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قاتل ورزشکار اصفهانى اعتراف کرد

میلیونرها به اقیانوسیه مى روندازدواج  مخفى 8 سال دوام آورد!منارجنبان اصفهان براى گردشگران نوروزى تکان مى خوردگوشت گوسفند 1000 تومان ارزان شد حذف مصوبه جنجالى از برنامه ششم بین المللحوادثاستاناقتصادجهان نما

جوالن سنگ قبر وارداتى 
در بازار ایران!
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در صفحه سالمت بخوانید در صفحه فناورى بخوانید

شیوع دیسک گردن در افراد کارمندحل مشکالت واى فاى با چند کار ساده 
 آیا در منزل شــما هم نقاط کور واى فاى وجــود دارد؟ قبل از اینکه 
بخواهید جهت رفع این مشکل اقدام کنید، ممکن است با تغییر محل 
نصب روتر (Router) مشکل شما رفع شود.به نظر واى فاى نیرویى 
جادویى است که تنها توسط ساحرانى که راهکارهاى جادویى آن را 
مى دانند قابل دستکارى است. اما حقیقت اینگونه نیست. لپ تاپ یا 

آیپد شما توسط فناورى که یک قرن قدمت دارد  ...

مدیر گروه جراحى مغزو اعصاب بیمارســتان میالد گفت: هر انسان 
معموًال 26 مهره در ستون فقرات خود دارد، مهره ها به وسیله صفحات 
انعطاف پذیرى به نام دیسک بین مهره اى از یکدیگر جدا مى شوند 
که این صفحات انعطاف پذیر،منجر به تســهیل در حرکات انسان 
مى شود.مسعود شــیروانى ادامه داد: اگر بنا به دالیلى از جمله بلند 

کردن جسم سنگین یا چرخش ناگهانى فرد  ...
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دختران نجف آباد
 بر بام فوتبال ایران

تیم آینده ســازان با برترى 5-1 در برابر تیم قشقایى 
شــیراز به مقام قهرمانى این دوره از بازى هاى لیگ 
برتر بانوان دست یافت. آینده ســازان در این بازى به 
برترى 5-1 دست یافت. هاجر دباغى، فاطمه عادلى، 
صفورا جعفرى و فروغ مورى (2 گل) زننده گل هاى

 آینده سازان در این بازى بودند. 
7

شرایطى دشوارتر از خوزستان در انتظار اصفهان است

خودروى «کوییک»، زیر 40 میلیون تومان عرضه مى  شود

چرا نتایج نظرسنجی انتخاباتی منتشر نمی شود؟

ایرانیان 3 بار در تاریخ 
یهودیان را نجات

 داده اند 

مردم نگران 
کمبود و گرانى 
گوشت و مرغ 
نباشند
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اصفهان، بهشت شب بوکاراناصفهان، بهشت شب بوکاران
ساالنهساالنه1111 میلیون گلدان گل شب بو در استان تولید مى شود میلیون گلدان گل شب بو در استان تولید مى شود
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فیلم با 
پیام سیاسى
 نمى س ازم

جزئیات جدید از قتل شنبه شب در مقابل باشگاه بدنسازى



0202جهان نماجهان نما 2901سه شنبه  24 اسفند ماه 

معــاون اول رئیس جمهــورى با انتقاد از کســانى که 
مى گویند رئیس جمهورى در مقابل فالن مطلب رهبر 
معظم انقالب ایستادگى کرده یا انجام نداده است، گفت: 
بهترین رابطه بین رهبرى و رئیس جمهورى وجود دارد.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیرى اظهار داشت: وقتى 
مى شنوم که کســى در جایى مى گوید دولت یا رئیس 
جمهور در مقابل فالن مطلب رهبرى ایستادگى کرده 
و یا انجام نــداده واقعًا به عنوان یک انســان غصه دار 

مى شوم که چرا چنین حرف هایى گفته مى شود.
وى افزود: کشور در مقطع فعلى با مسائل مهمى هم در 
سطح جهانى، هم در ســطح منطقه اى و هم در داخل 

روبه رو است.
معــاون اول رئیــس جمهورى یــادآور شــد: یکى از 
حرف هاى اساسى دولت تدبیر و امید این بود که کشور 
وارد یک دورانى از مشکالت سیاست خارجى، داخلى، 
مسائل اقتصادى و سیاسى شده که نیازمند تدبیر جدى 

براى عبور از آن است.
جهانگیرى تأکید کرد: ما راهى جز این نداریم که عقًال، 
شرعًا، اخالقًا و منطقًا همه مســئولین و نیروهاى مؤثر 
کشور، همه گروه ها و جناح هاى سیاسى در یک انسجام 
کامل تحــت رهبرى رهبر معظم انقــالب در کنار هم 

قرار بگیرند. 

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشــورمان به سخنان 
اخیر نخســت وزیــر رژیــم صهیونیســتى واکنش 

نشان داد.
به گــزارش انتخــاب، ظریــف در صفحه شــخصى 
اش در توئیتــر توشــت: «نتانیاهو بــه منظور فروش 
دروغ هاى نژادپرســتانه علیه آحاد یک ملت که ســه 
بار در تاریخ یهودیان را نجات داده اســت، متوسل به 
تاریخ قالبى و تحریف تورات مى شــود. عادتش این 

است.»
وى در ادامه آورده اســت: «یک بار دیگــر، بنجامین 
نتانیاهو نه تنها واقعیات معاصر را تحریف مى کند، بلکه 

همزمان گذشــته و حتى کتاب مقــدس را نیز تحریف 
مى نماید. واقعًا تأسف آور است که تعصب و نژادپرستى 
به جایى مى رســد که علیه آحاد یک ملت که سه بار در 
تاریخش یهودیان را نجات داده اســت چنین اتهامى 

وارد مى شود.»
ظریف نوشت: «کتاب "استر" بیان مى کند که چگونه 
خشایارشــا در چنین روزى یهودیان را از توطئه هامان 
نجــات داد؛ دوباره در زمــان کوروش، پادشــاه ایران 
یهودیان را از اســارت در بابل رهانید و در زمان جنگ 
جهانى دوم که یهودیان در اروپا کشــتار مى شــدند، 

ایرانیان به آنان پناه دادند.»

بهترین رابطه بین رهبرى و 
رئیس جمهور وجود دارد

ایرانیان 3 بار در تاریخ 
یهودیان را نجات داده اند 

از موسیقى در ابتذال 
استفاده مى شده

حجت االسالم والمسلمین سید احمد    فارس|
علم الهدى نماینده ولى فقیه در استان خراسان رضوى 
با بیان اینکه گاهى چندین سخنرانى تأثیر یک سکانس 
از یک فیلم را ندارد، ادامه داد: موسـیقى، جریان هنرى 
است که در تاریخ از آن در ابتذال استفاده مى شده است.

نماینده ولى فقیه در استان خراسان رضوى با تأکید بر 
اینکه مرز در موسـیقى خیلى مرز مخفى و پنهان است 
اما در شعر این مرز بارزتر و مشخص تر است، گفت: نه 

ضد هنر و نه ضد موسیقى هستیم، بلکه ضد ابتذالیم.
وى با اشاره به گفتگوى رئیس جمهور و تولیت آستان 
قدس رضوى گفت: آقـاى روحانى در سـفر قبلى خود 
به شوخى به آقاى رئیسـى گفتند «نزدیک است آقاى 
علم الهدى نقاره خانه شما را هم تعطیل کنند»، به ایشان 
گفتم در قرآن خدا براى مسجداالقصى حریم قائل شده، 

چطور مى شود براى امام رضا(ع) حریم قائل نشد؟

حمله رسایى به روحانى
  ایلنا| رسـایى گفت: فکـر مى کنم حتـى اگر 
اصولگرایان به کاندیداى واحد نرسند، مردم به کاندیداى 
واحد مى رسند؛ چرا که مردم در نه گفتن به آقاى روحانى 
اشـتراك نظر دارند. مسـئله مردم در حـال حاضر این 
اسـت که اگر با این افت حدوداً 25 درصـدى آراء آقاى 
روحانى، بـه او رأى ندهند، بـه چه کسـى رأى بدهند. 
چهارسال پیش 3/49 درصد تنها به یک دلیل به آقاى 
روحانى رأى ندادند و آن دلیل نیز این بود که این گروه از 
مردم، آقاى روحانى را براى این کار صالح نمى دانستند 
و 7/50 درصـد به آقـاى روحانى رأى دادنـد اما به صد 
دلیل این گونه رأى دادند و هر کس از یک منظر ایشان 
را ارزیابى کردند. در حال حاضر از میان 7/50 درصدى 
که به صد دلیل به روحانـى رأى دادند، هرکدام نظرى 
متفاوت دارند؛ چرا که دلیلى که بخاطـر آن به روحانى 

رأى دادند، محقق نشده است.

توصیه توئیترى آقاى مشاور 
به رئیسى

   خبر آنالین | مشـاور رئیس جمهـور در پـى 
شنیده شـدن زمزمه هاى انتخاباتى از مشهد در توئیتر 
خود یک یادداشـت منتشـر کـرد. متن پیـام توئیترى 

حسام الدین آشنا به شرح زیر است:
«شایسته نیست احترام آستان قدس رضوى را به کارزار 
سخت و تلخ انتخابات بکشانیم. مصلحت نیست قاضى 
را در معرض قضـاوت عمومى قـرار دهیم. از گذشـته 

عبرت بگیریم.»

محسن رضایى: نظامى نیستم
  ایلنا| محسـن رضایى در پاسـخ بـه اینکه با 
توجه به اینکه در سیاسـت هاى کلـى انتخابات بر عدم 
مداخله نظامیان در انتخابات تأکید شـده اسـت و اخیراً 
نیز سردار جعفرى هشدار دادند که هیچیک از سپاهیان 
حق دخالت در انتخابات را ندارند فکر نمى کنید حضور 
شـما در همایش جبهه مردمى و اعـالم حمایت از این 
جریان نوعى شائبه در این زمینه ایجاد مى کند؟ گفت: 
در جبهه مردمى «جمنا» سمتى ندارم ضمن اینکه االن 
هم نظامى نیستم و در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حضور دارم و این به معنى مداخله نظامیان در انتخابات 

نیست چراکه فقط در این همایش دعوت شده بودم.

دیدار اعضاى فراکسیون امید 
با روحانى

عضو هیئت رئیسـه فراکسـیون امید    تابناك |
گفت: اعضاى فراکسیون امید روز سه شنبه (امروز) به 
دیدار روحانى مى روند. محمد فیضى عضو هیئت رئیسه 
فراکسیون امید مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: 
در آستانه سال نو و در روز سـه شنبه 24 اسفند اعضاى 
این فراکسـیون به دیدار حجت االسـالم والمسـلمین 
روحانى مى روند. وى ادامه داد: این جلسه پس از جلسه 
علنى روز یک شـنبه مجلس شوراى اسـالمى خواهد 
بود.عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس تصریح 
کرد: در این دیدار نمایندگان درباره مسائل جارى کشور 

بحث هایى  را مطرح مى کنند.

توئیتر

حمید بقایى که نامزد انتخابات    آفتاب نیوز|
ریاســت جمهورى سال 96 شده اســت، در توئیتى 
عجیب درباره فیلترینگ توئیتر نوشته «دولت روحانى 
توضیح دهد چرا هنوز توئیتر فیلتر است!» گفتنى است 
احمدى نژاد و یارانش به تازگى به این شبکه  اجتماعى 
پیوسته و در آن فعالیت دارند. نکته جالب اینکه توئیتر 
در دولت احمدى نژاد فیلتر شــده بود. بقایى نیز جزو 
نزدیک ترین یاران و مدیران احمدى نژاد بوده است. 

بقایى همچنین کنایه اى به حضور مسئوالن دولت 
روحانى در توئیتر و اســتفاده از آن زده، بدون اینکه 
خودش توضیح بدهد در توئیتــر چه مى کند و چرا با 
وجود فیلترینگ توئیتر که در دولت احمدى نژاد انجام 

شده است، از این شبکه اجتماعى استفاده مى کند.
اعضاى کابینه دولت روحانى اگر هم در این شــبکه 
اجتماعى حضور دارند، حداقل اعتقادى به فیلترینگ 
گسترده و فیلتر شبکه هاى اجتماعى و بستن رسانه ها 
ندارند و بارها نیز در جهت رفع فیلترینگ و فضاى باز 
سیاسى و رسانه اى کشور تالش کرده اند چه   آنکه تا 
االن نیز در برابر تــالش برخى جریان ها براى فیلتر 

تلگرام مقاومت کرده اند. 
با این حال، جریان دلواپــس و یاران احمدى نژاد که 
خود عامل فیلتر بســیارى از شبکه هاى اجتماعى و 
سایت ها و رسانه ها بوده اند بدون آنکه توضیح بدهند 
چرا فیلترینگ گسترده اى در فضاى مجازى ایجاد 
کرده اند، هم از این شــبکه هاى اجتماعى استفاده 
مى کنند و هم طلبکارانه از دولت روحانى مى  خواهند 
دلیل تداوم فیلتر این شبکه هاى اجتماعى را توضیح 
دهد. نکته جالب اینکه اغلب فعالیت ها و توئیت هاى 
دلواپسان در شــبکه هاى اجتماعى نیز علیه دولت 

روحانى است.
احمدى نژادى ها و دلواپسان خودشان بهتر از هرکس 
دیگرى مى دانند که چرا توئیتر همچنان فیلتر است؛ 
همانطور که به خوبى مى دانند چرا در آستانه  انتخابات 
حضور و فعالیتشان در شبکه هاى اجتماعى گسترده تر 
شــده اســت. در هر صورت، اگر واقعاً آنها به تازگى 
هم به تأثیر و فواید شــبکه هاى اجتماعى در جامعه 
و افکار عمومى پى  برده اند، بایــد آن را به فال نیک 

گرفت.

در حالی که امســال در اتفاقی نادر نسبت    بهار |
به دوره هاي قبلی انتخابات، تنها مراکز اندك رســمی 
نظرســنجی در ایران (شــامل خبرگزاري دولتی ایرنا، 
خبرگزاري دولتی ایســنا و همچنین صداوســیما) از 
انتشار نتایج میزان اقبال افکار عمومی به کاندیداهاي 
احتمالی انتخابات دوماه دیگر ریاست جمهوري خودداري 
می کنند، مرکز افکارسنجى خبرگزاري دانشجویان ایران 
(ایسپا) که یکی از این مراکز رسمی نظرسنجی در کشور 
اســت پس از مدت ها سانسور نظرســنجی هاي خود، 
نتایج یک نظر سنجی را منتشر کرده که طبق آن گویا 
اکثر مردم به برگزارى انتخابات به صورت الکترونیکى 

اعتماد ندارند!
گفتنی اینکه در ایران، مراکز بخش خصوصی از انجام 
نظرسنجی نهی شــده و با آنها برخورد می شود و همه 
نتایج نظرسنجی ها در کشــور از کانال مراکز یاد شده 
دولتی و رســمی به صورت مهندســی شــده، منتشر 
می شوند. در این نظرسنجى که در نیمه اسفند در تهران 
به صورت حضورى و با حجم نمونه 900 نفر (50 درصد 
زنان و 50 درصد مردان) انجام شــده است، 41 درصد 
برگزارى انتخابات الکترونیکى را قابل اعتماد دانسته اند 

و 55 درصد این شیوه را قابل اعتماد نمى  دانند.
در بخــش دیگرى از این نظرســنجى دربــاره تمایل 
مردم بــراى شــرکت در دوازدهمیــن دوره انتخابات 
ریاست جمهورى سئوال شده است و نتایج نظرسنجى 
نشــان مى دهد 41/9 درصد مردم تهران قطعًا در این 
انتخابات شــرکت خواهند کرد. 18/8درصد نیز اعالم 
کرده  اند به احتمال زیاد در این انتخابات شرکت مى کنند. 
12 درصد هنوز در این زمینه تصمیمى نگرفته اند و 11 
درصد اعالم کرده انــد احتمال کمــى دارد که در این 
انتخابات شــرکت کنند. 16 درصد نیز اعالم کرده  اند 
به هیچ وجه در این انتخابات شــرکت نخواهند کرد. در 
مجموع و با توجه به تجربه «ایســپا» در محاسبه نرخ 

مشارکت مردم در انتخابات مى توان گفت درحال حاضر 
تمایل مــردم تهــران بــراى شــرکت در انتخابات 

ریاست جمهورى دوازدهم حدود 48 درصد است.
در همین حال با توجه به ادامه سانسور مراکز نظرسنجی 
نزدیک به دولت، که طبق گفته برخی محافل دلیل آن 
پایین آمدن قابل مالحظه پایگاه رأي آقاي روحانی در 
برخی از استان هاي کشــور می باشد، برخی رسانه هاي 
جناح راست اخیراً تازه ترین نظرسنجى مرکز افکارسنجى 
صداوسیما را منتشــر کرده اند که نشان مى دهد حسن 
روحانى و محمدباقــر قالیباف همچنان از بیشــترین 

شانس براى پیروزى در انتخابات ریاست جمهورى سال 
آینده برخوردارند.

جدیدترین نظرسنجى صداوسیما که سوم اسفند 95 و 
با نمونه 160هزارو20 نفر در سراســر کشور انجام شده 
نشان مى دهد حسن روحانى با 28/8 درصد و قالیباف با 
21/8 درصد در صدر قرار دارند. محمدرضا عارف با 12/2 
درصد و سعید جلیلى با 7/3درصد در رده هاى بعدى این 
نظرسنجى هستند. این میزان در نظرسنجى مشابهى در 
19 بهمن براى روحانى و قالیباف به ترتیب 30/5 و 23/6 

درصد بوده است.

نتایج نظرسنجى تازه نشــان مى دهد روحانى بیشترین 
محبوبیت را در رشــت (40)، یــزد(35)، ارومیه (35) و 
تهران (34/5) دارد و در اهواز (17/9) از کمترین حمایت 
برخوردار است. بااین حال میزان آراء او در اهواز از عارف 
(17/4)، قالیباف (13/9) و جلیلى  (14/3) بیشتر است. 
آراء قالیباف در پنج شــهر قم، مشهد، بجنورد، بیرجند و 

زنجان از روحانى پیشى گرفته است.
در ایــن نظرســنجى، 52/7درصد پاســخ دهندگان 
گفته اند که در انتخابات ریاســت جمهورى سال آینده 
که 29 اردیبهشت برگزار مى شــود، شرکت مى کنند. 

در برابر، 29/8 درصد نیز گفته اند در انتخابات شــرکت 
نمى کنند. 10/3 درصد احتماًال شــرکت مى کنند، 1/7 
درصد احتماًال شــرکت نمى کنند و 5/5درصد نیز هنوز 
تصمیم نگرفته اند. 29/6 درصد شــرکت کنندگان در 
این نظرسنجى در پاسخ به این سئوال که «به نظر شما 
رقیب جدى آقاى روحانى در انتخابات سال آینده ریاست  
جمهورى چه کسى خواهد بود؟»، قالیباف را جدى ترین 
رقیب روحانــى عنوان کرده انــد. 13/3 درصد محمود 
احمدى نژاد، 9/4درصــد محمدرضا عارف، 7/3 درصد 
سعید جلیلى و 1/3 درصد نیز بقایى را جدى ترین رقیب 

روحانى دانسته اند.
50/2 درصد پاسخ دهندگان در این نظرسنجى پیش بینى 
کرده اند حســن روحانى براى دومین بار به ریاســت 
جمهورى انتخاب خواهد شد. 45/1 درصد نیز پیش بینى 

کرده اند او در انتخابات پیش رو پیروز نخواهد شد.
نتایج این نظرسنجى نشــان مى دهد میزان آراء منفى 
روحانى 37/7 درصد، قالیباف 23/1درصد و جلیلى 21/1 
درصد است. از پاسخگویان به جز کسانى که گفته اند در 
انتخابات ریاست جمهورى سال آینده شرکت نمى کنند 
(70/2درصد کل پاسخگویان) پرسیده شده «در صورت 
شرکت در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده به نامزد 
کدام طیف یا جناح سیاســى رأى خواهید داد؟» 23/6 
درصد گفته اند به طیف آقاى احمدى نژاد، 22/4درصد 
به نامزد اصالح طلبان، 18/9 درصــد به اعتدالگرایان، 
18/4درصد به اصولگرایان، 1/9درصد به جبهه پایدارى 

و 0/4 درصد به مستقل ها رأى خواهند داد.
نتایج نظرسنجى مشابهى در 5 بهمن 95 نشان مى داد 
25/1 درصد پاسخگویان در صورت شرکت در انتخابات 
به نامزد اصالح طلبــان، 20/8 درصد بــه طیف آقاى 
احمدى نژاد، 18/5 درصد به اصولگرایان، 18/5درصد به 
اعتدالگرایان، 1/8درصد به جبهه پایدارى و 1/4  درصد 

به مستقل ها رأى خواهند داد.

«ایسپا» و «صدا و سیما» از مردم نظرخواهى کرده اند

چرا نتایج نظرسنجی انتخاباتی منتشر نمی شود؟

بقایى: روحانى توضیح دهد 
چرا توئیتر فیلتر است؟!

حذف مصوبه جنجالى از برنامه ششم

نحوه به اجماع رسیدن اصالح طلبان درباره روحانى

روایتى از 
نگرانى هاى انتخاباتى آیت  ا... هاشمى

مصوبه پرحاشــیه مجلس در برنامه ششــم توســعه در 
خصوص «تعیین ســقف دریافتى مقامــات و مدیران و 
کارکنان دســتگاه هاى اجرایى» با نظر مجمع تشخیص 

مصلحت نظام از متن قانون برنامه ششم حذف شد.
محمد خدابخشــى با اعالم این خبر به ایسنا گفت:  پیش 
از این شوراى نگهبان مصوبه مجلس در ماده 38 برنامه 
ششم را مغایر قانون اساسى و نظام ادارى صحیح عنوان 
کرده بود و به آن ایراد گرفته بــود که با اصرار مجلس بر 
نظر قبلى خود در این رابطه، این مصوبه جهت داورى بین 
مجلس و شــوراى نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ارجاع شد.
وى افزود: مجمع تشــخیص مصلحت نظام نظر شوراى 
نگهبان را تأیید کرد و این استدالل را آورد که جاى چنین 
مصوبه اى در قانون برنامه نیست و باید قانون جامعى در 
این زمینه تدوین شود. لذا با نظر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام کل ماده 38 و تبصره هاى آن، که قاعده گذارى براى 
پرداخت حقوق مدیران، مقامات و کارکنان دستگاه هاى 

اجرایى بود از متن برنامه ششم حذف شد.
به گزارش ایســنا، در مــاده 38 برنامه ششــم آمده بود: 

«مجموع پرداختى ماهانه مقامــات و مدیران و کارکنان 
دســتگاه هاى موضوع ماده 5 قانــون مدیریت خدمات 
کشــورى و ماده 35 این قانون حداکثر دو برابر حداکثر 
حقوق و مزایاى مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع 
تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشورى مى باشد و 
براساس تبصره این ماده شوراى حقوق و دستمزد مى تواند 
با پیشنهاد رؤســاى قوا، وزرا، معاونان رئیس جمهور که 
ریاست دستگاه هاى اجرایى را بر عهده دارند و باالترین 
مقامات دســتگاه هاى اجرایى براى مشاغل تخصصى 
واحدهاى عملیاتى مناطق مــرزى و محروم تا 30 درصد 
دریافت هاى موضوع این ماده عالوه بر سقف مقرر در این 

ماده منظور نمایند.»
خدابخشى همچنین از تأیید مصوبه اعطاى مرخصى سه 
روزه تشــویقى به مردانى که صاحب فرزند مى شوند خبر 
داد و گفت که موضوع متناسب ســازى حقوق شــاغلین 
و بازنشستگان که مقرر شــده بود در پایان برنامه ششم 
اختالف آنها به حداکثر 15 درصد برسد نیز مورد بحث و 
بررسى قرار گرفت و هدف گذارى کمى این مصوبه از متن 

قانون حذف شد.

یک عضو فراکســیون امید مجلس شــوراى اسالمى 
توضیحاتــى را درباره نحوه اعالم حمایــت از روحانى 
در جلســه شــوراى سیاســتگذارى اصــالح طلبان

 بیان کرد.
محمود صادقى در گفتگو با ایســنا اظهار داشت: پیرو 
بحث هایى که در جلسات قبلى شورایعالى سیاستگذارى 
اصالح طلبان مطرح شده بود، در جلسه یک شنبه شب 
نیز مباحثى مطرح و دیدگاه هاى مختلف ارائه شد. بعضى 
از اعضا بر عملکرد مطلوب دولــت روحانى به ویژه در 

برخى حوزه ها تأکید داشتند.
وى افزود: در عین حال برخــى از اعضا خیلى صریح و 
جدى نقدهاى خود را به آقــاى روحانى مطرح کردند، 
یکى از انتقادها ایــن بود که در تیم اقتصادى ایشــان 
هماهنگى مطلوبى وجود نداشــته است. نماینده مردم 
تهران در مجلس با اشــاره به اینکه ســه گزینه نسبت 
به اعالم حمایــت از آقاى روحانى مطرح شــد، اظهار 

داشت: یکى از گزینه ها این بود که اعالم نظر به دیدار 
کل اعضاى شــوراى سیاســتگذارى اصالح طلبان با 
روحانى موکول شــود و براســاس صحبت ها و قول و 
قرارهایى که گذاشته مى شــود اعالم حمایت صورت 

گیرد.
رئیس دوره اى شــوراى هماهنگــى جبهه اصالحات 
تصریح کرد: گزینــه دیگر این بود کــه اعالم حمایت 
از ایشــان تا زمان ثبت نــام کاندیداها بــه تعویق افتد 
و گزینه ســوم هــم این بود کــه پس از جلســه رأى 
گیرى شــده و براســاس آن اعالم حمایــت صورت

 گیرد.
 بعد از تبادل نظر، فضاى جلســه مشــخص بود که به 
سمت همگرایى و وفاق حداکثرى رسیده و نهایتًا درباره 
پیشنهاد سوم که آقاى عارف مطرح کرده بود، راى گیرى 
انجام شد و با اتفاق آراء و با شور و هیجان اعالم حمایت 

از آقاى روحانى صورت گرفت.

برادر آیت ا... هاشمى رفسنجانى درباره دیدار بدون 
برنامه و ناهار روز آخر آیت  ا... هاشمى رفسنجانى به 

همراه وزیر بهداشت توضیحاتى داد.
محمد هاشــمى رفســنجانى در گفتگوى خود با 
خبرآنالین دربــاره موضوع آخرین جلســه اى که 
قاضى زاده هاشمى وزیر بهداشــت دولت روحانى 
با آیت ا... هاشــمى برگزار مى کند، اظهار داشــت: 
ایشــان درباره بیمه صحبت کردنــد، چون آقاى 
قاضى زاده هاشمى به دنبال یکسان کردن بیمه ها 
بودند و آیت ا... هاشمى نیز نســبت به بیمه مردم و 
موضوع تأمین اجتماعى بسیار حساس بودند. تقویت 
بیمه و تأمین اجتماعى از خواسته هاى آقاى هاشمى 
بود و در زمان خودشــان تعداد زیادى از افراد بیمه

 شدند.
وى درباره شــایعه مشــورت براى کاندیداتورى 
انتخابات ریاست جمهورى سال آینده ازسوى وزیر 
بهداشت نیز گفت: من چنین چیزى نشنیدم و تصور 
نمى کنم چنین باشــد، چون نظر آقاى هاشــمى، 

کاندیداتورى و حمایت از آقاى روحانى بود.

محمد هاشمى ادامه داد: البته پیرامون اینکه شایعه 
شده بود شــوراى نگهبان صالحیت آقاى روحانى 
را تأیید نمــى کند، حرف ها و نگرانــى هایى بود و 
داشتند، اما درباره اینکه در شرایط عادى فرد دیگرى 
کاندیدا نشود، ایشان صراحتاً نظرشان را اعالم کرده 
بودند و گفتــه بودند باید از آقــاى روحانى حمایت 

کنیم.
وى تصریح کرد:  ممکن اســت اگر حرفى بوده هم 
منظور این بوده باشد که در مناظره ها روحانى را تنها 
نگذاریم. چون اصولگرایان چند کاندیدا مى آورند تا 
به آقاى روحانى حمله کنند. گفته مى شد از این طرف 
هم چند نفر ثبت نام کنند تا از این فرصت تبلیغات 
صداوسیما استفاده کنند و پاسخ حمالتى که به آقاى 
روحانى مى شود را بدهند و سپس کنار بروند. ممکن 
است چنین حرفى باشد اما اینکه به عنوان کاندیدایى 
که در عرصه بماند و رقیبى براى آقاى روحانى باشد، 
ممکن نیست چون آقاى هاشمى رسماً  نظرشان را 
اعالم کرده بودند که بایــد از آقاى روحانى حمایت 

کرد.
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سفیر کشــورمان در ایروان گفت: براى جذب گردشگر 
بیشتر از ارمنستان ظرفیت پذیرش گردشگرى خود را 
نسبت به گذشــته باال بردیم و دولت این کشور هم در 
مسیر جاده اى براى مســافران ایرانى تسهیالتى نظیر 
نمازخانه، خدمات رفاهى و تابلوهاى راهنمایى به زبان 

فارسى در نظر گرفته است.
سیدکاظم سجادى در گفتگو با ایسنا در رابطه با گسترش 
صنعت توریسم و گردشگرى بین تهران و ایروان و آمار 
مســافران ایرانى به این کشور، خاطرنشان کرد: آمارى 
که دولت ارمنستان در سال هاى گذشته اعالم کرد بین 
25 تا 30 هزار نفر بود. البته  سال گذشته رئیس جمهور 

ارمنستان رقم 250 هزار نفر را اعالم کرد و گفت که در 
سال جارى منتظر ســفر 250 هزار گردشگر ایرانى به 

ارمنستان هستند.
وى ادامه داد: باتوجــه به اینکه تبادل توریســت باید 
دوطرفه باشــد، نســبت به گذشــته ظرفیت پذیرش 
گردشگرى خود را باال بردیم و به تازگى هم با همکارى 
و تفاهم دو طــرف از این پس اتباع ارمنــى مى توانند 
با ماشــین هاى خود از مرز زمینى وارد ایران شــده و از 
تســهیالتى که کشــورمان در اختیار آنها مى گذارد و 
فرصت هاى گردشگرى موجود در شهرهاى مرزى ما 

بهره مند شوند.

معــاون پژوهش و فنــاورى وزارت صنعت در مراســم 
امضاى تفاهمنامه همکارى میــان آموزش و پرورش و 
وزارت صنعت، اظهار داشت: این تفاهمنامه پس از امضا 
باید پیگیرى شــود و از اقدامات صورت گرفته پس از آن 

ارزیابى هاى الزم صورت بگیرد.
به گزارش تسنیم، برات قبادیان افزود: توسعه دانش هاى 
مهارتى موضوع جدیدى نیســت و از ده ســال گذشته 
مطرح بوده است اما در ایران به جاى آموزش مهارتى به 
آموزش هاى علمى و تربیت نیروى داراى مدرك لیسانس 
و فوق لیسانس متمرکز بودیم. معاون پژوهش و فناورى 
وزارت صنعت گفت: لطمه هــاى توجه صرف به نیروى 

داراى مدرك را بر اقتصاد کشور مشاهده مى کنیم. اگر قرار 
است صنعت و اقتصاد ما پیشرفت کند و دانش محور شود 
باید به آموزش هاى مهارتى توجه شود.به گزارش تسنیم، 
یدا... صادقى معاون امور اقتصــادى و بازرگانى وزارت 
صنعت در ادامه این مراسم، گفت: نرخ رشد بهره ورى در 
کشور ضعیف است و به شدت نیاز به ارتقاى بهره ورى حتى 
در حوزه نیروى انسانى داریم.وى افزود: هم اکنون فارغ 
التحصیالن هنرستان ها و دبیرستان ها با فضاى واقعى بازار 
کار آشنا نیستند و نمى توانیم یک فرد متخصص که بتواند 
پس از اتمام تحصیل کار را در واحدهاى صنعتى و تجارى 

آغاز کند تحویل دهیم.

مدارس
مهارت را آموزش نمى دهند

ارمنستان 
در انتظار 250 هزار ایرانى

چهارشنبه سورى باید 
محله محور برگزار شود

سـخنگو و معاون اجتماعى ناجا با تأکید براینکه تخلیه 
هیجانى مثبت منعى ندارد، گفت که پلیس در چهارشنبه 
سـورى با کارهاى خطرآفرینى که براى دیگران ایجاد 

مزاحمت کند، برخورد مى کند.
سردار سـعید منتظرالمهدى در گفتگو با ایسـنا با اشاره 
به اقدامات پلیس براى چهارشنبه سورى اظهار داشت: 
خوشبختانه مردم به بلوغى رسـیده اند که خودشان این 
موارد را رعایت مى کنند اما به هرحال پلیس بر کارهاى 
خطرآفرین نیز نظارت دارد و با متخلفان برخورد مى کند. 
وى با تأکید بر  اینکه تخلیه هیجانى مثبت منعى ندارد، 
تصریح کـرد: اتفاقـاً بایـد فرصت هایى را بـراى تخلیه 

هیجانى مثبت جوانان ایجاد کنیم. 

O معجزات گروه خونى
گـروه خونـى O به عنـوان دهنـده همگانى نیـازى به 
آزمایش هاى سازگارى قبل از تزریق ندارد و در اورژانس 
پیش بیمارستانى در بیماران با خونریزى وسیع مى تواند 
نقش اساسـى در جلوگیرى از مرگ ومیر در این گروه از 

بیماران داشته باشد.
على اکبر پورفتح ا... رئیس سـازمان انتقـال خون ایران 
در اینستاگرام خود نوشـت: «تجربه حاصل از عملیات 
تروریستى نشـان داده اسـت که با ایجاد بانک خون در 
اورژانس پیش بیمارسـتانى مى تـوان جان بسـیارى از 
بیماران حادثه دیده با خون ریزى شدید را نجات داد و تا 
کنون در هشت کشور در جهان با ادغام بانک هاى خون 
بیمارستانى با اورژانس بیش بیمارستانى برنامه وسیعى را 
در مدیریت تروما و حوادثى که با خونریزى وسیع همراه 

است با گروه خونى O آغاز کردند.»

ارائه کارت هوشمند سالمت 
رایگان است

سـازمان تأمین اجتماعـى اعالم کـرد این سـازمان از 
بیمه شـدگان و بازنشسـتگان بـراى پـروژه حـذف 
دفترچه هاى کاغذى هیچ هزینـه اى دریافت نمى کند. 
در پى تمـاس تلفنى عده اى سـودجو با بیمه شـدگان و 
مسـتمرى  بگیران سـازمان تأمین اجتماعـى در قالب 
شـرکت هاى درمانـى بـراى ارائـه «کارت هوشـمند 
سـالمت» در ازاى دریافـت وجـه یا اعمـال تخفیفات 
ویژه خدمـات درمانى، این سـازمان با انتشـار اطالعیه 
اى اعالم کرد که این شرکت ها به هیچ وجه مورد تأیید 
سازمان تأمین اجتماعى نیست و بیمه شدگان فریب سوء 

استفاده کنندگان را نخورند.

اپلیکیشن آموزش  
پیش از ازدواج در راه است

معاون ساماندهى امور جوانان گفت: اپلیکیشن موبایلى 
آموزش هـاى پیـش از ازدواج، فروردیـن 96 رونمایـى 

مى شود.
محمدرضا رسـتمى در گفتگو با مهر، خاطرنشان کرد: 
به منظور تسـهیل ارائه آموزش هاى پیـش از ازدواج به 
جوانان، اپلیکیشـن ویژه این آموزش ها طراحى شده و 
فروردین ماه 96 براى نصب روى گوشى هاى موبایل در 

اختیار جوانان قرار مى گیرد.
وى ادامه داد: تالش ما این است که این آموزش آنالین 
از طریق این اپلیکیشن با کمترین هزینه و با حدود قیمتى 

ده هزار تومان در اختیار جوانان قرار گیرد.

خشکى دریاچه ارومیه 
خطرناك شده است

نماینده مـردم تبریز در مجلـس گفت: تصفیه پسـاب  
شـهرهاى اطـراف دریاچـه و انتقـال آب از زاب باید در 
اولویت هزینه کرد اعتبار هشت هزار میلیاردریالى مصوبه 

دولت قرار گیرد.
 محمداسماعیل سعیدى اظهار داشت: دریاچه ارومیه به 
مصیبتى براى مردم تبدیل شده زیرا خشکى دریاچه به 
مرحله خطرناك نزدیک شده است، به نوعى که بخش 
قابل توجهى از دریاچه خشک شـده و برداشت نمک و 
رفت وآمد کمپرسى ها زمینه ساز بروز گرد و غبار نمکى 

شده است.

چرك نویس

رئیس قوه قضائیه در بخشنامه اى نوشت مقرر مى گردد 
واحدهاى قضائى و ادارى،  اجراى ثبت اسناد معامالت 
خودرو که در دفاتر اسناد رسمى ثبت گردیده را به عنوان 
مالك قانونى تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از 
اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارك مربوط به تعویض پالك 

خودرو به عنوان سند رسمى مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
به گزارش فارس، موضوع سند رســمى خودرو و اوراق 
مربوط به تعویض پالك بحثى است که از سال 1385 
و کمى بعدتر میان دفاتر اسناد رسمى و نیروى انتظامى 
محل مناقشه بوده است. در این میان همواره سردفتران 

بر سند رسمى نبودن برگه سبز صادر شده از سوى نیروى 
انتظامى تأکید مى کردند و در ســوى دیگر ناجا تالش 
داشــت مردم را از رفتن به دفاتر اسناد رسمى منع کند و 

بگوید که برگه سبز ناجا کفایت مى کند.
این مناقشه چندین بار به مجلس کشــیده شد و حتى 
کمیسیون اصل 90 هم بر الزامى بودن مراجعه مردم به 
دفاتر اسناد رسمى صحه گذاشت اما باز هم ناجایى ها این 

موضوع را نپذیرفتند.
اما حاال رئیس دســتگاه قضائى کشــور آیت ا... آملى 
الریجانى در بخشــنامه اى عنوان کرده اســت: مقرر 

مى گردد واحدهاى قضائى و ادارى،  اجراى ثبت اســناد 
معامالت خودرو که در دفاتر اسناد رسمى ثبت گردیده 
را به عنوان مالك قانونى تشخیص مالکیت مورد توجه 
قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارك مربوط به 
تعویض پالك خودرو به عنوان سند رسمى مالکیت اکیداً 

پرهیز نمایند.
حاال باید دید آیا باز هم راهورى هــا و ناجایى ها که در 
قانون، ضابط دستگاه قضائى قلمداد مى شوند در مقابل 
این بخشنامه رئیس قوه قضائیه کوتاه مى آیند یا بار دیگر 
این موضوع را از وجهى دیگر مورد مناقشه قرار مى دهند. 

متن بخشنامه رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
اهمیت و توسعه ثبت رسمى معامالت اموال در پیشگیرى 
از دعــاوى و جرائم مرتبــط در بندهــاى «66 و 67» 
سیاســت هاى ابالغى مقام معظم رهبــرى در تدوین 
برنامه ششم توسعه کشور رســمى و قانون ثبت اسناد و 
امالك مورد تأکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگى 
به تخلفــات رانندگى مصوب 1389 مجلس شــوراى 
اسالمى به نقش دفاتر اسناد رسمى در معامالت خودرو 
اشاره دارد و با ثبت رسمى معامالت مالکیت فروشنده از 
حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونى جهت فروش 

نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم 
مقام قضائى کنترل مى گردد و اسناد صادره نیز به حکم 
قانون الزم االجرا شناخته مى شود. از آنجا که خودرو جزو 
اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوى 
قرار مى گیرد لذا مقرر مى گردد واحدهاى قضائى و ادارى، 
 اجراى ثبت اســناد معامالت خودرو که در دفاتر اسناد 
رسمى ثبت گردیده را به عنوان مالك قانونى تشخیص 
مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا 
به مدارك مربوط به تعویض پالك خودرو به عنوان سند 

رسمى مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

بخشنامه رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائى 

سند رسمى خودرو 
باید در دفاتر اسناد 

ثبت شود

در جریان طرح اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و بر اساس مصوبه روز یک شنبه کمیسیون 
حقوقى و قضائى مجلس شوراى اسالمى سخنگوى این کمیسیون از حذف حکم اعدام براى 
حمل مواد مخدر خبر داده بود. در این زمینــه خبرگزارى میزان گفتگویى با خدائیان معاون 

حقوقى قوه قضائیه انجام داده که در ادامه مى خوانید.
نظر شما در رابطه با اینکه مجازات اعدام را از جرائم مواد مخدر حذف 

کرده اند، چیست؟
این خبر که کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس مجازات اعدام را از مواد مخدر حذف کرده 
است صحت ندارد، بلکه موضوع از این قرار است که طرحى تحت عنوان ماده واحده اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس تقدیم شده است که به لحاظ قضائى بودن ماهیت آن، 

به کمیسیون قضائى و حقوقى ارجاع شــده است و اعضاى محترم کمیسیون تاکنون وقت 
زیادى را صرف رسیدگى به این طرح کرده اند و از دقت نظر خوبى در بررسى آن برخوردارند.

 در کمیسیون عالوه بر نمایندگان مجلس نماینده قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر،  نیروى 
انتظامى،  وزارت اطالعات و مرکز پژوهش هاى مجلس حضور دارند و بر تک تک بندهاى 
ماده واحده بحث هاى مفصلى صورت مى گیرد و در برخــى موارد اتفاق نظر وجود دارد و در 

مواردى هم اختالف نظر است.
در چه مواردى در کمیسیون اتفاق نظر وجود دارد؟

در خصوص حذف مجازات اعدام در برخى مصادیق قاچاق مواد مخدر و عناوین مجرمانه بین 
نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه هاى ذیربط اتفاق نظر است. قاچاق مسلحانه مواد 
مخدر، یعنى در جایى که مرتکب دست به اسلحه مى برد و یا به قصد استفاده اسلحه همراه 
دارد و یا در مواردى از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال در قاچاق مواد مخدر،  خرید و فروش 
و توزیع آن استفاده کنند یا با اکراه و تهدید، دیگران را وادار به این کار مى کنند همچنین در 
مواردى که مرتکب داراى سابقه محکومیت به اعدام یا حبس ابد باشد و یا در امر قاچاق مواد 
مخدر سرمایه گذارى کرده و یا پشتیبانى مالى کند و یا اقدام به خرید و فروش و توزیع مواد 
مخدر نماید.  نکته دیگر حتمى االجرا بودن احکام صادره است به این معنى در مواردى که 
مجازات جرمى حبس طویل المدت یا کوتاه مدت باشد اختیار قضات در تخفیف مجازات،  تعلیق 
مجازات، آزادى مشروط و اعطاى مرخصى محدود شود. اما درخصوص مقادیر مواد مخدر که 
مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد اختالف نظر است و این طرح هنوز نهایى نشده است و 
بررسى آن ادامه دارد لذا تا زمانى که مجلس نظر نهایى را نداده است نمى توان با قاطعیت در 
این خصوص اظهار نظر کرد که آیا مجازات هاى فعلى کاهش مى یابند و یا حفظ خواهند شد.

واکنش قوه قضائیه به حذف اعدام براى حمل مواد مخدر
معاون حقوقى قوه قضائیه: بعد از نظر نهایى مجلس مى توان اظهارنظر کرد

گذشت شاکیان از طلب 5000 میلیاردى براى 
آزادى 87هزار زندانى نیازمند

مدیرکل دفتر آموزش پیش دبســتانى آموزش و پرورش 
گفت: امســال در تهیه سفره هفت ســین بر «سبزه هاى 
ماندگار» تأکید کرده  ایم و عنوان شد مربیان در کالس هاى 
پیش دبســتانى نوآموزان را به سمت کاشت عدس و گندم 

راهنمایى کنند.
رخساره فضلى مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانى وزارت 
آموزش و پرورش در گفتگو با فارس، در پاسخ به این پرسش 
که  آیا براى نوآموزان پیش دبستانى در ایام نوروز تکالیفى در 
نظر گرفته شده است؟  اظهار داشت:  برنامه داریم اما با بقیه 

دوره ها متفاوت است.
فضلى با بیان اینکه چند محور را به استان ها اعالم کرده ایم، 
یادآور شد: نگاه ما این نیست که به همه اعالم کنیم که این 
کارها را انجام دهند، بلکه به دنبال سیاستگذارى هستیم و 
اینکه نوآموزان پیش دبستانى باید به چه نکاتى توجه بیشترى 

داشته باشند.
مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانى وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به جزئیات این برنامه متذکر شد: امسال در تهیه سفره 
هفت سین بر «سبزه هاى ماندگار» تأکید کرده ایم و اعالم 
شده است در کالس هاى پیش دبستانى نوآموزان را به سمت 
کاشت «عدس و گندم» هدایت و راهنمایى کنند چرا که 

خانواده ها بعد از چند روز ســبزه ها را دور مى اندازند و ما بر 
این موضوع تأکید کرده ایم که نوآموزان روى ســبزه هاى 

ماندگار کار کنند.
وى عنوان کرد: به نوآموزان بگوییم ســبزه بکارند اما نه با 

چیزى که آن را بعد از مدتى دور بیاندازند.
فضلى با اشاره به سفره هفت سین ایام نوروز خاطر نشان کرد: 
درست کردن سفره هفت سین با  دور ریختنى ها مورد توجه 
است؛ یعنى مقوله هویت را با محیط زیست ترکیب کردیم تا 
به جاى اینکه کودکان از بیرون ظرف هایى مانند کوزه تهیه 
کنند، پس از چند روز سبزه آنها را دور بریزند و هزینه هایى 

براى خانواده ها در بر داشته باشد، کار دیگرى انجام دهند.

برنامه نوروزى دانش آموزان پیش دبستانى 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به ترویج باور غلط در 
جامعه مبنى بر نقش مؤثر مصرف موادمخدر از جمله شیشه 
در کاهش وزن و الغرى، زیبایى اندام و… اشــاره کرد و 
گفت: متأسفانه در برخى از آرایشگاه ها به دلیل سودآورى 
باال، اقدام به فروش این مواد مى کنند لذا به خانواده ها توصیه 

مى کنیم فریب این حرف هاى دروغین را نخورند.
به گزارش مهر، سردار مسعود زاهدیان با بیان اینکه متأسفانه 
این باور غلط در بین دانشجویان مبنى بر اینکه مصرف این 
گونه مواد در شب امتحان، ضریب هوشى و میزان درك و 
فهم را باال مى برد، نیز وجود دارد، گفت: مصرف مواد مخدر 
خصوصًا شیشه موجب تخریب سلول هاى مغزى شده و 

قابل برگشت نیست و به اعتیاد فرد منجر مى شود.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه برخى از 
باندها با حضور در شبکه هاى اجتماعى و فضاى مجازى، 
جوانان را به سمت مواد مخدر سوق مى دهند، تصریح کرد: 
پلیس همچون گذشــته در این عرصه حضور فعال دارد و 

ضمن شناسایى این باندها با آنها قاطعانه برخورد مى کند.

رئیس بخش ژئومغناطیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران معتقد است فیلمى که دو کوهنورد از پرتاب گدازه ها 
از قله دماوند منتشر کرده اند، مى تواند نشان دهنده خروج 

مواد مذاب از این قله آتش فشانى باشد.
به گــزارش ایلنــا، در چند روز 
گذشته ویدئویى از دو کوهنورد 
در قله دماوند منتشــر شــد که 
تالش داشتند پرتاب گدازه هاى 
آتشفشانى از قله دماوند را نشان 
دهند و از  تحرکات تازه اى در این 

قله آتش فشانى خبر دهند.
در پــى انتشــار ایــن ویدئو؛ 
صحبت هایى درمــورد فوران 
آتشفشــان دماوند مطرح شد 
که برخى افــراد آن را رد کردند 

اما بهروز اســکوئى (متخصص ژئوفیزیک، مدیر پروژه 
مطالعات مخزن ماگمائى آتشفشان دماوند و رئیس بخش 
ژئومغناطیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) با انتشار 
نامه اى عنوان کرد؛ احتمال خروج مــواد مذاب از دماوند 

وجود دارد.
اسکوئى در نامه  خود نوشته اســت: به دلیل فعالیت هاى 
تکنونیکى و یا تحرکات ماگمائى در عمق ممکن اســت 
مخزن ماگمائى دماوند تنش جدیدى را متحمل شــده 
باشد که منجر به افزایش میزان 
و شــدت گازهــاى خروجى و 
همچنین کنده شــدن قطعات 
از دیواره هاى مجــرا و پرتاب به 
خارج از دهانه آتشفشــان بشود. 
برخالف برخى نظرات نادرست 
نظیر «این آتشفشان  به هیچ وجه 
مواد مذاب نداشته» و یا «فیلمى 
که دو کوهنورد منتشر کرده اند 
تنها نشان دهنده خروج بخار از 
دهانه آتشفشــان است». اغلب 
کارشناسان و متخصصان حوزه آتشفشان شناسى ثابت 
کرده اند که آتشفشان دماوند کامًال مستعد فعال شدن است 
و عبارت فوق الذکر غیرعلمى و غیرمسئوالنه و برخالف 

واقعیت هاى موجود است.

مدیرعامل ســتاد دیه کشــور با تقدیــر از همکارى 
طلبکاران خصوصى پرونده  زندانیــان جرائم غیرعمد 
گفت: شاکیان خصوصى در دهه اخیر با گذشت مبلغى 
معادل 48 هزار میلیارد ریال نقــش پررنگى در آزادى 

مددجویان ستاددیه داشتند.
به گزارش روابط عمومى ستاد دیه کشور، سید اسدا... 
جوالیى در تشریح عملکرد این نهاد مردمى در ده سال 
گذشته، اظهار داشت: از سال 85 تا دى ماه سال جارى 
تعداد 86هزار و816 محکــوم غیرعمد با بهره مندى از 
منابع مردمى از حبس رهایى یافته اند که در روند آزادى 
این افراد از مجموع بدهى 48 هزار میلیارد ریالى به طور 
میانگین، براى هر مددجو 26 میلیون تومان گذشــت 

اخذ شده است.
وى با اشــاره به نقش طلبکاران در تسریع روند آزادى 
زندانیان تحت حمایت ســتاد دیه افــزود: اولیاى دم و 
شــکات همواره از نخســتین خیرین این نهاد مردمى 
به شــمار رفته و طبق آمار گذشــت 47 درصدى این 
سخاوتمندان از بدهى قریب به 87 هزار محبوس واجد 

شرایط، حکایت از این میزان همکارى دارد.

وى با بیان اینکه آمار آزادى هاى ستاد دیه در 11 ماهه 
سال جارى از هشــت هزار زندانى گذشته است، گفت: 
9 ماهه امسال به طور خاص در آزادى شش هزارو93 
زندانى آزاد شده به میزان 38 درصد گذشت داشتیم. این 
موضوع با عنایت به اینکه از ابتداى ســال نرخ دیه در 
ماه هاى حرام تا رقم 253 میلیون تومان هم رسید اما با 
وجود این در همین بازه زمانى، 38 درصد از بدهى چهار 
هزار میلیارد و 869 میلیون تومان زندانیان یاد شــده، 

گذشت شده است.

برخورد قاطعانه پلیس 
با باندهاى موادمخدر در 

فضاى سایبرى

یک متخصص زمین شناسى اعالم کرد

احتمال خروج مواد مذاب از دماوند وجود دارد
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خبر

شوراى پیشگیرى از تخلفات 
انتخاباتى تشکیل مى شود

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان از تشکیل 
شوراى پیشــگیرى از تخلفات و جرائم انتخاباتى در 

شهرستان ها و بخش هاى این استان خبر داد.
احمد خسروى وفا اظهار داشت: قانونگذار در قانون 
انتخابات شوراها و ریاست جمهورى، تشکیل شوراى 
پیشگیرى از وقوع جرائم انتخاباتى در شهرستان ها و 

بخش هاى استان ها را پیش بینى کرده است. 
وى افزود: بر همین اســاس شــوراى پیشــگیرى 
از تخلفات و جرائــم انتخاباتى در شهرســتان ها و 

بخش هاى استان اصفهان تشکیل خواهد شد.

بیمارستان 32 تخت خوابى 
چادگان پزشک ندارد

عضو شــوراى اســالمى اســتان اصفهان گفت: 
بیمارســتان 32 تخت خوابى بوعلى چادگان برغم 
وجود تجهیزات، پزشک متخصص ندارد و تنها یک 
روز پزشکانى از شــهرهاى دیگر در این بیمارستان 

حضور مى یابند.
بخشــعلى معروفى اظهار داشــت: در حــال حاضر 
بیمارستان بوعلى چادگان با همه امکانات مورد نیاز 
در شهرستان فعال است و این در حالى است که حضور 

پزشکان در این بیمارستان ساماندهى نشده است.

آغاز بذرکارى در 406 هکتار از 
اراضى نایین

عملیات بذرکارى در ســطح 406 هکتــار از اراضى 
چوپانان از توابع شهرستان نایین آغاز شد.

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرســتان 
نایین گفت: بذرکارى اراضى اطراف منطقه چوپانان 

با اعتبارى بالغ بر 650 میلیون ریال آغاز شده است.
کیوان لوکى انارکى گفت: منطقه بذرکارى شــده به 
دلیل طوفان هاى شدید و گرد و غبار در معرض خطر 
فرســایش بادى قرار دارد و منطقه کویرى چوپانان 
یکــى از مهمترین کانون هاى فرســایش بادى در 

شهرستان محسوب مى شود.

بیکارى 35 درصدى 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها

رئیس کمیســیون آموزش، پژوهش و توانمندسازى 
اتاق بازرگانى اصفهان اظهار داشت: موضوع بیکارى 
35 درصدى فارغ التحصیالن دانشــگاه در اســتان 
اصفهان چالشى است که نیاز به همکارى بخش دولتى 
و خصوصى دارد.امیر کشانى از آمادگى اتاق بازرگانى 
اصفهان براى اجرایى شدن طرح آموزش هاى کاربردى 
دوگانه  آموزش فنى و حرفه اى استان خبر داد و افزود: 
اتاق بازرگانى از تمام امکانات خود براى  معرفى این 

طرح به واحدهاى تولیدى استفاده خواهد کرد. 

انتقاد شدید استاندار
اســتاندار اصفهان به جهت عدم فضاسازى مناسب 
شهرى و عدم پخش برنامه هاى تلویزیونى ویژه روز 
بزرگداشت شــهدا انتقاد کرد.رســول زرگرپور اظهار 
داشت: در خصوص شــهدا، نیاز به بزرگنمایى نداریم 
چرا که هر روز کنگره ها و یادواره هایى در این خصوص 
برگزار مى شــود و نام هر خیابان و کوچه شهر به نام 
شهدا مزین شده اســت ولى با این حال باید این اقدام 
خداپســندانه متفاوت از روزهاى دیگر مطرح شود و 
اطالع رسانى بیشــترى به مردم صورت گیرد.وى با 
انتقاد از اینکه امسال به صورت کم رنگ به این موضوع 
پرداخته شده و صدا و ســیما هم در این خصوص به 
صورت مطلوب عمل نکرده اســت، گفت: متاسفانه 
نتوانستیم روز شهید را خوب برگزار کنیم که در شان 
شهیدان استان باشد.زرگرپور عدم فضاسازى شهرى 
توسط شــهردارى در خصوص بزرگداشت روز شهدا 
را مورد انتقاد قــرارداد و گفــت: روزنامه ها براى هر 
مطلب، ویژه نامه هایى را به چاپ مى رســانند ولى در 
این خصوص کارى انجام نشد و امسال روز بزرگداشت 

شهدا غریبانه برگزار شد.

مدیرکل اداره راه آهن اصفهان گفت: ریل گذاري 270 
کیلومتر گلوگاه میبد به زرین شهر با اعتبارى بالغ بر 57 
میلیارد تومان و پیشرفت 80 درصدى در حال انجام است 

که در نیمه اول سال 96 به بهره بردارى خواهد رسید.
حسن ماسورى اظهار داشت: چهار ایستگاه با اعتبار هشت 
میلیارد تومان در گلوگاه باردورد- شــوراب که به دلیل 
ترافیک ســنگین از بدترین گلوگاه هاي استان به شمار 

می رود در حال احداث است.
وى از آغاز احداث خــط دوم راه آهن میبد- محمدیه در 
سال آینده خبر داد و افزود: فاز اول این مسیر دو خطه شده 
است و دو خطه کردن مسیر بادرود به قم به منظور ایجاد 

ظرفیت هاى بیشتر و توقف کمتر قطارها از برنامه هاى 
دیگر اداره کل راه آهن استان اصفهان است.

ماسورى با بیان اینکه استان اصفهان از نظر تعداد مسافر 
جایگاه ویژه اى در کشــور دارد، گفت: اصفهان سومین 
اداره کل در کشور در پخش بار است و امیدواریم در آینده 
نزدیک در جایگاه نخســت قرار گیرد و گلوگاه ایستگاه 
کاشــان براى رســیدن به این موفقیت از اهمیت زیاي 

برخوردار است.
ماسورى افزود: در الیحه ششم توسعه مصوب شده است 
که یک درصد از فروش نفت به توســعه ریلى و راه آهن 

اختصاص یابد .

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى کاشــان گفت: جوان کاشــانى که در منزل 
مسکونى اقدام به ساخت مواد محترقه دست ساز کرده 

بود، آنها را تحویل آتش نشانان داد.
به گزارش روابط عمومى آتش نشانى کاشان، سید مهدى 
مجداالشرافى با اشاره به تماس با ســامانه 125 آتش 
نشانى اظهار داشــت: انفجار یکى از بطرى هاى حاوى 
مواد محترقه باعث تورم و ســوختگى سطحى از ناحیه 

دستان این جوان 18 ساله مى شود.
وى افزود: پس از اطالع خانــواده از حادثه و در جریان 
گذاشتن سازمان آتش نشانى، کارکنان عملیاتى ایستگاه2 

آتش نشانى سریع به محل واقع در خیابان شهید مفتح 
اعزام شدند.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى کاشــان خاطرنشــان کرد: پس از رعایت 
موارد ایمنى تمام مواد محترقه دســت ساز با استفاده از 
«کاربیت» از محل خارج شــده و براى امحا به خارج از 

فضاى شهر انتقال یافت.
وى ادامه داد: امســال با برنامه ریزى هاى ویژه و آماده 
باش کامل با استقرار 13 تیم عملیاتى آماده ارائه خدمات 
ایمنى و امدادرســانى در حادثه هــاى احتمالى آخرین 

چهارشنبه سال خواهیم بود. 

پیشرفت 80 درصدى گلوگاه 
ریلی میبد- زرین شهر

جوان کاشانى 
ترقه هایش را تحویل داد

صدیقه صبورى
مراســم افتتاح وبهره بردارى از پست 63 کیلو واتى شهرك صنعتى ســه راهى مبارکه با حضور 
معاون هماهنگى توزیع شرکت توانیر،فرماندار مبارکه،نماینده مردم مبارکه در مجلس  شوراى 
اسالمى،مدیرعامل برق منطقه اى استان اصفهان،مدیرعامل شرکت توزیع برق استان وجمعى 

از مسئوالن استان وشهرستان در شهرك صنعتى مبارکه برگزار شد.
معاون هماهنگى توزیع شرکت توانیر در این مراســم با بیان اینکه صنعت برق به نوعى پیشران 
صنایع دیگر است گفت:صنعت برق باید حمایت شود  چرا که اگر از آن حمایت نکنیم بالطبع صنایع 

دیگر ما دچار مشکل مى شوند.
حقى فام با اشاره به مطالبات  شش هزار میلیاردى صنعت برق از مشترکان خود تصریح کرد:امروز 
صنعت برق ما در وضعیتى است که نیازمند سرمایه گذارى گسترده است وبا وصول مطالبات خود 
مى تواند عالوه بر تکمیل پروژه هاى نیمه تمام خود،سرمایه گذارى خوبى در این حوزه انجام دهد.

معاون هماهنگى توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه فشار زیادى بر صنعت برق وارد است تأکید کرد: 
همه مسئوالن باید براى خروج صنعت برق از فشــار، آن را حمایت کنند وبه طور مثال در استان 
اصفهان متخصصان خوبى در حوزه برق فعال هستند و همه آنها تالش کردند که در درجه اول 
صنایع را به گونه اى حمایت کنند که با تولید از رکود فعلى خارج شوند و صنعت برق را نیز حمایت

نمایند.
وى از آمادگى شرکت توزیع برق در تکمیل پروژه هاى برق شهرستان در حوزه بزرگراه ها وشهرى 
خبر داد وگفت:در آینده نزدیک روشنایى بزرگراه هاى شهرستان با مشارکت برق استان تکمیل 

مى شود ودر صورت مشارکت شهردارى هاى شهرستان،شرکت توزیع توانیر نیز این آمادگى را 
دارد که در تکمیل پروژه هاى شهرى مشارکت نماید.

در ادامه ذاکرى فرماندار مبارکه با بیان اینکه شهرستان مبارکه در حوزه برق مشکل خاصى ندارد  
از خدمات مسئوالن در حوزه وزارت نیرو تشــکر کرد وگفت: خوشبختانه 80در صد از روشنایى 
بزرگراه هاى شهرستان با دستور وزیر محترم نیرو اجرایى شده که ما بقى آن با پیگیرى نماینده 

مردم  در حال اجراســت که امیدواریم  با همکارى مسئوالن راه وشهرسازى، گاردیل بزرگراه ها 
هر چه سریع تر نصب شود ودر هفته دولت سال 96 شــاهد افتتاح وبهره بردارى 100 در صدى 

روشنایى بزرگراه هاى شهرستان باشیم.
ذاکرى به آب کشاورزى شهرستان نیز اشاره کردوگفت:عدم تخصیص آب براى کشاورزان مبارکه 
مى توانست براى این شهرستان بحران ایجاد کند که با دستور وزیر نیرو وپیگیرى مسئوالن استان 
دو مرحله آب براى کشت بهاره کشاورزان مبارکه در سال جارى اختصاص یافت که جا دارد از وزیر 

نیرو ومسئوالن استان تقدیر وتشکر شود.
ذاکرى  بــا بیان اینکــه حدود 80 درصــداز جمعیــت 165هزار نفــرى شهرســتان مبارکه 
را جمعیت شــهرى بــه خــود اختصــاص داده ازآمادگــى شــهردارى ها براى مشــارکت 
در پروژه هــاى روشــنایى معابر شــهرى خبــر داد وگفت: در صورت مشــارکت شــرکت 
توانیر،شــهردارى ها نیز آماده همکارى هســتند و انتظار داریم در این ســفر دســتورات الزم

 داده شود.
در پایان نماینده مردم مبارکه در مجلس شــوراى اســالمى گفت: باید از کســانى که در حوزه 
برق به مردم خدمت و تالش مى کنند، تشکر کنیم. زهرا ســعیدى اظهار داشت: مشکالتى در 
حوزه شهرى اســت که مى توان با مشارکت شهردارى ها و شــرکت هاى خصوصى آنها راحل 

کنیم.
وى افزود:بعضًا پســت 63 کیلو ولت زیباشــهر در تابستان با مشــکالتى روبه رو مى شود که 
شهروندانى زیباشهر را با مشکل مواجه مى کند که انتظار داریم مسئوالن استان آن را حل نمایند.

سومین جلسه بررسى اساسنامه  جدید ورزشى کارگران کشور با حضور مسئولین 
کشورى و استانى ورزش کارگران به میزبانى هیئت و اداره امور ورزش کارگران 

استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان، در این 
جلسه که با حضور جواد رمضى سرپرست اداره کل امور ورزش وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعى، نیرومند مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان، 
شیرانى رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان، اسناوندى معاونت 
سرپرست اداره کل ورزش، پرنده معاون اجتماعى مدیر کل، بهداد مسئول روابط 
عمومى اداره کل امور ورزشى وزارت تعاون و کار به اتفاق جمعى از مسئولین ورزش 
کارگرى استان ها برگزار شد و نقاط قوت و ضعف اساسنامه جدید ورزش کارگران 

کشور مورد برسى قرار گرفت.
الزم به ذکر است در حاشیه این جلسه رمضى سرپرست اداره کل امور ورزش وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعى و هیئت همراه از فعالیت هاى عمرانى صورت گرفته در 

مجموعه ورزشى کارگران چهارباغ بازدید کرد.
شیرانى رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان هم با بیان اقدامات 
عمرانى صورت گرفته در مجموعه ورزشى کارگران استان اصفهان در بازه زمانى دو 
سال از افزایش فضاهاى تجارى جدید(شامل مرمت کامل شهر کتاب، ایجادفضاى 
جدید در مجموعه جهت تاکسى سرویس و پیک موتورى، تعمیرات کامل دو باب 
مغازه اغذیه فروشى، احداث فضاى تجارى جهت فروش لوازم ورزش و مواد غذایى 

به تعداد چهار مغازه، تعمیرات کامل سالن فوقانى مجموعه ادارى و ایجاد کافى 
شاپ و ... ، افزایش دو برابرى استفاده از امکانات ورزشى کارگران همچنین احداث 
ساختمان ادارى، پارکینگ، کارواش، سالن تخصصى کشتى، سالن تخصصى 
رزمى، تعمیر و مرمت کامل مهمانسراى چهارباغ و تجهیز آن، مجهز نمودن کامل 
مجموعه به سیستم دوربین مدار بسته، هایپرهوم(بزرگ ترین مرکز خرید مواد 
غذایى در منطقه چهارباغ باال و عباس آباد)، ساماندهى زیر زمین استخر و احداث 
سالن بدنسازى جدید و انبار مرکزى به متراژ 400 متر، آسفالت و محوطه سازى 
در باشگاه کارگران به متراژ 5000 متر، ایجاد دو زمین چمن مصنوعى استاندارد 
با ساختمان هاى الحاقى مجزا(شامل رختکن،سکوى تماشاگران، فنس گذارى 
مجزا، سرویس بهداشــتى مجزا،بوفه اغذیه) و زورخانه جدید و همچنین به روز 
رسانى ورزشگاه شــماره 2 کارگران از جمله تعمیرات کامل سالن چند منظوره، 
احداث محوطه تفریحى، احداث فضاى سبز به متراژ 4000 متر، باشگاه سوارکارى 
کارگران 7000 متر،محوطه سازى اطراف مهمانسراى قدس به متراژ 2000متر، 
احداث مجموعه ادارى شامل اتاق مدیریت، فضاى سبز، سالن کنفرانس و ایجاد 
رختکن به تعداد چهار عدد، احداث 12 باکس نگهدارى اسب، مرمت کامل زمین 
چمن ورزشگاه قدس و به روز رسانى سیستم آبیارى، مکانیزه کردن فضاى سبز با 
ایجاد آبیارى قطره اى را از جمله فعالیت هاى صورت گرفته در ورزشگاه شماره2 

کارگران نام برد.
شیرانى در ادامه بر ایجاد اولین کمپ ورزشى کارگران کشور در مجموعه ورزشى 

قدس با احداث خوابگاه هاى جدید تأکید نمود. 
وى خاطرنشان کرد: مجموعه ورزشى شــماره 2 کارگران قدس به دلیل عدم 
استفاده صحیح در سال هاى گذشته در حال رکود بوده و با اقدامات صورت گرفته 

در حال حاضر 100 در صد ظرفیت باشگاه در حال فعالیت مى باشد.
ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى شــهردارى 
اصفهان مانند هر ســال براى مقابله با حوادث احتمالى 
آیین چهارشنبه ســورى، تدابیر ایمنى اندیشیده و تمام 

ایستگاه هاى خود را به حالت آماده باش درآورده است.
مدیر روابط عمومى و سخنگوى ســازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شــهردارى اظهار داشــت: خودروهاى 
آتش نشــانى همزمان با برگزارى چهارشــنبه آخر سال 
در بیــش از ده نقطه پرخطر و پرترافیک ســطح شــهر 
اصفهان مستقر خواهند شد و پنج دستگاه موتورسیکلت 

آتش نشان نیز در سطح شهر گشتزنى مى کنند. 
محمد شریعتى با اشاره به اینکه ســال گذشته خسارات 
و تلفات جانى در چهارشنبه آخر ســال به سازمان آتش 
نشانى گزارش نشد، به شهروندان توصیه کرد: این جشن 
باستانى را به روش سنتى اجرا و از حادثه آفرینى براى خود 
و دیگران خوددارى کنند.  سال گذشته 35 مصدوم ناشى 
از حوادث چهارشنبه آخر ســال به بیمارستان امام موسى 

کاظم(سوانح سوختگى) اصفهان مراجعه کردند .

بررسى اساسنامه جدید ورزشى کارگران کشور

مبارکه در حوزه برق مشکل خاصى ندارد  

آماده باش 
آتش نشانى اصفهان

فرماندار آران و بیدگل در نشست خبرى با خبرنگاران 
اظهار داشــت:  بعد از برطرف شــدن مشکل سند 
شــهرك «ســلیمان صباحــى»، مشــکل ســند 
مالکیت شــهرك صنعتــى «هالل» نیــز برطرف

 شد.
معینى نژاد مساحت زمین هاى درگیر شهرك سلیمان 
صباحى و هالل را به ترتیب 60 و 135 هکتار عنوان 
کرد و ادامه داد: با حل این مشــکل و صدور اسناد از 
آینده نزدیک صاحبان صنایع که در این دو شهرك 
مشغول فعالیت هستند مى توانند در قالب  تسهیالت 
بانکى اعتبارات مورد نیاز خود براى ارتقاى واحدهاى 

صنعتى را مهیا کنند.
فرمانــدار آران و بیــدگل تصریــح کــرد: با حل 
مشکالت اســناد زمین یکى از مهمترین و نخستین 
درخواســت هاى صاحبان صنایع فرش ماشــینى 

برطرف شد.
وى تکمیــل شــبکه آبرســانى به شــهرك هاى 
صنعتــى را نیز به عنــوان یکى از مشــکالت رفع 
شده در مسیر توســعه  این شــهرك ها یادآور شد و 
اظهار داشــت: در رفع مشــکل زمینه برق رسانى 
و خطــوط ارتباطــى تلفن نیــز در چند مــاه آینده 
خبرهــاى خوبــى بــراى صاحبان صنایــع اعالم 

خواهد شد.
معینى نژاد با اشاره به شــعار اقتصاد مقاومتى، اقدام 
و عمل از ســوى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) 
در ســال جارى، تأکید کرد: حمایــت از صنعتگران 
و تولیدکننــدگان داخلى کمک بــه تحقق اقتصاد 

مقاومتى است.

 مشکل اسناد مالکیت 
شهرك صنعتى هالل 
آران و بیدگل حل شد معاون باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 

گفت: از بین گل هاى فصلى و نشائى 11 میلیون گلدان 
گل شب بو در طول سال تولید مى شود که 90 درصد این 

میزان تولید در خمینى شهر است.
احمدرضا رئیس زاده در گفتگو با تســنیم با اشــاره به 
تولید گل هاى زینتى در اســتان اصفهان اظهار داشت: 
از مجموع ســطح 1550 هکتارى گلخانه هاى استان، 
150 هکتــار یعنى حدود 10 درصد بــه گل هاى زینتى 
اختصاص پیدا کرده و مابقى آن محصوالت ســبزى و 

صیفى گلخانه اى است.
وى افزود: در حوزه گل و گیاه زینتى عالوه بر 150 هکتار، 
23 هکتار تولید گل در فضاى بــاز داریم که در مجموع 
بیش از صد میلیون شاخه و گلدان انواع گیاهان زینتى در 

طول سال تولید مى شود.
معاون باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: از ایــن میزان، 52 میلیون انواع گل هاى شــاخه 
بریــده، دو میلیــون و 700 هزار گلدان انــواع گیاهان 
آپارتمانى، هفت میلیون و 800 اصله انواع درختچه هاى 
زینتى و 38 میلیــون و 700 هزار انواع گل هاى فصلى و 

نشائى به صورت ساالنه تولید مى شود.
وى با بیان اینکه عمده این گیاهان زینتى در خمینى شهر، 
اصفهان، دهاقان، شهرضا، فالورجان و نجف آباد تولید 
مى شــود، خاطرنشــان کرد: از بین گل هاى فصلى و 
نشائى 11 میلیون گلدان گل شب بو در طول سال تولید 
مى شــود که 90 درصد این میزان تولید در خمینى شهر 

است.
رئیــس زاده با اشــاره به رتبــه نخســت اصفهان در 
تولید گل شــب بو در کشــور گفت: حــدود 350 واحد 
گلخانه اى فقط به تولید شــب بو اختصــاص دارد که 
بیش از هزار و500 فرصت شــغلى در این زمینه ایجاد

 شده است.
وى در زمینه تولید سایر محصوالت گلخانه اى بیان کرد: 

محصوالت گلخانه اى به صورت عمده شامل سبزى و 
صیفى است که از 1400 هکتار حدود 90 درصد شامل 
خیار، گوجه، انواع فلفل رنگى دلمه اى و سبزى خوردن 
برگى است که در شهرستان هاى اصفهان، خمینى شهر، 
تیران، دهاقان، فالورجان، مبارکه، نجف آباد، شهرضا و 

برخوار اختصاص دارد.
معــاون باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهــان افزود: بــه منظور بهــره ورى بــاال از آب و 
زمیــن و صرفــه جویــى در مصــرف آب و کمک به 
اشــتغال از توســعه واحدهــاى گلخانــه اى حمایت

 مى کنیم.
وى خاطرنشان کرد: براى توسعه و احداث این واحدها 
عالوه بر ارائه خدمات در خصوص صدور مجورهاى الزم 
تسهیالت ارزان قیمت  از صندوق توسعه ملى اختصاص 

داده مى شود.

اصفهان،بهشت شب بو کاران
ساالنه 11 میلیون گلدان گل شب بو در استان تولید مى شود
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اهداى اسباب بازى و کتاب در 
طرح «پرواز اسباب بازى ها»

ا سباب بازى و کتاب هاى ارسالى شهروندان در قالب 
برنامه «پرواز اســباب بازى ها» تا 25 اسفندماه به 

بیمارستان کودکان اصفهان اهدا مى شود.
در این طرح تعداد زیادى اســباب بــازى و کتاب به 

بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اهدا مى شود.
برنامه «پرواز اســباب بازى ها» از ســوى مدیریت 
فرهنگى ســازمان فرهنگى-تفریحى شــهردارى 
اصفهان و با همکارى بیمارســتان کــودکان امام 

حسین(ع) برنامه ریزى شده است.
عالقه مندان براى تحویل اســباب بــازى و کتاب 
مى توانند به بیمارستان امام حسین(ع) واقع در خیابان 
امام خمینى(ره)، نرسیده به میدان استقالل، جزیره 
بازى واقع در پل فردوسى و کتابخانه میرداماد واقع در 

ابتداى خیابان نیکبخت مراجعه کنند.

هتل2 پایانه آماده پذیرایى از 
میهمانان نوروزى 

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: هتل پایانه هاى صفــه و کاوه آماده 

پذیرایى از میهمانان نوروزى است.
محمدرضا آقا باباگلیان اظهارداشــت: در پنج  پایانه 
شهر اصفهان شامل کاوه، صفه، جى، صمدیه و زاینده 
رود در حوزه ایمنى، زیباســازى و فنى فعالیت هایى 

انجام شده است.
وى با اشاره به اینکه 25 اسفند ماه سفره هفت سین 
پایانه کاوه نصب مى شود، ادامه داد: عملیات عمرانى 
آبنماى پایانه کاوه تــا پایان هفته جــارى تکمیل

 مى شود.

انصراف 9 نفر از نامزدى 
انتخابات  مجلس 

فرماندار اصفهــان گفت: 131 نفر بــراى انتخابات 
میان دوره اى مجلس دهم شهرستان اصفهان ثبت 
نام کرده بودند که تاکنون9 نفر از آنها انصراف داده اند 

و پنج نفر از این افراد از تهران اقدام کرده اند.
احمد رضوانى با اشاره به اینکه صالحیت نامزدهاى 
داوطلب در هیئت اجرایى انتخابــات میان دوره اى 
مجلس دهم اصفهان در حال بررســى است، افزود: 
بررسى هاى نهایى تا روز سه شنبه هفته جارى(امروز) 
ادامــه دارد و نتایج نهایى بررســى صالحیت ها روز 

چهارشنبه(فردا) به داوطلبان اعالم خواهد شد.
فرماندار اصفهان همچنین بیان داشت: هیئت اجرایى 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روســتا نیز از 
روز چهارشنبه این هفته تشــکیل مى شود؛ ثبت نام 
داوطلبان انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
از 30 اسفندماه ســال جارى آغاز مى شود و تا ششم 

فروردین 96 ادامه دارد. 

کسب 3 جایزه براى 
کاریکاتوریست هاى اصفهان

مدیر دفتر طنــز و خانــه کاریکاتور حــوزه هنرى 
اصفهــان با اشــاره به برگزیده شــدن ســه نفر از 
کاریکاتوریســت هاى اصفهان در جشنواره تصویر 
سال اظهار داشت: در خانه کاریکاتور سعى داشته ایم 
تا آثار هنرمندان حــوزه کاریکاتــور اصفهان را در 
جشــنواره هاى مختلف داخلى و خارجى به صورت 

دسته جمعى ارسال کنیم.
پیام پور فالح افزود: جشــنواره تصویر سال یکى از 
جشنواره هاى خصوصى حوزه تجسمى و سینماست 
که هر ســال در تهران برگزار مى شــود و امســال 
چهاردهمیــن دوره برگــزارى آن در دو بخش غیر 

رقابتى و رقابتى براى افراد زیر 25 سال بوده است.
مدیر دفتر طنز و خانه کاریکاتور حوزه هنرى اصفهان 
خاطرنشان کرد: جشــنواره امســال در رشته هاى 
گرافیک، عکاسى و کاریکاتور و فیلم و با موضوعات 
مختلفى همچون حادثه پالســکو، مادر و پدربزرگ 
ایرانى، ایران ما و عکس هاى موبایلى برگزار شد.وى 
تصریح کرد: کاریکاتوریست هاى اصفهان در بخش 
رقابتى کارهاى خود را ارســال کرده بودند و پس از 
داورى هاى انجام شده سه نفر از کاریکاتوریست هاى 

اصفهان موفق به کسب جایزه شدند.

خبر

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: 
فیلم سینمایى «گشت ارشــاد 2» به کارگردانى سعید 

سهیلى در سینما ساحل اصفهان اکران مى شود.
مصطفى حســینى درباره زمان آغاز اکــران فیلم هاى 
نوروزى سینماهاى استان اصفهان اظهار داشت: از روز 
پنج شنبه 26 اســفندماه اکران فیلم هاى منتخب سى و 
پنجمین جشنواره بین المللى فیلم فجر شامل فیلم هاى 
«آبا جان» در سالن چهلســتون، «ماجراى نیمروز» در 
ســالن نقش جهان، «یک روز به خصوص» و فیلم هاى 
«شاباش» و «سه بیگانه» در سالن شیخ بهایى پردیس 

سینمایى چهارباغ آغاز مى شود.

وى افزود: همچنین فیلم «گشت ارشاد 2» به کارگردانى 
سعید سهیلى نیز از روز پنج شنبه در سینما ساحل اکران 

مى شود.
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان با اشاره 
به افزایش قیمت بلیت سینما بیان کرد: قطعاً قبل از نوروز 
شاهد افزایش قیمت بلیت در سینماهاى کشور هستیم و 
در اصفهان نیز منتظر تصمیم گیرى نهایى شوراى صنفى 
هستیم البته هنوز تصمیم نهایى به ما ابالغ نشده است 
و در حال حاضر قیمت بلیت در سینماهاى استان شش 
هزار تومان و در پردیس ســینمایى چهارباغ هفت هزار 

تومان است.

مدیر شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهادکشاورزى 
اســتان اصفهان از جایگاه نخســت اصفهان در تولید 
ماهى توسط اســتخرهاى ذخیره آب کشاورزى خبر داد 
و گفت: بر اســاس اطالعات و آمار کسب شده، استان 
اصفهان با دارا بــودن بیش از دو هزار و 500 اســتخر 
ذخیره، ظرفیت بســیار خوبى براى توسعه آبزى پرورى 

دارد.
محمدرضا عباســى اظهار داشــت: با توجــه به وجود 
اســتعدادهاى آبزى پرورى در اســتان و در راســتاى 
توســعه آبزى پرورى با اجراى روش هــاى مختلف با 
هدف اســتفاده بهینه از منابع آب، بهره ورى مطلوب و 

مؤثر از امکانــات و ظرفیت هاى آبى موجود در ســطح 
اســتان اقدامات خوبى در چند ســال گذشــته شکل 
گرفته اســت، که از آن جمله مى توان بــه طرح ماهى 
دار کردن اســتخرهاى ذخیره آب کشــاورزى اشــاره 

کرد.
 عباسى افزود: افزایش استخرهاى ذخیره آب کشاورزى 
در استان، روند رو به رشد تولید ماهیان گرم آبى و سردآبى 
را به دنبال داشته به طورى که با اقدامات انجام شده در 
سال هاى اخیر میزان تولید در حدود 800 استخر ذخیره 
دو منظوره با رهاسازى سه هزار قطعه بچه ماهى بیش از 

دو هزار تن بوده است.

جایگاه نخست اصفهان
 در تولید ماهى

«گشت ارشاد 2» به جمع 
نوروزى ها پیوست

شــهردار گلپایگان گفت: 90 درصد از بودجه 210 میلیارد 
ریالى سال 95 شهردارى گلپایگان تاکنون محقق شده است.
محمدامین جمالى با اشاره به طرح هاى آماده بهره بردارى، 
یکى از پروژه هاى بســیار مهم شــهر گلپایگان را ورودى 
هاى آن برشمرد و افزود: خیابان شــهید آیت ا... مطهرى 
که طرح تعریض و آماده سازى آن مربوط به 30 سال پیش 
است، هم اکنون پیشرفت خوبى با نگاه ویژه شهردارى در 
آن به وقوع پیوســته و براى احداث بخشى از آن، که نقش 
عمده اى در کاهش بار ترافیکى ورودى هاى پر تردد شهر 
دارد شش هزار و 600 مترمربع زیرسازى، 12 هزار مترمربع 
آســفالت، دو هزار و 500 مترمربع فضاى ســبز، 800 متر 
لوله گذارى آب خام و ســه هزار متر طــول جدولگذارى با 
هزینه اى بالغ بر 45 میلیارد ریال آماده افتتاح شده و حدود 
150 متر از آزادسازى مراکز تجارى واقع در آن باقى مانده 

است.
شهردار گلپایگان به ادامه عملیات بلوار امام رضا (ع) شامل 
میدان پیامبر اعظم (ص) و پل شورا اشاره کرد و بیان داشت: 
برغم وجــود امالك واقع در مســیر این بلــوار که یکى از 
بزرگ ترین مشــکالت این طرح بود با همکارى مالکان و 
پیگیرى هاى واحد امالك شهردارى، فاز اول آن به مرحله 
بهره بردارى رسید و فاز دوم آن با 90 درصد پیشرفت فیزیکى 
به طول دو هزار و 400 متر با مساحت آزادسازى 134 هزار 
و 200 مترمربع، جدولگذارى 13 هزار و 200 متر، عملیات 
خاکبردارى 75 هــزار مترمربع و آســفالت 48 هزار و 400 
مترمربع با هزینه اى بالغ بر 110 میلیــارد ریال آماده بهره 

بردارى شده است.
وى با اشاره به تسطیح، بهسازى و بدنه سازى مسیل کهن 
رود گلپایگان، اظهار داشت: این طرح به متراژ 500 متر و با 

هزینه اى بالغ بر 12 میلیارد ریال در جنوب شرقى گلپایگان با 
هدف کاهش مخاطرات سیل و دفع آب هاى سطحى آماده 

بهره بردارى شد.
جمالى دیگر پروژه آماده بهره بــردارى را بلوار صفائیه که 
تعریض، زیرسازى، جدولگذارى و آسفالت آن به طول 600 
متر و عرض هشت متر با زیرســازى و آسفالت حدود هفت 
هزار و 200 مترمربع با هدف بهسازى و بهبود عبور و مرور با 
سه میلیارد ریال آماده افتتاح شده نام برد و افزود: تکمیل پروژه 
موزه شهدا و دفاع مقدس از دیگر اقدامات شهردارى است 
که در جوار آرامستان قاضى زاهدى قرار گرفته و با هزینه اى 
بالغ بر هشت میلیارد ریال با مساحت عرصه 500 مترمربع و 
اعیانى 300 مترمربع و متراژ اجرایى 300 مترمربع با هدف 
حفظ و انتقال ارزش هاى واالى شهداى دفاع مقدس آماده 

شده است.

مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
شاهین شهرگفت: براى نوروز 1396 حدود صد هزار بوته 
گل در بوستان ها و فضاى ســبز سطح شهر توسط این 

سازمان کاشته خواهد شد.
حمیدرضــا فدایى اظهار داشــت: بخشــى از گلکارى

 در سطح شهر شروع شده اســت و کاشت گل در سطح 
شــهر عالوه بر ایجاد طــراوت و شــادابى ،در روحیه 
شــهروندان و میهمانان نوروزى اثــرات فراوانى دارد و 
حدود 90 پارك محله اى در شاهین شهر به میزان 250 
هکتار وجود دارد و در حال حاضر ســرانه فضاى ســبز 
براى هر شهروند شاهین شــهرى حدود 17 متر مربع

 است. 
مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
شاهین شــهر همچنین گفت: امســال بوستان شهید 
همت محله شــهید ردانى پور، فاز دوم بوســتان گل 
ســرخ گلدیس  و فــاز اول مجموعه گردشــگرى – 
تفریحى شــاهین به فضاى سبز شــهر  اضافه گردیده

 است.
وى در ادامه گفــت: حدود هفــت هزار اصلــه نهال 
مثمر رایــگان در روز درختکارى در بین شــهروندان 
شــاهین شــهرى توزیع شــد و  این اقدام در راستاى 
ترویج فرهنگ درختکارى و نیز کاهــش آلودگى هوا 

صورت گرفت.

معاون میراث فرهنگى اصفهان گفت: امسال نیز همانند 
سال گذشته منارجنبان براى گردشگران تکان مى خورد.

به گزارش تسنیم، ناصر طاهرى اظهار داشت: امسال نیز 
همانند سال گذشته منارجنبان براى گردشگران تکان 
مى خورد که این جنبش در زمان هایى توسط کارشناس 

انجام مى شود.
وى در ادامه افزود: اگر جنبانــدن را از این منار بگیریم 
دیگر با ســایر منارها تفاوتى ندارد اما از این ویژگى با 
مدیریت باید اســتفاده کرد و به گونه اى نباشد که هر 
کسى آن را تکان دهد زیرا هر چیزى آستانه تحملى دارد.

معاون میراث فرهنگى اصفهان بیان کرد:  «عموعبدا... 
کارالدانى» عارف وادیب نیز در این مکان دفن شــده 
است، اما بیشتر افراد منارجنبان را بیشتر مى شناسند تا 

عارفى که در این مکان دفن شده است.
منارجنبان اصفهان یکى از آثار تاریخى این شهر است و 
نکته قابل توجه درباره  این بناى تاریخى این است که با 
حرکت دادن یک مناره، مناره دیگر نیز به حرکت و جنب 

و جوش مى آید و الزم است ذکر شــود هر مناره داراى 
پهناى 9 مترى و بلنداى 17 مترى است.

کاشت 100 هزار بوته گل در 
بوستان هاى شاهین شهر

تحقق 90 درصدى بودجه 210 میلیارد ریالى گلپایگان  

منارجنبان اصفهان براى گردشگران نوروزى 
تکان مى خورد

معاون میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان از اجراى طرح ساماندهى و نظارت 
بر نمایشــگاه  ها و تولیدات صنایع دســتى در این 

استان خبر داد.
جعفر جعفر صالحى هدف از اجــراى این طرح را 
نظارت بر کیفیت صنایع دستى و جلوگیرى از عرضه 
صنایع دســتى بى کیفیت و خارجى و ارائه خدمات 

مناسب به گردشگران نوروزى عنوان کرد. 
وى همچنین رونق بخشــى تولید و عرضه صنایع 
دستى با کیفیت، تشویق مردم به خرید این صنایع 
و معرفى آثار هنرى و ترویج اســتفاده از دســت 
ســاخته هاى ایرانى را از دیگر اهداف اجراى طرح 
ساماندهى نمایشــگاه هاى صنایع دستى در این 

استان بیان کرد. 
معاون صنایع دســتى اســتان اصفهان افزود: در 
راستاى اجراى این طرح، دریافت مجوز براى برپایى 
نمایشگاه هاى نوروزى صنایع دستى در شهرستان 
ها از این اداره کل الزامى اســت و براساس قانون 
هیچ دستگاه دیگرى حق صدور مجوز براى برپایى 

این نوع نمایشگاه ها را ندارد.
وى اظهارداشــت: پیش از این ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت مجوز برپایى این نوع نمایشگاه ها 
را صادر مى کرد اما اکنون این مسئولیت به اداره کل 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 

اصفهان واگذار شده است. 
جعفر صالحى تصریح کرد: برپایى هرنوع نمایشگاه 
صنایع دستى در شهرســتان ها در ایام نوروز بدون 
دریافت مجوز از اداره کل میراث فرهنگى اســتان 
ممنوع است و براساس قانون و از طریق اداره اماکن 
نیروى انتظامى و اتاق اصناف اســتان با خاطیان 

برخورد مى شود. 

عبدالحسین ساسان کارشناس مسائل اقتصادى واستاد 
سابق دانشــگاه اصفهان گفت: ظرفیت اکولوژیکى و 
زیســت محیطى اصفهان به نقطه بســیار شکننده اى 

رسیده است.
به گزارش ایرنا، ساسان عصر یک شــنبه در همایش 
«تحول و توسعه در مدیریت شهرى» به همراه میزگرد 
نقد و بررسى عملکرد شــوراى چهارم، افزود: اصفهان 
شهر کیفیت هاست، شهر کّمیت ها نیست زیرا سرشت 

این شهر را خدا اینطور خلق کرده است.
وى گفت: آینده اقلیم اصفهان، آینده خوبى نیست و این 
شهر خیلى وقت اســت که ظرفیت هایش را پشت سر 
گذاشــته مانند خودرویى که چندین برابر ظرفیت خود 

مسافر سوار کرده و این جاى بسى نگرانى است.
عضو سابق هیئت علمى دانشــگاه اصفهان با بیان این 
مثال که براى سنجش قدرت نگهدارى یک زنجیر باید 
توان حلقه ضعیف آن را در نظــر بگیریم، افزود: برنامه 
ریزى شهرى در اصفهان نیز باید بر اساس نقاط ضعف 

این شهر صورت بگیرد.

وى با اشــاره به ادوار مختلف تاریخــى که بر اصفهان 
گذشته و تجربه هاى تاریخى این شهر از دوره هایى که 
به عنوان پایتخت این مرز و بوم انتخاب شده است، گفت: 
اگر تاریخ را مى خواندیم به ما مى آموخت که اصفهان 

قابلیت رشد و توسعه بادکنکى را ندارد.
ساســان در تعریف «کیفیت» گفت: به جاى اینکه در 
حوزه خدماتى مدام به دنبال ساخت جاده و اتوبان باشیم 
و با این کار به دعوت از روستاها و شهرهاى اطراف براى 
آمدن به اصفهان بپردازیم، درآمدهــاى اصفهان را در 
دل محالت اصفهان هزینه کنیــم و نگذاریم از درون 

پوچ شود.
وى افزود: جهان ســوم و کشورهاى توســعه نیافته به 
داشتن شهرهاى دونات شکل ( از درون تهى با اطراف و 
حاشیه هاى پر) معروف هستند باید از دونات شکل شدن 

شهر اصفهان دورى و اجتناب کنیم.
ساســان تصریح کرد: اصفهان از مرکز پوسیده شده و 
اطرافش بزرگ و بزرگ تر شــد در حالى که زمین هاى 
اطراف اصفهــان حاصل از تجاوز ما بــه طبیعت بکر و 

محیط زیست است.
عضو دور اول شوراى اسالمى شهر اصفهان تأکید کرد: 
دواى درد شهر اصفهان، آتش بس دادن به رشد کّمى و 
جمعیتى این شهر است زیرا حداکثر ظرفیت اکولوژیکى 
اصفهان 500 هزار نفر است اما در حال حاضر چهار برابر 

این ظرفیت جمعیت موجود اصفهان است.
وى افزود: این جمعیت چهار برابــرى به معنى حداقل 
چهار برابر شدن ترافیک، صنعتى شــدن، آلودگى و ... 

است.
ساســان تأکید کرد: مــردم اصفهان بایــد بدانند که 
خوزســتانى ها در برابر باران موشــک، بــى آبى و بى 
برقى دوام آوردند اما در برابــر طوفان گرد و خاك، نه و 
این بدان معناست که شــرایطى بس دشوارتر در انتظار 

اصفهان است.
وى گفــت: ما بااســتفاده آب براى مصــارف خانگى، 
صنعتى و کشاورزى در واقع سهم آب گاوخونى را به یغما 

مى بریم و این باتالق در آینده اى نزدیک با به پا کردن 
طوفان گرد و خاك پاسخ این رفتار ما را خواهد داد.

وى تأکید کــرد: مــن ضد توســعه کّمى هســتم و 
معتقــدم بایــد در جهت رشــد کیفى اصفهــان گام 

برداشت.
ساســان گفت: یــک کاندیداى شــوراى شــهر باید 
راهکار توقــف رشــد کّمــى در اصفهــان را بداند و 
بــراى عمل بــه آن با طــرح و برنامه ریــزى تالش 

کند.
وى سه راه اصلى را براى شهر اصفهان در شرایط کنونى 
را به ترتیب خــوان اول، پیدا کردن یــک تئورى براى 
شــهر، خوان دوم اینکه مردم با آگاهى و بینش به پاى 
صندوق هاى رأى بیایند زیرا هرگاه فرهنگى ها، اهالى 
دانش و قشر کتابخوان یک جامعه با صندوق هاى رأى 
قهر کنند آن جامعه صد ســال عقبگرد مى کند و خوان 

سوم را تبدیل کثرت به وحدت، بیان کرد.

شرایطى دشوارتر از 
خوزستان در انتظار 

اصفهان است

نمایشگاه هاى
 صنایع دستى در اصفهان 

 ساماندهى مى شود

کارشناس اقتصاد واستاد سابق دانشگاه  مطرح کرد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان با خانواده معظم شهدا دیدار 
و از آنها تجلیل نمود.

به گزارش روابط عمومى شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان ، به مناسبت 
22 اسفندماه روز بزرگداشت شــهدا، مدیرعامل و جمعى از مســئوالن شرکت آب و 
فاضالب روستایى استان اصفهان با حضور در منزل شهید سید على اکبر سامع، با پدر و 

مادر بزرگوار آن شهید  دیدار و  یاد و خاطره او را گرامى داشتند.
مدیرعامل شرکت آبفار استان اصفهان در این دیدار معنوى گفت: امروز جامعه اسالمى 
و همه کســانى که در آن با آســایش و آرامش زندگى مى کنند، مرهون خون پاك و 
مجاهدت هزاران شهید و جانبازى است که در دفاع از ارزش هاى اسالمى ، جانفشانى 

کردند.
محمدحسین قرائتى افزود: تالش همه ما در جهت خدمت به بازماندگان خانواده شهدا و 
خدمت به جانبازان و آزادگان و ایثارگران وظیفه اخالقى، عرفى و دینى و البته کمترین 

کار ممکن است.
مهندس قرائتى اظهار داشت: این خانواده ها مایه افتخار جامعه، میراث داران انقالب 
اسالمى و سرمایه هاى معنوى کشــور به شــمار مى روند و خدمت به آنها افتخارى 

بسیاربزرگ محسوب مى شود.
در ادامه، پدر و مادر مکرم آن شــهید ســرافزار نیز ضمن تشــریح ابعاد شخصیتى و 

خصوصیات بارز اخالقى، خاطراتى را از فرزند برومندشان بیان نمودند.
شهید سید على اکبر سامع، دانشجوى رشته مهندســى برق دانشگاه صنعتى شریف 

تهران، که 19 اســفندماه 1345 در خانواده اى مذهبى در شهر شهیدپرور اصفهان دیده 
به جهان گشود تحت تاثیر تربیت اسالمى و تعالیم پدر و مادر متدین خود از همان دوران 
نوجوانى در مبارزات اسالمى ملت ایران شرکت نمود و پس از پیروزى انقالب  با حضور 
در جبهه هاى جنگ تحمیلى  به دفاع از میهن عزیز اسالمى پرداخت و سرانجام در تاریخ 

1365/10/20 در سن 19 سالگى در عملیات کربالى 5 به درجه رفیع شهادت نائل شد.

دیدار مدیر عامل آبفار با خانواده شهدا

زینب زمانى
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ویترین

قنادى وزارت نفت به دلیل 
گرانفروشى جریمه شد

قنادى سـابق بابک زنجانى که اکنـون تحت نظارت 
شـرکت ملى نفت ایران اداره مى شـود به دلیل تخلف 
گرانفروشـى تنها براى یک محصول خود سه میلیون 

تومان جریمه شد.
به گزارش تسنیم، شامگاه روز یک شنبه گشت مشترك 
سازمان تعزیرات حکومتى، بازرسان اتاق اصناف ایران 
و وزارت بهداشـت در منطقه شمال غرب تهران  براى 
بررسى وضعیت قنادى هاى موجود منطقه انجام شد، 
اما در این  میان یک مورد تخلف گرانفروشى  عجیب و 

خارج از عرف معمول مشاهده شد.
فروشگاه سابق بابک زنجانى که اکنون توسط وزارت 
نفت اداره مى شـود،  محصوالت خود را خارج از عرف 
معمول به فروش مى رساند به طورى که  براى محصول 
پسته براساس تنها فاکتور  ارائه شده  سه میلیون تومان 

جریمه شد.
بـارزس اتـاق اصنـاف ایـران در این بـاره گفـت: این 
فروشـگاه 3 میلیون تومان تنها به خاطر گرانفروشـى 

محصول پسته خود جریمه شد.
حمید تقى پور اظهار داشـت: قیمت خرید پسته در این 
فروشگاه 58 هزار تومان براساس فاکتور ارائه شده بود 
اما این محصول را 86 هزار تومان به فروش مى رساند 
که با در نظر گرفتن سـود حداکثر 12 درصدى باید 65 

هزار تومان به فروش مى رسید.
وى افزود: تفـاوت قیمت پسـته در این فروشـگاه 21 
هزار تومان است و با توجه به اینکه 74 کیلوگرم از این 
محصول براساس فاکتور  در فروشگاه موجود بود سه 

میلیون تومان جریمه اخذ شد.
تقى پور درباره گرانفروشى باقى محصوالت موجود در 
قنادى سابق بابک زنجانى و تحت نظارت و اداره فعلى 
شرکت ملى نفت ایران گفت: با توجه به اینکه مسئول 
فروشگاه تنها یک فاکتور به ما ارائه داد، تنها مى توانیم 

براى همان محصول جریمه اخذ کنیم.
وى ادامه داد: با توجه به اینکه براى سـایر محصوالت 
خود فاکتور ارائه نشده است، سعى مى کنیم از خودمان 

چیزى ننویسیم تا اجحافى صورت نگیرد.

 
گوشت گوسفند

 1000 تومان ارزان شد 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى با بیان اینکه قیمت 
این نوع گوشت طى دو هفته اخیر هزار تومان کاهش 
یافته است،گفت: دام به اندازه کافى در بازار وجود دارد 

و کمبودى نداریم .
على اصغر ملکى وضعیت بازار گوشت را آرام توصیف 
کرد و اظهارداشـت: طى دو هفته اخیر قیمت گوشـت 
گوسـفندى در حـدود هـزار تومـان کاهـش یافتـه

 است.  
وى ادامـه داد: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم شـقه 
بدون دنبه براى مغازه دار 34 تـا 35 هزارتومان و براى 

مصرف کننده 38 هزارتومان است.  
رئیس اتحادیه گوشـت گوسـفندى دربـاره اینکه چه 
پیش بینـى اى براى وضعیت بـازار در روزهـاى آینده 
دارید؟ تصریح کرد: ما طى روزهاى آینده هیچ تغییرى 
در شرایط بازار حس نخواهیم کرد و هر اتفاقى که باید 

مى افتاد، افتاده است.  
ملکى با بیان اینکه دام به اندازه کافى وجود دارد، گفت: 
ما هیچ کمبودى در این زمینه نداریم ضمن اینکه بازار 

هم رونقى ندارد.  

 
بازار کار براى تغییر 

نسخه مى خواهد!
یک فعال کارگرى معتقد است جدى نگرفتن موضوع 
روابط کار و افزایش پرونده هاى شکایات در هیئت هاى 
حل اختالف موجب شـد تا امسـال موفقیتى در بحث 

روابط کار نداشته باشیم.
حمید حاج اسـماعیلى ، فقدان برنامه جدید و اساسـى 
براى اشتغال در بازار کار را از جمله نقاط ضعفى عنوان 
کرد که وزارت کار در سـال آینده باید توجه ویژه اى به 

آن صورت دهد.
وى با بیان اینکه بازار کار بدون نسخه نمى تواند تغییر 
کند، افزود: الزم است با توجه به بحران شدیدى که در 
حوزه اشتغال به آن دچار شـده سیاست هاى خاصى را 

براى تحریک بازار کار در پیش بگیریم.

رئیس سازمان خصوصى سازى گفت: در طول سه سال 
گذشته بیشترین سود شرکت هاى مشمول سهام عدالت 
هفت هــزار میلیارد تومان و پایین تریــن آن چهارهزار 

میلیارد تومان بوده است .
على اشرف پورى حســینى در خصوص جزئیات اجراى 
مرحله نخست سهام عدالت و نحوه توزیع سود آن اظهار 
داشت: سود همه شرکت هاى سرمایه پذیر چه زیان ده و 
چه سودده در یک حساب واریز مى شود و بین 49 میلیون 

نفر بر اساس میزان سهم آنها تقسیم مى  شود.
وى افزود: تا پایان سال 94 بر اســاس قانون سود این 
شرکت ها به خزانه دولت واریز مى شد اما با پایان دوره ده 

ساله از ابتداى سال 95 سود واریز شده به خزانه متعلق به 
سهامداران است که طبق روال شرکت هاى بورسى که 
سود ساالنه را پس از برگزارى مجمع در سال بعد حساب 
مى کنند، احتساب سود قطعى ســهام عدالت به تیرماه 

سال 96 موکول خواهد شد.
وى درباره سود احتمالى این ســهام تصریح کرد: با در 
نظر گرفتن چهارهزار میلیارد تومان ســود براى ســال 
95، میزان سود ساالنه هر فرد سهامدار 90 هزار تومان 
مى شود و براى دو دهک بهزیســتى و کمیته امداد که 
مشمول تخفیف 50 درصدى هستند معادل 170 تا 180 

هزار تومان است.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزى گفت: به اندازه نیاز 
مصرف مردم در بازار گوشت تازه گوسفندى و مرغ وجود 
دارد و با تزریق گوشــت به بازار، اجازه افزایش قیمت را 

نمى دهیم.
حسن رکنى در مورد تأمین گوشت و مرغ بازار شب عید 
به مردم اطمینان خاطر داد که این کاالها به اندازه کافى 
در بازار وجود داشــته و هیچ افزایش قیمتى نخواهیم 

داشت.
وى در ادامه تصریح کرد: پس از آنکه قیمت گوشــت 
قرمز گوســفندى از دو ماه پیش به یک بــاره افزایش 
یافت، گوشت گرم و تازه کیلویى 31 هزار و 500 تومان 

در محل هاى مشخص توسط شرکت پشتیبانى امور دام 
توزیع شد، تا حدى که موجب کاهش پنج هزار تومانى 

قیمت گوشت در بازار آزاد شد. 
معاون حجتى اطمینان  خاطــر داد که در ایام تعطیالت 
نوروز در اســتان هاى گردش پذیــر و پرمصرف مانند 
اصفهان، فارس و اســتان هاى شــمالى، مراکز عرضه 
گوشــت با قیمــت مصوب فعال هســتند، تــا جلوى 

سوءاستفاده هاى احتمالى گرفته شود. 
رکنى همچنین در مورد قیمت گوشت مرغ اظهار داشت: 
قیمت  مرغ روى کیلویى هفت هزار و 500 تومان ایستاده 

است و افزایش قیمتى بیش از این نخواهیم داشت.

سود ساالنه سهام عدالت براى 
هر فرد، 90 هزار تومان

مردم نگران کمبود و گرانى 
گوشت و مرغ نباشند

رئیس اتحادیه سنگ اصفهان از واردات سنگ در بازار 
خبر داد، این در حالى است که ایران، مقام چهارم معادن 

سنگ دنیا را دارد.
على مختــارى در گفتگو باخبرگزارى صدا و ســیما؛ 
با اشــاره به کاهش 10 درصدى فعالیت هاى صنعت 
ساختمان افزود: واردات بى رویه سنگ خارجى از جمله 
سنگ قبر از مرزهاى رسمى کشور، بازار این بخش را با 

چالش مواجه کرده است.
وى با اشــاره به فعالیت شــش هزار واحــد تولیدى 
سنگبرى در ایران گفت: این واردات بى رویه تعطیلى 

کارخانه هاى ایرانى را در پى دارد.
مختارى، هند، چین و ترکیــه را مراکز عمده صادرات 
ســنگ به ایران اعالم کرد و ادامه داد: این واردات در 
حالى اســت که ایران پس از هند، چیــن و ایتالیا مقام 

چهارم معادن سنگ دنیا را دارد.
رئیس اتحادیه ســنگبرى اصفهان با اشــاره به تأمین 
90درصد سنگ مورد نیاز ســاختمانى کشور از معادن 
داخلى گفت: فناورى این صنعت فرسوده است و دولت 

نیز حمایت مناسبى از این بخش ندارد.
وى با بیــان اینکه آمارهــاى اعالم شــده از ارائه 16 
میلیــارد تومان وام به صنعت ســنگ خبــر مى دهد، 
افزود: ایــن وام ها به دســت ما کــه در این صنعت 
هســتیم، نرسیده اســت و مشخص نیســت که این 
وام ها چگونه پرداخت شــده و از فیلتــر اتحادیه عبور 

نکرده است.
مختارى رفع مشکل صنعت سنگ را در گرو صادرات 
دانست و گفت: محدود شدن در بازار داخل باوجود رشد 
منفى صنعت ســاختمان، این بخش را با بحران شدید 

مواجه خواهد کرد.
وى واردات سنگ خام از افغانستان را سبب اشتغالزایى 
اعالم کــرد و افزود: هــر کارخانه فعال ســنگ 30 تا 
40 نفــر را به صورت مســتقیم و 400 نفــر را به طور 
غیرمســتقیم مشــغول به کار مى کند.رئیس اتحادیه 
ســنگبرى اصفهان گفت: هزینه تمام شده باال، رقابت 
تولیدکننده ایرانى را با سنگ هاى خارجى ضعیف کرده 

است.

جوالن سنگ قبر وارداتى در بازار ایران!

رئیس مرکز پژوهش هاى اتحادیه پوشاك ضمن ارائه آمار عجیب از واردات پوشاك قاچاق به کشور گفت: با یک 
حساب سرانگشتى مى توان فهمید که در هر ساعت شش کانتینر پوشاك قاچاق وارد کشور مى شود که اختالف 

فاحشى با واردات رسمى دارد.
محمدجـواد صدق آمیـز دربـاره کشـورهایى کـه بـازار پوشـاك ایـران را در اختیـار دارنـد، گفـت: تـا 
چند سـال گذشـته چینى ها بیشـتر بـازار ایـران را در اختیار داشـتند امـا از پنج سـال گذشـته تاکنـون اجناس 
تـرك جـاى آنهـا را گرفتـه اسـت و اکنـون ترك هـا توانسـته اند بـازار ایـران را از دسـت چینى هـا در 

آورند.
وى افزود: همین شرایط باعث شده است تولیدکننده داخلى به ترور اقتصادى دست بزند و ضمن تحمل هزینه و 

تولید محصول باکیفیت از برندهاى دیگر براى تبلیغ کاالى خود استفاده کند تا مردم آن کاال را خریدارى کنند. 

ورود هر ساعت 6 کانتینر پوشاك قاچاق 

مدیرعامل ســایپا گفت: همه تالش ما این اســت که 
«کوییک» با قیمت زیر 40میلیون عرضه شود.

به گزارش ایلنا، مهدى جمالى در حاشــیه مراسم آغاز 
به کار طرح امداد خودروى نوروزى ســایپا در مورد نام 
خودروى «کوییک» و اظهارات حــداد عادل مبنى بر 
اینکه نام آن ایرانى نیســت، اظهار داشت: «کوییک» 
نامى ایرانى و متعلق به چهار هزار ســال قبل اســت و 
امیدواریم کــه واگذارى خودرویى بــه این نام، خاطره 

خوبى براى مردم ایجاد کند.
مدیرعامل ســایپا ادامه داد: خوشبختانه تالش هاى ما 
به نتیجه رسید و دقیقًا در همان تاریخى که من متعهد 
شده بودم محصول جدید را به بازار عرض کنم، از این 

خودرو رونمایى شد. وى افزود: من قول داده بودم که هر 
سال سایپا یک خودرو به بازار عرضه کند. «کوییک» 
خودرویى زیبا و آرام است. نام آن ایرانى و متعلق به چهار 

هزار سال قبل است.
مدیرعامل سایپا تصریح کرد: همه تالش ما این است 
که این خودرو با قیمت زیر 40 میلیون تومان عرضه شود 
و با آپشن هاى مختلف، از 34 تا 40 میلیون تومان قیمت 

داشته باشد.
جمالى با بیان اینکه شرایط مشترى را در نظر مى گیریم، 
عنوان کرد: براى سال اول 35 هزار دستگاه و در سال 97 

بیش از 80 هزار دستگاه تولید خواهد شد.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا «کوییک» مى تواند 

جایگزین پراید شــود؟ متذکر شد: این خودرو مى تواند 
جایگزین خیلى از خودروها باشد و برنامه ما این است که 

تیرماه عرضه شود.
مدیرعامل سایپا در پاســخ به این پرسش که آیا روزى 
مثل پیکان، شاهد پایان تولید پراید خواهیم بود؟ گفت: 
امیدواریم تا زمانى که تقاضا براى پراید وجود دارد، این 

خودرو را ارتقا دهیم تا تقاضاى مردم را پاسخ  دهیم.
جمالى درباره قرارداد با «سیتروئن» گفت: این قرارداد 
مراحلش را گذرانده و جابه جایى ســهام در حال انجام 
است. امیدواریم پیش از پایان سال جابه جایى مراحل 

یورویى انجام شود.
وى درباره طرح امداد خودرو نیز گفت:  ســال گذشته 

اقدامات خوبى توسط گروه امدادرســانى سایپا انجام 
شــد. ما 10 درصد طول دوره خدمت رسانى را افزایش 
دادیم و از 25 اســفند تا 14 فروردین خدمت رســانى 

خواهیم داشت.
مدیرعامل سایپا با بیان اینکه 20 درصد افزایش تعداد 
امدادرسانى داشتیم، گفت: مجموعه ما مکلف هستند 
به همه مسافران در سراسر کشــور و به همه برندهاى 

خودرویى خدمت رسانى داشته باشند.
جمالى با بیان اینکه تعداد امدادگران 20 درصد  افزایش 
یافته است، تصریح کرد: در اکثر مناطق باید به صورت 
شبانه روزى  خدمت رسانى داشته باشیم. 290 نمایندگى 

ما در هر دو شیفت فعال خواهند بود.

وى درباره قیمت دســتمزد و هزینه هاى تعمیر عنوان 
کرد: ابالغ کردیم که هیچ افزایش قیمتى نداشته باشند.

مدیرعامل سایپا خاطرنشان کرد: خواهش ما این است 
که حتمًا خدمت رســانى از طریق امدادگران ما باشد و 

حتماً در مراجعه امدادگران کارت آنها را تقاضا کنند.
پناهى مدیرعامل امدادخودرو گروه خودروسازى سایپا 
نیز با اشاره به  آغاز سى و ششمین طرح امداد نوروزى 
گروه سایپا ، اظهار داشت: طرح خدمات و امداد نوروزى 
سایپا از ساعت 7 صبح 25 اسفند با مشارکت و استقرار 
حدود 430 ناوگان امدادى در سراسر کشور به ویژه در 
محورهاى پر تردد آغاز مى شــود و تا 14 فروردین 96 

ادامه دارد.

خودروى «کوییک» 
زیر 40 میلیون تومان 

عرضه مى  شود
«کوییک» نام 4000ساله ایرانى است

مدیرعامل سایپا اعالم کرد:

شهردارى نایین باستناد مصوبه سوم شماره 78/4/524 مورخ 95/11/10 شوراى محترم اسالمى شهر نایین در نظر دارد 
تعداد یک واحد آپارتمان واقع در مجتمع مسکونى آسمان به آدرس خیابان آزادگان- نبش بن بست یاس را با قیمت 
پایه کارشناسى و با مشخصات جدول و پالن تفکیکى و کروکى محل که به پیوست مى باشد را از طریق مزایده عمومى 

به فروش برساند.
لذا متقاضیان محترم مى توانند تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/12/28 با تکمیل اسناد مزایده و مدارك مورد نیاز 
به انضمام یک فقره فیش واریزى نقدى به مبلغ 42/000/000 ریال به حساب 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى 
نایین به عنوان سپرده شرکت در مزایده را در دو پاکت جداگانه سربسته الك و مهر شده (در پاکت الف ضمانتنامه بانکى 
و یا فیش واریز نقدى سپرده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپى شناسنامه، کارت ملى و دیگر اسناد مزایده) به 

دفتر حراست شهردارى نایین تحویل و رسید دریافت دارند.    
شرایط مزایده: 

1- متقاضى موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادى قیمت به دبیرخانه شهردارى مراجعه 
و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز بهاى زمین اقدام نماید. عدم واریز در 
مهلت تعیین شده انصراف در خرید تلقى شده و در این صورت سپرده تودیعى متقاضى به نفع شهردارى ضبط و متقاضى 

هیچگونه ادعایى نخواهد داشت. 
2- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال سند و چاپ آگهى در روزنامه و سایر هزینه هاى مرتبط با موضوع برعهده برنده مزایده 

مى باشد و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- قیمت پیشنهادى بایستى به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادى، ناخوانا و مخدوش 

بودن به درخواست متقاضى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشــتر از وضعیت زمین مى توانند به امور عمرانى و 

شهرسازى شهردارى مراجعه نمایند. 
5- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط، امضاء نموده و به مزایده گزار تسلیم 

نماید. 
6- متقاضیان بایستى کپى شناسنامه و کارت ملى خود را ضمیمه درخواست در پاکت (ب) ارائه نمایند و همچنین اشخاص 
حقوقى باید کپى آگهى هاى تاسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده براى اسناد مالى و 

تعهدآور و گواهى کد اقتصادى نیز ضمیمه نمایند. 
7- سپرده  نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذارى با برنده مسترد نخواهد شد. 

8- پاکت هاى پیشنهادى قیمت داده شده رأس ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 95/12/28 در محل شهردارى نایین با 
حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز خواهد شد و حضور متقاضى در جلسه آزاد مى باشد. 

آگهى مزایده فروش یک واحد آپارتمان
 (نوبت دوم)

اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار ناییناردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین
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             با قلبمان
 بازى مى  کنیم

 ما تیم مان را دوست داریم
هفته قبل بود که بعـد از مصاحبه منصوریان با موضوع 
بازیکنان سـرباز و به خصـوص درباره تراکتورسـازى 
-تنها باشگاه لیگ برترى با شرایط خاص- اختالفاتى 
بین سرمربى اسـتقالل و تراکتورسـازان به وجود آمد. 
به خصوص سرپرسـت تبریزى هـا که ادعا کـرده بود 
منصوریان به مـردم تبریز توهین کرده و از او شـکایت 
مى شود. بعد از آن، بازار بیانیه ها داغ شد و بعد از چند روز 
تب و تاب ماجرا خوابید. حاال و در روزهایى که آبى هاى 
تهران براى دریافت مطالباتشـان دسـت بـه اعتصاب 
زده اند، سرپرست تراکتورسازى فرصت را غنیمت شمرده 
و کنایه اى حواله سـرمربى و بازیکنان اسـتقالل کرده 
اسـت. ذوالفقارى به طعنه گفت: «ما تیم مان را دوست 
داریم و تحت هیچ شرایطى دست به اعتصاب نمى زنیم. 

هرچند مشکالت مالى گسترده اى داشته باشیم.»
تراکتورسـازان هم مثـل اسـتقاللى ها، تا بـه اینجاى 
فصل پایین تر از 50 درصد قـرارداد خود را گرفته اند؛ اما 
شاگردان قلعه نویى هنوز حرفى از اعتراض و اعتصاب 
نزده اند تا مدارا و آرامش شـان، دسـتمایه نیش و کنایه 
سرپرست سرخپوشان تبریزى شود تا دوباره به استقالل 
و منصوریان بتازد. بایـد دید آیا باز هم جوابى از سـوى 
آبى هاى پایتخت داده خواهد شد؛ یا منصوریان ترجیح 

مى دهد روزهاى پایان سال را با آرامش بگذراند.

شایعه درباره مقصد رضاییان
رامین رضاییان مهمترین عالمت سئوال این روزهاى 
هـواداران پرسـپولیس اسـت و قرمزها دوسـت دارند 
بداننـد که برانکـو چه تصمیمـى در مورد ایـن بازیکن 
جنجالى مى گیـرد. بـا اینکه گفتـه مى شـود احتماًال 
رضاییـان در سـال جدیـد مورد بخشـش برانکـو قرار 
خواهد گرفت و به تمرین پرسـپولیس برمـى گردد اما 
این شـایعه به طور جدى درباره رامین شنیده مى شود 
که برانکو قصـد ندارد تـا آخر فصل بـه او بـازى دهد.

در چنین وضعیتى، خبر جدیـدى درباره آینده رضاییان 
به گوش مى رسـد. آنطور که سـایت 11 نیوز نوشـته، 
در صورتى که رامین و پرسـپولیس بـراى فصل بعد به 
توافق نرسند – که احتمالش زیاد است – شاید رضاییان 
جدیدترین لژیونر فوتبال ایران در لیگ قطر باشد و مدیر 
برنامه هاى او به دنبال ترانسـفر این بازیکن به کشـور 

عربى حوزه خلیج فارس است.

هفته دیگر برمى گردم
مجتبـى جبـارى بنـا بـه عـادت همیشـگى اش طى 
سال هاى گذشته باز هم مصدوم شده تا االهلى نتواند از 
هافبک کلیدى اش استفاده کند. مجتبى که در چند بازى 
اخیر لیگ قطر غایب بوده در گفتگو با روزنامه «الشرق» 
قطر آخرین وضعیتش را توضیح داده و گفته: تمرینات 
خود را به صـورت فشـرده دنبـال مى کنم و امیـدوارم 
که یک هفتـه دیگر به شـرایط بازى برسـم. مى توانم 
در سـه بازى پایانى االهلـى در فصل جـارى به میدان 

بروم.

ذوالفقارنسب 
مشاور وزیر شد 

مسعود سلطانى فر وزیر ورزش و جوانان در تصمیمى 
جالب یکى از مربیان خوشنام فوتبال ایران را به عنوان 
مشـاور خود انتخاب کرد. بـا حکم سـلطانى فر وزیر 
ورزش و جوانان، بیژن ذوالفقارنسب به عنوان مشاور 
وزیر در امور ورزشـى منصوب شد. ذوالفقارنسـب در 

سالیان اخیر کمتر فعالیت مربیگرى داشته است.

الریان میزبان جام جهانى 
مى شود 

تیم فوتبال الریـان که در حال حاضر مسـابقات خود 
را در ورزشـگاه «جاسـم بـن حمـد» دوحـه برگـزار 
مى کند، در جام جهانى ورزشـگاه اختصاصى خود را 

خواهد داشت.
این ورزشگاه که چندى پیش در بازدید روزنامه نگاران 
انگلیسى به صورت طرح اولیه به نمایش گذاشته شد، 
استادیومى بسیار زیبا و جاه طلبانه است که قطرى ها 
قصد دارند تعدادى از بازى هاى جام جهانى را در آن 

برگزار کنند.

تایم اوت

دروازه بان تیم فوتبال سیاه جامگان تأکید کرد که ضربه 
موسى کولیبالى به صورت او عمدى نبود. 

محمد ناصرى در گفتگویى در مورد مصدومیتى که در 
بازى با سپاهان با آن مواجه شد، گفت:  من تصور مى کردم 
که برخوردم با مسعود حســن زاده بود ولى بعد از بازى با 
فاضلى صحبت کردم و او به من گفــت که برخوردم با 
کولیبالى بوده اســت. حتى فاضلى به این موضوع اشاره 
کرد که کولیبالى از این اتفاق ناراحت شده بود، ولى باید 
بگویم که این اتفاقات در فوتبال ممکن است رخ بدهد و 

ضربه بازیکن سپاهان عمدى نبود.
دروازه بــان تیم فوتبــال ســیاه جامگان در ادامه تأکید 

کرد: برخى از هواداران ســپاهان احساس مى کردند که 
بى جهت خودم را بــه زمین انداختــم و همین موضوع 
باعث شد تا عکسى را منتشر کنم و مصدومیت صورتم را

 نشان دهم.
ناصرى با اشاره به تساوى تیمش مقابل سپاهان گفت: 
بازى خیلى خوبى بود، ولى حیف شــد کــه 3 امتیاز را 
نگرفتیم. در دو بازى اخیر از اســتقالل و ســپاهان جلو 

افتادیم ولى متأسفانه نتیجه را حفظ نکردیم. 
وى در پاسخ به این پرسش که آیا سیاه جامگان در لیگ 
برتر خواهد ماند، گفت: این موضوع بستگى به عملکرد 

خودمان و همچنین مسئوالن باشگاه دارد.

مدیران پرســپولیس در حال مذاکره با بازیکنان شــان 
هستند تا با ستاره هایشان براى ماندگارى در پرسپولیس 

به توافق برسند. 
در این راه علیرضــا بیرانوند، محمــد انصارى و جالل 
حسینى، بى دردســر و بدون دغدغه با مذاکرات مثبتى 
که داشــته اند تصمیم به ماندن در کنار قرمزها گرفتند 
و حداقل براى فصل بعد در پرســپولیس برانکو ماندنى 
شدند. گویا طاهرى با کامیابى نیا هم به توافق رسیده و 
به زودى این تمدید مهم هم رسانه اى خواهد شد. کمال 
یکى از حساس ترین پست هاى پرسپولیس این فصل را در 
اختیار داشته و جدایى او مى تواند ضربه مهلکى به پیکره 

تاکتیکى تیم برانکو باشد. در این بین اما، سروش رفیعى 
که در انتهاى فصل قراردادش با پرســپولیس به پایان 
مى رسد هنوز در مذاکرات براى تمدید قرارداد به خواسته 
مدیران پرسپولیس جواب مثبت قاطعانه نداده و اما و اگرها 
درباره شرایط فصل بعد او بیشتر از قبل شده است. سروش 
اطمینان داده که اگر در ایران بماند براى پرســپولیس 
بازى کند اما اولویت او ترانسفر شدن به اروپا و حضور در 
فوتبال قاره سبز است. جدایى سروش که تأثیر مهمى در 
موفقیت هاى نیم فصل دوم پرسپولیس داشته، مى تواند 
ضرر بزرگى براى برانکو باشد چرا که باید دوباره بازیکنى 

در سطح سروش رفیعى پیدا کند و باز هم نقطه آغاز.

شوك سروش 
به پرسپو لیس

ضربه کولیبالى
 عمدى نبود

تیم آینده سازان با برترى 5-1 در برابر تیم قشقایى شیراز 
به مقام قهرمانى این دوره از بازى هاى لیگ برتر بانوان 

دست یافت.
 آینده ســازان در این بازى به برترى 5-1 دست یافت. 
هاجر دباغى، فاطمه عادلى، صفورا جعفرى و فروغ مورى 
(2 گل) زننده گل هاى آینده سازان در این بازى بودند. 
تیمى که بهترین پاسور بازى هاى این فصل یعنى الهام 
فرهمند و همچنین فروغ مــورى یکى از بهترین گلزن 

بازى ها را در اختیار داشت. 
آینده سازان با کسب 3 امتیاز این بازى 47 امتیازى شد و 
بر سکوى قهرمانى تکیه زد. شهردارى بم با 46 امتیاز و 
شهردارى سیرجان با 45 امتیاز به عنوان دومى و سومى 
این رقابت ها دست یافتند. همچنین فروغ مورى از تیم 
آینده سازان میهن نجف آباد با 23 گل در رده دوم جدول 
گل زنان این فصل رقابت هاى فوتبال لیگ برتر بانوان 
قرار گرفت. زهرا حاتم نژاد از تیم پاالیش گاز ایالم با 25 
گل خانم گل بازى ها شد، عنوان بهترین گلساز این دوره 

از رقابت ها نیز به الهام فرهمند تعلق گرفت.
آینده سازان میهن نجف آباد در حالى بر سکوى قهرمانى 
لیگ برتر بانــوان تکیه زد که در این فصــل از بازى ها 
سپاهان و ذوب آهن دو نماینده فوتبال اصفهان در لیگ 
برتر دور از انتظار ظاهر شدند و شانسى براى قهرمانى در 
لیگ برتر ندارند و پیش تر بخت قهرمانى در جام حذفى را 
هم از دست داده بودند. حاال دختران این خطه یک تنه و 
با افتخارآفرینى در فوتبال ایران شعار ما اصفهانیم و حاال 

حاال قهرمانیم را تداوم دادند.
رقابت تنگاتنگ ایــن تیم با تیم هاى شــهردارى بم و 
شهردارى سیرجان براى کسب عنوان قهرمانى موجب 
حساسیت و جذابیت بازى ها در هفته هاى پایانى شده بود. 

با این حال آینده ســازان میهن نجف آباد با پنج گلى که 
به تیم قشقایى زد مقتدرانه قهرمان شد و جاى هیچگونه 
حرف و حدیثى را باقى نگذاشت. جالب اینکه تنها گل تیم 

قشقایى شیراز هم گل به خودى بود.
لیال صوفى زاده در حاشیه جشــن قهرمانى آینده سازان 
اصفهان در لیگ برتر فوتبال بانوان اظهار داشت: «هم 
آینده ســازان و هم قشــقایى بازى خوبى انجام دادند. 
در همه مســابقات برد و باخت وجــود دارد و مهمتر از 
همه اخالق حرفه اى اســت که بازیکنــان و کادرفنى 
همه تیم هــا باید در لیــگ برتر به نمایــش بگذارند.»
وى با تمجیــد از قهرمانى آینده ســازان و قرار گرفتن 
تیم هاى شهردارى بم و شهردارى سیرجان بر سکوهاى 
دوم و ســوم لیگ برتر، ادامه داد: «ســایر تیم ها نیز از 
نظر ما قهرمان هســتند چــون در لیگ برتــر جنگنده 
حضور پیدا مى  کنند و تا پایان کار با غیرت مى ایســتند. 
امیدوارم شــرایط بهترى براى حضور بیشــتر تیم ها از 
تمام استان ها فراهم شود تا لیگ پویاترى داشته باشیم 
و این فرصت برابر براى بانوان فوتبالیست مهیا شود.»

نایب رئیس بانوان فدراســیون فوتبال در مورد شرایط 
برگزارى لیگ امســال گفت: «لیگ خوبى برگزار شد. 
به هر حال در لیــگ برتر مردان نیز مشــکالتى وجود 
دارد و لیگ بانوان نیز نمى تواند از این موضوع مستثنى 
باشد. مشکالت و ســختى هایى داشتیم اما خوشبختانه 
مســابقات خیلى خوب مدیریت شد و ســازمان لیگ 
تالش زیادى انجــام داد. مدیرعامالن ده تیم حاضر در 
لیگ برتر نیز پاى تیم هاى خود ایســتادند و از همه آنها 
و رؤساى هیئت هاى فوتبال استان ها تشکر مى کنم.»
صوفى زاده در پایان افزود: «امیدوارم این حمایت ها بیشتر 

شود و بانوان بتوانند در میادین مختلف بدرخشند.»

جنجال هاى مربوط به قانون مهاجرتى عجیب 
«دونالد ترامپ» کماکان در صحنه ورزش ادامه 
دارد. داســتان حضور تیم ملى کشتى آزاد آمریکا 
در ایران و گیر کردن دو بسکتبالیست آمریکایى 
در دبى که خاطرتان هست. حاال مى توانید یک 
مورد دیگر هم به آن اضافه کنید. عراق بازى هاى 
خانگى اش در مرحلــه انتخابى جام جهانى را در 
ایران و تهران برگزار خواهد کرد و استرالیا و ژاپن 
تیم هایى هستند که به زودى به کشورمان سفر 

مى کنند تا به مصاف عراق بروند. 
ســرمربى تیم ملى عراق در فهرست جدید خود 
نام «جاستین مرام» را هم قرارداده بود؛ هافبک 
مهاجمى 28 ساله که متولد میشیگان است و در 
تیم کلمبیا در لیگ فوتبال آمریکا بازى مى کند 
اما بخاطر والدین عراقى اش، براى تیم ملى عراق 
به میدان مى رود. مرام که تا امروز 12 بازى براى 
تیم ملى کشورش انجام داده و دو گل زده، براى 
دو بازى عراق مقابل استرالیا و عربستان، تیم ملى 
کشــورش را همراهى نخواهد کرد. این خبرى 
است که صفحه فیسبوك فدراسیون فوتبال عراق 
آن را منتشــر کرده و دلیل این قضیه را نگرانى 
جاستین بابت سفر به ایران دانسته است. چرا که 
طبق قانون عجیب رئیس جمهور آمریکا، اگر این 
بازیکن به ایران سفر کند شــاید نتواند دوباره به 

آمریکا برگردد.
اگر چه «بســیل جورجیس» مدیر فنى تیم ملى 
عراق تالش زیادى براى راضى کردن جاستین 
انجام داد و حتى از طرف کارشناسان امور مهاجرت 
هم به بازیکن تیمش اطمینــان داد، اما نگرانى 
مرام باعث شــد تا کادر فنى عراق روى نام این 
بازیکن خط قرمز بکشــد. دیدار عراق با استرالیا 
23 مارس(ســوم فروردین) در تهــران برگزار 
مى شــود و 8 فروردین هم عراق در عربستان به 

مصاف تیم ملى این کشور مى رود. 

در یک دهه گذشــته، فقط یک تیم غرب آسیا 
توانســته قهرمان لیگ قهرمانان شــود؛ السد 
قطر، که بــا اتفاقاتى عجیب و محروم شــدن 
ســپاهان اصفهان بــه فینال لیــگ قهرمانان 
رســید و در ضربــات پنالتــى، جــام را هم به 

خانه برد.
 در تمــام دوره هــاى دیگر، تیم هاى شــرقى 
قهرمانــان لیــگ  فاتــح  لیایى  اســترا و 

بوده اند.
 آخریــن نماینده ایــران در نیمــه نهایى یعنى 
اســتقالل هم با باخت به اف ســى سئول کره 

جنوبى حذف شد و به فینال نرسید.
با توجه به فاصله زیاد فوتبال باشگاهى در غرب 
و شرق آسیا، AFC ســبک برگزارى مسابقات 
را تغییــر داده و تا بــازى فینال، هیــچ تیمى از 
غرب و شــرق روبه روى هم قــرار نمى گیرند.

 این یعنــى نمایندگان ایران، براى رســیدن به 
فینال لیگ قهرمانان فقــط باید از نماینده هاى 

کشورهاى غرب آسیا عبور کنند. 
الهالل قهرمان عربســتان، تیمى بــود که به 
ســختى از پرســپولیس یک مســاوى گرفت. 
قهرمــان امــارات در خانــه بــه اســتقالل 
خوزســتان باخت و قهرمان ازبکستان و قطر،
 این هفتــه مقابــل نماینــدگان ایــران قرار 

مى گیرند.
با این شرایط، چهار نماینده ایران شانس باالیى 
براى رسیدن به فینال خواهند داشت و شاید، با 
اوج گرفتن پرسپولیس و استقالل و نمایش قابل 
قبول اســتقالل خوزســتان و خیزش احتمالى 
ذوب آهن در ســال جدید، ســرانجام طلســم 
نرســیدن تیم هــاى ایرانــى به فینــال لیگ 
قهرمانــان بشــکند. فینالى که دور از چشــم 
شــرقى ها و اســترالیایى ها، مســیر همــوار و 

کم دردسرترى خواهد داشت. 

دختران نجف آباد بر بامدختران نجف آباد بر بام
 فوتبال ایران فوتبال ایران

ما اصفهانیم و حاال حاال قهرمانیم...ما اصفهانیم و حاال حاال قهرمانیم...

ظر عجیبى درباره سردار آزمون 
بیان کرد. سرمربى ترکمنستانى تیم روستوف در پایان نشســت خبرى پس از بازى با ترك گروژنى در هفته نوزدهم لیگ برتر روسیه اظهار ن

س» سرمربى تیم فوتبال روستوف درباره نیمکت نشینى «الکساندر بوخاروف» گلزن بازى اخیر روستوف برابر منچستر یونایتد، در بازى  اخیر   لیگ 
  «ایوان دانیلیانت

م. با این کار به سردار آزمون فرصت بازى رسید.»
برتر روسیه با ترك گروژنى گفت: «بوخاروف بازى هاى زیادى انجام داد و باید به او استراحت مى دادی

وان مهاجمى یاد کرد که توانمندى بازى 
پیش از این «دیمیترى کریچنکو» مربى تیم روستوف نیز در مصاحبه هاى خود با رســانه هاى روسى از سردار آزمون به عن

90 دقیقه اى را ندارد!

سردار آزمون ملى پوش ایرانى در بازى سه بازى اخیر تیم روستوف در مرحله یک شانزدهم و یک هشتم نهایى لیگ اروپا برابر تیم هاى اسپارتا پراگ جمهورى چک و 

ه وارد میدان شد. الکساندر بوخاروف مهاجم 32 ساله روس پس از رهایى از مصدومیت در بازى هاى اخیر به همراه «دیمتیرى 
تر یونایتد به عنوان بازیکن ذخیر

منچس

پولوز» در خط حمله تیم روستوف قرار گرفته اند.

سیداکبر پورموسوى سرمربى اســتقالل خوزستان در نشست خبرى بازى 
تیمش با لخویاى قطر شرکت کرد. پورموســوى گفت: «امیدوارم که با 
کمک و تالش همه بتوانیم میزبان خوبى براى لخویا باشیم. باید مقابل 
تیم لخویا که قدرتمند است و منابع مالى زیادى هم دارد، حمایت پر 
شور هواداران را همراه مان داشته باشیم. قطعًا با حمایت هواداران 
و سختکوشى بازیکنان مى توانیم روز ســختى را براى آنها رقم 
بزنیم. ما آنالیز خوبى از ایــن تیم داریم. هم از بازى هاى داخلى 
و هم لیگ قهرمانان از آنها شــناخت داریم و امیدوارم بتوانیم
 3 امتیاز را بگیریم. این بازى براى ما مهم است و با تمام تمرکز 
بازى خواهیم کرد تا مردم خوشــحال شوند. بازیکنان ما هم در 

این دیدار با قلبشان بازى مى کنند تا مردم را خوشحال کنند.» 
پورموسوى درباره مشکالت مالى تیمش صحبت زیادى نکرد: «بازیکنان همه این سختى ها 
را بخاطر مردم و هواداران تحمل کردند و هیچ وقت بخاطر شرایط مالى کم نگذاشتند. این 
ویژگى خوب تیم ما بوده که با همه سختى ها نتایج خوبى گرفتیم. در دیدار با لخویا هم بازى 
خوبى انجام مى دهیم و با تالشى که خواهیم کرد دنبال 3 امتیاز هستیم. با این حال با توجه 
به شرایط بازى باید تالش کنیم ابتدا گل نخوریم. لخویا یکى از بهترین تیم هاى گروه ماست 
و با شرایطى که داشته، بیشتر بازیکنانش خارجى و دو ملیتى هستند. ما تالش مى کنیم روز 

سختى براى آنها رقم بزنیم.» 

مسیر فینال حاال هموارتر است  ترامپ و مهاجم عراق!

               با قلبم
 بازى م

3 ساله روس پس از رها جم ه رار گرفته اند. و و

سیداکبر پورمو
تیمشبا لخ
کمک و ت
تیم لخو
ه شور
و س
بزن
و
3
باز
این د
پورموسوى درباره مشکالت مال
را بخاطر مردم و هواداران تحم
ه ویژگى خوب تیم ما بوده که با
خوبى انجام مى دهیم و با تالش
به شرایط بازى بایدتالشکنیم
ب و با شرایطى که داشته، بیشتر
سختى براى آنها رقم بزنیم.» 

 سردار،90 دقیقه اى نیست!
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زینب زمانى
همایش  ملى پیشگیرى از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر با حضور دکتر سید حمید 
صرامى، مشــاور دبیرکل و مدیرکل دفتر تبلیغات و آموزش ستاد مبارزه با مواد 
مخدر نهاد ریاست جمهورى و با همکارى دانشگاه آزاد اسالمى شاهین شهر، 
فرماندارى شهرستان، اداره کل بهزیســتى استان اصفهان، ستاد مبارزه با مواد 
مخدر استان، ستاد فرماندهى نیرو انتظامى، و شهردارى شاهین شهر در تاالر 

شیخ بهایى این شهر برگزار گردید.
در همایش ملى پیشگیرى از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر علل و عوامل گرایش به 

مواد مخدر و راههاى پیشگیرى و درمان اعتیاد مورد ارزیابى قرار گرفت.
دکتر سیدحمیدرضا رئیس السادات رئیس دانشگاه آزاد اسالمى شاهین شهر و دبیر 
اجرایى این همایش، اعتیاد به مواد مخدر را یکى از آسیبهاى اجتماعى و چالش 
هاى اصلى همه کشورها دانســت و گفت: در این همایش دو روزه کارشناسان 
آسیب هاى مواد مخدر و اعتیاد بر ابعاد فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، آموزشى، 

روان شناختى و سالمت جامعه را مورد ارزیابى قرار مى دادند.
رئیس السادات هدف از برگزارى این همایش را بررســى و شناخت انواع مواد 
مخدرها، علل و عوامل اعتیــاد و گرایش به مواد مخدر، پیشــگیرى و روش 
هاى درمان اعتیاد به مواد مخدر مدرن و صنعتى، شناســایى راه هاى توانمند 
ســازى گروه هاى در معرض خطر، روش هاى مقابله بــا عرضه مواد مخدر و 

روش هاى کاربردى مبارزه با اعتیاد عنوان کرد.

مبارزه جدى با مواد مخدر به برنامه ریزى هاى منســجم و 
نیروى متخصص کارآمد نیاز دارد

مشاور دبیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهورى در این همایش،با 
نگاهى به برنامه ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر در 108 سال اخیر گفت: امروزه 
علیرغم برنامه ریزى و سیاست گذارى هاى فراوان در حوزه مبارزه با مواد مخدر، 

وضعیت اعتیاد به عنوان یکى از بحران هاى جهانى محسوب مى شود.
دکتر سید حمید صرامى مواد مخدر را یکى از چهار بحران جهانى فقر، مشکالت 
زیست محیطى و تهدیدات اتمى عنوان کرد و با بیان اینکه مواد مخدر و اعتیاد از 
جمله آسیب هاى اجتماعى کشور محسوب مى شود خاطرنشان کرد: مواد مخدر 
و اعتیاد در حوزه اجتماعى به خانواده صدمه مى زند در حوزه اقتصاد نیز سالیانه 
20 هزار میلیارد تومان به اقتصاد لطمــه مى زند و این معضل حتى محیط هاى 

آموزشى، مدارس و دانشگاه ها را در تیررس خود قرار داده است.
مبارزه جدى با مواد مخدر به سیاست گذارى جدید، برنامه ریزى هاى منسجم و 

نیروى متخصص کارآمد نیاز دارد.
وى با بیان اینکه براى مبارزه جدى با مواد مخدر باید به پیشینه تاریخى مصرف 
مواد، گفتمان هاى جدید، سبک زندگى و تغییرات ایجاد شده در هزاره سوم در 
جهان توجه کرده و برنامه ریزى داشته باشیم افزود: تجربه گذشته و چالش هاى 
جدید نشــان مى دهد که براى مقابله با بحران مصرف مواد مخدر به سیاست 

گذارى، برنامه ریزى و نیروى متخصص بیشتر و کارآمدترى نیاز داریم.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهورى 
وضعیت شیوع تجربه اولین مصرف مواد مخدر در دانش آموزان متوسطه دوم 
و هنرستان هاى استان اصفهان را از میانگین کشورى پایین تر خواند و با بیان 
اینکه در بین نوجوانان و جوانان این استان به ترتیب استفاده از مواد مخدر گل، 
حشیش، گراس، علف و مارى جوآنا رواج دارد تاکید کرد: براى برخورد با پدیده 

هاى اجتماعى باید از دانش و علم تخصصى استفاده کنیم.
وى اجراى ”طرح توانمندسازى و روش هاى پیشگیرى اولیه از اعتیاد در مدارس“ 
ویژه دانش آموزان دوره هاى دوم متوسطه را یکى از اقدامات ستاد مبارزه با مواد 
مخدر در سال اقدام و عمل نام برد و با بیان اینکه طرح توانمندسازى دانش آموزان، 
اولیاء و معلمان سه حلقه اصلى پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى است تصریح 
کرد: این طرح بر اساس برنامه ششم توســعه و با استفاده از تجارب کشورهاى 
توسعه یافته و به دنیال یکپارچه سازى خدمات پیشگیرانه در بین والدین، دانش 

آموزان و مدارس تهیه شده است.

آموزش مهارت فرزند پرورى از اولویت هاى اصلى پیشگیرى 
از انحرافات اجتماعى است

صرامى با تاکید بــر اینکه اســتانداردهاى جهانى مهارت فرزندپــرورى را از 
اولویت هاى اصلى پیشگیرى از بسیارى از انحرافات اجتماعى مى داند تصریح 
کرد: اگر والدین مهارت هاى کنترل خشم، ابراز وجود و خودکنترلى را به جوان 
و نوجوان خود آموزش دهند حتى اگر بارانى از مــواد مخدر، محرك، توهم زا، 
سکس، مشروبات الکلى، شبکه هاى ماهواره اى ببارد جوان و نوجوان ما حتى 

خیس هم نخواهد شد.
وى با بیان اینکه متاسفانه در مدارس نیز غلبه آموزش بر تربیت باعث شده شرایط 

بگونه اى شود که در سال 81 نیم درصد و در سال 90 یک درصد از دانش آموزان 
تجربه مصرف مواد مخدر را داشته باشند که این رقم در سال 94 نیز با افزایش 
بیشترى روبرو بوده اســت و این بیانگر این است که آموزش و پروش براى 13 
میلیون دانش آموز کشور برنامه ایمن سازى در برابر آسیب هاى اجتماعى نداشته 

و نقش خود را به خوبى ایفا نکرده است.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشــور اعتیاد را 
مهمترین عامل ضد توسعه دانست و افزود: در 82 درصد جوامع اروپایى اعتیاد به 
عنوان یکى از 10 عامل مشکل بهداشتى محسوب مى شود و در برخى کشورهاى 

توسعه یافته میانگین سن مصرف کاهش پیدا کرده است.
وى با بیان اینکه متاسفانه تاکنون هیچ یک از دستگاه هاى متولى در خصوص 
نگاه علمى مورد درخواســت رهبر انقالب به مسئله اعتیاد و مواد مخدر بخوبى 
وارد نشــده اند افزود: تاکنون آموزش و پرورش، حوزه هاى علمیه، رسانه ملى، 
تشکل هاى دانشــجویى و دانش آموزى و اولیاء و مربیان برنامه اى منسجم و 

مدون براى موضوع اعتیاد نداشته اند.
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اضافه کرد: نیروى انتظامى پس 
از پیروزى انقالب تاکنون بیش از 6٫5 میلیــون نفر مجرم مرتبط با مواد مخدر 
دستگیر و بیش از یک هزارو 882 کارگاه تولید و بسته بندى مواد مخدر را کشف 
و پلمب کرده اما علیرغم اقدامات صورت گرفته، اقدامات پیشگیرانه متناسب با 

کاهش مصرف همراه نبوده و مصرف هروئین به مارى جوانا تبدیل شده است.

178 مقاله به دبیرخانه علمى همایش رسید
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان و دبیر علمى همایش ملى مبارزه با مواد مخدر 
نیز ضمن قدردانى از استقبال خوب دانشجویان و اســاتید از همایش گفت: از 
ابتداى فراخوان بیش از یکصد و 78 مقاله در حوزه هاى مختلف اعم از پیشگیرى 
و درمان، اعتقادى، روان شناختى و... به دبیرخانه رسید که در نوع خود بى نظیر بود 
و همه مقاالت توسط 36 نفر از اعضاى هیئت هاى علمى مورد ارزیابى، داورى 

و غربالگرى قرار گرفت.
سعیدصادقى با بیان اینکه از بین مقاله هاى رسیده 26 مقاله براى ارائه و سخنرانى 
و 40 مقاله نیز بصورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفت افزود: در این همایش دو 
روزه دو میزگرد و کارگاه آموزشى با بهره مندى از اساتید مجرب براى بروزرسانى 

دانش شرکت کنندگان برگزار مى شود.

 در همایش ملى پیشگیرى از اعتیاد که به همت دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر برگزار گردید عنوان شد؛

مواد مخدر نقش مهمى در ارتکاب جرائم دارد ی ه آزاد اسال دا
ن  د شا وا

شرکت شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه 
شرکتهاى پیمانکارى که داراى شرایط ذکر شده در ذیل صفحه مى باشند دعوت مى شود تا از تاریخ 1395/12/24 الى 1396/01/08 با 
واریز مبلغ 400/000 ریال براى هر پروژه به شماره 2175670203003 حساب سیبا (بانک ملى) و دریافت اسناد و مشخصات فنى پروژه 
و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه یا براى کسب اطالعات بیشتر 
به سایت شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان www.isfahaniec.ir  مراجعه نمایید. مهلت تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه 
شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1396/01/17 مى باشد و هزینه درج آگهى 

روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: حفارى دستى چاه آب در شهرك صنعتى رنگسازان 

مبلغ برآورد اولیه: 2/047/000/000 ریال از محل بودجه جارى 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 103/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته کاوش هاى زمینى 
موضوع مناقصه: انجام امور خدمات عمومى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان 

مبلغ برآورد اولیه: 15/400/000/000 ریال از محل منابع جارى 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 0 770/000/00 ریال 

رتبه مورد نظر: گواهى صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

آگهى مناقصه عمومى

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهانامور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

نوبت اول
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نشر ایران طى 5 ســال اخیر تالش بسیار    مهر |
زیادى را براى حضور و معرفى در بازارهاى جهانى از خود 
نشان داده است و ناشران ایرانى از منظر حضور در بازارها 
و نمایشگاه هاى بین المللى کتاب تالش زیادى داشته اند 
تا مخاطبانى براى آثار خود در آن ســوى مرزها در میان 

ایرانیان و نیز غیرفارسى زبانان پیدا کنند.
از این منظر فضاى مجازى یکى از مهمترین بسترهاى 
ارائه آثار ناشــران ایرانى در سال هاى اخیر بوده و در این 
میان وبسایت «آمازون» به عنوان یکى از معتبرترین و 
بزرگترین فروشگاه هاى آنالین کتاب در جهان، بالطبع 
بستر و نقطه عزیمت جذابى براى ناشــران ایران بوده 

است.
بسیارى از ناشران ایرانى که طى سال هاى اخیر به کشف 
مخاطبان بالقوه بســیارى براى آثار خود در آن ســوى 
مرزها دست پیدا کرده اند، تالش کردند تا از طریق این 
پایگاه اینترنتى فضایى براى رونق کسب و کار و تجارت 
خود  فراهم آوردند و راهى باز کنند اما آمازون به تازگى 
محدودیت هاى قابل توجهى براى ناشران ایرانى به وجود 
آورده و عرصه را براى ارائه کتاب هاى ایرانى توســط به 

شدت تنگ کرده است.

از آمــازون که حــرف مى زنیــم از چه 
مى گوییم؟

بنابر اطالعاتى که درباره فروشــگاه اینترنتى آمازون در 
فضاى مجــازى وجود دارد، این شــرکت در قالب یک 
کمپانى تجارت الکترونیکى در ســال 1994 در آمریکا 
تأسیس شده است. این شرکت فعالیت جدى خود را در 
سال 1995 با عنوان فروشــگاه آنالین کتاب، آغاز کرد. 
وب گاه آمازون که در حال حاضر بــه عنوان بزرگترین 
کتابفروشى آنالین دنیا شناخته مى شود؛ در سال 2014 
معادل 63 درصد فــروش آنالین کتاب و 40 درصد کل 
فروش کتاب دنیا را از طریق خرده فروشى به دست آورد.
این شــرکت همچنین با کمــک تکنولوژى هاى نوین 
چاپ و تولید کتاب، اقدام به ارائه کتاب هایى بر اســاس 
سیستم چاپ بنابر تقاضا کرده اســت، که در این روش 
بجاى چاپ و انبار کتاب در تعداد وسیع، تنها با نگهدارى 
فایل الکترونیکى کتاب ها، پس از سفارش مشترى، اقدام 
به چاپ و تولید یک یا چند نسخه از کتاب کرده، آنها را به 

آدرس مشترى ارسال مى کند.
با این همه ناشــران ایرانى براى حضــور در این بازار با 
مشکالتى مواجهند که بخشى از آن به ساختار اقتصادى 
حاکم بر کشــور و ناتوانى شــرکت ها در مبادله مالى با 

بازارهاى جهانى باز مى گردد.

ناشران ایرانى در هزارتوى آمازون
وبســایت آمازون از چند ســال قبل به عنــوان یکى از 
مهمترین مراجع ناشــران ایرانى براى فروش نســخه 
الکترونیکى آثارشان به شمار مى رفته است اما مشکالت 
پیش روى این کار نیز کم نیست که مهمترین آن داشتن 
حســاب کاربرى در آمازون به منطور مبادله مالى کتاب 
اســت. به عبارت دیگر براى فروش کتــاب در آمازون 
نیاز به شــماره  حســابى بانکى در خارج از ایران است 
که این شــرکت بتواند با شــما مبادله مالى داشته باشد 
و مبلغ حاصل از مبادله کتاب را از شــما دریافت و یا به 
شما پرداخت کند و این شــماره حساب در صورتى مهیا 
مى شود که شما شــرکت یا مؤسسه اى در خارج از ایران 

به ثبت رسانده باشید که اجازه فعالیت اقتصادى در سطح 
جهانى داشته باشد.

با این همه ناشــران ایران از این ســد نیز عبور کرده اند 
و با تاســیس دفاترى در خــارج از ایران و یا ســپردن 
نمایندگى خود به مؤسساتى با این توانایى حضور در این 
بازار را از دست نداده اند. اما آمازون طى هفته هاى اخیر 
براى ناشران ایران مشکالت دیگرى را نیز فراهم کرده 
است و به موجب آن بیش از 100 نســخه از آثار ایرانى 

عرضه شده در خود را از دسترس خارج کرده است.
محمدحســین انصاریان از مدیران مؤسســه انتشارات 
انصاریان که طى این اتفاق خســارت دیده اســت، به 
خبرنگار مهر مى گوید: انتشارات انصاریان بیش از یکصد 
عنوان از آثار خود را که به صورت الکترونیکى آماده شده 
به منظور عرضه در آمازون روى این وبسایت قرار داد و از 
قضا استقبال خوبى هم از آن ها شد اما حدود دو سه هفته 
قبل، آمازون با این بهانه که شرکتى دیگر نیز در حال ارائه 
نسخه هاى الکترونیکى کتاب شماســت، از عرضه آن 
خوددارى کرد. با پیگیرى ما مشــخص شد شرکتى که 
گویا هندى است فایل اسکن آثار ما را غیرقانونى عرضه 

کرده و این براى ما مشکل ساز شده است.
وى افزود: ما سه نوبت با آمازون مکاتبه کردیم و اعالم 
کردیم نماینده رسمى ما براى عرضه آثارمان تنها شرکت 
«الوفاق» اســت. شــرکتى که خودمان در انگلستان 
تأسیس کردیم و آثار ما و چند ناشــر دیگر را در آمازون 
عرضه مى کند. آمازون در مکاتبه اول حرف ما را پذیرفت 
و مشکل را رفع کرد اما در مکاتبه بعدى  دوباره به موردى 
مشابه ایراد گرفت و االن نیز پاى این شرکت هندى را به 

میان کشیده و به نامه هاى ما نیز پاسخ نمى دهد.
آثــار  از  اســتقبال  مى گویــد:  انصاریــان 
نیــز  مــا  بــراى  آمــازون  در  شــده  عرضــه 
تعجب آور بود. مثًال در ایام شهادت حضرت فاطمه(س) 
موفق شــده بودیم در تنها یک روز، یکصد نسخه کتاب 
بفروشــیم اما با این اتفاق جلوى عرضه این آثار گرفته 

شده است.

وى همچنین خبر مى دهد که آثار ناشران دیگرى نیز که 
از طریق الوفاق به توزیع کتاب در آمازون مشغول بوده اند 
به همین دلیل دچار توقیف شده و از عرضه آنها جلوگیرى 
شده است.اما افشین شحنه تبار ناشر ایرانى دیگر فعال در 
فضاى نشر بین الملل نیز مى گوید کتابى با عنوان «حرم» 
اثر پاتریم رینگنبرگ محقق آلمانى که حاصل پژوهش 
او به روى معمارى حرم رضوى بوده اســت از وبسایت 

آمازون کشور فرانسه حذف شده است.
وى در ایــن زمینــه به خبرنــگار مهر گفــت: آمازون 

از ما درخواســت کد اقتصــادى ویژه ایــاالت متحده 
آمریکا(VAT) را کرده اســت اما چون ما مؤسسه را در 
انگلستان ثبت کرده و بالطبع کد اقتصادى فعالیت در آن 
کشور را داریم، این محدودیت براى ما فراهم شده است 

که امیدوارم بتوانیم از پس آن برآییم.
همچنین پیگیرى خبرنگار مهر حاکى از این اســت که 
بیش از 50 عنوان از کتاب هاى ایرانى ترجمه شــده به 
زبان اسپانیولى و متعلق به ناشرانى دیگرى نیز که توسط 
شرکت الوفاق در آمازون معرفى و به فروش مى رسیده 
نیز از سوى آمازون توقیف و دسترسى به آن براى کاربران 

سایت غیرممکن شده است.

زنگ خطر به صدا درآمده است
احتماًال بخشى دیگر از بدنه نشر ایران نیز باید در انتظار 
شرایط مشابه در آینده باشند. هر چند که به نظر مى رسد 
اصل این اقدام شیطنت آمیز، دالیلى غیرفنى و حرفه اى 
داشته باشد اما مهم این اســت که زنگ خطر حذف آثار 
ناشــران ایرانى از مهمترین کانال فروش کتاب آنالین 
در جهان به صدا در آمده و این شــرایط مى تواند حضور 
بین المللى نشر ایران را با دست اندازهاى جدى مواجه کند.
مطلع نبودن ناشران ایرانى از فعالیت در فضاى جهانى 
نشر و پیچ وخم هاى بازارهاى جهانى کتاب و نیز ناآشنایى 
به آداب و قواعد عرضه بین المللى کتاب که مدت هاست 
ناشران ایران به رعایت نکردنش خو کرده اند، این روزها 
چنین محدودیت هاى اقتصادى و فرهنگى را رقم زده و 
بعید نیست بدون تدبیر براى ادامه راه در آینده وضعیت 

بغرنج ترى را نیز براى ناشران ایرانى به وجود آورد.
حضور نداشــتن ایران در معاهده جهانــى کپى رایت و 
بى توجهى به الزامات حضور در بازار جهانى نشر در کنار 
بهانه هاى حقوقى گاه و بیگاه وب سایت هایى مانند آمازون 
بار دیگر این مســئله را به گوش و ذهن سیاستگذاران 
عرصه نشر به ویژه مشر بین الملل به صدا درآورده است 
که باید دقیق تر و هوشمندانه تر و نیز مجهر به لوازم و ابزار 

در این بازار جهانى کتاب گام برداشت.

نامه نگارى ها بى پاسخ ماند

حذف بیش از 100 کتاب ایرانى از آمازون

با وجود اینکه زمان زیادى تا آغاز نوروز و پخش 
برنامه هاى نوروزى باقى نمانده، پخش مجموعه 
«دورهمى» همچنان در هالــه اى از ابهام قرار 

دارد.
امین اعتمادى مجموعه تلویزیونى «دورهمى» 
گفت: براى تصمیم گیرى در خصوص مجموعه 
«دورهمى» ویژه نوروز قرار اســت یک جلسه با 

حضور مهران مدیرى برگزار شود.
او ادامه داد: در این جلسه وضعیت برنامه مشخص 
مى شود و اینکه آیا «دورهمى» براى نوروز روى 

آنتن مى رود یا خیر نیز مشخص مى شود.
اعتمادى تصریح کــرد: براســاس آنچه پیش 
تر اعالم شــده، از بیــن بازیگــران مجموعه 
«دورهمى» قرار اســت تنها دو نفر باقى بمانند 

و بر همین اساس، ســیامک انصارى و سروش 
جمشیدى در ســرى جدید «دورهمى» حضور 

دارند.
او ادامه صحبت هــاى خود اظهار کــرد: البته 
مشخص نیست که در سرى جدید بازیگر جدیدى 

به مجموعه اضافه مى شود یا خیر.
مشاور رسانه اى مجموعه تلویزیونى «دورهمى» 
یادآور شــد: در خصوص حاشــیه هایى که در 
خصوص سروش جمشیدى پیش آمد، مى توان 
گفت که این حاشیه ها را خود سروش جمشیدى 

درست کرد.
او خاطرنشان کرد: سروش جمشیدى در برنامه 
«ســه ســتاره» گفت که این نویــد را به مردم 
مى دهم که ما امســال «دورهمــى» داریم و 

اینگونه حاشیه هاى بســیارى رقم خورد چرا که 
هنوز هیچ چیز در مورد دورهمى مشخص نیست.

مشــخص نبودن وضعیت ســاخت سرى جدید 
مجموعه «دورهمى» در حالى اســت که معاون 
سیما چند روز قبل در نشســت خبرى خود که با 
محور اعــالم برنامه هاى نوروزى شــبکه هاى 
مختلف سیما برگزار شد، از مجموعه «دورهمى» 
به عنوان یکى از ویژه برنامه هاى شبکه نسیم 

براى نوروز 1396 سخن گفت.
در سرى قبل مجموعه «دورهمى» مهران مدیرى 
به عنوان کارگردان و مجرى، الیکا عبدالرزاقى، 
سیامک انصارى، ســروش جمشیدى، محمد 
نادرى، رامین ناصرنصیر و مهــران رنجبر به 

عنوان بازیگر به ایفاى نقش مى پرداختند.

حمید مدرســى تهیه کنننده برنامــه تلویزیونى 
«کاله قرمزى» درگفتگو با میزان، گفت: «کاله 
قرمزى» در مدت 22 ســال فعالیت خود هیچگاه 

تبلیغ بزرگ تجارى نکرده است.
وى ادامه داد: به ما گفتند که براى تولید ادامه این 
مجموعه در سرى جدید اسپانسر جذب کنیم و این 
موضوع در حالى است که «کاله قرمزى» از سه 
سال پیش بیش از یک میلیارد تومان از شبکه دو 

طلبکار است.
مدرسى تصریح کرد: شــبکه دو به ما اعالم کرده 
براى ساخت «کاله قرمزى» اسپانسر جذب کنیم 
درحالى که این مجوز صادر نشده چون این بخش 

مربوط به بازرگانى سازمان صدا و سیماست.
وى افزود: در نهایت بنــده به تنهایى این پروژه را 
با 100 نفر گروه و با  حضور 25 شــخصیت جدید 

آغاز کردم.
تهیه کننــده برنامه تلویزیونــى «کاله قرمزى» 
همچنیــن توضیــح داد : «کاله قرمــزى» 

مجموعه اى پرطرفدار اســت که باعث مى شود 
مخاطبان بیش از پیش به تماشاى آثار تلویزیونى 
بنشــینند و از ایــن جهــت و با در نظر داشــتن 
موضوعات مالــى این پروژه مى تــوان گفت که 
منافعى که «کاله قرمزى» به سازمان مى رساند 
چند برابر بودجه اى  اســت که صــرف تولید آن 

شده است.
 وى یادآور شد: ما تمامى ویژگى هاى الزم براى 
تولیــد «کاله قرمزى» را فراهــم کردیم اما این 
پروژه براى تکمیل خود بدون صاحب مانده است. 

مدرسى همچنین گفت: «کاله قرمزى» به عنوان 
یک مجموعه بســیار بزرگ نیاز دارد که ریاست 
سازمان و عواملى از معاونت سیما از پشت صحنه 

آن بازدید کنند و در جریان کار قرار بگیرند.
وى خاطرنشــان کرد: اتفاقى که بــراى برنامه

«کاله قرمــزى» رخ داده بــراى بســیارى از 
برنامه هاى دیگر تلویزیون که مجریان مشــهور 

به اجراى آنها مى پردازند نیز اتفاق افتاده است.

اصغر فرهادي می گوید عالقه اي به ساخت فیلم هاي 
سیاســی ندارد.به گزارش آریا،  گلف نیوز در گزارشــی 
نوشت: اصغر فرهادي گارگردان ایرانی -که تاکنون دوبار 
برنده اسکار شده است- می گوید عالقه اي به ساخت 

فیلم هاي سیاسی ندارد. 
 در این گزارش آمده است: اصغر فرهادي فیلمساز ایرانی 
در گفتگو با گلف نیوز گفت با وجــود صدور یک بیانیه 
سیاسی در همین اواخر و بایکوت کردن مراسم اسکار، 

تمایلی به ساخت فیلم هاي سیاسی ندارد.
 فیلم «فروشــنده» فرهادي برنده جایزه بهترین فیلم 
خارجی در مراسم اســکار ماه گذشته شد، مراسمی که 
او تصمیم گرفت در اعتراض به ممنوعیت سفر اعمال 
شده از سوي دونالد ترامپ رئیس جمهوري آمریکا، در آن 
شرکت نکند. این ممنوعیت شهروندان هفت کشور عمدتا 
مسلمان -ایران، سومالی، سوریه، لیبی، یمن، سودان و 
عراق- را هدف قرار داد،  اما ترامپ سپس عراق را از این 

فهرست خارج کرد.
 فرهادي گفت تحریم مراســم اســکار 

توســط او در حمایت از شهروندان 
این کشــورها انجام شــد که «به 
واسطه یک قانون غیر انسانی که 
ورود مهاجران را به آمریکا ممنوع 

می کند، به آنها بی احترامی شد.» 
اما فرهادي به ســاختن فیلم هایی 

اعتقاد ندارد که حاوي پیام هاي سیاسی 
هستند. 

او در یک کنفرانس 
تــی  عا مطبو

ویدئویی در 

قمره -جشنواره شش روزه فیلم که موسسه فیلم دوحه 
ترتیب داده بود- گفت:  دوست ندارم جهان را از طریق 
دیدگاه تنگ و باریک سیاســت نجات دهم. من تعامل 

با جامعه و مردم را دوست دارم نه با سیاست مداران.»
 این کارگردان چهل و چهار ساله گفت:  «این پیام ها دیگر 
معتبر نیستند. فیلم ها باید سواالتی را مطرح کنند نه این 

که در تالش براي پاسخ گویی یا اظهار نظر باشند.» 
فیلم «فروشــنده» به طور غیر مستقیم رابطه یک زوج 
ایرانی را با داســتانی که آنها در تئاتر در حال اجراي آن 
هستند، ربط می دهد. این فیلم قبل از اسکار، هشت جایزه 
را از آن خود کرده بود. انوشه انصاري اولین زن گردشگر 
فضایی و فیروز نادري دانشمند ناسا پیام فرهادي را در 

مراسم اسکار قرائت کردند.
 او گفت: «من آنهــا را با دقت انتخاب کــردم زیرا آنها 
مهاجران ایرانی هســتند که توانستند به موفقیت هاي 
مهمی در آمریکا دست یابند و حرفه آنها جالب است زیرا 
زمانی که آنها در آسمان و باالي زمین هستند هیچ مرز 
و تقسیم بندي نمی بینند، مرزي که در روي 

زمین قابل مشاهده است.» 
او در پاسخ به ســوالی در این باره که 
مقامات ایرانی چگونه به برنده شدن 
فیلمش در اسکار واکنش نشان دادند،  
گفت: «برخی افراد تفسیرهاي تلخی 

دارند که براي من مهم نیست.» 

«کاله قرمزى» صدها برابر
 به صدا و سیما منفعت مى رساند

فیلم با پیام سیاسى نمى س ازم
اصغر فرهادي از حواشی اسکار و فیلم جدیدش گفت

ى رایت و 
ر در کنار

د آمازون 
تگذاران 
رده است 
زمو ابزار

د چرا که 
ص نیست.

ى جدید 
ه معاون
خود که با

که هاى 
رهمى» 
ه نسیم 

ن مدیرى
الرزاقى،
 محمد 
جبر به 

.

فهرست خارج کرد.
ررررررارکار  فرهادي گفت تحریم مراســم اســ

ندان توســط او در حمایت از شهرون
هه«بهه این کشــورها انجام شــد که 
ه کهههه واسطه یک قانون غیر انسانی
ورود مهاجران را به آمریکا ممنوع
می کند، به آنهابی احترامی شد.» 

فرهادي به ســاختن فیلم هایی  اما
اعتقاد ندارد که حاوي پیام هاي سیاسی

هستند. 
او در یک کنفرانس 

تــی  عا مطبو
ویدئویی در 

ززززمانی که آنها در آسمان و باالي زمین هستند هیچ مرز 
و تقسیم بندي نمی بینند، مرزي که در روي 

زمین قابل مشاهده است.»
او در پاسخ به ســوالی در این باره که 
مقامات ایرانی چگونه به برنده شدن 
فیلمش در اسکار واکنش نشان دادند،  
گفت: «برخیافراد تفسیرهاي تلخی

دارند که براي من مهم نیست.»

«دورهمى» نوروزى در هاله اى از ابهام

,,
وبسایت آمازون 
از چند سال قبل 
به عنوان یکى از 
مهمترین مراجع 
ناشران ایرانى 
براى فروش 
نسخه الکترونیکى 
آثارشان به شمار 
مى رفته است اما 
مشکالت پیش روى 
این کار نیز کم 
نیست

مهران غفوریان دربــاره حضور خود در 
ســریال «پنچرى» اعالم کرد که ابتداى 
سال 96 جلوى دوربین «پنچرى» مى رود.

به گزارش مشرق، ضبط و تصویربردارى 
سریال طنز «پنچرى» به کارگردانى برزو 
نیک نژاد و تهیه کنندگــى مهران مهام 
امروز 21 اسفندماه به دفتر حمید با بازى 
یوسف تیمورى مى رسد که سولماز غنى 
و شهره سلطانى نیز در این سکانس ها 

بازى دارند.
لوکیشــن این صحنه ها در شهرك نفت 
اســت و تاکنون 35 درصد از سریال به 

تصویربردارى رسیده است.
مهران غفوریــان از دیگر بازیگران این 
ســریال نیز درباره زمان پیوستن خود 
به مجموعه گفت: از ابتداى ســال 96 به 
ســریال «پنچرى» مى پیوندم و جلوى 

دوربین برزو نیک نژاد مى روم.
ســریال «پنچرى» که قرار است براى 
پخش از شبکه سه سیما آماده شود تا 28 
اسفندماه ضبط و تصویربردارى مى شود.

مهران غفوریان جلوى 
دوربین «پنچرى» مى رود
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

جلوه اى نو از زیبایى
 Designo ایسوس به تازگى از آخرین نمایشگر سرى
Ul- رونمایى کرد که از پنل MX34VQ خود با مــدل

tra-Wide QHD با رزولوشن x14403440 پیکسل 

و میزان خمیدگى R1800 بهره مى برد. این نمایشگر 
پنل خمیــده 34 اینچى دارد که 2,5 برابر رزولوشــن 
باالترى را نسبت Full HD ارائه مى کند. نسبت تناسب 
تصویر 21:9 آن باعث شده تا دیدى پانورامیک براى 
کاربر به وجود آورد. میزان خمیدگى باال در نمایشــگر 
زمینه اى وسیع از صفحه نمایش نسبت به مدل هاى 
فلت را دربر خواهد داشت. همچنین این میزان خمیدگى 
به کاربر امکان مى دهد تا از هر زاویه اى، تصویر را کامل 
ببیند و تجربه اى کم  نظیر از راحتى کار با نمایشــگر را 
در مدت زمان طوالنى داشــته باشــد. همچنین پنل 
نمایشــگر از زاویه دید 178 درجه اى در هر دو جهت 
 Designo افقى و عمودى برخوردار اســت. مــدل
MX34VQ از یک پایه با پد شارژر Qi و قابلیت شارژ 

بى سیم بهره مى برد. این پد به طور خودکار دستگاه هاى 
سازگار با Qi شارژر را به محض قرار گرفتن در محدوده 
تعیین شده، شارژ مى کند. همچنین ایسوس به منظور 
حفظ زیبایى بیشــتر، در طراحى این پد از نورپردازى 
LED استفاده کرده است که در زمان شارژ، پد روشن 

مى شــود. Designo Curve MX34VQ داراى دو 
بلندگوى اســتریوى 8 واتى اســت که به تجهیزات 
صوتى رده ســینماى خانگى مجهز شده و از فناورى 
انحصارى SonicMaster ایســوس نیــز بهره مند 
است.  این نمایشگر به زودى در کشــور در دسترس 

خواهد بود.

اپلیکیشن عالى 
نقاشى کشیدن

 PicsArt Color Paint برنامه فوق العاده در زمینه 
کشیدن نقاشى هاى کم نظیر از استودیوى نام آشناى 
PicsArt براى گوشى ها و تبلت هاى اندرویدى است 
که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشــر شده و با 
 PicsArt استقبالى کم نظیر روبرو شده است! با کمک
Color Paint مى توانید در محیطى ساده و دوست 
داشتنى به کشیدن نقاشــى هاى حرفه اى بپردازید، 
انواع ابزارهاى مورد نیاز به صورت لیست شده در پایین 
و باالى صفحه نمایش در دسترس شما قرار داده شده 
اند که مى توانید در صفحه ســفید میان صفحه به 
کشیدن نقاشى مشغول شوید و هر آنچه که در ذهنتان 
است را برروى این صفحه بریزید! ابزارهاى کاربردى 
مات کردن تصویر، قلم مو با اندازه هاى مختلف، وارد 
کردن متن با فونت هاى زیبا، پاك کن، چرخش و … 
از جمله مواردى است که در کشیدن نقاشى هاى حرفه 
 PicsArt – Photo !اى به شما کمک خواهند کرد
Studio کامــل ترین و پرامکانات تریــن نرم افزار 
ویرایشگر اندروید هســت که هم اکنون سازنده آن 
اپ جدیــد PicsArt Color Paint را عرضه کرده، 
باید ببینیم که آیا این نیز همانند ویرایشگر عکسش 

محبوب خواهد شد یا خیر ؟! 

عرضه نخستین گوشى 
میان رده با دوربین دوگانه

شــرکت کره اى هواوى جدیدتریــن محصول خود 
را براى کاربران میان رده تولید کرده اســت. گوشى 
Honor 6X یک گوشى میان رده 5,5 اینچى است و 

نخستین گوشى هوشمند در رده   میانى بازار است که 
به دوربین دوگانه مجهز شده است.

 در دوربین دوگانه وظیفه  دوربیــن دوم، صرفا ثبت 
اطالعات عمق تصویر است. با این قابلیت در حالیکه 
با تغییر دیافراگم مى  توان در تصاویر ســایه روشن 
و عمق میدان ایجاد کرد اجازه جذب نور بیشــتر به 

دوربین داده نمى شود.
این گوشــى در رنگ هاى آبى، خاکسترى، نقره اى، 
طالیى و رزگلد در ســه مدل مختلف با 3 گیگابایت 
رم و 32 گیگابایت حافظه  داخلــى، 4 گیگابایت رم 
و 32 گیگابایت حافظه  داخلى و 4 گیگابایت رم و 64 

گیگابایت حافظه  داخلى عرضه شده است.

وب سایت  « بانک اطالعات تور، آژانسهاى مسافرتى و اطالعات گردشگرى داخلى و خارجى «  با توجه به فقدان منابع 
و مواخذى در صنعت توریسم و گردشگرى و آژانس هاى مسافرتى در ایران راه اندازى شده است. با توجه به وجود مکان 
هاى دیدنى در کشور عزیزمان ایران، بسیارى از آنها به دلیل عدم معرفى صحیح و کامل از دید بسیارى از ما پنهان مانده 
اند. یکى از وظائف و رسالت هاى این وب سایت این است که این مکان ها و نقاط دیدنى کشورمان را به هموطنان عزیز، 
مسئولین و متولیان شهرها و استانهاى کشــور معرفى نماید. همچنین با توجه به فقدان اطالع رسانى درباره اطالعات 
تورهاى گردشگرى داخلى و خارجى و مکانى که بصورت یکپارچه امکان اطالع رسانى توسط آژانس هاى مسافرتى را 
داشته باشد، این وب سایت بسترى مناسب را براى آژانسهاى مسافرتى فراهم کرده است تا تورها و پکیج هاى خود را به 
اطالع هموطنان عزیز برساند. با توجه به تعداد بازدیدکنندگان بسیار زیاد فارسى زبان در دنیاى اینترنت فقدان یک منبع و 
ماخذ کامال قابل مشاهده بوده است. تمامى بخشهاى : راهنماى گردشگرى داخلى و خارجى - سفرنامه ها و گالرى عکس 
بصورت «ویکى» طراحى گردیده اند و تمامى کاربران سایت مى تواند مطالب و عکسهاى خود را به این بخش ها بیافزایند. 
http://mosaferan.net :وب آدرس 

 Moto Racing: Multiplayer بــازى جدید و فوق العاده زیبا در ســبک بازى هاى موتورســوارى از اســتودیوى 
بازى ســازى Gameguru Casual براى اندروید مى باشــد که به صورت رایگان عرضه شــده است. در این بازى 
شــما مى توانید در رقابت هــاى آنالین چند نفره شــرکت کنید و یا در حالت تــک نفره ده ها مرحلــه چالش آور را 
پشت ســر بگذارید و ساعت ها مشــغول شــوید! ده ها موتور مختلف براى انتخاب وجود دارد که شــما قادر هستید 
از میان آنها به دلخواه یکى را برگزینید و با ســوار شــدن بر آنها در مکان هاى مختلف به موتور ســوارى مشــغول 

شوید!
 هدایت موتور به وسیله دکمه هاى لمسى گاز و کالچ در دو طرف صفحه نمایش و همچنین شتابسنج گوشى صورت 
مى پذیرد و شما باید با سرعت باال برانید و از برخورد به ماشین ها و موانع جلوگیرى به عمل بیاورید! اگر از عالقه مندان 
به بازى هاى موتورسوارى و رسینگ اندروید هستید که على رغم طراحى عالى داراى گرافیک و صداگذارى فوق العاده 
اى باشید بدون شک بازى جدید Moto Racing: Multiplayer نظر شما را جلب مى کند و مى توانید براى ساعت ها 

به گوشى میخکوب تان کند! 

راهنماى خرید

اگر دقت کرده باشــید کوادکوپتــر W606-3 از 
نظر ظاهرى تفــاوت زیادى با اکثــر کوادکوپتر 
هاى موجود در بــازار دارد.ایــن ظاهر هیجان 
انگیز باعث شــده تا این پرنده جایــگاه ویژه اى 
در میان مردم دنیــا پیدا کند.ظاهــر کوادکوپتر 
W606-3 شما را به یاد سفینه فضایى ها خواهد 

انداخت.این کوادکوپتر به صــورت تک رنگ و 
مشکى با چراغ هاى ال اى دى آبى عرضه بازار 
مى شــود.ترکیب زیباى رنگ بدنه با چراغ هاى 
ال اى دى کوادکوپتر W606-3ایــن مدل پرنده 
را بى نیاز از تنوع رنگى کــرده و همچنین پرواز 
زیبایى را در شــب برایتان به نمایش مى گذارد.

کوادکوپتر  Huajun W606-3 U-Fly محصول 
کمپانى HUAJAN مى باشد و به دلیل سایز نسبتا 
بزرگى که دارد براى محیط هاى ســرباز بسیار 
مناسب مى باشد.همینطور به دلیل وزن مناسب 

پرنده و داشــتن جایرو 6 محــوره و موتورهاى 
قوى براش در محیط هایى که باد وجود داشــته 
باشد ایســتایى خوبى خواهد داشــت.این پرنده 
داراى سیســتم هدلس مود میباشــد که با فعال 
کردن این کلیــد میتوانید هدایــت راحت ترى 
روى پرنده داشــته باشــید.به این ترتیب که سر 
پرنده را مشخص مى نمایید و تمام جهات پرنده 
همانند جهات مقابل روى شــما میشود. داراى 
حرکات  3D اســت که کافیســت با فشاردادن 
یک کلید و حرکت جو اســتیک ســمت راست 
به همان ســمتى که جو اســتیک را تکان داده 
اید 360 درجــه بچرخد و از همــه مهمتر اینکه 
داراى تثبیت ارتفاع است که این موضوع نیست 
پرواز این کوادکوپتر را بســیار نرمتر و آســانتر 

مى کند.
به طورى که وقتى ارتفاع دلخواه خود را از سطح 

زمین گرفتید دیگر نیازى به کنترل جو اســتیک 
ســمت چپتان نیســت.دوربین بــه کار رفته در 
این کوادکوپتر 2 مگاپیکســلى مى باشــد.که با 
نصب نرم افزار آن بر روى گوشــى موبایل خود 
میتوانید از ارســال تصویر لحظه اى کوادکوپتر 
لذت ببرید و تصاویر و فیلم هــاى به یاد ماندنى 
را بــر روى رم آن ذخیــره نمایید.بــرد رایویى 
این کواد 300 متــر افقــى و 100 متر عمودى 

مى باشد.
همچنین این کوادکوپتر داراى بازگشت به خانه 
مى باشد که کوادکوپتر مى تواند از طریق امواج 
رادیو کنترل خود را پیدا نموده و با فشــردن یک 

کلید به سمت آن بازگردد.
هم اکنون کوادکوپتــر W606-3 را مى توانید 
با قیمتى در حدود 600000 از بــازار داخلى و یا 

فروشگاه هاى آنالین خریدارى نمایید. 
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بانک اطالعات 
تورهاى گردشگرى

بازى موتورسوارى 
اچ دى اندروید

 
چگونه دیگران را در 
اینستاگرام مسدود کنیم

براى جلوگیرى از دریافت پیــام و بازخورد از طرف 
مخاطبینى کــه عالقه اى به ارتباط بــا آنها ندارید 
باید از قابلیت مسدود سازى در اینستاگرام  استفاده

 کنید.
مسدودسازى چه کارى انجام مى  دهد؟

وقتى شــما کســى را در اینستاگرام مســدود یا به 
اصطالح بالك مى  کنید:

آنها دیگر قــادر نخواهنــد بود عکس هاى شــما 
را مشــاهده، الیک یا نظرى در مورد آن ارســال

 کنند.
آنها دیگر قادر به مشاهده پروفایل شما هم نخواهند 

بود.
اگر آنهــا به نــام کاربرى شــما اشــاره کنند، در 

اطالعیه هاى شما ظاهر نخواهد شد.
شما به طور خودکار آنها را unfollow مى کنید.

نظرات قبلى آنها در عکس هاى شــما پاك نخواهد 
شد.

اگر این ها همان امکاناتى است که شما به دنبال آن 
هستید، ادامه این مطلب را بخوانید.

چگونه دیگران را در اینستاگرام مسدود کنیم؟
ابتدا به صفحه پروفایل شخصى که مى خواهید او را 

مسدود کنید، بروید.
روى سه نقطه موجود در گوشه سمت راست باالى 
صفحه تقــه بزنید. گزینــه Block را انتخاب کنید، 
بعد تایید کنید که قصد دارید این کاربر را مســدود 

کنید. 

ساخت سانترفیوژ پزشکى با 
سرعت 20 هزار دور در دقیقه

ساخت سانتریفیوژهاى پزشکى نیاز به دانش باالیى 
دارد و یکى از صنایع هاى تک محســوب مى شود. 
پس از موفقیت در تولید سانتریفیوژ پزشکى با توان 
15 هزار دور در دقیقه، حاال محققان کشور توانستند 
سانتریفیوژ پزشکى با توان 20 هزار دور در دقیقه را 

بسازند.
غالمعلى فالتى مجرى طــرح در جمع خبرنگاران 
با اشاره به اجراى طرح ســاخت و تولید سانتریفیوژ 
20 هــزار دور در دقیقه گفت: «این دســتگاه داراى 
کاربردهاى تحقیقاتى و کلینیکالى است. این دستگاه 
که قادر است با سرعت باال سرم را از پالسماى خون 
جداســازى کند، براى آنالیز خون در آزمایشگاه هاى 
تشــخیص طبى کاربــرد دارد؛ ضمــن آنکه براى 
تشخیص سرطان هاى زنان نیز به کار برده مى شود.» 
این محقق با تاکید بر اینکه این ســانتریفیوژ داراى 
150 قطعه است و اظهار کرد: همه قطعات و اجزاى 
این دستگاه بومى سازى شده است و تنها بخش موتور 
آن از سوى یک شرکت اروپایى تولید شد که دلیل آن 
نبودن شرکتى در داخل کشــور است که بتواند یک 

موتور با حجم کم و توان باال تولید کند. 

ترفند

فناورانه رامین مشکاه
 آیا در منزل شما هم نقاط کور واى فاى وجود دارد؟ قبل 
از اینکــه بخواهید جهت رفع این مشــکل اقدام کنید، 
ممکن است با تغییر محل نصب روتر (Router) مشکل 

شما رفع شود.
به نظر واى فاى نیرویى جادویى اســت که تنها توسط 
ســاحرانى که راهکارهاى جادویى آن را مى دانند قابل 
دستکارى است. اما حقیقت اینگونه نیست. لپتاپ یا آیپد 
شما توسط فناورى که یک قرن قدمت دارد به اینترنت 

متصل مى شود: امواج رادیویى.
امواج رادیویى محدودیت هایــى دارند. اگر در حالى که 
از رادیو اف ام استفاده مى کنید وارد تونل شوید، احتماال 
صداهایى نامفهوم به گوشتان مى رسد. با این دلیل که 
سیگنال هاى برج رادیویى نمى توانند از سطح زمین عبور 
کنند و به شما برسند. در حقیقت سدهایى وجود دارند که 

باعث مختل شدن این سیگنال ها مى شوند.
این محدودیت ها در مورد سیســتم واى فاى هم صدق 
مى کنند: سدهاى بین مودم و دستگاه شما باعث کاهش 
کیفیت ســیگنال ها مى شــوند. پس جاگذارى مناسب 
دســتگاه در داخل منزل تفاوت هــاى قابل توجهى در 

کیفیت دریافت سیگنال ها ایجاد مى کنند.

روتر را در مرکز خانه قرار دهید
اگر یک سنگ ریزه را داخل ظرف آب بیاندازید، امواج به 
وجود آمده از آن در تمامى جهات گسترش پیدا مى کنند. 
این حقیقت کم و بیش به نحــوه کارایى امواج رادیویى 

نیز شــباهت هایى دارد: این امواج از یک نقطه مرکزى 
سرچشمه گرفته و در تمامى جهات پخش مى شوند.

با درنظر داشــتن این تعریف در ذهن، موقعیت ایده آل 
براى روتر شما، نزدیکترین نقطه ممکن به مرکز خانه 
است. اگر روتر در گوشــه ى منزل قرار داشته باشد، به 
منزله انداختن سنگ ریزه ها به خارج از ظرف آب است و 
در نتیجه  کیفیت امواج دریافتى، کمتر و ضعیف تر خواهد 
بود. ضمنا در دورترین نقطه ى نســبت بــه محل قرار 
گیرى مودم، تقریبا هیچ سیگنالى دریافت نخواهید کرد. 
بنابراین روتر را در مرکز خانه نصب کنید تا در هرنقطه اى 

که هستید بتوانید سیگنال یکسان دریافت کنید.
در ضمن تفکر ســه بعدى را فرامــوش نکنید، در یک 
خانه ى سه طبقه در صورتى که بخواهید در همه نقاط 
سیگنال خوب و یکســان دریافت کنید، بهترین محل 

قرارگیرى روتر طبقه ى دوم خواهد بود.

مودم را در فضاى باز نصب کنید
قبول داریم که روترها ظاهر زشتى دارند و احتماال شما 
هم مایلید که آنها را درون قفسه یا کمد لباسها قایم کنید. 
شاید از نظر ظاهرى کار خوبى باشد، اما از نظر سیگنالى 
اصال کار منطقى و درســتى نیســت. با این کار، موانع 
بیشترى بین شــما و روتر قرار خواهند گرفت و کاهش 
کیفیت سیگنال  حتى قبل از رســیدن به داخل فضاى 

اتاق را به همراه خواهد داشت.
فرض کنید در حال رانندگى به داخل یک تونل هستید. 
به دلیل وجود دیواره هاى تونل، ســیگنال هاى FM به 

خودروى شما نمى رسند و سطح زمین از ورود سیگنال ها 
به داخل جلوگیرى مى کنندد. این مسئله راجع به مودم ها 
نیز صدق مى کند، بــا این توضیح که اشــیاء فیزیکى 

سیگنال ها را قطع و مختل مى کنند.
دیوارهاى آجرى یکى از دشــمنان اصلى سیگنال ها به 
شمار مى آیند. قفسه هاى دیوارى و حتى مبلمان هم در 
کیفیت سیگنال ها تاثیرگذارند. یک راهنمایى ساده: اگر 
مى توانید با چشمانتان مودم را ببینید، یعنى سیگنال ها 
در بهترین حالت ممکن به شــما مى رســند. اگر ان را 
نمى بینید، یعنى ســیگنال دریافتى با عبور از موانع و با 

کیفیت کمترى در حال دریافت است.
آیا از ظاهر زشــت مــودم ناراظى هســتید؟ برخى از 
شرکت ها این مشــکل را با تولید مودم هاى زیباتر حل 
کرده اند. OnHub محصول شرکت گوگل  یکى از همین 

دستگاه ها است.

مودمتــان را از مــودم همســایه و 
دستگاه هایى مانند مایکروویو دور نگه دارید

نصب مودم در مرکز خانه یکــى از اقدامات اصلى براى 
دریافت سیگنال مناسب است اما موارد دیگرى نیز وجود 
دارند که ممکن است بر روى سیگنال دریافتى شما تاثیر 
منفى بگذارنــد. براى مثــال مایکروویو ها و تلفن هاى 
بى سیم در زمینه ایجاد اختالل در سیگنال مودم هاى با 

فرکانس 2.5 گیگاهرتزى شهرت دارند.
براى رفع ایــن معضل مى توانید در صــورت امکان از 
فرکانس 5 گیگاهرتزى اســتفاده کنیــد البته روترها و 

دستگاه هاى قدیمى از این فرکانس پشتیبانى نمى کنند. 
اگر مودم شــما قدیمى اســت، بهتریــن راه، دور نگه 
داشــتن روتر از این دســتگاه هاى مختل کننده امواج

 است.
یکى دیگر از معضالت احتمالــى، على الخصوص اگر 
در آپارتمان زندگى مى کنید، روتر همسایه خواهد بود. 
بهترین راه براى جلوگیرى از این مشــکل، قرار دادن 
روتر در مکان هایى است که روتر همسایه سیگنال هاى 
ضعیف ترى را به آنجا منتقل مى کند. تشخیص قدرت 
ســیگنال مودم هاى اطــراف با برنامه هــا و ابزارهاى 

مخصوص قابل تشخیص است.

اگر تغییر مکان روتر کارساز نبود چکار 
کنیم؟

تغییر محل قرارگیى روتر تاثیرات شــگفت انگیزى در 
کیفیت سیگنال هاى دریافتى دارد. در بعضى موارد دیده 
شده که جابجایى مودم به اندازه یک متر و قرار دادن آن 
در فضاى باز، نقاط کور داخل خانــه را به طور کامل از 

بین برده است.
اگر خوش شانس باشید، مى توانید مشکالت واى فاى را 
بدون خرید تجهیزات اضافى حل کنید. اما در صورتى 
که از مودم خیلى قدیمى استفاده مى کنید یا در خانه اى 
بزرگ با دیوارهاى قطور زندگى مى کنید، احتماال براى 
پوشش کامل منزلتان به یک مودم قوى تر، نقطه اتصال 
(Access Point) بیشــتر و سیســتم  «مش نتورك“ 

(mesh network) نیاز خواهید داشت.

W606-3  کوادکوپتر

شد.
اگر این ها همان امکان

هستید، ادامه این مطلب
چگونه دیگران را در این
ابتدا به صفحه پروفایل

مسدود کنید، بروید.
روى سه نقطه موجود
صفحه تقــه بزنید. گز
بعد تایید کنید که قصد

کنید.  حل مشکالت Wi-Fi با چند کار ساده 
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رئیس جمهور فرانسه در فاصله بیش    فارس|
از یک ماه  تا برگزارى انتخابات ریاست جمهورى 2017 
فرانسه ضمن هشدار درباره خطرات ملى گرایى، خواستار 

اتحاد چپ گرایان براى پیروزى در انتخابات آتى شد.
«فرانسوا اوالند» در نخستین مداخله مستقیم خود در 
رقابت هاى انتخاباتى به عنوان رئیس جمهور فرانســه 
اعالم کرد: «چپ گرایان شانس زیادى براى پیروزى در 
انتخابات آتى دارند مشروط بر اینکه با یکدیگر متحد و 
یکپارچه شوند، اختالفات احساسى خود را کنار بگذارند 

و برنامه اى مشترك را در پیش گیرند.»
وى افزود: «آنچه هم اکنون ضرورى اســت تجمع و 

اتحاد است و همانطور که «فرانسوا میتران» نخستین 
رئیس جمهور سوسیالیست فرانســه نیز به آن اعتقاد 
داشت «ملى گرایى یعنى جنگ» و ما باید همواره این 

عبارت را در ذهن خود داشته باشیم.»
اظهارات رئیس جمهور فرانسه در حالى است که وى در 
پایان نشستى اروپایى در بروکسل نیز با اشاره به تهدید 
پیروزى نامزد حزب جبهه ملى فرانســه در انتخابات 
ریاســت جمهورى پیش رو در فرانسه، خواستار اتحاد 
همتایان اروپایى خود علیه افراط گرایان و ملى گرایان 

شد. 
رئیس جمهور فرانسه پیش تر نیز با اشاره به وجود تهدید 

پیروزى نامزد جبهه ملى در این انتخابات، از آغاز فورى 
روند خروج فرانســه از اتحادیه اروپا و منطقه اروپا در 
صورت تحقق این امر خبر داده و ترك اروپا و بســتن 
درب هاى دنیا به روى خود و تصور آینده اى احاطه شده 
با موانعى از همه نوع و مرزهایى محصور شــده توسط 
برج  هــاى مراقبت را هدف تمام پوپولیســت ها در هر 

نقطه اى از جهان ارزیابى کرده بود.
این در حالى است که رهبر جبهه ملى پیش تر رسماً اعالم 
کرد که در صورت پیروزى در این انتخابات همه پرسى 
مشابه همه پرســى ژوئن گذشــته در انگلیس درباره 

عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد.

 

اوالند خواستار اتحاد
 چپ  گرایان فرانسه شد

6 ماه مانــده به برگــزارى انتخابات فــدرال آلمان 
نظرسنجى صورت گرفته توسط پایگاه «امنید» نشان 
داد که میــزان حمایت از حزب چپ میانه سوســیال 
دموکرات ها با یک درصد افزایش به 33 درصد رسید 
و با حزب محافظه کاران صدراعظم کنونى آلمان که 

هیچ تغییرى نداشت برابر شد.
به گزارش خبرآنالین، «آنــگال مرکل» صدراعظم 
آلمان که بیش از 11 سال است در این سمت حضور 
داشته مى خواهد در انتخابات 24 سپتامبر سال جارى 
میالدى نیز بــراى دور چهارم پیروز شــود اما وى با 
چالشى جدى  از ســوى «مارتین شولتز» رهبر جدید 
حزب سوســیال دموکرات ها و رئیس سابق پارلمان 

اروپا مواجه شده است.
شــولتز که در پایــان ژانویه از ســوى حزبش براى 
رقابت با مــرکل انتخاب شــد به تحــرك حزبش 
نیروى تازه اى بخشــیده و در نظرســنجى ها میزان 
حمایــت از حزبش را حــدود 10 درصــد ارتقا داده

 است.
شــولتز مبارزات انتخاباتى خود را حول محور عدالت 
اجتماعى و پیشــنهاد ترفندهایى بــراى اصالحات 
گســترده بازار کار که پیــش تر توســط «گرهارد 
شــرودر» صدراعظم ســابق آلمان اعالم شده قرار 

داده اســت و قصد دارد تا به نقش حزبش به عنوان 
یکى از شرکاى ائتالفى محافظه کاران مرکل پایان 

دهد.
وى قصد دارد با حزب ســبزها و احتماًال حزب چپ 

افراطى یک ائتالف چپ گرا تشکیل دهد.
براســاس نظرســنجى «امنید»، میزان حمایت از 
حزب ســبزها 7 درصد و حزب چپ افراطى 8 درصد

 است.
این نظرسنجى همچنین نشان داد که میزان حمایت 
از حزب آلترناتیو براى آلمان بــا 2 درصد کاهش به 
8 درصد رســیده که بدترین نتیجه بــراى این حزب 
از ژانویه 2016 محســوب مى شــود. بــا این حال 
گمان مى رود کــه بتواند به مجلس عــوام پارلمان 

راه یابد.
این حزب ســال گذشــته با انتقاد از سیاست درهاى 
باز مــرکل محبوبیت زیــادى به دســت آورد اما در 
هفته هاى گذشــته محبوبیت خود را تــا حد زیادى

 از دست داد.
نظرســنجى پایگاه «امنید» از دوم تا هشتم مارس 
سال جارى میالدى براى هفته نامه «بیلدآم زونتاگ» 
صورت گرفتــه و در آن هــزار و 882 تن شــرکت

 داشتند.

وزیر خارجه مالزى از آغاز مذاکرات رسمى با کره شمالى 
طى روزهاى آینده براى بازگرداندن 9 شهروند مالزیایى 

در پیونگ یانگ خبر داده است.
به گزارش تسنیم، پس از تشدید تنش سیاسى در روابط 
مالزى و کره شمالى و مخالفت پیونگ یانگ با خروج اتباع 
مالزیایى از این کشور، روز شنبه وزیر خارجه مالزى تأکید 
کرد که مذاکرات رسمى با کره شمالى براى بازگرداندن 9 

تبعه این کشور طى روزهاى آینده آغاز خواهد شد.
روابط مالزى و کره شمالى پس از قتل برادر ناتنى رهبر 
کره شــمالى در فرودگاه کوآالالمپور به شدت متشنج 

شده است.
پلیــس مالزى هشــت تبعــه کــره شــمالى از جمله 

یک دیپلمات ارشــد این کشــور را به دســت داشــتن 
در قتــل بــرادر ناتنى رهبر کــره شــمالى متهم کرده 

است.
پلیس مالزى سفارت کره شمالى در کوآالالمپور را مهر 
و موم کرده است تا مانع از خروج افرادى شود که در این 

سفارتخانه مخفى شده اند.
البته مقام هاى مالزى طى روزهــاى اخیر قصد کاهش 
تنش را داشته اند و بر حفظ روابط سیاسى با پیونگ یانگ 

تأکید کرده اند.
«عنیفه امان» وزیــر خارجه مالزى تأکیــد کرد: «کره 
شــمالى نشــان داده که آماده آغاز مذاکرات است. آنها 

مى خواهند گفتگــو را آغاز کنند. 

نمى دانیم درخواست هاى آنها چیست و باید همه تالش 
خود را براى دســتیابى به بهترین نتیجــه انجام دهیم. 
کشورهاى زیادى پیشــنهاد داده اند تا به عنوان میانجى 
بین دو کشــور عمل کنند ولى هیچ کشــورى به عنوان 
میانجى یا طرف ســوم وجود نخواهد داشت. هنوز هیچ 
زمان و مکانى براى آغاز مذاکرات رســمى تعیین نشده 
است.» دو شــهروند مالزى اوایل هفته جارى اجازه پیدا 
کردند تا با استفاده از پاسپورت هاى سازمان ملل، خاك 
کره شمالى را ترك کنند. فعًال 9 شهروند دیگر مالزى از 

جمله دو کودك در کره شمالى هستند.
وزیر خارجه مالزى گفت: «دولت بــه طور مداوم با اتباع 

خود در کره شمالى در ارتباط است.» 

خشم لهستان از انتخاب 
«تاسک» به عنوان 

رئیس اروپا
وزیر خارجه لهستان     خبر آنالین |
اعالم کــرد، انتخاب «دونالد تاســک» به 
عنوان رئیس شــوراى اروپایى از ســوى 
اتحادیه اروپا، باعث خشــم ورشــو شده و 
حاال لهستان به دنبال رویکردى متفاوت در 

تعامل با این اتحادیه است.
دونالد تاسک نخست وزیر پیشین لهستان 
و یکــى از رقبــاى دیرینه «یاروســالو 
کاچینســکى» نخســت وزیر کنونى این 
کشور، طى چند روز گذشته موفق شد با آراء 
27 عضو اتحادیه اروپا بار دیگر و براى دوره 
دوم ریاست شــوراى اروپایى را از آن خود 
کند و تنها کشــورى که به او رأى مخالف 
داد، لهستان بود. «ویتولد واشژکوفسکى» 
وزیر خارجه لهستان در بیانیه اى که منتشر 
کرد،  آورده اســت: «دولت ورشــو با بلوکه 
کردن برخى فعالیت هایش در اتحادیه اروپا 
به این اقدام و انتخاب تاسک واکنش نشان 
مى دهد. سیاست هاى اتحادیه اروپا داراى 
معیارهایى دوگانه اســت و ما این را قبول 

نداریم.»
وى ادامه داد: «لهستان نمى تواند شوراى 
اروپایى را بلوکه کند و در نشست هاى آن 
شرکت کند اما باید درباره این مسائل آگاه 
باشیم تا علیه ما کارى انجام ندهند. ما باید 
سطح اعتماد خودمان را نسبت به اتحادیه 
اروپا کمتر کنیم. ورشو انتخاب مجدد تاسک 
را بى توجهى به منافع ملى لهستان از سوى 
بروکســل مى داند. دولت مخالف اتحادیه 
اروپاى لهســتان قبًال هم با بخش اجرایى 
اتحادیه اروپا که همان کمیسیون اروپایى 
است بر سر مســائلى چون اجراى قانون، 
مهاجرت، سیاست هاى مربوط به تغییرات 
جــوى و حفاظت از محیط زیســت درگیر 

شده است.»
دونالد تاســک پیش از ســفر به بروکسل 
ریاست حزب «پلتفورم مدنى»  را که بزرگ 
ترین حزب سیاســى مخالف لهستان بود، 

برعهده داشت.
با وجود آنکه دولت ورشــو با اتحادیه اروپا 
مشکل دارد، اکثریت مردم این کشور مایل 

به عضویت در این اتحادیه هستند.

د خواستار اتحاد
گرایان فرانسه شد

خود در کره شمالى در ارتباط است.»مى خواهند گفتگــو را آغاز کنند. ــه کــره شــمالى از جمله 

آغاز مذاکرات رسمى مالزى و کره شمالى  تساوى حزب سوسیال دموکرات  آلمان 
با حزب محافظه کار

  مهر | نظر به در پیش بودن نشست مهم مجالس عوام و اعیان انگلیس در خصوص به اجرا گذاشته 
شدن ماده 20 «پیمان لیسبون» وزیران کابینه این کشور به اجبار سفرهاى خود را لغو کرده اند.

قرار است مجالس عوام و اعیان انگلیس در مورد آغاز اجراى ماده 50 پیمان لیسبون تشکیل جلسه دهند و در 
صورت موافقت این مجالس به احتمال زیاد «تراز مى» نخست وزیر انگلیس اجراى این ماده را که به معناى 
آغاز روند برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) خواهد بود آغاز مى کند از همین رو از وزیران انگلیســى 

خواسته شده تا سفرهاى خود را لغو کنند.
در همین رابطه دستکم دو وزیر کابینه مى که قصد ســفر به خارج از کشور را داشتند مجبور به لغو سفرهاى 

خود شده اند.
در همین رابطه یکى از وزیران دولت انگلیس که خواست نامش فاش نشود گفت: نمى شود در این شرایط به 

جایى رفت. لحظه حساسى است و حتى احتمال اعالم انتخابات زودهنگام نیز وجود دارد.
قرار است مجلس عوام و هم مجلس اعیان انگلیس نشســتى را در این رابطه برگزار کنند و به گفته تعدادى 
از وزیران کابینه مى، وى مى تواند هم نمایندگان مجلس عــوام و هم نمایندگان مجلس اعیان را راضى به 

آغاز این کار بکند.
بر اساس حکم دادگاه عالى انگلیس، ترزا مى باید قبل از آغاز اجراى ماده 50 پیمان لیسبون موافقت مجلس 

عوام را در این رابطه دریافت کند.
در این نشست اگر نمایندگان مجلس عوام، اصالحات مد نظر مجلس اعیان در الیحه برگزیت، چه در رابطه 
با تضمین حقوق اتباع اروپایى ساکن انگلیس و نیز ضرورت تصویب توافق نهایى دولت انگلیس با اتحادیه 
اروپا از سوى پارلمان، را نپذیرد و مجلس اعیان نیز این نظر مجلس عوام را مورد قبول قرار دهد، ترزا مى قادر 

خواهد بود تا روز چهارشنبه(فردا)  ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند.
نمایندگان مجلس اعیان انگلیس هفته گذشته با الیحه برگزیت که به دولت ترزا مى اجازه فعال کردن ماده 

50 پیمان لیسبون و شروع روند مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را مى دهد، موافقت کردند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک مقام ارشد وزارت بهداشــت چین گفت انتظار مى رود با اعمال 
«سیاست دو فرزندى» تا سال 2020 نرخ زاد و ولد در این کشور به طور چشمگیرى افزایش یابد.

وى در حاشیه جلسه ساالنه پارلمان چین گفت اتخاذ چنین سیاستى در سال 2016 نتایج چشمگیرى داشته و 
تعداد نوزادان در سال گذشته میالدى به باالترین میزان از سال 2000 تاکنون رسیده است.

در سال 2016، تولد 18/46 میلیون نوزاد در چین به ثبت رسید که این رقم در مقایسه با میانگین تعداد نوزادان 
در پنج سال گذشته دو میلیون بیشتر بود. نرخ بارورى کل نیز به 1/7کودك به ازاى هر زن افزایش یافته است. 

این رقم در سال هاى 2000 تا 2015 حدود 1/5کودك به ازاى هر زن بود.
چین سیاست جنجال برانگیز «تک فرزندى» را در سال 1970 براى کاهش جمعیت در این کشور اعمال کرد 
اما در پى نگرانى هایى  که درخصوص افزایش جمعیت پیر و کاهش نیروى کار مطرح شد، در سال 2015 مجوز 

فرزند دوم را براى تمامى زوج هاى این کشور صادر کرد.

لحظه شمارى لندن براى آغاز برگزیت

امیدوارى مقامات چینى
 به «سیاست 2 فرزندى»

سازمان ملل زنگ هاى خطر را به دلیل قحطى 
و در پى آن مرگ و میر در چهار کشــور سومالى، 

سودان جنوبى، نیجریه و یمن به صدا درآورد.
به گزارش میزان، «استیون اوبراین» معاون دبیر 
کل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ 
کننده کمک هاى اضطرارى، پــس از بازدید از 
کشــورهاى دچار قحطى طى گزارشــى گفت: 
«ما در یک نقطه بحرانى از تاریخ ایســتاده ایم. 
ما اکنون با بزرگ ترین بحران انســانى از زمان 
تأسیس ســازمان ملل روبه رو هســتیم. اکنون 
بیش از 20 میلیون نفر در چهار کشور با قحطى 
و گرسنگى روبه رو هســتند. بدون تالش هاى 
جمعى و همــکارى جهانى، مردم از گرســنگى 

خواهند مرد.»
او تأکیــد کرد کــه ویژگى مشــترك تمام این 
کشــورها، درگیرى هاى داخلى اســت و بر این 
اساس ضرورى است که جامعه بین المللى براى 
پایان دادن به این خشونت ها و افزایش سرمایه 

گذارى در این کشورها وارد عمل شود.
در یمــن اگرچه تمام طرف هــاى درگیر متعهد 
شده اند تا امکان دسترسى مردم مناطق درگیرى 
به کمک هــاى بشردوســتانه را فراهم کنند اما 
در واقع هیــچ کارى در این زمینه انجام نشــده 

است.
عالوه بر درگیرى هاى داخلى، در آفریقا به دلیل 
خشکسالى هاى طوالنى، منابع تأمین آب خشک 
شده اند و هزاران نفر مجبور به نوشیدن آب هاى 

آلوده هستند.
ســودان جنوبى در بدترین وضعیتى که تاکنون 
داشــته قرار دارد؛ خشکســالى و نبود آب و غذا 
هزاران نفــر را از جوامع روســتایى به ســوى 
شــهرها کشــانده و هر روز بر صــف طوالنى 
مردم گرســنه مقابل مراکز توزیع غــذا اضافه 

مى شود.
وضعیت در سومالى نیز غم انگیزتر از سال 2011 
میالدى اســت یعنى زمانى که 260 هزار نفر از 

قحطى جان باختند.
تنها در دو ماه گذشــته 47 کودك به دلیل سوء 
تغذیه در بیمارســتان بنادیر در پایتخت سومالى 
جان باخته اند و دســتکم هــزار و 200 کودك 
در همین دوره زمانى در مراکز پزشــکى تحت 

درمان بودند.

زنگ خطر سازمان ملل 
میلیونرها به اقیانوسیه مى روندبراى بروز قحطى در جهان

استرالیا، نخستین کشور در جذب ثروتمندان جهان است

  ایرنا | بررسى هاى استرالیا نشان مى دهد این 
کشور سال گذشته بیشترین تعداد میلیونرهاى جهان 
را به خود جذب کرده و یکى از پرسرعت ترین کشورها 

در روند ثروتمند شدن است.
مؤسسه «نیو ورلد ولث» اعالم کرد توجه سرمایه داران 
به این استرالیا به دلیل سیستم توسعه یافته سالمت، 
بهداشت، آموزش، محیط زیست جذاب و شرایط امن 
و حمایت کسب و کار و مالیات هاى نسبتاً کمتر در این 

کشور است.
این مؤسسه که دفتر مرکزى آن در آفریقاى جنوبى 
است، هرســاله گزارشــى از میزان ایجاد ثروت در 
کشورها و همچنین وضعیت ثروت ثروتمندان جهان 

ارائه مى کند.
طبق گزارش 2016 این مؤسســه، اســترالیا از نظر 
ثروتمندان جهان بهترین مرکز براى توســعه کسب 
و کار و تجارت در آســیا و همچنین دسترسى راحت 

و نزدیک به جزایر اقیانوس آرام محسوب مى شود. 
«نیو ورلد ولث» گزارش داد در بیش از یک دهه اخیر 

مجموع ثروت استرالیا 85 درصد افزایش داشته که در 
مقایسه این رقم در آمریکا 30 درصد، در انگلیس 28 
درصد بوده و همین روند سبب شده تا استرالیا در 25 

سال گذشته بدون رکود اقتصادى باشد.
طبق این گزارش، مردم طبقه متوسط استرالیا به طور 
قابل توجهى ثروتمندتر از افراد مشابه خود در آمریکا 
هستند. البته درعین حال به دلیل مهاجرپذیر بودن این 
کشور ممکن است با تنش هاى نژادى یا مذهبى در 

آینده روبه رو شود.
براین اساس، ثروتمندان استرالیا در پایان سال 2016 
حدود 192 تریلیون دالر از ثــروت هاى جهان را در 
اختیار داشتند که 11 برابر تولید ناخالص داخلى آمریکا 
با دارا بودن 13/6میلیون میلیونر مى باشد. ارزش ثروت 
ثروتمندان آمریکایى در سال 2016 رقم 69 تریلیون 

دالر برآورد شده است.
دراین کشور همچنین 522 هزار مولتى میلیونر زندگى 
مى کنند که ارزش دارایى آنها کمتر یا بیشــتر از ده 

میلیون دالر است.

این مؤسسه در گزارش خود توضیح داد که «ثروت» را 
با شاخص هایى مانند دارایى هاى خالص افراد، از جمله 
اموال، پول نقد، سهام، منافع کسب و کار ، بدون بدهى 
و پرداخت مالیات مورد بررســى قرار داده و جمعیت 
نسبتًا کم استرالیا سبب شده تا فهرست افراد با ثروت 

متوسط در این کشور باال باشد.
جمعیت استرالیا در سال 2016 بیش از 24 میلیون نفر 

ثبت شده است.
این مؤسســه تعیین وضعیت ثروتمنــدى هر فرد را 
معیار بهترى از سالمت مالى یک کشور با استفاده از 

مشخص کردن تولید ناخالص داخلى سرانه دانست. 
مؤسســه «نیو ورلد ولث» وضعیت ثروت در جهان 
در سال 2016 را براســاس اطالعات مرتبط با 150 
هزار میلیونر در سراسر جهان، گفتگو با متخصصان 
مهاجرت، نماینــدگان آژانس هــاى مهم امالك و 
مدیران ثروت، اطالعات دولتى، داده هاى مرتبط با 
خرید و فروش سهام و آ مارهاى مرتبط با روادید سرمایه 

گذارى استخراج و تجزیه و تحلیل کرده است.
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چهل تکه

«هوانگ شوانکى» در شــهر چنچو در استان    فردا |
هونان در وسط چین به دنیا آمد و دچار یکى از بدترین نمونه هاى 

شناخته شده از بیمارى «سندروم فون رکلینگهاوزن» شد.
علیرغم اینکه مقدار زیادى از این توده زاید از چهره او خارج شده 
است، لیکن آنچه کماکان در چهره او مانده، حدود 15 کیلوگرم 
وزن دارد.سندروم فون رکلینگهاوزن یا «نوروفیبروماتوز» یک 
اختالل ژنتیکى ارثى و یک بیمارى جلدى عصبى اســت.این 
بیمارى به دنبال تحقیقات «فردریک دنیل هاوزن» پاتولوژیست 
آلمانى به این نام خوانده شد. از آنجا که والدین «فیل مرد» توان 
پرداخت هزینه هاى درمان او را نداشته و پزشکان نیز در جراحى 
صورت او تردید داشتند، بیمارى هوانگ شوانکى به مدت 30 سال 

بدون درمان رها شد.

  باشگاه خبرنگاران جوان | مــددکاران اجتماعــى در 
فلورانس ایتالیا پس از دریافت تقاضاى کمک یک مــادر براى نوزاد 
16 روزه اش پدر قاتل را به پلیس تحویل دادند. نوزاد بى گناه توسط پدر 
ظالم چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود که با وجود اقدامات سریع 
امدادگران و پزشک ان، به دلیل آسیب هاى حاد مغزى، خونریزى داخلى 
و پارگى کبد به کام مرگ فرو رفت. در بازجویى هاى اولیه مشخص شد 
که مادر طفل براى عیادت یکى از دوستان خود رفته و کودك را به پدر 

مى سپارد غافل از اینکه این آخرین دیدار او با فرزندش خواهد بود. 
زن جوان گفت: «همسرم در گذشته بارها به دلیل استفاده از انواع مواد 
مخدر و الکل و رفتار وحشیانه بازداشــت و جریمه شده بود اما پس از 
باردارى من  مصرف مواد را ترك کرده و رفتار کامًال خوبى با من داشت، 

من از رفتار وحشیانه همسرم شوکه شده ام.»

جنایت جوان 28 ساله الجزایرى در شهر «شالله    فرارو |
العذاوره» در منطقه «المدیه» در کشتن مادر و خواهرش جنجال 

گسترده اى در این کشور به راه انداخته است.
ســاکنان محله «القطب الحضــرى الجدید» که ایــن جوان و 
خانواده اش در آنجا سکونت داشتند، گفتند: «این جوان بیکار بود 
و گاهى پرنده فروشى مى کرد و دچار اختالالت شدید روانى بود.»

ســاکنان محله افزودند: «این جوان ســاعت 8 و 30دقیقه شب 
حادثه، مادر 54 ساله و خواهر 23 ساله اش را با یک چاقوى بزرگ 

ُکشت.»
این جوان سر مادر و خواهرش را از تن جدا کرد و سپس کنار اجساد 
غرق به خون آنها نشست تا اینکه نیروهاى امنیتى آمدند و وى را 

بازداشت کردند.

تالش «فیل مرد» چینى براى 
زنده ماندن 

مرگ نوزاد 16روزه 
توسط پدر ظالم 

جوانى 
سر مادر و خواهر خود را برید 030201

چه آرزوهایى براى زندگى اش داشت.    جام نیوز |
«ترانه»، «علیرضا» را دوست دارد و خیلى سعى کرد او را 
به زندگى دلگرم کند، اما فایده اى نداشت و انگار شوهرش 
دوست ندارد زیر بار مسئولیت و زندگى مشترك برود. حس 
اینکه علیرضا یک مرد ترسو باشد که نتواند به او تکیه کند، 

بیش از هرچیزى آزارش مى دهد.
زن جوان مى گوید: «9 سال پیش با علیرضا آشنا شدم که 
بسیار مهربان و احساساتى بود. من هم مثل او بودم و وجود 
عالیق مشترك بین ما باعث شد تا سریع به هم عالقه مند 
شــویم. بعد از آشــنایى خیلى زود خانواده ام را در جریان 
گذاشتم اما علیرضا گفت شرایط ازدواج ندارد و نمى تواند 
جلو بیاید. سه سال گذشــت و در این مدت انتظار داشتم 
شرایطش بهتر شود اما نشد و گفت بیا بدون اطالع خانواده ام 

عقد کنیم تا خانواده ات مشکلى نداشته باشند. موضوع را به 
خانواده ام گفتم و آنها هم قبول کردند و قرار شد چهار ماه 
بعد از عقدمان، علیرضا موضوع را به پدر و مادرش بگوید، 

اما چهار ماه شد هشت سال.»
وى افزود: «االن هشت سال از عقدمان مى گذرد و در این 
مدت چه ها که نکشیدم از دســت این مرد و خانواده اش. 
خانــواده و فامیلم مدام ســرکوفت مى زدنــد که تا کى 
مى خواهى خانه پدرت بمانى و چرا شوهرت قال قضیه را 
نمى کند. جوابى نداشــتم بدهم. از آن طرف شوهرم هم 
تالشــش را مى کرد تا به پدر و مادرش موضوع عقدمان 
را بگوید اما مشکل اینجا بود که از مادرش و واکنشى که 
نشان مى داد، به شــدت مى ترسید. گفت سربازى ام تمام 
شود مى گویم، تمام شد اما نگفت. گفت لیسانس بگیرم، 

مى گویم اما نگفت. کارشناسى ارشــدش را هم گرفت اما 
باز هم خبرى نشد. رفت دکترا شرکت کرد و گفت پذیرش 

بگیرم، حتماً مى گویم اما نگفت.»
ترانه در ادامه توضیح مى دهد: «علیرضا به خانواده اش گفت 
با دخترى به تازگى دوست شده ام و قصد ازدواج با او را دارم. 
آمدند خواستگارى و پدرش مخالفتى نداشت، اما مادرش به 
شدت مخالف بود و گفت نه. گفتند با ازدواج علیرضا مخالف 
هستند نه اینکه با من مشکل داشته باشند. پذیرش دکترا 
که آمد، به خانواده اش گفت اگر جلو نمى آیید خودم دختر 
را عقد مى کنم. بنده خداها فکر مى کنند دو ماه است عقد 
کرده ایم. شاید بپرسید چرا خودمان چیزى نگفتیم. چون 
شــوهرم مى گفت اگر بفهمند مجبورم مى کنند طالقت 
دهم اما من دوستت دارم و نمى خواهم تو را از دست بدهم. 

با اینکه االن سه ماه است قضیه علنى شده اما خانواده اش 
به روى خودشان هم نمى آورند.»

زن جوان ادامه داد: «شوهرم در این هشت سالى که عقد 
هستیم، مبتال به افسردگى شده است. گاهى حتى دوست 
ندارد مرا ببیند و به تلفن عادت کرده اســت. گاهى حتى 
تا شــش ماه همدیگر را نمى بینیم. در تمام سال هایى که 
از فامیل و خانواده ام حرف مى شــنیدم، او مشغول درس 
خواندن بود. تمام این مدت را تلفنى با هم ارتباط داشتیم. 
گاهى به دیدنم مى آمد و با هم بیرون مى رفتیم. حاال هم 
که همه موضوع را فهمیده اند، دل و دماغ زندگى را ندارد و 
از ترس مادرش حتى یک شب را هم نمى تواند در خانه مان 
بماند، چه برسد به اینکه به مسافرت برویم. حتى حوصله 
درس خواندن را هم ندارد و با اینکه خیلى عالقه داشت ادامه 
تحصیل دهد اما پشیمان شده است. صبح تا شب در خانه 
است و تا ظهر مى خوابد و بعد هم پاى تلویزیون است. هیچ 
کارى نمى کند و هیچ جا هم نمى رود و تا جایى که بتواند با 
هیچکس حتى حرف هم نمى زند. خانواده اش هم که عین 
خیالشان نیست پسرشــان زن گرفته و عروس دارند. اگر 
مهمانى  بروند یا مسافرت، علیرضا را با خودشان مى برند و 
برایشان مهم نیست پسرشان زن دارد. انگار که مجرد است 
و هیچ مسئولیتى ندارد. وقتى هم اعتراض مى کنم، علیرضا 
مى گوید نمى توانم به آنها بگویم با شما مسافرت یا مهمانى 
نمى آیم، آن وقت فکر مى کنند من پایبند تو هستم. االن 
دوباره از دانشگاه پذیرش گرفته، اما حال و حوصله درس 
خواندن ندارد و از بس بى انگیزه است، من هم مثل خودش 

دلمرده شده ام. هر دو سرخورده و بى حوصله هستیم.»
ترانه مى گوید: «خیلى دلم مى خواهد از شــوهرم محبت 
ببینم اما اهمیتى نمى دهد. آدم گیجى شده که اگر چیزى را 
به او بگویم، زود فراموش مى کند. نه با کسى رفت و آمد دارد 
و نه با من که زنش هستم، بگووبخندى مى کند. نمى دانم 
چه کنم تا به زندگى دلگرم شود. من هم خسته شده ام از 
این وضعیت و بالتکلیفى و به طالق فکر مى کنم. شوهر 
من هیچ اختیار و اراده اى از خودش ندارد و سایه سیاه ترس 
از خانواده  همیشه روى ســرش است. تا اینجا هم بخاطر 
زندگى مان تالش و صبر کردم اما من هم ظرفیتى دارم و 

بیشتر از این در توانم نیست.»

«وحید» جوان 21 ساله اى که به جرم کیف قاپى توسط مأموران پلیس آگاهى دستگیر شده است، علت اصلى کیف قاپى را 
تهیه کرایه خانه اش عنوان مى کند.

وحید 21 ساله که متأهل است، توسط مأموران آگاهى تهران به جرم کیف قاپى دستگیر شده است. او علت اصلى کیف قاپى 
را پرداخت کرایه خانه عنوان مى کند و از اولین دقایقى که دستگیر شده است به این فکر مى کند که همسرش در ادامه چه 
باید بکند؟ وحید که هیچ تصویرى از زندان ندارد، مى گوید؛ پس از آزادى دیگر نمى خواهد به سراغ کار خالف برود. در ادامه 

گفتگویى که ایلنا با وحید انجام داده  را مى خوانید.
خودت را براى ما معرفى کن؟

وحید هستم 21 ساله و بچه جنوب شهر تهران.
به چه جرمى دستگیر شدى؟

کیف قاپى با موتور و اکثر موارد مرکز و باالى شهر سرقت 
مى کردم.

کیف هاى چه کسانى را مى زدى؟
فرقى نداشت، نگاه مى کردم و هر کس موقعیت بهترى 

داشت به سمتش حرکت مى کردم.
از سرقت کیف چه چیزى به دست مى آوردى؟

بیشتر مدارك شناســایى مانند گواهینامه، شناسنامه و 
کارت ملى و بعضى مواقع هم گوشى موبایل و پول نقد. 

همیشه مدارك را داخل صندوق پست مى انداختم تا به دست صاحبش برسد.
چند وقت است که سرقت مى کنى؟

یک ماه است، در این یک ماه تنها ده کیف زدم. قبًال فروشنده لباس بودم و بعدش هم با موتور کار مى کردم.
چقدر از کیف قاپى درآمد کسب کرده اى؟

در مجموع از این ده کیف، شاید نزدیک به 500 هزار تومان درآوردم که اصًال کفایت وضعیتم را هم نمى داد. پنج ماه است 
که توبه کردم و در این پنج ماه هیچ سرقتى انجام ندادم. دوست نداشتم پول حرام به دست آورم ولى از سر بیکارى و بدبختى 

دوباره به کیف زنى پرداختم.
فکر مى کردى دستگیر شوى؟

همیشه استرس این موضوع را داشتم که روزى توسط پلیس دستگیر شوم.
فکر مى کنى چه چیزى پیش رو دارى؟

من تاکنون زندان نرفتم. یکى از دوستانم که تقریباً یکسال پیش به زندان افتاد، بعد از اینکه از زندان خارج شد، بیشتر از قبل 
به دنبال کار خالف مى رود.

هدفت از سرقت چه بود؟
اینکه بتوانم کرایه خانه ام را بپردازم، فقط همین موضوع باعث شد که سرقت کنم.

مجردى یا متأهل؟
دو سال است که ازدواج کرده ام و هنوز بچه دار نشده ایم. حاال نمى دانم چه بالیى سر همسرم مى آید. از ساعتى که دستگیر 

شدم تنها به این موضوع فکر مى کنم که همسرم چه خواهد کرد؟

دادستان عمومى و انقالب شهرستان جیرفت از حادثه سهوى که روز جمعه در ساعت 11 و 30 دقیقه رخ داده است و 
باعث کشته شدن یک فرد شده، خبر داد.

مجید رستمى در تشریح جزئیات این خبر به ایسنا گفت: اینکه در فضاى مجازى اعالم شده که قتلى در جیرفت صورت 
گرفته چنین موردى نیست بلکه این یک حادثه سهوى بوده است.

وى افزود: افراد خانواده در حال مسافرت با خودرو بودند و اطالعى از مســلح بودن اسلحه نداشتند که گلوله شلیک 
شده و تیر به سرنشین عقب ماشین اصابت مى کند که متأســفانه در بیمارستان سرنشین عقب خودرو جان خود را از 

دست مى دهد.
وى با بیان این مطلب که فرد ضارب یک کودك پنج ســاله بوده که فرزند راننده خودرو بوده است، تصریح کرد: هیچ 
سوء نیتى در این حادثه نبوده است و یک حادثه کامًال سهوى بوده است، به طورى که خانواده اولیاى دم بالفاصله در 
دادگاه حاضر شده و رضایت دادند. رستمى با اشاره به اینکه این اسلحه مجوز دار و به نام مادربزرگ کودك بوده است، 
اعالم کرد: فرد مقتول نسبت فامیلى نزدیک با ضارب دارد، ضمن آنکه در ساعت 11 و 30 دقیقه روز 20 اسفند (جمعه) 

این حادثه رخ داده است.

ازدواج  مخفى 8 سال دوام آورد!

شلیک مرگبار کودك 5 ساله در جیرفت

رئیس پلیس شهرستان دشتستان گفت:    شفاف |
یکى از شهروندان با مراجعه به کالنترى 11 شهر برازجان 
اعالم کرد که دو نفر ناشناس که تعمیرکار دوره گرد بودند 
براى تعمیر گاز وارد خانه من شده و حدود یک ساعت کارشان 
طول کشید. فرد مالباخته افزود: پس از اتمام کار این دو نفر و 
خروج از خانه متوجه شدم که یک انگشتر طال به ارزش سه 

میلیون و 500 هزار ریال گم شده یا به سرقت رفته است.  
سرهنگ سید جواد رضوى گفت: با تالش مأموران در حوالى 
خیابان حسینیه اعظم هر دو نفر تعمیرکار شناسایى، دستگیر 

و به مرکز پلیس منتقل شدند.

  میزان | فرمانده انتظامى شهرســتان قصرقند از 
شناسایى و دستگیرى قاتل فرارى پس از ده ماه در عملیات 

ضربتى پلیس خبر داد.
ســرهنگ حمید نورى گفت: در پى قتل مسلحانه مردى 
51 ساله در ادیبهشت ماه ســال جارى در بخش ساربوك 
شهرســتان قصرقند و فرار کردن قاتل به سمت مرزهاى 
شرقى، شناسایى و دستگیرى قاتل به صورت ویژه در دستور 

کار مأموران انتظامى این فرماندهى قرار گرفت. 
وى افزود: تیمى متشکل از مأموران انتظامى این فرماندهى 
پس از انجام تحقیقات میدانى و نامحسوس محل اختفاى 
قاتل 25 ساله را که پس از گذشت ده ماه از طریق روستاى 
مرزى به داخل کشور آمده بود شناسایى و پس از هماهنگى 
با مراجع قضائى وى را در یک عملیات ضربتى و غافگیرانه 

دستگیر کردند. 
این مقام انتظامى با اشــاره به اینکه با بررسى سوابق قاتل 
مشخص شــد که وى داراى چندین فقره سابقه کیفرى، 
شرارت و ایجاد رعب و وحشــت و اخالل در نظم و امنیت 
عمومی شهروندان در بخش ســاربوك است،افزود: قاتل 
پس از رو به رو شدن با ادله و مستندات پلیسى به بزه ارتکابى 
اعتراف و علت و انگیزه قتل را اختالف شخصى عنوان کرد.

رئیس پلیس مبارزه بــا موادمخدر یزد، از    ایسنا |
کشف 150 کیلو تریاك در بازرســى از یک دستگاه تریلى 

توسط مأموران پلیس این استان خبر داد .
سرهنگ محمدحسین ستوده نیا با بیان اینکه مبارزه همه 
جانبه با قاچاق انواع مواد مخدر از جمله اولویت هاى جدى 
فرماندهى انتظامى استان یزد است، اظهار داشت: در راستاى 
مبارزه با موادمخدر و برخورد با ســوداگران مرگ، مأموران 
پلیس استان ضمن کنترل محورهاى خروجى اقدام به توقیف 
یک دستگاه تریلى هوو کردند . وى افزود: مأموران پلیس در 
بازرسى از این تریلى 150 کیلوگرم  تریاك را از داخل محموله 

خیار سبز کشف و ضبط کردند.   

سرقت در 
لباس تعمیرکاران اجاق گاز  

 دستگیرى قاتل مسلح 
پس از ورود به کشور

کشف محموله خیارهایى با 
طعم تریاك در یزد

پدر زن قهرمان 35 ساله بدنسازى کشور اعتراف کرد به 
دلیل اینکه مقتول دخترش را هرشب کتک مى زد، او را 

به قتل رسانده است.
به گزارش میزان، شنبه شب ورزشکاران باشگاه بدنسازى 
در غرب شــهر اصفهان در تماس با پلیس از قتل یکى از 
ورزشــکاران با ضربات چاقوى فردى دیگــر خبر دادند. 
بالفاصله مأموران پلیس در محل حاضر شده و تحقیقات 
خود را آغاز کردند. بررسى هاى اولیه مشخص شد مقتول 
«محسن مکتوبیان» یکى از قهرمانان پرورش اندام ایران 
است که به علت اصابت ضربه چاقو به قتل رسیده است. 

در ادامه با اعالم موضــوع به تیم هــاى پلیس آگاهى، 
تحقیقات جنایى در ایــن رابطه آغاز و قاتل در محل  قتل 
شناسایى و دســتگیر شــد. در تحقیقات اولیه مشخص 
شــد عامل جنایت پدر زن مقتول است که با ضربه چاقو، 
دامادش را به قتل رسانده است. مرد میانسال در تحقیقات 
اولیه در مورد انگیزه اش از قتل قهرمان بدنسازى کشور، 
گفت: «محســن دامادم هر شــب وقتى به خانه مى آمد 
همســرش را کتک مى زد. چندى قبل از طریق دخترم 
متوجه شــدم او دســت بزن دارد و دخترم را زیر مشت و 
لگد مى گیرد. امــروز براى صحبت بــا او  و اعتراض به 
این رفتارش به باشــگاه آمدم اما محسن پس از شنیدن 
حرف هایم ســیلى محکمى بــه من زد و بــا من درگیر 

شد. هیچ راه دفاعى نداشــتم به همین خاطر چاقویى که 
همراهم بود را در آورده و براى ترساندن دامادم ضربه اى 
را به سمتش زدم که چاقو وارد قلبش شد و او جانش را از 
دســت داد.» با اعترافات پدر زن قاتل، او با دستور مقام 

قضائى براى انجام تحقیقات بیشتر بازداشت شد. در همین 
حال ســردار عبدالرضا آقاخانى فرمانده انتظامى استان 
اصفهان هم در گفتگو با تســنیم ضمن تأیید بازداشــت 
پدرهمســر این ورزشــکار، اعالم کرد که یکى دیگر از 

عامالن این قتل نیز بازداشت شده است.
اما خبرگزارى ایمنا در شــرح بیشــتر این ماجرا نوشت: 
محسن مکتوبیان ملى پوش بدنساز اصفهانى ساعت 23 
شنبه شب گذشته و هنگام خروج از باشگاه مورد اصابت 
ضربات چاقوى چند نفر قرار گرفت و پــس از انتقال به 
بیمارستان کاشــانى جان باخت. در این درگیرى حدود 
12 ضربه چاقو به سینه، کبد و سایر اعضاى بدن مقتول 

وارد شده است.
«مرتضى فاتحى» صاحب باشگاهى که مرحوم محسن 
مکتوبیان مقابل آن به قتل رسید که از دوستان و باجناق 
مقتول مى باشد، در گفتگو با این خبرگزارى گفت: «من 
در صحنه حادثه نبودم و از طریق همسایگان از آن مطلع 

شدم.» 
گفتنى است مراسم تشییع پیکر مرحوم مکتوبیان ساعت 

10 صبح دیروز از مقابل باشگاه کاسپین برگزار شد.
محســن مکتوبیان متولد 1360 و قهرمان دســته 80 
کیلوگرم رقابت هاى انتخابى تیم ملى بدنســازى، جمعه 
گذشته و با شرکت در جلسه بازبینى موفق شد نظر مثبت 
کمیته فنى فدراسیون را براى اعزام به مسابقات آسیایى 
مغولســتان 2017 جلب کند و قرار بود به همراه رسول 
داورى و على عرب دو ورزشــکار دیگر اصفهانى به این 

مسابقات اعزام شود.

جزئیات جدید از قتل شنبه شب در مقابل باشگاه بدنسازى

قاتل ورزشکار اصفهانى اعتراف کرد

فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام یک باند بزرگ سرقت مغازه و منزل توسط مأموران پلیس آگاهی خبر داد و گفت: در این عملیات هفت میلیارد و 500 میلیون ریال 
اموال مسروقه کشف شد. 

سردار عبدالرضا آقاخانی در گفتگو با  پایگاه خبري پلیس اظهار داشت:در پی وصول پرونده اي مبنی بر سرقت از یک مغازه عتیقه فروشی در غرب شهر اصفهان رسیدگی به 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهر قرار گرفت.

وي افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد سه سارق با استفاده از تاریکی شب و همچنین پایین بودن ضریب امنیتی مغازه از آنجا سرقت کرده اند .
این مقام انتظامی اظهار داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام یکسري تحقیقات ویژه موفق به شناسایی سارقان شدند و در عملیاتی سنجیده و ضربتی هر سه سارق را 
دستگیر کردند. سردار آقاخانی بیان داشت: در بازرسی از منزل سارقان هفت میلیارد و 500 میلیون ریال عتیقه سرقتی و اموال منازل مردم مانند فرش هاي دستباف، لوازم 
خانگی، لوازم صوتی و تصویري و ... کشف شد. این مقام مسئول با بیان اینکه اعضاي این باند با روش هاي خاص، مغازه ها و منازل را مورد دستبرد قرار می دادند گفت: در 

این خصوص پرونده تشکیل و هر سه متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

کشفکشف  77  میلیاردمیلیارد  ریالریال  عتیقهعتیقه  ســرقتیســرقتی  دردر  اصفهــاناصفهــان  

کیف قاپى براى تهیه کرایه خانه! وقتى همه مى فهمند
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ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951375 خواهان محمدحسین شفیعى محمدآبادى دادخواستی مبنی بر الزام به 
تنظیم سند خودرو پراید به طرفیت حبیب جعفرى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/28 
ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان- ابتداي خ شیخ صدوق نبش 4 راه وکال شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـــود.  م الف: 39664 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/12/851
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951315 خواهان  بانک مهر اقتصاد با وکالت محبوبه سادات تدین فر دادخواستی 
مبنی بر مطالبه  به طرفیت حسن نیکبخت تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/2/4 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  ســجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه اول شوراي 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 39662 شعبه 45 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/852
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951314 خواهان  بانک مهر اقتصاد با وکالت محبوبه سادات تدین فر دادخواستی 
مبنی بر مطالبه  به طرفیت مجید صادقى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگی براي مورخه 96/2/4 ساعت 
9/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه اول شوراي 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 39660 شعبه 45 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/853
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951571 خواهان زهرا تدین- مینا تدین دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
ابراهیم اسماعیل پور تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/26 ساعت 8  تعیین گردیده است، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان شیخ 
صدوق شمالى چهارراه وکال شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 39659 

شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/854
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه950904 خواهان  امیرمحمد کوهى اصفهانى با وکالت پرتو برهان پور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه  به طرفیت ماندانا بنکدار تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/3/7 ساعت 16/30 
تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مستندا به ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  
سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهدشد.  م الف: 39658 شعبه 23 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/855
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1296/95 خواهان ملیحه حسینى دادخواســتی مبنی بر به طرفیت فریبا نجار 
تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/2/25 ســاعت16/30 تعیین گردیده است، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان شیخ صدوق چهارراه وکال 
مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 39657 شعبه 17 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/856
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95/ 1363 خواهان طیبه عرب بیگى دادخواستی مبنی بر استرداد الشه چک به 
طرفیت ابراهیم اسماعیل پور تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/3 ساعت 18 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 39677 

شعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/857
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951384 خواهان عبدالرسول نوربهشت دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
1- رحمت اله نورى 2- مینا مختارى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/17 ساعت 9 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداي 
خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 39676 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/858
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951532 خواهان محمد محققیان دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
سعید معماریان تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یکشــنبه مورخ 96/3/7 ساعت 11/30  صبح 
تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداي خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم مجتمع شــماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 39675 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/859
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1221/95 خواهان موسى صفدریان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
اکبر مطهرى- مجید ملکیان تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یک شنبه مورخه 96/2/10 ساعت 
8:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى 
مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 53 ح شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 39684 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/860
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951704 خواهان  مهدى محمدى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
زهرا میرشاه جعفر اصفهانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/2/3 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 13 شوراي حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 39695 شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/861
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951410 خواهان شرکت جیل ران موتور با وکالت آقاى اسدى دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت علیرضا چنگانیان – زهرا طغیانى پزوه تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 
96/1/27 ساعت 9/30  صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 39694 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/862
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951409 خواهان شرکت جیل ران موتور با وکالت آقاى البرز اسدى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مهناز شهرستانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/27 ساعت 9  
صبح تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي 
خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 39693 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/863
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1002/95 خواهان میالد مسکوکى دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به 
طرفیت مجید دهقانى بیژگردى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/19 ساعت 16 تعیین 
گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 

39691 شعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/864
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه951572 خواهان  غالمحسین شمسایى با وکالت حسین شکل آبادى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه  به طرفیت حسن صادقى نادى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگی براي مورخه 96/2/18 
ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441  مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 
شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـود.  م الف: 39700 شعبه 6 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/865
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-959 خواهان علیرضا حیدرى اصفهانى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت مصطفى فوالدوند تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یک شنبه مورخه 96/2/10 ساعت 
10/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شــرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه 

روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 53 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 39707 شعبه 53 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/866
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951585 خواهان طیبه عرب بیگى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
ابراهیم اســماعیل پور تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي مورخ 96/3/3 ســاعت 8  صبح تعیین 
گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر مــاده 73  قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در 
اصفهان ابتداي خیابان شــیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماییــد. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 39709 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/12/867
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951096 خواهان مسعود ضیاعى دادخواســتی مبنی بر (نسخه ثانى پیوست) 
مطالبه تجدیدنظرخواهى به طرفیت حمید محمدى تقدیم نموده  است در خصوص تجدیدنظرخواهى ظرف 
مدت ده روز در ساعت ادارى تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
جهت تبادل لوایح مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ 
صدوق شمالى نیکبخت چهارراه وکال شوراي حل اختالف اصفهان شهداى مدافع حرم شعبه 33 مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  طى فیش بانکى به شماره 459538 مبلغ 24 هزار تومان جهت نشر آگهى 
واریز شده خواهشمند است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 39710 شعبه 33 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/870
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951373ص11 خواهان سیدپیمان موسوى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت سید حسین علوى قهفرخى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/2/23 ساعت 10  
صبح تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداي خ شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 39730 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/871
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951541 خواهان محمود میرزایى دادخواستی مبنی بر (نسخه ثانى پیوست) 
مطالبه به طرفیت پیام اسالم پور- یداله اسالم پور تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی مورخ 96/2/27 ساعت 
10:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــاي خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى نیکبخت چهارراه 
وکال شوراي حل اختالف اصفهان شهداى مدافع حرم شعبه 33 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  
طى فیش بانکى به شماره 451960 مبلغ 12 هزار تومان جهت نشر آگهى واریز شده خواهشمند است دستور 
فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 39742 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/872
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951545ش5 خواهان سید روح اله هاشمى با وکالت آرزو لطفى دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت فرزانه امینى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي روز چهار شنبه مورخ 96/2/20 
ساعت 8  صبح تعیین گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر 
ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 39746 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/873
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510106836308818 شــماره پرونده: 9509986836301535 شــماره بایگانی 
شــعبه: 951752 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقــی: غالمرضا عســگرى چاقوچایى فرزند حســین 
به نشــانی: مجهول المکان تاریــخ حضــور: 1396/02/27  چهارشــنبه ســاعت: 9:30 محل حضور: 
اصفهــان- خ میرفندرســکى (خ میــر)- حدفاصل چهار بــاغ باال و پــل میر- مجتمع قضایى شــهید 
قدوســى- طبقه 3- اتاق 304 در خصوص دعوى صدیقه اکبــرى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شــوید. م الف: 39750 شــعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

 (مجتمع شهید قدوسى)/12/874
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510106836509158 شماره پرونده: 9509986836501340 شماره بایگانى شعبه: 
951545 نظر به اینکه خانم لیلى کاظمى فرزند نبى دادخواســتى به طرفیت قنبر محمدى فرزند غالمعلى 
مبنى بر طالق به درخواســت زوجه به این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رسیدگى مورخ 96/2/20 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده لذا مقتضى است در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید و اال دادگاه تصمیم 
خود را خواهد گرفت ضمنًا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشد در صورت تمایل به دفتر 
شعبه مراجعه و آن را اخذ نمایید. اصفهان خ میرفندرسکى (خ میر) حدفاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع 
قضائى شهید قدوسى طبقه 2 اتاق 203. م الف: 39651 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى)/12/875
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510106825314414 شماره پرونده: 9509986825300870 شماره بایگانی شعبه: 
951096 خواهان احمد معمارى فرزند محمد دادخواســتی به طرفیت خواندگان انوشــه ایروانى- آزاده 
ایروانى- فیروز ایروانى فرزندان جهانگیر- ســیمین ملک صالحى- شیرین ملک صالحى- نسرین ملک 
صالحى- سهیال ملک صالحى- فرزندان اکبر- قمر ملک صالحى فرزند محمدحسین- میرزا عبدالرحیم 
ضرابى فرزند محمدحسین به خواسته جلب ثالث در 950823 و احراز واگذارى هفت حبه و بیست صدم از 
پالك ثبتى 5874- 54 بخش 2  اصفهان و مطالبه قیمت عرصه و مستحدثات روى پالك فوق و خسارت 
دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستري کل استان اصفهان- طبقه اول- اتاق 121  ارجاع و به کالسه 951096 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/02/30 و ســاعت 10:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست 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 شــود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 39729 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/12/876
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351214773 شماره پرونده: 9509980351200999 شماره بایگانی شعبه: 
951185 خواهان آقاى مهدى آقابابائى خرزقى به طرفیت خوانده علیرضا یزدانى فرزند قاســم به خواسته 
مطالبه وجه چک و تأمین خواسته و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- 
طبقه 1 اتاق شماره 120  ارجاع و به کالسه 951185 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/1/29 و ساعت 
10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 39736 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/12/878
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100350311108 شماره پرونده: 9509980350301019 شماره بایگانی شعبه: 
951228 خواهان حامد نیکبخت دادخواستى به طرفیت خوانده مجتبى کاظمى ورنامخواستى به خواسته 
مطالبه وجه ســفته و مطالبه وجه و مطالبه خسارت دادرسى و اعســار از پرداخت هزینه دادرسى و تأمین 
خواسته و مطالبه خســارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 305  ارجاع و به کالسه 
9509980350301019 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/03/08 و ساعت 10:00 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 

39739 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/12/879
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100350311110 شماره پرونده: 9509980350300799 شماره بایگانی شعبه: 
950973 خواهان شرکت بیمه رازى به مدیریت عاملى یونس مظلومى دادخواستى به طرفیت خوانده رسول 
کاشى به خواسته مطالبه وجه و مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- 
طبقه 3  اتاق شماره 305  ارجاع و به کالســه 9509980350300799 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/03/09 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 39744 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/12/880

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510106836309168 شماره پرونده: 9509986836300302 شماره بایگانی شعبه: 
950319 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: محمدباقر شیر دژم فرزند محمدرضا به نشانی: مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1396/01/30 چهارشــنبه ســاعت: 12:30 محل حضور: اصفهان- خ میرفندرســکى (خ 
میر)- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 3- اتاق 304 تاریخ حضور: 
1396/01/30 ساعت حضور: 12:30 در خصوص دعوى زهرا ابوالحســنى به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. ضمنًا در تاریخ مقرر داور خود (که شخصى باشد، سى سال 
سن- متاهل- از وابستگان) به همراه بیاورید. م الف: 39749 شــعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى)/12/881
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510103759305061 شــماره پرونده: 9509983759301620 شــماره بایگانی 
شعبه: 951664 خواهان ندا لطفى دادخواســتی به طرفیت خوانده سید احســان هادیان زرکش مقدم به 

خواسته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر 
ارجاع و به کالســه 9509983759301620 ثبت گردیده که وقت رســیدگی 1396/02/02 ساعت 10 
ساعت تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 2071 شــعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی دادگسترى شهرستان

 شاهین شهر و میمه/12/884
مزایده

آگهى مزایده اموال نوبــت اول: در پرونــده 2244/95 (اجراى شــورا) و به موجب اجرائیــه 401 مورخ 
95/6/25 صادره از شــعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه مهدى نکوئى به 
پرداخت مبلغ 217/611/717 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له مهنــاز قدرتى رودبارى و مبلغ 
10/705/880 ریال بابــت هزینه اجرا محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام 
به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى شده است نموده است. 
صورت اموال مورد مزایده: یک دستگاه کامیون کمپرسى به شــماره انتظامى 121 ع64- ایران 23 سفید 
روغنى سیستم و تیپ کاویان k 119 مدل 1389، 2 محور – شش سیلندر، سوخت گازوئیل- ظرفیت 19 
تن- داشبورد ســالم- تایرها عقب 60 درصد – جلو 50 درصد – صندلى و تودوزى مستعمل- موتور سالم 
و آماده به کار- نقایص ظاهرى شیشــه جلو شکســته- چراغ هاى خطر عقب و مه شکن جلو شکستگى 
دارد- 2/300/000 ریال خالفى- اجاره به شــرط تملیــک- ارزش پایه خــودرو 500/000/000 ریال 
مى باشــد. باتوجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/1/19 شــنبه 
از ســاعت 9 الى 10 صبح. محــل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگســترى شــاهین شــهر. 
محل بازدید از اموال توقیفى: پارکینگ پردیس. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس 
به همراه داشته باشــند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را 
به حســاب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به 
صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز 
قبل از مزایده به دایره اجراى احــکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام 
مزایده درخواست کتبى خود را به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده 
شرکت داده شوند. م الف: 2090  اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/12/886
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت: 9510463759200006 شــماره پرونده: 9409983759200999 شماره بایگانی 
شــعبه: 941037 خواهان حســن نصر اصفهانى و زهرا نصر اصفهانى دادخواســتی بــه طرفیت خوانده 
جواد على اصغرى به خواســته مطالبه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر 
ارجــاع و به کالســه 9409983759200999 ثبــت گردیده که وقــت رســیدگی آن 1396/04/20 و 
ســاعت 9:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گــردد. م الف: 2103 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان

 شاهین شهر و میمه/12/888
اجراییه

شــماره: 205/95- 95/11/11 بــه موجب راي شــماره 410 تاریــخ 95/8/26 حوزه 6 شــوراي حل 
اختالف شهرســتان گز که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: محســن رضائى فرزند حبیب ا... به نشانی: 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ شصت و هشت میلیون و هشــتصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد و هشــتاد هزار ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خســارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چک ها 
94/2/5- 94/2/15- 94/3/1 لغایــت زمــان اجراى حکم در حق محکوم له: حســین عموئى ســینى 
فرزند خسرو به وکالت حســین محمدیان- نفیسه عرب زاده به نشــانى: اصفهان خ شیخ صدوق شمالى 
ســاختمان بانک تجارت طبقه 3 واحد 18 و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صنــدوق دولت. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجراي 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفــاد 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: 2104 شــعبه ششــم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/12/889
حصر وراثت

سیاوش عباس زاده دیباور بشناسنامه شماره 694 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره 768/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان مرحومه 
عشرت سپهر بشناسنامه شماره 565 در تاریخ 1391/7/1 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- جمشــید عباس زاده دیباور فرزند قلى شماره شناسنامه 544 نســبت با متوفى (فرزند) 2- سیاوش 
عباس زاده دیباور فرزند قلى شماره شناســنامه 694 نسبت با متوفى (فرزند) 3- داریوش عباس زاده دیباور 
فرزند قلى شماره شناسنامه 44977 نســبت با متوفى (فرزند) 4- اکرم عباس زاده دیباور فرزند قلى شماره 
شناسنامه 41336 نسبت با متوفى (فرزند) 5- بدر عباس زاده دیباور فرزند قلى شماره شناسنامه 1424 نسبت 
با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2087 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/12/890
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت: 9510463759100032 شــماره پرونده: 9509983759101359 شماره بایگانی 
شــعبه: 951370 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواســت و ضمائم به خوانده: رضا نارك پور دادخواستی 
به خواســته مطالبه مهریه بطرفیت صدیقه اعتمادى پور به این شــعبه تقدیم که به کالســه 951370 ح 
1 ثبت، و براى روز مورخ 96/2/16 ســاعت 9:00 صبح تعیین وقت دادرســى گردیده اســت. با  توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده رضا نارك پور به درخواست خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ مى گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شــوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 2099 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/12/892

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره درخواست: 9510463760200010 شماره پرونده: 9409983761802546 
شماره بایگانى شعبه: 951398 به شرح محتویات پرونده کالسه 951398 ك 102 
دادگسترى شاهین شهر آقایان امید- على – مهدى- محمد- حسین (همگى به 
فامیل هدایتى) فعًال مجهول المکان متهم به ضرب و جرح عمدى با سالح 
سرد که تحت پیگرد قانونى میباشد و براى روز شنبه مورخ 1396/02/09 
ساعت 08:30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون 
آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شــخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى 
دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در غیر این صورت اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 2105 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر (102 جزایى سابق)/12/895

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره ابالغنامه: 9510103760302782 شماره پرونده: 9409983761901257 
شماره بایگانى شــعبه: 951556 در خصوص گزارش مراجع انتظامى به طرفیت 
متهم پوران زاغرعى که جهت رســیدگى به شــعبه 103 دادگاه کیفرى ارجاع 
گردیده و به کالسه 951556 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/03/08 
و ساعت 8 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و دستور 
دادگاه محترم مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود ابالغ ها را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد. ضمنًا 
هزینه نشر آگهى به عهده دادگسترى مى باشد. م الف: 2109 شعبه 103 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه/12/914

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 951011372390004  شــماره پرونده: 9409980362201600 
شماره بایگانی شعبه: 950068 بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 950068 شعبه 
103 دادگاه عمومى جزایى مبارکه آقاى علیرضا ستارى فرزند شیرعلى که حسب 
شکایت (شاکى) رسول غفارى فرزند اکبر متهم است به خیانت در امانت (یک 
خودرو) و حسب گزارشات واصله فعًال مجهول المکان و متوارى مى باشد ابالغ 
مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه روز 19/2/96 ساعت 9:00 
صبح در شعبه 103 جزایى مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت 
مقرر یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه بصورت غیابى 
به موضوع رسیدگى و راى مقتضى صادر خواهد نمود. م الف: 95/821  خلیلیان 

دادرس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه/12/894

احضار
شماره: 942088-95/12/14 نظر به اینکه آقاى احسان عطایى نیا فرزند علمدار 
به اتهام بى احتیاطى در رانندگى منجر به ایراد صدمه بدنى غیرعمدى از طرف 
این دادسرا به شکایت آقایان محمدرضا نویدپور، پرویز نویدپور و خانم ها عفت 
لطیفى، زینب نوید پور، راضیه نویدپور تحت تعقیب مى باشد و ابالغ و احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 
174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در 
این شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور 
پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شــد. م الف: 2097 شعبه دوم 

دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/12/891

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره درخواست: 9510463760200011 شماره پرونده: 9509983761800089 
شماره بایگانى شعبه: 950246 به شرح محتویات پرونده کالسه 950264 ك 102 
دادگسترى شاهین شهر آقاى حســن رنجبران فعًال مجهول المکان متهم 
است به ســرقت خودرو متعلق به مهدى غالمى آهنگران که تحت پیگرد 
قانونى میباشد و براى روز شــنبه مورخ 1396/02/09 ساعت 09:00 وقت 
رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى 
گردد تا متهم شخصاً یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه 
حاضر و از خود دفاع نماید در غیر این صــورت اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 2106 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر شاهین شهر (102 

جزایى سابق)/12/896

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510103760302780 شماره پرونده: 9409983761802127 
شماره بایگانى شــعبه: 951831 شــاکى خانم سمیه هاشــمى فرزند مططفى 
به طرفیت متهم مجید طاهرى فرزند محمد که جهت رســیدگى به شــعبه 
103 دادگاه کیفرى ارجــاع گردیده و به کالســه 951831 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1396/03/07 ســاعت 8 صبح تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و دستور دادگاه محترم مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود 
ابالغ ها را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد. ضمناً هزینه نشر 
آگهى به عهده دادگسترى مى باشد. م الف: 2110 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر و میمه/12/935

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره درخواست: 9510463760200013 شماره پرونده: 9309983761301107 
شماره بایگانى شعبه: 950100 به شرح محتویات پرونده کالسه 950100 ك102 
دادگسترى شاهین شهر آقاى امید ابراهیمى فرزند مختار فعًال مجهول المکان 
متهم اســت به ایراد ضرب و جرح عمدى با چاقو که تحت پیگرد قانونى مى 
باشد و براى روز یکشنبه مورخ 1396/02/10 ساعت 09:00 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم 
شخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از 
خود دفاع نماید در غیر این صورت اقــدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 
2107 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شــاهین شهر و میمه (102 جزایى 

سابق)/12/897

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510103760302862 شماره پرونده: 9509983761201047 
شماره بایگانى شعبه: 952317 برطبق گزارشى از طرف مرجع انتظامى به طرفیت 
متهم میالد سرحدى فرزند حســین که جهت رسیدگى به شعبه 103 دادگاه 
کیفرى ارجاع گردیده و به کالسه 952317 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
96/03/10 و ساعت 8 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شاکى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود ابالغ ها را دریافت و در وقت 
مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 2111 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر و میمه/12/936

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره درخواست: 9510463760200012 شماره پرونده: 9309983761800613 
شماره بایگانى شعبه: 951401  آگهى احضار متهم: به شرح محتویات پرونده 
کالسه 951401 ك 102 دادگسترى شاهین شهر آقاى احمد داوودى به 
نام هاى مستعار مجید مکارى و دروغین مهدى کبیرى فعًال مجهول المکان 
متهم است به جعل و کالهبردارى که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى 
روز یکشــنبه مورخ 1396/02/10 ســاعت 08:30 وقت رسیدگى تعیین 
گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم 
شخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از 
خود دفاع نماید در غیر این صورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 
2108 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى 

سابق)/12/909

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510103760302778 شماره پرونده: 9409983761801565 
شــماره بایگانى شــعبه: 952276 شــاکى خانم نگین قانعى به طرفیت متهم 
محمدرضا عدالت پیشه که جهت رسیدگى به شــعبه 103 دادگاه کیفرى ارجاع 
گردیده و به کالسه 952276 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/03/06 و 
ساعت 8 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکى و دســتور دادگاه محترم مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود ابالغ ها را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى 
حاضر گردد. ضمنًا هزینه نشر آگهى به عهده دادگسترى مى باشد. م الف: 2112 

شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه/12/937
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ابالغ راي
شــماره پرونده: 1457/94-1871/95 تاریخ: 95/11/27 مرجع رســیدگى: ش 32 شوراى حل اختالف 
اصفهان. خواهان: معترض ثالث نوید لیداوى با وکالت علیرضا باطنى به نشــانى: اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالى- نبش کاخ سعادت آباد شرقى- ســاختمان وکال ط 2 واحد 6. خواندگان معترض ثالث 1) محمود 
میرزایى به نشانى: خیابان بزرگمهر – هشت بهشت شــرقى- کوچه 24- فرعى 3 پ 42، 2- اکبر خلیلى 
به نشانى مجهول المکان. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه 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 شوراى حل اختالف: درخصوص دادخواســت اعتراض ثالث آقاى نوید 
لیداوى با وکالت علیرضا باطنى نسبت به تامین و توقیف یک دســتگاه خودرو کامیون کمپرسى به شماره 
انتظامى 23- 347ع25 با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا بشرح 
صورتجلسه مورخ 95/11/20 و الیحه اعتراض ثالث و رونوشت مصدق بیع نامه مورخ – که داللت بر وقوع 
بیع نســبت به خودرو مدعى دارد و اصالت آن از ناحیه اصحاب دعوى مصــون از تعرض و تکذیب مانده و 
دلیلى بر فســخ یا بطالن آن اقامه نگردیده و باتوجه به وکالت نامه رســمى تفویضى به معترض به شماره 
139432155807000016 رونوشت بیمه نام خودرو که به نام معترض ثالث است و دیگر فاکتورهاى ابرازى 
قرینه مثبت بر ادعاى وى مبنى بر خودرو مارالذکر قبل از تامین مى باشد و باتوجه به تملیکى بودن عقد بیع 
در حقوق ایران و فقه امامیه که داللت بر انتقال مالکیت از بایع به خریدار میباشد، شورا اعتراض معترض ثالث 
را وارد و ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 147 قانون اجراى 
احکام مدنى حکم به رفع توقیف از خودرو فوق و دستور تحویل آن به متصرف را صادر و اعالم مى دارد ضمنًا 
خواهان مى تواند چنانچه اموال بالمعارض از خوانده دعوى بدست آورد به اجراى احکام معرفى و تقاضاى 
توقیف آنها را بنماید. راى صادره حضورى ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 39719 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/927
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 988/95 دادنامه: 1015-95/11/26 مرجع رسیدگى شعبه  شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى محمدحسن نظرى توکلى و مسعود مهردادى به نشانى: خ 
جى مقابل تاالر سرپرستى تعاونى ثامن االئمه،  با وکالت مهدى نظرى و جواد قاسمى به نشانى خ شیخ مفید 
شرقى مجتمع پایا طبقه دوم جنوبى. خواندگان: 1- سید ذبیح اله قائم مقامى فرزند عبدالحسین 2- فاطمه 
مردانى فرزند عبدالعلى 3- مرادعلى مردانى جولقانى فرزند عبدالعلى 4- قاسم زارع فرزند على 5- مهدى 
منصورى فرزند محمدعلى همگى به نشانى مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 135/000/000 ریال بابت 
بخشى از صدور یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات قانونى اعم از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل. 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى محمدحسین نظرى توکلى و مسعود مهردادى با وکالت آقاى جواد 
قاسمى به طرفیت 1- سید ذبیح اله قائم مقامى فرزند سید عبدالحسین 2- فاطمه مردانى فرزند عبدالعلى 
3- مرادعلى مردانى جولقانى فرزند عبدالعلى 4- قاسم زارع فرزند على 5- مهدى منصورى فرزند محمدعلى 
به نحو تضامنى به خواسته مطالبه مبلغ 135/000/000 ریال بابت بخشى از چک به شماره 147853 عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى باتوجه به محتویات پرونده و بقاى 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 خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اند 
لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و قانون 
استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
4/270/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 ریال بابت نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/4/6 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 39720 شعبه 

53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/928
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951171-95/11/23 شماره دادنامه: 9509976796202042-95/12/1 مرجع رسیدگى: 
شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حسین عبداللهى به نشانى: اصفهان چهارراه تختى ابتداى 
خیابان مسجد سید جنب بانک صادرات کوى صبا مجتمع چاپ رضوى با وکالت محسن فاتحى به نشانى: 
اصفهان خ نیکبخت غربى مقابل ســاختمان دادگسترى مجتمع ماکان 5 طبقه ســوم واحد 32، خوانده: 
1- سید مرتضى عسگرى (مدیریت کانون آگهى درنا) به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي حســین عبداللهى با وکالت محسن فاتحى به 
طرفیت آقاى: سید مرتضى عسگرى (مدیریت کانون آگهى درنا) به خواسته مطالبه مبلغ 83/600/000 ریال 
وجه 7 فقره چک به شــماره  هاى 444025- 95/6/30 و 192476- 95/4/15 و 489052- 95/7/27 و 
532353/21- 95/6/25 و 87612/62- 95/6/25 و 882591/25- 95/3/15 و 532352/35- 95/4/25 
به عهده بانک ملت، ملى، رفاه کارگران به انضمام مطلق خســارت 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 خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشر 
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 رسد که مستندا 
به مواد 314 و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آ.د.م حکــم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 83/600/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/240/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک هــاى موصوف (444025- 
95/6/30، 8/000/000 ریال، 087612/62- 95/6/25، 18/000/000 ریال، 882591/25- 95/3/15، 
10/000/000 ریال، 532352/35- 95/4/25، 5/000/000 ریال، 532353/21- 95/6/25 ، 5/000/000 
ریال، 489052- 95/7/27، 35/600/000 ریال، 192476- 95/4/15، 2/000/000 ریال) تا تاریخ اجراي 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 
و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 39653 

شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/929
ابالغ راي

کالسه پرونده: 804/95 شماره دادنامه: 9509976793602229-95/11/25 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به نشانى: اصفهان خیابان نیکبخت غربى ساختمان 
ماکان واحد 45 با وکالت محبوبه السادات تدین فر به نشانى: اصفهان خیابان مشتاق سوم محله کله خوران 
خ مطهرى پالك 86، خواندگان: 1- اکبر بابائى 2- اسماعیل محمدى 3- رضا شفیعى 4- مرتضى باقرى 
5- نوید تسلیمى همگى به نشانی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص 
دعوي خانم محبوبه السادات تدین فر به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت خواندگان فوق  به خواسته 
مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه بخشى از یکفقره چک به شماره  170947-94/3/16 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان ردیف هاى دوم الى پنجم علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه 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 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/275/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/3/16) تا تاریخ اجراي حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره در خصوص ردیف هاى دوم الى پنجم غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و در خصوص خوانده ردیف اول حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدینظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 39655 شعبه 6 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/930
ابالغ راي

کالسه پرونده: 980/95 شماره دادنامه: 1086- 95/11/30 مرجع رسیدگى: شعبه 52 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد نمایندگى زمانى به نشــانی: اصفهان پــل آذر ابتداى خ توحید پ 3 با 
وکالت محبوبه السادات تدین فر به نشانى: اصفهان خ نیکبخت غربى ساختمان ماکان واحد 45، خواندگان: 
1- عبدالرســول ایمانى پور 2- مهناز ایمانى پور 3- حجت ا... رفیعى هر سه به نشــانی: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ چهل و سه میلیون ریال بابت بخشى از چک به شماره 299528 بانک سپه به انضمام 
مطلق خسارات قانونى 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 
بانک مهر اقتصاد با وکالت تدین فر به طرفیت عبدالرسول ایمانى پور- مهناز ایمانى پور- حجت ا... رفیعى به 
خواسته مطالبه مبلغ 43/000/000 ریال وجه بخشى از چک به شماره  299528-95/7/5 به عهده بانک 
سپه به انضمام مطلق خسارت 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 خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارند 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 خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 
519، 522 قانون آ.د. م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 43/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى نشر آگهى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (95/7/5) 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: 39656 شعبه 

52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/931
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950769 شماره دادنامه: 950215-95/11/13 مرجع رسیدگی: شعبه 8  شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان:  مرتضى صدیقى فرزند صادق به نشانى: اصفهان ســه راه سیمین خ سهروردى جنب 
رستوران شیرین نخل شرکت کیان پالست سپاهان، خوانده: سید شفیع موسوى طارسى فرزند سید رضى 
به نشانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه پانزده میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان بابت 2 فقره چک 
به شماره هاى 02840707 و 02912708 پست بانک ایران- به انضمام مطلق خسارات هزینه دادرسى و 
تاخیر تادیه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاي محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست مرتضى صدیقى فرزند صادق به طرفیت ســید شفیع موسوى طاوسى به خواسته 
مطالبه مبلغ پانزده میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان وجه 2 فقره چک به شماره هاى 931/02840707- 
94/3/20 ، 931/02912708- 94/4/25  عهده بانک پست بانک ایران به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر 
تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت 
و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مســتندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی به 
عمل نیاورده و مستندات ابزاري نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا 

ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد  198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس مدنی ومواد 315  ،310، 
309،307،249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده باتوجه به افزایش خواسته خواهان در الیحه شماره 
1377- 95/8/8 به پرداخت مبلغ 183/800/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 5/530/000 ریال 
به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهى به مبلغ 120/000 ریال به پرداخت خسارات تاخیر وتادیه از 
تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر 
واعالم می گردد راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه خواهد بود. و 
پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد.  م الف: 39666 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/932
اجراییه

شماره: 799/95 -95/12/12 به موجب راي شماره 1039 تاریخ 95/10/4 حوزه 24 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید دهقان به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پانصد و دوازده هزار و پانصد ریال. 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/7/27 لغایت 
زمان وصول در حق خواهان یعقوب کریمى به نشانى: چهارباغ عباسى کوى کازرونى پاساژ محمدى طبقه 
زیرین فروشگاه وحدت و همچنین نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 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: 39737 شعبه 24 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/934
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759201687 شــماره پرونده: 9509983759200734 شماره بایگانی شعبه: 
950750 خواهان: خانم لیال زمان وزیرى فرزند على با وکالت خانم طناز گیوه چیان فرزند محسن به نشانى: 
اصفهان سى و ســه پل ابتداى چهارباغ باال مجتمع تجارى ادارى کوثر فاز دو طبقه ششم واحد 837 دفتر 
وکالت آقاى محمد جعفرى فشارکى، خوانده: آقاى سعید عالى پور به نشانى: مجهول المکان، خواسته : مطالبه 
وجه، رأى دادگاه: در خصوص دادخواســت خانم طناز گیوه چیان به وکالت از خانم لیال زمان وزیرى فرزند 
على به طرفیت آقاى سعید عالى پور به خواسته تقاضاى صدور حکم مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 250/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونى و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل بدین 
توضیح از سوى وکیل خواهان به شرح دادخواست: موکل به موجب کپى مصدق فیش واریز نفقه ى منضم 
دادخواست مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به حساب آقاى سعید عالى پور در تاریخ 1395/2/9 واریز نموده 
که مقرر بوده نامبرده مبلغ واریز را تبدیل به واحد پور کشور انگلستان نموده و به حساب آقاى ایرج کالنترى 
که در کشور انگلستان سکونت دارند واریز نماید که متأســفانه از تبدیل وجه واریزى به حساب و واریز ارز 
حاصله به حساب آقاى ایرج کالنترى امتناع نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه 
مطابق رونوشت مصدق رسید دســتور پرداخت بین بانکى- پایا مورخ 95/2/9 مبلغ 250/000/000 ریال 
به حساب خوانده از سوى خواهان واریز گردیده است و مطابق اظهارات خواهان، خوانده متعهد گردیده که 
پس از دریافت وجه آن را به واحد پول کشور انگلستان تبدیل و به حساب آقاى ایرج کالنترى واریز نماید و 
از طرفى خوانده على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعوى 
مطروحه به عمل نیاورده اســت لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان را حمل بر صحت تلقى و 
مستنداً به ذیل ماده 265 قانون مدنى و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى خوانده به پرداخت مبلغ دویســت و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب 
تسبیب به پرداخت مبلغ هفت میلیون و ششــصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست مورخ 95/6/24 لغایت اجراى حکم براساس شاخص تورم بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
قابل محاســبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق خواهان محکوم و اعــالم مى گردد. رأى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پــس از آن ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 2086 اسالمیان رئیس شعبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/12/952
مزایده

آگهى مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول: در پرونده 2105/95 (اجراى شورا) و به موجب اجرائیه 769/95 
مورخ 95/10/12 صادره از شعبه 4 شوراى حل اختالف شاهین شهر محکوم علیه کاظم کنعانى به پرداخت 
206/318/945 ریال بابت خواسته در حق محکوم له مریم اســدیان و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال 
بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم 
علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 
یک باب منزل ویالیى با موقعیت شمالى – ششــدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 11209 فرعى از 437 
اصلى بخش 16، مفروز و مجزا شده از 353 فرعى از اصل مذکور به مساحت 241/42 مترمربع و مساحت 
اعیانى 150 مترمربع به شماره چاپى 437254 واقع در گز برخوار – خ دکتر بهشتى – کوچه رهنما- انتهاى 
بن بست یک- پالك 11- سه اتاق خواب- آشپزخانه اوپن- سالن پذیرایى- حمام و سرویس بهداشتى- 
پوشش دیوارهاى سالن و اتاق خواب سرامیک و اندود گچ- کف ســالن و اتاق خواب سرامیک – کابینت 
فلزى – سیستم گرمایشى و سرمایشى بخارى و کولر با ارزش 1/675/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. 
باتوجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این 
اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/1/20 یکشنبه ساعت 9 الى 10 
صبح. محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر. محل بازدید از اموال توقیفى: 
گز- خ دکتر بهشــتى- کوچه رهنما- پ 11. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس 
به همراه داشته باشــند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را 
به حســاب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به 
صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز 
قبل از مزایده به دایره اجراى احــکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام 
مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده 
شرکت داده شوند. م الف: 2100 اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/12/954
حصر وراثت

جمال کریمى داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 144/86 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اصغر کریمى بشناسنامه 11 در تاریخ 84/10/7 
اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- هما حیدرى به 
ش.ش 440 (زوجه) 2- حلیمه خانم حیدرى به ش.ش 266 (مــادر) 3- ابراهیم کریمى به ش.ش 2332 
(فرزند) 4- جمال کریمى به ش.ش 7 (فرزند) 5- اسماعیل کریمى به ش.ش 672، 6- رمضانعلى کریمى 
به ش.ش 13، 7- بشیر کریمى به ش.ش 99، 8- زهرا کریمى به ش.ش 2445 مى باشند و وراث دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2089 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/12/955
اجراییه

شماره: 613/95 -95/11/25 به موجب راي شماره 693 تاریخ 95/9/14 حوزه پنجم حقوقى شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد عمادى نیا فرزند على به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به انتقال و تنظیم سند خودرو مزدا به شماره انتظامى 827 ل 89  ایران 43 و 
پرداخت مبلغ 162/500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له ناصر حاجتى به نشانى: شاهین شهر 
خ ایثارگران پ 6. پرداخت هزینه هاى اجراء برعهده محکوم علیه مى باشد. 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 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: 2102 شعبه 5 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/12/956
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759101659 شــماره پرونده: 9509983759101265 شماره بایگانی شعبه: 
951275 خواهان: آقاى نیما باغکى فرزنــد محمدعلى با وکالت خانم فاطمه محمــدى قلعه تکى فرزند 
رستم به نشانى: شاهین شهر روبروى فرماندارى فرعى یکم دهخدا دفتر وکالت، خوانده: خانم سیده طاهره 
طباطبایى فرزند سیدحسین به نشانى: مجهول المکان، خواسته : حضانت، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست 
آقاى نیما باغکى فرزند محمدعلى با وکالت خانم فاطمه محمدى به طرفیت خانم ســید طاهره طباطبائى 
فرزند سیدحین به صدور حکم مبنى بر سلب حضانت فرزند مشــترك به نام یکتا باغکى دارنده شناسنامه 
شماره 9- 596934- 174 متولد 1388/10/8 دادگاه با بررسى محتویات پرونده و با عنایت به اینکه فرزند 
مشترك اصحاب دعوى به سن 7 سالگى رسیده و  خوانده نیز دلیل براى سلب حضانت از خواهان ارائه نداده 
لذا مســتنداً به مواد 1173، 1169 قانون مدنى حکم به تعیین حضانت فرزنــد براى خواهان صادر و اعالم 
مى نماید و حضانت طفل را از خوانده سلب مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین دادگاه میباشد و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2101 محمدى رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقى 

شهرستان شاهین شهر و میمه/12/958
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 950932 خواهان  شــکوفه موســوى دادخواســتی مبنی بر الزام خوانده به 
حضور در دفاتر اســناد رســمى و انتقال ســند خودرو لیفان به شــماره انتظامى 525 ق 75 ایران 19  به 
طرفیت منصــور ابراهیمى تقدیم نموده اســت و وقت رســیدگی براي مورخ 96/2/23 ســاعت 5 عصر 
تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان، مســتنداً 
به ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این 
شــعبه واقع در خیابان  ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 
57 کدپستی 8165756441 شــوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایــد. در صورت عدم حضــور در وقت رســیدگی، ابالغ قانونى تلقی شــده و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهدشد.  م الف: 39682 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/12/960
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/09/343857- 1395/12/17 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 
شــماره 2054 فرعى از 118  اصلى واقع در بخش یک ثبتى شــهرضا ذیل ثبت 86868 در صفحه 586 
دفتر امالك جلد 503 به نام على همتى ولندانى ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت، سپس بالواسطه 
به موجب ســند انتقال شــماره: 16623-28/3/92 دفتر 247 شــهرضا در رهن بانک مســکن شهرضا 
میباشــد ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 950918711243730 به انضمام 
دوبرگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره:  به گواهى دفترخانه 247 شهرضا رسیده 
است مدعى اســت که ســندمالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/ســهل انگارى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناي ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شــود چنانچه کســى مدعــی انجام معامله 
نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ 

نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 768  اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان

 شهرضا/12/961
ابالغ راي

کالســه پرونده: 1022/95 شــماره دادنامه: 1117- 95/12/1 مرجع رسیدگى: شــعبه 52 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به نشــانی: خ جى مقابل خ تاالر سرپرستى تعاونى 
ثامن االئمه با وکالت جواد قاسمى به نشانى: خ شیخ نصیر شرقى مجتمع پایا طبقه دوم جنوبى، خواندگان: 
1- محمدرضا فروغى 2- محمود بصیرت دهکردى 3- محمد ترابى زیارتگاهى 4- مریم رجائیان مونجانى 
5- مهدى منصورى همگى به نشانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 175/000/000 ریال بابت 
چک 593705 بصورت تضامنى و کلیه خسارات قانونى 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 شــورا: در خصوص دعوي تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با وکالت جواد قاسمى به طرفیت محمدرضا 
فروغى- محمود بصیرت دهکردى- محمد ترابى زیارتگاهى- مریم رجائیان مونجانى- مهدى منصورى 
به خواسته مطالبه مبلغ 175/000/000 ریال وجه بخشى چک به شماره  593705 به عهده بانک ملى به 
انضمام مطلق خسارت 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 اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور ندارند 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 رســد که مســتنداً به مــواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د. م حکــم بر محکومیت خواندگان بصــورت تضامنى به پرداخت مبلغ 
175/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 5/290/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/4/6) 
تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 39721 شــعبه 52 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره سه)/12/921
ابالغ راي

کالســه پرونده: 95-989 دادنامه: 1039- 95/11/27 مرجع رسیدگى: شــعبه 53 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهــان: تعاونى اعتبارثامن االئمه به نمایندگى آقایان محمدحســین نظرى مســعود 
مهردادى با وکالت مهدى نظرى به نشانى: خیابان جى خ تاالر سرپرســتى تعاونى ثامن االئمه با وکالت: 
جواد قاســمى فرزند عباسعلى به نشانى: خ شــیخ مفید شــرقى مجتمع پایا طبقه دوم جنوبى. خواندگان: 
1- محمدرضا فروغى فرزند خیراله 2- ســعید ترابى زیارتگاهى فرزند محمد 3- محمد ترابى زیارتگاهى 
ف قاسم 4- مریم رجائیان مونجانى فرزند نبى اله 5- مهدى منصورى فرزند محمدعلى همگى به نشانى 
مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى اعم از هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل خســارت تاخیر تادیه. گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شــورا ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: درخصوص دعوى تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى آقایان 
محمدحسین نظرى و مســعود مهردادى با وکالت جواد قاســمى به طرفیت آقایان 1- محمدرضا فروغى 
فرزند خیراله 2- ســعید ترابى زیارتگاهى فرزند محمد 3- محمد ترابى زیارتگاهى فرزند قاسم 4- مریم 
رجائیان مونجانى فرزند نبى اله 5- مهدى منصورى فرزند محمدعلى به نحو تضامنى به خواســته مطالبه 
مبلغ 170/000/000 ریال بابت بخیش از یکفقره چک به شــماره 593709 به عهــده بانک ملى ایران 
به انضمام مطلق خســارات قانونى. باتوجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و 
صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنى 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علیرغم نشــر آگهى در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رســد که مستنداً به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
170/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/155/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 ریال بابت 
نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
95/4/6 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 39718  شــعبه 53 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/12/922
ابالغ راي

کالســه پرونده: 1021/95 شــماره دادنامه: 1116- 95/12/1 مرجع رسیدگى: شــعبه 52 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به نشــانی: خ جى مقابل خ تاالر سرپرستى تعاونى 
ثامن االئمه با وکالت جواد قاسمى به نشانى: خ شیخ مفید شرقى مجتمع پایا طبقه دوم جنوبى، خواندگان: 
1- محمدرضا فروغى 2- محمداسماعیل بصیرت دهکردى 3- محمد ترابى زیارتگاهى 4- مریم رجائیان 
مونجانى 5- مهدى منصورى همگى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: محکومیت تضامنى مطالبه مبلغ 
160/000/000 بابت بخشى از چک 593701 بانک ملى به انضمام مطلق خسارت قانونى 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 شــورا: در خصوص دعوي تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با وکالت جواد 
قاسمى به طرفیت محمدرضا فروغى- محمداسماعیل بصیرت دهکردى- محمد ترابى زیارتگاهى- مریم 
رجائیان مونجانى- مهدى منصورى به خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال وجه بخشى از چک به 
شماره  593701 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارت 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 خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور ندارند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رســد که مستنداً به 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د. م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/915/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (95/4/6) 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: 39717 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره سه)/12/923
ابالغ راي

کالسه پرونده: 709/95 شماره دادنامه: 1052-95/11/28 مرجع رسیدگى: شعبه 52 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نشــانى: میدان بزرگمهر ابتداى خ بزرگمهر کوچه آبشــار 
سرپرستى تعاونى ثامن االئمه با وکالت جواد قاسمى به نشانى: میدان بزرگمهر ابتداى خ بزرگمهر کوچه آبشار 
سرپرستى تعاونى ثامن االئمه، خواندگان: 1- عفت رفیع زاده قهدریجانى 2- یدا... محقق کرونى 3- نیلوفر 
معزى کتایونچه هر سه به نشانى مجهول المکان 4- توران کشــانى به نشانى: خ کاوه خ آل محمد مادى 
شاه پسند کوچه الله منزل دوم سمت راست، خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و چهل و هفت میلیون ریال بابت 
چک 225105 بانک ملت به انضمام کلیه خسارات قانونى و حق الوکاله وکیل، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي قاضی شورا: در خصوص دعوي تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وکالت جواد قاسمى به طرفیت: عفت رفیع 
زادگان قهدریجانى – یدا... محقق کرونى – نیلوفر معزى کتایونچه- توران کشانى  به خواسته مطالبه مبلغ 
147/000/000 ریال وجه چک به شماره  225105 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارت 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 خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور ندارند 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 مســتندا به مواد 310و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 147/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
4/695/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/4/26) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 39716 شعبه 52 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/924
ابالغ راي

کالســه پرونده: 708/95 دادنامه: 1043- 95/11/28 مرجع رسیدگى: شــعبه 52 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نشــانى: خ بزرگمهر کوچه آبشــار سرپرستى تعاونى ثامن 
االئمه با وکالت جواد قاسمى به نشــانى: خ بزرگمهر کوچه آباشر سرپرستى تعاونى ثامن االئمه خواندگان: 
1- علیرضا چنگانیان به نشانى: خ بزرگمهر خ شــریف واقفى کوچه خسرو مسائلى 59، 2- علیرضا مبینى 
نژاد به نشانى: خ مشتاق دوم خ ابوالحســنى اصفهانى کوى 22 بهمن بن بست شبنم پ 78،  3- علیرضا 
معزى 4- عفت رفیع زاده قهدریجان 5- سعید صادقى هر سه به نشانى مجهول المکان. گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شــورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى تعاونى اعتبارى 
ثامن االئمه با وکالت جواد قاســمى به طرفیت علیرضا چنگانیان علیرضا مبینى نژاد علیرضا معزى عفت 
رفیع زاده قهدریجانى سعید صادقى به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت بخشى از 
وجه چک به شــماره 158862 مورخ 95/4/26 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى و 
حق الوکاله وکیل باتوجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خواندگان ردیف اول ســوم چهارم و پنجم علیرغم ابالغ قانونى در جلسه حضورندارند و عدم 
حضور خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ حضورى در جلســه مورخ 95/9/13 و عدم ارسال الیحه از طرف 
خواندگان لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رسد که مســتنداً به مواد 310- 313 قانون 
تجارت و 198- 515- 519و 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بــر محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت بخشــى از چک شــماره 158862 بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/820/000 ریال بابت هزینه دادرسى، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، هزینه نشر آگهى طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/4/26 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید راى صادره نسبت به خواندگان ردیف اول سوم چهارم و پنجم غیابى و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد نســبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 39715 شــعبه 52 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره سه)/12/925
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1023/95 مرجع رسیدگى: شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: تعاونى اعتبارى 
ثامن االئمه به نشانی: خ جى مقابل خ تاالر سرپرستى تعاونى ثامن االئمه با وکالت جواد قاسمى به نشانى: 
خ شــیخ مفید شــرقى مجتمع پایا طبقه دوم جنوبى، خواندگان: 1- محمدرضا فروغــى 2- حمید ترابى 

زیارتگاهى 3- محمد ترابى زیارتگاهى 4- مریم رجائیان مونجانى 5- مهدى منصورى همگى به نشانی: 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه تضامنى یکصد و شــصت میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى 
و حق الوکاله وکیل بابت چک به شماره 593324 بانک ملت شعبه سعدى. با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي 
قاضی شــورا: در خصوص دعوي تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با وکالت جواد قاسمى به طرفیت محمدرضا 
فروغى- حمید ترابى زیارتگاهى- محمد ترابى زیارتگاهى- مریم رجائیان مونجانى- مهدى منصورى به 
خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال وجه بخشى از چک به شماره  593324 به عهده بانک ملت به 
انضمام مطلق خسارت 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 اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور ندارند 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 رســد که مســتنداً به مــواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د. م حکــم بر محکومیت خواندگان بصــورت تضامنى به پرداخت مبلغ 
160/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 4/915/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (90/9/13) 
تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 39714 شــعبه 52 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره سه)/12/926
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002003001402/1 شماره بایگانی پرونده: 9502697/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000252 بدینوســیله به الهام زندى فرزند بهرام به شناسنامه شــماره 497 به نشانی 
خیابان مشتاق کوچه خسروآباد، خیابان هاتف جنب امام زاده اسماعیل احدى از ورثه بدهکار پرونده کالسه 
139504002003001402/1 که برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد 
که برابر چک شماره 600/267047- 86/06/01 بین همسر مرحوم شما (حسین شفیعى) و جلیل شفیعى 
مبلغ یازده میلیون ششصد هزار ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 19 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگري 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 40107  اسدي رئیس اداره اجراي اسناد 

رسمی اصفهان/12/999
حصر وراثت

حســینعلى رونماجغین داراى شناسنامه شــماره 182 به شــرح دادخواست به کالســه 305/95 از این 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان خوبیــار رونماجغین 
بشناســنامه 611 در تاریخ 1395/10/14 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- حســنعلى رونما جغیــن ش ش 642 ، 2- حســینعلى رونما جغین ش ش 
182، 3- حمیــرا رونمــا ش ش 641 ، 4- حمیده رونمــا ش ش 774 ، 5- حــورى رونماجغین ش ش 
958 (فرزندان متوفى)  6- نصرت آدینه پور ش ش 658  (همســر متوفى) متوفى بــه غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3552 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان

 نجف آباد/12/1016
حصر وراثت

محمدرضا بقائى اردستانى داراي شناسنامه شماره 76 به شرح دادخواست به کالسه 586/95  ش/1  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خانم آغا فاطمى اردستانى 
بشناســنامه 4491 در تاریخ 93/7/6  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 4 دختر و 3 پســر به نام هاى: 1- یحیى بقائى اردستانى به شــماره شناسنامه 110 متولد 
35/8/4 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 2- غالمعلى بقائى اردستانى به شــماره شناسنامه 135 متولد 
46/6/30 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 3- محمدرضا بقائى اردستانى به شماره شناسنامه 76 متولد 
30/3/19 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 4- سعیده بقائى اردســتانى به شماره شناسنامه 6545 متولد 
32/12/28 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 5- صدیقه بقائى اردســتانى به شماره شناسنامه 226 متولد 
40/7/19 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 6- فریده بقائى اردستانى به شــماره شناسنامه 230 متولد 
38/11/5 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 7- ســهیال بقائى اردستانى به شــماره شناسنامه 55 متولد 
43/4/23 صادره از اردستان (فرزند متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 464 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف اردستان/12/838
مزایده

شماره درخواست: 9510463723400013 شماره پرونده: 9409980350400884 شماره بایگانى شعبه: 
940206  آگهى مزایده اموال منقول: این اجراى احکام در نظــر دارد درخصوص پرونده 940206 اجراى 
احکام حقوقى شــعبه اول مبارکه که به موجب نیابت شــماره 940402-95/8/5 اجراى احکام حقوقى 
شــعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان در این مرجع ثبت شده است اموال شــرکت بهین پنجره آپادانا و آقایان 
مجید و مهدى لطفى جبلى را در قبال مطالبات محکوم له شــرکت بالغ نور با وکالت آقایان امیر رضایى و 
ابوالحسن زارع به مشخصات زیر را از طریق مزایده بتاریخ روز شنبه 96/01/19 ساعت 10 صبح به فروش 
برساند شــرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه به صورت فى المجلس به حساب سپرده 
شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشــند و چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت 
30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض آنرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده 
انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى 
بازدید از اموال شــرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده مى توانند به این اجــراى احکام مراجعه نمایند. 
محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگســترى مبارکه. مال مورد مزایده عبارت است از 
یک دستگاه لمینت pvc واقع در شــهرك صنعتى مبارکه- انتهاى خیابان 7- فاز 4 پالك 15 با جزییات 
به شرح ذیل: 1- یک دستگاه لمینت به طول 4 متر عرض و حدود 60 سانتى متر و با عرض کارى پروفیل 
300 میلى متر 300 میلى متر سالم و آماده به کار 2- تجهیز رول بازکن و نگهدارنده فویل و مخزن چسب 
زن فویل روکش 3- تجهیزات و محفظه المنت حرارتى در قسمت فوقانى و المنت حرارتى قسمت کشش 
عمودى به انضمام دو دستگاه سشــوار دمنده حرارت به ســطح پروفیل و فویل لمینت 4- تجهیزات برق 
رسانى: استفاده از برق شــبکه 380 ولت و یک دســتگاه تابلو اینورتر به ابعاد تقریبى 50*80*10 سانتى 
متر مجهز به 5 عدد کلید کنتاکتور و سه عدد کلید ســه فاز و 6 عدد کلید تک فاز و یک عدد دیمر حرارتى 
و یک عدد دیمر تایمر و یک عــدد موتور گیربکس محرك تجهیزات کشــنده و هدایت کننده پروفیل به 
قدرت 3 کیلو وات ساخت مونوژن تبریز 5- شاسى دستگاه از نبشــى و بدنه دستگاه از ورق مجهز به انواع 
غلطک هاى کشنده پروفیل لمینت شــده و انواع چرخ هاى هادى پروفیل روکش شــده در دستگاه، که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 350/000/000 ریال ارزیابى و به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته خواهد شد. م الف: 95/784  اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان

 مبارکه/12/378
اجراییه

شماره: 173/95 ش1ح به موجب راي شماره 546 تاریخ 95/7/24 حوزه یک حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرســتان لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم اســت به: خوانده ردیف دوم یوسف اشک 
دشنیزى فرزند اسدا... به نشانى مجهول المکان ملزم به حضور در یکى از دفاتر ثبت اسناد جهت انتقال سند 
قطعى یک دستگاه خودرو پیکان به شماره انتظامى 581ى91 ایران23 و خوانده ردیف اول حمید مختارى 
کرچگانى حکم به پرداخت هفتصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له حسینعلى 
پناهى حاجى الوانى فرزند قلى به نشانى: زاینده رود محله بابا شیخ على ك شمیم پ5، و راى صادره غیابى و 
اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط است به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له. 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: 1193 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره دو) /12/804

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510103760302618 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983761500486 شماره بایگانى شعبه: 951210 شاکى آقاى حمیدرضا 
اسکندرى به طرفیت متهم رضا حسن پور که جهت رسیدگى به شعبه 103 دادگاه 
کیفرى ارجاع گردیده و به کالسه 951210 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1396/03/03 ساعت 8 صبح تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شــاکى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود ابالغ ها را دریافت و در وقت مقرر 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 2056 شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر و میمه /12/957

احضار
شــماره: 950552- 95/12/10 (آگهــى احضــار متهم) نظر بــه اینکه آقاى 
امین موســوى گورابى فرزنــد احمدعلى به اتهــام تهدیــد و قدرت نمایى با 
سالح ســرد، تخریب عمدى، فحاشــى و ورود به عنف از طرف این دادسرا به 
شــکایت آقاى اســفندیار یخچالى تحت تعقیب مى باشــد و ابالغ و احضاریه 
بواســطه معلوم نبودن محل اقامــت او ممکن نگردیده بدینوســیله در اجراى 
ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب بــه نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه از تاریخ نشــر 
آگهى در این شــعبه جهت پاســخگویى به اتهــام خویش حاضر شــود و در 
صورت عدم حضور پــس از تاریخ مذکور اقــدام قانونى معمول خواهد شــد. 
م الف: 2069 شــعبه دوم دادیارى دادســراي عمومی و انقالب شهرســتان 
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گــروه  مدیــر 
جراحى مغزو اعصاب بیمارســتان میالد گفت: هر 

انسان معموًال 26 مهره در ســتون فقرات خود دارد، مهره ها بوسیله صفحات 
انعطاف پذیرى به نام دیســک بین مهره اى از یکدیگر جدا مى شوند که این صفحات انعطاف 

پذیر،منجر به تسهیل در حرکات انسان مى شود.
مسعود شیروانى ادامه داد: اگر بنا به دالیلى از جمله بلند کردن جسم سنگین یا چرخش ناگهانى فرد به ستون فقرات فرد 

آسیب وارد شود، دیسک از قسمت عقبى خود دچار بیرون زدگى یا فتق شــود، این قسمت بیرون زده روى نخاع یا رشته هاى نخاع 
فشار وارد مى کند و سبب بروز درد در ناحیه کمر با انتشار به پاها مى شود که به اصطالح به آن دیسک کمر مى گویند، این بیمارى سیاتیک 

نیز خوانده مى شود. معموال اگر درد ایجاد شده در کمر فقط از آســیب دیسک باشد و دیسک جا به جا نشده باشد، بیمارى فرد با استراحت و مصرف 
دارو برطرف خواهد شد.

وى در خصوص عالئم تنگى کانال نخاعى توضیح داد: باریک شدن کانال نخاعى که باعث فشار بر رشــته هاى عصبى نخاع مى گردد را تنگى کانال نخاع 
مى نامند. تنگى کانال نخاع بیشتر در قسمت گردن و کمر رخ مى دهد، این بیمارى بیشتر در افراد مسن مشاهده مى شود.

شیروانى افزود: عالئمى چون اختالل حسى و درد در مواقع ایستادن و راه رفتن، احساس سنگینى در پاها در مواقع راه رفتن و داشتن مشکل در کنترل ادرار و یا اجابت 
مزاج از نشانه هاى تنگى کانال نخاعى اســت. براى درمان این بیمارى توصیه مى شود بیمار 2 الى 4 هفته استراحت کند و در صورتى که بیمارى با 
استراحت بهبود نیافت و درد باعث اختالل در زندگى فرد شد و درمان هاى دیگر موثر نبود، براى کاهش فشار بر عصب و یا کانال نخاع، نیاز 

به عمل جراحى است.
این متخصص مغز و اعصاب در پاسخ به سوالى در خصوص علل بروز دیسک گردن عنوان کرد: یکى از بیمارى هاى شایع که در سنین 
30 سال به باال افراد با آن درگیر مى شوند دیسک گردن است، شیوع این بیمارى در افراد کارمند و افرادى که زیاد پشت میز مى نشینند 

شیوع بیشترى دارد، گردن انسان شامل 7 مهره است که بعد از کمر، شایع ترین مفاصل بنا به ارگونومى محیط کارشان 
مستعد آرتروز، ساییدگى و کاهش فاصله و فتق دیسک محسوب مى شود.

وى ادامه داد: عوامل متعددى باعث بروز درد در ناحیه گردن و متعاقب آن دردهاى 
تیرِکشنده در دســت ها و کتف وشانه مى شــود. از جمله این عوامل، التهاب 

بافت هاى نرم اطراف مفصل هاى مهره اى خشکى مفاصل، وضعیت نامناسب 
سر و شانه ها، تغییر شکل مهره ها باعث بروز دیسک گردن مى شود.

عضو هیات مدیره انجمن جراحان مغزواعصاب ایراندیسک در خصوص 
عالئم این بیمارى گفت: احساس درد در گردن، احساس بى حس شدن 

و سوزن سوزن شدن دســتها و درد در ناحیه کتف و احساس خواب رفتن 
دست و انگشتان از عالئم بروز این بیمارى است. براى درمان این بیمارى 

در درجه اول نیازى به جراحى نیست و بیمار مى تواند با استراحت و انجام 
ورزش هاى سبک خود را درمان کند اما اگر بعد از 4 هفته استراحت بیمارى 

بهبود نیافت با مراجعه به متخصص مغز و اعصاب و تشخیص پزشک 
براى درمان اقدام به عمل جراحى کند.

بیشتر در قسمت گردن و کمر رخمى دهد، اینبیمارى بیش مى نامند. تنگى کانال نخاع
شیروانى افزود: عالئمى چون اختالل حسى و درد در مواقع ایستادن و راه رفتن، احساس
مزاج از نشانه هاى تنگى کانال نخاعى اســت. براى درمان این بیمار
استراحت بهبود نیافت و درد باعث اختالل در زندگى فرد شد

به عمل جراحىاست.
این متخصص مغز و اعصاب در پاسخ به سوالى در خص
30 سال به باال افراد با آن درگیر مى شوند دیسک گر
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شیوع دیسک گــردنشیوع دیسک گــردن
 در افراد کــارمنـد  در افراد کــارمنـد 

معاون آموزش انجمن صرع ایران با اشاره به اینکه بیماران مبتال به صرع منعى براى 
ازدواج ندارند، گفت: اشتغال و تحصیل به هیچ عنوان براى این بیماران غیرممکن 

نیست.
فاطمه صدیق مروستى اظهار داشــت: صرع بیمارى شایع است و شناخت مردم در 
زمینه این بیمارى بیشتر شــده ولى هنوز ارتقاى آگاهى خانواده ها و جامعه در این 

زمینه الزم است.
وى با اشــاره به اینکه گاهى تصورات مردم از صرع ناقص و نادرست است، افزود: 
این مسئله گاهى ســبب بروز حاشیه براى این بیماران شــده و مشکالتى برایشان 

پدید مى آورد.
این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: صرع ممکن است در افراد مختلف با گروه هاى 
ســنى متفاوت بروز کند، لذا نمى توان گفت فقط کودکان یا میانســاالن دچار آن 

مى شوند. همچنین این بیمارى علل مختلف ژنتیکى و غیر ژنتیکى دارد.
معاون آموزش انجمن صرع ایران اضافه کرد: صرع یعنى تشنج هاى تکرار شونده 
ولى تشنج همیشه عالمت ابتال به صرع نیست و مى تواند علل مختلفى داشته باشد 

مانند کاهش قند خون و  غیره.
صدیق مروستى در پاسخ به اینکه آیا آمار ابتال به صرع نسب به گذشته بیشتر شده 
است، گفت: آمار دقیقى در این زمینه وجود ندارد، ولى شاید دلیل افزایش مراجعات، 

شناخت بیشتر این بیمارى باشد.
وى افزود: شعار ســازمان بهداشت جهانى در ســال 2005 در جهت کاهش 
حمالت صرع در بیماران بوده که خوشبختانه این موضوع در ایران به وقوع 

پیوسته و موفقیت هاى زیادى حاصل شده است.
این متخصص مغز و اعصاب عنوان کرد: زنــان مبتال به صرع منعى براى 
باردارى ندارند ولى تشنج یا حمالت صرع باید در آنها کنترل شود. همچنین 
ازدواج و اشتغال و تحصیل نیز براى این بیماران غیر ممکن نیست فقط باید 

بیمارى تحت کنترل باشد.
بنابر اعالم روابط عمومى انجمن صرع ایران، صدیق مروستى در مورد اینکه 
آلودگى هوا مى تواند در تشدید حمالت صرع موثر باشد، گفت: خیر، ولى احتمال 
دارد مسمومیت با ســرب در طوالنى مدت عوارض جانبى براى این بیماران داشته 
باشد. همچنین بیماران مبتال به صرع باید متوجه خطرات استعمال سیگار یا مصرف 
الکل باشند چراکه این مسئله احتمال افزایش حمالت صرع را به همراه خواهد داشت. 
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تعیین عمر با اندازه گیرى  دور بازوها و مچ پا
براساس جدیدترین مطالعات پژوهشگران ایاالت متحده افرادى که دور بازو و دور مچ پاى آنها بزرگ است با درصد 

باالترى به نسبت افرادى که دور بازو و مچ پاى معمولى دارند در اثر بیمارى هاى قلبى جان خود را از  دست مى دهند.
با وزن هاى مختلــف که همگى به کارشناسان  این نتایج را با بررسى بر روى 600 فرد سالمند باالى 60 سال 

عده زیادى از این سالمندان بیمارى قلبى مبتال بوده اند بدســت آورده اند، در طول ده سال 
داده اند.که داراى دور بازوى بزرگترى بوده اند جان خود را از دست 
بیمارى هــا دارد و بر این اساس وزن بدن رابطه مســتقیمى با ابتال به انواع 
براى پمپاژ خون و میزان باالى چربى در بدن باعث فشار آمدن بیشتر بر قلب 

اکسیژن رسانى به اعضاى بدن مى شود.
همزمان با افزایش سن توده هاى عضالنى بدن کاهش پیدا 

مى کنند و بافت چربى جایگزین آن مى شود، این چربى ها در 
مناطق مختلف بدن مانند شــکم، بازو و دور مچ و ساق پا جمع 
مى شوند و مى توانند باعث باال رفتن فشار خون، افزایش چربى 

خون و ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى شوند.
نفس از ورزش هاى بسیارى از افراد در سنین جوانى براى داشتن تناسب اندام و افزایش اعتماد به 

سنگین مانند وزنه بردارى و یا خوردن قرص، پودر و مکمل هاى بدنسازى استفاده مى کنند تا دور بازو و دور مچ پاى 
خود را افزایش دهند غافل از اینکه همزمان با افزایش سن عضله ها از بین رفته و چربى جاى آنها را مى گیرد و این خود 

عاملى جدى براى مرگ زودرس آنها مى شود.
کارشناسان به افراد توصیه مى کنند همیشه تناسب اندام مطلوبى داشته باشند و از مصرف دارو یا انجام ورزش هاى غیر 

استاندارد خوددارى کنند  زیرا در سالمندى با انواع بیمارى ها مواجه مى شوند.

مهمترین نکات 
در  مصرف پاچه گوسفند و سیرابى

کوروش صمدپور متخصص تغذیه و رژیم درمانى  بیان کرد: به طور معمول پس از انجام اعمال جراحى مختلف و به 
خصوص شکستگى هاى استخوان استفاده از برخى مواد غذایى خاص ضرورى است.

وى اظهار داشت: یکى از باورهاى رایج بین مردم این است که مصرف منظم پاچه گوسفند و سیرابى براى تسریع در 
بهبود و جوش خوردن استخوان ها مفید است اما گاهى استفاده بیش ازحد از این مواد مشکالت بسیارى را براى افراد 

ایجاد مى کند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى افزود: ترمیم استخوان ها احتیاج به مقادیر زیادى پروتئین، ویتامین و امالح دارد که 

مى توان با مصرف مواد غذایى دیگرى به جز پاچه گوسفند به این نیاز بدن پاسخ داد.
صمدپور عنوان کرد: پاچه گوسفند حاوى مقادیر زیادى ژالتین و اسیدهاى چرب اشباع است که استفاده افراطى از آن به 

خصوص در کهنساالن سبب افزایش مواد مضرى مانند اوره و کراتین در بدن مى شود.
وى با بیان اینکه افراد مسن باید از مصرف پاچه گوسفند به منظور تسریع روند درمان شکستگى استخوان اجتناب کنند، توصیه 

کرد: این گروه از افراد باید محصوالت پروتئینى مانند مرغ، ماهى و بوقلمون را جایگزین این ماده کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى تاکید کرد: عالوه بر ژالتین ویتامین C نیز تاثیر بسزایى در فرآیند کالژن سازى ایفا 

مى کند بنابراین افرادى که دچار شکستگى استخوان هســتند باید از منابع حاوى این ویتامین مانند مرکبات، گوجه 
فرنگى و سبزیجات استفاده کنند.

صمدپور تصریح کرد: مصرف مواد لبنى مانند شیر، ماست و دوغ کم نمک نیز نقش موثرى در ترمیم استخوان ها دارد.
وى یادآور شد: مصرف قلم گوسفند که داراى ژالتین است براى کودکانى که رشد آن ها با تاخیر صورت مى گیرد، 

مفید است.

پوشیدن کفش پاشنه بلند 
به ستون فقرات آسیب نمى رساند

 اصغر شاهدى متخصص ارتوپد با بیان اینکه تنظیم و هماهنگ نبودن سیستم هاى حرکتى بدن باعث بروز آسیب در افراد مى شود، گفت: براى راه رفتن صحیح سیستم هاى حرکتى بدن مانند تاندون، عضالت، ستون فقرات و مهره ها با هم هماهنگ شود.
شاهدى با بیان اینکه خانم ها در زمان پوشیدن کفش پاشنه بلند باید سیستم حرکتى بدنشان را ثابت نگه دارند، اظهار داشت: حداکثر پاشنه کفش 3 سانتى متر است و بیش از آن براى کمر افراد مضر است.

این متخصص ارتوپد درباره کفش پاشنه بلند نوك تیز، تاکید کرد: پوشیدن این کفش باعث کاهش درد در ناحیه عضله پا، کاهش آرتروز  و افزایش اعتماد به نفس و اراده در جوانان مى شود.
وى با بیان اینکه دختران جوان براى اینکه قد بلند و شیک پوش شوند از کفش پاشنه بلند استفاده مى کنند، تصریح کرد: جوانان جهت جلوگیرى از بروز بیمارى هاى عضالنى، ستون فقرات و مچ پا از کفش پاشنه بلندى که با  آن احساس راحتى مى کنند استفاده کنند.

به گفته شاهدى، در زمان استفاده از این کفش ها شانه هاى خود را به سمت باال و پایین حرکت دهید و از صاف نگه داشتن زانو خود دارى کنید.
این متخصص ارتوپد با بیان اینکه با کفش هاى پاشنه بلند راهتان را کوتاه تر کنید، افزود: در زمان استفاده از کفش هاى پاشنه بلند اول پاشنه پا را بر زمین گذارید و بعد از آن پنچه را در زمین قرار دهید.

وى با اشاره به اینکه در بعضى مکان ها نباید از کفش هاى پاشنه بلند استفاده کرد، تاکید کرد: در زمان مراجعه به فروشگاه و خرید اقالم مورد نیاز، مسافرت و مسیر هاى طوالنى از کفش هاى پاشنه دارد نباید استفاده کرد.
شاهدى یادآور شد: استفاده از کفش هایى مانند صندل در فصل تابستان و پوتین پاشنه بلند در زمستان براى خانم هاى جوان هیچ مشکلى ندارد.

با میخک، عالئم پیرى بر پوست را کند کنید
 گل میخک در رویدادها و جشن هاى زیادى مانند جشن تولد، سالگرد ازدواج و... مورداستفاده قرار مى گیرد اما آیا مى دانستید که این گل خاصیت درمانى نیز دارد؟

سال هاست که در طب سنتى از این گل براى رفع ناراحتى هاى متعددى استفاده مى شود که در این مطلب به بخشى از آن اشاره خواهد شد.
عالیم پیرى پوست:   بیشتر  کرم ها و محلول هاى ضد پیرى حاوى روغن طبیعى این گل است زیرا تاثیر گذر زمان روى پوست را به تاخیر مى اندازد. این گل حاوى آنتى اکسیدانى است که از سلول هاى 

پوست در برابر اثر مخرب رادیکال هاى آزاد محافظت مى کند.
اگزما و روزاسه: خاصیت ضدالتهابى این گل تسکین دهنده عالیم اگزما شامل خارش پوست، خشکى بیش ازحد و تاول است. از این گل براى کاهش عالیم روزاسه که  شامل قرمزى و گشاد 

شدن رگ هاى صورت است نیز استفاده مى شود.
سرفه و سرماخوردگى: خاصیت ضدالتهابى این گل در رفع سرفه و سرماخوردگى بسیار مؤثر است. این گل با باز کردن راه هاى تنفسى در زمان ابتال به عفونت سیستم فوقانى، تنفس را آسان مى کند.

آسم و برونشیت حاد: این گل براى مبتالیان به آسم بسیار مفید است. تعداد زیادى از پزشکان طب سنتى  از این گل براى تسکین برونشیت حاد استفاده مى کنند. ویژگى آسم و برونشیت حاد  
باریک شدن راه تنفسى فوقانى است که با خاصیت ضدالتهابى  این گل قابل رفع است.

روماتیســم و آرتریت:این گل درمان عالى براى بیمارى هایى چون روماتیســم و آرتروز که همراه با عالیمى مثل ورم و درد مفصل است، به حســاب مى آید. برخالف داروهاى ضدالتهاب 
غیراستروئیدى، این گل بدون ایجاد عارضه اى مى تواند عالیم روماتیسم و آرتریت را برطرف کند.

اسهال و مشکالت روده اى:سال هاى سال است که از این گل  که خاصیت ضد باکتریایى دارد براى رفع اسهال استفاده مى شود.  خاصیت ضد اسپاسمى آن  ناراحتى روده اى را نیز برطرف مى کند.

تست سالمت مو با یک آزمایش عملى 10 ثانیه اى
شاید خیلى از ما دوست داشته باشیم که بدانیم آیا موهاى سالمى داریم یا خیر؟ این تست سالمت مو در 10 ثانیه همین مورد 

را براى شما روشن مى کند.
آیا موهاى من از سالمت خوبى برخوردارند؟

پس شاید پاسخ، خیلى نزدیک تر از آن باشد که فکر مى کنید. این تست را امتحان کنید.
تعدادى از رشته هاى تمیز از موهایتان را در یک لیوان آب قرار دهید. اگر شناور ماندند موهاى شما در شرایط خوبى قرار دارند 

و اگر در آب ته نشین شدند، شما موهایى با بافت متخلخلى دارید.
دلیل ته نشین شدن موها این است که آب مى تواند به داخل پوشش مو وارد شود و منجر به فر شدن موها و همچنین تغییر رنگ 

و محو شدن رنگ آن ها شود(مولکول هاى رنگ با سرعت بیشترى از رشته هاى متخلخل محو مى شوند).
 براى مقابله با این مشکل از یک ماسک هفتگى مرطوب کننده چرب و یا روغن زیتون استفاده کنید که الیه هاى بیرونى موهاى 

شما را تقویت و صاف نگه مى دارد.

6 سال با ووزن هاى مختلــف که همگى به سالمند باالى 
این سالمندانل ده سال  عده زیادىاز

داده اند.دست 
بیمارى هــا دارد و نواع 
بربراى پمپاژ خون و قلب 

ش پیدا 
بى ها در 
جمع ق پا

یش چربى 

نفساز ورزش هاىدام و افزایش اعتماد به 

بیماران مبتال 
به صرع 

منعى براى 
ازدواج ندارند
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