت بخاطر برنامه تلویزیونىبى رحم ترین عموى دنیا«شیطان» فیل ُکش  030201

سرقت از 
پیـرزن ها 
براى کار 

خیر!

فرمانده انتظامى شهرســتان زاهدان از عملیات موفقیت آمیز مأموران پلیس این فرماندهى در شناسایى و 
دستگیرى عامالن آدمربایى دختر جوان خبر داد. به گزارش میزان، سرهنگ على عارف نژاد، اظهار داشت: 
در پى کسب اطالع از وقوع یک آدمربایى و ربوده شدن یک دختر جوان در استان خراسان رضوى و اطالع 
از انتقال گروگان به زاهــدان تیمى مجرب از مأموران 
انتظامى این فرماندهى جهت شناسایى متهم یا متهمان 
و آزادى گروگان تشکیل شد و بالفاصله کار خود را آغاز 
کردند.   وى افزود: با توجه به شناخت کامل مأموران از 
جغرافیاى محل وقوع جرم و تحقیق و بررسى مشخص 
شد، علت و انگیزه این آدمربایى اختالفات شخصى و 

مالى بوده است. 
ســرهنگ عارف نژاد تصریح کرد: مأمــوران با انجام 
اقدامات پلیسى گسترده و با به کارگیرى کلیه امکانات، 
موفق شدند هویت و مخفیگاه عامالن این آدمربایى را 
شناسایى و در عملیاتى ضربتى و غافلگیرانه سه متهم را دستگیر کنند.   فرمانده انتظامى شهرستان زاهدان 
در پایان با اشاره به اعتراف متهمان به بزه انتسابى خود مبنى بر اختالفات مالى، خاطر نشان کرد: پلیس اجازه 
نخواهد داد که مجرمان و مخالن نظم و امنیت عمومى، آسایش شهروندان را بر هم ب زنند و در صورت بروز 

هر گونه اقدام غیرقانونى با هنجارشکنان برخورد قاطعى خواهد شد.

  انتخاب | 4 نفر از مزاحمان تلفنى اورژانس 115 این شهر هر یک به تحمل شش ماه زندان محکوم شدند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى دانشگاه علوم پزشکى مشهد گفت: مزاحمت هاى تلفنى موجب اختالل در 
ارائه خدمات اورژانس به بیماران و افراد نیازمند مى شود به همین دلیل از پنج نفر بخاطر مزاحمت هاى تلفنى 

متعدد، به دادگاه کیفرى مشهد شکایت شد.
رضا وفایى نژاد بیان کرد: پس از پیگیرى از سوى شرکت 
ایرانسل و دریافت مشخصات افراد، دادگاه کیفرى مشهد 
چهار نفر را بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسالمى و 
614 قانون تعزیرات به زندان محکوم کرد و یک نفر نیز 
تبرئه شد. وى افزود: ساالنه حدود 200 هزار مأموریت 
توســط اورژانس 115 در مناطق زیر پوشش دانشگاه 
علوم پزشکى مشهد انجام مى شود که 75 درصد از این 
تعداد مربوط به شهر سه و نیم میلیون نفرى مشهد است.

برخى از تماس هاى تلفنى با اورژانس مشــهد در قالب 
مشاوره شامل پرسش هاى درمانى در مورد دارو و عالیم بیمارى است و برخى از آنها تماس هاى غیر مرتبط 

است، به طورى که شماره اورژانس با سایر نهادها مانند آتش نشانى و هواشناسى اشتباه گرفته مى شود.
مزاحمت هاى تلفنى مانند اعالم فوتى، ناسزا گفتن و قط ع کردن حدود 10 درصد از تماس هاى شهروندان با 

اورژانس 115 مشهد را شامل مى شود.

نجات دختر جوان از چنگال گروگان گیران

عاقبت مزاحمان اورژانس در مشهد

فرد معتاد 
یک شعبه بانک را در اهواز آتش زد

دستگیرى 14 دختر و 20 پسر 
در پارتى شبانه اهواز

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان خوزستان از 
دستگیرى 14 دختر و 20 پسر در پارتى شبانه خبر داد.

به گزارش جام جم آنالین حسینى، در تشریح جزئیات 
این خبر گفت: پیرو دریافت خبرى از سوى ستاد احیاى 
امر به معروف و نهى از منکر مبنى بر برگزارى پارتى 
مختلط در روزهاى پایانى هفته گذشته توسط فردى 
که از طریق صفحه اى در اینستاگرام به انتشار عکس 
و فیلم هاى پارتى مختلط اقدام کرده بود، صحت خبر 

مورد بررسى قرار گرفت.
دادستان اهواز در ادامه بیان کرد: با ورود به محل 14 
دختر و 20 پسر به صورت نیمه عریان و پوشش زننده 
که همگى در حال پایکوبى و شرب خمر بودند مشاهده 
شد که همگى دســتگیر و 16 نفر مرد و 13 نفر زن با 
صدور قرار وثیقه به زندان معرفى شدند و مابقى با قید 

وثیقه آزاد شدند.
این مقام قضائى همچنین گفت: پس از بازرســى از 
منزل مذکور تعداد 48 بطرى مشروبات الکلى کشف و 

ضبط و خانه مذکور نیز پلمب شد.

اعضاى باندى که با سوراخ کردن دیوار بانکى در شهرستان 
اسالم آباد غرب وارد آنجا شده و حدود 200 میلیون تومان 

سرقت کرده بودند، دستگیر شدند.
به گزارش جام جم آنالین  ، صبح 11دى ماه امسال زمانى 
که کارکنان بانک ملى شــعبه فرماندارى در شهرستان 

اسالم آباد غرب راهى محل کارشان شدند به محض ورود 
به ســاختمان بانک صحنه عجیبى را دیدند. دیوار پشتى 
بانک سوراخ شده بود و دزدان پس از ورود به داخل بانک 
گاوصندوق را تخریب کرده و همه پول هاى داخل آن را که 

حدود 200میلیون تومان بود، سرقت کرده بودند.

با گزارش این ماجرا به پلیس، تیمــى از کارآگاهان راهى 
محل حادثه شدند و تحقیقات براى یافتن ردى از دزدان 
شروع شد. بررسى ها نشان مى داد که سارقان پس از ورود 
به بانک با استفاده از دســتگاه هوابرش اقدام به تخریب 
گاوصندوق کرده و پول  ها را دزدیده اند. سرقت آنها چنان 
حرفه اى و بدون برجا گذاشــتن رد و سرنخ انجام شده بود 
که مأموران حدس زدند با دزدانى سابقه دار روبه رو هستند.

آنها در ادامه تحقیقات به سرنخ هایى دست یافتند که نشان 
مى داد اعضاى این باند پیش از این نیز در شهرهاى دیگر 
ازجمله شمال کشور دست به ســرقت هاى مشابه زده و 
شبانه با سوراخ کردن دیوار وارد بانک شده و اقدام به سرقت 
پول ها کرده بودند. در ادامه هویت یکى از دزدان شناسایى 
شد و کارآگاهان با زیرنظر گرفتن وى موفق به شناسایى 
همدستان او شدند. به گفته فرمانده انتظامى اسالم  آبادغرب، 
سارقان براى اینکه کسى متوجه آنها نشود، سرقت را در 
روز جمعه و با استفاده از تعطیلى بانک انجام داده بودند که 
تاکنون پنج نفر از آنها دستگیر شده و به جرم خود اعتراف 
کرده اند. به گفته بهروز سرتیپ نیا، احتماًال افرادى دیگر نیز 
در ارتباط با این پرونده هستند که تحقیقات براى شناسایى 
آنها ادامه دارد. اینکه دزدان به غیر از این بانک به چند بانک 
دیگر دستبرد زده و چه مقدار پول دزدیده اند، هنوز مشخص 
نیست و تحقیقات در این زمینه در حالى ادامه دارد که پلیس 
اعالم کرده به زودى اطالعات تکمیلى درخصوص فعالیت 

این باند سرقت را منتشر خواهد کرد.

آتش نشانان با سرعت عمل خود دست کارگر شیرینى پزى را از میان قطعات دستگاه خمیرکوب رهاسازى 
کردند.

به گزارش میزان، پس از اطالع رسانى این حادثه به ســامانه 125 از سوى کارگران یک کارگاه شیرینى 
پزى، بالفاصله نیروهاى عملیاتى ایستگاه 6 به همراه 
گروه امداد و نجات 4 با هماهنگى ســتاد فرماندهى 
سازمان آتش نشــانى تهران، به بلوار شهید اندرزگو، 

خیابان ارکیده اعزام شدند.
رامین نایب پور رئیس ایســتگاه 64 آتش نشــانى 
درباره ایــن حادثه گفــت: کارگر جــوان در کارگاه 
شیرینى پزى مشــغول کار با دســتگاه خمیرکوب 
بود که بــه علت بى احتیاطى، دســت راســت وى 
در ال بــه الى قطعــات دســتگاه خمیرکــوب گیر

 کرد.
وى در ادامــه افــزود: آتــش نشــانان بــه 
ســرعت پس از قطع جریان برق دســتگاه، با اســتفاده از تجهیــزات هیدرولیکى و بــا احتیاط کامل، 
قطعــات دســتگاه را بــاز کــرده و دســت کارگــر 30 ســاله را از داخل این دســتگاه رهاســازى 

کردند.
 این رئیس ایستگاه خاطرنشان کرد: با توجه به آســیب دیدگى جزئى دست کارگر جوان، وى براى انجام 
معاینات پزشکى تحویل عوامل اورژانس شد و نیروهاى عملیاتى پس از ایمن سازى و ارائه تذکرات ایمنى 

به کارگران، محل حادثه را تحویل مالک کارگاه دادند.

دست کارگر شیرینى پزى 
زیر دستگاه خمیرکوب

دستبرد 200 میلیون تومانى به بانک 
با سوراخ کردن دیوار

2 ســارق که به بهانه کمک به افــراد بى بضاعت از 
ده ها پیرزن طال ســرقت کرده بودند، شناســایى و 

دستگیر شدند.
به گزارش میــزان، دوازدهم آبان مــاه خانمى 96 
ســاله با مراجعه به کالنترى 951 بى ســیم تهران 
به مأمورین اعالم داشــت که طــال و جواهراتش 
توسط سرنشــینان یک دســتگاه خودروى پراید و 
در پوشــش افراد خّیر مورد ســرقت قــرار گرفته 

است. 
با تشــکیل پرونده مقدماتــى با موضوع ســرقت 
طالجات به شــیوه قاپ زنى و به دســتور بازپرس 
شعبه ســوم دادســراى ناحیه 43 تهران، پرونده در 
اختیار پایگاه ششــم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 

گرفت. 
مالباخته پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهى 
تهران بــزرگ در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: 
«داخل ایستگاه اتوبوس خیابان 71 شهریور، منتظر 
آمدن اتوبوس بودم که یک پراید ســفیدرنگ با دو 
جوان مقابلم توقف کرد. سرنشین پراید ابتدا نشانى 
یک خیابان را از من پرسید و در ادامه، با نشان دادن 
یک کیســه حاوى البســه عنوان داشــت که قصد 
رســاندن این لباس ها به افراد نیازمنــد را دارد. این 
شخص حتى یک بســته دو هزار تومانى را نیز نشان 

داد و خواهش کرد تا این بسته پول را به همراه کیسه 
حاوى البسه به افراد نیازمند برسانم؛ در زمان تحویل 
گرفتن کیسه البســه، سرنشــین پراید به بهانه اى 
اینکه قصد خرید طالهایى مشابه طالهاى مرا براى 
همسرش دارد، سئواالتى را در خصوص مشخصات 
طالجات همراهم مطرح کرد و نهایتًا به بهانه نوشتن 
شماره هاى درج شده در داخل طالها از من خواهش 
کرد تا براى لحظه اى طالجات خودم را در اختیارش 
بگذارم. این شخص پس از نوشتن شماره هاى درج 
شــده بر روى طالها، آنها را به همراه بسته پول دو 
هزار تومانى در داخل کیســه محتوى البسه گذاشت 
و پس از بستن در کیســه، آن را به من تحویل داد.

کیســه حاوى لباس ها را همراه خود به خانه بردم. 
قبل از تحویل دادن کیســه البســه به خانواده اى 
نیازمند، در کیســه را باز کردم تا طالجات خودم را 
از داخل آن بــردارم اما از طالها و بســته پول هیچ 
خبرى نبود؛ کیســه را کامل خالى کــردم و در آنجا 
بود که متوجه پارگى کیســه در قســمت پایین آن

 شدم.» 
با توجه به شیوه و شگرد سارقان در سرقت طالجاِت 
مالباخته، کارآگاهان پایگاه ششــم پلیس آگاهى با 
بررســى پرونده هاى مشــابه و بهره گیرى از بانک 
اطالعات مجرمین سابقه دار در پلیس آگاهى، موفق 

به شناســایى یکى از مجرمین ســابقه دار در زمینه 
ســرقت طالجات از زنان به نام «حسین» 62ساله 
شدند که از سال 90 تاکنون بارها به اتهام زورگیرى، 
قاپ زنى و سرقت طالجات از بانوان دستگیر و روانه 

زندان شده است. 
با شناســایى تصویر حسین توسط شــاکى پرونده و 
چندین مالباخته دیگر که دقیقاً به همین شیوه و شگرد 
مورد ســرقت قرار گرفته بودند، شناسایى مخفیگاه 
متهم براى دستگیرى اش در دستور کار کارآگاهان 

قرار گرفت. 
بــا انجــام اقدامــات پلیســى، مخفیگاه حســین 
در منطقه شــوش– خیابان منصور شناســایى شد 
و کارآگاهــان در بهمــن 91 و پــس از اطمینان از 
حضور متهــم در مخفیگاهش او را دســتگیر و به 
پایگاه ششــم پلیس آگاهى تهران بــزرگ منتقل 

کردند. 
حسین پس از انتقال به پایگاه ششم آگاهى و مواجهه 
حضورى با تعدادى از مالباختگان، صراحتاً به «سرقت 
طالجات از زنان در پوشــش افراد خّیــر» اعتراف و 
همدســتش به نام «ســعید» را نیز معرفى کرد. با 
شناســایى متهم 82 ســاله او نیز به عنوان یکى از 
مجرمین سابقه دار در زمینه ســرقت داخل خودرو 

شناسایى شد. 

بنا بر اعترافات حسین، این دو مجرم سابقه دار ابتدا در 
زندان با یکدیگر آشنا و پس از آزادى از زندان، سرقت 
طالجات از بانوان به ویژه پیرزن ها را در قالب گروه 
دو نفره و با اســتفاده از خودروى پراید سفیدرنگ و 
همچنین خودروى پژو 504 نوك مدادى آغاز کرده 

بودند. 
در ادامه اقدامات پلیســى جهت دســتگیرى سعید، 
کارآگاهان پایگاه ششــم پلیس آگاهى با شناسایى 
مخفیگاه وى در منطقه خاوران، او را  دســتگیر و به 
پایگاه ششم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل کردند. 
هر دو متهــم پرونده که اعتیاد شــدیدى به مصرف 
مواد مخدر از نوع شیشــه و تریاك دارند، در همان 
مراحل اولیــه تحقیقــات و در اعترافــات خود به 
ده ها فقره سرقت مشابه در مناطق مختلف تهران به 
ویژه در مناطق پاسداران، تهران نو، پیروزى، نیروى 
هوایى، شمس آباد، رسالت و نارمک و همچنین سایر 
شهرهاى کشــور به ویژه در اصفهان، رفسنجان و 
قزوین اعتــراف کردند  و عنوان داشــتند که طال و 
جواهرات مسروقه را به دو خریدار طالجات مسروقه 
در محدوده میدان خراســان فروخته اند که این دو 
خریدار اموال مسروقه نیز دســتگیر و در تحقیقات 
تکمیلى به خرید طالجات سرقتى از متهمین پرونده 

اعتراف صریح کردند. 

معاون عملیات سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اهواز گفت: یکى از شعبه هاى بانک ثامن 
در مرکز شهر اهواز توسط یک فرد معتاد آتش زده شد.

محمود روزبهانى در گفتگو با ایرنا بیان کرد: این فرد با پاشیدن بنزین بر روى برخى میز و صندلى هاى این 
شعبه بانک، اقدام به آتش زدن آن کرد که کارکنان بانک با استفاده از کپسول خاموش کننده آتش، آتش 
سوزى را مهار کردند.  وى افزود: بانک دچار دود گرفتگى و خسارت جزئى شد اما به سامانه بانک صدمه اى 
وارد نشد.  معاون عملیات سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اهواز اظهار داشت: فرد متخلف 

توسط مأ موران انتظامى بازداشت شد.
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ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 951517 خواهان ســید جواد موسوى زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت آسیه اســماعیلى کیانى تقدیم نموده  است. وقت 
رســیدگی براي مورخ 96/2/3 ســاعت 11/30 تعیین گردیده اســت، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتداي خیابان شــیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال  شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  
م الف: 38408 شعبه 7 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/12/486
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951466 خواهان آقاى حســین غالمى فشارکى با 
وکالت خانم شفیعى دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقاى امین 
یزدان دوست تقدیم نموده  است؛ وقت رســیدگی براي روز یکشنبه مورخ 96/2/3 
ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 38413 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/487
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1173/95 خواهان مصطفى عبدى دادخواستى مبنی 
بر الزام به انتقال سند به طرفیت محمود ناطقى عطاآبادى تقدیم نموده  است. وقت 
رسیدگی براي روز چهارشــنبه مورخه 96/1/30 ساعت 10 تعیین گردید. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشــانى خ هشت بهشت شرقى بعد 
از چهارراه پیروزى روبه روى مســجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 53 ح شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 38422 شعبه 53 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/488
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951520 خواهان محمدرضا محبــى نورالدین وند 
دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم و انتقال سند خط موبایل 09131675059 به 
طرفیت على شاه مندى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/2/4 
ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي شیخ صدوق 
شمالى چهارراه وکال مجتمع شــماره 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 شـــود.  م الف: 38421 شعبه 7 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/489
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951469 خواهان آقاى علیرضا رادمنش دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیــت آقاى یزدان بهرامى تقدیم نموده  اســت. وقت 
رسیدگی براي روز سه  شنبه مورخ 96/1/29 ســاعت 8/30  صبح تعیین گردیده 
است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  
م الف: 38436 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/12/490
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-1163 خواهان مهدى کنگازیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مجید جابرى پوده تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي 
مورخ 96/2/10 ساعت 16/30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداي 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 اتـخـــاذ مـی شـود.  م الف: 38444 شعبه 
27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/491

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950718/95 خواهان بهنام جامى دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت محمد صادقى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخه 
96/2/25 ساعت 4 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، 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 شــوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 
شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 38443 شعبه 26 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان/12/492
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 513/95 اصلى - 795/95 تقابل خواهان  سید سلمان 
گلســتانها با وکالت احمد انصارى دادخواســتی مبنی بر الزام و تقابل  به طرفیت 
1- علیرضا رنجکش 2- محسن پور مومن 3- مهین کرباسى4- روشنک سعیدى 
5- محمد قادرى 6- امیرحسین فر تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 
96/2/7 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان  ســجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب 
ساختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 مجتمع 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 شـود.  م الف: 38451 شعبه 6 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/493
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1135/95 خواهان ساسان امانى نیا دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت 1- کامران قربان پور- ایران محمدى تقدیم نموده  است. 
وقت رسیدگی براي روز چهارشــنبه مورخ 96/1/23 ساعت 3/30 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان- ابتداي خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  
م الف: 38449 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/12/494
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951500 ش/14 خواهان سمانه السادات میرطاوسى 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد مهتابیان تقدیم نموده  است. وقت 
رسیدگی براي مورخ 96/2/4 ســاعت 10/30 تعیین گردیده اســت. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان- ابتداي خیابان آتشــگاه- مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 
38448 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/12/495
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951499 خواهان 1- بهمن بهرامى 2- آمنه بهرامى 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمــد مهتابیان تقدیم نموده  اســت. 
وقت رســیدگی براي مورخ 96/2/4 ســاعت 11 تعیین گردیده است، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شوراي حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 
38447 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/12/496
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 927/95 خواهان شرکت تعاونى اعتبار حسنات در حال 
تصفیه دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ چک به طرفیت محمد ترابى تقدیم نموده  
است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/6 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراي حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 
38518 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/12/497
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1159/95ش25 خواهان رضا نصرآبادى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه 58/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت شهرام 
نکویى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/2 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 38517 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/498
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1006/95 خواهان محمدرضا غالم پور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت شــهریار منصورى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی 
براي روز دوشــنبه مورخه 96/2/11 ســاعت 5/30 عصر تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- 
روبروي مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 کدپستی 8165756441 
شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 38516 شعبه 28 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/499
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1179/95 خواهان حمیدرضــا نیکوآبادى با وکالت 
صبا حسین پور دادخواســت مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا داورى، سعادت 
طاهرى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخه 96/2/2 ساعت 
8/30 تعییــن گردید. با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى 
هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع 
شماره سه 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 اتـخـــاذ مـی شـود.  م الف: 38515 شعبه 
52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/500

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالســه 1128/95 خواهان شــرکت پخش ســایه ســمن 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت قاسم على رئیسى مبارکه تقدیم نموده  است. 
وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/30 ســاعت 15:45 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتداي شــیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  
م الف: 38512 شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/12/503
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1332/95 خواهان مهدى مقبل دادخواستى مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت خانم ساناز کاظم زاده تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي 
روز سه شنبه مورخه 96/1/29 ســاعت 9 تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه به نشانى خ هشت بهشت شــرقى بعد از چهارراه پیروزى 
روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 
53 ح شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 38510 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/504
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1328/95 خواهان محمدرضا غفورى دادخواســتى 
مبنی بر الزام خواندگان به انتقال ســند به طرفیت ســیدمهرداد داستار و فرزانه 
محجوبى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخه 96/1/29 
ســاعت 10 تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشــر، خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به 
نشانى خ هشت بهشت شــرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على 
(ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 53 ح شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  
م الف: 38509 شعبه 103 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)/12/505
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 867/95 خواهان نفیســه توسلى دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت ســید رحیم هاشــمى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي 
روز چهارشــنبه مورخ 96/2/6 ســاعت 17/30 تعیین گردیده اســت. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، حســب 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 چهارراه سپهساالر ابتداى خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره 
یک شوراهاي حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
آن را اخذ نماید. در صورت عدم حضور، وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 38507 شعبه 41 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/507
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951530 خواهان قاسم افشارى با وکالت رحمان جنت 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدعلى عزیزى همامى تقدیم نموده  

است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/20 ســاعت 8  صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهــان برابر ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 2 
شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 38506 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/508
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951531 خواهان قاسم افشارى با وکالت رحمان جنت 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت على اکبر دانشور تقدیم نموده  است. وقت 
رسیدگی براي مورخ 96/2/20 ســاعت 8/30  صبح تعیین گردیده است، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان شیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  
م الف: 38505 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/12/509
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951460 خواهان شــرکت آرین گستر نقش جهان – 
جواد منصورى- حســینعلى جعفرى هرســتانى با وکالت نوشین فرهانى روحانى 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت شهاب الدین رحیمى تقدیم نموده  است. 
وقت رسیدگی براي روز چهار شنبه مورخ 96/2/20 ساعت 9  صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان چهار راه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم 
شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـود.  ضمنًا چنانچه شهود معارض دارید به شعبه 12 در روز رسیدگى با کارت 
شناسایى معتبر حاضر نمائید. م الف: 38504 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/510
ابالغ وقت رسیدگی

در خصــوص پرونده کالســه 1072/95 خواهان غالم حســین ترحمى هرندى 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت روح الــه کبارى تقدیم نموده  اســت. 
وقت رســیدگی براي مورخه 96/2/16 ســاعت 5/30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- 
روبروي مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 کدپستی 8165756441 
شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 38503 شعبه 22 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/511
وقت اجراى قرار تحریر ترکه 

شماره: 1073/95 ش ح/15- 95/11/30 مرجع رسیدگى: شعبه 15 شوراى حل 
اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست مجتبى فروغى به 
طرفیت مسعود- مجید- معین- شهال- ســمیه فروغى ابرى و حوا مدیرزاده قرار 
تحریه ترکه مرحوم اکبر فروغى طى شــماره 1175- 95/11/30 در شوراى حل 
اختالف اصفهان صادر و وقت اجراى قرار روز 96/2/12 ساعت 17:30 عصر تعیین 
گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بســتانکاران و مدیونین به متوفى 
و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در 
محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس حاج رحیم ارباب حاضر شوند. 
عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 38502 شعبه 15 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/512
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1176/95 خواهان علیرضا کهرنگى دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت شــهرام صابرى هارونى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی 
براي روز چهارشنبه مورخه 96/1/30 ســاعت 10/30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشــانى خ هشت بهشت شرقى بعد 
از چهارراه پیروزى روبه روى مســجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 53 ح شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 38501 شعبه 53 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/513
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1126/95 خواهان ســعید خبازیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مصطفى اســحاقیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي 
مورخه 96/1/28 ســاعت 5:30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 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 اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 38497 شعبه 42 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/514
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1125/95 خواهان ســعید خبازیان با وکالت آقاى 
على اصغر فتاحى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیرمحمد محسن زاده 
فرزند عباسعلى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/1/28 ساعت 
5 عصر تعییــن گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  
م الف: 38492 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/12/515
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951592 خواهان  مهدى کنگازیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت علیرضا زارعى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي 
مورخه 96/1/19 ساعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شوراي حل 
اختالف اصفهان شــعبه 13 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 اتـخـــاذ مـی شـود.  م الف: 38475 شعبه 13 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/517
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951420 خواهان  مهرداد قاسمى به وکالت على اکبر 
سالمى دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت حسین مسعودى- فریبا کریمى 
تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/1/23 ســاعت 9/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، 
اول ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 32 شوراي حل اختالف 

اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  
م الف: 38435 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/12/518
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1345/95 ش ح 52 خواهان عباس دهقان دادخواستی 
مبنی بر به طرفیت 1- حسن شــفیعى 2- فرشــید داروخواه تقدیم نموده  است. 
وقت رســیدگی براي مورخه 96/2/6 ســاعت 8/30 تعیین گردیــد. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشــانى هشت بهشت شرقى بعد از 
چهارراه پیروزى روبه روى مســجد امام على (ع) مجتمع شماره سه شوراى حل 
اختالف اصفهان شــعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 38376 شعبه 52 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/519
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951439 خواهــان تعاونى اعتبــارى ثامن االئمه 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 81/000/000 ریال به طرفیت 1- محمد کریمى 
2- رضا میرزایى 3- مجید رئیسى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 
96/2/2 ســاعت 9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 45 
شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 38377 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان/12/521
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951319 خواهان محسن سلطانى ایچى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین نوروزى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي 
مورخ 96/2/12 ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي 
خیابان شیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 
38350 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/12/522
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 419/95 خواهان ســیدمهدى هاشمى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت مهدى خسروجردى تقدیم نموده  است. وقت 
رسیدگی براي روز شنبه مورخه 96/3/6 ساعت 18/30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي 
مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه 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 اتـخـــاذ مـی شـود.  م الف: 38347 شعبه 49 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/523
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1417/95 ش 51 ح خواهان سیداحمد میراسماعیلى 
دادخواســت مبنی بر مطالبه به طرفیت محســن خیرى تقدیم نموده  است. وقت 
رسیدگی براي روز یکشــنبه مورخه 96/1/27 ســاعت 12:00 تعیین گردید. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــاي خواهان مراتب در جراید 
منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشانى هشت بهشت شرقى 
بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مســجد امام على (ع) مجتمع شماره سه شوراى 
حل اختالف اصفهان شعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 38374 شعبه 51 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/524
ابالغ 

عطف به ابالغ کارشناســى شــماره 152/17460/00 مورخ 95/12/01 که به 
پیوست نامه شماره 951289 مورخ 95/12/01 شعبه 11 مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف اصفهان ارسال گردیده، اینجانب کارشــناس منتخب جهت تعیین 
اجرت المثل ضمن هماهنگى از محل موردنظر واقع در خیابان آل بویه- برجهاى 
آفتاب- بلوك C- واحد 124 طبقه دوازدهم بازدیــد و گزارش ذیل را تقدیم مى 
دارم. آپارتمان با موقعیت شــمالى، با زیربناى 142/8 مترمربع بصورت سه خوابه 
داراى پارکینگ و انبارى و داراى اشــتراکات آب، برق و گاز و سیستم سرمایش و 
گرمایش مرکزى فن کوئل و مجموعه داراى استخر، جکوزى و آسانسور میباشد. 
ساختمان مذکور داراى اجاره نامه به شماره 91/140697 فى مابین خانم افسانه 
خالدان بعنوان موجر و آقاى ســعید چراغى بعنوان مســتاجر از تاریخ 94/06/01 
لغایت 95/06/01 مى باشد با اجاره ماهیانه 13/000/000 ریال و یکصد میلیون 
ریال قرض الحســنه (رهن) قرارداد منعقد گردیده که براساس صورتجلسه مورخ 
95/11/26 و نامه شــماره 5827/95 مورخ 95/11/27 شــعبه 2 اجراى احکام 
دادگسترى واحد مذکور در تاریخ 95/11/26 تخلیه گردیده است. نتیجه گیرى: با 
در نظر گرفتن جمیع جهات کارشناسى موقعیت محل اجرت المثل ماهیانه ملک 
مذکور معادل مبلغ 15/000/000 ریال معادل یــک میلیون و پانصد هزار تومان 
برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 38442 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/525
ابالغ 

شماره کالسه: 950799 خواهان: امیرمحسن قادرى فرزند فضل اله سن: 42 شغل: 
آزاد، محل اقامت: تهران- پاسداران- نبش بوستان بهار- ساختمان بوستان واحد 2. 
خوانده: حیدرعلى قائد امینى هارونى فرزند محمد محل اقامت: اصفهان – خیابان 
میر- کوچه شقایق پالك 7. وکیل یا نماینده قانونى: هدى جمشیدى وکیل پایه یک 
دادگسترى محل اقامت: اصفهان – خیابان عبدالرزاق – ساختمان ادارى حاجب 
الدوله طبقه دوم واحد 21. خواســته یا موضوع و بهاى آن: الزام خوانده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 پنجاه میلیون ریال اصل طلب بانضمام کلیه خسارات و هزینه 
هاى دادرسى و بدواً تقاضاى صدور قرار تامین خواســته طبق ماده 117 ق آ د م. 
دالئل و منضمات دادخواست (مدارك): استماع شهادت شهود- اعمال ماده 212 
ق آ د م- جلب نظر کارشناس. شرح دادخواست: احترامًا: موکل مدت 4 سال پیش در 
حضور شهود متعدد مبلغ پنج میلیون تومان وجه رایج به خوانده پرداخت نموده است 
(بعنوان قرض الحسنه) و علیرغم اینکه به دفعات طلب خود را مطالبه نموده است 
لیکن خوانده محترم از پرداخت بدهى خود اســتنکاف مى نماید. لذا به موجب این 
دادخواست تقاضاى صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون 
تومان بابت طلب بانضمام کلیه خسارات و هزینه هاى دادرسى و بدواً تقاضاى صدور 
قرار تامین خواسته با جلب نظر کارشناسى مستدعى است ضمنًا اسامى شهود مریم 
معتمدى – رضا شهسوارى- عبدالعلى خوانسارى. م الف: 38356 شعبه 33 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/526
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103731205775 شماره پرونده: 9309983733201417 
شماره بایگانى شعبه:950108 در پرونده کالسه 950108 شعبه 103 دادگاه کیفرى 
دو نجف آباد خانم عادله نکوئى فرزند محمود متهم است به جعل نظر به اینکه متهم 
در آدرس اعالمى شناخته نشده است. لذا وفق ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسى 
کیفرى به متهم ابالغ مى گردد در جلسه مورخ 1396/01/16 ساعت 11/15 صبح 
در شعبه 103 دادگاه کیفرى نجف آباد حاضر شود. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم 
قانونى نمى باشد. م الف: 3686 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (103 

جزایى سابق)/12/675



1414آگهىآگهى 2894دو شنبه  16 اسفند  ماه 

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970352201536 شماره پرونده: 9509980352200883 
شماره بایگانى شعبه: 950911 خواهان : آقاى محسن محمدى فرزند فرهاد با وکالت 
آقاى مهرداد تیمورى جروکانى فرزند محمد به نشــانى: اصفهان- خیابان شریعتى 
روبروى درب بزرگ اورژانس شــریعتى پالك 34 همکف واحد دوم، خوانده: آقاى 
حبیب محمدى سورچه باالئى فرزند شهریار به نشانى: مجهول المکان، خواسته ها: 
1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه. راي 
دادگاه: در خصوص دعوى آقاى مهرداد تیمورى به وکالت از آقاى محسن محمدى 
فرزند فرهاد بطرفیت آقاى حبیب محمدى سورچه باالیى فرزند شهریار به خواسته 
مطالبه مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریــال 750/000/000 ریال وجه 1 فقره چک 
به شماره 746585 مورخه 93/12/10 عهده بانک تجارت شعبه مرکزى به انضمام 
مطلق خسارات قانونى/حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
تا اجراى حکم دادگاه با توجه به بقاى اصول مســتندات در یــد خواهان و گواهى 
عدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکى در 
اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات پرونده دعوى 
خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به اســتناد مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و 
مواد 198و 199و 303 و 305 و 306 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
مدنى و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به ان حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
24/848/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 15/300/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ  اعالمى از سوى بانک مرکزى برعهده اجراى احکام 
مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی که ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده راى و ظرف بیست روز پس از 
ان قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. م الف: 
38553 شریفى رئیس شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/12/466

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420351100442 شماره پرونده: 8909980351100691 
شماره بایگانی شعبه: 890698 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9109970351100838 محکوم علیهم: 1- مرتضى احمدى 
فرزند اله کرم به نشانى: رباط کوچه الله پ 2،  2- اســماعیل اسدى فرزند مهراب 
3- نادر فتاحى فرزند نوروز هر دو به نشانى: مجهول المکان محکوم  هستند متضامنًا 
به پرداخت 1- 24/990/999 ریال بابت اصل خواســته 2- 505/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى 3- 280/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى 4- 900/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل 5- 500/000 ریال بابت هزینه واخواست 6- خسارات تأخیر تأدیه 
از تاریخ واخواست 23/9/83 تا هنگام پرداخت به نرخ تورم در حق محکوم له: بانک 
صادرات ایران به مدیریت آقاى محمد عرفانى به نشــانى: خ سعادت آباد ساختمان 
بانک صادرات پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگــرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 38479 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان اصفهان/12/469
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350700515 شماره پرونده: 9409980350701179 
شماره بایگانی شــعبه: 941311 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 
9510090350705163 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9509970350701086 
محکوم علیه: محمد فروتن فرزند حبیب ا... به نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/800/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 5/484/000 ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین 
خسارت تأخیر تأدیه از سررسید چک به شماره 771353- 94/3/11 بانک کشاورزى 
تا زمان اجراى حکم وفق شــاخص تغییر قیمتهاى ســاالنه اعالمى بانک مرکزى 
جمهورى اســالمى ایران در حق محکوم له: ایوب لطفى نجف آبادى فرزند حسن 
به نشانى: اصفهان- خ آتشگاه- مقابل بانک صادرات- فروشگاه پالستیک اخوان 
ســرجوقیان- کدپســتى: 8185689398 کدملــى: 1091266492 تلفن همراه: 
09132208267 با وکالت سعید شاهنظرى فرزند منصور به نشانى: اصفهان- میدان 
ارتش ابتداى بلوار کشاورز روبروى بانک ملى ساختمان سپاهان طبقه اول و مهدى 
ثالثى فرزند هیبت اله به نشانى: اصفهان- میدان ارتش ابتداى بلوار کشاورز روبروى 
بانک ملى ساختمان سپاهان طبقه اول دفتر وکالت آقاى مهدى ثالثى و نیز پرداخت 
حق االجراى دولت در حق صندوق دولت (راى غیابى مى باشد). محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگــرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 38484 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان اصفهان/12/470
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351400584 شماره پرونده: 9509980351400171 
شماره بایگانی شــعبه: 950183 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه مربوطه 9509970351401269 محکــوم علیهم: 1- مرضیه 
فاتحى فرزند نصراله به نشــانى: اصفهان – خیابان سروش- کوى مرغاب پالك 
382، 2- امیراله نم نبات فرزند محمد به نشانى: اصفهان- خیابان پروین- خیابان 
7 تیر- مجتمع ویالئى 2000 کوچه احسان پالك 331، 3- محمد هادیان پیکانى 
فرزند محمدعلى به نشانى: اصفهان – خیابان سروش- کوى مرغاب پالك 382، 
4- توران کشــانى فرزند عباس به نشــانى: اصفهان- خیابــان پروین- خیابان 7 

تیر- مجتمع ویالئى 2000 کوچه احسان پالك 331، به نحو تضامنى محکوم اند 
به پرداخت مبلغ 280/000/000 ریال بابت اصل خواســته بانضمام خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 94/10/6 لغایت وصول و مبلغ 8725000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
مبلغ 7/920/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له: بانک مهر اقتصاد 
به نمایندگى علیرضا زمانى به نشانى: اصفهان- پل آذر- ابتداى خ توحید- پ 3، و 
پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت. راى صادره 
غیابى است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجراء گذارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) م الف: 38486 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/12/471

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420351400578 شماره پرونده: 9409980351401148 
شماره بایگانی شعبه: 941275 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه غیابى مربوطه 9509970351400791 محکوم علیهم: 1- بهروز 
مظاهرى  فرزند محمد به نشــانى: اصفهان- ملک شهر- خ انقالب اسالمى کوى 
انصار پالك 11، 2- مهرى مظاهرى فرزند رضاقلى به نشانى: اصفهان- خ عارف- 
کوى بامداد پالك 59، 3- رســول مظاهرى فرزند منصور به نشانى: اصفهان- خ 
کاوه- خ اشراق- مجتمع سرو 1- واحد 24، 4- منصور مظاهرى تیرانى فرزند محمد 
به نشانى: اصفهان- خ کاوه- خ اشراق- مجتمع سرو1- واحد 24، به نحو تضامنى 
محکوم اند به پرداخت مبلغ 57/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 1393/2/1 لغایت وصول و مبلغ 2/760/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل به مبلغ 2/052/000 ریال در حق محکوم له: صندوق 
کارآفرینى امید (صندوق مهر امام رضا (ع) به نمایندگى عبدالصمد شهبازى به نشانى: 
اصفهان- خ هشت بهشت غربى- بین 4 راه ملک و گلزار نبش کوچه شماره 26، و 
پرداخت مبلغ 2/850/000 ریال بابت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. راى 
صادره غیابى است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) م الف: 38487 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/12/472

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420351400582 شماره پرونده: 8809980351400123 
شماره بایگانی شعبه: 880123 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 8809970351400551 محکوم علیهما: 1- شرکت بهفر گاز 
سپاهان 2- شرکت بهسازان مهرگان 3- نوذر نامدارپور همگى به نشانى: اصفهان 
خ سپاهان شــهر مجتمع صاحب الزمان به نحو تضامنى محکوم اند  به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و دوهزار و سیصد ریال 
بابت هزینه واخواســت و مبلغ یک میلیون و نهصد و پنجاه و شش هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و روزانه مبلغ شصت هزار و دویســت و هفتاد و سه ریال بابت ذمه 
روزانه از تاریخ سررسید 87/6/5 لغایت وصول و پرداخت مبلغ 3/600/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل در حق محکوم له: بانک صادرات اصفهان به نشانى: خ سعادت آباد 
و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت راى 
صادره غیابى است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) م الف: 38489 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/12/473

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420351400588 شماره پرونده: 9509980351401028 
شماره بایگانی شعبه: 951146 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9509970351401796 محکوم علیهم: 1- عصمت طاهرنیا 
به نشانى: اصفهان خ کهندژ جلوان باال کوچه شهید خلیلى کوچه شهید جوانى پ 14، 
2- شوکت نادرى به نشانى: اصفهان- اصفهان خ بزرگمهر کوى فرهنگیان مقابل 
مدرسه شاهد کوچه شــهید نادرى پ 20، 3- عصمت نفرى به نشانى: اصفهان- 
اصفهان خ بزرگمهر کوى پژمــان پ 36، طبقه 2، 4- احتــرام زعفران زاده فرزند 
محمود به نشــانى: اصفهان- خ بزرگمهر جنب بیمارستان صدوقى کوچه در قهوه 
اولین منزل سمت راست 5- شرکت تعاونى پوشاك ایثار به نشانى: اصفهان خ کمال 
اسماعیل بنیاد شهید انقالب اسالمى 6- جواهر دهقانى پوده فرزند سیف اله به نشانى: 

اصفهان- آپادانا دوم کوچه طالقانى بن بست دانش پ 62، 7- پروین طاهرپور فرزند 
حمداله به نشــانى: اصفهان- خ هزارجریب خ مرداویج محله شهدا پ 24، به نحو 
تضامنى محکوم اند به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد 
و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 202/300 ریال بابت هزینه 
واخواست و روزانه مبلغ شش هزار و ششصد و شش ریال بابت ذمه روزانه برابر قرارداد 
تنظیمى از تاریخ سررسید 76/9/15 تا زمان وصول در حق محکوم له: بانک صادرات 
به نشانى: اصفهان ابتداى سعادت آباد برج صبا، و پرداخت مبلغ 500/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. راى صادره غیابى است. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگــرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 38493 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان اصفهان/12/474
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351400587 شماره پرونده: 8809980351400124 
شماره بایگانی شعبه: 880124 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 8809970351400550 محکوم علیهم: 1- شرکت بهفر گاز 
سپاهان 2- شرکت بهسازان مهرگان 3- نوذر نامدارپور همگى به نشانى: اصفهان 
خ سپاهان شــهر مجتمع صاحب الزمان به نحو تضامنى محکوم اند  به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 2/002/300 ریال بابت هزینه 
واخواست و مبلغ یک میلیون و نهصد و پنجاه و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و روزانه مبلغ شــصت هزار و دویست و هفتاد و ســه ریال بابت ذمه روزانه از تاریخ 
سررسید 87/6/5 تا زمان وصول و پرداخت مبلغ ســه میلیون و ششصد هزار ریال 
به عنوان حق الوکاله وکیل در حق محکوم له: بانک صادرات اصفهان به نشــانى: خ 
سعادت آباد و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از 
طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) م الف: 38494 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/12/475

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالســه 95-1141 خواهان على اکبر محمودى دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت شــهناز نوروزى هفشــجانى تقدیم نموده  است. وقت 
رســیدگی براي مورخ 96/1/29 ســاعت 4/15 عصر تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتداي 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: 38349 شعبه 29 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/12/477
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-940 خواهان شــاهین ابراهیم زاده با وکالت خانم 
ساناز ابراهیم زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- شهال کله جویى الوار 
2- علیرضا سیفى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/13 ساعت 17 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداي 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: 38352 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/478
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951544 خواهان امیر پوالدوند دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت ابراهیم ابراهیم نســب تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي 
مورخ 96/2/11 ســاعت 10/30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداي خیابان شیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال مجتمع شــماره 2 شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  
م الف: 38354 شــعبه 14 حقوقی شــوراي حــل اختالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/12/479
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951499 خواهان ایران وکیلى- نیما وکیلى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه ناشــى از خســارت به طرفیــت فرهاد آقایــى تقدیم نموده  
است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/2/2 ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهــان مراتب در جراید 
منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد، 
اول ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 
8165756441 شــوراي حل اختالف اصفهان شــعبه اول شــوراي حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد. در صورت 
عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ 
مـی شـود.  م الف: 38462 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/12/480

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 950658 خواهان  على اکبر رنجکش دادخواستی مبنی بر 
: مطالبه وجه سفته به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسى و خسارات 
به طرفیت مهدى پــوط انداز تقدیم نموده و وقت رســیدگی براي مورخ 96/2/18 
ساعت 15/30 تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، 
حسب تقاضاي خواهان، مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشــر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان  سجاد، اول 
خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپستی 
8165756441 شــوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 18 مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ 
قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ خواهدشد.  م الف: 38382 شعبه 

18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/482
ابالغ وقت رسیدگی

در خصــوص پرونــده کالســه (950675) 958/95 خواهان مرضیــه کماجیان 
اصفهانى دادخواســتی مبنی بر مطالبه بطرفیت سیدســعید فاطمى تقدیم نموده  
است. وقت رســیدگی براي روز دوشنبه مورخه 96/2/11 ســاعت 15/30 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 رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان چهارراه سپهســاالر ابتداى خیابان 
حاج رحیم ارباب مجتمع شــماره یک شــوراهاي حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن را اخذ نماید. در صورت عدم حضور، وقت 
رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 
38383 شعبه 41 حقوقی شــوراي حل اختالف دادگســترى شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/12/483
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951377 خواهان عباس نظیرى- جواد شفیعى با وکالت 
على پرسیوز دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت سیدجواد موسویان دیزى 
تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز  شنبه مورخ 96/2/2 ساعت 9/30  صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 38388 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/484
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951518 خواهان فاطمه قائدى جمالوئى دادخواستی 
مبنی بــر مطالبه وجه به طرفیــت خدابخش رئیســى تقدیم نموده  اســت. وقت 
رســیدگی براي مورخ 96/2/11 ســاعت 8/30  تعیین گردیده اســت. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر مــاده 73  قانون آئین 
دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این 
شــعبه واقع در اصفهان ابتداي خ شــیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال  اختالف 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـــود.  
م الف: 38393 شــعبه 11 حقوقی شــوراي حــل اختالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/12/485

ابالغ رأى 
شماره دادنامه: 9509970354302014 شماره پرونده: 9309980360101118 
شماره بایگانى شعبه: 951052 شاکى: آقاى شــرکت الماس شرق آقاى امین 
ضرغامى اصفهان به نشانى شاهین شهر خ عطار فرعى 8 شرقى پ 53 متهم: 
آقاى هوشیار جعفرى به نشانى: شهرستان اصفهان ملک شهر خ مفتح ك شهید 
رجایى مجتمع زیتون 4 واحد 1 ، اتهام: جعل. گردشــکار: دادگاه پس از بررسى 
محتویات پرونده به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه: 
درخصوص اتهام آقاى هوشیار جعفرى دائر بر اتالف عمدى یک برگ سفته به 
شماره 117339 به مبلغ ده میلیون تومان موضوع شکایت آقاى امین ضرغامى 
فرزند ارسالن مدیرعامل شرکت الماس شرق شاهین بشرح کیفرخواست صادره 
از دادســراى عمومى و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده، شــیوه 
اظهارات شاکى در مقام طرح شــکایت، تحقیقات انجام یافته، موداى شهادت 
شاهد، مالحظه اصل سفته مخدوش شده و نظر به عدم حضور متهم در دادسرا و 
دادگاه با وصف ابالغ و با التفات به سایر قرائن موجود در پرونده وقوع بزه از ناحیه 
مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مســتنداً به ماده 682 قانون مجازات 
اسالمى کتاب پنجم تعزیرات حکم بر محکومیت متهم به تحمل ده ماه حبس 
تعزیرى صادر و اعالم مى گردد اما در خصوص اتهام دیگر متهم مبنى بر جعل در 
سفته مذکور با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه اقدام متهم از مصادیق 
بزه بخش اول راى بوده و از این حیث وقوع بزهى محرز نمى باشــد لذا مستنداً 
به ماده 4 قانون آئین دادرسى کیفرى راى بر برائت صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه 
و سپس ظرف همان قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان است. م الف: 38520  زین العابدینى رئیس شعبه 117 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (117 جزایى سابق)/12/467

ابالغ رأى 
شماره دادنامه: 9509970354601821 شماره پرونده: 9509980358000646 
شماره بایگانى شعبه: 951224 شاکى: خانم محبوبه بهمنش فرزند محمدعلى 
به نشانى اصفهان- اصفهان خ وحید جنب کارواش رمضان پور ك مهرداد آتلیه 
پرنیان. متهم: آقاى على قاسمى هنگامه اى فرزند ناشناس به نشانى اصفهان- 
اصفهان خ امام خمینى روبروى کلینیک آریا کوچه مادى پرنمان (شــهید مفتح 
داخل کوچه سمت چپ بعد از 200 متر بن الله سمت راست سومین منزل درب 
ماشى رنگ) فعًال مجهول المکان. اتهام ها: 1- تحصیل مال از طریق نامشروع 
یا سوءاســتفاده و تقلب از امتیازات 2- کالهبردارى. گردشکار: دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى على قاسمى دایر بر تحصیل مال 
از طریق نامشروع به مبلغ ســیصد و پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت خانم 
محبوبه ى به منش فرزند محمدعلى، باتوجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه 
اوًال شاکیه مبالغ واریزى را به حســاب خانم عاطفه نامدار مالیرى واریز نموده 
است و علیرغم اینکه شاکیه مدعى است مشارالیهما که مبالغ به حسابش واریز 
شده، همسر متهم فوق الذکر مى باشد، در صورتى که در پرونده هیچگونه دلیلى 
بر اثبات این علقه زوجیت وجود ندارد ثانیاً بر فرض اثبات علقه زوجیت در پرونده، 
دالیل و اماراتى که شرعاً و جزماً بتواند اثبات نماید متهم، شماره حساب همسرش 
را به شاکیه جهت واریز وجه داده باشد وجود ندارد ثالثًا در پرونده دالیل و اماراتى 
که شرعًا و جزمًا بتواند مثبت انتساب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به متهم 
فوق الذکر باشد وجود ندارد، لذا به استناد حاکمیت اصل برائت، اصل 37 قانون 
اساسى و ماده 4 قانون آئین دادرسى کیفرى، راى بر ب رائت متهم مذکور صادر و 
اعالم مى گردد. راى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه هاى تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشــد. م الف: 38498 موسوى 
خوانسارى رئیس شــعبه 120 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (120 جزایى 

سابق)/12/468
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مرحوم ”حسن جوهرچى“ یک سالى درگیر بیمارى کبد بود تا این 
اواخر که بیمارى وى تشدید یافت . به گفته معاون درمانى مجتمع 
بیمارســتانى امام خمینى وى در حال انجام مقدمات پیوند کبد بود 
که به علت عفونت و نارسایى کلیه همزمان با نارسایى کبد و مشکل 
تنفسى شدید به بخش ICU منتقل شــد اما به دلیل افت شدید 
فشار خون متاسفانه جان خود را از دســت داد . اما کبد در بدن چه 
وظیفه اى بر عهده دارد و براى ســالم ماندن آن چه باید کرد؟ در 
همین رابطه جام جم آنالین با یک متخصــص گوارش و کبد به 

گفتگو نشسته است.
دکتر ایرج خسرونیا  رئیس جامعه متخصصان داخلى ایران در رابطه 
با عارضه نارسایى کبدى گفت : نارســایى کبد ، بیمارى است که 
کبد را از انجام فعالیت هاى طبیعى خود بــاز مى دارد. کبد یکى از 
مهمترین اعضاى بدن به شمار مى آید و نقش حیاتى را در زندگى 
انسان ایفا مى کند. وظیفه اولیه کبد تصفیه هر چیزى است که شما 
مى خورید. کبد در مراقبت از عفونتها کمــک مى کند و میکروبها 
و ســایر مواد ســمى را از خون خارج کرده و به حفظ سالمت شما 
کمک مى کند . بنابراین هر ماده سمى که از طریق تعذیه ، ترزیق، 
بیماریهاى مختلف و... وارد بدن شــده و باعث آسیب رساندن به 
بدن انسان مى شود کبد آن ماده سمى را جذب کرده و عمل دفع و 

پاکسازى را در بدن انجام مى دهد .
وى در ادامه افزود : حال هر عاملى که در کارکرد کبد خللى ایجاد کند 
و مانع از پاکسازى و دفع شود در ابتدا فرد دچار بیمار هاى زمینه اى 
مى شود ، با گذر زمان و بهبود نیافتن بیمارى فرد دچار مرگ ناگهانى 
مى شود.به عبارتى دیگر در نارسایى کبدى، کبد نمى تواند نیازهاى 
بدن از قبیل دفع سموم تولید شده در بدن، دفع مواد تشکیل شده از 
متابولیسم گلبول هاى قرمز و هموگلوبین هاى خون و دفع برخى از 

فلزات سنگین در بدن از قبیل مس را انجام دهد.
این فوق تخصص گوارش و کبد متذکر شد : بیمارى هاى عفونى 
مانند انواع هپاتیت ها یکى از عوامل شایع در ابتال به نارسایى کبد 
است . 60 درصد از موارد خود به خود بهبود میابد و درصدى دیگر 
با مصرف دارو درمان مى شوند اما در برخى از موارد بیمارى در بدن 
باقى مى ماند و فرد را دچار سیروز کبدى مى کند و ممکن است بیمار 

جان خود را از دست بدهد.
رئیس جامعه متخصصان داخلى ایران یادآور شــد: کبد در سیروز 
کبدى، ابتدا مى تواند نیازهاى بدن را تا حدودى برطرف کند و بعد از 
آن، وارد مرحله اى مى شود که توانایى رفع نیازهاى خیلى عادى را نیز 

ندارد، پس فرد دچار زردى چشم و صورت،ضعف عمومى ،الغرى 
بیش از حد،بى اشتهایى، تهوع و اســتفراغ، اختالل انعقادى، ورم و 
جمع شدن آب در شکم مى شــود. بیمار همچنین دچار اختالل در 

سطح هوشیارى مى شود و ممکن است حتى به کما برود.

خســرونیا اظهار کرد : بیمارهــاى ویروســى و میکروبى یکى از 
اصلى ترین فاکتورهاى خطر هســتند و بى شــک بیمــار را دچار 
نارسایى کبدى مى کند .البته بیمار هاى قلبى نیز بى تاثیر نیستند چرا 
که وقتى قلب درســت کار نکند خون در کبد جمع شده و با گذشت 

زمان فرد دچار سیروز کبدى و در نهایت مرگ مى شود .همچنین 
بیمارى هاى خونى و مادرزادى عامل اصلى بزرگ شدن کبد هستند 
و بسیار توصیه مى شــود افرادى که مبتال به بیمارى هاى ارثى و 

خونى هستند 6 ماه یکبار تحت نظر پزشک چکاپ شود .
وى خاطرنشان کرد: بیمارهاى کبدى در ابتدا هیچ نشانه اى با خود 
به همراه ندارد ، هنگامى که کبد دچار ویروس مى شود با عالمت 
هایى مانند عالئم سرما خوردگى خود را نشــان مى دهند که فرد 
نســبت به آن بى توجهى مى کند و ساده مى گذرد ،همین ناغافلى 

باعث بروز خطرات جبران ناپذیر و حتى مرگ مى شود .
این در حالى اســت که به گفته متخصصان میوه و ســبزیجات اثر 
معجزه آســایى روى کبد دارند همچنین نوشیدن آب در طول روز 
بسیار توصیه مى شود لذا با تغذیه صحیح و مناسب مى توان کبد را 
سالم نگه داشت و از بروزعارضه هاى شدیدى چون نارسایى کبد، 
کبد چرب و ... جلوگیرى کرد .اما در رابطه با مواد مضر براى کبد باید 
یادآور شد مصرف سیگار ، قلیان و الکل در راس بروز انواع بیمارى ها 
بخصوص بیمارى هاى کبدى قرار دارد عالوه بر آن مصرف کنترل 
نشده نمک، شکر ، مواد سرخ کردنى ،در صد ابتال به سیروز کبدى 

را در افراد باال مى برد .
همچنین یبوست هاى طوالنى مدت ، استرس هاى مزمن ، مصرف 
زیاد گوشت قرمز، برنج سفید ،مصرف زیاد چاى و نوشابه ، غذاهاى 
آماده و کنسروى ، سریع غذا خوردن از عوامل دیگرى است که براى 

کبد مضر است.
رئیس جامعــه متخصصان داخلى ایران در رابطه با پیشــگیرى از 
نارسایى کبد گفت : راه هاى انتقال بیمارى ها، بیشتر وسایل آلوده  
به خون هســتند که وارد بدن مى کنند. ســرنگ ها و سوزن هاى 
آلوده اى ، روابط جنســى پرخطر، خالکوبى ، اســتفاده از وســایل 
دندان پزشــکى و جراحى نامطمئن و اســتفاده از وسایل شخصى 
به فردى در خانواده که دچار هپاتیت است مانند مسواك و ماشین 
ریش تراشــى و ... از عوامل انتقــال بیمارى هاعفونــى و ایجاد 
نارسایى کبدى در افراد هســتند و تاکید مى کنم افرادى که دچار 
بیمارى هاى زمینه اى هســتند هر 6ماه یکبــار باید تحت معاینه 

پزشک قرار گیرند .

خیار یک خوردنى آبدار و کم کالرى، حاوى پتاسیم، منیزیم، کلسیم، آهن، 
روى، فیبر، بتا کاروتن، ویتامین C، ویتامین A، انواع ویتامین هاى B و 
اسیدفولیک است. این ریزمغذى ها به توسعه جنین در رحم مادر، افزایش 
سیستم ایمنى، حفظ فشار خون مناسب و افزایش استحکام استخوان 
مادر باردار کمک مى کنند. پوست خیار نیز باعث کاهش ابتال به یبوست 

در زن حامله مى شود.
خیار کم کالرى است و باعث افزایش وزن نمى شود. مقدار زیادى آب 
در خیار وجود دارد که از کم آب شــدن بدن در طول باردارى جلوگیرى 
مى کند. مقدار باالى آب (95٪ حجم خیار را آب تشکیل مى دهد) و تنوع 
مواد مغذى در کنار کالرى کم، خیار را به میوه اى مناسب براى زنان باردار 

تبدیل نموده است.
پوست خیار غنى از فیبر اســت. بنابراین باعث رفع یبوست در باردارى 
مى شود. خیار غنى از آنتى اکسیدان هایى مانند ویتامین آ، ث و کاروتن بتا 
مى باشد. این آنتى اکسیدان ها ایمنى بدن را افزایش میدهند و به از بین 

بردن عفونت ها کمک مى کنند.
خیار غنى از ویتامین ث، ب یک، ب دو، ب ســه، فولیک اســید، روى، 

پتاســیم، منیزیم و آهن است که براى 
رشد جنین مناسب مى باشند.

ر  خیا

حاوى ویتامین ب اســت که باعث بهتر شــدن حالت روحى مى شود. 
هنگامى که حال روحى مادر خوب است جنین نیز بهتر رشد مى کند.

باید در طول باردارى االستیسیته پوست افزایش یابد. کوالژن موجود در 
خیار باعث افزایش االستیسیته مى شود.خیار قند خون را پایین نگه 
مى دارد. سدیم و مواد معدنى موجود در خیار به تنظیم فشار خون 

نیز کمک مى کنند.
البته به نکات منفى زیر هم توجه داشته باشید:

مصرف خیار باعث افزایــش گازهاى روده و هضم نادرســت غذا 
مى شود. احتمال واکنش هاى آلرژیک مانندخارش و تورم وجود دارد. 

احتمال تکرر ادرار در باردارى وجود دارد.
مى توانید پیش از مصرف خیار با پزشک مشورت کنید.

انتخاب غذاى مناسب در طول باردارى بسیار مهم است. زیرا بر فرایند 
رشد جنین تاثیر مى گذارد.

پوست خیار سرشار از فیبر است. پوست خیار حاوى فیبر نامحلول است 
که باعث افزایش حجم مدفوع شــده و با افزایش سرعت حرکت مواد 
غذایى در دستگاه گوارش به دفع بهتر و سریع تر مواد زائد از بدن کمک 
مى کند. بنابراین خوردن خیار با پوست احتمال بروز یبوست و بواسیر که 

از مشکالت رایج دوران باردارى هستند را کاهش مى دهد.
هر فنجان خیار خرد شــده حدود 19٪ از ویتامین K مــورد نیاز روزانه 
بدن را تامین مى کند. ویتامین K نقشى اساسى در افزایش استحکام 

استخوان ها دارد.
ویتامین K مى تواند با افزایش تراکم استخوانى و بهبود تعادل کلسیم در 

بدن نرخ شکستگى استخوان را کاهش دهد.
 بدن انسان در زمان ســاخت اســتخوان ها نیز از ویتامین K استفاده 
مى کند و این موضوع در مورد زنان از اهمیت خاصى برخوردار اســت. 
بنابراین ویتامین K موجود در خیار نقش بالقوه اى در افزایش استحکام 

استخوان ها در دوران باردارى دارد.

سبزى ها را اینطور بپزید
پختن درست سبزى ها به طور مناســب خواص تغذیه اى آن ها را 
حفظ خواهد کرد و پختن بیش ازاندازه سبزى ها باعث مى شود که 

ویتامین ها و مواد مغذى باارزش از دست بروند.
هنگامى که سبزى ها را مى جوشانید، مواد مغذى محلول از آن ها به 

آب پس داده مى شود و از دست مى رود.
جوشاندن سبزى ها هم ممکن است باعث  پخته  شدن بیش ازاندازه 

آنها شود و آن ها نرم، رنگ ورورفته و وارفته کند.
فقط هنگامى است که مى خواهید ســوپ درست کنید، مى تواند 
ســبزى ها را بجوشــانید و حتى در این مورد هم باید مدت زمان 

جوشاندن را کوتاه نگهدارید
به این نکات در مورد پختن سبزى توجه کنید:

- به جاى خیساندن سبزى ها ممکن است باعث شود برخى از مواد 
مغذى شان در آب حل شود و از دست برود، مى توانید با استفاده از 

یک برس نرم و آب سبزى هاى با پوست ضخیم تمیز کنید.
-  به جاى جوشاندن سبزى ها آن ها را بخارپز کنید.

 - سبزى ها را با اجاق مایکروویو در مدت کوتاه ترى مى توان پخت 
ممکن است مواد مغذى و به ایــن ترتیب 

ن هــا  بهتر حفظ شود.آ

جویدن طوالنى غذا براى 
سالمت مفید است

جویدن طوالنى غذاهاى مغذى فواید متعددى براى سالمت دارد 
که در ادامه به آنها اشاره مى شود.

1. پیشگیرى از ابتال به بیمارى
دکتر جوآن کونکل، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه منچستر، 
در این باره مى گوید: «تحقیق ما نشان مى دهد برخالف سایر 
 Th۱۷ موانع، دهان شیوه اى متفاوت براى تحریک سلول هاى
دارد که از طریق باکترى نیست بلکه از طریق جویدن است. از 
اینرو جویدن مى تواند واکنش ایمنى حفاظتى را در لثه هاى ما 

ایجاد نماید.
2. تحریک عملکرد هضم

فرایند جویدن موجب افزایش ترشح بزاق شده که مواد غذایى را 
در آنزیم هاى موسوم به آمیالز و لیپاز غوطه ور مى کند. به گفته 
محققان، این آنزیم ها فرآیند هضم چربى ها و نشاســته هاى 

درون دهان را تسریع مى کنند.
3. جذب مواد مغذى بیشتر

زمانیکه ماده غذایى در اندازه هاى کوچک تر باشد، براى روده ها 
جذب مواد مغذى از ذرات باقیمانده آسان تر است.

4. کمک به تحکیم دندان ها
 در زمان جویدن، استحوان هاى نگهدارنده دندان ها محکم تر 

مى شوند.

 دکتر ســید مهدى میرغضنفرى گفت: عناب گرچــه خواص دارویى 
شگفت انگیزى دارد اما خاصیت غذایى ندارد و به دلیل سختى در هضم 

نباید زیاد از آن استفاده شود. 
وى با اشــاره به مفید بودن عناب براى گلو، ریه و ســینه گفت: چون 
عناب طبیعت رو به خنکى دارد براى رفع سوزش و گرفتگى گلو هنگام 
استفاده زیاد از حنجره مناسب اســت و افرادى که سخنران، قارى یا 

مداح هستند بهتر است گهگاهى از آن استفاده کنند.
به گفته این پژوهشگر طب سنتى، کســانى که در اثر حرارت و گرمى 
مزاج دچار ســوزش ادرار، ســوزش مقعد و خارش زیرپوســتى مى 
شــوند یا التهاب حاد کلیه و مثانه دارند یا مبتال به مشکل کبد گرم و 
خستگى هاى مزمن شده اند بهتر اســت تحت نظر متخصصان طب 

سنتى از این میوه استفاده کنند.
این عضو هیئت علمى دانشگاه با اشاره به این که عناب در سردمزاجان 
باعث ضعف قواى جنسى مى شود اما براى گرم مزاجان فواید بیشترى 
دارد گفت: مصلح عناب عســل، کشــمش و مویز اســت و بهترین 
روش اســتفاده از این میوه براى رفع گرمى و التهاب و سوزش به این 

شیوه اســت که افراد 3-2 عدد عناب را با یک قاشق زرشک در یک 
فنجان آب به مدت چند ســاعت خیس کنند و بعد آن را له و مخلوط 
کرده و از صافى رد کنند. مایع به دســت آمده که خنک اســت براى 
دفع صفرا و جوشــش خون و التیــام حرارت و التهابــات بدنى مفید

 است.
به گفته وى در میان عناب هاى ریز و درشــت و تازه و خشکى که در 
اغلب عطارى ها به فروش مى رسد انواع درشت تر و قرمزتر و آنهایى که 

نیمه خشک و خشک هستند بهتر از انواع ریز و تازه آن است. 
این متخصص تصریح کرد: در برخى روایات نقل شده که عناب براى 
تسکین التهاب چشم مفید است، در نتیجه برخى افراد عناب را نرم کرده 
و با آن سرمه مى کشند اما باید گفت: گرچه عناب طبیعت رو به خنکى 
دارد و براى التهاب چشــم مى تواند خوب باشــد، مصرف خودسرانه 
آن مخصوصا در موارد حســاس مثل چشــم، بــه هیچ وجه توصیه 

نمى شود.
به توصیه او تجویز گیاهان دارویى فقط باید توســط پزشک حاذق در 

طب سنتى صورت گیرد.

در هنگام حمله هراس (وحشت زدگى) فرد تصور مى کند که جهان رو به 
نابودى است یا به دلیل شدت عالئم جسمى احساس مى کند که در حال 

مرگ است اما این نشانه ها در واقع منشأ روانى دارند.
برخالف حمله قلبى که اغلب با حمله هراس اشــتباه گرفته مى شــود 

عالئم وحشت زدگى پایه و اساس روانى دارند.
وحشت زدگى صحنه اى ناگهانى از ترس شدید است که واکنش هاى 
جسمى تندى را موجب مى شود در حالیکه خطر واقعى یا دلیل آشکارى 
براى بروز آن وجود ندارد. در زمان وحشت زدگى فرد ممکن است تصور 
کند کنترل خود را از دست داده اســت. اگرچه حمله هراس به خودى 
خود تهدید کننده زندگى نیست مى تواند وحشت آور باشد و به طور قابل 

توجهى بر کیفیت زندگى فرد تاثیر بگذارد.
فرد پس از آنکه دچار احساس ترس، اضطراب یا نابودى مى شود حمله 
هراس با عالئم جسمى همچون تند شــدن ضربان قلب، تعریق، لرز، 
تنگى نفس، بى حسى، درد قفسه سینه، حالت تهوع و احساس گیجى 

ظاهر مى شود.
از آنجا که بســیارى از عالئم وحشــت زدگى بــا بیمارى هاى قلبى، 
مشکالت تیروئید، اختالالت تنفسى یا دیگر بیمارى ها شباهت دارند، 
بسیارى از مبتالیان به این اختالل تصور مى کنند با مشکل جدى روبرو 
هستند و به همین خاطر مراجعات متعددى به پزشک و بخش اورژانس 

بیمارستان ها دارند.
 عالئم این اختالل مى تواند براى مدت چند دقیقه طول بکشد و تاثیر آن 
با تمام شدن حمله متوقف نمى شود. حمله هراس در هر زمانى مى تواند 
اتفاق افتد و افرادى که دچار آن مى شوند همیشه در مورد احتمال وقوع 

یک حمله دیگر نگران هستند.
عالئم جسمى وحشــت زدگى به تدریج و به طور میانگین پس از 30 
دقیقه کاهش مى یابد اما احســاس گیجى ذهنــى و ضربان تند قلب 

یا مشــکالت تمرکزى ممکن اســت براى 
مدتى ادامه داشته باشد و همچنین 

احساس خستگى پس از آن تا چند 
ساعت باقى مى ماند. برخى 

در نتیجه حملــه هراس 
دچار افسردگى مى شود 
و تعدادى دیگر بر عالئم 

جسمى تمرکز کرده 
که احساس مى کنند 
در چنــد روز آینده 

مجدد دچار وحشــت 
زدگى مى شوند.

آشنایى با یک عضو بزرگ اما ناشناخته بدن که جان حسن جوهرچى را گرفت 

توصیه هایى براى داشتن کبـد سالم

دستمال توالت رنگى و 
معطر، سرطان زاست 

تحقیقات جدید 
دانشمندان نشان 
مى دهد مواد و ترکیب هاى 
موجود در دستمال توالت هاى رنگى و معطر، 

جزو مواد آلرژن هستند.
کارشناســان هشــدار مى دهند افراد و بویژه 
خانم ها به هیچ وجه از دســتمال توالت هاى 
رنگى استفاده نکنند، دلیل این امر وجود انواع 
مواد ســمى به عنوام رنگ در این محصوالت 

بهداشتى آرایشى است. 
گفتنى است، کارشناسان با بررسى بر روى مواد 
تشکیل دهنده این دستمال ها، بیمارى هاى زیر 
را ناشى از آنها مى دانند. عفونت هاى قارچى، 
بویژه در خانم ها به دلیل وجود مواد ســمى و 

التهاب زا در این محصوالت است.  
بى توجهى به سرطان روده، هر فرد باید وضعیت 
مزاجى خود را هر روز کنترل کند و در صورت 
مشاهده خون در ادرار یا مدفوع خود سریعا به 
پزشک مراجعه کند زیرا مى تواند نشانه سرطان 
باشد، رنگ تند برخى از این دستمال هاى توالت 
اجازه نمى دهد تا فرد به طور صحیح به معاینه 

روزانه خود بپردازد.
ســرطان دهان رحم و عفونت هاى مجارى 
ادرارى نیز یکى دیگر از عوارض استفاده از این 
محصول خطرناك است زیرا در آن مواد التهاب 
زا چون فرمالدئید و کلر وجود دارد و بویژه براى 
بانوان مى تواند میبب ابتال بــه بیمارى هاى 

خطرناك باشد.
آلودگى محیط زیست هم یکى دیگر از عوارض 
اســتفاده از این نوع محصوالت رنگین است 
زیرا آنها بسیار کندتر جذب طبیعت مى شوند و 
فرآینده تجزیه آنها به طبیعت طوالنى و زمان 
بر است. در عین حال دستمال توالت سفید هم 
مى تواند باعث آلرژى و التهاب در بدن افراد شود 
و خالى از عیب نیست، زیرا تولید کنندگان براى 
سفید نشان دادن دســتمال ها به آنها آب کلر 
اضافه مى کنند، هرچند که برخى از مخالفان 
این نظر مى گویند گاز کلر درآن موقتى است 
و هنگام استفاده به یک ماده فرار تبدیل شده 

و خطرى براى انسان ندارد.

 شود. 
د.

ود در 

ذا
رد.

رایند 

معطر، سرطان

یتحقیتحقی
ندانشمن دانشمندانش

اا

اگر خیلى وحشت زده خوردن خیار در دوران باردارى جایز است؟
مى شوید این مطلب 

براى شماست!

خواص دارویى عناب براى درمان گرمى و التهاب بدن

پتاســیم، منیزیم و آهن است که براى 
رشدجنین مناسب مى باشند.

ر خیا

ممکن استو به ایــن ترتیب 
ن هــا  بهتر حآ

مدتى ادامه داشته باشد و همچنین 
احساس خستگى پس از آن تا چند

ساعت باقى مى ماند. برخى
در نتیجه حملــه هراس 
دچار افسردگى مى شود
و تعدادى دیگر بر عالئم

جسمى تمرکز کرده
که احساس مى کنند 
در چنــد روز آینده 

مجدد دچار وحشــت 
زدگى مى شوند.
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