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انتقال اقتصاد ایران از«اورژانس»به «بخش» 

کاندیداتورى ابراهیم رئیسى جدى تر از قبل شد به جشن طالق ما خوش آمدید!جهان نما فعًال عمیق نفس بکشیداجتماع تحویل 2 فروند ایرباس تا عیداستان هوش مصنوعى، دشمن فناورى هاى قدیمىاقتصاد فناورى

آقاى استاندار! چشمتان روشن
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در صفحه سالمت بخوانیددر صفحه استان بخوانید

حمله قلبى، چه زمانى به مرگ منتهى مى شود؟چرا اصفهانى ها سنگ کلیه مى گیرند؟
رئیس مرکز تحقیقات بیمارى هاى کلیوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: بر اساس تحقیقى که در اصفهان انجام شــده، خوردن چاى زیاد 
و پر رنگ و شــکالت زیاد از مهمترین دالیل ایجاد سنگ کلیه در مردم 
این استان است. دکتر مژگان مرتضوى در جمع خبرنگاران به مناسبت 
نوزدهم اســفند(روز جهانى کلیه) افزود: بر اساس نتایج این پژوهش در 

مرکز تحقیقات بیمارى هاى کلیوى اصفهان ...

 بیمارى هاى قلبى نخستین قاتل بشر محسوب مى شوند که عمدتًا 
در ساعات اولیه و پایانى شب بیمار را دچار بى قرارى و درد کرده و در 

نهایت فاصله او را با مرگ نزدیک و نزدیک تر مى کنند. 
محققان مى گویند خطرناك ترین زمان براى حمله قلبى که به ایست 
قلبى و نهایتاً مرگ منتهى مى شــود ساعاتى است که بشر در آستانه 

خواب است و یا به خواب رفته است. 
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بازار داغ پول هاى تقلبى
 در شب عید

همه ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز بازار خرید 
و فروش هاى مردم و اصناف رونق مى گیرد هر 
چند امسال به لطف رکود، بسیارى از بازارى ها از 
کسادى شب عیدشان گله دارند ولى نمى توان 
از افزایــش خرید و فروش هــاى هرچند جزئى 

6غافل شد.

قلبى

زار خرید 
گیرد هر 
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آمریکایى ها 
انتخابات 
خودشان را 
اصالح کنند 

انتظام بخشى 
خیابان ها در 
چهارشنبه
 آخر سال

11

موشک هاى کره شمالى جهان را نگران کرد
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500 هزار متر زمین براى کارخانه ساخت اتومبیل هاى شرکت  UAZ در نظر گرفته شده است

روس ها در اصفهان خودرو مى سازند یک غزل جدید به دیوان حافظ اضافه مى شود؟

تعطیالت نوروز، فقط 4 روز

زمین خواربزرگ به دام پلیس فریدن افتاد

چقدر 
سخت است 
جاى شما 
بودن!
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مشاور رئیس جمهور در گردهمایى اعضاى اتاق بازرگانى اصفهان عنوان کرد

مسعود منتظرى- شهردار نجف آباد

چاپ اول آگهى مناقصه (نوبت دوم)
موضوع و اعتبار مناقصه: واگذارى انجام کلیه مراحل ثبت نام نظام ارزش افزوده، تهیه اظهارنامه، شناسایى و استرداد مالیات اضافه پرداختى، 
اجراى مفاد ماده 169 قانون مالیاتهاى مستقیم (ثبت معامالت فصلى) و غیره، از مهرماه سال 87 تا پایان سال 95، طبق ضوابط و مقررات و 
به صورت درصدى از محل استرداد وجه مالیات هاى ارزش افزوده پرداخت شده به شهردارى با اعتبار برآوردى به مبلغ 3/000/000/000 ریال 

از محل اعتبارات مربوطه شهردارى، بدون تعدیل و مابه التفاوت. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل بوده و از موسسات حسابرسى عضو جامعه حسابرسان 

رسمى باشند. (شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند).
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت 
ادارى روز پنج شنبه مورخ 96/01/17 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
یکشنبه مورخ 96/01/20 به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند. مبلغ خرید اسناد مناقصه 200/000 ریال طى فیش واریزى 

به حساب سیبا بانک ملى به شماره 0104544156001 شهردارى مى باشد. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 150/000/000 ریال را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 
شهردارى نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان

آگهى مناقصه
شرکت نمایشگاه هاي بین المللی استان اصفهان در نظر دارد : 

((احداث پارکینگ و تابلوهاي تبلیغاتی پروژه بزرگ نمایشگاه اصفهان در محل 
روشن دشت را در قالب قرار داد BOT   [ســاخت ، بهره برداري و واگذاري] به 
مساحت 60هزار متر مربع ))  را  به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .  لذا از 
پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت در این زمینه را دارند تقاضا میگردد حداکثر 
تا تاریخ 1395/12/21 جهت دریافت فرم استعالم قیمت به  دبیرخانه دفتر مرکزي 

واقع در خیابان عالمه امینی  روبروي خیابان فردوس مراجعه نمایند.
جواد جمالى- شهردار زرین شهر   

آگهى مناقصه عمومى  نوبت اول

شهردارى زرین شهر به اســتناد بودجه عمرانى مصوب سال 
1395 خود در نظر دارد نسبت به ادامه اجراى عملیات تکمیل 
ساختمان نگارخانه شهر با اعتبار اولیه 4/850/000/000 ریال 
از طریق مناقصه عمومى اقــدام نماید. لذا از متقاضیان واجد 
شــرایط دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه 
و کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 

1395/12/28 به شهردارى مراجعه نمایند. 

جواد جمالى- شهردار زرین شهر   

آگهى مناقصه عمومى  نوبت اول

شهردارى زرین شهر به اســتناد بودجه عمرانى مصوب سال 
1395 خود در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات  ترمیم ترانشه 
و لکه گیرى و آسفالت معابر ســطح زرین شهر با اعتبار اولیه 
10/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا از 
متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت 
ادارى مورخ 95/12/28 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 



0202جهان نماجهان نما 2896چهارشنبه  18  اسفند  ماه 

به گــزارش مهر، محمد جــواد الریجانى دبیر ســتاد 
حقوق بشر قوه قضائیه  شــامگاه دوشنبه در جمع مردم 
اصفهان با اشاره به اینکه قبل از مذاکرات حل مشکالت 
صنعت به برجام گره خورده بود، گفت: اکنون وضعیت 
به گونه اى اســت که نه چرخ صنعت مــى چرخد و نه 
سانتریفیوژها و این شبیه شرایطى است که دزد به خانه 
بیاید و ما به او بگوییم، یخچال مال من و تلویزیون خانه 

من را تو بردار.
وى با بیان اینکــه این مذاکره به هیــچ وجه برد – برد 
نیست، تصریح  کرد: نباید همه تعهدات را یکجا اجرایى 
مى کردیم اما طرف مقابل بــه قول هایش عمل نکند. 

الریجانى بیان داشت: دیپلماسى فعال، فالوده خوردن 
با دشمنان نیست.

دبیر ستاد حقوق بشــر قوه قضائیه در بخش دیگرى از 
سخنان خود با اشاره به شاخصه هاى فردى که باید در 
انتخابات رأى بیاورد، اظهار داشــت: فردى که منتخب 
مردم است باید در جهت والیت فقیه باشد نه اینکه در 

برابر کالم ایشان تکه اندازى یا خانه نشینى کند.
وى تصریح کرد: تئوریســین هاى اصالحات، منحرف  
هســتند چون معتقدند زندگى مدنى بــا جدایى از دین 
میســر اســت هرچند در بدنه اصالحات افراد متدین 

هم داریم.

حجت االسالم و المسلمین حســن روحانى در حاشیه 
دومین اجالس مجلــس خبرگان رهبــرى پنجم، در 
پاســخ به ســئوالى درباره اظهارات مقامات آمریکایى 
مبنى بر آزاد نبودن انتخابات ریاست جمهورى گذشته 
ایران، اظهار داشــت: انتخابات در ایران آزاد، ســالم، 
رقابتــى و دموکراتیک اســت و فکر مى کنــم آنانى 
که به انتخابات ایــران انتقادى دارند بایــد نگاهى به 
انتخابــات اخیر و مســائلى که خودشــان داشــتند 

بیاندازند.
به گزارش ایســنا، وى افزود: انتخابــات اخیر آمریکا 
مورد اعتــراض دو طرف بــود و خود رئیــس جمهور 

فعلــى آمریکا هم قبل از انتخاب شــدن در ســالمت 
انتخابات تردید داشــت بنابرایــن آمریکایى ها باید به 
انتخابات خودشــان بیشــتر توجه کرده و آن را اصالح 

کنند.
روحانى با اشاره به اینکه انتخابات در جمهورى اسالمى 
ایران با ســازو کارهایى که دارد با حضور مردم برگزار 
مى شود، گفت: وقتى 70 تا 73 درصد مردم در انتخابات 
پاى صندوق هاى رأى مى آیند معلوم است که مردم به 
این انتخابات اعتقاد دارند و شما مى بینید که چگونه تا 
پایان زمان رأى گیرى صف هاى طوالنى براى ریختن 

آراء به صندوق ها وجود دارد.

نباید در برابر والیت فقیه 
تکه انداخت

آمریکایى ها انتخابات 
خودشان را اصالح کنند 

ابالغ پیام سران اصالحات
انتخابـات  سـتاد  رئیـس  صوفـى    فارس|
اصالح طلبان در سال 94 گفت: سران اصالحات چندى 
پیش لزوم وجود چند نامزد در سایه براى انتخابات سال 
96 را بـه آقـاى روحانى ابـالغ کرد ه انـد. وى همچنین 
گفت: مرحوم هاشمى با آقاى مرعشى درباره لزوم وجود 
چند کاندیداى دیگر به همراه آقاى روحانى در انتخابات 
96 صحبت کرده بود و آقاى روحانى را هم متقاعد کرده 
بودند که البته یکى از روزنامه هاى اصالح طلب چندى 
پیش این مسئله را رسانه اى هم کرد؛ بنابراین، این نشان 

مى دهد که این تصمیم جدى است. 

زد و خورد در شوراى شهر
  تابناك | شوراى شهر استان گیالن که طى دو 
سال گذشته صحنه کشمکش هاى گسترده بود این بار 
هم خبر ساز شد تا جایى که منابع محلى از یک زد و خورد 
شدید و بسترى شدن یکى از اعضاى شـورا خبر دادند.
ضرب وشتم سه نفر از اعضاى شوراى شهر شفت گیالن 
منجر به شکسته شدن دست یکى از این اعضا شد. پیش 
از این شوراى شهر رشت میدان درگیرى میان اعضا بود 
و به دلیل سوء مدیریت و اختالس هاى گسترده چندین 

عضو این نهاد به تهران احضار شده و زندانى شدند.

دستگیرى 10  کارمند مالیاتى 
  میزان | دادسـتان عمومـى و انقـالب مرکـز 
اسـتان البرز از دسـتگیرى ده نفر از کارمندان اداره کل 
امور مالیاتى اسـتان البرز و اداره کل امور مالیاتى شـرق 

تهران خبر داد.
حاجى رضا شاکرمى در ارتباط با پرونده این متهمان اظهار 
داشـت: در پى رصد اطالعاتى این فرد به همراه عوامل 
مرتبط به اتهام تأسـیس شـرکت هاى متعدد صورى و 
موهم در زمینه صـادرات و واردات، جعل اسـناد و اوراق 
مالى،  تحصیل اموال نامشـروع، فـرار مالیاتى و تضییع 
حقوق بیت المال دستگیر شـده اند. وى با بیان اینکه در 
پى دستگیرى این افراد، 267 شرکت کاغذى شناسایى 
شده است، اضافه کرد: با تحقیقات به عمل آمده تعداد ده 
نفر از کارمندان اداره کل امور مالیاتى استان البرز و اداره 

کل امور مالیاتى شرق تهران دستگیر شدند.

شوراى امنیت ملى  تکذیب کرد
دبیرخانـه شـورایعالى امنیـت ملـى در    ایرنا|
اطالعیـه اى اعـالم کـرد: پیـرو درج برخـى خبرها در 
رسانه هاى عمومى مستند به مصاحبه یکى از مسئوالن 
بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران در خصـوص «موافقت 
شـورایعالى امنیـت ملى بـا اعطـاى تابعیـت ایرانى به 
خانواده هاى درجه یـک اتباع خارجى مدافـع حرم»  به 
اطالع مى رسـاند، این اظهارات غیردقیـق بوده و تأیید 

نمى شود.

توهین 2 مجرى به قوم لر
  میزان | عضو شوراى شهر تهران خواستار ورود 
دادستان تهران به بحث توهین دو مجرى صدا و سیما به 
قوم «لر» کشور شد. اسـماعیل دوستى در سیصد و سى 
و ششمین جلسه شـوراى شـهر در تذکر پیش از دستور 
گفت: دو تن از مجریان صدا و سیما در یکى از برنامه هاى 
تلویزیونى به قوم «لر» ایران اهانت هایى را در قالب یک 
جوك داشته اند. وى افزود: این موضوع در سطح وسیع در 
شبکه هاى مجازى پخش و منجر به ناراحتى شهروندان 
«لر» شده اسـت.  وى اظهارداشـت: به دلیل پخش این 
برنامه در رسانه ملى، درخواسـت ما از دادستان به عنوان 
مدعى العموم این اسـت که پیگیرى بحث را در دسـتور 
کار قرار داده و رفتار این دو مجرى مورد بررسى قرار گیرد.

آمار شهداى مدافع حرم
والمسـلمین  االسـالم  حجـت    تابناك |
سیدمحمدعلى شهیدى در همایش ملى مرّوجین فرهنگ 
ایثار و شـهادت، گفت: بیسـت و دوم اسـفند روز شـهید 
نامگذارى شـده و فرصتى بـراى ترویج فرهنـگ ایثار و 
شهادت است. رئیس بنیاد شهید با بیان اینکه 2100 شهید 
مدافع حرم براى دفاع از حرم اهل بیت(ع) شـهید شدند، 

گفت: جمع شهدا تا به امروز، 230 هزار شهید است.

عقربه هــا به نفع نامزدى ســید توئیتر    نامه نیوز |
ابراهیم رئیسى حرکت مى کنند. این یک خبر نامناسب 
است براى محمد باقر قالیباف، سعید جلیلى و هر آنکس 
که مى خواســته با تابلوى اصولگرایــى در انتخابات 
اردیبهشت ماه شرکت کند. اتاق هاى فکر به او رسیده اند؛ 
همین هم هست که نشانه هاى ظهور او در این انتخابات 
هر روز پررنگ تر مى شــود. حاال چند  روز اســت که 
کمپین حمایت از او در تلگرام هم راه اندازى شده است. 
همشهرى هاى حامى او هم هر جا مى نشینند رسمى و 
غیر رسمى مى گویند شرایط براى حضور او مهیاست. 
آنها که در این مورد بررسى هاى الزم را انجام مى دهند؛ 
نظرسنجى هاى میدانى را سفارش داده اند و وضعیت 
سرمایه اجتماعى رئیسى را مى ســنجند. فاکتورهاى 
زیادى مد نظرند؛ شاید او همان نامزد نهایى اصولگرایان 

باشد.

شوك به محمد باقر قالیباف 
اما حاال سئوال این اســت که واکنش چهره هایى که 
از میان اصولگرایان قصد نامــزدى دارند به این اعالم 
کاندیداتورى چه خواهد بود؟ در ســطح نخســت این 
نامزدها مى توان بــه محمد باقر قالیباف اشــاره کرد. 
او براى بار ســوم قصد کرده تا در انتخابات ریاســت 
جمهورى حاضر شــود. هر دو بارى که قالیباف نامزد 
انتخابات شده بود درست در شرایطى که تصور مى شده 
او شانس خوبى براى پیروزى دارد پدیده هاى پیش بینى 
نشده اى رخ داده که راِه رفتن به پاستور براى او هموار 
نمانده است. این بار هم که او عزم پاستور کرده باز یک 
اتفاق غیر منتظره رخ داده است. چیزى که باعث شده او 
گالیه اش را از طریق اعالم عدم تمایل براى نامزدى در 
انتخابات توسط افراد نزدیک به خودش رسانه اى کند. 
اهل سیاست و آنها که با قالیباف آشنا هستند مى دانند 
که او در انتظار روشن شدن فضاى انتخاباتى براى انجام 
یک ریسک بزرگ است. او مى داند که شکست براى بار 

سوم چه تبعاتى براى او مى تواند داشته باشد. 
اکنون اما جــداى از برخى اتفاقات پیش بینى شــده از 
جمله مخالفت طیف هایــى از اصولگرایان یک اتفاق 
غیر منتظره اى در حال وقوع اســت. باز گویا قرار است 
شرایط نامزدى محمد باقر قالیباف درست در فاز جدى 
فعالیت ها از میان برود. ماجرا گویا از این قرار است که 
همان ها که مى خواستند با او به میدان رقابت وارد شوند 
حاال نگاهشــان به جاى دیگرى از جناح اصولگرایان 

دوخته شده؛ جایى که سید ابراهیم رئیسى ایستاده است؛ 
آنها او را ترجیح داده اند. قالیباف این را فهمیده اســت. 
مى گویند او مى تواند معاون اول رئیسى باشد. یک پله 

تنزل؛ آیا او مى پذیرد؟

کناره گیرى بدون شرط 
از همه جالب تر موضع ســعید جلیلى اســت. او کامًال 
محافظه کارانه در این مورد عمل کرده؛ یک ســکوت 

مبهم. رســانه هایش البته اندکى جلوتر رفته اند. یک 
کانال حامى او نوشــته اســت: «امروز تاریخ همانقدر 
که ممکن است شیرین باشــد،تلخ هم مى تواند باشد 
لذا تاریخ جنــاح مؤمن و حزب اللهى تلخ اســت از این 
جهت که هیچ وقت حول یک َعلم جمع نشدیم نه اینکه 
نخواهیم چون بلد نبودیم نه اینکه نخواهیم بلد باشیم 
چون فکر مى کردیم بلدیم! بله هنوز در نقطه صفر مرزِى 
یک وحدت درست حسابى هستیم و تقریباً هیچ صراطى 

نمى توان متصور شــد که این ره به سر منزل مقصود 
برسد. مع الوصف باید گفت انتخابات 96 تنها امیدمان 
به یک شخص هست بله شــخص...مدعى گفتمان و 
تشکیالت هستیم اما ســرانجام یک شخص مى تواند 
تمام معادالت را به هم بزند و همه را با تمام دلخورى ها 
جمع کند زیر یک بیرق. شاید تنها مثالش احمدى نژاد 
88 بود که باالجبار یا به اختیار، با عشق یا با اکراه هر چه 
بود همه جمع شدند و تفرقه اى نبود. حال باید منتظر آن 

شخص ماند که مى آید یا نه؟ امیدواریم که بیاید...» ذیل 
این مطلب عکسى از سید ابراهیم رئیسى درج شده بود. 
با این تفاســیر به نظر مى رسد که ســعید جلیلى یک 
استراتژى ویژه براى مواجهه با چنین وضعیتى دارد. او 
که براى هیچ نامزدى حاضر به کناره گیرى نشد در این 
مورد به خصوص جداگانه عمل خواهد کرد. رضایت او 
به کناره گیرى براى ابراهیم رئیســى چندان سخت و 

وقتگیر نخواهد بود. 
شاید ابراهیم رئیســى نامزد انتخابات شــود اما براى 
وقوع چنین پدیده اى باید منتظــر اتفاقات تازه تر هم 
باشــیم. نگاه کنیم به حمایت این روزهاى «جمنا» از 
فعالیت هاى ابراهیم رئیســى. همین اســت که تأکید 
مى کنیم. این رویداد نیاز به مؤلفه هاى دیگرى هم دارد . 

زمان همه چیز را معلوم مى کند.

کاندیداتورى ابراهیم رئیسى 
جدى تر از قبل شد

کناره گیرى بدون پیش شرط جلیلى، راه اندازى کمپین مجازى

,,

جداى از برخى 
اتفاقات پیش 
بینى شده از جمله 
مخالفت طیف هایى 
از اصولگرایان یک 
اتفاق غیر 
منتظره اى در حال 
وقوع است. باز گویا 
قرار است شرایط 
نامزدى محمد 
باقر قالیباف درست 
در فاز جدى 
فعالیت ها از میان 
برود

به گزارش تســنیم، آیت ا... احمــد جنتى رئیس مجلس 
خبرگان رهبرى دیروز در دومین اجالســیه دوره پنجم 
مجلس خبرگان رهبرى با انتقاد از کسانى که به گفته او 
طرح دوستى بر دشمن مى  ریزند، به مشکالت اقتصادى 
و معیشتى مردم اشاره کرد و گفت: اکنون مسئله ما مسئله 

معیشت مردم است.
آیت ا... جنتى به مسئله فتنه اشاره کرد و گفت: نباید فتنه 
را ســبک بگیریم، فتنه اگر مســئله اول ما نباشد مسئله 
دوم اســت، باید به مردم بگوییم که فتنه خاموش نشده 
و عده اى همچنان دنبال فتنه هســتند . آنهایى که فتنه 
کردند مى خواستند اسالم را براندازى کنند و این مسئله، 

مسئله کمى نیست. 
وى با بیان اینکه برخى فتنه گران اکنون در پســت هاى 
نظام جمهورى اســالمى و در سطوح مختلف مسئولیت 
دارند، اظهار داشــت: متأســفانه برخى سمت ها دست 
فتنه گران اســت و اینها با جوانان حزب اللهى و انقالبى 

برخورد مى کنند.
رئیس مجلس خبرگان در واکنش به طرح آشتى ملى نیز 
تصریح کرد: آشتى ملى یعنى چه، آشتى ملى یعنى اینکه 
آقایان هر بالیى که توانسته اند سر مردم کشور آورده اند 
و حاال مى گویند بیایید آشــتى کنیم تا ما به کرسى هاى 
نمایندگى مجلس، وزارتخانه ها و پست هاى حساس تکیه 
بزنیم. خداوند به عزت و قــدرت رهبرى انقالب بیافزاید 

که به این طرح پاســخ گفتند؛ مردم از دست فتنه گران 
ناراضى هستند .

وى توجه به سیاســت هاى اقتصاد مقاومتى را مهمترین 
اقدام براى رفع مشکالت اقتصادى دانست و با اشاره به 
حضور رئیس جمهور به عنوان عضو مجلس خبرگان در 
محل جلسه اجالسیه خبرگان گفت: آقاى رئیس جمهور 
هم تشریف دارند، بهتر است گزارش عملکردى از اقتصاد 
مقاومتى به مردم بدهند تا مــردم عملکردها را ببینند. به 
آمار و ارقام نمى شــود اکتفا کرد؛ گــزارش بدهند تا اگر 
کارهایى شده مردم خوشحال شوند که حرف هاى رهبر 
انقالب زمین نمانده است اما اگر عمل و اقدامى نشده از 

مردم عذرخواهى کنند. 
رئیس مجلس خبرگان در بخش دیگرى از سخنان خود 
به انتخابات آتى اشاره کرد و گفت: ما با انتخابات ریاست 
جمهورى و انتخابات شوراى شهر مواجه هستیم متأسفانه 
نظارت در انتخابات شوراى شهر حساب و کتاب ندارد و 
صالحیت ها به خوبى رسیدگى نمى شود و 400 هزار نفر در 
انتخابات (شوراى شهر) وارد مى شوند و به خوبى سوابق 

و شرایط آنها بررسى نمى شود.
آیت ا... جنتى با بیان اینکه عملکرد شوراهاى شهر خوب 
نبوده است، گفت: متأســفانه در برخى از موارد برخى از 
اینها به دادگاه کشیده شدند و تخلفاتى را هم انجام دادند 

که اینها نشان دهنده عدم نظارت است. 

در دومین اجالسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبرى مطرح شد

در خواست  جنتى از روحانى  طى چند هفته اخیر و به ویژه بعــد از آزمایش هاى پیاپى 
موشک هاى بالستیک از سوى کره شــمالى، به یکباره 
جهت و سوى تهدیدات امنیتى، سیاسى و نظامى ایاالت 
متحده و دولت ترامپ و در کل جهان، از ایران به ســمت 
کره شمالى متوجه شد. شلیک چهار موشک بالستیک در 
روز یک شنبه از سوى کره شمالى به سمت دریاى ژاپن اوج 
توجهات جهانى به کره شمالى بود که هنوز هم ادامه دارد. 
با این حال گویا مقامات و رسانه هاى تندروى آمریکایى 
همچنان در صدد هستند تا ایران را در مرکز توجهات قرار 
داده و مانع از آن شوند که تحرکات نظامى کره شمالى ایران 

را از «مگسک» دولت ترامپ خارج کند.
به گزارش تابناك خبرگزارى «فاکس نیوز» دوشنبه شب به 
نقل از چند مقام ارشد آمریکایى ادعا کرده که ایران مجدداً 
اقدام به شلیک و آزمایش دو موشک بالستیک کرده است.

بر اســاس این گزارش و ادعا، این دو موشک بالستیک از 
جنوب شرق کشور و از پایگاه هاى موشکى سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى در روزهاى شــنبه و یک شنبه به سمت 
اهدافى در خلیج عمان شلیک شــده که آزمایش اول از 

اصابت به هدف باز مانده اما دومین موشــک در روز یک 
شنبه با موفقیت توانســته هدف فرضى که یک شناور در 

خلیج عمان بوده است را منهدم سازد.
به شــکلى جالب توجه مقامات آمریکایى مدعى شده اند 
که این آزمایش ها در همان روزى صورت گرفته که کره 
شمالى چهار موشک بالســتیک را به سمت دریاى ژاپن 
آزمایش و شلیک کرده است. «فاکس نیوز» عنوان کرده 
که همچنین این آزمایش ها بعد از مانور اخیر نظامى ایران در 
جنوب کشور و همچنین بعد از آزمایش موفقیت آمیز سامانه 

دفاع موشکى S300 است.
در همین حال و عالوه بر این گــزارش «فاکس نیوز»، 
رسانه هاى آمریکا طى روز دوشنبه به شکلى انبوه موضوع 
برخورد از نزدیک چند شناور و ناوچه ایران با ناو اطالعاتى 
«اینونســیبل» آمریکا در تنگه هرمز را با مورد توجه قرار 

داده اند که در دو روز پنج شنبه و شنبه رخ داده است.
گفته شده که در روز پنج شنبه ناوچه ایرانى به 150 یاردى 
- 140 مترى - ناو آمریکایى رسیده بوده و در روز شنبه نیز 
این برخورد در فاصله 600 یاردى - 550 مترى - صورت 

گرفته است. ناو «اینونسیبل» آمریکا از جمله شناورهاى 
اطالعاتى است که مجهز به ابزارهاى علمى و رادار براى 
شناسایى و ردگیرى موشک ها و راکت ها از پایگاه هاى 

آنهاست.
واشنگتن پست در تحلیلى از این اتفاقات به شکلى معنادار 
بیان کرده است که الگو و نشــانه هاى قابل برداشت از 
آنها بیان مى کند که واشنگتن و تهران مى توانند انتظار 

برخوردهاى نزدیکى را در آینده داشته باشند.
در همین رابطه یکى از سناتورهاى جمهوریخواه آمریکا با 
استناد به این گزارش ها خواهان آن شده است که دولت 
آمریکا رویکردى جدى تر و سخت تر در قبال رفتارهاى 

ایران داشته باشد. 
گزارش هاى رسانه هاى آمریکا و گفته هاى «باب کورکر» 
به خوبى نشــان مى دهد که دولت جدید و قانونگذاران 
آمریکایى همچنان در پى آن هستند که ایران را در مرکز 
توجهات جهانى و داخلى در این کشور قرار داده و مانع از 
آن شوند که اتفاقات امنیتى دیگر در دور و نزدیک موضوع 

ایران و مقابله با ایران را از دستور کار خارج سازد.

 تالش آمریکایى ها براى نگهداشتن ایران در «مگسک» 

سیدحسین نقوى حسینى عضو فراکسیون رهروان والیت 
مجلس در گفتگو با انتخاب درباره انتشار اخبارى مبنى بر 
تصمیم سعید جلیلى براى ایجاد جبهه جدید در کنار جبهه 
پایدارى به منظور حضور مستقل وى در انتخابات ریاست 
جمهورى، گفت: ما خواهان ایجــاد وحدت و یکپارچگى 
بین اصولگرایان هستیم و معتقدیم که اگر این وحدت به 
وجود آید به موفقیت نزدیک هســتیم اما اگر شکاف بین 
اصولگرایان اتفاق بیافتد از موفقیت دور خواهیم شد بنابراین 
از همــه گروه هاى اصولگرا درخواســت مى کنیم تا با هم 
متحد شوند و براى ورود به عرصه رقابت انتخاباتى تصمیم 

واحدى بگیرند.
وى در بیان علل وجود دیدگاه هــاى مختلف بین آیت ا...

مصباح یزدى و جبهه پایدارى تأکید کــرد: آقاى مصباح 
فرموده اند که رأى آورى مالك اصلح بودن نیست بنابراین 

تعبیرش این است که اصلح بودن مالك هاى دیگرى نیز 
دارد و رأى آورى تنها مالك اصلح بودن محسوب نمى شود 
چراکه ما در این مورد تکلیفى عمل مى کنیم به همین دلیل 
اگر با دقت به این دیدگاه بیاندیشیم به این نتیجه خواهیم 
رسید که مصداق بیانات آقاى مصباح مى تواند رأى آور بودن 
هم باشد. سخنگوى کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس دهم در اشاره به دالیل عدم اعالم رسمى اسامى ده 
نفرى که بعد از رئیسى در جلسه «جمنا» به عنوان کاندیداى 
این جناح انتخاب شده اند، تصریح کرد: بنده فکر مى کردم که 
ده نفر بعدى لیست اصولگرایان را هم به طور رسمى اعالم 
کرده اند  البته در این مورد ســئوالى هم نکرده ام که اسامى 
اعالم شده است یا خیر اما با توجه به اینکه این افراد بر اساس 
اکثریت آراء انتخاب شده اند بنابراین به زودى اسامى آنها نیز 

اعالم خواهد شد.

توصیه عضو جبهه پایدارى به جلیلى: 

وحدت با اصولگرایان را حفظ کنید
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رئیس ســازمان زندان ها و اقدامــات تأمینى و تربیتى 
کشور بخشنامه مرخصى نوروزى زندانیان را ابالغ کرد.

اصغر جهانگیر تصریح کرد: محکومان به حبس ابد به 
شرط تحمل حداقل پنج سال حبس، محکومان حبس 
بیش از ده سال به شرط تحمل حداقل یکسال حبس، 
محکومان حبس از پنج تا ده ســال به شــرط تحمل 
شــش ماه حبس، محکومان حبس یک تا پنج ســال 
به شــرط تحمل حداقل دو ماه حبــس و محکومان به 
حبس کمتر از یکسال به شــرط تحمل حداقل یک ماه 
حبس مى توانند از 15 روز مرخصى نوروزى اســتفاده 

کنند.

وى گفت: محکومان به حبس یا حبس و جزاى نقدى که 
باقیمانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد مرخصى 

آنها منتهى به آزادى مى شود.
جهانگیر دربــاره مرخصى نــوروزى محکومان جزاى 
نقدى افزود: محکومــان جزاى نقدى کــه باقیمانده 
محکومیت آنها بیش از 120 میلیون ریال باشد به شرط 
تحمل حداقل دو ماه حبــس، محکومان جزاى نقدى 
که باقیمانده محکومیتشان بیش از 70 میلیون ریال تا 
120  میلیون ریال باشد به شرط تحمل یک ماه حبس 
مى تواننــد از مرخصى 15 روزه در ایام نوروز اســتفاده 

کنند.

رئیس کمیته امداد امــام خمینى(ره)گفت: پنج میلیون 
نفر تحت پوشــش مســتقیم کمیتــه، دو میلیون نفر 
تحت پوشــش بهزیســتى و دو میلیون نفر نیز تحت 
پوشــش خیریه ها و دو میلیون نفر هم افــراد متفرقه

 هستند.
سید پرویز فتاح در رابطه با دزدى از صندوق هاى صدقه 
گفت: امروز بیشــتر مردم کارت همراه خود دارند و به 
دلیل اینکه مردم کمتر پول خرد با خود حمل مى کنند، 
منحنى برداشــت از صندوق هاى صدقات کاهش پیدا 
کرده است، همچنین جمع آورى و شمارش این پول ها 
هم هزینه بر است، به همین دلیل سامانه پیامکى جمع 

آورى صدقات راه اندازى شــد و یک میلیون نفر در این 
سامانه ثبت نام کردند که این ســامانه هیچ هزینه اى 

براى کمیته امداد ندارد.
وى  ادامه داد: ما اعالم کننده خط فقر نیستیم و وزارت 
رفاه مسئول این موضوع است و اگر 812 هزار تومان را 
که حداقل درآمد ما در سال 95 بوده مالك قرار دهیم، 

حدود 11 میلیون نفر مى شوند.
رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) بیان داشت: کمیته 
امداد محلى براى دائم ماندن افراد نیست، بلکه اورژانس 
اجتماعى موقتى اســت که افراد را توانمند ساخته تا از 

چرخه کمیته خارج شوند.

5 میلیون نفر تحت پوشش 
کمیته امداد هستند

بخشنامه مرخصى نوروزى 
زندانیان ابالغ شد

2000 کارتن خواب زن 
در تهران 

رئیس کمیته اجتماعى شـوراى اسالمى شهر تهران 
با بیان اینکـه روزانه دو نـوزاد معتاد در تهـران متولد 
مى شـود، گفت: اعتیاد مادران باعث شده، آنان معتاد 

زاده شوند.
فاطمه دانشـور افزود: به تازگى احتمـال فروش این 
نوزادان توسط والدینشان در کمیته اجتماعى شوراى 
شهر مطرح شده اسـت تا چاره اى براى آن اندیشیده 

شود.
وى با اشـاره به 82 بازدید از سـازمان هاى اجتماعى 
گفت: یکـى از موضوعاتى که در ایـن بازدیدها مورد 

توجه بود، فروش نوزادان  توسط مادران معتاد بود. 
دانشور تصریح کرد: این بازدیدها منتج به ابالغیه اى 
شد که بچه هایى که مادر معتاد دارند، حتماً باید بعد از 
تولد سم زدایى شوند و به صورت  فوریت این موضوع 
به بهزیستى اعالم شـود تا آنها مسـئولیت بچه را بر 

عهده بگیرند. 

طال بازى 
پاى طال این بار به خدمات آرایشـى و زیبایى زندگى 
الکچرى بازها (تجملگراها) باز شده و نظر سودجویان 
و فرصت طلبان زیـادى را به این پدیـده جذاب جلب 
کـرده اسـت؛ خدماتـى ماننـد کاشـت ناخن هـاى 
طالکوب، اسـتفاده از تتوهـاى طـالى موقت روى 
بدن و گذاشتن ماسک هاى طال روى پوست صورت!

پژمان فر رئیس کمیسـیون فرهنگـى مجلس درباره 
دالیل شیوع پدیده هاى اینچنینى در جامعه مى گوید: 
وقتى ما نتوانیم نظام ارزشى حاکم برجامعه را براساس 
مالك هـاى واقعى ماننـد ارزش هاى انسـانى تبیین 

کنیم، مالك هاى مادى فرصت بروز پیدا مى کنند. 
وى در ادامه با اشاره به مشارکت همه جانبه دستگاه ها 
در رفع این معضل فرهنگى مى گوید: براى مدیریت 
این موضوع توجه و تدبیر دستگاه ها و نهادهاى متولى 
امر فرهنگ بسیار مهم اسـت، این گونه رفتارها، هم 
باید رصد شـود، هم مراقبت شـود، هم اعتنا شود! اما 
متأسـفانه ما در نظام کشـورى خودمان مى بینیم که 
موضوع فرهنـگ به عنـوان اولویت دسـت چندم به 

حساب مى آید و خیلى نگران کننده است.

رشد 50 میلیونى در نیم قرن 
رئیـس انجمن علمـى اقتصاد شـهرى ایـران گفت: 
وقتـى جمعیت شهرنشـین کشـور طى کمتـر از نیم 
قرن، از هشـت میلیون نفر به بیـش از 50 میلیون در 
سال نفر مى رسد، معضالت شـهرى نیز ظهور و بروز 

پیدا مى کنند.
حسـین پورزرنـدى بـا تأکیـد بـر اینکـه مشـکالت 
اقتصادى، از زمان تأسـیس بلدیه، همواره گریبانگیر 
مدیریت شـهرى در کشـور بوده اسـت اما اوج گیرى 
مسـائل شـهرى را بایـد همزمـان بـا رشـد شـتابان 
شهرنشـینى (دهه هاى 30 و 40 قرن حاضر شمسى) 
در کشور دانسـت، افزود: حدود 70 درصد درآمدهاى 
شـهردارى ها در کشـور ناپایداراسـت و ایـن درآمـد 
ناپایدار، از منابعى به دست مى آید که ضمن ناپایدارى، 
بسیار شکننده اسـت و در برابر نوسانات اقتصاد ملى، 
به شدت آسیب پذیر است. کما اینکه رکود در بخشى 
مانند مسـکن، رکود در کل اقتصاد شهر و درآمدهاى 
شـهرى را به همراه دارد که این روند نیازمند اصالح 
اسـت و سـازوکار اصالح آن باید در الیحه اندیشیده 

شود.

مشاهده یک شىء نورانى از 
سمت آرامگاه کوروش 

یک شىء نورانى از سـمت آرامگاه کوروش به سمت 
تخت جمشید مشاهده شد.

رئیـس اداره منابع طبیعـى و آبخیزدارى شهرسـتان 
پاسارگاد از مشاهده یک شىء نورانى توسط فرمانده 

یگان حفاظت این اداره خبر داد.
حسن خسروانیان گفت: این شىء نورانى 15 اسفند در 
سـاعت 19 و 30 دقیقه توسط فرمانده یگان حفاظت 
منابـع طبیعـى و آبخیـزدارى شهرسـتان پاسـارگاد 

مشاهده شده است.
وى ادامه داد: مسیر حرکت این شىء از سمت آرامگاه 

کوروش به سمت تخت جمشید بوده است.

چرك نویس

معاون گردشگرى کشــور از انعطاف وزارت آموزش و 
پرورش نسبت به تعطیالت زمستانى خبر داد و تثبیت و 
یکسان سازى چهار روز تعطیلى در نوروز مطابق تقویم 

رسمى کشور را پیشنهاد کرد.
مرتضــى رحمانى موحــد در 
گفتگو با ایســنا تأکید کرد: 
این پیشنهاد سازمان میراث 
فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى که بــه دولت 
ارائه شــده، به منزله کاهش 
تعطیــالت نوروزى نیســت 
بلکه تأکیدى بر رعایت اصول 
و یکسان ســازى تعطیالت 

نوروزى براى همه است.
او در توضیحات بیشتر گفت: 
طبق تقویم، نوروز رســمًا و 
فقط چهار روز تعطیل است، 
الزم نیست ما آن را کم کنیم، 
فقط باید آن را رعایت کنیم و 
همه تابع آن چند روز تعطیلى 
باشیم. چرا آن را اینطور بین 
بخش آموزشى و غیره تقسیم 
کرده ایــم؟ وى تأکیــد کرد: 
براى اجراى ایــن قاعده باید 
شجاع بود و درباره آن تصمیم 

گرفت.
معاون گردشــگرى سازمان 
میراث فرهنگى و گردشگرى 
همچنین درباره سرنوشــت 
طرح تعطیالت زمستانى که 
چندى پیش یکى از مقامات 
ســازمان محیط زیست خبر 
تصویب آن را داده بود، گفت: 
در دولت قبل طرح تعطیالت 
زمستانى به مجلس پیشنهاد 

شده بود وسازمان میراث فرهنگى و گردشگرى نیز در 
همان راستا پیشنهاد جامع ترى را که شامل ساماندهى 
تعطیالت مناسبتى، زمستانى و نوروز مى شد به دولت 
ارائه کرده بود. روى این طرح ها بررسى ها و مذاکرات 
زیادى شــده اســت. اکنون این طرح در کمیســیون 
اجتماعى دولت مصوب شده که پس از آن به کمیسیون 

امور اجتماعى الکترونیک دولت ارجاع شد و سپس به 
شوراى اجتماعى وزارت کشور رفت.

وى گفت: در گذشته نگاه ســنتى و غیراصولى نسبت 
به تعطیالت، موجب تولد پدیده هاى جدیدى همچون 
اســکان در مدارس شد که 
آســیب هاى زیادى را در پى 
داشــت. این اتفاق در نتیجه 
تعطیلى سه هفته مدارس رخ 
داد درحالى که با ساماندهى 
تعطیالت نوروز، زمســتان و 
تابســتان مى توان از فضاى 
مخربى که بر مراکز آموزش 
و پرورش وارد شــده کاست 
و فضاى آموزشگاه ها را حفظ 
کرد، چالشى که اکنون با آن 

مواجه شده ایم.
رحمانى موحد اظهار داشت: 
نباید تعطیــالت متمرکز بر 
تابستان شــود. کشــور ما 
تعطیلــى  طوالنى تریــن 
تابستانى را دارد، درحالى که 
زمســتان اصًال از این نظاِم 
تأثیرگذار بهره مند نیســت، 
زمستانى که با آلودگى هواى 

دائمى روبه رو شده است.
وى درباره انعطــاف وزارت 
آمــوزش و پــرورش بــا 
تعطیــالت زمســتانى بــا 
توجه بــه مقاومت هایى که 
پیش تر نشان مى داد، گفت: 
با شــرایطى که زمستان پیدا 
کــرده، آمــوزش و پرورش 
نمى توانــد انعطافى نشــان 

ندهد.
او تأکید کرد: باید شــهامِت 
گرفتن این تصمیم را داشــته باشــیم، چــون یکى از 
شــاخص   هایى که به توسعه کســب و کار، برقرارى 
امنیت، توزیع ثروت در کشور و استفاده بهینه از فصول و 
زمان هاى مختلف کمک  مى کند، ساماندهى تعطیالت 
اســت. این موضوع در دنیا بسیار مهم است چون تأثیر 

زیادى در اقتصاد و در اشتغال دارد.

معاون گردشــگرى درباره تعــداد روزهایى که براى 
تعطیالت زمســتانى در نظر گرفته شده اظهار داشت: 
اطالع دقیقى ندارم اما معموًال یک هفته در نظر گرفته 

مى شود.
وى سپس به پیشنهاد دیگرى که در قالب ساماندهى 
تعطیالت ارائه شده اشاره کرد و افزود: باید به اقلیم هاى 
متفاوت اجــازه داد براى شــروع و پایــان تعطیالت 
تحصیلى شان متناسب با شرایط اقلیمى تصمیم بگیرند 
و برنامه ریزى کنند. راه حل این کار فقط داشتن انعطاف 
است، مى توان ســقفى را براى ساعت آموزشى تعیین 
کرد تا هر اقلیم با توجه به آن و متناســب با شــرایط 
خود، براى آموزش و تعطیالت تحصیلى برنامه ریزى 

داشته باشند.
معاون گردشــگرى درباره آخرین دیدگاه ها نسبت به 
تغییرات پایان هفته و پیشنهادى که براى جمعه و شنبه 
ارائه شده، گفت: نظر و تأکید ما بر این است که آخر هفته 
باید دو روز تعطیل شود که حاال مى تواند جمعه و شنبه 

باشد. باید به دستگاه هایى که امکان اجراى این طرح را 
دارند این اجازه داده شود.

او درباره واکنش دولت به تغییــر و افزایش تعطیالت 
پایان هفتــه بیان کــرد: فکر مى کنم دولــت موافق 
باشــد. مشــکلى نداریم، هرچند این طــرح هنوز به 
دولت ارائه نشــده است. پیشنهاد نخســت از سازمان 
میراث فرهنگى و گردشــگرى بوده، یک پیشــنهاد 
هم در مجلس مطرح اســت که یکدیگر را پوشــش 
مى دهد اما فعًال تأکید و تمرکز بر تعطیالت زمستانى

 است.
رحمانى موحد گفت: حرف ما این است اگر مى خواهیم 
توسعه و رشــد در کشور متوازن شــود باید تعطیالت 
ساماندهى شــود، چرا که اقتصاد، توسعه گردشگرى، 
ســاماندهى ترددها، ســالمت و آرامــش خانواده ها، 
حفظ امنیت، اشــتغال و رفع چالش هاى اجتماعى به 
جهت گیرى تعطیالت ارتباط زیادى دارد. براى همین 

این طرح خیلى مهم است.

گرفتن ضمانت هاى بازگشت مسافر از سفر،  توسط آژانس هاى مسافرتى که گاهى به صد 
میلیون تومان نیز مى رسد سفر به خارج از کشور را تبدیل به عبور از هفت خوان رستم تبدیل 
کرده است، چرا که گاهى این رقم براى کسانى که قصد سفر به صورت خانوادگى را دارند 

مبلغ کالنى مى شود.
یکى از مسافرانى که براى سفر به فرانســه براى ایام نوروز از طریق یکى از آژانس هاى 
مسافرتى اقدام کرده است در این باره به جام جم آنالین، گفت: «حدود یک ماه پیش براى 
سفر به همراه خانواده به یک آژانس مسافرتى مراجعه کردم که براى ضمانت بازگشت از 
سفر براى سه نفر 150 میلیون تومان طلب کردند که این پول را به حساب آژانس واریز 
کردم اما مجدداً سه روز پیش نیز از من خواسته شد که این مبلغ را به 270 میلیون تومان 
افزایش دهم، یعنى نفرى 90 میلیون تومان که به نظر مى رسد افزایش این رقم منطقى 
نیست و شاید یک راهى است براى سوء اســتفاده آژانس ها، چراکه نبود معیار مشخصى 
براى ضمانت باعث شده است تا هر آژانسى خودسر این ارقام را افزایش دهد که تأمین آن 

براى مسافر بسیار مشکل است.»
وى افزود: «مبلغ پرداخت شده از حدود یک ماه پیش در حساب آژانس است و تا مسافر 
اقدامات سفرش انجام شود و از سفر بازگردد حدود دو ماهى طول مى کشد که نوعى درآمد 

براى آژانس هاست که از سود این سپرده ها مى توانند استفاده کنند.»

اما از سوى دیگر رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى و هوایى ایران، 
گرفتن این ضمانت را از سوى آژانس ها الزم دانسته و به این نکته نیز اشاره کرد که ضوابط 

خاصى وجود ندارد.
محمد حسن کرمانى در این باره گفت: «مبلغى که مسافران خارج از کشور با عنوان ودیعه 
نزد آژانس دار مى  سپارند، ضمانتى براى بازگشت مسافر و جلوگیرى از اقامت غیرمجاز او 

است که معموًال براى کشورهاى عضو "اتحادیه  شنگن" گرفته مى شود.»
وى با اشاره به اینکه ضوابط خاصى در رابطه با میزان مبلغ ودیعه وجود ندارد، افزود : «هر 
آژانسى بر اساس میزان اطمینان و شناختى که از مسافر خود دارد، رقم ضمانت را تعیین 
مى کند و ممکن است با شناختى که از یک مسافر از لحاظ فعالیت شغلى او دارد از او هیچ 
ضمانتى دریافت نکند و از یک مسافر کمتر و از یک مسافر بیشتر دریافت کند و حتى این 

ارقام به صد میلیون تومان براى هر نفر نیز مى رسد.»
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى و هوایى ایران، آژانس دار 
این پول را براى تأمین امنیت خود مى گیرد، چون هر اتفاقى که از سوى مسافر در کشور 
دیگر رخ دهد، اول از همه متوجه  آژانس دار مى شود و اگر مسافر با توجه به ویزاى شینگنى 
که گرفته است به کشور بازنگردد نام آن آژانس وارد بلَک لیست شده در نتیجه از ادامه کار 
بازمى ماند، بنابراین مجبور است ضمانت هاى کافى را براى بازگشت مسافر از وى اخذ کند.

  جام جم آنالین | «تردیدى وجودمان 
را فراگرفته بــود. نمى دانســتیم جدایى مان

 را جشــن بگیریم یا ماتــم. امــا از آنجا که 
جدایى را گریزى نیافتیم، ناچار بر آن شــدیم 
تا این پایــان را با یادى خوش بــه خاطرمان 
بســپاریم. جشــنى تــدارك دیــده ایــم و 
چشــمانمان را در انتظار حضور شــما به راه 

دوخته ایم.»
این چند جملــه نمونه اى اســت از متن یک

کارت دعوت براى «جشن طالق». چندسالى 
اســت که در ایران با پدیــده اى تلخ با عنوان 
جشــن طالق مواجه شــده ایــم. زوجى که 
مى خواهند از هم جدا شــوند در یک مراسم 
رسمى از خویشــاوندان و آشــنایان حاللیت 
طلبیده و پایان زندگى مشــترك خود را اعالم 
مى کنند. در این مراســم جنبه هاى آیینى و 
نوســتالژیک یک جشــن رعایت مى شود، از 
کیک گرفته تا فیلم و عکس و آهنگ؛ البته با 
تغییرات اندك. مثًال در کارت به جاى پذیرایى 
مى نویسند «به صرف شام تلخ». قنادى هاى 
حرفه اى دست به کار شده و براى این مراسم 
کیک هاى ویــژه طبخ مى کننــد و روى آن 
عروســکى از عروس و داماد ســوار مى کنند 
که در حال ســقوط کردن هســتند. در موارد 
مشــابه خارجى این جشــن ها حتى در میانه 
جشــن عروس و داماد با چکــش حلقه هاى 
ازدواج را له کــرده و به هم پــس مى دهند. 
یکى از دامادهایى که براى خود و همســرش 
جشــن طالق گرفته با چشــم هایى اشکبار 
مى گوید مى خواســتیم به اطرافیانمان اعالم 
کنیم ایــن وضعیــت، نتیجه عــدم حمایت 
شــما و زیر پــا خالى کــردن هاى مســتمر 

شماست.
تردیــدى نیســت کــه اینگونه جشــن ها 
ســوغات تلخ آن ور آبى اســت. درباره میزان 
شــیوع این پدیده، هنوز هیچ آمارى منتشــر 
نشده اســت و هر آن  چیزى که هست حاصل 
حساســیت هــاى ماجراجویانه رســانه اى 

است.
وضعیت ازدواج و طالق در کشــور، ســامان 
مناسبى ندارد. طبق آمارهاى رسمى هر ساله 
20 درصد ازدواج ها، به طالق منجر مى شود. 
گفته مى شــود 14 میلیــون پرونده طالق در 
کشور ثبت شــده اســت. طبیعى است که در 
این حجــم میلیونى، چند فقره جشــن طالق 
نیز به انجام برســد. اما بى تردیــد این پدیده، 
فراگیرى عام نــدارد؛ بلکه بخاطــر متفاوت 
بــودن آن، بیشــتر از حد معمــول نقل قول 
مى شــود. این جشــن ها آنچنان کم شمارند 
که باید به راحتى و بدون نگرانى از کنارشــان 
عبور کرد ولى همزمــان باید آن را در حد یک 
زنگ خطر، جدى دانســت. باید از بزرگنمایى 
آن اجتناب کــرد ولى گهگاه بایــد به صورت 
علمى به واکاوى ابعــاد و چرایى آن در جامعه 

پرداخت.

به جشن طالق ما 
خوش آمدید!

پیشنهاد جدید سازمان میراث فرهنگى؛

تعطیالت نوروز، فقط 4 روز

معاون دفتر جنگل هاى خارج از شــمال ســازمان جنگل ها در یک برنامه رادیویى 
درباره وضعیت جنگل هاى کشور گفت: ســطح جنگل هاى کشور بر اساس آخرین 
آمار مهندسى مطالعات سازمان جنگل ها، بالغ بر 14 میلیون و 300 هزار هکتار برآورد 
شده است که در پنج ناحیه رویشى گیرکانى، ارسباران، زاگرس، ایران تورانى و خلیج 

عمانى پراکنده شده اند.
به گزارش ایسنا، مهندس پیرزادیان ادامه داد: به لحاظ تنوع اقلیمى موجود بر کشور، 
تنوع گونه در این جنگل ها، به وفور دیده مى شود. اهمیت این جنگل ها در دو بخش 
ارزش هاى بازارى و غیر بازارى خالصه مى شود. منظورمان از ارزش بازارى یعنى به 
طور مستقیم به پول تبدیل مى شود که از آن جمله مى توان به تولید جو و محصوالت 
فرعى از جمله صمغ و برگ و ساقه و ریشه برگ اشاره کرد. جنگل هاى غیر بازارى در 

تولید اکسیژن، جذب گاز و کاهش سیالب ها و امثال آن تأثیرگذار هستند.

معاون دفتر جنگل هاى خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشور 
با بیان اینکه بیشترین سطح جنگل هاى کشور، در جنگل هاى زاگرس است، اظهار 
داشت: سطح پوشش این جنگل ها شش میلیون هکتار است و دومین رویشگاه که 
بیشترین ســطح جنگل ها را دارند، ناحیه رویشــى ایران تورانى است که در مناطق 
مرکزى ایران است. بعد از آن جنگل هاى خلیج عمانى قرار دارند که به صورت یک 
باریکه اى غرب کشور از سمت شمال کشور به موازات مرز تا انتهاى چابهار پراکنش 
دارد. وى درباره تهدیدات جنگل ها نیز گفت: تغییرات اقلیمى مسئله اى است که در 
سطح زیست کره مطرح است و مختص ایران هم نیست. ایران از نظر اقلیمى در مناطق 
خشک دنیا قرار گرفته و متوسط بارندگى کل جهان 750 میلیمتر است در حالى که در 
ایران 250 میلیمتر است. در حقیقت سال ها ست که ایران با مبحث خشکسالى دست 

و پنجه نرم کرده است.

سنگ بزرگ جلوى پاى سفرهاى خارجى

اخذ ضمانت هاى 100میلیونى از مسافران خارج از کشور!

14 میلیون هکتار جنگل 
در کشور داریم

علیرضا شریفى یزدى جامعه شناس و روانشناس اجتماعى 
در گفتگو با ایسنا با اشــاره به نقش صدا و سیما در افکار 
عمومى یادآور شد: صدا و سیما یک دستگاه حکومتى و 
دولتى است که رویکردهاى حاکمیتى دارد و با مطبوعات 
میزان زیادى متفاوت است زیرا مطبوعات با گرایش هاى 
مختلف وجود دارند اما در صداوسیما یک سیاستگذارى 
کالن حاکم است. بخشى از سیاست هاى صداوسیما به 

دلیل اینکه زبان حاکمیت است، نمى تواند شفاف باشد.
او ادامه داد: امســال براى اولین بار است صداوسیما از 
واژه «چهارشنبه سورى» استفاده مى کند و این روز را به 
عنوان جشن باستانى ملى مطرح مى کند و از این راه مانند 
مطبوعات به مردم نزدیک تر شده اند. مردم روز چهارشنبه 
سورى را به عنوان فرهنگ خود پذیرفته اند و به دلیل تغییر 
رویکرد صداوسیما نسبت به این روز، با رادیو و تلویزیون 
آشتى کرده اند. صداوسیما به سمت پذیرفتن و رسمیت 
شناختن زندگى توده مردم و فرهنگ عمومى مردم گام 

برداشته است.
این روانشــناس اجتماعى درباره برنامه هاى تلویزیون 
در این راستا گفت: تیزرها و برنامه هاى مختلفى درباره 
چهارشــنبه ســورى از تلویزیون پخش مى شود که در 
آنها از واژه چهارشنبه سورى اســتفاده مى کنند این امر 
موجب اثرگذارى مثبت صداوسیما در بین مردم مى شود. 
سال هاى گذشــته، در برنامه هاى تلویزیون، احساسات 
قلبى درباره روز چهارشنبه سورى بیان مى شد که این امر 
موجب نپذیرفتن مردم مى شد و دلیل انحراف چهارشنبه 

سورى از وضعیت قدیم به امروز نیز همین بوده است.
او افزود: صداوسیما ســالیان طوالنى رویکرد دیگرى 
داشته که این امر باعث اعتماد سخت مردم به صداوسیما 
مى شــود اما در حال حاضر رویکردش مثبت است. اگر 
صداوسیما به همین رویه ادامه دهد و به فرهنگ مردم 
گره بخورد و واقعیت اجتماعى را منعکس کند، مردم آرام 

آرام اعتماد مى کنند.

صداوسیما بعد از سال ها 
از واژه «چهارشنبه سورى» استفاده مى کند

,,

 باید به اقلیم هاى 
متفاوت اجازه داد 
براى شروع و پایان 
تعطیالت تحصیلى شان 
متناسب با شرایط 
اقلیمى تصمیم بگیرند 
و برنامه ریزى کنند. 
راه حل این کار فقط 
داشتن انعطاف است، 
مى توان سقفى را براى 
ساعت آموزشى تعیین 
کرد تا هر اقلیم با 
توجه به آن و متناسب 
با شرایط خود، براى 
آموزش و تعطیالت 
تحصیلى برنامه ریزى 
داشته باشند



0404استاناستان 2896چهار شنبه  18  اسفند  ماه 

خبر

نمایشگاه نقاشى و حجم در 
عمارت سعدى 

نمایشگاهى از آثار نقاشى با عنوان «نقاشى و حجم» در 
عمارت سعدى اصفهان برگزار مى شود.

در این نمایشگاه، بیش از 70 اثر شامل آثار حجم، نقاشى، 
نقاشیخط که توسط اساتید حجم ازجمله مانند مرتضى 
نعمت اللهى، على محبوبى، مرتضى بصراوى و مونا آقا 
بابایى و اساتید نقاشـى مانند حسین تحویلیان، پروین 
اریسیان، على اکبر فرزادى، اکبر میخک، اصغر جوانى، 
صادقیان، محمـدى راد، حامدى و برخـى دیگر خلق 

شده اند نمایش داده مى شود.
نمایشگاه «نقاشى و حجم» 19 اسفندماه (فردا)ساعت 
16 افتتاح مى شـود و عالقه مندان براى بازدید از این 
نمایشـگاه مى توانند تـا 30 فروردین از سـاعت 16 تا 
20 بـه عمارت سـعدى واقـع در خیابـان اسـتاندارى، 
کوچه سعدى، سـاختمان مرکزى حوزه هنرى استان 

اصفهان مراجعه کنند.

کاشت 16هزار اصله 
نهال گل محمدى در  زواره

شهردار زواره از کاشت 16هزار اصله نهال گل محمدى 
در مزرعه سه هکتارى گل محمدى زواره خبر داد.

مرتضى صادقـى افزود: مجموعه سـه هکتـارى گل 
محمدى شـهردارى زواره در راسـتاى توسعه صنعت 
گردشگرى و برگزارى جشـنواره گل و گالب و ایجاد 

درآمد پایدار براى شهردارى زواره احداث شده است.
وى با بیان اینکه با توجه به اقلیم آب و هوایى زواره، این 
درختان در اردیبهشت ماه به بار مى نشینند تصریح کرد: 
محصول گل محمدى این مزرعه یک تا 1/5 ماه زودتر 
از قمصر به دسـت مى آید و زمان مناسبى براى جذب 
گردشگر و برگزارى جشنواره گل و گالب در شهرستان 

اردستان خواهد بود.

آمادگى نوش آباد براى 
استقبال از مسافران نوروزى

شـهردار نوش آباد از آمادگى این شـهر تاریخى براى 
استقبال از مسافران نوروزى خبر داد.

على اصغر شقایقى اظهار داشت: شهر تاریخى نوش آباد 
با بیش از 30 اثر تاریخى ثبت شده ملى و صد اثر تاریخى 
شناسایى شده همواره مورد توجه گردشگران داخلى و 

خارجى بوده است.
وى افـزود: شـهر زیـر زمینـى نـوش آبـاد بـه عنوان 
شاخص ترین اثر تاریخى در این شهر در آمادگى کامل 

براى پذیرایى از گردشگران است.

   افزایش سودآوري در
 ذوب آهن 

در راستاي کاهش هزینه هاي تولید و افزایش سودآوري 
ذوب آهن اصفهان ، هم اکنـون برنامه ها و طرح هاي 
مهمی در دست انجام می باشد که در کنار اقدامات مورد 
نظر در اصالح ساختار سرمایه ، طی سال 96 شاهد به 
نتیجه رسیدن این طرح ها و اقدامات مؤثر خواهیم بود. 
ذوب آهن اصفهان به عنوان یک بنگاه بزرگ صنعتی 
و اقتصادي کشـور براسـاس برنامه ها وسیاست هاي 
مورد نظر هم اکنون طرح ها و اقدامات مهم و مؤثري را 

دردست انجام دارد.

منطقه کارگاهى و صنعتى 
جدید در تیران  احداث مى شود

رئیس اداره راه و شهرسـازى شهرستان تیران وکرون 
گفت: 74 هکتار از اراضى شهرسـتان تیـران و کرون 
به احداث منطقه کارگاهى و صنعتى جدید اختصاص 

یافت.
مرتضى فوالدى اظهار داشـت: ایـن منطقه صنعتى و 
کارگاهى در کیلومتر 2 تیران به سامان پیش بینى شده 

که به متقاضیان واگذار مى شود.
وى بیان کرد: شهرسـتان تیران و کـرون در بیرون از 
شـعاع 50 کیلومترى غرب اصفهـان قـرار گرفته که 
مناسـب ترین مکان براى سـرمایه گـذارى در بخش 
صنعتى اسـت و به لحاظ موقعیت جغرافیایى شـرایط 

خوبى را براى سرمایه گذاران ایجاد مى کند.

معــاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
گفت: انتظام بخشــى خیابان هاى سطح شهر از جمله 

برنامه هاى پلیس در مراسم چهارشنبه آخر سال است.
سرهنگ جهانگیر کریمى افزود: خط قرمز پلیس، تعرض 
به مردم و اماکن عمومى به بهانه چهارشــنبه آخر سال 
است که پلیس با هرکســى که بخواهد به بهانه این روز 
براى مردم مزاحمت ایجاد کند و یــا به اماکن عمومى 

تعرض کند برخورد قانونى خواهد کرد.
وى اظهارداشت: همچنین در این روز، پلیس راهور تیم 
ویژه روان  سازى ترافیک راه اندازى خواهد کرد و از تردد 
موتورســیکلت ها در برخى از حوزه هاى شهر جلوگیرى 

مى کند. وى خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش سطح 
آگاهى مردم از آسیب ها و خطرات استفاده از مواد محترقه 
و آتش  زا انتظار مى رود که امســال نیز شاهد کمترین 

حادثه و آسیب در سطح استان باشیم.
معــاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
یادآورى کرد: برخورد با صنوفى که اقدام به تهیه و توزیع 
انواع مــواد محترقه و آتش زاى غیراســتاندارد و قاچاق 
مى کنند نیز در دســتور کار پلیس استان قرار دارد که در 
این رابطه تذکرهاى الزم به  تمامى صنوف داده  شده و 
خوشبختانه اصناف نیز همکارى خوبى تاکنون با پلیس 

داشته اند.

مدیر گروه بهداشــت محیط دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: از حدود 350 واحد چایخانه در شهرستان 
اصفهان در حدود 532 هزار جام قلیان را جمع آورى شده 

که به زودى این جام ها معدوم خواهند شد.
مهدى رفیعى با اشاره به اهمیت سالمت آب آشامیدنى و 
نظارت هاى دانشگاه علوم پزشکى به روى آب آشامیدنى 
اصفهان، افــزود: عالوه بر کنترل آب آشــامیدنى، آب 
استخرها و کارخانه هاى یخ ســازى نیز توسط دانشگاه 

علوم پزشکى اصفهان کنترل مى شود.
مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
تصریح کرد: حمل  و نقل مواد غذایى از مواردى به شما 

مى روند که باید نظارت هاى بهداشــتى روى آنها انجام 
شــود تا در توزیع مواد و محصوالت غذایى به مراکز نیز 

بهداشت اولیه رعایت شود.
 وى با بیان اینکه در شهرستان اصفهان حذف قلیان به 
صورت کامل انجام شده است، افزود: در تالش هستیم 
تا در آینده اى نزدیک در سطح استان اصفهان نیز قلیان 
را حذف کنیم. مدیر گروه بهداشــت محیط دانشــگاه 
علوم پزشــکى اصفهان ابراز کرد: با بیش از 90 درصد 
چایخانه هاى عرضه قلیان برخــورد قانونى کرده ایم اما 
هدف اصلى تعطیلى این صنف به طور کامل نیست، بلکه 

تنها اجراى قوانین است.

انتظام بخشى خیابان ها در 
چهارشنبه آخر سال

جمع آورى 500 هزار جام قلیان 
از چایخانه هاى شهر 

تابناك : بودجه تونل سوم  از عنوان ملى خارج شد 
و براى طرح بهشت آباد سه میلیارد تومان اعتبار 
درنظر گرفته شد.  این خبرى بود که منتشر شد و 
خیلى ها ازکنار آن گذشتند وحتى غیر از یک مورد 

اظهار تأسفى هم نشد.
قاعدتًا باید نمایندگان بیانیه اى صادر مى کردند 
و یا نامه اى به یک مقام مسئول ارسال مى شد. و 
یا جناب استاندار  که سال ها در وزارت نیرو بودند 
وبه عنوان یک نظریه پرداز در حوزه آب هســتند 
ازاین همه تجربه یک استفاده اى مى کردند ویک 
حرکتى انجام مى دادند.اما همه به سکوت برگزار 
شد و هیچ اتفاقى نیافتاد . در چهارسال گذشته در 
باره زاینده رود و احیاى آن  سخن هاى زیادى گفته 
شد و قول هاى بســیارى ارائه گردیده ولى حتى 
کســى به روى خود هم نمى آورد که باید کارى 
بشود. طرح چند ماده اى هم بر روى زمین مانده 

و درحسرت اجرا زانوى غم به بغل گرفته است.
ال اقل اى کاش سازمان مدیریت که آقاى نوبخت 
ریاست آن را برعهده دارند چنین کارى نمى کردند 
و با بودجــه اصفهان چنین نمى کردند. ایشــان 
وقتى به اصفهان مى آیند خیلى قشنگ صحبت 
مى کنند وخیلى قول مى دهند ولى وقتى مى روند 
ساختمان بهارستان نســیان آور است.اى کاش 
رئیس سازمان مدیریت اصفهان جناب آقاى دکتر 
اکبرى نمایندگان اصفهان را جمع مى کردند و راه 
حلى پیدا مى کردند. اى کاش نمایندگان دور هم 
جمع مى شــدند و راه چاره اى پیش  رو داشتند.  
اى کاش انجمن نصف جهان نتیجــه اى را ارائه 
مى کرد و به قول حضرت آیت ا... طباطبایى نژاد 
براى این همه جلسه، خروجى تعریف مى کردند.  
اى کاش همت ها بلند بــود. اى کاش جناح هاى 
سیاســى  درکنار فعالیت هــاى جناحى درصدى 
هم به فکر اصفهان بودند تا مردم به حرکت آنها 

امیدوار مى شدند.

آقاى استاندار! 
چشمتان روشن

همکارى اصفهان و دیوانیه عراق در 6 زمینه 
اسـتانداران اصفهان و دیوانیه عراق توافق کردند که در 

شش زمینه با یکدیگر همکارى کنند.
به گزارش ایرنا، این توافق یک شـنبه شب در جلسه اى 
که بین رسول زرگرپور اسـتاندار اصفهان و «سامى جابر 
الحسـناوى» در هتل عباسـى اصفهـان برگزار شـد، به 

سرانجام رسید. 
در این دیدار، استاندار اصفهان آمادگى این استان را براى 
همکارى در پروژه هاى بیمارسـتانى و مراکز بهداشتى، 
تولیـد بـرق، احـداث مجتمـع هاى مسـکونى، باسـتان 
شناسـى و مرمت آثار تاریخى، طرح هاى دانشـگاهى و 
صنایع مرتبط با پسـماند و بازیافت اسـتان دیوانیه عراق 

اعالم کرد. 
رسول زرگرپور با تشریح ظرفیت هاى استان اصفهان در 
بخش هاى صنعتى، تجارى، درمانى و فرهنگى به ویژه 
در زمینه حفظ و مرمت آثار تاریخى، گفت: استان اصفهان 
آمادگى دارد تا هیئتى از کارشناسان میراث فرهنگى این 
اسـتان را براى کشـف آثار باسـتانى دیوانیه عراق به آن 
استان اعزام کند.  اسـتاندار اصفهان همچنین به توانایى 
کشـورمان در زمینه تولید توربین هاى برق اشاره کرد و 
گفت: ایران جزو شش کشور سـازنده توربین هاى تولید 
برق است و اسـتان اصفهان مى تواند در زمینه ساخت و 

تجهیز نیروگاه برق به استان دیوانیه عراق کمک کند. 

وى احداث مجتمع هاى مسـکونى و بازیافـت زباله را از 
دیگر ظرفیت هاى اسـتان اصفهـان بیان کـرد و گفت: 
اصفهـان و دیوانیـه عـراق مى تواننـد با محوریـت اتاق 
بازرگانـى اصفهـان در زمینه هاى یاد شـده بـا یکدیگر 

همکارى کنند. 
اسـتاندار دیوانیـه عـراق نیز با اشـاره بـه نیازهـاى این 
اسـتان براى تأمین خدمـات در زمینه هـاى تولید برق، 
پزشکى، ساختمان سازى، بازیافت و کشف آثار تاریخى 
و گردشگرى، خواستار همکارى و مشارکت اصفهان در 

پروژه هاى مدنظر مسئوالن استان دیوانیه عراق شد. 
«سـامى جابـر الحسـناوى» همچنین همـکارى هاى 
علمى بین دانشـگاه «القادسیه» اسـتان دیوانیه عراق با 

دانشگاه هاى اصفهان را خواستار شد. 
وى اظهار داشت: ما از طریق کنسولگرى ایران در نجف 
اشـرف خواسـتار فراهم کـردن زمینه این همـکارى ها 
هسـتیم و امیدواریـم این دیدارهـا نتایج خوبـى را براى 

گسترش همکارى ها در پى داشته باشد. 
«سامى جابر الحسناوى» در رأس یک هیئت اقتصادى 
و بازرگانى براى سفرى  دو روزه، به دعوت اتاق بازرگانى 

اصفهان وارد این شهر شد.
اسـتان دیوانیه عـراق با یـک میلیـون و 300 هـزار نفر 

جمعیت در 180 کیلومترى جنوب بغداد قرار دارد.

تلفن در کنار کاالى خواب 
2 نمایشگاه پایانى سال

دومین نمایشگاه سرویس و کاالى خواب و منسوجات 
خانگى به همراه اولین نمایشگاه تخصصى تلفن ثابت، 
همراه، تجهیزات مخابراتى و ارتباطى تا 20 اسفندماه 
در محل نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع 

در پل شهرستان برگزار مى شود.
در دومیـن نمایشـگاه سـرویس و کاالى خـواب و 
منسوجات خانگى 60 شرکت از استان هاى اصفهان، 
تهران، یزد، آذربایجان شرقى و چهارمحال و بختیارى 
حضور دارند و انواع کاالى خواب، سرویس خواب، انواع 
حوله، انواع محصـوالت و تولیدات دوزندگـى و انواع 

پارچه هاى تزیینى از قبیل ترمه را  عرضه خواهند کرد.
همچنین اولین نمایشگاه تخصصى تلفن ثابت، همراه، 
تجهیزات مخابراتى و ارتباطى همزمان با این نمایشگاه 

تا 20 اسفندماه برگزار شده است.
در این نمایشـگاه 39 شرکت از اسـتان هاى اصفهان، 
یزد و تهران حضـور دارند و انواع تلفن همـراه و ثابت، 
تجهیـزات و لـوازم جانبـى تلفـن همـراه، مخابرات، 
تجهیـزات و صنایـع وابسـته، آموزشـى و پژوهشـى، 
خدمـات تجـارت الکترونیـک و خدمات سـیمکارت 

عرضه مى شود.

اواخـر بهمن ماه سـال جـارى خبـرى مبنـى بـر «خارج 
کردن کلیه یـک دختر جوان بـه جاى کیسـت در یکى از 
بیمارستان هاى خصوصى اصفهان» در رسانه ها منتشر شد. 
پس از این اتفاق پرونده قضائى تشـکیل شد و موضوع در 

دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت.
خبرگزارى میزان آخرین وضعیت این پرونده را از دادستان 
اصفهان جویا شده اسـت که حسـن رحیمى در این زمینه 
گفت: پرونده قضائى در رابطه با تخلف پزشکى حین عمل 
جراحى در یکى از بیمارستان هاى استان اصفهان تشکیل 
شده است. وى گفت: همچنین جلسه کارشناسى متشکل 
از پزشـکان زنـان و زایمان، جراحـى عمومـى، ارولوژى و 
رادیولوژى تشـکیل و مباحث فنـى در این جلسـه مطرح 
شـده اسـت. این مقام قضائى در اسـتان اصفهان در ادامه 

افزود: پرونده در شـعبه 9 دادیارى در حال رسیدگى است و 
منتظر نتیجه کارشناسى در هیئت هاى نظام پزشکى هستیم 
و پس از مشخص شـدن نتیجه کارشناسـى اگر قصورى 

صورت گرفته باشد پزشک مربوطه تعقیب مى شود.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان تصریح کرد: این بیمار با 
یک درد شکمى به پزشک زنان مراجعه مى کند و پزشکان 
در سـونوگرافى به یک میوم (کیسـت) برخورد مى کنند و 
با توجه به سـیر بیمارى، پزشـک معالج تشخیص عمل را 

مى دهد ولى در حین جراحى میومى یافت نمى شود.
رحیمى اضافه کرد: پزشـک شـکم را باز مى کند و از جراح 
عمومى کمک مى خواهد ولى در حیـن جراحى به توده اى 
برخورد مى کنند که شباهتى به کلیه نداشته است. در حال 
معاینه به این نتیجه رسیدند که اگر توده بدخیم است از آن 
نمونه بردارى کنند که در حین جراحى ورید (سیاهرگ) قطع 
و بیمار دچار خونریزى مى شـود. وى افـزود: در این هنگام 
جراحان سعى مى کنند که خونریزى را کنترل کنند، از سوى 
دیگر موقعیت جسمى بیمار در خطر بوده و جراح شریان ها 
در اتاق عمل حاضر شده که بعداً متوجه مى شوند که جسم 

خارج شده کلیه است و امکان اعاده آن نبوده است.
دادسـتان اصفهان همچنین گفـت: متأسـفانه بیمار تک 
کلیه اى بوده و محـل کلیه از نظر طبیعى مشـخص نبوده 

است.

جزئیات جدید از پرونده خروج کلیه به جاى کیست

استاندار اصفهان در دیدار با «میشل ســپن» وزیر اقتصاد و دارایى فرانسه 
اظهار داشت: اصفهان در ادوار گذشته از پایتخت سیاسى تبدیل به پایتخت 
فرهنگى شده و به همین دلیل هم در ســال گذشته از 86 کشور دنیا به این 

استان سفر کرده اند.
رسول زرگرپور اظهار داشــت: اصفهان برغم ســابقه تاریخى و فرهنگى 
اســتانى کامًال صنعتى اســت و به دلیل محدودیت هایى که در توســعه 
صنعت در اســتان وجود داشت در تالش هســتیم که صنایع را بازسازى و 
سازگار با محیط زیست کنیم و با توجه به اینکه کشور فرانسه در این زمینه 
تجربیات خوبى دارد، مى توانیم در بازسازى صنایع از این تجربیات استفاده 

کنیم.
وى گردشگرى را از مهمترین محورهاى توسعه استان خواند و افزود: پس از 
برجام تعداد ورود گردشگران خارجى به استان چهار برابر شده است و با توجه 
به اینکه فرانسه در مسائل مربوط به توریست جایگاه ویژه اى دارد مى توانیم 
همکارى هاى خوبى را براى تبادل اطالعات و افزایش ورود گردشــگران 

داشته باشیم.

اســتاندار اصفهان چالش کمبود آب در اصفهان را از دیگر مســائل براى 
افزایش همکارى ها برشمرد و گفت: عالقه مند هستیم که از تجربیات بسیار 

خوب کشور فرانسه براى حل این چالش استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایى فرانسه نیز در این دیدار اظهار داشت: ایران و به  ویژه 

اصفهان فرصت هاى اقتصادى بسیار چشمگیرى دارند و فرانسه کشورى 
است که مى تواند در زمینه هاى مختلف تکنیکى و تخصصى به ایران کمک 

کند.
«میشل سپن» اصفهان را شهرى بسیار بزرگ، فرهنگى و توریستى خواند و 
گفت: اگر مدیریت استان تمایل داشته باشد کشور فرانسه مى تواند به توسعه 

گردشگرى اصفهان کمک کند.
وى با بیان اینکه زیرســاخت هایى همچون توسعه فرودگاه اصفهان براى 
توسعه گردشگرى بسیار مهم است، افزود: شــرکت هاى بزرگ فرانسوى 
مى توانند در زمینه توســعه فرودگاه اصفهان همکارى هاى بســیار خوبى 

داشته باشند.
ســپن ادامه داد: اصفهان یکى از بزرگ ترین اســتان هاى صنعتى اســت 
که مى توانیــم در زمینه هاى همچون هواپیمایــى و خودرو همکارى هاى 
مشترك داشته باشــیم و پس از برجام شــرکت بزرگ رنو فرانسه توانسته 
اســت همکارى هاى خود را با همتایان خود در ایران و اصفهان دوباره آغاز

 کند.

 توان شرکت هاى فرانسوى براى توسعه فرودگاه اصفهان
مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان اعالم کرد: درحال 
حاضر 2/5 درصد واحدهاى صنعتى پرورش طیور استان 
اصفهان درگیر ویروس آنفلوآنــزاى فوق حاد پرندگان 
شده اند و بیش از 97 درصد این واحدها با اقدامات انجام 

شده وضعیت مطلوبى دارند.
شهرام موحدى اظهار داشــت: در این استان شاید تعداد 
کانون هاى آنفلوآنزاى پرندگان از سایر استان هاى کشور 
به دلیل اینکه بزرگ ترین تولید کننده مرغ گوشتى و مرغ 
تخمگذار کشور است، بیشتر باشد اما فعالیت هاى خوبى 
براى کنترل این ویروس توسط اداره کل دامپزشکى و 

سایر دستگاه ها انجام شده است.
وى افزود: در بخش طیور بومى روستایى از هزار و 800 
واحد روســتایى، 70 واحد یعنى کمتر از 4 درصد درگیر 

ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان شده اند.

2/5 درصد واحدهاى 
پرورش  طیور،  درگیر آنفلوآنزا

هواى اصفهان در چهارمین روز ســومین هفته اسفند 
95 در وضع سالم به سر مى برد. اصفهانى ها تا دیروز 
سه شــنبه ده روز متوالى بود که در هواى سالم نفس 
کشیدند و در سه شــنبه  بدون خودرو مســیر میدان 
انقالب تا میدان امام حسین (ع) را با استشمام هوایى 

سالم پیاده روى کردند.
به گزارش تســنیم،هواى کالنشهر اصفهان گویى به 
بهانه آغاز هفته منابع طبیعى هم که از15 اسفند آغاز 
شد و تا بیست و یکم این ماه ادامه دارد نفسى تازه کرده 

و به نظر مى رسد همچنان سرحال است.
ایستگاه هاى سنجش کیفى هواى کالنشهر اصفهان 

هم در ده روز گذشته از آخرین ماه سال 95، وضع کیفى 
هوا را با رنگ زرد نشان داده اند که بیانگر هوایى سالم 
است؛ اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
هم که هفته منابع طبیعى را با شــعار «با کاشت یک 
نهال به اســتقبال بهار برویم» آغاز کرده، براســاس 
گزارش این ایستگاه ها، دو هفته اى مى شود که نوید 

سالمت هوا را به اهالى نصف جهان داده است.
بر این اساس از اول اسفند تا کنون16روز هواى سالم 
در اصفهان داشته ایم که شاخص عددى آنها از 69 تا 
AQI 92 در نوســان بوده؛ این درحالى است که فقط 
شنبه 7 اســفند با شــاخص کیفى AQI 101 هوایى 

ناسالم براى گروه هاى حساس در اصفهان ثبت شد.
آالینده ها زمستان امســال میهمانان ناخوانده هواى 
اصفهان بودند و آنقدر در آسمان نخستین ماه آخرین 
فصل ســال جا خوش کردند که نفــس نصف جهان 
در 29 دى برابر با «روز ملى هــواى پاك» هم تنگ 

شد.
نمودار عددى ایســتگاه هاى ســنجش کیفى هواى 
کالنشهر اصفهان در دى ماه 95، حدود 15 روز هواى 
ناسالم را براى گروه هاى حســاس ثبت و سالمندان، 
زنان باردار، بیماران قلبى و ریوى و خیلى هاى دیگر را 

خانه نشین کردند.

براساس گزارش ثبت شــده اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان در این ایستگاه ها، در دى ماه 95 
هواى کاشان به مدت دو یا سه روز آلوده تر از اصفهان 
بود و تأسف برانگیزتر اینکه ششــم دى باران هم از 
پس آالینده ها بر نیامد و هــواى اصفهان با میانگین 
شــاخص کیفى AQI 145 آلوده تر از روز گذشته خود 

بود.
در آن روز هوا در بلوار دانشــگاه اصفهان، در آســتانه 
رســیدن به وضع قرمز قرار گرفت و در خمینى شهر، 
شاهین شهر، مبارکه، کاشــان و نجف آباد هم پنج روز 

متوالى براى گروه هاى حساس ناسالم شد.
آلودگى در دى ماه آنقدر با هواى اصفهان درگیر شــد 
که شــایعه تعطیلى مدارس هم به راه افتاد. هوا براى 
گروه هاى حساس ناسالم بود اما به حدى آلوده نشد که 

مدارس تعطیل شوند.
این وضع اما در بهمن امسال هم ادامه داشت. هرچند 
التهاب ریه هاى نصف جهان در این مــاه با تغییرات 
جوى کمى التیام یافت ولى شــرایط براى گروه هاى 
حساس در حدود شــش روز از این ماه هم مشابه ماه 

گذشته بود.
در آخرین ماه پاییز خبــرى از آالینده هاى هوا نبود و 
آذر، با روزى پاك شروع شد. در نیمه اول آذر بیشترین 
تعداد روزهاى ناسالم شش روز بود، این درحالى است 
که ایســتگاه هاى ســنجش کیفى هواى کالنشهر 
اصفهــان 11 آذر را آلوده ترین روز مــاه ثبت کردند. 
در نیمه دوم آذر هم جــز دو روز، در بقیه روزها هواى 

اصفهان، سالم بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با ارائه 
آمار و ارقامى از وضع هواى اصفهان در 9 ماه امسال 
گفت: روزهاى سالم امسال در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال افزایش یافته است.
حمید ظهرابى با اشــاره بــه اینکه در ایــن مدت در 
اصفهان هفت روز هواى پاك داشتیم، افزود: ثبت 210 
روز هواى سالم و 58 روز هواى ناسالم براى گروه هاى 
حســاس از دیگر گزارش هاى ایستگاه هاى سنجش 
کیفى هواى کالنشــهر اصفهان بوده است. همچنین 
سه روز هواى ناسالم براى عموم هم در این ایستگاه ها 

به ثبت رسید.

10 روز «هواى سالم» در نصف جهان؛ 

فعًال عمیق نفس بکشید



استاناستان 2896چهار شنبه  18  اسفند  ماه 0505

تأسیس 48 مجموعه گردشگرى 
جدید

معاون امور سـرمایه گذارى و امور طرح هـاى اداره کل 
میراث فرهنگى اسـتان اصفهـان از تصویب طرح هاى 
تأسیس 48 مجموعه جدید گردشـگرى در پهنه استان 

اصفهان خبر داد.
حمید امینى گفـت: طرح هاى تصویب شـده عبارتند از 
صدور مجوز اولیه جهت تأسـیس هتل، اقامتگاه سنتى، 
اقامتگاه هـاى بومگردى، سـفره خانه سـنتى، کمپ و 

مجتمع گردشگرى است.
وى خاطرنشـان سـاخت: با توجه به سیاسـت اداره کل 
میراث فرهنگى استان در راستاى گسترش گردشگرى 
در پهنه اسـتان، مجوز این طـرح ها جهت تأسـیس در 
شهرسـتان هاى اصفهان، نطنز، سـمیرم، فریدونشهر، 
چادگان، گلپایگان، فریدن، لنجان، آران و بیدگل، شهرضا، 
فالورجان و مبارکه با مشارکت فعاالن گردشگرى استان 

صادر شده است.

راه اندازى سامانه ثبت نام 
معتکفین 

مدیرکل تبلیغات اسـالمى اصفهان گفت: سال گذشته 
سـامانه جامع ثبت نام معتکفین در اصفهـان به صورت 
آزمایشى راه اندازى شد و ثبت نام براى اعتکاف امسال به 

شکل کامًال الکترونیکى خواهد بود.
حجت االسـالم والمسـلمین رحمت ا... اروجـى افزود: 
ساماندهى اعتکاف در شرایط کنونى به منظور پایدارى 
این حرکت ارزشمند ضرورى است و بر این اساس نیازمند 
وضع قوانین به منظور برقرارى نظم در محیط اجتماعى 

اعتکاف هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسالمى اسـتان اصفهان با بیان اینکه 
اعتکاف باید مردمى باقى بماند، گفت: راه اندازى سامانه 
جامع ثبت نام معتکفین یکى از بسترهاى مورد نیاز براى 

مدیریت مطلوب اعتکاف است.
وى با بیان اینکه سـال گذشـته این سـامانه در اسـتان 
اصفهان به صورت آزمایشى راه اندازى شده است، تأکید 
کرد: بدین ترتیب امسال ثبت نام براى اعتکاف ماه رجب 

و رمضان به شکل کامًال الکترونیکى خواهد بود.

تعطیلى 40 کوره و معدن گچ
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: 
40 کوره و معدن گچ در اصفهان به دنبال رفع ریزگردها 

از سطح استان اصفهان، تعطیل شد.
محمد حسین شاملى اظهار داشـت: 90 کوره فعال گچ 
در اصفهان داشتیم که 38 کوره و دو معدن گچ در سطح 

استان اصفهان تعطیل شد.
وى بیـان داشـت: در سـال 1345 شـرایط اصفهـان از 
خوزسـتان کنونى بسـیار وخیـم تر بـود و اگر امـروز در 
اصفهان مشـکل ریزگرد وجـود ندارد حاصل 50 سـال 

تالش بى وقفه در این عرصه است.
مدیرکل منابـع طبیعى و آبخیـزدارى اسـتان اصفهان 
تصریح کرد: بیش از 300 هکتار جنگل کارى براى مبارزه 

با گسترش بیابان انجام شده است.

افزایش قیمت مهمانپذیرها 
رئیس اتحادیـه مهمانپذیران اصفهان از آمادگى شـش 
هزار تخت براى پذیرایى مسافران نوروزى 96 خبر داد و 
گفت: قیمت مهمانپذیر هاى استان اصفهان براى پذیرش 
مسافران نوروزى امسال در حدود 11/5 درصد نسبت به 

سال گذشته افزایش یافته است.
اسدا... عدالت پناه  با اشاره به اینکه مهمانپذیرهاى استان 
اصفهان از 2 ستاره تا ممتاز با امکانات مناسب در اختیار 
مسافران نوروزى قرار مى گیرد، بیان داشت: این اتاق ها 
مجهز به تخت هاى دو تا چهار نفره اسـت که قیمت هر 
اتاق مشـابه بنا بر امکانـات و تجهیزات داخلـى دو هزار 

تومان با هم اختالف دارند.
وى ادامه داد: البته مهمانپذیران ممتاز اصفهان مجهز به 
تخت هاى چهار نفره اسـت که قیمت اتاق دو تخته این 
مهمانپذیران شـبى 70 هزار تومان و چهار تخته هاى با 
امکانات و سرویس کامل با نرخ صد هزار تومان در اختیار 
مسـافران قرار مى گیـرد. رئیس اتحادیـه مهمانپذیران 
اصفهان افزود: اتاق هاى معمولى با شبى 55 هزار تومان 
و امکانات رفاهى در اختیار مسافران و گردشگران است.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: شــش هزار و 
325 میلیارد تومان بودجه اســتان در سال 96 است که 
تقریبًا میزان مالیات با بودجه با هم برابر دیده شده است.
احمد ســالک افزود: میزان درآمد ناشــى از مالیات در 
الیحه بودجه  ســال 96اصفهان با هم برابر دیده شده 

است .
 وى  اذعان داشــت: این بودجه تقریبــًا میزان مالیات  
ســال 95 اســت که در  بودجه با هم برابر دیده شــده  

است.
این نماینــده مجلس با بیــان اینکه بنا بــه گفته وزیر 
اقتصاد جذب  بودجه ســال جارى در استان منفى بوده 

است تصریح کرد: امید اســت 50 درصد از بازپرداخت 
مالیات اســتان در ســال آینده برگــردد تــا بتوانیم 

زیرساخت هاى شهرى را فراهم کنیم.
سالک خواستار پیگیرى مسائل بانکى فعاالن اقتصادى 
و دریافت طلب آنها از دولت شد و گفت: تولید کنندگان 
امروز سرمایه هاى اجتماعى جامعه اند که نمونه هاى آن 
در کشور کم نظیرند و باید آنان را براى جامعه حفظ کرد.

وى اظهار داشت: دست هایى پشت پرده است که اجازه 
شکل گیرى اقتصاد مقاومتى در کشــور را نمى دهد و 
فضاى اقتصادى را براى تولیدکنندگان ســخت کرده 

است.

اســتاندار اصفهان گفت: هرگونه بدهى که ادارات کل 
به پیمانکاران خود داشته باشند دولت آماده است که از 
طریق اوراق مشارکت و خزانه پول آنها را پرداخت کند.

رسول زرگرپور اظهار داشــت: یکى از جلسات مؤثر و 
مفید، شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى است 
و در هیچ اســتانى این میزان تعامل بین این دو بخش 

وجود ندارد .
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در سفر رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور به اصفهان دو مطلب با وى مورد 
تأکید قرار گرفت که امروز هر دو اجرایى شــده است، 
تصریح کرد: در این سفر دولت اعالم کرد هرگونه بدهى 

که ادارات کل به پیمانکاران خود داشــته باشند دولت 
آماده است که از طریق اوراق مشارکت و خزانه پول آنها 

را پرداخت کند.
زرگرپور اضافه کرد: اگر دستگاه هایى هستند که از دولت 
طلبکارند چه در خصوص طرح هاى ملى و چه استانى 
و طرح هاى عمرانى، دولت از طریق اوراق مشارکت و 

خزانه طلب ها را پرداخت مى کند.
وى ادامه داد: دولت همچنین اعالم کرده است که اگر 
پیمانکاران طرح هاى عمرانى در سطح ملى و استانى از 
دولت طلبکار هستند و به سیستم بانکى بدهکار باشند 

دولت آماده تهاتر است.

پرداخت بدهى دولت به 
 صورت اوراق مشارکت

بودجه  استان با میزان مالیات 
اصفهانى ها برابر شد

ساسان اکبرزاده
گردهمایى ســالیانه اعضاى اتــاق بازرگانــى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان با حضور مشاور اقتصادى 
رئیس جمهور، استاندار، فعاالن اقتصادى، اعضاى هیئت 

رئیسه اتاق اصفهان و... برگزار شد.
مشاور اقتصادى رئیس جمهور در این گردهمایى با تشریح 
عملکرد اقتصاد ایران طى سال هاى گذشته و چشم انداز 
آینده گفت: اصفهان شهر تاریخى_ صنعتى و داراى مردمى 
فداکار است که اگر تحلیل مشترك از اقتصاد باشد مى تواند 

از مشکالت عبور کند.
مسعود نیلى به مقایسه اقتصاد ایران در سال هاى 91 و 92 
با سال جارى پرداخت و افزود: در سال هاى  91 و 92 تولید 
ناخالص داخلى 9 درصد کاهش یافت و اقتصاد کوچک شد 
و از نظر اشتغال نیز سال 84 تا 92 ، اشتغال ثابت بود و چیزى 
به اشتغال اضافه نشد و بعد از سال 92 تورم روند نزولى پیدا 
کرد. البته ما در ســال هاى 64 و 69  هم تورم یک رقمى 
داشتیم اما تفاوت آن با تورم یک رقمى سال جارى این است 
که تورم یک رقمى سال 95، برنامه ریزى شده انجام شد و 
اولین بارى بود که رئیس جمهور اعتبار سیاسى را به قولى 
که داده بود گره زد. در حالى که تورم یک رقمى سال هاى 

64 و 69 برنامه ریزى نشده بود.
مشاور اقتصادى  رئیس جمهور با اشاره به نرخ ارز گفت: بعد 
از بحران ارزى در سال هاى 91 و 92 ، نرخ ارز تثبیت نشد 
و روند مالیم افزایشى داشت. این در حالى است که ما در 
تیر ماه سال 93 با کاهش قیمت جهانى نفت مواجه شدیم 
و دقیقاً در دى ماه 94 نفت به حداقل قیمت رسید. بنابراین 
ما دو دوره افزایش و دو دوره کاهش قیمت جهانى نفت را 
داشتیم و سریع ترین کاهش قیمت جهانى نفت در نیمه دوم 

سال 93 و سال 94 اتفاق افتاد.
نیلى گفت: ما در زمان کاهش جهانى قیمت نفت ، به گونه اى 
رفتار کردیم که درآمد ارزى ناشى از صادرات نفت را هزینه 
کرده بودیم، در حالى که ما باید بتوانیم ثبات در اقتصاد کالن 

ایجاد کنیم تا در مقابل نوسانات بایستیم.
وى با اشــاره به برجام و رفع تحریم ها، گفت: از سال 89 
تاکنون صادرات نفت خام کاهش یافتــه و صادرات ما در 
تابستان ســال 91 از دو میلیون و 400 هزار بشکه به 826 
هزار بشکه رسید که این کاهش شــدید موجب کاهش 
درآمدها شــد. این در حالى بود که همزمان بــا برجام و 
برنامه ریزى انجام شده وزارت نفت، تولید نفت خام با جهش 
به یک میلیون بشکه افزایش یافت تا اثرات کاهش قیمت، 
چندان مؤثر نباشد و در نتیجه منابعى براى اقتصادمان فراهم 

شد که اقدام بزرگى بود.
مشــاور اقتصادى رئیس جمهور اظهار داشــت: با فاصله 
کوتاهى از برجام، موفقیت هاى دیپلماتى نفتى باعث شد تا 
ما چهارمیلیون بشکه تولید داشته باشیم و این شرایط ثبات 

اقتصادى کالن را فراهم آورد.
نیلى افزود: در سال 93 شاخص تولید صنعت افزایش یافت 
اما فروش واحدهاى تولیدى چندان افزایش نیافت ولى در 
سال جارى هم شاخص فروش و هم تولید رشد داشت ولى 

در حوزه مسکن در شرایط  رکود بوده ایم.
وى کاهــش قیمت نفــت را موجب مشــکالت دولت 
مى داند و مى گوید: به دلیل مشــکالت مالى دولت، ما از 

محل بودجه عمرانى، امسال تحرك چندانى نداشتیم و در 
زمینه اشتغال در هشت فصل گذشته به طور متوسط 704 
هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است و جمعیت شاغل 

به 23 میلیون نفر رسیده است.
مشــاور اقتصادى رئیس جمهور، ســال هاى 91 و 92 را 
بدترین سال هاى عملکرد اقتصاد کشور خواند و گفت: ما 
در سال جارى از نظر رشد اقتصادى، تورم و اشتغال سالى 

شاخص داشتیم.
نیلى با اشــاره به نگاهى به آینده نیز گفت: اگر بخواهیم تا 
سال 1404 به مسیر مطلوب برسیم باید رشد 13/4 درصد را 

تجربه کنیم که نیازمند سرمایه گذارى هستیم.
وى در یــک جمع بندى اعــالم کرد: ما از بحران ســال 
92 بیرون آمدیم، اقتصاد خود را پیدا کــرد اما بیمارى در 
اقتصاد ما قبل از ســال 92 پایه گذارى شد و امروز نیازمند 
سرمایه گذارى بخش خصوصى هستیم و نظام بانکى نیز 
براى جذب سرمایه گذارى با مشــکل روبه رو است. البته 
رئیس جمهور در سال 94 دستور داد طرح اصالح نظام بانکى 
تهیه شود و کارهاى زیادى در ستاد اقتصادى دولت صورت 
گرفت و امروز این طرح قابل اجرا وجود دارد که امید است در 

سال آینده اجرایى و عملیاتى شود.
مشــاور اقتصادى رئیس جمهور گفت: اقتصــاد ما امروز 
همچون بیمارى اســت که از  بخش اورژانس به بخش 
داخلى انتقال  یافته و با اطمینان مى توان گفت در ده سال 
آینده اقتصاد ما با امروز متفاوت خواهد بود که امید اســت 

مثبت و پایدار باشد.
■■■ 

اســتاندار اصفهان نیز در این همایش با ارائه گزارشــى از 
اقدامات بخش اقتصاد استان اصفهان گفت: پیگیرى اقتصاد 
مقاومتى، سرلوحه کار ما در اســتان و اصلى ترین برنامه 

اقتصادى استان اصفهان مى باشد.
رسول زرگرپور با بیان اینکه اقتصاد مقاومتى بر سه محور 
استوار است، افزود: طرح هاى عمرانى و خدماتى، واگذارى 
طرح هاى نیمه دولتى به بخش خصوصى و بسته حمایتى 
سه محور اقتصاد مقاومتى اســت. وى خاطرنشان کرد: 
طرح هاى عمرانى و خدماتى در ستاد اقتصاد مقاومتى در 
تهران تصویب و برش استانى آن ابالغ شد و ما با جدیت به 

دنبال اجراى این پروژه هستیم.
زرگرپور  افزود: محــور دوم واگذارى طرح هاى نیمه تمام 

دولتى به بخش خصوصى است که علیرغم فراز و نشیب 
ها این طرح ها را هزار عدد بــرآورد کردیم که 106 طرح 
قابل واگذارى بود که تاکنون 30 طرح واگذار شده و البته 
نتیجه قابل قبول نیســت اما براى شــروع خوب بود و در 
محور سوم بســته حمایتى براى صنایع کوچک است تا از 

رکود خارج شوند.
استاندار گفت: براى استفاده از بسته حمایتى، چهار هزارو 
650 واحد خود را مستحق دریافت تسهیالت مى دانستند که 
ثبت نام کردند ولى پس از بررسى ها، از این تعداد هزارو 700 
واحد تولیدى استحقاق دریافت تسهیالت دولتى را داشتند 
که تا امروز علیرغم همه مشکالت بانکى، بیش از هزارو 
20  واحد مسئله دار با تسهیالت هشت  هزار میلیارد ریال از  
سیستم بانکى تسهیالت گرفتند که ما، هم از نظر تعداد و هم 
تسهیالت در کشور رتبه اول را داریم. این در حالى است که 
در کنار این اقدامات  براى واحدهاى باالى صد نفر پرسنل 
هم 133 طرح پیشنهاد شد که در تهران باید تصویب شود 
که 77 طرح با تسهیالت 32 میلیارد ریال تاکنون تصویب 

شده و در حال عقد قرارداد هستند.
استاندار  اظهار داشت : اخیراً طرح جدیدى هم توسط ستاد 

اقتصاد مقاومتى ابالغ شد که بسته حمایتى توسعه اشتغال 
پایدار بوده و وظیفه ایجاد اشــتغال جدید را دارد که ابالغ 

شده است.
زرگرپور گفت: دولت براى بهبود بخشى واحدهاى بحران 
زده هم، در مجموع 45 هزار فرصت شغلى از دست رفته را 

تثبیت کرد که اگر انجام نمى شد در استان بیکار مى شدند.
وى با بیان اینکه از ابتداى سکاندارى استان گفتم که این 
استان یک سکه دو رو اســت ،  افزود: یک روى این سکه 
منابع، ظرفیت و امکانات و روى دوم این ســکه مجموعه 
وسیعى از چالش ها، مشکالت و بحران هاست و بدین سان 
مدیریت در استان اســتفاده از ظرفیت ها و حل مشکالت 
باید باشد که طى این مسیر با همکارى بخش خصوصى 
میسر خواهد بود و در حقیقت مسیر توسعه استان از طریق 
بخش خصوصى اتاق بازرگانى، اتاق تعاون و اتاق اصناف 

امکانپذیر است.
■■■ 

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
هم به عنــوان میزبان این همایش گفــت: ارتباط قوى و 
انسجام اعضاى هیئت رئیسه اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اصفهان در این دوره موجب شده تا حرف براى 
گفتن  داشته باشد و این 15 نفر در 11 کمیسیون به انجام 

وظیفه مى پردازند.
عبدالوهاب سهل آبادى افزود: در 11 کمیسیون و 62 کمیته 
بیش از 800 نفر فعالیت دارند که خروجى خوبى هم تاکنون 
داشته است. وى با بیان اینکه اتاق براى همه است، گفت: 
در دو سال گذشته 240 همایش برگزار شد و ما 32 درصد از 
سهام شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان را تا 
امروز خریدارى کرده ایم و امید داریم تا اوایل سال آینده این 

میزان به بیش از 50 درصد برسد.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
با اشاره به  خریدارى 16 هزار مترمربع زمین در کنار سالن 
اجالس براى اختصاص مکانى بــراى فعاالن اقتصادى، 
گفت: اسناد این زمین تحویل شده  و نقشه ها در حال اجرا 
بوده و در مرحله انتخاب مشاور هستیم تا فضایى مناسب 

براى تجار و فعاالن اقتصادى مهیا کنیم.
ســهل آبادى در ادامه افزود: زمینى هم به مساحت هزار 
مترمربع در آبشار دوم با قیمت مناسب براى ساخت مکانى 
براى تشکل هاى اصفهان خریدارى کرده ایم  که در چهار 
طبقه ساخته شود که امید است در اوایل سال آینده کلنگزنى 
شود. وى از ایجاد کمیته حمایت قضائى در اصفهان خبرداد 
و گفت: اتاق اصفهان در مذاکره با دادگسترى، ساختمانى را 
براى مجتمع  قضائى فعاالن اقتصادى آماده کرده  و از اول 
سال آینده هیچ فعال اقتصادى در زمینه کسب و کار و تولید 
به دادگاه هایى که جرائم را رسیدگى مى کنند نخواهد رفت 

و در این مجتمع قضائى مسائل بررسى مى گردد.
سهل آبادى افزود: پیگیرى هایى هم در خصوص مالیات 
بر ارزش افزوده انجام شــده و اتفاقات خوبى در راه است. 
صد درصد جرائم پس از پرداخت بدهى از ســوى دارایى 
بخشوده مى شود و هم اکنون نیز دادستان ویژه مالیاتى در 
اصفهان است و هر فعال اقتصادى که مشکل مالیاتى دارد 
مى تواند از این امتیاز استفاده و مشکالت را بیان کرده و در 

حد امکان برطرف سازد.

مشاور رئیس جمهور در گردهمایى اعضاى اتاق بازرگانى اصفهان عنوان کرد

انتقال اقتصاد ایران
 از«اورژانـس»به «بـخش»

رئیس مرکز تحقیقات بیمارى هاى کلیوى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: بر اساس تحقیقى که در اصفهان 
انجام شــده، خوردن چاى زیاد و پر رنگ و شکالت زیاد از 
مهمترین دالیل ایجاد سنگ کلیه در مردم این استان است.

به گزارش ایرنا، دکتر مژگان مرتضوى در جمع خبرنگاران 
به مناسبت نوزدهم اسفند(روز جهانى کلیه) افزود: بر اساس 
نتایج این پژوهش در مرکز تحقیقات بیمارى هاى کلیوى 
اصفهان، بیشترین دلیل ایجاد سنگ کلیه در مردم استان، 

باال بودن «اگزاالت» در ادرار است.
وى ادامه داد: اگزاالت بیشتر در چاى، شکالت کاکائویى، 

اسفناج و سبزیجات برگ سبز وجود دارد.
اگزاالت، مولکولى اســت که به طور طبیعى در گیاهان و 
انسان وجود دارد و مصرف بیش از حد آن، مى تواند مردم را 

در معرض خطر بیشتر ابتال به سنگ کلیه قرار دهد.
این پژوهشگر به مردم اصفهان توصیه کرد چاى کمرنگ 

استفاده کرده و در مصرف شکالت و سبزیجات نیز زیاده 
روى نکنند.

وى همچنین گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده، ارتباطى 
بین آب اصفهان و سنگ کلیه وجود ندارد.

وى توضیح داد: آب خالص، سنگ سازى را بیشتر مى کند در 

حالى که اگر آب امالحى مانند کلسیم و منیزیم داشته باشد 
باعث کاهش احتمال ایجاد سنگ کلیه مى شود.

یک متخصص بیمــارى هاى کلیــوى و فوق تخصص 
نفرولوژى نیز در این نشست خبرى گفت: بر اساس تحقیق 
انجام شده، آب شهر اصفهان، سنگ کلیه ساز نیست و در 

این زمینه نگرانى وجود ندارد.
دکتر شهرزاد شــهیدى با بیان اینکه یکى از عوامل سنگ 
سازى کلیه، نخوردن آب به اندازه کافى است، افزود: یک 
تفکر نیز در جامعه مبنى بر مؤثر بودن «ماءالشــعیر» در از 

بین رفتن سنگ کلیه وجود دارد که کامًال نادرست است.
وى توضیح داد: ماء الشــعیر به دلیل داشــتن مواد قندى، 
گاز و جو باعث افزایش احتمال به وجود آمدن سنگ کلیه 

مى شود.
اگر سنگ کلیه به 3 میلیمتر برسد مجراى میزناى را بسته 
و درد شدیدى را در پهلوها و پشت فرد ایجاد مى کند که به 

کشاله ران نیز کشیده مى شود.

مشکل از آب نیست

آیین بهره بردارى از فاز 2 بوستان گل سرخ چرا اصفهانى ها سنگ کلیه مى گیرند؟
گلدیس شاهین شهر

نمایشگاه آبرنگ «در آستان جانان» به مناسبت والدت حضرت زهرا(س)، 16 اسفندماه در نگارخانه طلوع شرق فرهنگسراى کوثر 
افتتاح شد.

 مدیر فرهنگسراى کوثر و دفتر تخصصى میانسال با بیان این مطلب گفت: بیش از 30 تابلو با تکنیک آبرنگ و رنگ روغن در این 
نمایشگاه به نمایش در آمده است. حمید رضا مکارمى اظهار داشت: نمایشگاه «در آستان جانان» به مناسبت والدت حضرت زهرا(س) 
از سوى فرهنگسراى کوثر سازمان فرهنگى- تفریحى شــهردارى اصفهان به نمایش آثار نقاشى آبرنگ «زهرا زارعى» همراه با 
برنامه هاى جنبى از جمله برگزارى کارگاه آموزش آبرنگ ویژه عالقه مندان پرداخته است.  مکارمى خاطرنشان کرد: عالقه مندان 
براى بازدید از این نمایشگاه مى توانند تا 28 اسفندماه از ساعت 9 تا 19 به محل فرهنگسراى کوثر واقع در خیابان جى، خیابان مسجد 

على مراجعه کرده و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35212475 تماس حاصل کنند.

افتتاح نمایشگاه 
آبرنگ«در آستان 
جانان»

30 تابلو آبرنگ  
انتظار شما را مى کشد

زینب زمانى
فاز 2 بوستان گل سرخ گلدیس در شاهین شهر همزمان 

با روز درختکارى،  به بهره بردارى رسید.
 شــهردار شــاهین شــهر در این آیین گفت: سیاست 
شهردارى و شــوراى اسالمى شاهین شــهر توسعه و 

گسترش خدمات در تمام محالت شهر است.
 حســین امیرى در ادامــه افــزود:  با حمایــت ها و 
پشتیبانى هاى شوراى اســالمى شاهین شهر توانسته 
ایم طى دو سال گذشته تاکنون 150 پروژه را در سطح 
شهر اجرا کنیم و اکثر آنان را به بهره بردارى برسانیم و 
دوره چهارم شوراى اسالمى شاهین شهر تنها دوره اى 
است که تمام پروژه هایى که در بودجه و برنامه پنج ساله 

پیش بینى شده است، اجرا و به اتمام خواهد رسید.
شهردار شاهین شــهر گفت: در دو سال گذشته تاکنون 
بیش از پنج مرحله افتتاح پروژه توســط معاون رئیس 
جمهور، وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و استاندار 
اصفهان در سطح شاهین شهر داشته ایم و در چند روز 
آینده نیز چند پروژه دیگر به بهره بردارى خواهد رسید و 
تقدیم شهروندان ارجمند شاهین شهر خواهد شد و در 20 
ماه گذشته خدمات مطلوبى در گلدیس از جمله احداث 
کالنترى ، احداث بلوار یادگار امام(ره) ، روکش آسفالت 
و پیاده روســازى معابر و احداث فاز 2 بوستان گل سرخ 

صورت پذیرفته است.
مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
شاهین شــهر نیز در مراســم افتتاح فاز 2 بوستان گل 

سرخ گلدیس ضمن خوش آمدگویى به حاضران گفت: 
مساحت فضاى سبز در شاهین شهر حدود 325 هکتار 
مى باشد که از این میزان 180 هکتار آن به بوستان هاى 
شهر اختصاص دارد بنابراین ســرانه فضاى سبز براى 
هر شهروند شاهین شــهرى حدود 20 متر مربع است و 
حدود 30 هکتار از فضاى سبز در شاهین شهر به گلدیس 
اختصاص دارد و در سال جارى گلدیس در رأس توسعه 
فضاى ســبز به لحاظ نیازها و امکانات فضاى سبز قرار 
داشته و خوشــبختانه این امر به خوبى اجرایى گردیده 

است. 
حمیدرضا فدایى تصریح کرد: آنچه در این ســازمان به 
عنوان وظایــف و خدماتى که در اختیار مردم شــریف 
شاهین شــهر صورت مى گیرد با حمایت هاى اعضاى 
شوراى اسالمى شهر، شــهردار و هیئت مدیره سازمان 

تحقق مى یابد . 
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ویترین

تخفیف  
به بازار سیمان برگشت

در حالى که تالش مى شـد براى کنترل بازار سیمان، 
قیمت ها واقعى سازى شود رئیس انجمن کارفرمایان 
صنعت سـیمان از بازگشـت تخفیف به بازار سیمان و 

تعویق افزایش قیمت این محصول معدنى خبر داد.
عبدالرضا شـیخان دبیـر انجمـن کارفرمایان صنعت 
سیمان با بیان اینکه با تمام تالشى که شد در زمستان 
مجدداً کارخانه ها سـیمان را با تخفیف عرضه کردند، 
گفت: هنوز بسـتر براى برگرداندن قیمت سـیمان به 

نرخ هاى مصوب سال 1393 فراهم نشده است.
وى افـزود: بـا وجـود اینکـه در مقطعـى بـه طـور 
امیدوارکننـده تخفیف هـا در عرضه سـیمان توسـط 
کارخانه ها حذف شـده بود اما مجدداً بـا وضعیتى که 
در زمستان به وجود آمد و رکود سـاخت و ساز موجب 
کاهش تقاضا شد، کارخانه ها از بهمن ماه تخفیفات را 

به این محصول بازگرداندند.
دبیـر انجمـن کارفرمایـان صنعـت سـیمان گفـت: 
امیدواریـم بتوانیم تـا پایان سـال با گزارشـاتى که به 
دست آمده، مدیران عامل صنعت سیمان را قانع کنیم 
که دیگر نیازى به تخفیفات نیست و البته تا این هفته 
به آنها اولتیماتوم دادیم تخفیفات خـود را حذف کنند 
که روند قیمتگذارى را بتوانیم به شـکل مرغوب ترى 

پیگیرى کنیم.

سهام عدالت خود را نفروشید
معـاون اول رئیـس جمهور با بیـان اینکـه ارزش کل 
دارایـى هـاى زیرمجموعـه سـهام عدالـت 55 هزار 
میلیارد تومان اسـت گفـت: امروز 50 میلیـون ایرانى 
این دارایى عظیـم را از دولت جدا کـرده و به مالکیت 

خود در مى آورند.
اسحاق جهانگیرى با اشـاره به این موضوع که بعد از 
شـروع واگذارى سـهام عدالت افراد زیـادى به مردم 
براى خرید سـهام عدالت آنهـا مراجعـه خواهند کرد 
گفت: مردم به هیچ عنوان زیر بار فروش سهام عدالت 
خود نروند چرا که 60 بنگاه اصلى طرح سـهام عدالت 
از بزرگ تریـن و بهتریـن بنگاه هاى تولیدى کشـور 
هسـتند و در آینده سـود زیادى را براى سهامداران به 

همراه خواهند آورد.
وى تأکید کرد: خرید و فروش، دریافت سود و دخالت 
در تصمیم گیرى هیئت مدیره بنگاه هاى زیرمجموعه 
از حقوقى است که براى سهامداران طرح سهام عدالت 

در سالل96 محقق خواهد شد.

بهبود یک پله اى 
رتبه اعتبارى ایران

قائم مقـام بانـک مرکزى بـا اشـاره به کاهـش رتبه 
اعتبارى کشـور به هفـت از هفـت در دوران تحریم، 
گفت: هم اکنون رتبه اعتبارى کشور به شش از هفت 
بهبود یافته و همـه پرداخت  هاى معوق سـابق حل و 

فصل شده است.
اکبر کمیجانى تصریح کرد: هم اکنـون رتبه اعتبارى 
کشور به شش از هفت بهبود یافته و همه پرداخت هاى 
معوق سابق حل و فصل شده است. البته تالش ها براى 

بهبود بیشتر رتبه اعتبارى کشور ادامه دارد.

گوشت گوسفندى ارزان شد
رئیـس اتحادیه گوشـت گوسـفندى از کاهـش 500 
تومانى نرخ گوشت طى روزهاى اخیر در بازار خبر داد 
و گفت: در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندى بدون 
دنبه با قیمت 34 هزار و 500 تا 35 هزار و 500 به مغازه 

دار و 38 تا 39 هزار تومان به مشترى عرضه مى شود.
على اصغر ملکـى  افزود: با توجه به وضعیت مناسـب 
عرضه دام قیمت ها از ثبات نسبى برخوردارند به طورى 
که هر کیلو دام زنده با قیمت 14 هزار و 500 تا15 هزار 

و 500 تومان به فروش مى رسد.
وى با اشاره به وضعیت بازار طى روزهاى آتى در بازار 
بیان کرد: با توجه به عرضه بره هاى نو کمبودى در بازار 
احساس نمى شود و پیش بینى مى شود که تا پایان سال 
افزایش قیمتى در حوزه گوشـت گوسـفندى نداشته 
باشیم.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى تصریح کرد: 
از مـردم تقاضا داریـم خرید هاى پروتئینى خـود را به 
هفته آخر موکول نکنند چرا که ازدحام تقاضا افزایش 

قیمت ها را به همراه دارد.

نایب رئیس کانون عالــى انجمن هاى صنفى کارگران 
اظهارداشــت: دســتمزد کارگران همیشــه در گروى 
تصمیم گیــرى شــورایعالى کار بــوده و متأســفانه 
در طول 35 ســال اخیر رشــد منطقى خود را نداشته 

است.
ابوالفضل فتح اللهى افزود: دستمزد کارگران در مقایسه 
با سایر دستمزدهایى که در کشور پرداخت مى شود جزو 
حداقل ها قرار دارد و همین امر آســیب زیادى به لحاظ 

معیشتى به کارگران وارد مى کند.
وى با اشــاره به رقم نهایى سبد معیشــت خانوارهاى 
کارگرى اظهار داشــت: در کارگــروه تخصصى مزد 

با اســتفاده از آمار مراکز رســمى و معتبرى همچون 
بانک مرکزى، مرکز آمــار ایران و انســتیتو تغذیه به 
عدد دو میلیــون و 488 هزار تومان براى ســبد هزینه 
خانوار رســیدیم و معتقدیم که این مبلغ حداقل رفاه و 
تغذیه الزم براى زندگى کارگران اســت تا بتوانند زنده 

بمانند.
وى متذکر شــد: قطعًا انتظار ما براى حداقل مزد بیش 
از یک میلیون تومان اســت چون رقم سبدى که براى 
هزینه معمول زندگى خانوار سه و نیم نفره کارگرى به 
دست آمده دو میلیون و 488 هزار تومان است و خط فقر 

اعالمى هم بیش از سه میلیون تومان است.

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش اعالم کرد با راه 
اندازى بخش نخست واحد بنزین سازى پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس و پایان طرح هاى افزایش کّمیت و کیفیت 
تولید بنزین پاالیشگاه هاى بندرعباس و الوان، روزانه 16 

میلیون لیتر به تولید این محصول افزوده مى شود.
عباس کاظمى گفت: از بهار سال 1396 تولید بنزین در 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس آغاز و تا پایان این فصل 

تولید آن تثبیت مى شود.
به گفته وى، از زمستان سال آینده نیز بخش دوم بنزین 
سازى پاالیشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازى مى شود.

مدیرعامل شــرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى 

نفتى ایران اضافه کرد: تا پایان سال 1396، بیش از 80 
درصد تولید بنزین کشور با استاندارد یورو4 خواهد بود.

کاظمى یادآورى کرد: خطوط لوله انتقال فرآورده هاى 
نفتى کشور باید تقویت شود تا بتوانیم همه شهرهاى با 
جمعیت باالى صد هزار نفر را زیر پوشش بنزین یورو 4 

درآوریم.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش گفت: در هشت 
سال گذشته شــمار مشتریان دو برابر شــده و شکایت 
آنها از کیفیت و کّمیت سوخت رســانى در جایگاه ها نیز 
افزایش یافته است؛ بنابراین باید هرچه زودتر روند اجراى 

برندسازى شتاب گیرد.

حداقل مزد، بیش از 
یک میلیون تومان باشد

افزایش تولید روزانه بنزین 
از بهار آتى

مدیر بازاریابى شرکت خودروســازى UAZ گفت: 
ما یک زمیــن 500هزار متــرى در اصفهــان براى 
احداث کارخانــه در نظــر گرفتیم و در حــال آماده 
ســازى زیرســاخت ها براى تولید هســتیم. در فاز 
اول تصمیــم داریم دو مــدل از ایــن مجموعه یعنى 
پیکاپ و شاســى بلند پاتریوت را در این سایت تولید 

کنیم.
مانى حدادى در خصوص فعالیت هاى این شرکت در 
ایران گفت: ما تولید کننده خودرو هســتیم. یکســال 
است در ایران به دنبال ارزیابى شرایط براى حضور در  
این بازار هســتیم. ضمن آنکه در این مدت نیز چندین 
دســتگاه از تولیدات این مجموعه وارد کشــور شده 

است.
وى ادامه داد: در بررســى هایى که ما انجام دادیم در 
بازار ایران خالئى براى خودروهاى شاســى بلند و آف 
رود وجــود دارد که تولید ایــن خودروها در تخصص 

خودرو سازى UAZ است.
وى در خصوص محصوالت این خودروســازى گفت: 
یکى از محصوالت ما در کالس پیــکاپ و دو کابین 
اســت که رنج قیمتى آن از 80 میلیــون تومان آغاز 

مى شود. دیگرى مدل کارگو است که جزو خودروهاى 
بارى محسوب مى شود و قیمت آن از 70 میلیون تومان 

شروع مى شود.
حدادى تصریح کرد: خودروى خانواده و شهرى ما نیز 
شاسى بلند پاتریوت است که قیمت آن از 110 میلیون 
تومان آغاز مى شود و فکر مى کنیم با توجه به آپشن ها 
و قیمت پایینى که دارد با استقبال خوبى روبه رو شود. 
ضمن آنکه تمامى این خودروها داراى استاندارد یورو6  
اســت و عالوه بر خانواده ها، نهادها و ارگان هایى که 
با مدیریت بحران ســر و کار دارنــد مى توانند از آنها 

استفاده کنند.
وى در خصــوص تولید ایــن محصــوالت در ایران 
گفت: ما یک زمین 500 هزار مترى در اصفهان براى 
احداث کارخانه در نظر گرفتیم و در حال آماده سازى 
زیرساخت ها براى تولید هســتیم. در فاز اول تصمیم 
داریم دو مدل از این مجموعه یعنى پیکاپ و شاســى 

بلند پاتریوت را در این سایت تولید کنیم.
حدادى تصریح کرد: انتظار داریم از سه ماهه دوم سال 
آینده کارهاى اجرایى آغاز شود و تا پایان سال بتوانیم 

اولین محصول را به بازار عرضه کنیم.

روس ها در اصفهان خودرو مى سازند

شــعب منتخب بانک ها درحالى امسال به توزیع 
اســکناس نو خواهند پرداخت که تنها اسکناس 
دو و پنج هزار تومانــى را به مردم متقاضى تحویل 

مى دهند.
توزیع اسکناس نو از 22 تا 26 اسفند ماه سال جارى 
در شــعب منتخب بانک هاى ملى ایران، صادرات 
ایران، ملت، سپه، اقتصاد نوین، سینا، پست بانک و 
پارسیان آغاز خواهد شد. طبق برنامه ریزى صورت 
گرفته در بانک مرکزى، تغییرى در سال جارى براى 
توزیع اسکناس نو در بانک ها نسبت به سال هاى 

قبل مشاهده مى شود.
در ســال جارى بانک هاى منتخب به متقاضیان 
اسکناس نو، صد برگ اسکناس 20 هزارریالى و صد 
برگ اسکناس 50 هزارریالى مى دهند درحالى که در 
سال هاى قبل اسکناس هزار تومانى هم در زمان 

توزیع اسکناس نو در بانک ها وجود داشت.
بانک مرکزى در توضیح چرایى عدم وجود اسکناس 
هزار تومانى در زمان توزیع اســکناس نو در شعب 
منتخب این استدالل را مطرح کرده که براساس 
تجربه سال هاى قبل اسکناس هایى که بیشترین 
درخواست را داشتند در باجه هاى بانکى طى سال 

جارى توزیع خواهیم کرد.
ظاهراً اسکناس هزار تومانى خواهان چندانى نداشته 
و از همین رو بانک مرکزى تصمیم به حذف آن از 
فهرست توزیع اســکناس نو در سال جارى گرفته 
اســت. آن گروه از مردمى که مایل بــه دریافت 
اســکناس هاى 10 هزار تومانى نو هم هســتند 
مى توانند از دستگاه هاى خودپرداز و شعب بانک ها 

نیاز خود را تأمین کنند.

اسکناس
 1000 تومانى نو 
عرضه نخواهد شد

قائم مقام وزیر راه وشهرســازى درامور بیــن الملل درباره 
تحویل دو فروند هواپیماى «ایرباس 330» به ایران ایر در 
روزهاى آینده گفت: تحویل این دو فروند مشکلى ندارد و تا 
پایان امسال هر دو فروند هواپیما پس از طى مراحل قانونى در 

ناوگان ایران ایر قرار مى گیرند.
اصغر فخریه کاشــان در گفتگو بــا ایرنا دربــاره تحویل 
هواپیماهاى «اى تى آر» گفت: با توجه به ادامه مذاکرات فنى 
با شرکت هواپیماسازى «اى تى آر» ممکن است تحویل چند 

فروند از این هواپیماها به بعد از عید نوروز موکول شود.
وى افزود: هنوز مسائل مربوط به خدمات پس از فروش با 

سازندگان کانادایى موتور این هواپیماها نهایى نشده و در حال 
مذاکره در این باره هستیم.

وى تصریح کرد: روند انجام تعمیرات و تأمین قطعات یدکى 
هواپیماها مستلزم مذاکرات فنى زیادى با تأمین کنندگان 
قطعات اســت و هنوز خدمات پس از فــروش موتورهاى 
هواپیماهاى «اى تى آر» با سازندگان آن نهایى نشده است. 

فخریه کاشان با بیان اینکه در قراردادهاى فروش هواپیما باید 
خریداران از تأمین قطعات یدکى مورد نیازآن مطمئن باشند، 
گفت: به همین منظور ممکن است تحویل هواپیماهاى «اى 

تى آر» به بعد از عید موکول شود.

تحویل 2 فروند ایرباس تا عید

وزیر امور اقتصادى و دارایى در واکنش به نامه احمدى نژاد 
مبنى بر خالى نبودن خزانه گفت: قرار نیست هر کسى هر 

چیزى گفت جواب دهیم.
على طیب نیا در حاشیه شصت و پنجمین جلسه شوراى 
گفتگوى دولت و بخش خصوصــى در گفتگو با فارس 
در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهور سابق در نامه اى 
نسبت به آنچه دولت مبنى بر خالى بودن خزانه عنوان کرده 
بود واکنش نشان داده است، گفت:  قرار نیست هر کسى 
هر چیزى مى گوید پاسخ دهیم؛ مى خواهیم سرمان را زیر 

انداخته و کارمان را انجام دهیم. وزیر اقتصاد در پاسخ به این 
سئوال که چرا براساس گفته ها آمار خزانه کل کشور فقط 
دست چهار پنج نفر است و این موضوع براى عموم جامعه 
روشن نیست، تصریح کرد: همه مى دانند و گزارش هاى 
آن براى مسئوالن کشور به صورت منظم و هفتگى ارائه 
مى شود و هفتگى حداقل سى چهل نامه در این رابطه را 

امضا مى کنم.
طیب نیا در پاسخ به این سئوال که چرا آمار خزانه براى افکار 

عمومى شفاف نیست، تأکید کرد: این آمار شفاف است.

واکنش وزیر اقتصاد به نامه احمدى نژاد

همه ساله با نزدیک شــدن به ایام نوروز بازار خرید و 
فروش هاى مردم و اصناف رونق مــى گیرد هر چند 
امسال به لطف رکود، بسیارى از بازارى ها از کسادى 
شب عیدشان گله دارند ولى نمى توان از افزایش خرید 

و فروش هاى هرچند جزئى غافل شد.
در ایامى که مردم مشــغول خریدهاى شب عیدشان 
هستند متأسفانه شاهد داغ شــدن بازار اسکناس ها و 
چک پول هاى تقلبى هستیم؛ گزارش هاى میدانى و 
مشاهدات عینى خبرنگار تسنیم از بازار کم رونق عید 

امسال رونق پول هاى تقلبى را تأیید مى کند.
البته بانک مرکزى کماکان معتقد است پول تقلبى در 
بازار وجود ندارد و آنچه بین مردم دست به دست شده 
«کپى رنگى اسکناس» اســت چراکه ضرایب امنیتى 
اسکناس ها و چک پول هاى بانک مرکزى به اندازه 

اى باالست که هیچ جاعلى قادر به جعل آن نیست.
کپى رنگــى اصطالحى اســت که یکــى از مدیران 
اسکناســى بانک مرکزى در پاســخ به سئوال تسنیم 
مبنى بر اینکه علت افزایش اســکناس هاى ده هزار 
تومانى تقلبى در سطح جامعه چیست، به کار برد. امیر 
شکرى هنگام پاسخ به این سئوال خبرنگار ما اینطور 
جواب داد که «تاکنون با هیچ مورد جعل اسکناس که 
در آن ویژگى هاى امنیتى اســکناس شبیه سازى شده 
باشد، برخورد نکرده ایم. کپى رنگى از اسکناس که در 
دست مردم به عنوان اسکناس جعلى شناخته مى شود، 

جعل محسوب نمى شود».
شــکرى با بیان اینکــه از دید بانــک مرکزى جعل 

به معناى شبیه ســازى ویژگى هاى امنیتى اسکناس 
اســت، گفت: تاکنون موردى دیده نشــده که در آن 
ویژگى هاى امنیتى اســکناس در آن جعل شده باشد. 
وى همچنین در پاسخ به ســئوال دیگر تسنیم مبنى 
بر اینکه چرا کپى هاى رنگى اسکناس در کشور وجود 
دارد، گفت: دلیــل این امر را مى تــوان در زیاد بودن 
دســتگاه هاى کپى رنگى در کشور دانست که به وفور 

یافت مى شود.
شکرى در همین ارتباط افزود: بانک مرکزى در بخش 
عرضه تمام تالش خود را به کار مى برد تا وجوه ممیزه 
قابل تشخیص براى اصل بودن اسکناس قرار دهد و در 
بخش تقاضا هم مردم باید دقت الزم را به خرج داده و 
وجوه ممیزه را شناسایى کنند تا بتوانند اسکناس اصل 

را از جعل تشخیص دهند.
با این حساب، مردم وکسبه باید هنگام خرید و فروش 
هاى خود کمى در اسکناس و ایران چک دریافتى تأمل 
کنند و با لمس آن و دقت در ضرایب امنیتى به کار رفته 

متوجه کپى یا اصل بودن پولشان شوند.
چک پول هــاى تقلبى به قدرى زیاد شــده اند که از 
پیراشکى فروشى تا پمپ بنزین ها مشاهده و موجب 
ضرر مردم و کسبه شده اند؛ آنهم درحالى که باید نهاد 
ناظر نظارتى مانع از کالهبردارى عامالن اصلى ورود 
اســکناس و ایران چک هاى تقلبى به بازار شوند. بر 
اساس گزارش هاى مردم و مغازه داران، اسکناس ها و 
ایران چک هاى تقلبى عمدتًا شامل اسکناس ده هزار 
تومانى و ایران چک هاى 50 و صدهزار تومانى جدید 

اســت. البته تعداد ایران چک هــاى 50 هزار تومانى 
تقلبى در قیاس با نمونه هاى تقلبى دیگر بیشتر است، 
آنهم درحالى که رئیس ســازمان تولید اســکناس و 
مسکوك در زمان انتشار و عرضه ایران چک 50 هزار 
تومانى جدید اعالم کرده بــود، ایران چک هاى جدید 
داراى ضریب امنیتى باالیى اســت و امکان جعل آن 
وجود ندارد، اکنون شــاهد رواج نمونه هاى تقلبى در 

حجم انبوهى در بازار هستیم.
گفتنى است در ماه هاى اخیر، ســرهنگ محمدرضا 
اکبرى معــاون مبارزه با جعــل و کالهبردارى پلیس 
آگاهــى ناجا در خصــوص ایران چک هــاى تقلبى 
اینطور گفته بود که راه هاى شناســایى ایران چک ها 
و اســکناس هاى جعلى باید از ســوى بانک مرکزى 
اطالع رسانى شــود، اما در این زمینه کم کارى هایى 
صورت مى گیرد. ضمن آنکه ضریب امنیتى ایران چک 
جدید بسیار پایین است و ایران چک هاى قبلى از امنیت 

باالترى برخوردار بودند.
معاون مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى ناجا 
اضافه کرد: جعل در دو صورت انجام مى شود که یکى 
جعل در ارقام است و دیگرى جعل در اصل اسکناس 
که از نمونه اصلى کپى گرفته مى شــود که در بخش 

کپى نوار امنیتى آن سیاه چاپ مى شود و در مقایسه با 
اسکناس اصلى مشخص مى شود تقلبى است. اکبرى 
تصریح کرد: در بخش جعل ارقام برخى سودجویان در 
نمونه اصلى یک صفر اضافه مى کنند و به افرادى که 
اطالع کافى در این زمینــه ندارند، پرداخت مى کنند و 
ممکن است به اهداف شــوم خود برسند.این مقام در 
پلیس آگاهى خاطرنشــان کرد: قوانین براى مقابله با 
جعل اسناد رسمى کشور از بازدارندگى الزم برخوردار 
نیست و باید این قوانین اصالح شود تا انگیزه این کار 

براى افراد از بین برود.
وى البته از دستگیرى چند باند جعل و توزیع اسکناس 
و ایران چک هاى تقلبى در استان هاى کشور خبر داده 
و گفته بود: برخى افراد ایران چــک تقلبى را از خارج 
کشور وارد کرده و برخى دیگر نیز در داخل با استفاده 
از تجهیزات و پرینترهاى پیشــرفته و همچنین کاغذ 
مرغوب براى چاپ اقدام مى کردند که تعدادى از آنها 
شناسایى و دستگیر شــدند و در بخش هایى به هسته 

اصلى رسیدیم.
البته باید یادآور شــد که در ماه هاى گذشته مأموران 
پلیس به دنبال یک عملیات ویــژه اطالعاتى، موفق 
شدند یک کارگاه مجهز و مدرن چاپ اسکناس هاى 

جعلى در پاکدشت را شناســایى و اعضاى این باند را 
دستگیر کنند. در جریان این عملیات، مقادیر فراوانى 
اسکناس هاى جعلى پنج، ده و 50 هزار تومانى کشف 
شــد. در بازرســى از این کارگاه مدرن، چند برگه از 
اسکناس هاى چاپ شــده و برش نخورده و همچنین 
مقادیر زیادى اسکناس هاى تقلبى برش خورده کشف 
و ضبط شد که روى تعدادى از ایران چک هاى کشف 

شده، مهر یکى از شعب بانک خصوصى زده شده بود.
شهریور سال گذشــته ایران چک هاى جدید 50 هزار 
تومانى روانه بازار شد و بانک مرکزى ضریب امنیتى 
این چک پول ها را بــاال اعالم کرد امــا همانطور که 
نیروى انتظامى هم اذعان دارد جعل ایران چک هاى 
جدید راحت تــر از ایران چک قبلى اســت ولى بانک 

مرکزى در این زمینه سکوت کرده است.
ایران چک 50 هزار تومانى تقلبى دوماه پس از انتشار 
و عرضه اولیه ایران چک اصلى به بــازار آمد و اکنون 
میزان اســکناس ها و چک پول ها به حدى رسیده که 
مردمى که ایــن روزها گرفتار این پــول هاى تقلبى 
شــده اند، مى گویند که این چک پول هــا را از بانک 
گرفته اند. برخى دیگر از وجــود آنها در بین پول هاى 

خودپردازها مى گویند.

مردم هوشیار باشند

بازار داغ 
پول هاى تقلبى در 

شب عید
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  خداحافظى در پایان فصل
از  باشـگاه ذوب آهن خبر مى رسـد که مهدى رجب 
زاده بازیکن بـا تجربه ایـن تیم تصمیم گرفته اسـت 
در پایان لیگ شـانزدهم کفش هایش را آویزان کند.

رجب زاده 38 ساله به توصیه دوستان و آشنایان مورد 
اعتمادش تصمیـم گرفته از فوتبـال خداحافظى کند.

ظاهراً رجب زاده پس از پایان دوران فوتبالش با کمک 
مسئوالن باشـگاه ذوب آهن براى پشت سر گذاشتن 
دوره مربیگـرى به یکى از کشـورهاى اروپایى سـفر 

خواهد کرد.

  معجزه در تنهایى
افتتاح نقش جهـان بعد از پروسـه عجیـب و طوالنِى 
بازسـازى، براى مدتى هـواداران سـپاهان را به وجد 
آورده بود و آنها را براى تشـویق تیمشان در استادیوم 
ترغیـب مى کـرد. نتایـج ناامیدکننـده سـپاهان امـا 
هوادارهـا را از ورزشـگاه خانگى این تیم فـرارى داد. 
آنها شـانس تصاحب جام حذفى را از دسـت دادند و با 
ناکامى هاى پشت سرهم در لیگ، امکان جاه طلبى را از 
هوادارانشان گرفتند. آنها تا قبل از نبرد با ذوب، در پنج 
جدال متوالى به برترى نرسیده بودند و حاال شاید این 
برد غیرمنتظره، مقدمات آشـتى تماشـاگران سپاهان 
با این تیم را فراهـم کند تا آخریـن دیدارهاى خانگى 
باقى مانده از فصل سپاهان، در خلوِت دنِج نقش جهان 

برگزار نشود.

متخلفان شناسایى شده اند
پس از شکسـت ذوب آهن در دربى اصفهان شـمارى 
از تماشاگران این تیم علیه سرمربى این باشگاه شعار 
دادند و خواستار جدایى او از ذوب آهن شدند. در واکنش 
به این اتفاق باشگاه ذوب آهن حضور هوادارانش را در 
بازى بعدى این تیم در فوالد شهر ممنوع اعالم کرد. 
تصمیم عجیبى که انتقاد خیلى ها را برانگیخت. اما در 
برنامه 90 این ماجرا حل شد. سعید آذرى مدیر عامل 
این باشـگاه اعـالم کرد تماشـاگر متخلـف تیم ذوب 
آهن شناسـایى شـده اند و فقـط آنها در هیچکـدام از 
ورزشگاه هایى که تیم ذوب آهن بازى دارد حق حضور 
نداشته و به آنها اجازه دیدن بازى هاى تیم را از نزدیک 

نمى دهیم.

کنایه جدید برانکو 
به کى روش

در روزهایـى کـه اختـالف کارلـوس کـى روش 
بـا برانکـو بـه باالتریـن سـطح ممکـن رسـیده بود، 
سـرمربى تیـم ملـى، همـکارش در پرسـپولیس را 
متهم کرد کـه به دنبـال جایـگاه اوسـت. برانکو هم 
در پاسـخ به این اتهام اعالم کرد که هیـچ برنامه اى 
براى جدایـى از پرسـپولیس و جانشـینى کـى روش 
نـدارد. در تـازه ترین مصاحبه سـرمربى پرسـپولیس 
هـم دوبـاره روى این نکتـه تأکید شـده امـا برانکو با 
هوشـمندى، کنایه اى هم به سـرمربى تیم ملى زده.

سرمربى پرسـپولیس درباره شـایعه حضورش در تیم 
ملى گفته: من با پرسـپولیس قـرارداد دارم. پس کارم 
را ادامه مى دهم. همین االن ده نفر را مى شناسم که 
دنبال سرمربیگرى پرسـپولیس هستند. پس من باید 

نگران باشم؟

کورسوى امید به کسب سهمیه  
فاصله 4 امتیازى تیم هاى چهارم تا دهم باعث رقابت 
هفت تیـم بـراى تصاحب عنـوان چهارمى و کسـب 

سهمیه آسیا با شرایط خاص شده است.
در فاصله هفـت هفته تا پایان رقابت هـاى لیگ برتر، 
جنگ تیم هاى چهارم تا دهم جدول براى ایستادن در 
رتبه چهارم باال گرفته است. رتبه چهارم از این لحاظ 
مهم است که در صورت حضور تراکتورسازى در بین 
سه تیم اول و قهرمانى این تیم در جام حذفى، مى تواند 
رتبـه کسـب سـهمیه آسـیا بـه حسـاب بیایـد.

در واقع شکست ذوب آهن در دربى اصفهان باعث شد 
رقابت در این قسـمت از جدول داغ تر شود و حاال این 
تیم به همراه استقالل خوزستان، پیکان، نفت تهران، 
سپاهان، گسترش فوالد و فوالد شـانس جدى براى 

تصاحب عنوان چهارمى را دارند. 

تایم اوت

جالل حسینى کاپیتان پرســپولیس که در تیم ملى هم 
جزو ارکان اصلى تیم کى روش اســت در پایان بازى با 
نفت درباره اتفاقات و حواشــى پیش آمــده در ماه هاى 
اخیر، حول تیم ملى و پرسپولیس صحبت کرد. حسینى 
که ترجیح داده بود در اوج تنش ها و درگیرى ها سکوت 
کند، بعــد از خوابیدن تب تند جنگ ســرد بین برانکو و 
کى روش، حاال فرصت پیدا کرده و از زحمات کى روش 
گفته. کاپیتان محبوب پرســپولیس درباره سرمربى تیم 
ملى گفت: کى روش براى فوتبال ما خیلى زحمت کشیده 
با توجه به اینکه ما از نظر امکانات بسیار ضعیف هستیم، 

خواسته هاى ابتدایى او را هم فراهم نمى کنیم.

رفتار و گفتار کاپیتان پرســپولیس نشان دهنده موضع 
کلى ملى پوشان این تیم اســت. بازیکنانى که مى دانند 
باید کى روش و برانکو را، در میان خیل مربیان پر ادعا و 
توخالى وطنى، با چنگ و دندان حفظ کرد و از دانش شان 
نهایت استفاده را برد. ملى پوشان پرسپولیس نشان داده اند 
رابطه شان با برانکو آنقدر عمیق شده که حاال صمیمیت 
حرف اول را بین قرمزهاى تهرانى مى زند. از سوى دیگر، 
کى روش به قدرى براى پیشــرفت بازیکنان ایرانى در 
همه این ســال ها وقت گذاشــته که هیچکدام از آنها 
نمى توانند به سادگى به او پشت کنند و زحماتش را نادیده

 بگیرند.

با پیوســتن على احمدى به پدیده تعداد سپاهانى هاى 
سابق در تیم مشهدى به شش نفر رسید.

محمدعلى احمــدى پس از چنــد مــاه بالتکلیفى و 
خانه نشینى ســرانجام در مقطع پایانى فصل به پدیده 
پیوســت. این بازیکن در حالى در 33 سالگى جذب تیم 
مشهدى شد که پیش از آن تنها براى تیم هاى اصفهانى 
در لیگ برتر بازى کرده بود. این مدافع کرمانى پیش از 
آنکه به سپاهان برود سال ها پیراهن ذوب آهن را به تن 
داشت و تا قبل از پیوستن به پدیده تمام دوران حرفه اى 

فوتبالش را در نصف جهان سپرى کرده بود.
احمدى اما در 2 فصل اخیر با ســپاهان دچار چالش شد. 

سال اول حسین فرکى او را نخواست و این موضوع حتى 
به اختالف بین سرمربى وقت سپاهان با کاپیتان محرم 
نویدکیا دامن زد. امســال هم احمدى که ظاهراً خیلى 
مورد توجه عبدا... ویســى نبود با باشگاه به لحاظ مالى 

به توافق نرسید.
با پیوستن احمدى به پدیده جمع سپاهانى هاى سابق در 
تیم مشهدى جمع شد. حسن جعفرى، حسین مرادمند، 
محمدرضا ناصحى، اکبر ایمانى و شــهاب گردان دیگر 
بازیکنان فعلى پدیده هســتند که در گذشــته پیراهن 
ســپاهان را بر تن کرده اند و البته ایــن دو نفر آخر مثل 

احمدى سابقه بازى در ذوب آهن را هم دارند.

یک سپاهانى دیگر 
در پدیده

کاپیتان سرخ ها 
کنار کى روش

8هفته از نیم فصل دوم لیگ شانزدهم هم گذشته 
و تا پایان فصل فقط هفت هفتـه دیگر باقى مانده 
است. در این مدت، تیم هایى بودند که در نیم  فصل 
اول خوب کار کـرده بودنـد اما در نیـم فصل دوم 
کامًال افت کردند. در میان تیم هایى که بیشـترین 
افت را نسـبت به نیم فصل اول داشتند، ذوب آهن 
در رده اول قرار مى گیـرد. این تیم که در نیم فصل 
اول فوق العاده کار کرده بود از هشت بازى خود در 
نیم فصـل دوم، دو برد، دو مسـاوى وچهـار باخت 
کسب کرده و فقط 8 امتیاز گرفته است. عملکرد و 
آمارى شبیه به تیم هایى که در حال سقوط به دسته 

پایین تر هستند!
از دیگر تیم هایى که در نیم فصل دوم به شدت افت 
کردند باید از فوالد خوزستان نام برد. شاگردان نعیم 
سعداوى از هشت بازى نیم فصل دوم خود فقط 7 
امتیاز گرفته انـد و اگر این نتایـج را از ابتداى فصل 
مى گرفتند، معلوم نبود سعداوى تا به امروز در فوالد 
مى ماند یا کنار گذاشته مى شـد. تیم سیاه جامگان 
هم در نیم فصل اول جزو تیم هاى پایین جدولى بود 
و عملکرد این تیم در نیم فصل دوم تفاوت چندانى 
با نیم فصل اول نکرده اسـت. ایـن تیم تنها تیمى 
اسـت که در نیم فصل دوم هنوز بردى را به دست 

نیاورده است.
تیم نفت مطابـق معمول تیم هایى کـه على دایى 
هدایت آنها را بر عهـده مى گیرد، در نیم فصل دوم 
افت کرد. این تیم از هشت بازى فقط 9 امتیاز گرفته 
و به نظر مى رسد تا پایان فصل هم به همین روند 
ادامه دهد. ماشین سازى تبریز تیم قعرنشین جدول 
هـم در نیم فصل دوم فعـًال 6 امتیاز گرفته اسـت. 
درسـت به انـدازه اى که در هشـت هفتـه ابتدایى 

نیم فصل اول امتیاز گرفته بود.  

هافبـک دفاعـى جـوان سـپاهان که بـه صـورت غیر 
منتظره اى در ترکیب ثابت سپاهان به بازى گرفته شده 

بود سورپرایز زردها در دربى اصفهان بود.
پس از مصدومیت شدید محمود قائد رحمتى که در پست 
هافبک دفاعى سپاهان جا افتاده بود خیلى ها پیش بینى 
مى کردند که ویسى دوباره از میالد سرلک در این پست 
استفاده کند اما او در یک تصمیم غافلگیرکننده از حامد 
بحیرایى 21 سـاله در یکى از حسـاس ترین بازى هاى 

فصل استفاده کرد.
بحیرایى که در یکى از بازى هاى تدارکاتى سـپاهان در 
هفته گذشته درخشیده بود و اعتماد سرمربى را به دست 
آورده بود در دربى اصفهان در ترکیب ثابت سـپاهان به 
عنوان تک هافبک دفاعـى تیمش به جاى قائد رحمتى 
به کار گرفته شـد و یکـى از بهترین ها یا شـاید بهترین 

بازیکن زمین بود.
او بارها جنگ هاى میانه میدان را به سـود سپاهان تمام 
کـرد و چندیـن بـار توپ گیرى هـاى خوبى داشـت که 
منجر به ضد حمله براى سپاهان شد. هرچند مهاجمان 

سپاهان قدر این ضد حمالت را ندانستند.

حامد بحیرایى که اولیـن بازى خـود را در آخرین هفته 
فصل گذشـته انجام داد در این فصـل در رقابت با رضا 
اسـدى، هافبـک دفاعى حـال حاضر نفت در سـپاهان 
ماندگار شـد و پیش از بـازى با ذوب آهن سـه بار دیگر 

در این فصل در ترکیب ثابت سپاهان قرار گرفته بود.

به زودى کارى جدید شیث رضایى به بازار موزیک وارد 
مى شود. بازیکن جنجالى سابق پرسـپولیس که اینقدر 
در حاشـیه ها عمر گذراند تـا فوتبالش خیلـى زود نابود 
شد، در یکساله گذشـته تصمیم گرفته خواننده شود. او 
که همین چنـد روز قبل نیکبخت دربـاره اش گفته بود: 
روزى که در مسـیر تهران به شـیراز ، شـیث میکروفن 
مهمانـدار را گرفت و فریـاد زد هواپیما در حال سـقوط 
اسـت تا من را بترسـاند و با کارش بحرانـى در هواپیما 
ایجاد کرد، به مسئول امنیت پرواز مى گفتند چرا او را با 
تیر نزده است. وقتى قرار شد ببرندش، دستانش را بستند 

و قپونى بردند!  
در دوران فوتبالـش کـم از ایـن حاشـیه هـا نسـاخته. 
ازماجراى دایى تا شوخى زشت با نصرتى و کلى دعواى 
دیگر. او که بازوبند پرسپولیس را در سال هاى سیاه این 
تیم به بازو بسـته، این اواخر وارد بازار موسـیقى شده و 
پول هایـش را صـرف تولید موزیـک و موزیـک ویدئو 
مى کند. قبل از او امثال رضـا عنایتى هم به این مارکت 
آمدند و موفق نشدند. حتى ستارگان سینما چون رادان 
و فروتن در این بازار شکسـت خوردند و مهران مدیرى 

یا محمدرضا هدایتى هم خواننده هاى شاخصى نشدند. 
گلزار هم امید دارد چهره اش بتواند کنسرتش را پر کند و 
البته توان باالیش در نواختن گیتار. در این بازار مکاره آیا 
شیث مى تواند موفق شود؟ آن هم با شعرهایى مثل این:  

تو نباشى، دنیام مثل شب مى مونه، یه قفس تاریکه! 

حجت شفیعى
چند لحظه خود را جاى بازیکنانى مثل نادر صفرزایى و رضا شربتى 

بگذارید. واقعاً سخت است!
هفته پیش رضا شــربتى و این هفته نادر صفرزایى؛ دروازه بانى 
که احتماًال وقتى فهمیده که در غیاب میــالد فراهانى محروم 
در دروازه نفت مى ایســتد، آن هم در یک بازى پخش زنده، در 
رؤیایش به درخشش در مقابل بیننده هاى تلویزیونى فکرکرده 
و به نامش که بر سر زبان ها مى افتد و اینکه خیلى زود حقش را 
در این فوتبال خواهد گرفت. اما نام او نه براى درخشش در میدان 
که به دلیل اخراج زودهنگامش بر ســر زبان ها افتاد و پس از آن 
تبدیل به قربانى جدید فضاى پر از بى اعتمادى فوتبال ایران شد. 
کدام دروازه بانى حاضر است فرصت درخشش و مطرح شدن در 
یک بازى پخش زنده را به اخراج زودهنگام بفروشد؟ مردن آن 

رؤیاهاى شیرین چند مى ارزد؟ قیمتى دارد؟
چقدر سخت است این روزها جاى صفرزایى بودن! سخت است 
هم رؤیایت را بر باد رفته ببینى و هم حرف بشنوى. سخت است به 
جاى دلدارى شنیدن بخاطر اشتباهت، زخم زبان بشنوى و تهمت 

و چه تهمتى باالتر از فروش شرف؟
فوتبالى که در آن هیچکس به دیگــرى اعتماد ندارد و بازیکن و 
مربى اش بدون ذره اى احساس مسئولیت در پایان هر بازى براى 
توجیه باخت خود حرف از دست هاى پشت پرده و داورى هاى به 
عمد اشتباه و لجن زار و ... مى زنند، جایى براى اشتباه فنى بازیکن 
و داور نمى گذارد. در فوتبالى که در آن هوادار مجازى اش فرصت 
این را یافته که در مقیاس وسیع هر چه به ذهنش مى رسد را منتشر 
کند و بدون ذره اى احساس مســئولیت، براى آرام کردن خود از 

موفقیت حریفان، بدبینانه ترین ســناریوهاى ممکن را براى هر 
اتفاق فوتبالى بنویسد، بازى کردن و تهمت نشنیدن سخت است. 

رضا شربتى و نادر صفرزایى این را خوب مى دانند. 
در این فوتبال، بازیکنى مثل رضا شــربتى تنهــا به دلیل اینکه 
نتوانسته به موقع عکس العمل نشــان دهد، باید انواع و اقسام 
حرف ها و تهمت ها را بشنود. انگار همه آن کسانى که به او تهمت 
تبانى زده اند، در آن لحظه در جریــان تمام فعل و انفعال رخ داده 
در سلول هاى مغزى شــربتى بوده اند و دستور مغز او را لحظه به 
لحظه رصد کرده اند که چنین با قطعیت از تبانى حرف مى زنند! 

انگار که همه آنها در تمام زندگى خود همیشه به موقع دربرابر 
هر عملى، عکس العمل نشان داده اند و چیزى به نام تأخیر در 
تصمیم گیرى یا همان دستور ندادن مغز یا  دستور دادن مغز و 

عمل نکردن اعضا براى آنها رخ نداده است.
اگر قرار باشــد با نهایت بدبینى به تماشــاى این 

فوتبال نشست، دیگر آیا هوادارى و لذت بردن 
از فوتبال محلى از اعراب دارد؟ اصًال توجیه پذیر 
است که به وجود تبانى در هر مسابقه این لیگ 
معتقد بود و آن وقت در همین فوتبال طرفدار 
تیمى بود؟! این دیوانگى نیست که گلویت را 
براى هوادارى از فوتبالى پــاره کنى که بدانى 
نتایجش در بیــرون از زمین رخ مى دهد؟! بهتر 

نیست این شکاکان همیشــگى عطاى فوتبال دیدن را به 
لقایش ببخشند و اجازه بدهند تا عاشقان واقعى فوتبال، از فوتبال 

لذت ببرند، آنهایى که نه به وقت بــردن و پیروزى که به وقت 
شکست تیم محبوبشــان باز هم طرفدار این فوتبال مى مانند؟ 

آنهایى که میز بازى را پس از شکست تیمشان به هم نمى زنند و 
شکست و باختن خود را به دست هاى پشت پرده و پیروزى خود را 

به تالش و استعداد خود ربط نمى دهند.
ساده انگارى است اگر تمام مناسبات فوتبال در ایران و جهان را 
پاك و سالم دانست. بازى بیرون از زمین نیز جزئى از بازى درون 
زمین است، اینکه باشگاه ها چه امکاناتى براى تیمشان مهیا کنند، 
اینکه چگونه از حق خود در بروکراسى فوتبالى دفاع کنند و چگونه 
براى خود هوادار بیشترى گرد آورند و چگونه افکار عمومى را با 
خود همراه کنند، اینکه چگونه در مناسبات با فدراسیون و سایر 
نهادهاى مجرى قانون در فوتبال وارد تعامل و همکارى شد 
و از حق باشگاه دفاع کرد، همه هنر تیم لجستیکى بیرون از 
زمین یک باشگاه است. ممکن است در این فرآیندها فرار از 
قانون، رابطه بازى و ... نیز رخ دهد همانطور که در 
زمینه هاى دیگر نیز دور زدن قانون کم و بیش 
وجود دارد، اما اینکه فرض بر این گذاشته 
شود که نتیجه هر بازى را عوامل بیرونى 
تعیین مى کنند و اینکه این عوامل بیرونى 
در انتهاى همه تالش هــاى خود براى 
تأثیرگذارى بر نتایج دســت بــه دامن بازیکن 
مى شوند تا از تالشش براى بردن بکاهد و گل 
به خودى بزند، یعنى راه لــذت بردن از این 
فوتبال را فراموش کرده ایم و داریم خود را 
گول مى زنیم. چرا که فقط تبانى و دست هاى 
پشت پرده را براى تیم هاى رقیب مى بینیم 
ولى در مــورد تیم خود همه چیــز را طبیعى 

مى پنداریم. این یک نــوع خودفریبى محض 
است که اشتباه داورى را وقتى به نفع رقیبان است 

عمدى بدانیم و به دست هاى پشت پرده و تالش 
عده اى براى قهرمان کردن تیمى خاص بدانیم اما 

اشــتباه داورى به نفع تیم خود را یا نبینیم یا تنها اشتباه 
بدانیم و بس.

 وقتى موفقیت دامنه دار تیم هایــى را در فصول مختلف به 
عواملى غیر فوتبالــى ربط مى دهیم، یعنــى یا دچار کم 

هوشــى شــده ایم یا خودفریبى! این موضوع مختص 
تیمى خاص نیز نبوده و در ســال هاى 

مختلف ســپاهان، پرســپولیس، 
تراکتورســازى، استقالل و هر 

تیمى کــه در کورس 
نــى  ما قهر
 ، بــوده

ن  فقیت شــا مو
از ســوى رقیبان 

تنگ نظر کمرنگ جلوه داده شده 
و به اتهامــات رنگارنگ آلوده 

شده است.

چقدر سخت است جاى شما بودن!
سپاهان، استقالل و پرسپولیس به کرات تهمت خورده اند

حجتشفیعى
چند لحظه خود را جاى بازیکنانى مثل نادرصفرزایىو رضا شربتى

بگذارید. واقعاً سخت است!
دروازه بانى هفته پیش رضا شــربتى و این هفته نادر صفرزایى؛
احتماًال وقتى فهمیده که در غیاب میــالد فراهانى محروم که

در دروازه نفت مى ایســتد، آن هم در یک بازى پخش زنده، در 
فکرکرده  رؤیایش به درخشش در مقابل بیننده هاى تلویزیونى
و به نامش که بر سر زبان ها مى افتد و اینکه خیلى زود حقش را 
در این فوتبال خواهد گرفت. اما نام او نه براى درخشش در میدان 
که به دلیل اخراج زودهنگامش بر ســر زبان ها افتاد و پس از آن 
تبدیل به قربانى جدید فضاى پر از بى اعتمادى فوتبال ایران شد. 
مطرح شدن در است فرصتدرخشش و کدام دروازه بانى حاضر

بفروشد؟ مردن آن  یک بازى پخش زنده را به اخراج زودهنگام
رؤیاهاى شیرین چند مى ارزد؟ قیمتى دارد؟

سخت است  سخت است اینروزها جاى صفرزایى بودن! چقدر
هم رؤیایت را بر باد رفته ببینى و هم حرف بشنوى. سخت است به 
جاى دلدارى شنیدن بخاطر اشتباهت، زخم زبان بشنوى و تهمت

و چه تهمتى باالتر از فروش شرف؟
فوتبالى که در آن هیچکس به دیگــرى اعتماد ندارد و بازیکن و 
مربى اش بدون ذره اى احساس مسئولیت در پایان هر بازى براى 
توجیه باخت خود حرف از دست هاى پشت پرده و داورى هاى به 
عمد اشتباه و لجن زار و ... مى زنند، جایى براى اشتباه فنى بازیکن
آن هوادار مجازى اش فرصت نمى گذارد. در فوتبالى که در و داور

این را یافته که در مقیاس وسیع هر چه به ذهنش مى رسد را منتشر 
کردن خود از کند و بدون ذره اى احساس مســئولیت، براى آرام

براى هر موفقیت حریفان، بدبینانه ترینســناریوهاى ممکن را
اتفاق فوتبالى بنویسد، بازى کردن و تهمت نشنیدن سخت است. 

رضا شربتى و نادر صفرزایى این را خوب مى دانند. 
در این فوتبال، بازیکنى مثل رضا شــربتى تنهــا به دلیل اینکه 
نتوانسته به موقع عکس العمل نشــان دهد، باید انواع و اقسام 
حرف ها و تهمت ها را بشنود. انگار همه آن کسانى که به او تهمت 
تبانى زده اند، در آن لحظه در جریــان تمام فعل و انفعال رخ داده 
در سلول هاى مغزى شــربتى بوده اند و دستور مغز او را لحظه به 
د!ند! لحظه رصد کرده اند که چنین با قطعیت از تبانى حرف مى زن

رابرر انگار که همه آنها در تمام زندگى خود همیشه به موقع دربر
هر عملى، عکس العمل نشان داده اند و چیزى به نام تأخیر در 
وز و تصمیم گیرى یا همان دستور ندادن مغز یا  دستور دادن مغ

عمل نکردن اعضا براى آنها رخ نداده است.
ناین قرار باشــد با نهایت بدبینى به تماشــاى  اگر
فوتبال نشست، دیگر آیا هوادارى و لذت بردن 
رذیر از فوتبال محلى از اعراب دارد؟ اصًال توجیه پ
است که به وجود تبانى در هر مسابقه اینلیگ

معتقد بود و آن وقت در همین فوتبال طرفدار 
تیمى بود؟! این دیوانگى نیست که گلویت را 
براى هوادارى از فوتبالى پــاره کنى که بدانى 
نتایجش در بیــرون از زمین رخ مى دهد؟! بهتر 

نیست این شکاکان همیشــگى عطاى فوتبال دیدن را به
لقایش ببخشند و اجازه بدهند تا عاشقان واقعى فوتبال، از فوتبال 

لذت ببرند، آنهایى که نه به وقت بــردن و پیروزى که به وقت 
شکست تیم محبوبشــان باز هم طرفدار این فوتبال مى مانند؟ 

آنهایى که میز بازى را پساز شکست تیمشان به هم نمى زنند و
شکست و باختن خود را به دست هاى پشت پرده و پیروزى خود را 

به تالش و استعداد خود ربط نمى دهند.
ساده انگارى است اگر تمام مناسبات فوتبال در ایران و جهان را 
پاك و سالم دانست. بازى بیرون از زمین نیز جزئى از بازى درون 
زمین است، اینکه باشگاه ها چه امکاناتى براى تیمشان مهیا کنند، 
اینکه چگونه از حق خود در بروکراسى فوتبالى دفاع کنند و چگونه 
براى خود هوادار بیشترى گرد آورند و چگونه افکار عمومى را با 
خخود همراه کنند، اینکه چگونه در مناسبات با فدراسیون و سایر 
هنهادهاى مجرى قانون در فوتبال وارد تعامل و همکارى شد 
از حق باشگاه دفاع کرد، همه هنر تیم لجستیکى بیرون از  و
ززززمینیک باشگاه است. ممکن است در این فرآیندها فرار از 
قانون، رابطه بازى و ... نیز رخ دهد همانطور که در 
زمینه هاى دیگر نیز دور زدن قانون کم و بیش 
وجود دارد، اما اینکه فرض بر این گذاشته 
شود که نتیجه هر بازى را عوامل بیرونى 
تعیین مى کنند و اینکه این عوامل بیرونى 
در انتهاى همه تالش هــاى خود براى 
تأثیرگذارى بر نتایج دســت بــه دامن بازیکن 
مى شوند تا از تالشش براى بردن بکاهد و گل 
به خودى بزند، یعنى راه لــذت بردن از این 
فوتبال را فراموش کرده ایم و داریم خود را 
گول مى زنیم. چرا که فقط تبانى و دست هاى 
پشت پرده را براى تیم هاى رقیب مى بینیم 
ولى در مــورد تیم خود همه چیــز را طبیعى 

مى پنداریم. این یک نــوع خودفریبىمحضض
است که اشتباه داورى را وقتى به نفع رقیبان است 

عمدى بدانیم و به دست هاى پشت پرده و تالش 
عده اى براى قهرمان کردن تیمى خاص بدانیم اما 

اشــتباه داورى به نفع تیم خود را یا نبینیم یا تنها اشتباه 
بدانیم و بس.

 وقتى موفقیت دامنه دار تیم هایــى را در فصول مختلف به 
عواملى غیر فوتبالــى ربط مى دهیم، یعنــى یا دچار کم 

هوشــى شــده ایم یا خودفریبى! این موضوع مختص 
تیمى خاص نیز نبوده و در ســال هاى 

ممممممخمختلف ســپاهان، پرســپولیس، 
تتتتتتتتتتترترتراکتورســازى، استقالل و هر 

تیمى کــه در کورس 
نــى  ما قهر
 ، بــوده

ن  فقیت شــا مو
از ســوى رقیبان 

تنگ نظر کمرنگ جلوه داده شده 
هوده و به اتهامــات رنگارنگ آل

است. شده

چقدر سخت است جاى شما بودن!

افت کرده هاى نیم فصل دوم

ذوب آهن در رده اول
تو نباشى، دنیام مثل شب مى مونه! سورپرایز زرد

در فاصله کمتر از سـه هفته تا آغاز دور برگشـت مقدماتى جام جهانى 2018 
روسـیه، سـرمربى قطر با به راه انداختن جنگ رسـانه اى به کى روش حمله

 کرد. 
«خورخـه فوسـاتى» در اولیـن روز از اردوى آمـاده سـازى تیـم ملـى قطـر 
در کنفرانسـى مطبوعاتى بـه تشـریح برنامه هایش بـراى جدال بـا ایران و 
ازبکستان، بازى دوستانه با امید قطر و تیم ملى آذربایجان، دعوت از بازیکنان 
جدید، محرومیت هـاى فیفا و مصدومانش پرداخت کـه در مهمترین بخش 
کنفرانس مربى اروگوئه اى به کارلوس کى روش و جوسازى هایش در بازى 

رفت حمله کرد.
او گفت کارلوس کى روش سـرمربى تیم ملى ایران در نشسـت خبرى پیش 
از بازى رفـت صحبت هـاى منفى مطـرح و اتمسـفرى ایجاد کـرد که روى 
بازیکنان قطر تأثیر گذاشـت. هر چند من آن  زمان در تیم ملى قطر نبودم اما 
فکر مى کنم تیم ایران مشـکالتى را در بازى رفت ایجاد کرد وبا جنگ هاى 
روانى مربى پرتغالى اش توانست بازى را ببرد اما این بار ما باهوش تر خواهیم 
بود. اتفاقات بـازى رفت در تهران ایـن انگیزه را به بازیکنـان قطر مى دهد تا 
به دنبال پیروزى و نتیجه خوب باشـند. دیدار تدارکاتى ما برابر آذربایجان به 
لحاظ سـطح فیزیکى مشـابه آنها با ایران و ازبکسـتان مى تواند مفید باشـد. 
البته از نظر فنى این تیم ها شـباهتى با هم ندارند اما همیـن که بازیکنان من 
بتوانند از نظـر فیزیکى آماده مصاف با ایران و ازبکسـتان باشـند برایم کافى

 است.

شکست در دربى یعنى روزهاى بد ذوب آهن همچنان ادامه دارد. تیم مجتبى 
حسـینى دیگر شـبیه روزهاى میانى فصل نیسـت که هر رقیبى را شکست 
مى داد. آنها حاال حتى توانى بـراى گرفتن امتیاز هم ندارنـد و 2+5 بازى را 

بدون پیروزى سپرى مى کنند.
ذوب آهن با شکسـت در دربى اصفهان، چهل و یکمین روز بدون بردش را 
هم گذراند. آخرین پیروزى آنها، 4 بهمن مـاه برابر فوالد رقم خورد یعنى در 
هفته هجدهم. تیم حسـینى پنج بازى بعدى اش در لیـگ و دو بازى مرحله 

گروهى لیگ قهرمانان را نبرد.
ذوب آهن همان تیمى اسـت که در روزهاى ابتدایى حضور حسینى صاحب 
15 امتیاز از شـش بازى شـد ولى حاال از 15 امتیاز پنج هفتـه اخیر فقط یک 

امتیاز گرفته است.
 *لیگ برتر

هفته 19: تساوى بیرون خانه با گسترش فوالد
هفته 20: شکست خانگى برابر صبا

هفته 21: شکست بیرون خانه از تراکتورسازى
هفته 22: شکست خانگى برابر استقالل
هفته 23: شکست بیرون خانه از سپاهان

 در آسیا:
هفته اول: تساوى بیرون خانه با العین امارات

هفته دوم: شکست خانگى(!) از االهلى عربستان

مجمع انتخاباتى هندبال به پایان رسید و علیرضا رحیمى با 34 رأى به عنوان 
رئیس جدید فدراسیون هندبال انتخاب شد. 

مجمع انتخابات ریاست فدراسیون هندبال صبح دیروز (سه شنبه) به ریاست 
محمدرضا داورزنى معاون ورزش قهرمانى وزارت ورزش و جوانان در آکادمى 

ملى المپیک برگزار شد.
براى ایـن انتخابات خسـرو نصیـرى، احمد سـعادتمند، حمیـد آقاعلى نژاد، 
علیرضا پاکدل، مرتضى حسـن پور، هادى خلیلى،  کاظـم دل قندى، علیرضا 
رحیمى، شـهرداد مرتجى، میترا نـورى، کیوان صادقى، حمیدرضا عباسـى 
مقدم، ولـى فرنـام، ناصـر قاسـمى، حمیـد مدنـى و محمدناصـر نجف پور 
ثبت نـام کـرده بودند کـه طـى روزهـاى گذشـته خسـرو نصیـرى و احمد 
سـعادتمند انصراف خود را اعالم کردنـد و در مجمع 12 نفـر دیگر انصراف 
دادند تا سـرانجام رأى گیـرى با حضور علیرضـا رحیمى و حسـن پور برگزار

 شود.
در نهایـت و پـس از رأى گیـرى کـه بـا حضـور 41 نفـر از اعضـاى مجمع 
همـراه بـود، علیرضـا رحیمـى بـا کسـب 34 رأى به عنـوان رئیـس جدید 
بـراى چهـار سـال پیـش رو انتخاب شـدو حسـن پـور هفـت رأى کسـب 

کرد. 
قبل از آغاز این رأى گیرى سـه نامزد به نفع علیرضا رحیمى کنار کشیدند و 
حمید آقاعلى نژاد، هادى خلیلى و علیرضا پاکدل تا پایان در انتخابات حاضر 

نشدند.

 سبزها وا رفتند!   رحیمى رئیس جدید هندبال ایرانحمله فوساتى به کى روش

نیم فصل اول امتیاز گرفته بود.  
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از کیفرهایی که بــر اثر کــردار بد و کارهاي ناپســند بر امت هاي پیشــین 
فرودآمد خود را حفظ کنید و حاالت گذشتگان را در خوبی ها و سختی ها به 
یاد آورید و بترسید که همانند آنها باشید! پس آنگاه که در زندگی گذشتگان 
مطالعه و اندیشــه می کنید عهده دار چیزي باشــید که عامل عــزت آنان بود 
و ســالمت و عافیت زندگی آنان را فراهم کــرد و نعمت هاي فــراوان را در 

موال على (ع)اختیارشان گذاشت.

مهدى حلوانى- شهردار خور

آگهى مناقصه نوبت دوم

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 308 مورخ 11/24/ 1395 
شوراى محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به احداث 
فاز اول ایستگاه آتش نشانى شهر خور از طریق آگهى مناقصه 
عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر حداکثر تا  تاریخ 95/12/24 به شهردارى خور مراجعه و 

یا با شماره 03146323200 تماس حاصل نمایند.

سید على مرتضوى- شهردار منظریه

آگهى مزایده عمومى مرحله پنجم چاپ دوم

شهردارى منظریه در نظر دارد باســتناد مصوبه صورتجلسه شماره 112 مورخ 95/8/24 و 
صورتجلسه 125 مورخ 95/10/25 شوراى اسالمى شهر منظریه تعدادى از پالك هاى کارگاهى 
و تجارى واقع در مجتمع کارگاهى شیخ بهائى و همچنین تعدادى از پالك هاى مسکونى 
واقع در محله حکیم قشقائى و جنب مسکن مهر شهر منظریه را به صورت بلوکى و پالکى از 
طریق مزایده عمومى با شرایط 30 درصد نقد و مابقى 10 ماهه به فروش برساند. لذا متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى شهردارى 

مراجعه فرمایند. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز پنج شنبه 95/12/26 

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهر دارى منظریه 
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه 

تاریخ بازگشایى اسناد: 95/12/26 ساعت 16

جواد جمالى- شهردار زرین شهر 

تجدید آگهى مزایده نوبت دوم

شهردارى زرین شهر به اســتناد موافقت نامه شماره 554 مورخ 
95/9/2 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادى 
از نهال هاى چنار و بید مجنون تولیدى و مازاد بر نیاز نهالستان 
فضاى سبز شهردارى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از 
متقاضیان دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 95/12/24 

به شهردارى مراجعه نمایند. 

به همت سازمان بسیج جامعه پزشکى استان اصفهان صورت گرفت

افتتاح بیمارستان صحرایى شهید  بهرام شکرى در حصه
ساسان اکبرزاده

به همت ســازمان بســیج جامعه پزشــکى اســتان اصفهان و با حضــور فرمانده 
ســپاه صاحب الزمان(ع) اســتان اصفهان، مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى، 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى و جمــع کثیــرى از پزشــکان و کادر درمانى و ... 
بیمارســتان تخصصى و فوق تخصصى صحرایى شــهید دکتر بهرام شــکرى در 
محله حّصه رســمًا افتتاح شــد تا بیماران نیازمند به صورت رایگان مورد مداوا قرار 

گیرند.
این بیمارســتان صحرایى کــه داراى بخش هــاى مختلف بهداشــتى، درمانى ، 
اورژانس، دندانپزشکى، طب ســنتى، داروخانه، مشــاوره تغذیه، بهداشت و خانواده 
و پزشــکان متخصص و عمومى است تا بیســتم اسفند ماه ســال جارى هر روز از 
ســاعت 8 تا 19 و اورژانس بیمارستان به صورت شــبانه روزى به بیماران نیازمند به 
صورت رایگان ارائه خدمت کرده و بیماران در صورت نیاز به جراحى، به بیمارســتان 
هاى شــهید صدوقى، الزهــرا (س) فیض و ... معرفى مى شــوند تا رایــگان مداوا 

شوند.
همچنیــن داروخانه دکتــر عالــم آرا در منطقه حّصه بــه صورت رایــگان و بدون 
محدودیت مالــى و تعداد نســخ و آزمایشــگاه نیز بــراى انجام کلیه آزمایشــات 
مورد نیاز درمانــگاه ها بدون محدودیت نســخ به صــورت رایگان خدمــات ارائه 

مى دهند.
در مراسم آغاز به کار بیمارســتان تخصصى و فوق تخصصى صحرایى شهید دکتر 
بهرام شکرى که 17 اسفند در محله حصه و در مسجد صاحب الزمان(عج) برگزار شده 
بود، ابتدا دکتر محسن حجتى رئیس سازمان بســیج جامعه پزشکى استان اصفهان 
گفت: از اینکه توانســتیم در مدت زمان محدود 24 ســاعته با همــت رئیس و همه 
همکاران در دانشگاه علوم پزشکى، مدیریت بحران اســتاندارى و... این بیمارستان 
صحرایى را در منطقه محروم حّصه نصب و تجهیزات پزشــکى را مهیا کنیم بســیار 

خوشحالیم.
وى با بیان اینکه بیش از 100 پزشک عمومى، متخصص و فوق تخصص براى ارائه 
خدمات به محرومین در این منطقه اعالم آمادگى کردند و در برپایى این بیمارستان، 
بسیجى وار عمل شد گفت: بیمارستان هاى شهید صدوقى، الزهرا(س)، فیض و ... نیز 

آمادگى خود را براى جراحى بیماران نیازمند با ارجاع از این بیمارستان اعالم نمودند.
دکتر حجتى مدیریت بحران، جذب نیروهاى پزشکى، و مانور امداد را از  اهداف ایجاد 
این بیمارستان صحرایى دانست و از مشارکت کنندگان دربهداشت و درمان بیماران 
در منطقه محروم حّصه قدردانى و اظهار امیدوارى کرد با این اقدام، بتوان در راستاى 

محرومیت زدایى گام مثبتى برداشت.
وى این را هم گفت: که در چهار روز برپایى بیمارســتان صحرایى شهید دکتر بهرام 
شــکرى 120 پزشــک عمومى، متخصص و فوق تخصص به بیماران نیازمند ارائه 

خدمات مى کنند.
■■■

فرمانده سپاه صاحب الزمان(ع) استان اصفهان نیز گفت: یکى از اهداف بلند انقالب 
اسالمى محرومیت زدایى و گسترش عدالت اجتماعى، اقتصادى، بهداشتى و درمانى 
بوده و على رغم پیشرفت هایى که در طول حدود چهار دهه براى جمهورى اسالمى 
حاصل شد اما هنوز متأسفانه شــاهد محرومیت هاى قابل توجهى در بخش هایى از 

کشور هستیم.

ســردار غالمرضا ســلیمانى افزود: یکــى از اقداماتى کــه به توصیــه مقام معظم 
رهبرى، بسیج و سپاه در دســتور کار قرار داده اند ورود جهادى به عرصه محرومیت 
زدایى به ویژه در بخش بهداشــت و درمان، اشتغال، مســائل فرهنگى و ایجاد زیر 
ساخت هاســت  و در این راســتا قرارگاه محرومیت زدایى ســپاه صاحب الزمان(ع) 
اســتان اصفهان با همکارى دســتگاه هاى مسئول اســتان و بســیجیان فداکار، 
برنامه هاى خود را آغــاز کرده که ایجاد بیمارســتان تخصصــى و فوق تخصصى 
صحرایى شــهید دکتــر بهرام شــکرى در محله محــروم حّصه اصفهــان از آنجا 

است.
وى اظهار امیدوارى کرد بســیج جامعه پزشکى در این بیمارســتان صحرایى بتواند 

خدمات قابل اعتالء به مردم نیازمند ارائه کند.

سردار ســلیمانى از همه پزشــکان و کادر درمانى بســیجى، انقالبى و مردم دوست 
بیمارستان صحرایى شهید دکتر بهرام شــکرى که در این امر خداپسندانه مشارکت 

کردند قدرشناسى کرد.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان(ع) اســتان اصفهان گفت: دو راهکار براى مواجهه با 
محرومیت زدایى وجود دارد که یکى رفع محرومیت از طریــق ارگان هاى دولتى و 
دیگرى با استفاده از نیروهاى مستعد، خالق و با انگیزه مردمى در قالب بسیج بوده و 
عقل سلیم بر راه دوم تأکید دارد و این نیروى الهى و معنوى که بسیج نامیده مى شود 

رسالت دارد این بستر را فراهم سازد.
سردار سلیمانى یکى از ماموریت هاى بسیج را رسیدگى به محرومین دانست و افزود: 
امروز بیش از هر زمان دیگرى با توجه به چالش اقتصادى، بســیج اینگونه اقدامات 

خداپسندانه را مدنظر قرار داده و تکرار، توسعه و تقویت مى گردد.
■■■

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم در سخنانى گفت: با توجه به وجود اتباع 
بیگانه در منطقه و محله حّصه اصفهان، بیمارستان صحرایى شهید دکتر بهرام شکرى 

درحاشیه شهر مستقر شد تا پوشش خدماتى ارائه دهد.
دکتر حمید صانعى افزود: متأســفانه طرح تحوالت ســالمت در زمینه ارائه خدمات 
ســرپایى به بیماران که منجر به کاهش پرداخت هزینه از ســوى بیمار باشد چندان 

موفق نشد.
وى ادامه داد: در این بیمارســتان صحرایى خدمات بهداشــتى، فرهنگى و درمانى، 
واکسیناسیون، کشف بیمارى هاى دیابت، فشــارخون و انواع سرطان ها ارائه شده و 
بیماران از طریق ارجاع به پزشکان متخصص معرفى شده و مورد مداوا قرار مى گیرند 
و این بیمارستان در حقیقت انتقال تجربه به اورژانس هاى دوران جنگ تحمیلى است.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه نصب و جمع آورى این نوع 
بیمارستان ها نباید بى اهمیت تلقى شود گفت: امروز 80 درصد تجهیزات بیمارستان 
تخصصى و فوق تخصصى صحرایى شهید دکتر بهرام شکرى کامل ولى 20 درصد 

آن ناقص است و از بیمارستان هاى مختلف تأمین شده است.
وى ایجاد این بیمارســتان را نوعى مانور براى آمادگى بهداشتى و درمانى خوانده و از 
مسؤالن خواست تا صددرصد بیمارستان را از نظر تأمین تجهیزات کامل کنند تا ذخیره 

ارزشمندى براى استان باشد.
دکتر صانعى مى گوید: ما در اســتان اصفهــان 5 تا 6 بیمارســتان صحرایى داریم 
که حتى مــى تواند در صورت بروز حــوادث احتمالى در اختیار دیگر اســتان ها قرار 

گیرد.
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پژوهشگران انجمن آسیایى کلکته، نسخه خطى تازه و ناشناخته اى به قدمت 
700 سال از دیوان غزلیات خواجه حافظ شیرازى را به صورت تصادفى پیدا کردند. 
این نسخه دست نوشته که گفته مى شود بســیار گرانبها و نادر است به هنگام 

بررسى نسخ خطى انجمن آسیایى کلکته بدست آمد.
روزنامه تایمز آو ایندیا روز دوشــنبه در مطلبى نوشــت اکنون کارشناســان 
وایرانشناســان زیادى براى دیدن این اثر مهم و ارزشــمند راهى کلکته مرکز 
ایالت بنگال غربى شده اند. گفته مى شود که این نسخه خطى نه تنها به خطى 
خوش و با آرایش و تذهیب زیبا نوشته شده، بلکه  در آن غزلى هست که در سایر 

نسخه ها وجود ندارد.
این نسخه حاوى امضا و مهر طالیى شاه جهان ،پادشاه نامى و با شکوه سلسله 
مغوالن هند است . این پادشــاه چند قرن پس از حافظ زندگى مى کرد،  اما به 
نظر کارشناسان ’انجمن آســیایى‘، مهر دربار او نشان مى دهد که این پادشاه 

هنردوست این نسخه را براى کتابخانه شخصى خود تهیه کرده است.
موزه انجمن آسیایى در کلکته نسخه نو یافته را در ویترینى براى تماشاى عموم 
به نمایش گذاشــته اند اما مى گوید که به زودى به خزانه اى مخصوص منتقل 

مى شود.
کارشناسان انجمن آسیایى در جستجوى آثار خطى باقیمانده از میرزا غالب، به 
شکلى کامال تصادفى دست  نوشته اى با اوراق زرد و کهنه یافته اند که متوجه شدند 

نسخه ناشناخته اى از دیوان حافظ است.
’رامکریشنا چاترجى‘، مشــاور تاریخى انجمن آسیایى، به تایمز آو ایندیا گفته 
است: ’وقتى همکاران ما به این نسخه برخوردند،  حیرت کردند، زیرا حافظ 500 
سال قبل از میرزا غالب زندگى مى کرده است. در تماس و مشاوره با پژوهشگران 

ایرانى کم کم روشن شد که این نسخه چطور به اینجا رسیده است.‘
او توضیح مى دهد که در دیوان نویافته غزلى هست با مطلع ’بحمدا... که بازم 

دیدن رویت میسر شد‘ که در نسخه هایى که تا کنون مى شناسیم وجود ندارد.

سید اختر حسین، استاد ادبیات فارسى در دانشگاه جواهر لعل نهرو،  اعتقاد دارد 
که کشف این نسخه خطى خبرى شوق انگیز براى ایران شناسان و دوستداران 
شاعر بزرگ ایرانى است. به گفته او نسخه اى شبیه این نسخه خطى در کتابخانه 

خدابخش شهر پتنا نگهدارى مى شود.
احمد کریمى حکاك، پژوهشگر و استاد رشته ادبیات فارسى در دانشگاه مریلند، 
ضمن تاکید بر اهمیت نسخه نویافته گفته است که سلسله مغوالن هند از زمان 
همایون شاه عالقه زیادى به شعر و ادب فارسى داشتند و آثار سخن سرایان ایرانى 

را گردآورى مى کردند یا به امرا و پادشاهان دیگر هدیه مى دادند.
نکته جالب دی گر این است که دیوان غزلیات حافظ براى اولین بار بیش از دویست 

سال پیش در همین شهر کلکته،  به روش چاپ سنگى منتشر شد.
کلکته مرکز ایالت بنگال غربى در یک هزار و 304 کیلومترى دهلى نو پایتخت 

هند قرار دارد که پیش از این پایتخت این کشور بوده است.
انجمن آســیایى که این نســخه خطى را یافتــه یکى از مراکــز نگهدارى 
نسخه هاى خطى، است که در شهر کلکته واقع شده است. این انجمن، در سال 
1784 میالدى تاسیس شد و هزاران نسخه ى خطى را گردآورى و نگهدارى 

کرده است. 
یکى از راهبردهاى اساســى انجمن براى حفاظت از میراثهاى فرهنگى هند، 
تصحیح و انتشار نسخه هاى خطى و ترجمه ى برخى از آنها به زبان انگلیسى 

بوده است.
این فعالیت انجمن، تا هنگام تجزیه ى شبه قاره ى هند با قدرت ادامه یافت، اما 
پس از استقالل هند و ایجاد کشور پاکستان شرقى(بنگالدش)، خلل اساسى در 
فعالیتهاى انجمن پدید آمد. با این حال، بخش بزرگى از نسخه هاى خطى در 
انجمن آسیایى کلکته محفوظ مانده که شمار قابل توجهى از نسخه هاى خطى 

منتشر نشده ى این انجمن، به زبان فارسى است.
زبان فارسى حدود هفت قرن به عنوان زبان رســمى و دیوانى این کشور بوده 

است .
هم اکنون هزاران نســخه خطى در کتابخانه هاى خصوصــى و دولتى هند 
نگهدارى مى شوند که وضعیت بسیارى از آنها مناسب نیست و نیازمند نگهدارى 

و آفت زدایى دارد.
کشور هندوستان از دیرباز ارتباط بسیار تنگاتنگى با 
ایران و زبان فارسى داشته و باید گفت که در برخى 
از دوره هاى تاریخى به ویژه حمله مغوالن ،حکومت 
گورکانیان هند و دوره صفویه ،شبه قاره نقش مهمى 
در زبان فارسى وغناى فرهنگى آن داشته به گونه اى 
که بسیارى از نسخه هاى خطى درشبه قاره به رشته 

تحریر درآمده است .
زبان فارســى دومین زبان رسمى و زبان فرهنگى و 

علمى هند تا پیش از استعمار این کشور بود.
پس از سیطره انگلیس بر شبه قاره درسال 1832 

میالدى زبان انگلیســى به زور جایگزین زبان 
فارسى شد.

کارگردان پیشکسوت کشــورمان گفت: با دلگرمى هایى که از امرا... احمدجو 
دریافت کردم فیلمنامه طنزى در ارتباط با محمدرضا پهلوى به ذهن من رسیده 

است که تصمیم دارم آن را آغاز کنم.
کیومرث پوراحمد شامگاه دوشنبه در نشستى صمیمى با عالقه مندان هنر سینما 
از ویژه برنامه هاى ششمین جشنواره ملى فیلم کوتاه اظهار داشت: در ابتدا این 
مطلب را باید خطاب به جوانان عالقه مند به هنر سینما بیان کنم که تصور نکنید 
که ما را در سینماى ایران تحویل مى گرفتند، بلکه همه ما نیز شبیه بسیارى از 

جوانان سختى هایى همچون عدم پشتیبانى و توجه را تحمل کردیم.
وى با اشاره به اهمیت هدف گذارى هنرمندان و مشخص کردن تصویرى از آینده 
بیان داشت: زمانى که کار خود را در سینما آغاز کردم این افق هدف را براى خود 

در نظر بگیرم که در 40 سالگى به یک نقطه اوج رسیده باشم.
کارگردان پیشکسوت کشورمان تاکید کرد: اگر جهانى  شدن را  به عنوان هدف 

در نظر گرفته مطمئنا امروز به آن دست یافته بودم.
وى با اشاره به ساخت فیلم قصه هاى مجید تاکید کرد: با خواندن این قصه ها 
حس کردم گویى متناسب با روحیه کارگردانى مانند من نوشته شده 
است و با هوشنگ مرادى کرمانى نویسنده داستان صحبت کردم 
که یک سال طول کشید تا 12 فیلم از 60 مورد نوشتن و تبدیل آن 

به فیلمنامه طول کشید.
کارگردان قصه هاى مجید تاکید کرد: بخش زیادى از خاطرات نوجوانى 
خود را وارد داســتان قصه هاى مجید کردم و بر این اساس برخى فیلم ها بسیار 

شبیه کتاب و برخى از آن دور است.
کارگردان سینماى ایران با بیان اینکه با ساخت فیلم قصه هاى مجید به مرحله اى 
که دوست داشتم رسیدم، تاکید کرد: من هنوز  هنگام ساخت فیلم خود را در آغاز 

راه و فیلمساز متوسطى مى دانم که سعى مى کند، بهتر باشد.
وى در پاسخ به این سوال که دغدغه اصلى شما در سینما چیست، گفت: دغدغه 

من ساخت فیلم خوبى است که خودم و مردم آن را بپسندند.
پوراحمد در پاسخ به این سوال که چرا مجید تلخ است و بغض در چهره دارد، این 

بغض در کجاى زندگى شما وجود داشته است، ابراز داشت: البته من اعتقاد دارم 
که فیلم تلخ و شیرین است؛ من به نوعى یتیم بودم چراکه ما 12 فرزند بودیم و 

در نتیجه سهم من از محبت اندك بود.
پوراحمد گفت: از ســویى من لکنت زبان داشــتم و لهجه نجف آبادى ما را نیز 
مسخره مى کردند در نتیجه گوشه گیر بودم، زمانى که کتاب و سینما را کشف 

کردم زندگى من عوض شد و از مدرسه فرار مى کردم تا به سینما بروم.
وى با یادآورى این خاطره به انتقاد از نحوه آموزش در ایران پرداخت و گفت: هنوز 

روند آموزشى درس هاى بى تاثیر در زندگى آینده فرد نیز ادامه دارد.
کارگردان پیشکسوت ایران در پاسخ به این سوال که به چه دلیل اغلب فیلم هاى 
وى در ژانر کودك است و حتى آدم بزرگ هاى وى نیز کودك هستند، گفت: من 
با گذر زمان سن خود را احساس نمى کنم، درون من هنوز یک کودك بازیگوش 

است و گاهى نیز شور و شوق جوان هاى 18 ساله را دارم.
پوراحمد در ارتباط با بازى گرفتن از بازیگران کودك در فیلم هایش اظهار داشت: 
اگر انتخاب بازیگر به ویژه افراد آماتور به شــکل صحیح انجام شود 50 درصد 
مشکل رفع شده است و ســپس در صحنه درباره کودکان یا بزرگساالن سعى 

مى کنم، شرایط واقعى ایجاد کنم.
وى در پاسخ به این سوال که خود را متاثر از موج نوى سینماى ایران یا فیلم هاى 
جهانى مى داند یا خیر، گفت: من از سن 13 تا 14 ســالگى مدام هر شب فیلم 
مى بینم و سینما را از همین طریق دوست داشــتم اما با اطمینان مى گویم که 

فیلمساز باز نیستم و تحت تاثیر هیچ کس نبوده ام.
کارگردان قصه هاى مجید تاکید کرد: فیلم خوب فیلمى اســت که در پایان در 
ذهن تماشاچى تازه آغاز شــود نه اینکه در انتها واقعا در ذهن مخاطب به پایان 

برسد.
پوراحمد با بیان اینکه ما در همین جامعه زندگى مى کنیم و ایده خود را از همین 
مردم دریافت مى کنیم، تاکید کرد: با دلگرمى هایى که از امرا... احمدجو دریافت 
کردم فیلمنامه طنزى در ارتباط با محمدرضا پهلوى به ذهن من رسیده است که 

تصمیم دارم آن را آغاز کنم.

نسخه خطى 700 ساله و بسیار گرانبهاى غزلیات شاعر شهیر ایران، در هند پیدا شد 

ظ اضافه مى شود؟ وان حا یک غزل جدید به د
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نگهدارى مى شوند که وضعیت بسیارى از آنها مناسب نیست و نیازمند نگهدارى

و آفت زدایى دارد.
کشور هندوستان از دیرباز ارتباط بسیار تنگاتنگى با 
ایران و زبان فارسى داشته و باید گفت که در برخى 
از دوره هاى تاریخى به ویژه حمله مغوالن ،حکومت 
گورکانیان هند و دوره صفویه ،شبه قاره نقش مهمى 
در زبان فارسى وغناى فرهنگى آن داشته به گونه اى 
که بسیارى از نسخه هاى خطى درشبه قاره به رشته 

تحریردرآمده است .
زبان فارســى دومین زبان رسمى و زبان فرهنگى و 

علمى هند تا پیش از استعمار این کشور بود.
2پس از سیطره انگلیس بر شبه قاره درسال 1832
میالدى زبان انگلیســى به زور جایگزین زبان 

فارسى شد.

یکی از مهمترین تغییرات در وزارت ارشــاد با انتصاب محمدمهدى حیدریان بعنوان سازمان 
سینمایى کلید خورد.

به گزارش  «انتخاب»؛ طبق انتظارات پس از روى کار آمدن رضا صالحى امیرى بعنوان وزیر 
ارشاد، تغییرات آرام آرام ادامه دارد و در تازه ترین اتفاق خوشایند براي اهالی سینما، تغییرات 
به سازمان سینمایى رسید که در چندین سال اخیر، عملکرد ریاست آن مورد انتقاد بسیارى از 

دلسوزان سینما بود. 
صالحى امیرى با تغییر حجت ا... ایوبى، ریاست سازمان سینمایى را به محمد مهدى حیدریان 

محول کرد. حیدریــان که به دلیل 
سوابق علمی و تجربی 
اش، نگاه کارشناســی 

به ســینما دارد، در دوره  
اصالحات، معاونت سینمایى 
وزارت ارشاد را برعهده داشت. 

بخش زیادي از جامعه ســینمایى کشور 
که در دوران اصالحات نگاه مثبتى 

نســبت به  مدیریــت حیدریان 
داشت، این بار نیز از حضور مجدد 

وي در راس ســازمان سینمایی 
استقبال کرده اند. 

همچنیــن،  امیــرى  صالحــى 
ایوبــى را بعنــوان مشــاور عالــى خود 

برگزیده است.

تغییرات در وزارت ارشاد
به سازمان سینمایى رسید

ریــان که به دلیل 
جربی 
ســی 

 در دوره  
سینمایى ت

عهده داشت. 
جامعه ســینمایى کشور 

الحات نگاه مثبتى 
یــت حیدریان 
 از حضور مجدد 

ـازمان سینمایی 
 

همچنیــن، ـرى 
ان مشــاور عالــى خود 

کارگردان پیشکسو
دریافت کردم فیلمن
است که تصمیم دار
کیومرث پوراحمد ش
از ویژه برنامه هاى

مطلب را باید خطاب
که ما را در سینماى
جوانان سختى هایى
وى با اشاره به اهمیت
بیان داشت: زمانىک
در نظر بگیرم که در
کارگردان پیشکسو
در نظر گرفته مطمئ
وى با اشاره به سا
حس ک
است و
که یک
به فیلمن
کارگردان ق
خود را وارد داســتا
شبیه کتاب و برخى
کارگردان سینماىا
که دوست داشتم رس
راه و فیلمساز متوسط
وى در پاسخ به این
من ساخت فیلم خو
پوراحمد در پاسخ به

کیومرث پوراحمد:

یک فیلمنامه طنز در ارتباط با محمدرضا پهلوى را آغاز مى کنم

شوراى صدور پروانه نمایش خانگى با عرضه 5عنوان موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، در جلسه8 اسفند شوراى پروانه نمایش خانگى که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد،با عرضه فیلم هاى« ما همه گناهکاریم» به تهیه کنندگى محسن آقا على اکبرى و 
کارگردانى حسن ناظر، « اگزما»به تهیه کنندگى مشترك على یازر لو /على فاتحى و کارگردانى مهران مهدویان ، «کژال» به تهیه کنندگى جواد نوروز بیگى و کارگردانى نیما صالحیار، 
«نازلى» به تهیه کنندگى مشترك محمد شهبازى/ جمشید سهرابى زاده و کارگردانى محمود معظمى و «زندگى و دیگر هیچ» به تهیه کنندگى مشترك ابراهیم شفیعى/ میالد شعبانى 

و کارگردانى ابراهیم شفیعى موافقت شد.
همچنین در این جلسه با عرضه 3 عنوان فیلم خارجى،هفت عنوان فیلم مراکز فرهنگى و جشنواره ها موافقت به عمل آمد.

5 فیلم مجوز ورود به خانه ها را گرفتند
تلویزیون طبق روال همه ساله سریال هایى ویژه نوروز 

تدارك دیده که ژانر بیشتر آنها طنز است.
به گزارش فــارس، به ترتیب 
شبکه که بخواهیم نگاهى به 
این آثار داشــته باشیم، شبکه 
یــک ســریال «على البدل» 
بــه کارگردانــى ســیروس 
مقــدم را در 15 قســمت 45 
دقیقه اى براى پخــش در نظر گرفته اســت که این 
سریال هر شب ساعت 22 از شــبکه یک سیما پخش 

مى شود.
مجموعه «على البدل» با حضــور بازیگرانى همچون 
مهدى هاشمى، احمد مهرانفر، ناهید مسلمى، محسن 
تنابنده. مهدى فخیــم  زاده، هــادى کاظمى، گوهر 
خیراندیش، محمود جعفرى، حســین محب  اهرى و 

فروغ قجابگلى تولید شده است.
سریال «مرز خوشبختى»، به 
کارگردانى حسین سهیلى زاده 
و تهیه کنندگى مهران رســام، 
در ایام عید هر شــب ساعت 
21:30 از شبکه دو سیما پخش 

مى شود.

این ســریال که در آن بازیگرانى مانند پوریا پورسرخ،  
امیرحسین آرمان، مهدى سلوکى و شهرزاد کمال زاده 
به ایفاى نقش مى پردازند، قصه ســه جوان را روایت 
مى کند که یکى از آنها به عنوان شــخصیت محورى 
این قصه با قرار گرفتن در موقعیت هاى جالب و مفرح 
مجبور مى شود قبل از آغاز سال جدید از تهران به شهر 

محالت سفر کند. 
ســریال «خانــه مــا» بــه 
کارگردانــى ســامان مقــدم 
در 60 قســمت 40 دقیقه اى 
تولید شــده و بینندگان شبکه 
سه ســیما عالوه بر ایام نوروز 
مى توانند ایــن مجموعه را تا 
پایان اردیبهشت ماه هرشب ساعت 20:45 دنبال کنند.
فرهاد آئیــش، گوهر خیراندیــش، آزاده صمدى، رویا 
تیموریان و ویشکا آســایش از بازیگران این مجموعه 

هستند.
شبکه چهار نیز سریال خارجى 
«دوران کهن» را براى پخش 
در نظر گرفته اســت که البته 
پیش از این نیز از این شــبکه 
به روى آنتن رفته اســت. این 

مجموعه نمایشــى پیش از این نیز روى آنتن شــبکه 
رفته است و در داستان حیوانات ماقبل تاریخ را روایت 
مى کنند که به دلیل ناهنجارى وارد زمان حال مى شوند.

این مجموعه هر شب ســاعت 20 از شبکه چهار سیما 
پخش مى شود.

شــبکه پنج نیز تا االن مشغول 
رایزنى براى پخش ســریالى 
تامینى از شبکه نمایش خانگى 
اســت. شــبکه پنج ســریال 
خود را ســاعت 23 روانه آنتن 

مى کند.
 شبکه تماشا که به عنوان شبکه 
پخش سریال هاى تلویزیونى 
شناخته مى شود، ســریالهاى 
مختلفى را براى پخش در ایام 
نوروز 96 آماده ســازى کرده 

است.
در ایام نوروز 96، جدول پخش این شبکه از 27 اسفندماه 
حال و هواى نوروزى به خود مى گیرد. بر این اساس با 
پایان یافتن ســریال هاى در حال پخِش مرز جنون و 
پریا، باکس پخش آنها در اختیار سریال هاى ویژه نوروز 

قرار مى گیرد.

سریال هاى نوروزى و ساعت پخش آنها مشخص شد

 
پ
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

رونمایى از تازه ترین
 کارت گرافیک ان ویدیا

تازه ترین پردازنــده گرافیکى ان ویدیا موســوم به 
GTX 1080 Ti از هفته آینــده به قیمت 699 دالر 

عرضه مى شود.
ان ویدیا مدعى اســت، GTX 1080 Ti حدود 35 
درصد ســریع تر از GTX 1080 اســت و با 3584 
پردازنــده اى کــه در درونش جــاى گرفته تجربه 
کاربرى بى نظیرى  را بــراى عالقمندان به ارمغان 
مــى آورد. Ti 1080 حافظــه قدرت منــدى نیــز 
 GDDR5X دارد و داراى 11 گیگابایــت حافظــه

است.
البته ســرعت حافظه این پردازنــده گرافیکى 11 
گیگاهرتز است که کمى بیشتر از محصوالت قبلى 
این شرکت است و پهناى باند آن را به 484 گیگابایت 

در ثانیه افزایش مى دهد.
ســاخت ایــن پردازنده هــاى گرافیکى شــرایط 
را براى رقباى قدیمــى ان ویدیا و بــه ویژه اینتل 
دشــوار مى کند. به تازگى اى ام دى هم با ساخت 
پردازنده هاى قدرتمندتر از اینتــل با نصف قیمت 
چالشــى جدى براى این شــرکت به وجود آورده

 است. 

اپلیکیشن پشتیبان گیرى از 
مخاطبین اندروید

 Contacts Backup & Restore PRO برنامــه 
اى کامــل و کاربردى بــراى پشــتیبان گیرى از 
مخاطبین بــراى اندروید مى باشــد که توســط 
اســتودیو Little Play Studio منتشر شده است. 
توســط این برنامه مى توانید به راحتى از مخاطبین 
و اطالعات آن ها نســخه پشــتیبان تهیه کرده و 
در هر زمانى آن هــا را بازیابى کنیــد. فرمت فایل 
هاى پشــتیبان vcf بوده که کاربــران را قادر مى 
ســازد بدون نیاز به هیــچ گونه برنامه اى نســخه 
پشتیبان را فراخوانى کنند. هیچ گونه محدودیتى در 
نسخه هاى پشــتیبان وجود نداشته و حتى کاربران 
اسمارت فون هاى آى او اس نیز مى توانند از آن ها 
استفاده نمایند. یکى از برترین قابلیت هاى این نرم 
افزار پشتیبان گیرى خودکار مى باشد، به صورتى که 
تنها نیاز است بازه هاى زمانى پشتیبان گیرى تعیین 
شــده و همه چیز به برنامه سپرده شود. قبل از تهیه 
نسخه پشتیبان فیلتر هایى در دسترس مى باشند که 
توســط آن ها خواهید توانست نسخه پشتیبان را به 

دلخواه خود محدود سازید.
Contacts Back- از دیگــر توانایــى هــاى 

up & Restore امنیــت بــاالى این اپلیکیشــن 

نســبت به برنامه هاى مشابه اســت، به گونه اى 
که حتــى تولید کننــدگان آن در اطالعات شــما 
نفوذى نداشــته و ســعى بر آن شده اســت که از 
کمترین دسترســى ها در هنگام توســعه استفاده 

شود.

پیش فروش گلکسى اس 8 از 
21 فروردین آغاز مى شود

طبق تازه ترین گزارش هاى به دســت آمده، ظاهرا 
سامسونگ پیش فروش گوشــى هوشمند گلکسى 
اس 8 را از روز دهم ماه آوریل مصادف با بیســت و 
یکم فروردین ماه آغاز مى کند. گفته شده که نمایشگر 
 Infinity” این اســمارتفون به فناورى تحت عنوان
Display“ مجهز مى شود که سامسونگ به تازگى 

براى آن نشان تجارى ثبت کرده است. 
سامسونگ در جریان نمایشــگاه MWC 2017 از 
گوشى هوشــمند گلکســى اس 8 رونمایى نکرد و 
معرفى ایــن محصول را بــه آینده موکــول کرد. 
پیش بینى مى کنیم که گلکســى اس 8 سامسونگ 
با تجهیز به تراشــه اســنپدراگون 835 و همچنین 
اگزینــوس 8895، رم 4 گیگابایتى، دوربین دوگانه، 
اسکنر عنبیه چشم و حافظه داخلى 64 گیگابایتى قابل 

ارتقاء از طریق اتصال حافظه SD روانه بازار شود. 

فروشگاه «چاره» محیط مناسبى براى ارائه محصوالت شرکت هاى تولید کننده، واردکننده یا توزیع کننده است. تامین کنندگان 
کاال در این محیط قادر خواهند بود تا نسبت به معرفى محصوالت، بازاریابى و فروش آنها اقدام نمایند. برخى از ویژگى هاى 

ارائه محصوالت شما در «چاره» به شرح زیر است: 
گستره  وسیع کاالها:   هر کاالیى که عرضه مى کنید، در فروشگاه «چاره» قابل ارائه است. با بهره مندى از 16 طبقه بندى 
موضوعى کاال، امکان فروش تمامى محصوالت شما فراهم شده است.   وسعت بازار هدف: جغرافیاى فعالیت «چاره»، 
تمامى ایران استر. هر کسى که در ایران به اینترنت دسترسى داشته باشد مى تواند مشترى بالقوه  کاالى شما باشد. چنین 
فرصتى، افق جدید ى از عرضه محصوالت را در پیش  نظرتان مى گشاید. این امکان، شما را از ایجاد مراکز متعدد فروش یا 
افتتاح دفاتر نمایندگى بى نیاز مى سازد ضمن اینکه، «چاره» مسئولیت ارسال و تحویل کاالى خریدارى شده به مشترى شما 
را نیز مى پذیرد.  امکان تعیین قیمت توسط تامین کننده:  قیمت کاالهاى ارائه شده در فروشگاه «چاره»، همگى 
توسط تامین کنندگان آنها تعیین مى گردد. این امکان براى تمامى تامین کنندگان فراهم خواهد بود تا در هر زمان نسبت به 
http://www.chare.ir :تغییر قیمت کاالهاى خود اقدام نمایند.                                                                                                      وب آدرس

 Tabasco بازى محبوب و سرگرم کننده در سبک بازى هاى ورزشى با سبک منحصر به فرد از Kickerinho World 
Interactive براى اندروید است که به صورت رایگان در مارکت بزرگ گوگل عرضه شده است. در این بازى شما فقط 

باید به صفحه نمایش ضربه بزنید تا بتوانید توپ را در هوا نگه داشته و مانع از افتادن آن بر روى زمین شوید! کاراکتر 
فوتبالیست بازى یعنى کیکرینهو به کمک شما نیاز دارد تا به بهترین روپایى زن شهر تبدیل شود! مراحل و مکان هاى 
بازى در شهر زیباى ریو دو ژانیرو در کشور برزیل تدارك دیده شده اند و از زیبایى قابل توجهى برخوردار هستند و اگر 
از عالقه مندان و دوستداران ورزش فوتبال هستید پیشنهاد مى دهیم به هیچ وجه این بازى منحصر به فرد و نوین را 
از دست ندهید! به طور کلى با نصب این بازى برروى موبایل و یا تبلت اندرویدیتان به چالش روپایى بپردازید و ساعت 

ها سرگرم شوید! 
از ویژگى هاى بازى مى توان به مواردى چون 34 فن فوتبال براى یادگیرى، تمرین انواع فن هاى فوتبال، شامل بیش 
از 650 چالش مختلف، لوکیشن هاى مختلف مثل پاریس، دبى و شانگهاى، امکان سفارشى سازى کاراکتر بازى، گیم 
پلى اعتیادآور، طراحى فوق العاده انیمیشن ها و مکان ها، صداگذارى فوق العاده و کنترلرهاى لمسى عالى اش اشاره کرد! 

معرفى محصول

یکى از جالب ترین محصوالتى کــه در کنگره 
جهانى موبایل 2017 در بارسلوناى اسپانیا معرفى 
شده یک شارژر خاص است. این دستگاه که همه 
نگاه ها را معطوف خود کرده «کاُد» نام دارد و یک 

شارژ کننده گوشى است.
سازنده این شارژر یک شــرکت ایتالیایى به نام 
Hasid and Daneiel Assis اســت که موفق 

شده باریک ترین شارژر دنیا براى اسمارت فون را 
به کاربران معرفى کند.

مســلما یک شــارژر دیوارى نمى تواند چندان 
هیجان انگیز باشد اما دو سازنده ایتالیایى موفق 
شدند براى ســاخت این شــارژر دیوارى تقریبا 
مسطح نزدیک به 1.2 میلیون دالر سرمایه جذب 
کنند. این شارژر تاشو داراى یک مدار داخلى است 

که به آن در اداره فرآیند شارژ دستگاه هاى متصل 
کمک مى کند. شــارژر «کاُد» به باریکى پورت 
USB است و عالوه بر تلفن هاى همراه قادر به 

شارژ لپ تاپ نیز هست.
”حســید» درباره محصــول خــود مى گوید: 
«شارژرهاى کاُد فوق العاده باریک طراحى شده اند 
به طورى که مى توان آن را داخل کیف پول؛ کیف 
دستى زنانه یا روى لپ تاپ قرار داد بدون این که 
کوچک ترین برآمدگى ظاهرى و حجیم شــدن 

به همراه داشته باشد.“
وى ادامه مى دهد که: «ترندهایى مانند فناورى 
شــارژ ســریع براى یک شارژ ســاده؛ راحت و 
بى دردسر ابداع شده اســت اما نکته منفى آن ها 
در محدود کــردن قدرت حرکت کاربر اســت. 

در این حالت؛ کاربر باید از شــارژرهاى بزرگ و 
ســنگینى اســتفاده کند که در یک مکان ثابت 
شده اند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با طراحى 
کاُد به کاربران آزادى عمل بیشــترى بدهیم تا 
بتوانند آن را همیشه به راحتى همراه داشته باشند 
و در هر زمان و مکانى از قابلیت هاى آن استفاده

 کنند.“
این شرکت در حال سپرى کردن مراحل نهایى 
به منظــور معرفى مــدل تجارى آن در ســال 
2017 اســت. کاُد در دو مدل ســاخته مى شود. 
مدل Sleeve براى لپ تاپ هــا و مدل «والِت» 
براى گوشــى هاى موبایــل. احتمــاال از اواخر 
ســال جارى میالدى فروش این محصول آغاز
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فروش کاال در 
فروشگاه چاره

بازى ورزشى جهان 
«کیکرینهو»  اندروید 

 
تبدیل فایل به PDF با 
استفاده از تلگرام

اگر نیازمند تبدیل فایل هاى خود به فرمت PDF هستید 
دیگر نیازى به طى کردن مراحل مختلف از طریق رایانه 
نیســت. هم اکنون قصد داریم به معرفى روشى ساده 
بپردازیم که مى توانید با بهره گیرى از آن از طریق تلگرام 
فایل هاى Word و همچنین فایل هاى عکس خود را به 

PDF تبدیل کنید.
 این کار از طریق رباتى به نام To PDF انجام مى گیرد. 
براى دسترســى به این ربات، عبارت زیر را در محیط 
چت با خودتان یا دوست تان و یا حتى یکى از گروه ها، 

ارسال نمایید:
topdf_bot@

اکنون لینک آن را لمس نمایید.
یا این که در مرورگر اینترنتى خود وارد لینک زیر شوید:

http://telegram.me/topdf_bot
پس از باز شــدن صفحه در مرورگر، به طور خودکار 
اپلیکیشن تلگرام باز شــده و صفحه  مربوط به ربات 

نمایان مى شود.
اکنون دکمه Start را انتخاب کنید تا ربات راه اندازى 

شود.
 حاال کافى است فایل خود را در قالب یکى از فرمت هاى 

زیر براى ربات ارسال کرده یا فوروارد کنید:
 doc, .docx, .odt, .txt, .jpg.

 خواهید دید که پس از چند لحظه فایل PDF آماده شده 
برایتان ارسال خواهد شد.

 همچنین اگر براى این ربات یک فایل PDF ارســال 
کنید مى توانیــد آن را در قالب یــک فایل تصویرى 

دریافت کنید.

فناورى چاپ سه بعدى؛
 این بار در خانه سازى!

ایرنا: متخصصان یک شــرکت روســى با استفاده از 
فناورى چاپ ســه بعدى توانستند یک خانه کوچک را 
درمدت 24 ساعت و با قیمت بسیار پایین بسازند. فرآیند 
ســاخت این خانه شامل چاپ ســه بعدى بخش هاى 
مختلف آن و مونتاژ این قطعات در محل بناى آن است.

شرکت Apis Cotr براى ســاخت این خانه ها از یک 
چاپگر سه بعدى قابل حمل استفاده مى کند که توسط 
بنیان گذار آن طراحى و ساخته شده است. کل فرآیند 
چاپ قســمت هاى مختلف خانه ازجملــه دیوارها، 
پارتیشن ها و سایر اجزاى آن کمتر از یک روز به طول 
مى انجامد و پس از تکمیل خانه، چاپگر با استفاده از یک 
جرثقیل برداشته شده و در پایان کار سقف خانه نصب 
مى شود. در انتهاى کار نیز دیوارها و بخش هاى داخلى 

خانه نصب و در جاى خود محکم مى شوند.
هدف این شرکت تولید ســریع، کارآمد و ارزان قیمت 
خانه هایى است که قابلیت ســکونت را دارند و موجب 

تسهیل زندگى بسیارى از ساکنین زمین مى شوند.
خانه هایى که با استفاده از این فناورى ساخته مى شوند، 
175 ســال عمر مى کنند و هزینه ســاخت آن ها تنها 

10.134 دالر است.

ترفند

کلیک

هوش مصنوعى، دشمن فناورى هاى قدیمى
 

هر چند معموال موسســان و مدیــران درباره تجربه هاى تلخ شکســت هاى 
 Nvidia شرکت شان صحبت نمى کنند، اما «جن سان هانگ» رئیس شرکت
دلیلى براى خجالت کشیدن ندارد. شرکت او که میکروپردازنده ها و نرم افزارهاى 
مرتبط با آنها را تولید مى کند و توســعه مى دهد، حاال در مســیر سودآورى به 
سرعت در حال جلو رفتن است. در فصل مالى گذشته درآمد این شرکت با رشد 
55درصدى به 2/ 2 میلیارد دالر رسید و ارزش ســهام آن نسبت به یک سال 
گذشــته تقریبا تا چهار برابر افزایش پیدا کرده است. بخش بزرگى از موفقیت 
شــرکت Nvidia به دنبال رشد چشــمگیر تقاضا براى تراشه هاى تصویرى 
ابزارهاى پردازش یا GPUها آن است که سیستم هاى کامپیوترى شخصى را به 
ابزارهایى پرسرعت براى انجام بازى هاى ویدئویى تبدیل مى کند. هرچند حاال 
GPUها هم مقاصدى جدید دارند؛ مراکز داده پردازى که در آنها برنامه هاى ویژه 

هوش مصنوعى بخش هاى گسترده اى از انرژى پردازش هاى کامپیوترى را که 
همین GPUها تولید مى کنند، مصرف کرده و به خودشان اختصاص مى دهند.

فروش ناخالص این تراشه ها واضح ترین نشانه تغییر جدى در مسیر کاربرد آنها 
در دنیاى اطالعات است. بر اساس آنچه قانون مور مى گوید، نشانه هایى وجود 
دارد که ساختار پردازش کامپیوترى به تدریج در حال فروپاشى است. بر اساس 
قانون مور امکان پردازش کامپیوترى از طریق تراشه ها تقریبا هر دو سال، دو برابر 
مى شود. بنابراین با در نظر گرفتن رشد سریع رایانش ابرى و هوش مصنوعى 
انتظار مى رود پردازش کامپیوترى مبتنى بر تراشه ها به تدریج از بین برود. با این 
اوصاف مشکالت تجارت پردازنده هاى نیمه رسانا و شرکت اینتل به عنوان رهبر 

این بازار، به تدریج عمیق و عمیق تر مى شوند.
زمانى که «گوردون مور» یکى از موسسان و پدر شــرکت اینتل این قانون را 
کشف کرد، همه چیز بسیار ســاده بود. با این حال در همان زمان هم ابهاماتى 
درباره اینکه قانون مــور تنها براى پردازنده هاى کامپیوترى صادق اســت یا 
درباره پردازنده هاى موجود در ســرورها هم درست است، وجود داشت. میکرو 
پردازنده هایى که کار پردازش اصلى را به عهده دارند و به عنوان CPU شناخته 
مى شوند، ممکن است وظایف و کارهاى زیادى را به عهده بگیرند. به همین دلیل 
هم شرکت اینتل قدرتمندترین CPUهاى بازار را تولید و عرضه کرد تا قانون 
مور براى پردازنده هاى به کار رفته در لپ تاپ ها هم صادق باشد. به این ترتیب در 

نهایت اینتل توانست 80 درصد از بازار پردازنده هاى ویژه لپ تاپ ها را در اختیار 
بگیرد و البته بازار پردازنده هاى ویژه سرورها را هم به صورت انحصارى در اختیار 
داشته باشد. تنها در سال 2016 شــرکت اینتل درآمدى حدود 60 میلیارد دالر 

داشته است.
حاال این دنیاى تک قطبى در حال فرو ریختن اســت. پردازنده ها دیگر از نظر 
سرعت در حال بهبود و پیشرفت نیستند. به عنوان مثال بسیارى از عملیات هوش 
مصنوعى به مقادیر زیادى از قدرت پردازش باالیى نیاز دارد که بتواند اطالعات را 
پردازش و با سرعت منتقل کند. از آنجا که تولید و مصرف اطالعات هر روز بیشتر 
مى شود، نیاز به پردازنده هایى با سرعت بسیار باال هم بیشتر احساس مى شود. 
خریداران بزرگ محصوالت اینتل مانند شرکت هاى گوگل و مایکروسافت که 
حاال با مشتریانى مانند مراکز علمى معتبر دنیا سر و کار دارند، حاال پردازنده هاى 
بسیار پیشرفته مورد نیازشان را از شرکت هاى مختلفى مى خرند و حتى به فکر 

طراحى چنین پردازنده هایى از سوى شرکت خودشان هم هستند.
پردازنده هاى GPU شرکت Nvidia یک نمونه از چنین پردازنده هاى پیشرفته اى 
هستند. این GPUها تولید شــده اند تا بتوانند پردازش هاى پیچیده و گسترده 
GPU .مورد نیاز براى کمک به تولید بازى هاى ویدئویى تعاملى را انجام بدهند
ها هســته هاى تخصصى زیادى دارند که به عنوان مغزهاى پردازنده شناخته 
مى شــوند و همه آنها به  صورت موازى در کنار یکدیگر کار مى کنند. در مقابل 
CPUها تنها چند هسته بسیار موثر دارند که وظایف پردازشى را به صورت پى در 

پى به عهده مى گیرند. جدیدترین پردازنده هاى شرکت Nvidia سه هزار و 584 
هسته تخصصى دارند، در حالى که CPUهاى ویژه اینتل براى سرورها حداکثر 

28 هسته اصلى دارند.
موفقیت پر سر و صداى Nvidia درست در زمانى اتفاق افتاد که این شرکت یکى 
از بدترین تجربه هاى نزدیک به شکستش را در بحران مالى جهانى سال هاى 
2008 و 2009 پشت سر مى گذاشت. در این زمان موسسات تحلیل بازار کاربرد 
پردازنده هاى این شرکت را براى اهدافى جدید شناسایى کردند. این موسسات به 
این نتیجه رسیدند که پردازنده هاى Nvidia مى توانند براى محاسبات پیچیده 
و پیشرفته مالى و بررسى مدل هاى آب و هوایى به کار برده شوند. به این ترتیب 
شرکت Nvidia یک زبان برنامه نویسى جدید به نام CUDA را توسعه داد که به 
مشتریان پردازنده هایش کمک مى کرد تا از آنها براى کاربردها و وظایف مختلف 

استفاده کنند و بهره ببرند. وقتى رایانش ابرى، بزرگ داده ها و هوش مصنوعى در 
سال هاى گذشته در مراحل شکل گیرى بودند، پردازنده هاى Nvidia به سادگى 

همان چیزى را داشتند که آنها نیاز داشتند.
حاال GPUهاى شــرکت Nvidia به ســرویس هاى هوش مصنوعى کمک 
مى کنند تا حجم وسیع اطالعات از موضوعات مختلف تصاویر پزشکى گرفته 
تا صحبت هاى انسان را هضم کنند. به این ترتیب درآمد این شرکت از فروش 
پردازنده هایش به مراکز داده پردازى در یک سال گذشــته سه برابر شده و به 
296 میلیون دالر رسیده است. GPUهاى شرکت Nvidia اما تنها یک شکل 
از پردازنده هاى تخصصى که به نام «شتاب دهنده» شناخته مى شوند، هستند. 
این پردازنده ها با ترکیب کاربردهاى رایانش ابرى و هوش مصنوعى، کارآیى 
بیشترى را به مراکز داده پردازى مختلف داده و کمک مى کنند تا آنها از رقبایشان 
جلوتر باشند. این پردازنده ها حاال ابزارهایى مناسب براى انجام کارهاى بسیار 

دقیق در کمترین زمان ممکن هستند.
یکى از اشکال چنین پردازنده هایى ASICها هستند که مخفف عبارت «ابزار 
خاص مبتنى بر مدارهاى الکترونیکى» است. همان طور که نام این پردازنده ها 
نشــان مى دهد، آنها براى یک هدف طراحى و تولید مى شوند، عملکرد بسیار 
سریع ترى نسبت به پردازنده هاى دیگر دارند و البته مصرف انرژى آنها بسیار 
پایین است. درست به همین دلیل این روزها بسیارى از استارت آپ ها در حال 
توسعه این پردازنده ها در الگوریتم هاى پیچیده هوش مصنوعى هستند تا از این 
طریق کاربردهاى جدیدى از آنها را کشف کنند. در همین راستا شرکت گوگل 
هم یک پردازنده ASIC را ساخته است که براى بهبود تاثیرگذارى کالم به کار 

برده مى شود.
FPGA ها هم نوع دیگرى از این پردازنده هاى خاص و قابل برنامه ریزى هستند 

که انعطاف پذیرى بیشترى نسبت به پردازنده هاى مشابه دیگر داشته و به همین 
دلیل در کاربردهاى مهم و بزرگى هم مورد استفاده قرار مى گیرند. حاال شرکت 
مایکروسافت تعداد زیادى از این پردازنده ها را براى استفاده در سرورها از جمله 
سرورهاى ویژه موتور جست وجوى Bing به کار گرفته است. «مارك راشینویچ» 
مدیر عملیات Azure که شرکت رایانش ابرى مایکروسافت است، در این مورد 
مى گوید: «حاال ما پردازنده هاى FPGA بیشترى نسبت به دیگر شرکت هاى 

جهان در اختیار داریم.»

باریک ترین شارژر موبایل و لپ تاپ دنیا معرفى شد
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  ایسنا| در پى انتخابــات بى نتیجه 
ایرلنــد شــمالى و آغاز شــمارش معکوس 
بــراى تشــکیل دولــت، بریتانیــا و ایرلند 
نمایندگانــى بــراى رایزنــى به بلفاســت

 مى فرستند.
این تحــوالت در شــرایطى رخ مى دهد که 
ضرب  االجل ســه هفته اى براى تشــکیل 
دولت اشــتراکى پس از انتخابات دوم مارس 

آغاز شده است.
قرار اســت بریتانیــا و ایرلنــد نمایندگانى 
براى حــل بن بســت ایرلند شــمالى اعزام 
کنند. انتخابات دوم مارس هم نتوانســت به 

اختالفات پایان دهد.  
انتخابات ایرلند شمالى پس از بروز اختالفاتى 
برگزار شــد؛ حزب دموکراتیک اتحادطلب 
(DUP) ایرلند شمالى خواســتار ماندن این 
منطقه به عنوان بخشــى از بریتانیاست اما 
شین فین مایل است که ایرلند شمالى با مابقى 

ایرلند مجدداً متحد شود.
«ترزا مى» نخست وزیر بریتانیا و «اندا کنى» 
همتاى ایرلندى او در تماســى تلفنى توافق 
کردند تا «جیمز بروکنشایر» وزیر امور ایرلند 
شمالى در بریتانیا و «چارلى فالناگان» وزیر 
خارجه ایرلند بــا طرفین مذاکراتى داشــته 

باشند.
ســخنگوى ترزا مى گفت: آنها درباره تعهد 
مشــترك روى همکارى بــا طرفین براى 
پیشرفت و تشــکیل دولتى باثبات که بتواند 
یــک ایرلند شــمالى محکــم، صلح آمیز و 
ســعادتمند را تضمین کند، بحــث و رایزنى

 کردند.
به گفته این سخنگو، نخست وزیران بریتانیا 
و ایرلند همچنین مذاکرات بیشــترى درباره 
سرنوشــت مجلس نیمه خودمختــار ایرلند 
شمالى در نشست پنج  شــنبه اتحادیه اروپا 

خواهند داشت.

کره شمالى صبح روز دوشنبه به وقت محلى چهار موشک بالستیک آزمایش 
کرد؛ حتى برخى از مطبوعات مدعى شده اند که تست این موشک ها با موفقیت 

انجام شده است.
به گزارش خبرآنالین، آزمایش چهار موشکى که گمان مى رود از نوع بالستیک 
باشد، از سوى پیونگ یانگ با حضور «کیم جونگ اون» رهبر 32 ساله این کشور 
انجام شده و بازتاب زیادى در سطح رسانه ها به همراه داشته است، برخى مدعى 
شده اند این آزمایش ها با موفقیت کامل انجام شده است و برخى این ادعا را رد 
کرده اند، با این حال برخى مقامات آمریکایى معتقدند که این موشک ها بین 

قاره اى نبوده اند و اصًال هویت آنها مشخص نشده است!
 شــلیک این موشــک در حالى صورت مى گیرد که آمریکا و کره جنوبى هم 
اکنون در حال بزرگ ترین رزمایش نظامى ساالنه در منطقه شبه جزیره کره با 

پیشرفته ترین تجهیزات نظامى هستند.
ظاهراً شلیک این چهار موشک بالستیک از ساعت 7و36  دقیقه صبح دوشنبه به 
وقت محلى به سمت دریاى شرقى ژاپن صورت گرفته که پس از طى مسافتى 

حدود هزار کیلومتر به داخل دریا فرود آمده اند.
مقام هاى نظامى کره جنوبى اعالم کردند که مدل دقیق این موشک مشخص 
نیست اما از نوع بالستیک بوده که از منطقه «دونگ چانگ رى» در نزدیکى مرز 

کره شمالى شلیک شده است.
پس از انتشار این خبر، ســخنگوى دولت ژاپن نیز با تأیید این پرتاب ها اعالم 
کرد که سه فروند از چهار فروند موشک شــلیک شده به سمت دریاى شرقى 
صورت گرفته و در نزدیکى آب هاى منطقه اقتصادى تحت کنترل این کشور 

فرود آمده است.
پرتاب این موشک ها همچنین اعتراض شدید «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن 
را نیز در پى داشــت و او از جامعه بین المللى خواســت با شدت هر چه تمام تر 

پیونگ یانگ را براى متوقف کردن فعالیت هاى موشــکى و تسلیحاتى تحت 
فشار قرار دهند.

به گزارش «آر.تى»، خبرگزارى «یونهاپ» ابتدا اعالم کرده بود که یک موشک 
ناشناخته به سوى دریاى ژاپن شلیک شده اســت اما بعداً اعالم شد که چهار 
موشک تست شده است. هنوز نوع موشک هاى شلیک شده مشخص نشده اما 
منابع نظامى گمان مى کنند این موشک ها مى توانند موشک هاى بالستیک بین  

قاره اى باشند که توانایى رسیدن به خاك اصلى آمریکا را دارند.
در همین حال یک مقام نظامى آمریکایى به خبرگزارى «رویترز» تأکید کرد 
هیچ نشانه اى مبنى بر اینکه موشک هاى بالستیک بین قاره اى بوده اند، نداشتند.

در همین حال خبرگزارى فرانسه گزارش داد: واشنگتن آزمایش چهار موشک 
بالستیک را از سوى کره شمالى به شدت محکوم کرد و قول داد از همه ابزار و 

امکاناتى که در اختیار دارد بر ضد این تهدید فزاینده استفاده کند.
«مارك تونر» ســخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اى اعالم کرد: 
«آمریکا قاطعانه آزمایش موشک هاى بالستیک از سوى کره شمالى را محکوم 

مى کند، این آزمایش نقض قطعنامه هاى شوراى امنیت سازمان ملل است.»
بر همین اســاس «رویترز» گزارش داده اســت: برخى مقامات آمریکایى که 
نخواستند نامشان فاش شود گفتند تاکنون نشانه اى از شلیک شدن موشک هاى 

قاره پیما دیده نشده است.
مقامات کره جنوبى اعالم کردند که سه یا چهار موشک شلیک شده و مسافت 

طى شده از سوى این موشک ها هزار کیلومتر بوده است.
این مقامات به «رویترز» گفتند که تاکنون نشــانه اى از اینکه موشــک هاى 

بالستیک قاره پیما از سوى کره شمالى شلیک شده باشد، دیده نشده است.
مقامات و بازیگران اصلى جهانى تا کنون هویت این موشــک ها را تشخیص 
نداده اند، اما مى توان گفت: موشک هاى شلیک شده تازه ترین اقدام کره شمالى 

از یک مجموعه آزمایش تکنولوژى موشــکى این کشور است که کارشناسان 
مى گویند پس از هر شلیک به نظر مى رســد، توان موشکى این کشور توسعه 

بیشترى یافته است.
هر چند بسیارى دیگر معتقدند کره شــمالى با ساخت کالهک هسته اى قابل 

نصب روى موشک فاصله زیادى دارد.
کره شمالى بارها اعالم کرده است که برنامه فضایى اش صلح آمیز است اما گمان 
مى رود که این کشور در حال آزمایش یک موشک بالستیک بین قاره اى است 
که مى تواند ایاالت متحده را هدف قرار دهد. ماه گذشته اعالم کرده بود که یک 
نوع موشک بالستیک جدید را تحت نظارت کیم جونگ اون رهبر این کشور با 

موفقیت به صورت آزمایشى شلیک کرده است.
«یونهاپ» خبرگزارى کره جنوبى نیز اعالم کرد که پس از شلیک این موشک 

نشست امنیتى با حضور مقامات نظامى این کشور تشکیل شده است.
کره شمالى براساس قطعنامه هاى سازمان ملل از توسعه فناورى موشک هاى 
اتمى و بالستیک منع شده اما در یکسال اخیر چندین بار پرتاب هاى آزمایشى 

انجام داده است.
از زمانى که کیم جونگ اون در اواخر سال 2011 رهبرى کره شمالى را به دست 
گرفت، این کشور تاکنون بالغ بر 30 پرتاب از انواع موشک از جمله موشک هاى 

مدل «موسودان» و «رودونگ» را تجربه کرده است.
این کشور همچنین از سال 2006 میالدى تاکنون پنج آزمایش اتمى انجام داده 
که دو مورد آن فقط در سال گذشته میالدى صورت گرفت که انجام آنها باعث 

شد شوراى امنیت دو قطعنامه تحریمى علیه پیونگ یانگ صادر کند.
رهبر کره شمالى در پیام سال جدید میالدى اعالم کرده بود که کشورش باید 
توان نظامى خود را قوى تر کند و این مهم در ســال 2017 با جدیت بیشترى 

همانند سال قبل دنبال خواهد شد.

موشک هاى 
کره شمالى 

جهان را 
نگران کرد

رئیس جمهــور ترکیه گفت: تصور مى کردیم نازیســم 
در آلمان از بین رفته اســت اما متوجه شــدیم که هنوز 

وجود دارد.
به گــزارش  خبرگزارى صــدا و ســیما، «رجب طیب 
اردوغان» در سفر به استانبول در واکنش به لغو گردهمایى 
برخى از وزراى ترکیه با اتباع این کشور در دو شهر آلمان 
افــزود: دولت آلمان بایــد به علت کمــک و حمایت از 

تروریست ها محاکمه شود.
وى گفت: اینها به یک عنصر تروریســتى در ترکیه که 
به پنج ســال زندان محکوم شــده اســت مدال افتخار 
مى دهند، این متهم خبرنگار نیست، او تروریست است 
اما متأسفانه دولت آلمان این فرد را با وزراى ترکیه در یک 

کفه قرار مى دهد. 
رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه «آنجال مرکل» صدر 
اعظم آلمان در دیدارى خصوصى آزادى این تروریست را 
از وى خواستار شده بود افزود: آلمان ها اگر به دموکراسى 
اعتقاد داشتند با گردهمایى وزراى ما با هموطنان خود در 
آلمان مخالفت نمى کردند؛ هلنــد هم با ترکیه به همین 

شکل رفتار کرده است.
اردوغان با بیان اینکه اروپا سال هاست که تروریست هاى 
فرارى از ترکیه را میزبانى مى کند گفت: ما مى دانیم که 
سازمان هاى تروریستى در این کشورها با اطالع دولت 

هاى آنها چگونه میلیون ها دالر جمع آورى کرده اند.
رئیس جمهور ترکیه گفت: من هــر وقت که بخواهم به 
آلمان مى روم و بــا هموطنانم دیدار مــى کنم، اگر آنها 

بخواهند جلوى مرا بگیرند دنیا را علیه آنان مى شورانم. 

بر اساس این گزارش، دولت آلمان نیز ساعتى بعد از این 
ســخنان اتهامات رجب طیب اردوغــان رئیس جمهور 
ترکیه به برلین درباره اقداماتى شبیه نازى ها را غیرقابل 

قبول دانست. 
گفتنى است حدود 20 روز پیش یک خبرنگار ترك تبار 
روزنامه آلمانى «دى والت» در ترکیه به اتهام عضویت و 
حمایت از سازمان هاى تروریستى دستگیر و به پنج سال 

و ده ماه زندان محکوم شد.
هفته قبل نیــز دولت فدرال آلمان بــه بهانه کمبود جا و 
مســائل امنیتى از برگزارى اجتمــاع انتخاباتى که قرار 
بود در اشتوتگارت براى تبلیغ رفراندوم قانون اساسى از 
ســوى مقامات دولت و حزب حاکم ترکیه صورت گیرد 

جلوگیرى کرد. 
قرار بود «بکر بوزداغ» وزیر دادگســترى ترکیه در این 
جلسه ســخنرانى کند. بوزداغ  در واکنش به این اقدام از 
دیدار با همتاى آلمانى خود منصرف و سفرش به آلمان را 

نیمه تمام گذاشت. 
شــهردار کلن آلمان نیــز برنامه دیدارش بــا «نیهات 
زیبکچى» وزیر اقتصاد ترکیه  را که قرار بود طى روزهاى  

آینده برگزار شود لغو کرد. 
هلند نیز از صدور مجوز براى برگزارى جلسه تبلیغاتى با 
حضور وزیر امور خارجه ترکیه در شهر روتردام خوددارى 

کرد. 
«کریســتیان کرن» نخســت وزیر اتریش نیز خواستار 
ممنوع شــدن برپایى هرگونه میتینگ و جلسه تبلیغاتى 
براى همه پرســى 27 فروردین ترکیه در کشــورهاى 

اروپایى شد.
وى همچنین خواســتار آزادى هرچه ســریعتر خبرنگار 
«دى ولت شــد» و گفت اتحادیه اروپا باید درباره روابط 

خود با ترکیه تجدید نظر کند.
وزارت امور خارجه ترکیه هفته گذشته «مارتین اردمان» 
سفیر آلمان در این کشور را به وزارتخانه فراخواند و مراتب 
اعتراض خود را به جلوگیرى از برگزارى جلسا تى که قرار 
بود وزراى دادگسترى و اقتصاد ترکیه در آن شرکت کنند 

به وى ابالغ کرد. 
پیش از این نیز دولــت آلمان به رئیــس جمهور ترکیه 
اجازه نــداده بود تا از طریق تلــه کنفرانس با ترك هاى 
مقیــم آلمان ارتبــاط برقــرار و براى آنان ســخنرانى 

کند. 
«مولود چاووش اوغلــو» وزیر امور خارجــه ترکیه نیز 
درخصوص بحران به وجود آمده با آلمان از آن به عنوان 
دو استانداردى عمل کردن دولت آلمان یاد کرد و گفت: 
آلمان اگر مى خواهد متفق ترکیه باشد باید بداند که با ما 

چگونه رفتار کند. 
آلمان، هلند و اتریش از کشــورهایى هســتند که تعداد 
زیادى از اتباع ترکیه در آنها اقامت دارند. به همین علت 
از سوى مقامات ترکیه براى فعالیت هاى تبلیغاتى مورد 

توجه قرار مى گیرند.
همه پرسى اصالحات قانون اساسى ترکیه که مهمترین 
ماده آن تغییر نظامى پارلمانى به ریاستى بوده و اختیارات 
بى حد و حصرى را به رئیس جمهور مى دهد قرار است  27 

فروردین 96 برگزار شود.

تالش براى حل 
بن بست سیاسى
دنیا را  ایرلند شمالى

علیه آلمانى ها 
مى شورانم

  مهر | رئیس جمهورى چین در سخنرانى ساالنه خود در کنگره این کشور بر لزوم تقویت مناطق 
آزادى تجارى به ویژه منطقه «شانگهاى» تأکید کرد.

«شى جین پینگ» رئیس جمهورى چین در سخنرانى ساالنه خود در کنگره این کشور، از لزوم تبدیل 
منطقه آزاد تجارى شانگهاى به عنوان نمونه اى بى 
بدیل براى نشــان دادن توانایى چین در اصالح و 

نوآورى سخن گفت.
 وى خطاب بــه دولتمــردان این کشــور گفت: 
شــانگهاى باید تالش خود را در راستاى تضمین 
اصالحات و نوآورى اقتصــادى مناطق آزاد به کار 

گیرد.
شــى جین پینگ همچنیــن از تأثیــر منطقه آزاد 
شانگهاى بر پروژه «یک کمربند، یک جاده» چین 

که به راه ابریشم جدید نیز معروف است، نام برد.
چین قرار است در ماه میالدى آگوست، هفت  منطقه آزاد تجارى جدید افتتاح کند.

گفتنى است که پکن از دیرباز در راستاى ترویج الگوى تجارت آزاد خود با واشنگتن رقابت داشته است و 
خروج آمریکا از پیمان تجارت آزاد ترانس پاسیفیک فرصتى براى چین تلقى مى شود.

تأکید «شى جین پینگ» 
بر لزوم پیشرفت چین 

حزب حاکم ژاپن به ریاست «شینزو آبه» نخست  وزیر این کشور    باشگاه خبرنگاران جوان |
اصالحاتى در قوانین حزبى به وجود آورد که امکان طوالنى تر شدن دوران نخست وزیرى را فراهم مى کند.

فقط یکسال از دوران نخست وزیرى شــینزو آبه باقى مانده و طبیعى است این اصالحات در درجه اول 
به سود اوست. آبه در سال 2012 قدرت را در دست 
گرفت و دو دوره نخست وزیرى او در سال 2018 به 

اتمام مى رسد. 
حزب لیبرال دموکرات ژاپن به ریاســت شینزو آبه، 
موافقت کرد رئیس حزب مى تواند در ازاى دو دوره، 
سه دوره رهبرى را در اختیار داشته باشد. در قوانین 
پارلمانى ژاپن آمده است رهبر حزب حاکم، نخست 
وزیر کشــور مى شــود. اگر آبه بتواند در انتخابات 
پارلمانــى بعدى، عالوه بر کســب بیشــترین آراء 
رأ ى دهندگان، حمایت اعضاى حزب را نیز به دست 

آورد، براى یک دوره دیگر نخست وزیر خواهد بود که تا سال 2021 به طول مى انجامد.
اگر شینزو آبه براى دور سوم نخســت وزیر ژاپن شــود، مى تواند با تجاربى که کسب کرده به مناقشه 

منطقه اى با روسیه درباره جزایر کوریل پایان دهد.

طوالنى شدن دوره نخست وزیرى
 شینزو آبه 

  فارس| پارلمان قزاقســتان الیحه اصالح قانون اساسى این کشــور که چندى پیش از سوى 
«نظربایف» پیشنهاده شده بود را به تصویب رساند.

طبق اصالحات تصویب شده در قزاقستان، بعد از این، نقش پارلمان در این کشور پررنگ خواهد بود. بر 
اساس اصالحات جدید در قزاقستان نظارت پارلمان بر 

فعالیت هاى دولت و وزارتخانه ها ارتقا مى یابد.
همچنین طبق این سند اختیارات تصویب برنامه هاى 

دولتى از رئیس جمهور به دولت منتقل مى شود.
بر اساس این سند اختیارات مربوط به تأیید سیستم 
واحد مالى و پرداخت حقوق کارمندان تمام نهادهاى 
دولتى به وزیران واگذار مى شــود اما دولت همچنان 

باید مصوبات خود را با رئیس جمهور هماهنگ کند.
عالوه بر این، اصالحات جدید رئیس جمهور مى تواند 
آزادى هاى فردى، حقوق شهروندان و امنیت ملى را 
تأمین کند. همچنین در اصالحات قانون اساسى آمده که پارلمان قزاقستان نهادى قانونگذار است که از 

قدرت قانونگذارى برخوردار مى باشد.
در اصالحات وارد شــده به قانون اساسى قزاقستان گفته مى شــود که دولت براى فعالیت هاى خود باید 

در مقابل رئیس جمهور و پارلمان پاسخگو باشد و در صورت لزوم استعفاى خود را به پارلمان ارائه دهد.
«نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان در اواخر سال 2016 از تفویض اختیارات رئیس جمهور 

به پارلمان و دولت خبر داده بود. 
وى در این زمینه گفت: در نتیجه اصالحات قانون اساسى اختیارات پارلمان و دولت به طور قابل مالحظه اى 

افزایش مى یابد و رئیس جمهور نقش ناظر عالى را ایفا مى کند.

 پارلمان قزاقستان، اصالحات قانون اساسى را 
تصویب کرد

  آریا| نتایج نظرسنجی گالوپ نشان داد، اکثریت آمریکایی ها از عملکرد رئیس جمهوري کشورشان 
در جریان سخنرانی در کنگره رضایت داشته اند. 

خبرگزاري شینهوا نوشــت: بر اســاس نتایج نظرســنجی گالوپ 34 درصد از افرادي که سخنرانی 
«دونالد ترامپ»  رئیس جمهوري آمریکا در کنگره را 
تماشا کرده اند، اعتقاد دارند که وي در این سخنرانی 
عملکردي «عالی» داشته است. همچنین 23 درصد 
از شــرکت کنندگان در این نظرســنجی سخنرانی 
کنگره ترامــپ را «خوب» و 25 درصــد نیز «قابل 

قبول» دانسته اند.
این در حالی اســت کــه نتایج نظرســنجی گالوپ 
نشــان می دهد تنها 7 درصد آمریکایی ها سخنرانی 
رئیس جمهوري کشورشان در کنگره را «ضعیف» و 9 

درصد «غیرقابل قبول» دانسته اند.
نتایج این نظرسنجی همچنین حاکی از آن است که 
اکثر آمریکایی ها اعتقاد دارند ترامپ در این سخنرانی اعتماد به نفس بیشتري نسبت به گذشته از خود 

نشان داده است.
گالوپ در گزارش خود آورده است: واکنش مثبت مخاطبان نسبت به سخنرانی اخیر رئیس جمهوري آمریکا 

نشان می دهد که وي در تحکیم پایگاه هاي مردمی خود و جلب افکار عمومی موفق عمل کرده است.

نظرسنجی آمریکایی ها از
 سخنرانی ترامپ در کنگره
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فرمانده انتظامى شهرســتان دشتى گفت: پیرمردى که 
به صورت غیرقانونى براى پیدا کــردن گنج به اطراف 

رودخانه «مند» رفته بود با افتادن در رودخانه غرق شد.
به گزارش میزان، ســرهنگ جهانبخش صیادى بیان 
داشت: شخصى با مراجعه به پاســگاه روستاى زیارت 
ساحلى اعالم کرد: «ســه برادرم به همراه پسر دایى ام 
براى یافتن زیر خاکى (گنج) به کنار رودخانه مند جنب 
روستاى چاه حسین جمال رفته که فقط یکى از برادرانم 

به تنهایى به منزل برگشته است.» 
وى گفت: فرد مراجعه کننده به پاسگاه اظهار داشت این 
افراد در حاشــیه رودخانه در حال کندن زمین و تالش 
براى پیدا کردن زیرخاکى بودند کــه به محض رؤیت 
چراغ خودرویى شــخصى از ترس گیر افتادن به دست 
قانون، هر نفر به اطرافى فرار کرده و پس از ساعتى که 

خودروى مذکور از محل رفته به جز یکى از برادرانش که 
به منزل مراجعه کرده هیچگونه خبرى از دیگر افراد این 

گروه نشده است. 
فرمانده انتظامى شهرستان دشتى اظهار داشت: سه نفر از 
فقدانى ها در حالى که از وضعیت سالمى برخوردار بودند به 

پلیس مراجعه کرده و به حفارى غیرمجاز معترف شدند.  
وى با اشــاره به اینکه یک نفر از برادران به دلیل تاریکى 
شب و نداشتن دید کافى در ارتفاعات رودخانه مند سقوط 
کرده و غرق مى شود اضافه کرد: با همکارى سازمان هاى 
امدادى به خصوص هالل احمر جسد فرد مفقود شده در 
رودخانه مند پیدا شده و براى مشخص شدن علت تامه 

مرگ به پزشکى قانونى انتقال یافته است. 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: افراد دخیل در این حادثه 

دستگیر شده و در اختیار مرجع قضائ ى قرار گرفتند.

تصادف زنجیــره اى در بزرگراه شــهید دســتجردى 
اصفهان عالوه بر سه مصدوم از سرنشینان خودروهاى 
حادثه دیده، تکنســین اورژانس 115 را نیز که در حال 

امدادرسانى بود، مصدوم کرد.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان به 
ایرنا گفت: این حادثه رانندگى ساعت 10 و 30 دقیقه روز 
دوشنبه در بزرگراه دستجردى نزدیک به ورودى سپاهان 
شــهر به اورژانس 115 اعالم و به ســرعت دو دستگاه 

آمبوالنس به محل اعزام شد. 
غفور راستین اظهار داشت: در این حادثه، مردى 70 ساله 
راننده خودروى پژوپارس از ناحیه سر دچار مصدومیت 
شــده بود که توســط واحــد امــدادى اورژانس پیش 

بیمارستانى به بیمارستان شریعتى اصفهان منتقل شد. 
وى با اشــاره به مصدومیت جزئى یک کودك پنج ساله 

در این حادثه، افزود: خانــواده این کودك براى انتقال او 
به بیمارستان و بررسى بیشتر وضعیت سالمت وى اعالم 

رضایت نکردند بنابراین وى به بیمارستان منتقل نشد. 
راستین بیان کرد: خانمى 65 ساله سرنشین پژو پارس نیز 
در این حادثه مصدوم شده بود که حین خارج کردن او از 
خودرو توسط تکنسین هاى اورژانس، یک دستگاه پژو 
GLX از پشت با پژوپارس برخورد کرد و باعث مصدومیت 

یکى از تکنسین هاى اورژانس در حین مأموریت شد. 
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
تصریح کرد: سومین واحد امدادى اورژانس 115 براى 
امدادرسانى به تکنسین فوریت هاى پزشکى که از ناحیه 
کتف و دست آســیب دیده بود و خانم 65 ساله به محل 
اعزام شــد و هر دو مصدوم را به بیمارستان الزهرا(س) 

منتقل کرد. 

پسرجوان که دانشجوى رشته بازیگرى است در سوداى بازى در تله فیلم، 
قربانى نقشه سیاه مردان جوان شد.

قربانى این جنایت سیاه که «میالد» نام دارد، براى ادامه تحصیل در رشته 
بازیگرى و رسیدن به آرزوهایش نیاز به پول داشت. به همین خاطر به یک 
سفره خانه سنتى در غرب تهران رفت و درخواست کار کرد. بدین ترتیب او 

با «سهیل» - کارگر- آشنا شد. 
به گزارش نامه نیوز،  دو ماه از این دوستى گذشــته بود که سهیل با میالد 
تماس گرفت و پیشنهاد وسوسه کننده اى به او داد. سهیل گفت: «دوستى 
دارم که در حال ساختن تله فیلم است و نیاز به سیاهى لشکردارد. ازآنجا که 
دوست  دارى در فیلم بازى کنى، تو را به دوستم "شهرام" معرفى کردم. آنطور 
که او به من قول داده، بعد از چند بازى در نقش سیاهى لشکر مى تواند تو را به 

 عنوان بازیگر به کارگردانان مطرح سینما و تلویزیون معرفى کند و به سادگى 
مى توانى به شهرتى که مى خواهى دست پیدا کنى.» 

بدین ترتیب صبــح روز حادثه میــالد طبق قرار قبلى به دیدن ســهیل و 
دوستانش در محل فیلمبردارى رفت. بعد هم همگى سوار برخودروى پراید 
مشکى راهى شرق تهران شدند. اما پس از ورود به جنگل، سه پسر شرور با 
تهدید و ارعاب، میالد را مورد آزار و اذیت قرار داده و گوشى تلفن و 200 هزار 
تومان پولى که به همراه داشت را به سرقت بردند. پسران خشن؛ لحظاتى 
بعد سوار بر خودروى پراید شده و پس از رها کردن قربانى جنایت سیاه در 

جنگل هاى سرخه حصار متوارى شدند. 
دقایقى بعد هم میالد خود را به کنار جاده رساند وبا کمک یک راننده تاکسى 

راهى کالنترى شد و راز جنایت سیاه را برمال کرد. 

بدین ترتیب پرونده اى در شعبه پنجم بازپرسى دادسراى ویژه سرقت پایتخت 
تشکیل شد و بازپرس على وسیله ایرد موسى دستور تحقیقات تخصصى در 
این خصوص را صادر کرد.  در بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد که 
سهیل مدت هاست سفره خانه سنتى را ترك کرده و همکارانش اطالعى از 
او ندارند. بدین ترتیب با کمک شاکى جوان، تصویر چهره نگارى شده متهم 
فرارى به دست آمد و کارآگاهان موفق شدند پسر جوان را مدتى بعد در یکى 

از محله هاى غرب پایتخت دستگیر کنند. 
ســهیل زمانى که در مقابل بازپرس ایســتاد ابتدا منکر جنایت سیاه شد 
اما در ادامه تحقیقات لب به اعتراف گشــود. درادامه همدســتانش نیز با 
ردیابى هاى پلیسى بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کردند. درحال حاضر 

بازجویى هاى فنى از تبهکاران ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن از دستگیري فردي که بیش از سه هکتار از اراضی ملی به ارزش یک میلیارد و 200 
میلیون ریال را به صورت غیر قانونی تصرف کرده بود خبر داد. 

ســرهنگ رضا محمدي در گفتگو با پایگاه خبري 
پلیس گفــت: در پــی شــکایت اداره منابع طبیعی 
شهرستان فریدن مبنی بر تصرف غیر قانونی اراضی 
ملی توســط فردي مشخص، بررســی موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این 

شهرستان قرار گرفت. 
وي با اشاره به اینکه در بررســی هاي به عمل آمده 
مشخص شد بیش از سه هکتار از اراضی ملی توسط 
این فرد تصرف شــده اســت افزود: مأموران پس از 
هماهنگی با مقام قضائی فرد زمین خوار را دستگیر 

کردند. 
این مقام انتظامی با اعالم اینکه سند این اراضی توسط اداره منابع طبیعی ارائه شده، خاطر نشان کرد: در این خصوص 

پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد. 
ســرهنگ محمدي در پایان ارزش اراضی را یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعالم کرد و از مردم خواست هرگونه 
اطالع از دست اندازي و تصرف اراضی ملی توســط افراد سودجو را جهت اقدام قانونی به فوریت هاي پلیسی 110 

گزارش دهند.

رئیس پلیس آگاهی استان از انهدام یک باند کیف قاپ در شهر اصفهان خبر داد و گفت: در ایام پایان سال مراقب 
جیب برها و کیف قاپ ها باشید. 

سرهنگ ستار خسروي در گفتگو با پایگاه خبري پلیس بیان داشت: در پی شکایت تعدادي از شهروندان اصفهانی 
مبنی بر کیف قاپی از آنان توســط دو موتور ســوار، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه 

غرب پلیس آگاهی اصفهان قرار گرفت. 
وي افزود: در این زمینه گشــت هــاي ویژه کمین 
و شــکار پلیس آگاهــی به صورت محســوس و 

نامحسوس در سطح شهر فعال شدند. 
سرهنگ خسروي بیان داشــت: یکی از واحد هاي 
گشتی متوجه رفتارهاي مشــکوك دو موتورسوار 
شــدند که در گوشــه اي از میدان در حال انتخاب 
ســوژه هاي ســرقت خود بودند که آنهــا را تحت 
نظر قــرار دادند و حین ارتکاب ســرقت دســتگیر 

کردند. 
این مقام انتظامی اضافه کرد: این سارقان در بازجویی هاي به عمل آمده به سرقت 150 میلیون ریال از شهروندان 

اصفهانی اعتراف کردند. 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پایان با اشــاره به تحویل متهمان به مراجع قضائی به 
همشهریان توصیه کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام پایان سال و افزایش خریدهاي ویژه نوروز و شلوغی بازارها 
مردم مراقب جیب برها و کیف قاپ باشند و حتی االمکان از حمل پول نقد اجتناب کنند و کیف خود را در دستی که 

به سمت دیوار یا جدول کنار خیابان است بگیرند.

نقشه سیاه
 براى پسر
 عاشق بازیگرى

زمین خواربزرگ
 به دام پلیس فریدن افتاد

انهدام باند سارقان کیف قاپ 

رئیس پلیس استان فارس گفت: سارقى که خودروهاى 
شاسى بلند را ســرقت و به پاکســتان منتقل مى کرد، 

شناسایى و دستگیر شد.
به گزارش میزان، سردار احمد على گودرزى با اشاره به 
دستگیرى سارق ســابقه دار و حرفه اى که خودروهاى 
خارجى و داخلى سرقت مى کرد،اظهار داشت: این سارق 
سابقه دار 300 خودروى داخلى و خارجى را در شهرهاى 

مختلف کشور به سرقت برده بود.
وى افزود: این فرد سابقه ده بار زندان را دارد و در سه ماه 
اخیر آزادى اش صد خودروى شاسى بلند را سرقت و براى 

فروش به پاکستان منتقل کرده است.
رئیس پلیس استان فارس با اشــاره به اینکه این سارق 
در کمترین زمان ممکن مدرن ترین خودرو را ســرقت 
کرده است، افزود: خودروهاى خارجى حدود سه دقیقه 
و خودروهاى داخلى حدود 30 ثانیه توسط این سارق به 

سرقت رفته است.
ســردار گودرزى گفت: با تالش مأموران آگاهى استان 
این ســارق در حین انتقال خودروى ســرقت شــده به 
استان هاى شرقى کشور دســتگیر و به مراجع قضائى 

تحویل داده شد.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان مرکزى 
گفت: در تاریخ بیســت و هفتم بهمن ماه سال گذشته 
گزارشى در خصوص فوت مشــکوك خانمى 43 ساله 
به مرکز فوریت هاى پلیس 110 در منطقه رودکى شهر 

اراك اعالم شد.
به گزارش پایگاه خبرى پلیس، سرهنگ سید نورالدین 
حســینى در این باره اظهار داشــت: بالفاصله تیمى از 
مأموران اداره مبارزه باجرائم جنایى و تشخیص هویت 
پلیس آگاهى استان در محل حاضر شدند و بررسى هاى 
اولیه نشان مى داد که فرد فوت شده به علت گازگرفتگى 
جان باخته است و بوى ناشى از نشت گاز نیز در صحنه 

جرم پراکنده بود.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان مرکزى 
خاطر نشــان کرد: با تکمیل تحقیقات یکى از مظنونان 
که مردى میان ســال بود و با مقتول آشنا بود، شناسایى 
و به پلیس آگاهى استان احضار شد و در روند تحقیقات 
و با مشــاهده دالیل و مدارك به این قتل اعتراف کرد و 
اذعان داشت به علت برخى اختالفات با او درگیر شده و او 
را به قتل مى رساند و با باز کردن شلنگ گاز قصد صحنه 

سازى و گمراه نمودن پلیس را داشته است.

ایرنا: رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگى شهرســتان 
زنجان گفت: زنى که چادرش هنــگام عبور از عرض 
خیابان بر بدنه یک دستگاه خودرو وانت مزدا گیر کرده 
بود پس از چند روز بســترى در بیمارستان به کام مرگ 

فرو رفت. 
سرهنگ عباس مظفرى اظهار داشت: این حادثه، سوم 
اسفند سال جارى در خیابان سعدى وسط شهر زنجان 

اتفاق افتاد.
وى افزود: متوفى به منظور عبــور از عرض خیابان از 
پشت اتوبوس درون شهرى بیرون آمده و در یک لحظه 
چادرش بر خودروى عبورى از محل، گیر کرده و با توجه 
به کشیده شدن بر کف آسفالت خیابان از نواحى مختلف 
بدن دچار آسیب و جراحات شــده و به منظور درمان به 

بیمارستان منتقل شد.
ســرهنگ مظفرى با بیــان اینکه متأســفانه تالش 
پزشکان معالج مؤثر واقع نشد و این زن پس از گذشت 
ده روز جانش را از دســت مى دهد، گفت: کارشناسان 
پلیس راهنمایى و رانندگى شهرســتان زنجان، متوفى 
و راننــده خــودرو وانت مــزدا را پنجاه پنجــاه مقصر 

شناختند.

انتقال 100 خودروى 
شاسى بلند به پاکستان

راز قتل 
بعد از یکسال برمال شد

مرگ زن به دلیل 
گیر کردن چادرش به وانت

زن جوان هنگام نظافت پنجره هــاى منزل، از طبقه 
دوم ســاختمانى پنج طبقه به پایین سقوط کرد و جان

 باخت.
بــه گــزارش تســنیم، ســاعت 12و49 دقیقــه 
ســیزدهم اسفند ماه ســال جارى ســقوط زن جوان 
در ســاختمان مســکونى در شــهرك ولیعصر (عج) 
خیابان شــهید مســلمى در تهران به ســامانه 125 
اعالم شــد که به ســرعت آتش نشــانان ایســتگاه 
38 آتش نشــانى بــا هماهنگــى ســتاد فرماندهى 
ســازمان آتش نشــانى تهران خود را به محل حادثه 

رساندند.

حجت ا... قاســمى افســر آماده منطقــه 4 عملیات 
آتش نشــانى تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار 
داشت: خانم میانسال در حال نظافت پنجره هاى واحد 
مسکونى بوده که ناگهان تعادل خود را از دست داده و از 
قسمت نماى طبقه دوم ساختمانى پنج طبقه به سطح 
زمین سقوط کرده بود همچنین  بر اثر این حادثه کابل 
برق کوچه دچار پارگى شده و در زمان رسیدن نیروهاى 

عملیاتى خانم میانسال کامًال بى هوش بود.
این افســر آماده آتش نشــانى ادامه داد: آتش نشانان 
بالفاصله پس از ایمن سازى محل حادثه، خانم حدوداً 
40 ســاله را تحویل امدادگران اورژانــس دادند که 

متأســفانه بعد از انجام معاینات پزشکى مشخص شد 
وى بر اثر شــدت جراحات جان خود را از دســت داده 

است.
قاســمى تصریح کــرد: نیروهاى عملیاتــى پس از 
ایمن ســازى، محل حادثه را تحویل عوامل انتظامى 

دادند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ با توجه به نزدیک شدن 
به ایام پایانى ســال و آغاز کارهاى مربوط به نظافت 
منازل، کارشناســان سازمان آتش نشــانى تهران به 
شهروندان توصیه مى کنند همواره نکات ایمنى را در 

نظر بگیرند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ نباشیم.

سقوط مرگبار 
زن جوان 
هنگام خانه تکانى

تصادف در اصفهان براى تکنسین اورژانس حادثه ساز شدطمِع پیدا کردن گنج، بالى جان مرد روستایى شد

چهل تکه

ســگ بى خانمان،    باشگاه خبرنگاران جوان |
لبخند زدن را براى پیدا کردن خانه یاد گرفت.

مدتى پیش یکى از بى خانمان هاى شــهر ســاکرامنتو ایالت 
کالیفرنیا در آمریکا یک سگ ولگرد را به پناهگاهى مخصوص 

حیوانات آورد و آن را در اختیار کارکنان آنان قرار داد.
کارکنان این پناهگاه به این ایده جالب رسیدند که اگر این سگ 
بتواند به روى کسانى که براى قبول کردن حیوانات به پناهگاه 
حیوانات مى آیند، لبخند بزند مى تواند خیلى زود تحت حمایت 

خانواده اى قرار گیرد و صاحب یک خانه شود.
این سگ با استعداد عجیب خود لبخند زدن مانند یک انسان را 
یاد گرفت و با همین لبخند زدن خود توانست فقط با گذراندن 

چند روز دل یک خانواده را به دست آورد و صاحب خانه شود.

  باشگاه خبرنگاران جوان | مدت دو سال است 
زائده اى به شکل یک شاخ بر روى سر «لیانگ شیوزن» اهل 

سیچووان در جنوب غربى چین، رشد کرده است.
این زن مى گوید شروع این مشکل به هشت سال پیش باز 
مى گردد که یک خال گوشتى سیاه بر روى سرش به وجود 

آمد و او با داروهاى گیاهى به معالجه آن پرداخت.
اما دو سال پیش این خال گوشتى ســر باز کرد و یک شاخ 
کوچک به اندازه انگشت کوچک دست از زیر پوست سرش 
سر بر آورد و رشــد کرد. پســر این زن «ونگ زائوجون» 
مى گوید: وقتى که من یک روز در موقع شستن سر مادرم 
اتفاقى دستم به زائده ســر برآورده از ســر او خورد و آن را 
شکست رشد شاخ شدت یافت. طى مدت شش ماه طول آن 

به حدود 13 سانتیمتر و قطر ش به 5 سانتیمتر رسید.

همسر نویسنده معروف جهان «ریچارد کلینکهامر»    فردا|
سال ها پیش به شکلى بسیار مرموز گم شد. 

چندى پیش زمانى کــه ریچارد خانه قدیمى خــود را فروخت، 
صاحبان جدید این خانه شروع به بازســازى آن کردند و پس از 
َکندن بتن کف خانه به منظور نصب کفپوش، با اسکلت تکه تکه 
شده همسر این نویســنده که «هانى» نام داشت رو به رو شدند.  
ری چارد اعتراف کرد که در یک نزاع او را کتک زدم و با ضربه اى 
که به سرش وارد کردم در همان لحظه درگذشت اما براى اینکه 
شهرتم زیر سئوال نرود، جسد او را تکه تکه کرده و زیر خانه دفن 
کردم. این نویسنده در سال هایى که همسرش ناپدید شده بود، 
کتابى با عنوان «7 روش سریع براى کشتن همسر» نوشت که 
بعد از گذراندن دوران حبس و آزاد شدن به علت اخالق خوب در 

زندان، موفق به چاپ آن شد.

7روش براى کشتن همسرزن شاخدار!سگى که یاد گرفت لبخند بزند 030201



آگهىآگهى 2896چهارشنبه  18  اسفند ماه 1313

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

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

 نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000583- 1395/10/05- آقاي رضا سعیدى دهاقانى فرزند 
محمدحسین ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى پالك شماره 53 فرعى از 123 اصلى به مساحت 
ششدانگ 736/67 مترمربع واقع در اراضى خلف جمبد بخش ثبتى دهاقان. تاریخ انتشار نوبت اول: 
سه شنبه 1395/12/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1395/12/18 م الف: 95/277 آقاسى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/12/192
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

 نخواهد بود.  
علیرضــا  آقــاي   -1395/11/25  -139560302019000654 شــماره  راي   -1
صادقى فرزنــد عبدالرســول ششــدانگ یک بــاب خانــه مجزى شــده از پالك شــماره 
429 فرعــى از 137 اصلــى به مســاحت ششــدانگ 378 مترمربع واقــع در ابنیــه عطاآباد 
بخش ثبتى دهاقان. تاریخ انتشــار نوبــت اول: سه شــنبه 1395/12/03 تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: چهارشــنبه 1395/12/18 م الــف: 95/278 آقاســى رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك

 دهاقان/12/193
اجراییه

شــماره: 95-623-1395/11/26 به موجب راي شــماره 1002 تاریخ 95/9/22 حوزه 17 
شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه روح اله نورى به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ ســى میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت هزینه نشر آگهى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها 546935- 95/5/10 و 546936- 95/2/25 تا 
زمان اجراى کامل در حق خواهان زهرا قنبرى به نشانى: اتوبان فرودگاه جنوبى- ك رمضان- خ 
شریعتى ك رمضان روبروى پالك 92، و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 38353 شــعبه 17 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان

 اصفهان/12/527
اجراییه

شماره: 950774ش11 به موجب راي شماره 1527 تاریخ 95/8/29 حوزه ش11 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- میالد محبى 2- علیرضا 
ملک احمدى هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم است به: محکومان به نحو تضامنى به 
پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک شماره 233950 برعهده 
بانک صادرات و مبلغ 875/000 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/11/23 
تا تاریخ اجراى آن در حق محکوم له محمد مســتاجران با وکالت على شــیرزاده، صادر و نیم 
عشــر حق االجراى اجراى احکام اعالم مى گردد. ماده 34 قانون اجــراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کنــد که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 38450 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /12/528
اجراییه

شــماره: 526/95- 95/12/4 به موجب راي شــماره 688 تاریخ 95/9/22 حوزه 53 حقوقى 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: علیرضا یسلیانى 
فرزند عزت اله به نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و 2/345/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى به مبلغ 120/000 
ریال و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/3/25 تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان: سعید خیراللهى فرزند ایرج به نشــانى: اصفهان- بازار بزرگ- روبروى پاساژ 
صدر- فروشگاه خیراللهى و نیم عشــر اجراى احکام. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 38452 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)/12/529
اجراییه

شــماره: 940760 به موجب راي شــماره 528 تاریخ 95/3/31 حوزه 8 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: سهیال فالحیه به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به انتقال سند خودرو پراید 141 به شماره انتظامى قبلى 13- 844 ق 68 و جدید 
53- 179 ج 13 بنام خواهان: فاطمه فتحى با وکالت شهال ضرابخانه به نشانى: اصفهان چهارراه 
توحید ســاختمان ماهان ط 1 واحد 4 و مبلغ 205/000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 
ریال هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 38460 شعبه هشتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /12/530
اجراییه

شماره: 94-1056 به موجب راي شــماره 223 تاریخ 95/3/4 حوزه 29 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدى خادم به نشانی اتوبان ذوب آهن- 
روبروى زندان – شهرك قدس- مهدیه هفتم اولین منزل مسکونى درب قهوه اى سمت چپ 
محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/11/10 
لغایت تاریخ وصول که نرخ آن براساس شاخص بانک مرکزى مى باشد در حق خواهان محسن 
زمانى به نشانى: خ رودکى کوچه 15 محسن زمانى و مبلغ نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 38463 شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/531
اجراییه

شماره: 295/95 به موجب راي شماره 603 تاریخ 95/8/18 حوزه 52 حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مرتضى ملکى به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 410/0000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 93/3/15 تا تاریخ اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم 
له: حمید عباسى فرزند عباس به نشانى: اصفهان بخش بن رود روستاى خبرات خ امام خمینى 
پ 3. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 38391 شعبه 102 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /12/532

اجراییه
شماره: 2116/93 -1362/94 ش9-1395/12/7 به موجب راي شماره 417 تاریخ 94/3/31 
حوزه 9 شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا 
نوربخش فرزند حسین شــغل: آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
چهل سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و صد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها 
262505- 93/6/22 و 965689- 92/5/20 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له مصطفى 
مرادى جوشانى فرزند اکبر شغل آزاد با وکالت على اصغر نیک نژاد به نشانى: اصفهان بهارستان 
میدان ولى عصر ساختمان تجارى ولى عصر طبقه 3 واحد 3 دفتر وکالت. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 38406 شعبه 9 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /12/533
اجراییه

شماره: 1198/95 -1395/12/7 به موجب راي شماره 1488 تاریخ 95/8/29 حوزه 6 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد حیدرى فرزند على 
حسین شغل: آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/820/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى 
موصوف 697225- 95/5/20 به مبلغ 20/000/000 ریــال و 017276- 95/5/19 به مبلغ 
50/000/000 ریال و 697224- 95/5/20 به مبلغ 30/000/000 ریال تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان سید حسن احمدى فرزند سید جالل شغل: بازنشسته به نشانى: اصفهان هزار 
جریب خیابان شــهیدان امینى کوچه شــکوفه پالك 56، صادر مى گردد به انضمام نیم عشر 
دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 38412 شعبه 6 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/534
اجراییه

شماره: 950758 ش14-1395/12/7 به موجب راي شماره 1406 تاریخ 95/8/11 حوزه 14 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدعلى صادقى 
به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ صد میلیون ریال وجه 6 فقره سفته 
678766 و 678762 و 984458 و 678717 و 401366 و 401365 و مبلغ دو میلیون و ششصد 
و هشتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر 
آگهى و خســارت تاخیر در تادیه از تقدیم دادخواست 95/5/30 در حق محکوم له رویا بهنام به 
وکالت فاطمه مظاهرى به نشانى: اصفهان چهارباغ باال مجتمع تجارى کوثر طبقه 7 واحد 908، 
و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 38411 شعبه 14 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/535
اجراییه

شماره: ش950881/11 به موجب راي شماره 1788 تاریخ 95/10/13 حوزه ش11 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمدعلى صادقى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت بخشى از اصل خواسته 
و بخشى دیگر که خسارت بابت دیرکرد باشد طبق نظریه مشورتى 1747/92/7 مورخ 92/9/9 
اداره حقوقى قوه قضائیه طبق شــاخص بانک مرکزى از 95/2/15 محاسبه خواهد شد و مبلغ 
1/310/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 ریال بابت نشر آگهى و هزینه وکیل 
طبق تعرفه محسوب و همچنین خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/7/7) 
لغایت وصول آن در حق محکــوم له مهران تصاعدیان با وکالت فاطمه مظاهرى به نشــانى: 
چهارباغ باال مجتمع تجارى کوثر واحد 908، صادر و نیم عشــر حق االجراى احکام اعالم مى 
گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 38410 شعبه 11 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/536
اجراییه

شماره: 950757 ش14-1395/12/7 به موجب راي شماره 1404 تاریخ 95/11/11 حوزه 14 
شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید الوندى به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت وجه یک 
فقره چک عهده بانک سپه به شماره 895684 و پرداخت چهارصد و پنجاه و هشت هزار و پانصد 
تومان هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 95/3/30 و حق 
الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى و نیم عشر حق االجرا، مشخصات محکوم له: زهرا هنرى فرد 
با وکالت خانم مظاهرى به نشانى: اصفهان چهارباغ باال مجتمع تجارى کوثر طبقه 7 واحد 908. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 38409 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/537
اجراییه

شــماره: 950489 ش9-1395/12/7 به موجب راي شــماره 1228 تاریخ 95/6/31 حوزه 9 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه على رضا روشنى 
طولى فرزند خداورن به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته دو میلیون و چهارصد و ده هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ دادخواست 95/4/14 چهاردهم تیر نود و پنج، در حق 
محکوم له محمد ودادى فرزند بیژن به نشــانى: اصفهان خ دکتر باهنر تقاطع دوم پشت پمپ 
بنزین جنب پیتزا پاپیتال پ 10، و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 38419 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /12/538
اجراییه

شماره: 93/95- 95/12/2 به موجب راي شــماره 514 تاریخ 95/7/27 حوزه 52 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمد محمدى شکراللهى به 
نشــانی: مجهول المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/965/000 ریال بابت هزینه دادرسى حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 120/000 ریال 
بابت هزینه نشر آگهى همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/12 تا 
تاریخ اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: غالمعلى باقرصادى با وکالت حسین 
محمدیان به نشانى: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- ساختمان بانک تجارت طبقه سوم واحد 
18. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 38430 شعبه 102 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /12/539
اجراییه

شــماره: 77/95 ش ح 53- 95/11/27 به موجب راي شــماره 171 تاریــخ 95/5/2 حوزه 
53 حقوقى شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 
1- محمد یونانى پزوه به نشانی: مجهول المکان 2- سیدعلى حســینى به نشانى: اصفهان- 
خوراســگان- فلکه فجر- خ 22 بهمن- کوى شــهید صادقیان- پ 126 محکوم اند به نحو 
تضامنى به پرداخت مبلغ 180/000/000 یکصد و هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواســته 
و 3/196/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خســارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول که محاســبه آن براساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى برعهده اجراى 
احکام مى باشد در حق خواهان: رضا اســتادیارپور با وکالت آقاى حسین محمدیان به نشانى: 
اصفهان خ چهارباغ عباســى- اول شــیخ بهائى روبروى مجتمع تجارى گاندى- فروشــگاه 
ماهان و نیم عشر اجراى احکام. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی 
براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالی نــدارد، صریحًا 
اعالم نمایــد. م الف: 38431 شــعبه 53 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/12/540

اجراییه
شماره: 950807 ش/7- 1395/12/7 به موجب راي شــماره 1659 تاریخ 95/9/28 حوزه 7 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: مهدى وطنى به 
نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو 
میلیون و نهصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
95/6/20 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: حیدر رضایى به نشانى: خیابان هاتف- کوچه 
یخچال- کوچه سار وتقى- بن بست گلبهار- پالك 16 و پرداخت نیم عشر حق  اجرا. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 38439 شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/541
اجراییه

شــماره: 950700 ش/33- 1395/12/7 به موجب راي شــماره 9509976796301845 
تاریخ 95/10/1 حوزه شعبه 33 شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه ها: 1- ولى اله هادى مشــکنانى و 2- رضا هادى مشکنانى هر دو به نشانی: 
مجهول المکان محکوم اند به نحو تضامنى پرداخت مبلغ 9/600/000 ریال وجه چک به شماره 
696196 مورخ 95/4/25 به عهده بانک سپه و مبلغ 1/230/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/4/25) لغایت زمان اجراى حکم طبق 
شاخص بانک مرکزى در حکم محکوم له: علیرضا مشــهدى رنانى به نشانى: اصفهان رهنان 
خ ابوذر اسپرت زاهد و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 38441 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/12/542
اجراییه

شماره: 892/93 و 1019/95- 95/10/15 به موجب راي شماره 69 تاریخ 94/1/31 حوزه 18 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: عباسعلى میرخشتى 
فرزند کریم شغل: آزاد به نشانی: مجهول المکان محکوم است به انتقال رسمى 0/1545 سهم 
از دو سهم مشاع از 17 سهم مشاع 19/01 ســهم 6 دانگ پالك ثبتى 5706/1 بخش 2 ثبت 
اصفهان بنام فرزام میرخشتى صادر و خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ هفتصد و 
ده هزار ریال (R /710/000 ریال) بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تأخیر تأدیه 
از زمان تقدیم دادخواست 93/10/22 مى گردد. مشخصات محکوم له: فرزام میرخشتى با وکالت 
سیدکمال مکاریان چهارسوقى فرزند عباسعلى شغل: آزاد به نشانى: اصفهان، خ آب 250 کوچه 
9 پ 11. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 38446 شعبه 18 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/543
اجراییه

شماره: 950884 ش 5- 95/12/8 به موجب راي شماره 1674 تاریخ 95/10/13 حوزه 5 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 1- فاطمه حیدرى رامشه 
2- محمدرضا بورانى هر دو به نشانی: مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف اول (فاطمه 
حیدرى رامشه) به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت چک به شماره 107558- 95/5/25 
و پرداخت مبلغ 990/000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررســید چک فوق الذکر و محکومیت خوانده ردیف دوم (محمدرضا بورانى) به پرداخت مبلغ 
33/000/000 ریال بابت فاکتور شماره 321 و پرداخت مبلغ 920/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/7/17 به انضمام نیم عشر دولتى. 
مشخصات محکوم له: محسن کریمى به نشــانى: اصفهان- خیابان مدرس- کوى نرگس- 
شرکت ماکان طرح سپنتا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 38357 شعبه پنجم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/544
اجراییه

شــماره: 809/94- 95/8/22 به موجب راي شــماره 269 تاریخ 95/3/19 حوزه 39 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: حسین اسدى به نشانی: 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ســیزده میلیون و چهل و نه هزار و دویســت 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک به شماره هاى 
016146- 93/11/12 و 01634- 93/10/1 و پرداخت مبلغ 645/000 ریال در حق محکوم له: 
شرکت پخش سایه سمن به مدیریت کامران صدراالشراقى با وکالت محسن نوروزى به نشانى: 
میدان فردوسى خ ش سپهبد قرنى ك علوى پ 5 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 38523 شعبه 39 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/545
اجراییه

شماره: 940940 ش ح 9 و 2117/93- 1395/12/7 به موجب راي شماره 418 تاریخ 94/3/31 
حوزه 9 شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: علیرضا 
نوربخش فرزند حسین شــغل: آزاد به نشــانی: مجهول المکان محکوم  است به پرداخت مبلغ 
ســى و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و صد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک 
262523- 93/8/2 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له: مصطفى مرادى جوشانى شغل: آزاد 
با وکالت على اصغر نیک نژاد به نشانى: اصفهان- بهارستان- میدان ولى عصر ساختمان تجارى 
ولى عصر- طبقه 3- واحد 3- دفتر وکالت و نیم عشر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 38524 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/546
اجراییه

شماره: 950786 ش12- 95/11/20 به موجب راي شــماره 1547 تاریخ 95/9/11 حوزه 12 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 1- مریم ساعدى 
2- محمود حبیب الهى هر دو به نشانی: مجهول المکان محکوم اند به محکومیت خوانده گان به 
نحو تضامنى به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال وجه چک شماره 9225/615874 بانک 
اقتصاد نوین بابت اصل خواسته و مبلغ 2/105/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه نشــر آگهى از تاریخ سررسید چک موصوف 
(95/5/30) تا تاریخ  اجراى حکم در حق خواهان: مجتبى زارع شرودانى با وکالت على شیرزاده 
به نشانى: اصفهان- نبش سه راه سیمین- ط ســوم داروخانه سالمت صادر و اعالم مى نماید. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 38427 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/547
اجراییه

شــماره: 950579 ش 5- 95/12/3 به موجب راي شــماره 1411 تاریــخ 95/8/26 حوزه 
5 شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهما: 1- اکرم 
هوازاده 2- محســن شــرفى خواندگان بصورت تضامنى هر دو به نشــانی: مجهول المکان 
محکوم اند به محکومیت خوانــدگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ بیســت میلیون تومان 
معادل 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 327639/56- 94/9/12 
و 5/875/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر 
در تأدیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشــر دولتى. مشخصات محکوم له: 
على صادقیان به نشــانى: اصفهان- رهنان- خ امام خمینى- کوچه شــهید صفوى با وکالت 
حجت اله خدارحمى و الهام خدارحمى به نشــانى: اصفهان- چهارراه توحید- ساختمان بانک 
ملت- طبقــه اول واحد 3 . ماده 34 قانون اجــراي احکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه 
ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی 
براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالی نــدارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 38378 شــعبه پنجم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/12/548

ابالغ راي
کالسه پرونده: 95- 950 شماره دادنامه: 1221- 95/11/17 تاریخ رسیدگى: 95/11/10 مرجع 
رسیدگى: شــعبه 24 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمدرضا کریمى با وکالت درنا 
احمدى اصفهان خ نیکبخت مجتمع ادارى نیکبخت طبقه 6 واحد 302. خوانده: احمد تسلیمى 
مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه سه فقره چک به شماره 12-9218/180011- 94/7/20 
و 180006- 94/2/20 و 180010- 94/6/20 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى واخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و بشــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: درخصوص دعوى 
محمدرضا کریمى با وکالت درنا احمدى به طرفیت احمد تسلیمى به خواسته مطالبه وجه چک 
به شماره سه فقره چک 180011- 94/7/20 و 180006- 94/2/20 و 180010- 94/6/20 
تقدیمى از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته برعهده خوانده داشته و بقاء 
اصول مستندات مذکور در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد. لذا چون خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه، معمول نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است. مســتنداً به ماده 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت وجه چک هاى مورد دعوى و مبلغ هفتصد و شصت و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها تا زمان اجراى حکم 
براساس آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى و نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 38437 شــعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/549
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95-949 شماره دادنامه: 1220-95/11/17 تاریخ رسیدگى: 95/11/10 مرجع 
رسیدگى: شــعبه 24 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمدرضا کریمى با وکالت درنا 
احمدى اصفهان خ نیکبخت مجتمع ادارى نیکبخت طبقه 6 واحد 302، خوانده: رسول هاشمى 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 067647- 93/9/28 و 
378143- 94/2/20، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي محمدرضا کریمى با 
وکالت درنا احمدى به طرفیت: رسول هاشمى  به خواسته مطالبه وجه چکها به شماره دو فقره 
چک 067647- 93/9/28 و 378143- 94/2/20 تقدیمى از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته برعهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعى داللت بر 
بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. لذا چون خوانده دفاع 
موجهى در قبال دعوى مطروحه، معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده 
است. مســتنداً به ماده198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى دعوى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه 
چک مورد دعوى و مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چکها تا زمان اجراى حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى و نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و بیست روز دیگر پس 
از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان مى باشد. م الف: 
38438 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/550

ابالغ راي
کالسه پرونده: 1015/95- 95/11/24 شماره دادنامه: 9509976796202052- 95/12/2 
مرجع رسیدگى: شــعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حبیب اله حسین پور آقائى 
به نشــانی: کوهپایه- بلوار امام رضا- گاراژ حاج رسول خجســته، خواندگان: 1- شرکت راه 
ساختمان کهکشــان 2- على پیرقایش قورشاق هر دو به نشــانی: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک (20 فقره)، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص 
دعوي آقاي حبیب اله حســین پور آقائى به طرفیت 1- شرکت راه ساختمان کهکشان 2- على 
پیرقایش قورشاق به خواسته مطالبه مبلغ 13/880/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره هاى 
099407- 92/1/30 و 563035- 91/3/20 به عهده بانک کشاورزى به انضمام مطلق خسارت 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى 
عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشــر آگهى در جلسه حضور ندارد و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مستنداً به 
مواد 313 و 314 قانــون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانــون آ.د. م  حکم بر محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ 13/880/000 ریال بابت اصل خواســته کــه محکومیت خوانده 
ردیف دوم به پرداخت مبلغ چک شــماره 099407 به میزان 3/880/000 ریال و محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخــت مبلغ 563035 ریال و 567/000 ریال بابت هزینه دادرســی 
بابت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک هاى موصوف 099407- 3/880/000 
ریال (92/1/30) و 563035- 10/000/000 ریــال (91/3/20) تا تاریخ اجراي حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکــم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 38440 شعبه 32 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/12/551
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950979 شماره دادنامه: 9509976794402665- 95/11/28 مرجع رسیدگى: 
شعبه 14 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: خسرو باغبانان به نشانی: اصفهان خ طالقانى 
بازار بزرگ کامپیوتر طبقه پائین واحد 55 تکنو التکرونیک، خوانده: حامد خدمت کن به نشانی: 
اصفهان (مجهول المکان) خواسته: مطالبه اجرت المثل، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در 
خصوص دعوي آقاي خسرو باغبانان به طرفیت حامد خدمت کن به خواسته مطالبه اجرت المثل 
مدت تصرف منزل مسکونى از تاریخ 95/1/7 لغایت صدور حکم به انضمام خسارات دادرسى، 
با توجه به اجاره نامه مورخ 93/6/23 که به امضاء طرفین دعوى رسیده و اظهارات خواهان مبنى 
بر مالکیت سه دانگ از مورد اجاره (یکباب آپارتمان طبقه دوم) که براساس آن مطالبه سه دانگ 
اجرت المثل آپارتمان مورد اجاره را خواسته و با توجه به نظریه کارشناس مورخ 94/12/18 که 
مصون از اعتراض مانده و براساس آن در شعبه 9 شوراى حل اختالف رأى صادر گردیده است 
و با توجه به عدم حضور خوانــده با وصف ابالغ قانونی و همچنین عــدم ارائه الیحه اى مبنى 
بر دفاع از خویش شــورا به اســتناد مواد 198و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت 65/000/000 ریال بابت اصل خواســته (اجرت المثل از تاریخ 
95/1/7 لغایت 95/11/10) و 1/900/000 ریال هزینه دادرســی در حــق خواهان را صادر و 
اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و بیســت روز پس از مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان می باشد. م الف: 38355 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/12/553
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9510113749102205 شماره پرونده: 9509983749200179 شماره بایگانى 
شعبه: 950554 درخصوص پرونده کالسه 95 0554 ح حسب شکایت خانم مهناز رنجبر فرزند 
کوثر، علیه مظاهر اژدرى فرزند حبیب اله باتهام ترك انفاق و عدم ثبت واقعه ازدواج، که براى روز 
1396/01/27 ساعت 09:30 صبح، وقت رسیدگى تعیین گردیده و متهم فوق مجهول المکان 
مى باشد، لذا دادگاه به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى، مراتب را براى یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى نماید، تا متهم در جلسه دادگاه حاضر گردد، ضمنًا در 
صورت عدم حضور، دادگاه وفق مقررات قانونى، اتخاذ تصمیم مى نماید. م الف: 95/284 شعبه 

اول دادگاه عمومى(جزایى)  شهرستان دهاقان/12/648

تحدید حدود عمومى
پیرو آگهى نوبتى قبلى و به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك تحدید 

حدود امالك واقع در بخش 13 ثبت اصفهان به شرح ذیل صورت مى گیرد: 
1- 840 فرعى از 63  اصلى: تمامت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 205/25 
مترمربع واقع در چادگان بخش 13 ثبت اصفهان بنام آقاى على عباسى زینى وند 

نسب فرزند پیرمحمد و خانم فاطمه انالویى فرزند بهمن بالسویه 
براى روز چهارشنبه 96/1/16 

تحدید حدود امالك فوق به ترتیب از ساعت 9 صبح در تاریخهاى قید شده در 
آگهى در محل، انجام خواهد شد. لذا از صاحبان امالك و مجاورین آنها بدینوسیله 
دعوت میشود که در ســاعت مقرر در محل حضور به هم رسانند و چنانچه هر 
یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شــده از طریق مجاورین 
تحدید حدود خواهد شد و اعتراض مجاورین و صاحبان امالك و کسانى که در 
موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
و تحدید حدود ظرف مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار: 95/12/18  

م  الف: 105 امامى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فریدن/12/651



1414آگهىآگهى 2896چهار شنبه  18  اسفند ماه 

ابالغ راي
کالسه پرونده: 951173 شماره دادنامه: 9509976796302520- 95/11/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه 33 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا اسکندرى به نشانی: اصفهان خ کاوه 
سه راه ملک شهر کوچه آزادى نبش کوچه رسالت، خوانده: سیف اله اسدالهى دهقى به نشانی: 
مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال ســند موبایل 09131156017 مقوم به على الحساب 
مبلغ 5/000/000 ریال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي آقاي علیرضا اسکندرى 
به طرفیت آقاى سیف اله اسدالهى دهقى به خواسته الزام به انتقال سند موبایل 09131156017 
مقوم به على الحساب مبلغ 5/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى، با عنایت به 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و  اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه حضور نیافته و الیحه اى ارائه ننموده و پاسخ استعالم انجام شده از اداره مخابرات اصفهان 
به شماره 770/24/124628 مورخ 95/10/7 لذا شورا با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون 
مدنى و مواد 198و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکى 
از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى موبایل 09131156017 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
345/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. م الف: 38359 شعبه 33 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/554
ابالغ راي

کالسه پرونده: 707/95 شماره دادنامه: 1028- 95/11/30 مرجع رسیدگی: شعبه 18 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حامد آقا ابراهیمیان به نشــانی: اصفهان، خ هاتف، خ مشــیر، 
کوچه یخچال، بازرگانى برکت، خوانده: ســیداحمد مشــیرصدرى به نشانی: مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه وجه پنج فقره چک،  گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت بصدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست حامد آقا ابراهیمیان 
به طرفیت سیداحمد مشیرصدرى بخواســته مطالبه مبلغ 191/000/000 ریال وجه پنج فقره 
چــک بــه شــماره هاى571141- 95/3/27 و 571142- 95/4/7 و 651910- 95/5/7 و 
651911- 95/5/27 و 651926- 95/6/27 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده با 
ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازي نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به 
خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و نود و یک میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت شش 
میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه خواهد بود. ســپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرســتان اصفهان مى باشد. م الف: 38473 شــعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان/12/555
ابالغ راي

شماره پرونده: 950956 شــماره دادنامه: 950/2142- 95/11/25 مرجع رسیدگی: شعبه 9 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود قبادى نیا به نشانی: اصفهان- خ پروین- خ حکیم 
شفائى دوم- ك هماى رحمت- بن بست هدایت- پالك 383 با وکالت سیده سارا حسینى به 
نشانى: اصفهان- سه راه سیمین- بلوار کشاورز- مجتمع دى- ورودى غربى- طبقه سوم- واحد 
26، خوانده: امیرحسین ایمانى فوالدى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارات ناشى 
از تصادف و هزینه هاى دادرسى، کارشناسى،  گردشکار: قاضى شورا با مالحظه محتویات پرونده 
و نظریه مشورتی اعضاي شورا کفایت و ختم بررســی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان 
به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارات 
ناشى از تصادف به اضافه هزینه دادرسى و کارشناســى با توجه به نظریه کارشناس فنى وقوع 
تصادف بین خودرو سمند LX به شماره 275/53 ل 38 متعلق به خواهان و پژو 206 به شماره 
212/53 د 25 به رانندگى خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده است. و حسب نظریه 
کارشناس دادگسترى در پرونده تأمین دلیل شــعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان خسارات 
وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ بیست میلیون و پانصد هزار ریال تعیین 
گردیده است و خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رســیدگى شورا حاضر نشده و دفاعى به 
عمل نیاورده است لذا قاضى شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 
2 قانون مسئولیت مدنى و مواد 198 و515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارات وارده و هفتصد و هفتاد و 
دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهی است. م الف: 38384 شعبه 9 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/556
ابالغ راي

کالسه پرونده: 650/95 شماره دادنامه: 880-95/9/27 مرجع رسیدگى: شعبه 51 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مجید عســگرى فرزند سید عظیم به نشانى: خ مسجد سید روبروى 
هتل چهلستون پالك 576، خوانده: رضا زمان لو به نشــانى مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک به شــماره 601500 جمعًا به مبلغ 90/112/553 ریال به عهده بانک ســپه و کلیه 
هزینه دادرســى و خســارت تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی 
شورا: در خصوص دعوي مجید عسگرى فرزند سیدعظیم به طرفیت: رضا زمان لو  به خواسته 
مطالبه مبلغ 90/112/553 ریال وجه چک به شماره  601500 مورخ 94/4/31 مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشر اگهى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 
310و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون ا.دم. حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 90/112/553 ریال بابت اصل خواسته و 3/173/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشر آگهى مبلغ 120/000 و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک (94/4/31) 
تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 38390 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/557
ابالغ راي

کالسه پرونده: 690/95 شماره دادنامه: 9509976793401026- 95/11/21 مرجع رسیدگى: 
شعبه 4 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عزت جمشیدى به نشانى: فلکه مطهرى، ملک 
شهر، ابتداى خ خانه اصفهان (گلخانه)، ك گلســتان، ك نسترن 3 منزل 5 سمت راست، ط4. 
خوانده: مجید على پور شــیوایى به نشانى مجهول المکان. خواســته: تعدیل نفقه. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا، قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شــورا: درخصوص دعوى خواهان عزت جمشــیدى فرزند محمدحسین به 
طرفیت خوانده مجیدعلى پور شیوایى فرزند منوچهر به خواسته تعدیل نفقه فرزند مشترك به 
نام ستایش وفق دادنامه شــماره 1062 مورخ 94/6/15 صادره از شعبه 4 شوراى حل اختالف 
به انضمام هزینه دادرسى و کارشناسى و نشــر آگهى مقوم به ده میلیون ریال و نفقه آتى فرزند 
نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارك پیوســتى و باتوجه به راى حضانت موقت به شماره 
دادنامه 876-95 که قطعیت یافته اســت و اینکه خوانده علیرغم ابالغ و نشر آگهى در جلسه 
حاضر نشد و با عنایت به نظریه کارشناس مورخ 95/9/15 که مصون از اعتراض مانده است لذا 
شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستند به مادتین 1204 و 1206 قانون مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه مبلغ دو میلیون و هشــتصد و پنجاه هزار ریال از 
مورخ 95/11/19 بطور مستمر بابت نفقه فرزند مشــترك به انضمام 1/500/000 ریال هزینه 
کارشناسى و 110/000 تومان هزینه دادرسى و تمبر و هزینه نشر آگهى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید راى صادره غیابى محسوب و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شــعبه و بیســت روز پس از آن قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهى در محاکم دادگاه 
خانواده اســت. م الف: 38404 شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/12/558
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1569/95ش6 شــماره دادنامه: 9509976793602227- 95/11/25 تاریخ 
رسیدگى: 95/11/13 مرجع رســیدگى: شعبه 6 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رضا 
مرادى فرزند مسعود به نشانى: اصفهان- خ برازنده- کوچه بهار هشت- مجتمع مرجان بلوك 
A- واحد 3 خواندگان: 1- سعید استکى ف ابراهیم به نشــانى: اصفهان- خ زینبیه- کوى 8 
قدسى الله چهارراه سوم پالك 51، 2- حســین زمانى کتایونچه ف حسن به نشانى مجهول 
المکان. خواســته: الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى در خصوص تنظیم و 
انتقال سند یک دستگاه پژو 405 به شماره انتظامى مقوم به /100/000/000 ریال. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شــورا: درخصوص دعوى خواهان رضا مرادى فرزند مسعود به طرفیت خواندگان: 

1- سعید استکى 2- حسین زمانى کتایونچه به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال سند خودرو پژو 405 به شماره انتظامى 587/53 ص 79 پالك قدیمى و 
پالك 968/53ق28 مقوم به /100/000/000 ریال. با عنایت به مفاد پرونده، شــرح اظهارات 
خواهان مبنى بر اینکه خودروى موضوع دادخواســت را از خوانده خریدارى نموده، ثمن معامله 
را کامل پرداخت نموده، مدارك خودرو نیز در ید وى مى باشــد لیکن خواندگان از انتقال سند 
قطعى به نام وى امتناع مى ورزند. نظر به برقرارى تسلسل ایادى، وجود مدارك خودرو از سال 
93 در ید خواهان عدم حضور خواندگان، على رغم ابالغ قانونى عدم ارائه الیحه به شورا و اینکه 
اظهارات خواهان تکذیب نشده است. شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و با استناد 
به مواد 10، 219 الى 223 قانون مدنى و ماده 198 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و انتقال سند قطعى خودرو پژو 405 
به شماره انتظامى 968/53ق28 به نام خواهان مى باشد. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. در خصوص خوانده ردیف اول قرارداد 
دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. م الف: 38405 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/559
ابالغ راي

کالســه پرونده: 941340 شــماره دادنامه: 950/1591- 95/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه 9 
شوراى حل اختالف خواهان: محمدصادق فتحى به نشــانى: اصفهان- خ امام خمینى- فلکه 
دانشگاه صنعتى- خیابان شــهداى محمداباد- 4 متر بعد از پمپ بنزین- قبل از تقاطع- نبش 
فرعى دوم- پشت سراى سالمندان صادقیه- جنب شرکت لینا- ساختمان قرمزرنگ- شرکت 
ارمغان سالمت سبا، خواندگان: 1- شهرام عباسى دهکردى 2- نجف نجفیان هر دو به نشانی: 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی 
شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوي محمدصادق فتحى به طرفیت 1- شــهرام عباسى 
2- نجف نجفیان به خواسته مطالبه مبلغ 12/500/000 ریال وجه چک به شماره 628697 به 
عهده بانک ایران زمین به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در 
مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده تضامنى به پرداخت مبلغ دوازده میلیون 
و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و سیصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (94/6/5) تا تاریخ اجراي 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 38418 شعبه نهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/560
ابالغ راي

کالسه پرونده: 663/95 شماره دادنامه: 1016- 95/11/26 مرجع رسیدگى: شعبه 53 حقوقى 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهرداد مختارزاده فرزند رحیم به نشانى: بهارستان- خ 
ولى عصر- کوچه فرات غرات 6 پــالك 526 خواندگان: مالک 1- اصغــر نبوى فرزند اکبر ، 
فروشنده 2- محمدعلى رضا محمدى فرزند تقى هر دو به نشــانى مجهول المکان. خواسته: 
الزام به انتقال سند رسمى یک دستگاه وانت نیسان مدل 57 مقوم به 5 میلیون ریال. گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى 
با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
درخصوص دادخواست آقاى مهرداد مختارزاده به طرفیت آقایان 1- اصغر نبوى 2- محمدعلى 
رضا محمدى به خواسته الزام به انتقال سند رسمى مالکیت یک دستگاه وانت نیسان مدل 1357 
به شماره موتور 778995 به شماره شاسى 35871 به شماره شهربانى 13-614859 مقوم به 
5/000/000 ریال بدین شرح که خواهان اظهار مى دارد که خودرو را در سال 92 از آقاى محمدى 
خریدم و ایشان نیز از آقاى نبوى خریدارى نموده اند لکن تاکنون ماشین را به نام اینجانب ننموده 
اند لذا تقاضاى الزام به انتقال سند رسمى خودرو فوق را دارم على ایحال با عنایت به محتویات 
پرونده اظهارات خواهان، اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى که خوانده ردیف اول را به 
عنوان آخرین مالک خودرو معرفى نموده و همچنین با مالحظه قولنامه مورخه 94/10/30 که 
در آن خوانده ردیف دوم خودرو را به خواهان فروخته و نیز باتوجه به عدم حضور خواندگان على 
رغم ابالغ و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و دفاع، و اینکه مدارك و خودرو در تصرف 
خواهان مى باشد، لذا شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 219، 
220، 221، 233، 225 قانون مدنى و 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده 
ردیف اول به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انتقال سند رسمى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهــى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد 
دعوى صادر و اعالم مى نماید قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 38417 شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/561
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951380 شماره دادنامه: 9509976793602273-95/12/1 مرجع رسیدگى: 
شــعبه 6 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: تعاونى اعتبارى ثامن االئمــه به نمایندگى 
آقایان محمدحسین نظرى توکلى و مســعود مهردادى به نشــانى خیابان جى مقابل خیابان 
تاالر سرپرستى تعاونى ثامن االئمه با وکالت جواد قاســمى به نشانى خیابان شیخ مفید شرقى 
مجتمع بابا طبقه دوم جنوبى، خواندگان: 1- محمدرضا فروغى 2- محسن جهانگیرى سورخى 
3- محمد ترابى زیارتگاهى هر سه به نشــانى مجهول المکان4- مریم رجائیان مونجانى به 
نشانى خیابان چهارباغ خواجو جنب بانک پارسیان باشــگاه بدنسازى 5- مهدى منصورى به 
نشانى مجهول المکان، خواسته: محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد 
میلیون و پنج میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر در تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص 
دعوي تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به نمایندگى آقایان محمدحســین نظرى توکلى و مسعود 
مهردادى با وکالت جواد قاســمى به طرفیت: 1-محمدرضا فروغى 2- محســن جهانگیرى 
ســورخى 3- محمد ترابى زیارتگاهــى 4- مریم رجائیان مونجانى 5- مهــدى منصورى  به 
خواسته مطالبه مبلغ 175/000/000 ریال وجه 1 فقره چک به شماره  593717 به عهده بانک 
ملى به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت 
به دعوي خواهان از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیــه خواندگان ثابت به نظر 
می رسد که مســتنداً مواد  313 و 314 و قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 175/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 5/410/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چکهاى موصوف (95/4/6) تا تاریخ اجراي حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابــل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشــد. م الف: 38415 شعبه 6 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/12/562
ابالغ راي

کالســه پرونده: 951379 شــماره دادنامــه: 9509976793601705-95/11/30 مرجع 
رســیدگى: شــعبه 6 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به 
نمایندگى محمدحسین نظرى و توکلى به نشــانى: میدان بزرگمهر – اول خ بزرگمهر- کوچه 
آبشار سرپرستى تعاونى ثامن االئمه با وکالت جواد قاســمى به نشانى: میدان بزرگمهر – اول 
خ بزرگمهر- کوچه آبشــار سرپرســتى تعاونى ثامن االئمه خواندگان: 1-مهدى مردانى گرم 
دره 2- مصطفى فیض دولت آبادى هر دو به نشــانى مجهول المــکان 3- فرزاد رضوانى به 
نشانى: خ برازنده شهرك امام محمد باقر گلستان 1 پالك 308، 4- مهدى رضوانى به نشانى: 
اصفهان- سه راه ملک شهر- خ گلســتان- بلوار الهیه فرعى 23 آخر کوچه منزل سمت چپ، 
خواسته: مطالبه مبلغ بخشــى از چک به مبلغ 130/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارات 
دادرسى و حق الوکاله وکیل، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص 
دعوي تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به نمایندگى محمدحسین نظرى و توکلى به طرفیت آقایان: 
1- مهدى مردانى گرم دره 2- مصطفى فیض دولت آبادى 3- فرزاد رضوانى 4- مهدى رضوانى  
به خواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه یک چک به شماره  282306پ50 به عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض 
نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خواندگان ثابت به 
نظر می رسد که مستندا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 4/285/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و 

خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهاى موصوف (95/4/31) تا تاریخ اجراي حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره درخصوص خواندگان ردیف اول و دوم غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. راى در خصوص خواندگان ردیف سوم 
و چهارم حضورى و ظرف مدت 20 روز پــس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشــد. م الف: 38414 شعبه 6 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/12/563
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951178 شماره دادنامه: 9509976796302247- 95/11/18 مرجع رسیدگى: 
شعبه 33 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: روح اله ابراهیمى به نشانی: خ امام خمینى دهنو 
جنب بانک صادرات دهنو بلو سبزى قائم، خوانده: علیرضا شــیفته به نشانی: مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات قانونى و 
هزینه دادرسى، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شــورا: در خصوص دعوي آقاي روح اله ابراهیمى 
به طرفیت آقاى علیرضا شیفته به خواسته مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال به انضمام خسارت 
تأخیر تأدیه و خسارات قانونى و هزینه دادرســى. با عنایت به محتویات پرونده و تصویر پرینت 
بانکى و اظهارات خواهان در جلسه رســیدگى و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور نیافته و الیحه اى ارائه ننموده و شهادت شهود تعرفه شده خواهان طبق موازین شرعى 
و قانونى و پاسخ استعالم انجام شده از بانک ملى به شماره 42622 مورخ 95/11/12 لذا شورا با 
استناد به مواد 198و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 42/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/005/000 بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/10/4) لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص بانک 
مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 38420 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/564
ابالغ راي

کالسه پرونده: 620/95 شــماره دادنامه: 8093- 95/11/6 مرجع رسیدگی: شعبه 22 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مهران ذاکرى به نشــانی: ملک شــهر، خیابان مفتح، مجتمع 
مســکونى ســتاره اى ABC ، بلوك A 61 واحد 42، خوانده: محمد ســهرابى به نشــانی: 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه،  گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونــده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاي محترم شــورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به 
شــرح آتی مبادرت بصدور راي می نماید: راي قاضی شــورا: در خصوص دادخواست مهران 
ذاکرى به طرفیت محمد ســهرابى بخواســته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره 
چک به شــماره 1472/239404/13 عهده بانک ملت به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر 
تادیه باتوجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصول مســتندات دعــوي و اینکه خوانده با 
ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه شــورا حاضر نشــده و در قبال دعوي و مستندات 
ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازي نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوي به استناد مواد 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنی و مــواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و 
پرداخت 2/585/000 ریال به عنوان خســارت دادرسى به پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررســید (94/5/31) لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. راي صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شــعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهــى در محاکم حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 38434 شعبه 22 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/12/565
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950025 شماره دادنامه: 9509976793801657- 95/10/6 مرجع رسیدگی: 
شعبه 8 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: سکینه محمدى فالورجانى به نشانی: اصفهان 
خ رباط اول خ استاد شهریار بعد از بوستان آالله کوچه گلستان 1 منزل چهارم دست راست کوچه 
واحد 2، خواندگان: 1- میثم اسماعیلى 2- زهره بهاریان نیکو هر دو به نشانی: مجهول المکان 
3- مسعود رفیع زاده به نشانى: شاهین شهر خ صیاد شیرازى نیم فرعى 12 پالك 29، 4- حسن 
اسماعیلى به نشانی: مجهول المکان،  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دعوى 
خانم سکینه محمدى فالورجانى بطرفیت 1- آقاى میثم اســماعیلى 2- خانم زهره بهاریان 
نیکو 3- مســعود رفیع زاده 4- حسن اسماعیلى بخواســته مطالبه بخشى از یک فقره چک به 
مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام کلیه خســارات وارده اعم از هزینه دادرســی و خسارت 
تاخیر تادیه بدواً صدور قرار تأمین خواسته وفق ماده 108 و 117 قانون آ.د.م نظر به دادخواست 
تقدیمی و تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محــال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده ردیف سوم 
(مسعود رفیع زاده) در جلسه رسیدگى نسبت به امضاء پشت چک ادعاى جعل نموده و گزارش 
کارشناس خط دادگســترى که امضاء منتسب به آقاى مســعود رفیع زاده (خوانده ردیف سوم) 
مى باشد و کارشناس مصون از اعتراض مانده  اســت و اینکه دیگر خوانده گان (ردیف اول دوم 
و چهارم) على رغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور نداشــته و الیحه اى که حکایت از 
انکار و تکذیب دعوى مطروحه باشــد ارائه ننموده اند لذا دعوى خواهان را وارد تشــخیص و 
مســتنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى 
مدنی حکم بر محکومیت خوانــدگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت بخشــى از 
چک شماره (1345/703830/49) مورخ 94/12/27 متضامنًا و مبلغ 3/500/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررســید 94/12/27 لغایت تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می  نماید. راي 
صادره در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم و چهارم غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى حقوقــى اصفهان مى باشــد و در خصوص خوانده ردیف ســوم حضورى 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکــم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشــد. م الف: 38453 شعبه 8 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/566
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95-807 شماره دادنامه: 1166-95/11/27 مرجع رسیدگى: شعبه 29 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: محســن زمانى به آدرس اصفهان خ رودکى کوچه 15، خوانده: 
حسین سهرابى به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوي محســن زمانى به طرفیت: حسین سهرابى  به 
خواسته مطالبه مبلغ 1/000/000 ریال وجه چک به شــماره  954650- 87/12/28 به عهده 
بانک موسسه قرض الحسنه بسیجیان به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و همچنین جوابیه استعالم بانک مهر 
اقتصاد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرســى مدنى حکــم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یک میلیون ریال  1/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد و سى و پنج هزار 
ریال 135000  ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (87/12/28) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 38458 شعبه 29 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/12/567
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95- 206 شماره دادنامه: 975- 95/10/27 مرجع رسیدگى: شعبه 34 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر مطلبى به نشــانى: میدان میوه و تره بار تاالر 6 غرفه 10 
خوانده: ایوب سرام به نشــانى مجهول المکان. خواســته: مطالبه مبلغ 124/368/000 ریال 
بابت سه فقره حواله قرض الحسنه على ولى ا... به شماره 02978 و 02980 و 02979 فاکتور. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــورا: درخصوص دعوى آقاى اصغر مطلبى به طرفیت ایوب سرام 
به خواسته مطالبه مبلغ 12/368/000 ریال بابت وجه 3 فقره حواله قرض الحسنه على وا... به 
شماره 02978- 93/12/26 (به مبلغ سى میلیون ریال) و همچنین شماره 02979- 93/12/27 
(به مبلغ سى میلیون ریال) و شماره 02980- 93/12/28 (به مبلغ سى میلیون ریال) و فاکتور 
به شماره 200409 از تاریخ 89/1/1 تا تاریخ 94/1/8 به انضمام مطلق خسارات قانونى و هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه را نموده، با بررسى  اوراق پرونده و صورت جلسه تنظیمى مورخ 
95/10/8 باتوجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى 
موسسه قرض الحسنه على ولى ا... که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه با ابالغ قانونى حضور نیافته و دلیلى که اعالم برائت 
ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت اســت لذا به استناد مواد 198 و 519 و 522 

قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال (نود 
میلیون ریال) بابت حواله هاى قرض الحسنه على ولى ا... به شماره هاى فوق الذکر و همچنین 
پرداخت مبلغ 198/552 تومان بابت هزینه دادرســى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/2/29 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک 
مرکزى برعهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر مى نماید و نسبت به مازاد خواسته 
خواهان، نظر به اینکه خواهان عنوان داشته که فاکتور صادرشده ذى نفع آن آقاى صمد نائینى 
(شخص ثالثى) مى باشد و مشارالیه حق و حقوقش را در مورد فاکتور به ایشان واگذار نموده، لذا از 
آنجایى که فاکتور جزء اسناد تجارى نمى باشد که بتوان حق و حقوق آن را منتقل نمود لذا بنا بر 
مراتب فوق این خواسته خواهان را غیرثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 و ماده 2 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم به رد دعوى خواهان صادر مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه مى باشد و پس از انقضاى آن ظرف مهلت 
بیست روز پس ا ز ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 

الف: 38433 شعبه 34 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/12/568
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351113895 شــماره پرونده : 9509980351100687 شماره 
بایگانی شــعبه: 950742 خواهان زهرا کیوان منش دادخواستی به طرفیت خواندگان مسعود 
آذرى ســیل آبادى و عادله خانم عمرانى و امیررضا بدایت و حشــمت اله صفریان به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسى و الزام به ایفاى تعهد (مالى) مبنى بر الزام به تنظیم سند رسمى ملک 
و مطالبه خســارت تاخیرتادیه و الزام به ایفاى تعهد (مالى) مبنى بر تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 356 ارجاع و به کالســه 9509980351100687 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن جهت اجراى قرار کارشناسى 1396/01/29 و ساعت 09:30 تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 38478 شعبه 11  دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/12/569
اجراییه

شماره: 418/95 ش9ح-95/11/20 به موجب راي غیابى شماره 477 تاریخ 95/6/29 حوزه 9 
شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- شایسته 
آتشــک دســتنائى فرزند على 2- حمیدرضا عبداله فریدنى فرزند غالمرضا هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکوم اند به: تضامنى به پرداخت 42/735/127 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 1/190/660 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/19 
لغایت اجراى حکم و مبلغ 150/000 ریال هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه، 
پرداخت نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیهماست. مشــخصات محکوم له: بانک مهر 
اقتصاد با نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت آزاده باللى مهیارى به نشــانى: اصفهان پل ابوذر 
ابتداى خ توحید پ 3.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. محکوم علیهما تا 30 روز 
پس از ابالغ اجرائیه میتوانند ضمن ارائه صورت کلیه اموال، دعوى اعسار را نیز اقامه نمایند تا 
بازداشت نشوند. م الف: 2020 شعبه 9 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک) /12/607
اجراییه

شماره: 265/95 ش8ح-1395/11/20 به موجب راي شــماره 539 تاریخ 95/7/28 حوزه 8 
شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- خدیجه 
شجاعى راد فرزند على 2- امیر رضایى مهر فرزند اسداله هر دو  به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 18/340/099 ریال بابت اصل دین و 
خسارت تاخیر از تاریخ 91/3/1 تا زمان وصول و مبلغ 735/100 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له: بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى با وکالت 
آزاده باللى مهیارى به نشانى: اصفهان چهارباغ پایین روبروى ورزشگاه تختى نبش ك ارباب، 
هزینه عملیات اجرایى برعهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم 
نماید. محکوم علیه تا 30 روز پس از ابالغ اجرائیه مى تواند ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود 
دعوى اعسار را نیز اقامه نماید تا مانع بازداشت شود.  م الف: 2019 شعبه 8 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /12/608
ابالغ راي

شماره پرونده: 266/95 شماره دادنامه: 707- 95/10/1 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نشانى: 
اصفهان پل ابوذر ابتداى خ توحید پ 3 با وکالت خانم آزاده باللى مهیارى به نشــانى: اصفهان 
چهارباغ پائین روبه روى ورزشگاه تختى نبش کوچه ارباب، خواندگان: منیژه هارونى جمالوئى ف: 
محمدآقا- پیمان نورى ف: لطف اله- لطف اله نورى ف: یداله همگى به نشانى: مجهول المکان، 
موضوع: صدور حکم به  محکومیت تضامنى خواندگان بــه پرداخت مبلغ 22/733/974 ریال 
بابت قسمتى از یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات قانونى و تأخیر تأدیه. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت 
مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل 
نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي 
مینماید. راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم آزاده باللى 
مهیارى به طرفیت خانم منیژه هارونى جمالوئى و آقــاى پیمان نورى و آقاى لطف اله نورى به 
خواسته صدور حکم به  محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 22/733/974 ریال بابت 
قسمتى از یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات قانونى و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه خواندگان 
على رغم ابالغ قانونى و ضمایم آن در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده  است. شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت 
به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه که برعهده خوانده ردیف دوم آقاى پیمان نورى بوده 
است با اســتصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواســته ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به 
ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه 
تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشــخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت دیرکرد  
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هفت صد و سى و سه هزار و نه 
صد و هفتاد و چهار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و یازده هزار ریال هزینه 
دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
مورخه 92/8/26 لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شــد، در حق خواهان صادر و در خصوص 
خواندگان ردیف اول و سوم خانم منیژه هارونى جمالوئى و لطف اله نورى به علت نبود مدارك و 
مستندات الزم مبنى بر ضمانت خواندگان نسبت به چک صادره به استناد ماده 197 آیین دادرسى 
مدنى حکم به بى حقى صادر مى گردد و اعالم مى نماید، رأى صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 2021  اسالمیان قاضى شعبه 
هشتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/609

ابالغ وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى عباس درى دادخواستى به مبلغ 
63/900/000 ریال- 44/000/000 ریال بطرفیت آقاى عبدالعلى محمدى پالرتى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 298/95 در شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا 
به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز یکشنبه مورخ 96/1/20 
ساعت 17 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1182 شــعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/12/740
حصر وراثت

شــماره: 1874/95 فریبا زورمند کمندانى داراى شناسنامه شــماره 175 به شرح دادخواست 
تقدیمی به کالسه 550/95 شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدعلى منتظرى فرزند ایاز شماره شناســنامه 1185 در تاریخ 95/8/25  اقامتگاه 
خود را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فریبا زورمند کمندانى به شــماره 
شناسنامه 175 (همسر متوفى) 2- عباســعلى منتظرى به شماره شناســنامه 1 (پدر متوفى) 
3- صغرى رستمى شــاتورى به شــماره شناســنامه 555 (مادر متوفى) 4- الناز منتظرى به 
شماره شناسنامه 5650157081 (فرزند متوفى) 5- فاطمه یسنا منتظرى به شماره شناسنامه 
565022793 (فرزند متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او  باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شوراى حل اختالف بخش

 جلگه/12/600
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چند ایده به ظاهر احمقانه براى سالمت بدن!چطور غذا بخوریم تا مریض نشویم؟ 

حتى وقتى با حرکات آهســته مســواك مى زنید، خون از لثه هایتان جارى 
مى شود؟ خون ریزى لثه هنگام مســواك زدن اغلب ناشى از مشکل بزرگ 
و غیرقابل حلى نیســت. اما اگر برخى نکات را ندانید، ممکن اســت آنقدر به 
لثه هایتان آسیب بزنید که سالمتشان با مشــکلى جدى تر از خونریزى هاى 

گاه و بى گاه مواجه شود. 

بلد نیستید نخ دندان بکشید؟   
هروقت نخ دندان مى کشید لثه هایتان زخمى مى شوند؟ فکر نکنید خونریزى 
لثه هنگام کشیدن نخ دندان اتفاقى است که همه افراد آن را تجربه مى کنند. 
این مشکل در اغلب موارد به دلیل اســتفاده از نخ دندان نامناسب یا محکم 
کشیدن نخ روى لثه است و از نظر محققان، در چنین شرایطى زیان نخ دندان 
از سود آن بیشتر است. اگر شما به این شیوه بین دندان هایتان نخ مى کشید، 
احتماال هنگام مسواك زدن خونریزى لثه را تجربه مى کنید، چراکه با حرکت 
دادن نخ دندان در موقعیت نامناسب، پیش از مسواك زدن به لثه هایتان آسیب 

 زده و آن ها را حساس کرده اید.   

هورمون هایتان در نوسان اند؟
بسیارى از خانم ها زمانى که هورمون هایشــان دچار نوسان مى شود (دوران 

بلوغ، باردارى، یا یائسگى) لثه هایى حساس پیدا مى کنند. در این روزها حتى 
حرکت آرام مسواك روى دندان هم مى تواند زمینه را براى خونریزى دندان 

فراهم کند.

بى خوابید؟
وقتى استرس دارید، دچار کمبود خوابید یا غذاى نامناسبى مصرف کرده اید، 
حجم باکترى ها در دهانتان بیشــتر مى شــود و لثه تان دچــار التهاب هایى 

مى شود که آن را مســتعد خونریزى مى کند. در این شرایط، لثه تان حساس 
و آمــاده خونریزى مى شــود و با هر بهانــه کوچکى دهانتان پــر از خون

 مى شود.

داروى خاصى مصرف مى کنید؟
مصرف برخى داروها، مثل داروهاى ضدافسردگى و فشارخون ممکن است 
باعث خشکى دهان شود. در این شــرایط کمبود بزاق ناشى از مصرف این 
داروها، به باکترى ها اجازه مى دهد با سرعت بیشترى تکثیر شوند و لثه شما 

را قرمز، متورم و خونین کنند.

اوضاع بدتر از اینهاست؟ 
گفتیم که در اغلب موارد، خون ریزى لثه نشانه دچار بودن به بیمارى مهلکى 
نیست. اما گاهى هم مشکالت به ظاهر بى اهمیتى مثل خونریزى لثه مى توانند 
زنگ خطرى براى آگاه شــدن شما از یک مشــکل مهم تر باشند. محققان 
مى گویند ابتال به بیمارى هاى تهدیدکننده اى مانند دیابت، سرطان خون یا 
حتى HIV، مى تواند سیســتم ایمنى بدن را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به 
تورم لثه ها و خونین شدنشان شود؛ پس اگر مدتى طوالنى دچار خونریزى لثه 

شدید، به سادگى از کنار آن نگذرید.

متخصص طب سنتى ایرانى آداب صحیح غذاخوردن براى پیشگیرى از بیماریها را تشریح کرد.
سید على مظفرپور درباره  آداب صحیح غذا خوردن اظهار داشت: امروزه بسیارى از افراد را مشاهده مى کنیم که به انواعى 

از اختالالت گوارشى مبتال هستند که این امر زمینه ساز بروز بسیارى از بیماریها است.
وى گفت: براى اصالح سیستم گوارش، نخستین قدم رعایت شیوه صحیح غذا خوردن است؛ هرگز تا وقتى کامًال گرسنه 

نشده اید، غذا نخورید حتى اگر وقت صبحانه و ناهار و شام رسیده باشد.
این متخصص طب سنتى ایرانى ادامه داد: با افزایش سن، قوت هاضمه کم مى شود لذا پس از سن جوانى، حجم غذا را 

کم کنید, نوشیدن آب و مایعات به همراه غذا، اشتباه است و در هضم غذا اختالل ایجاد مى کند.
مظفرپور عنوان کرد:  افراد سعى کنند که نیم ساعت قبل از غذا تا 2 ساعت پس از آن، مایعات نخورند (در صورت عدم 
تحمل، آب را به مقدار کم، جرعه جرعه و به آرامى بنوشند تا با مقدار کمتر آب، تشنگى برطرف شود)، حتماً لقمه را کوچک 

بردارند, با لقمه بزرگ، فرایند جویدن کامل نخواهد شد.
وى اضافه کرد: افراد پس از اینکه لقمه را داخل دهان گذاشتند و مشغول جویدن شدند، قاشق را بر زمین بگذارند و تا 

لقمه بعدى صبر کنند.
این متخصص طب سنتى ایرانى تصریح کرد: بهترین زمان بلع لقمه غذا، زمانى است که آن را به طور کامل جویده و به 

مایع نسبتاً رقیقى تبدیل شده باشد و بلع آن آسان باشد.
مظفر پور یادآور شد: معده براى هضم غذا، شیره هاى گوارشى ترشح مى کند که براى عملکرد به روى غذا نیازمند فضا 

هستند؛ افراد نباید معده خود را انباشته از غذا کنند بلکه وقتى هنوز اشتها دارند، دست از غذا بکشند.

شاید ندانید ولى این راه هاى غیر متعارف به سادگى به سالمت و بهداشت فردى شما کمک میکنند.
بعد از غذا خوردن مسواك نزنید!

مسواك زدن دندان ها بالفاصله بعد از خوردن غذا یا نوشیدنى بخصوص اگر اسیدى باشد میتواند باعث ساییده شدن 
میناى دندان و ساییده شدن الیه زیرین آن شود. حداقل 30 دقیقه بعد از مصرف غذا براى مسواك زدن صبر کنید.

وقتى خسته هستید نوشیدنى هاى انرژى زا نخورید!
نوشــیدنى هاى انرژى زا پنج برابر قهوه کافئین دارند و اغلب هر نوشیدنى بیشــتر از 13 قاشق چایخورى شکر دارد.
انرژى اى که این نوشیدنى ها به شما میدهد زودگذر اســت و با فاصله کمى دوباره احساس کسالت و رخوت به شما 

دست خواهد داد.
وقتى خسته هستید باید ورزش کنید!

بر اساس مطالعه اى که در مجله علم و دانش درباره تمرین و ورزش منتشر شده است، یک جلسه تمرین 30 دقیقه اى 
با شدت متوسط به رفع خستگى و افسردگى کمک میکند. دلیل: ورزش میزان اکســیژن خون را باال برده و منجر به 

عملکرد بهتر جسمى و ذهنى میشود.
 کمى تنها باشید!

همیشه در کنار دوستان بودن ممکن است کمک زیادى به بهبود کیفیت زندگى شما نکند. گذراندن زمانى به تنهایى 
میتوانید به شما در پردازش افکارتان کمک کرده و باعث شــود خودتان را بهتر بشناسید و راه حلى براى مشکالتتان 

پیدا کنید.

ورزش، کاهــش وزن و داروهــا مى توانند به کاهش ســطح 
کلســترول خون کمک کنند؛ اما رژیم غذایى نیز نقش بسیار 

مهمى را در این زمینه ایفا مى کند
مواد غذایى که پایه و اساس گیاهى دارند، مانند کیوى، بدون 
کلســترول بوده و حاوى ترکیباتى هستند که مى توانند سطح 
 LDL لیپوپروتئین هاى با چگالى کم یا همان کلسترول بد که
نیز خوانده مى شوند، را کاهش داده و همچنین لیپوپروتئین با 
چگالى باال یا همان کلســترول خوب که HDL نیز نامیده 
مى شوند را افزایش دهند. از پزشک خود بخواهید به شما کمک 
کند تا با یک برنامه رژیم غذایى و شــیوه زندگى سالم بتوانید 

کلسترول خونتان را کنترل نمایید.

تحقیقات چه مى گوید؟
در سال 2009، یک مطالعه که در مجله بین المللى علوم غذایى 
و تغذیه چاپ شده اســت، گزارش داد: بزرگساالن تایوانى با 
کلسترول خون باال که دو عدد کیوى در روز به مدت 10 هفته 
مصرف کردند، کاهش قابل توجهى در ســطح کلسترول بد 
LDL)خونشان را مشاهده نمودند که این کاهش با افزایش 
سطح کلسترول خوب HDLهمراه بود.محققان به این نتیجه 
رسیدند که خوردن کیوى مى تواند یک راه خوب براى کاهش 

خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى باشد.مطالعه دیگرى که در 
ماه ژوئن 2013 در مجله انگلیسى تغذیه چاپ شد، نشان 

داد که مردان داراى کلسترول خون باال با مصرف 
یک رژیم غذایى سالم که شامل دو عدد کیوى در 
روز بود، توانستند سطح کلسترول کل خونشان 
را کاهش دهند در حالى که مقدار کلســترول 

HDL آن ها افزایش داشت.

راه هایى براى مصرف کیوى
اگر بــه دنبال تغییراتــى درمان کننده در شــیوه 

زندگى تان هستید مانند آن چه در رژیم غذایى توسط 
موسسه ملى سالمت توصیه شده که موجب کاهش سطوح 

کلسترول خون مى شود، شما باید دو تا چهار واحد از میوه هاى 
تازه یا کنسرو شده بدون شکر، میوه هاى فریز شده، خشک شده 

و یا کنسرو شده در هر روز مصرف کنید.یک واحد کیوى معادل 
یک دوم فنجان کیوى خرد شده تازه یا یک کیوى متوسط است. 
سعى کنید تکه هاى کیوى را به ماست بدون چربى یا کم چربى 
براى وعده صبحانه اضافه کنید، مى توانید آن را با ساالد خود 
در وعده ناهار مصرف کنید و یا اینکه از آن به عنوان یک دسر 

سالم بعد از شام بهره ببرید.
فیبر در کیوى

موسسه ملى سالمت توصیه مى کند که مصرف مقدار زیادى از 
فیبر در رژیم غذایى مى تواند به کاهش سطح کلسترول کمک 
کند، به خصوص اگر این فیبــر را از منابع غنى از فیبر محلول 

دریافت نمایید.

چربى اشباع شده در کیوى
یک کیوى کامل که حدود 5 ســانتى متر قطر دارد، شــامل 
36/0 گرم چربى که تنها 02/0 گرم آن اشباع است، مى باشد. 

موسسه ملى سالمت مى گوید چربى هاى اشباع شده، 
مهم تریــن عامل در رژیم غذایى اســت که بر 
سطح کلســترول تام و LDL اثر مى گذارد. 

مصرف غذاهایى که چربى هاى اشباع کمى دارند، به کاهش 
کلسترول خون کمک مى کند. چربى هاى اشباع شده در یک 
کیوى با سایز متوســط کمتر از یک درصد از حد تعیین شده 
براى بزرگساالن است که در یک رژیم غذایى 2000 کالرى 

توصیه مى شود.

کیوى و آب آن
فیبر محلول، آب را در دســتگاه گوارش شما جذب کرده و به 
شکل یک ژل چســبناکى در مى آید که مى تواند توانایى روده 
را در جذب کلســترول مهار کند. یک کیوى حاوى حدود 1/7 
گرم فیبر، با 0/7 گــرم فیبر محلول اســت. فیبر محلولى که 
از یک کیوى حاصل مى شــود به اندازه یک دوم فنجان کلم 
پخته شده، یک فنجان کرفس خام یا 3 قاشق غذاخورى جوانه 

گندم مى باشد.

تأثیر مصرف کی وى بر کاهش کلسترول خونتأثیر مصرف کی وى بر کاهش کلسترول خون
سرکه سیب از جمله خوردنى هایى ا ست که بسیارى از افراد فوائد آن را براى سالمتى باور دارند اما نتایج برخى 

مطالعات، خواص این ماده خوراکى را به چالش کشیده است.
ادعاهایى در مورد فوائد سرکه سیب براى کاهش وزن، 
کاهش قند خون و موارد دیگر مطرح شده که البته برخى 

از این ادعاها اساس علمى ندارند.
یکى از ادعاهاى مطرح شده در مورد فایده سرکه سیب، 
تاثیر آن روى افزایش ســوخت و ساز بدن و کاهش وزن 
است در حالى که سرکه ســیب در واقع این خاصیت را 
ندارد. به گفته کارشناسان، افراد به دلیل نبود اطالعات، 
ادعاهایى مطرح مى کنند که یکى از آنها تاثیر سرکه سیب 

بر کاهش وزن است.
عالوه بر این در ســال 2007 مطالعه اى انجام گرفت که 
نشان دهنده تاثیر سرکه سیب در تنظیم قند خون و مفید 
بودن این ماده خوراکى بــراى مبتالیان به دیابت نوع 2 
بود. در این بررسى محققان ادعا کردند خوردن دو قاشق 
غذاخورى سرکه سیب پیش از خواب به کاهش سطح قند 
خون در روز بعد منجر مى شود. اما صحت این ادعا نیز هنوز 

قابل تردید است چرا که تنها روى 11 نفر آزمایش شده است.
 اما از طرفى هم آزمایش دیگرى روى موش هاى آزمایشگاهى انجام گرفت و مشخص شد که مصرف سرکه 
سیب همراه با آب، سطح باکترى هاى خوب روده را افزایش مى دهد که نشان دهنده تاثیر مثبت این خوراکى 

در کاهش عالئم بیمارى گوارشى در انسان است.

 بیمارى هاى قلبى نخستین قاتل بشر محسوب مى شوند که عمدتا در ساعات اولیه و پایانى شب بیمار را 
دچار بى قرارى و درد کرده و در نهایت فاصله او را با مرگ نزدیک و نزدیک تر مى کنند. 

محققان مى گویند خطرناك ترین زمان براى حمله قلبى که به ایست قلبى و نهایتا مرگ منتهى مى شود 
ساعاتى است که بشر در آستانه خواب است و یا به خواب رفته اســت. به گفته این محققان اکثر حاالت 

اضطرارى قلبى عروقى  مانند مسدود شدن جریان خون 
در عروق خونى در ناحیه ریه هــا، پارگى عروق خونى و 
حتى گرفتگى عروق خونى غالبا در این ساعت ها اتفاق 

مى افتد.
این دانشــمندان که به تازگى نتایج تحقیقات خود را در 
نشریه هارواد منتشر کرده مســدود شدن جریان خون، 
پارگى عروق و یا هر یک از تغییراتى که منجر به عارضه 
قلبى مى شود لزوما براى ســالمندان خطرناك نیست. 
اما ایــن تغییرات براى افرادى که مشــکل کوچکى در 
شریان هاى قلبش داشته باشــد خطرناك است و براى 
او ریسک باالترى در بروز حمله هاى قلبى خطرناك در 

ساعات خواب و یا ساعات اولیه صبح به وجود مى آورد.
علت بروز سکته قلبى در آخرین ساعات شب این است 
که در مرحله خواب غالبا فشار خون و ضربان قلب کاهش 
پیدا مى کند. در چنین شرایطى اگر فرد خواب بییند و یا به 

هر دلیلى فعالیت سیستم عصبى و ارادى  ش افزایش پیدا کند میزان انرژى که مصرف مى کند از زمانى 
که بیدار است خیلى بیشتر مى شود.

 در این مرحله قلب به سرعت مى تپد و فعالیت هاى بیشترى را انجام مى دهد پس انرژى بیشترى مصرف 
مى کند و احتیاج به اکسیژن بیشترى هم دارد. در این شــرایط بیکار شدن ناگهانى مى تواند خطر آفرین 
باشد. چون فرد نمى تواند این اتفاقات و تاثیرات بیولوژیکى که در بدنش رخ داده کنترل کند و یا کاهش دهد 

بنابراین احتمال آنکه با خطر سکته قلبى و یا عارضه قلبى جدى مواجه شود بسیار زیاد است.

چند نکته 
درباره خواص سرکه سیب

حمله قلبى، چه زمانى 
به مرگ منتهى مى شود؟

در صورت امتناع از دفع به موقع ادرار، شــرایط رشد باکترى ها فراهم مى شــود و درنتیجه احتمال عفونت 
افزایش مى یابد.

مصرف غذاها و مایعات به پر شدن مثانه منجرمى شود. مثانه فقط حجم معینى را در خود نگه مى دارد و زمانى 
که  بیشترازحد پر  شود، به مغز عالمت نیاز به دفع ارسال مى کند. در صورت امتناع از دفع به موقع ادرار،  شرایط 
رشد باکترى ها فراهم مى شــود و درنتیجه احتمال عفونت افزایش مى یابد. در این مطلب به چند پیامد نگه 

 داشتن ادرار اشاره  شده است.
عفونت معده:

نگه داشتن ادرارنه  تنها  باعث درد در قسمت تحتانى شــکم مى شود بلکه خطر ابتال  به عفونت معده را   هم  
افزایش مى دهد.  زمانى که میکروب هاى موجود  در ادرار از بدن خارج نمى شــود،  فرد دچار عفونت معده 

هم مى شود.
 عفونت مجراى ادرارى:

نگه  داشتن ادراربراى مدت  زمان طوالنى، بدن را در معرض باکترى هاى مضرقرار مى دهدو احتمال ابتال به 
عفونت ادرارى (UTI) یا عفونت مثانه را افزایش مى دهد.

 درد هنگام دفع:
نگه  داشتن ادرار اگر به طور مدام تکرار شودباعث درد شدید هنگام دفع ادرار مى شود.

  تب:
نگه  داشتن ادرار براى مدت طوالنى، مانع دفع باکترى موجود در بدن مى شود و این به  نوبه خود باعث  بروز 

تب خواهدشد.
 تورم مثانه و خطر بروز سرطان:

هنگام مصرف آب مثانه به آرامى پرمى شود و در صورت دفع نشدن مثانه متورم مى شود. پیشگیرى نکردن از 
تورم مثانه به سرطان مثانه منجر مى شود.

 سنگ کلیه :
آب به پاك  سازى  کلیه ها کمک مى کند. اما زمانى که ادرار براى مدت طوالنى نگه  داشته شود، به  طورجدى 

روى کلیه تاثیر مى گذارد و به سنگ کلیه و درد منجر مى شود.
 کیست:

کیست کلیه نوعى التهاب است. این  مشکل عمده اى است که بیشتر در زنان رخ مى دهد.
 درد در قسمت تحتانى شکم:

نگه داشتن طوالنى مدت ادرار، در قسمت تحتانى شکم درد  ایجاد مى کند.

 عواقب نگه داشتن ادرار

ن المللى علوم غذایى 
رگساالن تایوانى با 
0وز به مدت 10 هفته 
ــطح کلسترول بد 
ن کاهش با افزایش 
حققان به این نتیجه 
 خوب براى کاهش

عه دیگرى که در 
پ شد، نشان 

 مصرف
وى در 
شان 
رول 

 شــیوه 
ذایى توسط 

ب کاهش سطوح 
ار واحد از میوه هاى 
یز شده، خشک شده 

چربى اشباع شده در کیوى
5یک کیوى کامل که حدود 5 ســانتى متر قطر دارد، شــامل 
اشباع است، مى باشد.  0 گرم چربىکه تنها 02/0 گرم آن 36/0

موسسه ملى سالمت مى گوید چربى هاى اشباع شده، 
مهم تریــن عامل در رژیم غذایى اســت که بر 
کلســترول تام و LDL اثر مى گذارد.  Lسطح

3پخته شده، یک فنجان کرفس خام یا 3 قاشق غذاخورى جوانه
گندم مى باشد.

,,

مردان داراى 
کلسترول خون 
باال با مصرف 
یک رژیم غذایى 
سالم که شامل 
دو عدد کیوى 
در روز بود، 
توانستند سطح 
کلسترول کل 
خونشان را 
کاهش دهند در 
حالى که مقدار 
 HDL کلسترول
آن ها افزایش 
داشت

چرا هنگام مسواك زدن، لثه هایمان دچار خونریزى مى شود؟
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@nesfejahanclub با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

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