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 «فرمان» دارى از دست اصولگرایان خارج شد

اوباما رئیس جمهور فرانسه مى شود؟!نگاهى به راهکارهاى شرکت EEمهره منچ،قاتل دانش آموز زنجانى شدنیازى به خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث نیستهزینه هاى انتخاباتى از نگاه احمد توکلى بین المللفناورىحوادثاجتماعجهان نما

3 پرده از زندگى هاشمى رفسنجانى
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در صفحه سالمت بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

آب، چــاق مى کند؟ مجازات هاى سبز
در قانون مجازات اســالمى مصوب ســال 92 در فصل نهم مبحث 
مجازات هاى جایگزى حبس مورد توجه قرار گرفته است. در این فصل 
به مشخصات جرائم واجدالشرایط براى اعمال اینگونه مجازات ها اشاره 
شده و در ماده 79 این قانون بیان شده که آیین نامه اجرایى نحوه تعیین 
مجازات هاى جایگزین توسط وزارت کشور و دادگسترى تهیه و توسط 

رئیس قوه قضائیه تأیید خواهد شد ...

معموًال افرادى که از مشــکالتى مانند ریزش مو رنــج مى برند دچار 
مشکالتى نظیر کم خونى هســتند، هرچند نباید از عوامل ژنتیکى در 
ریزش موى افراد غافل بود. به افراد توصیه مى شود براى در امان ماندن 
از ریزش مو و همچنین داشتن پوســتى سالم، ساعات خواب منظمى 
داشته باشند و از دیر خوابیدن شبانه خوددارى کنند. دورى از استرس و 

عصبانیت نیز مى تواند ... فرزند آیت ا... از بعضى ناگفته هاى زندگى رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت پرده بر مى دارد
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ریل گذارى دو ساله براى 
ادامه تولید پراید و پژو 405
با افزایش اسـتانداردهاى خودروى در نظر گرفته 
شـده از 52 به 83 مـورد تـا ابتداى دى ماه سـال 
1397، قطعًا خط تولید پراید و پژو 405 حداقل تا 

دو سال آینده متوقف نخواهد شد. 
پراید و پژو 405 دو خودرویى هسـتند که بیش از 

20 سال از تولید آنها مى گذرد   ...
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تقابل با جهان 
براى بعضى ها 
نان آورده 
است

فدراسیون  
دست از سر 
باشگاه ها بردارد

تعیین میزان جریمه مشموالن غایب در سال 96
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معاون فرماندهى انتظامى استان مطرح کردمعاون فرماندهى انتظامى استان مطرح کرد

خط قرمز پلیس اصفهان در چهار شنبه سورى  45 تیم اضطرارى پزشکى، آماده خدمت هستند

 احسان علیخانىپیشنهاد 2 میلیون تومانى حداقل مزد کارگران در سال 96
 با «سه ستاره» مى آید،
 ضیاء با «فرمول یک»

راى 
4055
ر گرفته 
ه سـال 
داقل تا 

 بیش از 
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ء با «فرمول یک  ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضیاء

مجریان تحویل سال 96 معرفى شدند 

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

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

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

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

آگهى تجدید فراخوان عمومى 
انتخاب سرمایه گذار 

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر

چچچچچچچچاااپاپاپاپاپاپ اولچاپ اول

فرماندار اصفهان بعد از 5 سال تغییر کرد

آدرس محل پروژهنام پروژهردیف
مساحت 
عرصه 

(مترمربع)
مساحت اعیانى 

(مترمربع)
مدت زمان 

اجراى 
پروژه

آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

نوع 
مشارکت

1
مجتمع 

تجارى ادارى 
و خدمات 

خیابان دکتر 
شهید بهشتى 
(مخابرات) 

حدفاصل فرعى 7 
و 8 غربى

حدود 6991/3 
مترمربع 

حدود 
 39134/47

مترمربع 
طراحى و زمین و مجوز 36 ماه 

ساخت 
مشارکت 
مدنى

 نوبت چهارم
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رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید در جامعه نشاط داشته 
باشــیم، گفت: چگونه اســت که هر چه غم و اندوه باشد 

حالل است اما یک دقیقه که بخندیم حرام است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین روحانى اظهار 
داشت: چنانچه که ما آینده خوبى براى ایران و همچنین 
سالمت براى مردم مى خواهیم باید امید و نشاط در جامعه 

را افزایش دهیم. 
وى در ادامه افزود: باید دست به دست هم دهیم و با کمک 
یکدیگر با افزایش نشاط و امید در مردم آینده خوبى براى 

خود رقم بزنیم.
رئیس جمهور با ابراز تأســف از ایجاد برخى آلودگى هاى 

صوتى در خیابان ها ادامه داد: بعضى ها گاز ماشینشان به 
بوق وصل است و مدام بوق مى زنند؛ اینها در جسم، روح و 

روان آدم تأثیر مى گذارد.
حجت االسالم و المسلمین روحانى همچنین تصریح کرد: 
ما معتقدیم براى حل سریع تر مشــکالت مردم نیازمند 
تعامل ســازنده با جهان و اخذ سرمایه و فناورى بر مبناى 

اصول خود هستیم.
وى با بیان اینکه نمى دانم چرا برخــى از تعامل با جهان 
بدشان مى آید و به آن حساسیت دارند، گفت: بعضى ها از 
تقابل با جهان خوششان مى آید. من نمى دانم این تقابل چه 

برایشان آورده است. البته براى بعضى ها نان آورده است.

سخنگوى سپاه با بیان اینکه آزمایش هاى موشکى سپاه 
تابع مصوبات شورایعالى امنیت ملى است، گفت: ریاست 

شورایعالى امنیت ملى بر عهده رئیس جمهور است.
به گزارش آنا، سردار رمضان شریف اظهار داشت: همه 
آزمایش هاى موشکى سپاه تابع برنامه منظم و زیر نظر 
شورایعالى امنیت ملى بوده و ریاست این شورا نیز بر عهده 
ریاست جمهورى است که مصوبات آن به تصویب مقام 

معظم رهبرى مى رسد.
وى با بیان اینکه قدرت موشکى ایران روال منطقى خود 
را طى مى کند، افزود: مطمئن هســتیم قدرت موشکى 
ایران تأثیــر بازدارندگى خــود را دارد و اگر دشــمنان 

انقــالب دیوانگى کنند ســیلى ســختى از ملت ایران 
مى خورند.

سردار شــریف با بیان اینکه برجام و برنامه موشکى دو 
موضوع جداگانه است، اظهار داشت: قطعاً اگر قدرتمندى 
و عبور نظام از گردنه ها نبود دشمن هرگز حاضر به مذاکره 
نمى شد و این ناشى از قدرت دشمن نبوده بلکه ناشى از 

قدرتمندى ایران بود که حاضر به مذاکره با ایران شدند.
سردار شریف با بیان اینکه دشمن در ضعیف ترین شرایط 
موجود قرار دارد، گفت: دشمن در منطقه معضالت زیادى 
دارد و اگر قادر بود، باید مسائل افغانستان، عراق، یمن و 

سوریه را حل مى کرد.

تقابل با جهان براى بعضى ها 
نان آورده است

آزمایش هاى موشکى زیر نظر 
شورایعالى امنیت است

احمدى نژاد با سید حسن 
دیدار کرد؟

  تابناك| اخیراً احمدي نژاد در سفري چند ساعته 
در قم به دیدار سید حسن خمینی رفته است، وي در این 
دیدار گفته است: در حال رایزنی اسـت تا بتواند نامزد 
انتخابات بشود. وي همچنین خواب عجیبی که دیده 
بود را در این دیدار تعریف می کند! همچنین احمدي 
نژاد قصد داشـته به دیدار چنـد مرجع تقلیـد برود که 
با توجه به وجـود زمزمه هایی درباره عـدم پذیرش او 

توسط مراجع تقلید، سفر وي ناتمام مانده است.

نفوذگران در لباس خودى 
مشـاور رئیس جمهور گفـت: نفوذگران    ایلنا|
اغلـب در لباس خودى ظاهر مى شـوند. حسـام الدین 
آشـنا مشـاور رئیـس جمهـور در توئیتر خود نوشـت: 
«نفوذگران اغلـب در لباس خودى ظاهر مى شـوند و 
با تندروى و ارائه زمانبندى و برآورد نادرسـت از توان 
خودى و دشمن ما را دچار اشتباه محاسباتى مى کنند.» 
او همچنیـن در توئیت دیگرى نوشـت: «تیتر کیهان 
دربـاره سـخنرانى روحانـى در اهـواز از مصادیق بارز 

تحریف لفظى و معنوى بود.»

معلوم نیست 
رئیسى نامزد نهایى باشد 

   خبر آنالین | حجت االسـالم و المسـلمین 
محمدتقى رهبر عضـو جامعه روحانیت مبـارز تهران 
با رد ایـن تحلیل کـه آیـت ا... ابراهیم رئیسـى نامزد 
نهایى اصولگرایـان اسـت و برگزارى مجمـع ملى و 
انجـام انتخابـات مرحله اى بیـن 21 چهـره اصولگرا 
اقدامـى نمایشـى بـود یـادآور شـد: خیـر اینطـور 

نیست.
این فعال سیاسـى اصولگرا در پاسخ به این سئوال که 
یعنى هنوز معلوم نیسـت که آیت ا... ابراهیم رئیسـى 
نامـزد نهایى اصولگرایـان و جبهه مردمـى نیروهاى 
انقالب اسـالمى باشـد؟ ادامه داد: خیر نظر جمع بعد 
از بررسى ها، رایزنى ها، مشورت ها و گفتگوها معلوم 
مى شود بنابر این در مجموع باید گفت چه بسا اینطور 

بشود و چه بسا نشود.

چند بار بگویم 
کاندیدا نمى شوم!

رئیس دسـتگاه دیپلماسـى کشورمان    تابناك|
تأکیـد کـرد: کاندیـداى انتخابات ریاسـت جمهورى 
نخواهم شـد. محمد جواد ظریـف وزیر امـور خارجه 
کشورمان در پاسخ به این سئوال که آیا براى انتخابات 
سـال 96 کاندیدا خواهید شـد، گفـت: خیـر! چند بار 
بگویم کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى نخواهم

 شد.

ایران تقویم را ببیند!
«مایـک پنـس» معـاون رئیـس    انتخاب|
جمهـورى آمریـکا بـار دیگـر دربـاره آنچـه اقدامات 
تحریک آمیز در منطقه مى نامید، به ایران هشدار داد. 
پنـس در الس وگاس و در همایش سـاالنه «ائتالف 
یهودیان جمهوریخواه» گفت: «مـا در برابر اقدامات 
تحریک آمیـز ایـران و تالش هایـش بـراى بى ثبات 
کردن منطقه قاطعانه خواهیم ایستاد.» معاون رئیس 
جمهـورى آمریکا همچنیـن گفت: به تهران هشـدار 
داده ایم کـه نگاهى به تقویم بیاندازنـد و ببینند رئیس 

جمهور جدیدى در کاخ سفید است.

میتینگ انتخاباتى در 
چهارشنبه سورى

حسـین ذوالفقارى معـاون امنیتى    تسنیم|
انتظامى وزارت کشـور در همایش سراسرى مجریان 
انتخابات گفت: جریانى قصـد دارد در نوروز در مکانى 
خاص جمـع شـوند و خبـر داریم کـه این جریـان در 
چهارشنبه آخر سال مى خواهند براى انتخابات شروع 
کنند که ما باید احکام تنش زا و تحرکات را به درستى 

مراقبت و امنیت را براى آنها تقویت کنیم. 

توئیتر

احمد توکلى با حضور در شبکه افق درباره شفافیت در امور 
اقتصادى و هزینه کاندیداها براى انتخابات سخن گفت. 
بخشــى از اظهارات این نماینده سابق مجلس شوراى 

اسالمى را بخوانید:

■ من خودم در شــرایطى نبودم که خرج زیادى براى 
انتخابات کنم امــا اکنون خبرهاى خوبى نمى شــنوم. 
عده اى براى تبلیغات یک نماینده خرج مى کنند. به این 

نفوذ مى گویند.
■ برخى در آستانه انتخابات به همه نامزدها پول مى دهند 

تا هر کس رأى آورد در او نفوذ کنند. 
■ پرداخت پول بــه نامزدهاى انتخاباتــى پیش خرید 

نفوذ است.

■ یک نفر[در سال 1376] به ستادهاى آقاى رى شهرى 
و ناطق از 30 تا 80 میلیون تومان کمک کرده بود تا در 

صورت رأى آوردن بتواند استفاده کند.
■ آقاى کرباسچى گفت هزینه انتخابات ما را پیمانکارى 

شهردارى مى دهد.
■ یک نماینده اى که قبل از آن کارمند متوسط به پایین 
بود و جایى بود که مى توانســت پول نامشروع به دست 
بیاورد، در کمیسیونى که سه دکترا وجود داشت با لیسانس 

رئ یس کمیسیون اقتصادى شده بود. 
■ کسى که 18 ســال وزیر یا معاون وزیر بوده چگونه 

میلیاردها تومان سرمایه جمع کرده است؟
■ نماینده اى که هر روز پشــت در اتاق یک وزیر باشد 

دیگر نماینده نیست، کارپرداز حوزه انتخابیه اش است.

«فاطمه» فرزند آیت ا... هاشــمى رفسنجانى گفتگوى 
مفصلى با خبرگزارى ایسنا داشته که بخش هایى از آن، که 
به چگونگى ورود آیت ا... به انتخابات ریاست جمهورى 
ســال 92 و همچنین وضعیــت ســالمتى او و زندگى 

روزمره اش مى پردازد از نظرتان مى گذرد. 

■ خاطرم هست که براى انتخابات ریاست جمهورى سال 
92 محسن حدود سه ساعت در حیاط منزل با پدر صحبت 
کرد و ایشان در پایان صحبت هاى خود گفتند که بنا ندارند 
در انتخابات شرکت کنند اما از ساعت 7 شب قبل از پایان 
مهلت ثبت نام، درخواست هاى زیادى براى کاندیداتورى 
ایشــان از ناحیه افراد مختلف، شخصیت هاى مذهبى و 
علما و خانواده هاى شهدا به صورت تلفنى مطرح مى شد. 
همان شب من از پدر پرسیدم که باالخره ثبت نام مى کنید 
یا نه؟ که ایشان پاسخ دادند «تا به حال نمى خواستم ثبت 
نام کنم ولى با حرف هایى که زده شــد، در من تردیدى 
ایجاد شده اســت»؛ من از ایشــان خواهش کردم که از 
ثبت نام منصرف شوند اما ایشان گفتند «باالخره من باید 
کارى را بکنم که به نفع کشور است؛ این خودخواهى است 
که بگویم امروز که کار سخت است، نمى خواهم بیایم؛ 
نمى دانم تــوان الزم را دارم یا نه اما نمى توانم که بخاطر 
خودخواهى خودم نیایم، باید مردم را در نظر بگیرم ولى 
چون به آقاى خامنه اى گفته بودم که در انتخابات شرکت 
نمى کنم، فردا باید با ایشان صحبت کنم و نظر ایشان را 
جویا شوم، تا با ایشان صحبت نکنم و به ایشان خبر ندهم 

نمى دانم تصمیم چه خواهد بود».
فرداى آن روز من از ساعت 10 صبح به مجمع رفتم؛ در 
آن روز شــاهد بودم که هر چه به ساعات پایانى ثبت نام 
نزدیک مى شدیم، شــدت تماس هاى درخواست از پدر 
براى کاندیداتورى زیادتر مى شد. پدر هر چه تالش کردند 
نتوانستند با آیت ا... خامنه اى صحبت کنند. در نهایت پدرم 
آقاى حجازى(از اعضاى دفتر مقام معظم رهبرى) را پیدا 
کردند؛ پدر به آقاى حجازى گفت که پیغام من را برسانید 
و بگویید «به دو دلیل مى خواهم ثبت نام کنم؛ یکى اینکه 
به دنبال خلق حماسه سیاسى که ایشان مطرح کرده اند، 
هستم؛ دیگرى اینکه تماس هاى بسیارى براى درخواست 
از من شده است»... در نهایت ساعت 5 و 30دقیقه آقاى 

حجازى تماس گرفتند و گفتند «من پیغام شما را رساندم 
ولى این صحبت ها را نمى شــود پاى تلفن مطرح کرد». 
در آن زمان من در مجمع کنار پدر نشســته بودم، بعد از 
پایان تلفن،  با توجه به اینکه فرصــت مذاکره حضورى 
عمًال وجود نداشت،  من از ایشان پرسیدم که حاال چه کار 
مى کنید؟ گفتند «مى رویم»، سپس بلند شدند و «بسم ا... 
الرحمن الرحیم» گفتند و در آخرین لحظه به سمت وزارت 

کشور رفتیم.
ظهر فرداى پس از ثبت نام، من به مجمع نزد پدرم رفتم و 
متوجه شدم که ایشان نگران هستند، علت را جویا شدم. 
ایشان گفتند که کار بزرگى است؛ نمى دانم که با مشکالتى 
که در کشور است و مخالفت هاى موجود، آیا از توان این 

کار بر مى آیم یا نه. ایشان گفتند «من هیچ وقت در طول 
زندگى قرص خواب نخورده بودم ولى دیشب، از بس که 
این بار روى دوش من سنگینى مى کند، با قرص خواب 

به خواب رفتم».
پدرم از شــنیدن خبر رد صالحیت خود خیلى خوشحال 
شــد. برایش پیغــام آورده بودند و مى دانســتند که در 
شوراى نگهبان چه مى گذرد؛ پیغام آورده بودند که ابتدا 
صالحیتشان تأیید شده و پس از آن حضور برخى افراد از 
نهادهاى اجرایى دیگر در جلسه شوراى نگهبان افزایش 
یافت. در نهایت آقاى روحانى و آقاى على الریجانى یکى 
شب و دیگرى صبح براى بابا پیغام آوردند که گفته اند شما 
انصراف بدهید؛ اگر نه، رد صالحیت مى شوید. که ایشان 

در پاسخ گفتند «من انصراف نمى دهم؛ چرا که به مردم 
قول داده ام و نمى توانم به آنها دروغ بگویم؛ من بر نظر خود 
باقى مى مانم، من را رد صالحیت کنند.» شبى که ایشان 
رد صالحیت شــد، گفتند «که یک بار بزرگى از دوشم 
برداشته شده است؛ من تعهدم به نظام انقالب اسالمى و 
مردم را انجام دادم اما دیگر خواست بر این بود که من در 
صحنه نباشم». ایشان همان زمان هم به طرفداران خود 

اعالم کردند که از آقاى روحانى حمایت کنند.

■ ایشــان هیچ مشکلى از نظر ســالمت نداشتند. پنج 
شنبه هفته قبل از فوت، پزشکى ایرانى که مقیم آمریکا 
هستند با یک دستگاه سونوگرافى مجهز و با اصرار من 

ایشــان را معاینه کردند و به من گفتند پدر شما به قدرى 
سالم است که به راحتى تا ده ســال بدون هیچ مشکلى 
مى توانند زندگى کنند؛ تمام بدن ایشان را بررسى کردند، 
حتى آزمایش دادند که جواب آنها بعد از فوت ایشان آماده 
شد و همه چیز طبیعى بود؛ ایشان هیچ مشکلى نداشتند. 
قند ایشان کنترل شده بود و میزان آن روى 85 الى 100 
بود و هیچ مشکل و ناراحتى قلبى در پدرم وجود نداشت. 
درباره اینکه برخى مى گویند عمل آنژیو روى پدرم انجام 
شده است باید بگویم حقیقیت آن است که این کار به اجبار 
پزشک ها و من انجام شد. جواب آنژیو نیز حاکى از این بود 
که هیچ گونه مشکلى در قلب ایشان وجود ندارد؛ چرا که 
آیت ا... هاشمى کوهنوردى مى کردند و پله هاى مجمع را 
با دو طى مى کردند و هر روز دور حیاط خانه نیز مى دویدند، 
ایشان از نظر جسمى خیلى از فرزندانشان قوى تر بودند، با 
اینکه در خانه ایشان آسانسور وجود دارد اما ایشان به هیچ 
وجه از آن استفاده نمى کرد و از پله باال و پایین مى رفتند. 
برخى اظهار نظرهاى پزشکان و حتى نزدیکان ما دقیق 
و منطبق با برخى واقعیات نیست. هیچکس نمى داند که 

علت فوت «آیت ا...» چه بود.

■ آیت ا... هاشمى از صبح که بیدار مى شدند بعد از نماز و 
دعا، پاى کامپیوتر مى نشستند و اخبار را مرور مى کردند. 
ایشان اگر قرار بود در جایى سخنرانى کند، همیشه مطالعه 
جدید داشــتند و هیچگاه به مطالعات قبلــى خود اکتفا 
نمى کردند. ایشان معموًال صبح ها میز صبحانه را آماده 
و سماور را روشــن مى کردند و مادرم را صدا مى زدند تا 
صبحانه بخوریم. به دلیل اینکه مادرم عمل کمر انجام داده 
بودند، هیچگاه مادرم را تنها نمى گذاشتند و خانمى همواره 
در کنار مادرم حضور داشت. به همین دلیل پدرم عصر به 
منزل مى آمد تا آن خانم به زندگى خود برسد. اگر هم شب 
قرار بود دیر به منزل بیایند از یکى از فرزندان درخواست 
مى کرد تا نزد مادرم برویم و ایشــان را تنهــا نگذاریم. 
پدرم وقتى به خانه باز مى گشت، روز خود را براى مادرم 
توصیف مى کرد، ســپس اخبار BBC و صداى آمریکا و 
یورو نیوز را دنبال مى کرد و بعــد به مطالعه مى پرداخت 
و ساعت 9 شــام مى خورد و ســاعت 11 نیز به خواب 

مى رفت.

فرزند آیت ا... از بعضى ناگفته هاى زندگى رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت پرده بر مى دارد

3 پرده از زندگى هاشمى رفسنجانى

وزیر خارجه عربستان صبح روز شنبه در سفرى از پیش اعالم نشده و البته تاریخى عازم بغداد   نامه نیوز |
شد و با مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گفته رسانه هاى عربى افزایش همکارى ها میان دو کشور 

و مقابله با تروریسم مذاکرات مقامات ریاض و بغداد را تشکیل مى داد.
این نخستین دیدار مقام ارشد سعودى از عراق در 27 سال گذشته بود، چراکه عربستان در دوران صدام حسین و به 
واسطه حمایت از کویت در تقابل با عراق بود. بعد از سقوط صدام حسین و حمله آمریکا به عراق نیز دولت هایى که 

در عراق بر سر کار آمدند همگى از متحدان نزدیک تهران بودند. 
عربستان با این اقدام نشان داد که به دنبال تکمیل پازل دوران جدید خود در منطقه است، دورانى با تکیه بر ریاست 
جمهورى ترامپ در آمریکا مى تواند به بازسازي جایگاه عربستان در خاورمیانه منجر شود، جایگاهى که به باور 
بسیارى از تحلیلگران در نتیجه شکست هاى پى در پى این کشور در جبهه هاى مختلف سیاسى تضعیف شده بود.
 بر همین اســاس این اقدام هم البته دور از انتظار نبود. همین چند هفته پیش بود که «رجب طیب اردوغان» به 
عربستان سفر کرد و پس از آن بود که شاهد چرخش ناگهانى آنکارا در کنفرانس مونیخ علیه تهران بودیم. آنکارا به 
شدت به تهران تاخت و سیاست هاى ایران در منطقه را به باد انتقاد گرفت و عمًال نشان داد که در زمین عربستان 
به ایفاى نقش مشغول است. عربستان امیدوار است با یارکشی هاى جدیدش در منطقه و با توسل به سیاست هاى 

ضد ایرانى کاخ سفید بتواند بار دیگر تهران را در انزوا فرو ببرد.
اکنون این سئوال مطرح مى شود که آیا بغداد نیز همانند آنکارا وارد بازى ریاض علیه تهران مى شود یا نه؟ در حالى 
که چندى پیش سفیر عربستان در عراق در پى اعتراضات نمایندگان پارلمان عراق به دخالت هاى سفیر موجب 
اخراج وى از عراق شدند، اکنون بار دیگر سفیر عربســتان در عراق تعیین شده است و انتظار مى رود در پى دیدار 
«عادل الجبیر» از بغداد نیز روند جدیدى در روابط میان دو کشور ایجاد شود اما تحلیلگران بر این باورند با توجه به 

روحیه مقامات بغداد و نزدیکى ایران و عراق، پیش بینى مى شود بغداد اتحاد خود با ایران را همچنان حفظ کند.

الجبیر پس از 27 سال در عراق به دنبال چه بود؟

 پازل عربستانى!

عضو شوراى مرکزى جبهه پایدارى گفت: اینکه از سوى جبهه پایدارى لیستى به جمنا 
ارائه شده باشد تا در معرض رأى قرار گیرد صحت ندارد.

به گزارش ایلنا، حجت االسالم و المسلمین قاسم روانبخش درباره قرار گرفتن نام پرویز 
فتاح و سعید جلیلى در لیست کاندیداى ریاست جمهورى جبهه مردمى نیروهاى انقالب 
به عنوان کاندیداى جبهه پایدارى ،گفت: جبهه پایدارى لیستى به جمنا مبنى بر معرفى 
کاندیدا ارائه نکرده است اما ظاهراً براساس پیشنهاد افرادى که در مجمع عمومى جبهه 

مردمى حضور داشتند این اسامى در لیست قرار مى گیرد.
عضو شــوراى مرکزى جبهه پایدارى تأکید کرد: اینکه از سوى جبهه پایدارى لیستى 
به آقایان ارائه شــده باشــد که در معرض رأى قرار گیرند اینگونه نبوده است. ظاهراً 
براساس رأى شــرکت کنندگان فتاح و جلیلى از رأى باالیى برخوردار بودند. البته هنوز 
اسامى ده نفر اول را منتشــر نکرده اند ولى از قرار معلوم این افراد جزو این ده نفر اول 

هستند.
روانبخش بابیــان اینکه هیچیک از اعضاى جبهه پایــدارى در مجمع عمومى حضور 
نداشــت، افزود: جبهه پایــدارى جزو ائتالف جبهــه مردمى نیســت و آقایان فتاح و 
جلیلى هم جزو پایدارى نیستند اما اینکه با چه ســاز وکارى در این لیست  قرار گرفتند 
ظاهراً اینگونه  بوده که اســامى که حضار پیشــنهاد دادند در معرض رأى قرار گرفته

 است.

معــاون پارلمانــى رئیــس جمهــور در جمــع خبرنــگاران پارلمانــى با اشــاره به 
برگزارى جلســه اســتیضاح عباس آخونــدى وزیر راه و شهرســازى و مطرح شــدن 
اســتیضاح فخرالدیــن دانــش آشــتیانى وزیر آمــوزش و پــرورش تصریــح کرد: 
دولت معتقد اســت تذکــر و اســتیضاح حق نماینــدگان اســت و آن را به رســمیت 

مى شناسد.
به گزارش انتخاب، حسینعلى امیرى با بیان اینکه مطرح شدن استیضاح وزیر راه و شهرسازى 
از بُعد نظارتى مجلس انجام شد، گفت: استیضاح آخوندى از تصادف قطار در سمنان آغاز شد 
و انصافاً کمیسیون عمران مجلس و در یک بستر کارشناسى استیضاح آخوندى را مطرح و 
بررسى کرد. وى با تأکید بر اینکه در استیضاح وزیر راه و شهرسازى نگاه سیاسى نبود، ادامه 

داد: خوشبختانه اعتماد پارلمان به وزیر استمرار پیدا کرد.
معاون پارلمانى رئیس جمهور ادامه داد: آقاى روحانى اخیراً به این جمع بندى رسیدند که در 

انتخابات ریاست جمهورى سال 96 حضور یابند.
امیرى در پاسخ به سئوالى درمورد تذکر آیت ا... جنتى دبیر شوراى نگهبان درباره ورود برخى 
افراد به بحث انتخابات به صورت زودتر از موعد، گفت: دولت به تذکر آیت ا... جنتى احترام 
مى گذارد و ایشان این یادآورى را از سر دلسوزى و مصالح نظام فرمودند و دولت آمادگى دارد 
در هر کجا شبهه اى ایجاد شــود توضیحات الزم را به صورت نشست یا مکتوب به ایشان 

ارائه کند.

هزینه هاى انتخاباتى از نگاه احمد توکلى

جلیلى و فتاح 
عضو جبهه پایدارى نیستند

روحانى 
در انتخابات کاندیدا مى شود 
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مجازات هاى سبز       

رئیس کل بیمه مرکزى گفت: ســال آینده مشکلى براى 
خرید الحاقیه بیمه نامه شــخص ثالث براى مردم وجود 

ندارد.
 عبدالناصر همتى در حاشــیه همایش اســتانداردهاى 
گزارشگرى بین المللى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با 
خرید سهام بانک ها از سوى شرکت هاى بیمه یا تأسیس 
بانک از سوى آنها مخالف نیستم. وى با بیان اینکه سال 
آینده مشکلى براى خرید الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث 
براى مردم وجود ندارد، افزود: البته خرید الحاقیه این بیمه 
نامه در سال هاى قبل در حالى بود که نرخ دیه افزایش پیدا 
مى کرد که ما امیدواریم نرخ دیه افزایش پیدا نکند. بنابراین 

اشخاصى که در سال 95 بیمه نامه معتبر خریده اند نیازى 
به خرید الحاقیه نخواهند داشت.

به گزارش فارس، همتى گفت: فقط کسانى که در دو ماه 
فروردین یا اردیبهشت و نیمه خرداد امسال اقدام به خرید 
بیمه نامه کرده اند ممکن است به خرید الحاقیه احتیاج پیدا 
کنند که در حال برنامه ریزى هستیم تا مشکل این افراد نیز 
حل شود و آنها هم نیازى به خرید الحاقیه نداشته باشند و 
بتوانیم آن را از طریق صندوق تأمین خسارات، تأمین کنیم.

وى همچنین  در پاسخ به اینکه آیا با موضوع سرمایه گذارى 
شرکت هاى بیمه و یا ارائه تسهیالت به پرورش دهندگان 

شتر موافق هستید؟ گفت: از چنین موضوعى خبر ندارم.

مدیرعامل بنیاد بیمارى هاى نــادر ایران گفت: تاکنون 
58 هزار نفر از بیماران نادر در کشــور شناسایى شده و 
از خدمات بنیــاد به صورت رایگان اســتفاده مى کنند. 
على داودیان افزود: 90 درصد بیمارى هاى نادر ریشــه 
ژنتیکى دارد و 75 تا 80 درصد بیماران نادر را کودکان 

تشکیل مى دهند.
مدیرعامل بنیاد بیمارى هاى نادر ایران همچنین تأکید 
کرد: 90 درصد بیمارى هاى نــادر داراى عامل ژنتیکى 
هستند و حدود 70 تا 85 درصد بیماران نادر را کودکان 
تشکیل مى دهند. ما از دولت انتظار حمایت مالى نداریم 
اما امیدواریــم براى انجام کارهــا مجوزهاى الزم را با 

سهولت بیشــترى در اختیار ما قرار دهند و راه را در این 
زمینه براى ارائه خدمات بیشتر به بیماران هموار کنند. 
در حال حاضر نیز افتخار ما این است که این بنیاد تاکنون 
بدون یک ریــال کمک گرفتن از دولــت و ارگان هاى 
دولتى روى پاى خود ایســتاده و براى رفع مشــکالت 

بیماران نادر تالش مى کند.
داودیان ادامه داد: سال ها پیش کتابى با عنوان «زندگى 
یک پروانه» تألیف کردم که اشاره به بیمارى «اى بى»  
یا همان بیماران پروانه اى داشت که امروزه مردم با یارى 
رسانه ها درباره این بیمارى آگاهى بیشترى پیدا کرده اند 

و در برخورد با این بیماران رفتار دوستانه اى دارند.

شناسایى 58 هزار ایرانى 
دچار بیمارى نادر

نیازى به خرید الحاقیه 
بیمه شخص ثالث نیست

ساخت پالسکو خالف است
کارشناس ارشد اداره کل میراث فرهنگى استان تهران 
ساخت مجدد ساختمان پالسکو را خالف ضوابط میراث 

فرهنگى  عنوان کرد.
مهدى معمارزاده ادامه داد: همچنین این ساختمان در 
حریم مجتمع بانک ملى اسـت که در فهرسـت میراث 
قرار دارد و آن محوطه میدان مشـق اولیه نیز محسوب 
مى شـود، عالوه بر این در حریم مدرسـه ژاندارك  نیز 

هست و به طور کل آن قسمت حصار قاجارى است.

«گیونگجوها» به ایران مى آیند
آثار تمدن باستانى کره جنوبى براى نخستین بار در موزه 
ملى ایران به نمایش در مى آید. سلسله سیله (سیال) در 
کره همزمان با اواخر حکومت اشکانى ها در ایران شکل 

گرفت و در حدود هزار سال تداوم داشت.
جبرئیل نوکنده مدیر موزه ملى اظهار داشت: گیونگجو 
داراى مجموعه هاى ارزشمندى از تمدن باستانى کره 
جنوبى اسـت که عمدتًا از کاوش هاى باستان شناسى 
به دسـت آمده اند. وى افزود: مجموعه انتخابى شامل 
بیش از یکصد اثر از جمله اشیاى زرین، سیمین، ظروف 
و پیکره هاى سـفالین و زینت آالت و دیگر آثار سلسله 
سیله است که شـمارى از آنها متأثر از آثار فرهنگ ها و 

تمدن هاى کهن ایران از جمله دوره ساسانى هستند.
طبق گفته نوکنده نمایشگاه آثار سلسله سیله در شهریور 
ماه سال آینده در موزه ملى ایران افتتاح خواهد شد. وى 
تأکید کرد: این نخستین بار اسـت که آثار از این تمدن 

شرق آسیا در ایران به نمایش در مى آید.

زنجان، «پاك» است
اسـتاندار زنجان با اشـاره بـه کاهش آمار آسـیب هاى 
اجتماعى در اسـتان گفـت: زنجان در میان 32 اسـتان 

کشور پایین ترین میزان مصرف مواد مخدر را دارد.
اسـدا... درویش امیـرى ضمن بیان این مطلـب افزود: 
وجود حتى یک معتاد در جامعه بسـیار تلخ و آزاردهنده 
اسـت، امیدواریم با برنامه ریزى هاى صـورت گرفته و 
توافق به عمل آمده با سـتاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
قرار است، در سال آینده استان زنجان عارى از معتادان 

متجاهر شود.

انتقال محیط زیست به اهواز 
کتایون ریاحى بازیگر سینما و تلویزیون طى بازدیدى از 
نمایشگاه محیط زیست گفت: بحرانى ترین مشکل در 
محیط زیست ما االن وضعیت مردم خوزستان است که 

آب، هوا و همه چیز را شامل مى شود.
ریاحى افزود: من یک راهکار دارم، اگر سازمان حفاظت 
محیط زیست را به اهواز منتقل کنند مطمئناً ظرف شش 

ماه همه مسائل حل مى شود.
وى ادامه داد: سازمان محیط زیسـت باید به طور سیار 
در مناطق بحران زده مستقر شـود تا از نزدیک مسائل 

را لمس کند.
این بازیگر سینما و تلویزیون تأکید کرد: اگر خانم ابتکار 
براى زندگى و کار به خوزستان تشریف ببرند، خود من 
هم حاضرم آن شش ماه را همراه ایشان در این منطقه 

بحران زده زندگى کنم.

مهندسان بیکار 
نماینده مـردم اردبیل، نیر، نمین و سـرعین در مجلس  
گفت: 55 درصد مهندسان عمران بیکار هستند در حالى 
که باید با ایجاد ظرفیت مناسب براى اشتغال این فارغ 

التحصیالن دانشگاهى فکرى اساسى کرد.
 صدیف بدرى با بیان این مطلب گفت: ایران بعد از روسیه 
و آمریکا سومین کشور در فارغ التحصیلى دانشجویان 
است به طورى که فارغ التحصیالن دانشگاهى ما حتى 

بیشتر از ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان است.

آمار عجیب پیتزافروشى ها 
زمانى دبیر گردهمایى بررسى نحوه پذیرایى هتل ها و 
رستوران ها گفت: تعداد پیتزافروشى هاى ما در تهران 
بیشتر از تعداد پیتزافروشى هاى کشور ایتالیاست و از این 
دو هزار و 700 غذاى سراسر ایران فقط چهار یا پنج  نوع 
بیشتر در رستوران ها و هتل هاى کشور سرو نمى شود.

چرك نویس

در قانون مجازات اسالمى مصوب سال 92 در فصل نهم مبحث مجازات هاى جایگزى 
حبس مورد توجه قرار گرفته است. در این فصل به مشخصات جرائم واجدالشرایط براى 
اعمال اینگونه مجازات ها اشاره شده و در ماده 79 این قانون بیان شده که آیین نامه اجرایى 
نحوه تعیین مجازات هاى جایگزین توسط وزارت کشور و دادگسترى تهیه و توسط رئیس 
قوه قضائیه تأیید خواهد شد که این امر در شهریور ماه سال 93 رخ داد و آیین نامه اجرایى 

این ماده مهم تهیه و تصویب شد.
به گزارش تابناك، بعد از این بود که در نظام قضائى ایران اتفاقات مثبت بسیارى جهت 
تعیین مجازات هاى جایگزین به وقوع پیوست و دست قضات در اصدار رأى هاى جایگزین 

حبس باز شد.
یکى از اعمالى که قضات مى توانند محکومان را به جاى تحمل حبس در انجام آنها اجبار 
نمایند خدمات عمومى رایگان مى باشد. یکى از اعمالى که قانونگذار به عنوان جایگزین 
حبس در نظر گرفته اســت اقداماتى در راستاى کشــاورزى و جنگلدارى و درختکارى 

مى باشد که اصطالحاً به آنها مجازات هاى سبز گفته مى شود.
چندى پیش، شکارچى متخلفى یک قطعه «خوتکا» را که از خانواده اردك ها و کوچک ترین 
نوع اردك است و در فصل هاى سرد به ایران مهاجرت مى کند شکار کرده بود و البته پس 
از شکار این پرنده، توسط نیروهاى یگان محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه دستگیر 
شد. پرونده این شکار غیرمجاز به مراجع قضائى ارجاع شد. در ادامه روند رسیدگى به 
پرونده، قاضى، براى شکارچى متخلف حکمى صادر کرد که بر اساس آن شکارچى 
متخلف باید در طول شش ماه یکصد اصله درخت سازگار با محیط و ویژگى هاى 

طبیعى منطقه را تحت نظارت اداره محیط زیست این شهرستان بکارد.
همچنین مى توان به حکم قاضى دادگاه کیفرى دشت آزادگان خوزستان براى 
فردى که 34 اصله درخت را قطع کرده بود اشاره کرد که عالوه بر پرداخت جریمه 
نقدى حکمى به این صورت صادر شــد که در آن متهم به کاشت 68 درخت در 
همان محلى که اقدام به تخریب درختان کرده و دو سال حفاظت و نگهدارى از 

درختان کاشته شده محکوم شد.
یا اینکه در پرونده دیگرى یک متصرف اراضى ملى در شهرســتان ازنا به جاى 
حبس به احداث 3 کیلومتر کمربند حفاظتى محکوم شــد. این متخلف دو هزار و 
635 مترمربع از اراضى ملى را تصرف کرده بود که با صدور حکمى توسط شعبه 101 
دادگاه کیفرى 2 شهرستان ازنا به جاى حبس باید نسبت به احداث کمربند حفاظتى اقدام 

کرده و از آن نگهدارى نماید.
یا در پرونده دیگرى که در لرستان تشــکیل شد یک متخلف اراضى ملى به کاشت 500 

اصله نهال بلوط و نگهدارى از نهال هاى کاشته شده به مدت سه سال محکوم شده بود.
حکم دیگرى که در زمره مجازات هاى جایگزین در ابتداى امسال صادر شد، براى چوپانى 

بود که به اتهام چراى دام در منطقه چراى غیرمجاز در استان چهارمحال  و بختیارى اقدام 
کرده بود. براساس رأى دادگاه این چوپان به جاى جریمه و حبس به 333 ساعت درختکارى 
در همان منطقه ارتکاب جرم، محکوم شد. جرم این چوپان چراى غیرمجاز دام در اراضى 

محیط زیست بود و شاکى پرونده نیز ضابط قضائى محیط  زیست.
قاضى دادگاه کیفرى شهر بوکان در آذربایجان غربى نیز چندى پیش به  جاى صدور حکم 
حبس براى یک شکارچى متخلف، دستور به اجبار او براى نظافت مناطق حفاظت شده 
محیط زیست داده است. این شکارچى 17 اسفند ماه ســال گذشته وقتى اقدام به شکار 
غیرقانونى کبک کرده بود، دستگیر شد. پس از بررسى پرونده، دادگاه نیز بزهکارى متهم را 
محرز دانست و او را به استناد ماده 10 قانون شکار و صید محکوم به تحمل صد روز حبس 
تعزیرى کرد اما قاضى با توجه به شرایط سنى، نداشتن سابقه کیفرى و در راستاى آشتى 
متهم با محیط  زیست و فرهنگسازى در این زمینه، متهم را موظف کرد به  مدت 15روز با 
نظارت مأموران حفاظت  محیط  زیست زباله هاى رهاشده در مناطق حفاظت شده شهرستان 

بوکان را جمع آورى و در کالس هاى توجیهى محیط  زیست شرکت کند.
همچنین در نمونه اى دیگر، با حکم دادگاه گمیشان در دى ماه سال 94 یک صیاد متخلف به 
فراگیرى و آموزش محیط زیست محکوم شد. دادگاه جزائى شهرستان گمیشان در استان 
گلستان در حکمى یک متخلف شکار و صید را ملزم کرد به مدت یکسال هفته اى یک روز 
در اداره محیط زیست شهرستان بندر ترکمن حاضر شده و تحت آموزش هاى محیط زیستى 
قرار گیرد و در مورد آثار مخرب شکار غیرمجاز بر طبیعت اطالعات کسب کند. این متهم 
همچنین مکلف شده است این اطالعات را پس از فراگیرى در اداره محیط زیست در محل 

زندگى خود به سایرین نیز آموزش دهد.
در نمونه اى دیگر، با رأى دادرس شــعبه 104 دادگاه کیفرى 2 شیراز، شکارچى متخلفى 
که شش قطعه تیهو را زنده گیرى کرده بود، به جاى شش ماه حبس، به انجام 540 ساعت 

خدمات عمومى و گذراندن آموزش هاى زیست محیطى محکوم شد.
ازجمله دیگر احکام جایگزین صادرشده که در سال هاى اخیر براى متخلفان محیط زیستى 
صادر شده، صدور حکم دادگاه شهرستان شادگان در استان خوزستان براى متخلفان شکار 
و صید بود که به دستور قاضى دادگاه جزایى به پاك ســازى تاالب شادگان به مدت 20 

ساعت محکوم شدند.
بر اساس آنچه گفته شد مى توان نتیجه گرفت اصدار این احکام از سوى این قضات طبیعت 
دوست و دیگر قضات، هم مى تواند به احیاى محیط زیست کمک کند و هم سبب  شود، 
اندکى از شــمار زندانیان ما که هم هزینه اى را بر دوش دولت مى گذارد کم شود و هم از 
تأثیرهاى احتمالى منفى زندان بر فرد متخلف بکاهد چون موضوعى مهمى که باید همیشه 
در تعیین مجازات ها در نظر گرفته شد این اســت که هر مجازات محکومى به صورت 

مستقیم یا غیر مستقیم حداقل ده  ایرانى را درگیر خود خواهد کرد.

شجاعت ستودنى برخى قضات در صدور احکام جایگزین حبسشجاعت ستودنى برخى قضات در صدور احکام جایگزین حبس
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وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بیمارى هاى قلبى و عروقى و سکته هاى مغزى عامل 50 درصد از مرگ و میر مردم 
کشور است، گفت: مصرف نمک در بین مردم سه برابر مصرف مجاز است و شیوع چاقى در زنان نیز 29/7درصد و 

در مردان 15/29 درصد است.
سید حسن قاضى زاده هاشمى به تشریح نتایج پیمایش وزارت بهداشت در زمینه بیمارى هاى غیرواگیر و عوامل 
خطر آن در کشور پرداخت و اظهار داشت: شیوع چاقى در زنان 29/7درصد و در مردان 15/29 درصد است، همچنین 

بیشترین شیوع چاقى د ر کشور مربوط به زنان استان مازندران است.
وى با بیان اینکه 50 درصد از مردم از فشار خون خود اطالعى ندارند، گفت: شــیوع فشار خون باال در بین زنان 
28/19 درصد و در بین مردان 28/31 درصد است و مردان استان کردستان داراى بیشترین شیوع پر فشارى خون 

در کشور هستند.
وزیر بهداشت در خصوص شیوع دیابت در کشور، عنوان کرد: دیابت در بین زنان 10/3 و در مردان 8/8 درصد شیوع 
دارد. 9/9 درصد مردم مناطق شهرى و 7/8 درصد مردم مناطق روستایى دیابت دارند و بیشترین شیوع دیابت در 

کشور مربوط به زنان استان سمنان است.
هاشمى از بیمارى هاى قلبى و عروقى و سکته هاى مغزى به عنوان عامل 50 درصد از مرگ و میر مردم کشور یاد 
کرد و افزود: شیوع چربى خون در بین زنان 29/5 درصد و در مردان 22/5 درصد است و 27/7 درصد مردم مناطق 

شهرى و 22/7درصد مردم مناطق روستایى دچار چربى خون هستند.
وى میزان مصرف سبزیجات در مردان و زنان را مساوى دانست و افزود: مصرف سبزیجات در بین زنان و مردان در 

کشور 48 درصد است و بیشترین مصرف سبزیجات در کشور مربوط به استان بوشهر است.
وزیر بهداشت در نخستین مجمع ملى سالمت اظهار داشت: 11 درصد از زنان و 14/6 درصد از مردان در کشور از 
فست فود استفاده مى کنند این میزان در مناطق شهرى 14 درصد و در مناطق روستایى 9 درصد است و استان یزد 

داراى بیشترین میزان شیوع مصرف فست فود در کشور است.
هاشمى از روند مصرف باالى نمک در کشور به عنوان یکى از مهمترین مشکالت کشور یاد کرد و افزود: مصرف 
نمک در کشور بسیار باالست به گونه اى که مصرف متوسط نمک در بین مردم کشور 12 گرم و سه برابر مصرف 

مجاز است بنابراین 85 درصد از زنان و 94 درصد از مردان نمک زیاد مصرف مى کنند.
وزیر بهداشــت عنوان کرد: زنان 96 درصد و مردان 83 درصد کمبود فعالیت فیزیکى دارند و کمترین فعالیت و 

تحرك مربوط به زنان استان بوشهر است البته شیوع تحرك در گروه سنى بیشتر از 70 درصد، بسیار پایین است.

نمایندگان مجلس در الیحه بودجه 96 میزان جریمه مشموالن غایب خدمت سربازى براى صدور 
کارت معافیت نظام وظیفه را تعیین و تصویب کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در ادامه رسیدگى به جرئیات الیحه بودجه سال 
1396 کل کشور، بند (ب) تبصره 11 ماده واحده این الیحه را پس از بحث و بررسى به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد تمامى مشموالن خدمت وظیفه عمومى که بیش از 
هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطى که تا پایان سال 
1396 تسویه مى شود، معاف کند. تمام درآمدهاى حاصل از اعطاى معافیت هاى مشموالن مذکور به 

حساب درآمد عمومى کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه دارى کل کشور واریز مى شود.
خانه ملتى ها مصوب کردند که به ازاى هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، 10 درصد به مبالغ جریمه 

پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب مى شود.
مجلسى ها در مصوبه دیگرى مقرر کردند براى مشموالن متأهل، 5 درصد و براى مشموالن داراى 

فرزند نیز به ازاى هر فرزند، 5 درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر مى شود.
همچنین در بند الحاقى 4 به تبصره 11 مقرر شد مشموالن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى (ره) 

و سازمان بهزیستى از 50 درصد تخفیف بهره مند   شوند.

تعیین میزان جریمه مشموالن غایب در سال 96
پایه ریالى جریمه مشموالن غایب مدرك تحصیلى

100,000,000 ریالزیردیپلم
150,000,000 ریالدیپلم

200,000,000 ریالفوق دیپلم
250,000,000 ریاللیسانس

300,000,000 ریالفوق لیسانس
350,000,000 ریالدکتراى عمومى علوم پزشکى

400,000,000 ریالدکتراى تخصصى غیرعلوم پزشکى

دکتراى تخصصى رشته هاى 
500,000,000 ریالعلوم پزشکى و باالتر

رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) تأکید کرد: همه مأموریت و مسئولیت کمیته 
امداد «توانمندسازى» مددجویان است و غیر از آن وظیفه دیگرى نداریم، زیرا 
اگر قرار باشد فردى 20 سال تحت پوشش کمیته امداد باشد،  پس در این میان 

هنر ما کجاست؟
به گزارش ایسنا، پرویز فتاح با حضور در برنامه تلویزیونى «تیتر امشب» در پاسخ 
به پرسشى درباره اینکه هم اکنون چه میزان از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، 
گفت: نمى توانیم به طور مشخص اعالم کنیم که چه تعداد از افراد زیر خط فقر 
هستند اما اگر حداقل حقوق امسال را 812 هزار تومان در نظر بگیریم مى توان 

گفت براساس آن 11 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. این در 
حالى اســت که برخى حداقل حقوق را یک میلیون و 200 هزار تومان در نظر 
مى گیرند که در آن صورت تعداد افراد زیر خط فقر بیشتر خواهند شد. به همین 
دلیل نمى توان به طور دقیق میزان افراد نیازمند یا زیر خط فقر که نیاز به دریافت 

کمک نهادهاى حمایتى دارند را مشخص کنیم.
فتاح همچنین خبر داد: تا پایان سال جارى پشت نوبتى هاى دریافت جهیزیه 
به صفر خواهد رسید. این در حالى اســت که زمانى پشت نوبتى هاى جهیزیه 
حتى به 80 هزار نفر هم مى رسید.رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) همچنین 

درخصوص آنکه آیا چالشى در سر راه کمیته امداد وجود دارد یا خیر گفت: «وسعت 
فقر» مشکل کمیته امداد است،  ما فقر را تولید نمى کنیم و کمیته امداد مسئول 
تولید فقر نیست بلکه فقر به مسائل اقتصادى کشور بر مى گردد به همین دلیل 
بهبود اوضاع اقتصادى قطعاً میزان مراجعات به کمیته امداد را کاهش خواهد داد.
به گفته رئیس کمیته امداد، استان تهران با جمع آورى 42 میلیارد تومان رتبه اول 
دریافت صدقات را در کشور دارد و استان هاى کردستان و سیستان و بلوچستان 
که برادران اهل سنت بیشتر در آنها ساکن هستند،  بیشترین رقم پرداختى ذکات 

را به خود اختصاص داده اند.

با حقوق 812 هزار 
تومانى، 11 میلیون نفر 
«زیرخط فقر» هستند

مدیر کل اســناد و امور مترجمین قوه قضائیه از امحاى 94 
میلیون پرونده در کشور خبر داد.

احمد اســدیان دادیار دیوان عالى کشور و مدیر کل اسناد و 
امور مترجمین قوه قضائیه گفت: در قوه قضائیه حدود 20 
میلیون پرونده ضرورى داشــتیم، از مجموع 133 میلیون 
پرونده غیر ضرورى در این مدت 114 میلیون پاالیش شده 
و 18 میلیون باقیمانده در پرونده ضرورى 9 میلیون پرونده 

پاالیش شده و 15 میلیون پرونده باقى مانده است.
وى افزود: از حدود 159 میلیون پرونده حدود  88 میلیون آنها 
در رایانه ثبت شده و در رابطه با اسکن پرونده هاى ضرورى 

طبق آمار شش میلیون آنها اسکن شده و 18 میلیون باقى 
مانده است.

وى در رابطه با امحاى پرونده ها اظهار داشــت: در رابطه با 
امحاى پرونده هاى غیر ضرورى که توسط سازمان اسناد 
انجام شده، باید گفت که 94 میلیون پرونده امحا شده است. 
همچنین در خصوص فرآیند انتقال مجموعًا بیش از ســه 

میلیون پرونده منتقل شده است.
اسدیان افزود: کل مساحتى که توســط بایگانى ها اشغال 
شده بود حدود 84 هزار متر مربع بود که بعد از این فرآ یند 64 

هزار متر آن آزاد شد.

امحاى 94 میلیون پرونده قضائى در کشور

اعداد و ارقام سالمتى ایرانیان
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نصف جهان تغییر فرماندار اصفهان آن هم در اولین روز 
ثبت نام نامزدهاى نمایندگى مجلس در اصفهان،  صداى 

اصولگرایان را درآورد.
از مدت ها پیش خبر تصمیم دولت براى تغییر فرماندار 
اصفهان مطرح بود اما از صبح دیــروز زمزمه هاى این 
تغییر جدى تر شــد و حتى نام احمــد رضوانى نایینى 
فرماندار خمینى شــهر به عنوان فــرد جدیدى که قرار 
است ســکان هدایت فرماندارى اصفهان را در فاصله 
چند ماه مانده به ســه انتخابات مهم ریاست جمهورى، 
میاندوره اى مجلس و شوراهاى اسالمى به دست بگیرد، 

بیشتر از همیشه به گوش رسید.
انتشار این شایعه، اصولگرایان را که چون مانعى مقابل 
تغییر فرماندار اصفهان قرار گرفته بودند به واکنش آنى 
واداشت به طورى که رســانه هاى مجازى وابسته به 
آنها در کمترین زمان ممکن بعد از جدى شــدن تغییر 
فرماندار اصفهان این خبر در صدر مطالب خود آوردند. 
در نخســتین واکنش، خبرگزارى تسنیم ساعت 10 و 7 
دقیقه دیروز خبرى را روى خروجى خود فرستاد حاکى از 
اینکه شیرعلیان مسئول دفتر فضل ا.. کفیل اعالم کرده 
خبر برکنارى فرماندار موثق نیست. همزمان خبرگزارى 
فارس هم در گفتگو با احمد رضوانــى نایینى فرماندار 
خمینى شهر از چند و چون جانشینى او به جاى فضل ا...

کفیل پرس و جو کرد و از قول رضوانى نوشت که هنوز به 
فرماندار خمینى شهر چیزى ابالغ نشده است. 

در واقــع این دو رســانه کــه مهمترین پایــگاه هاى 
رســانه اى اصولگرایان در اصفهان هستند با این پیش 
فرض به استقبال خبر تغییر کفیل رفتند که شایعات درباره 
تغییر او نادرست است و فضل ا...کفیل همچنان به عنوان 
فرماندار مشغول به کار اســت در حالى که هنوز به ظهر 

نرسیده، این شایعات رنگ واقعیت گرفت.

خبر غیر قابل هضم
ســاعت 11 و 30 دقیقه پیش از ظهر دیروز خبرگزارى 
رســمى دولت-ایرنا- در خبرى کوتاه و بدون تفسیر و 
تحلیل اعالم کرد احمد رضوانى نایینى از ســوى وزیر 
کشــور به عنوان فرماندار جدید شهرســتان اصفهان 

منصوب شده اســت. این خبر، تأیید شایعاتى بود که از 
چند ساعت قبل از آن در شــبکه هاى مجازى دست به 
دســت مى گشــت و اصولگرایان بر نادرست بودن آن 
تأکید مى ورزیدند. این اما در حالى بود که حتى بعد از خبر 
تغییر قطعى فرماندار اصفهان هم رسانه هاى نزدیک به 
اصولگرایان نتوانستند(یا نخواستند) صحت این خبر را 

تأیید کنند.
ســاعت 11 و 35 دقیقه یعنى به فاصله پنج دقیقه بعد 
از اطالع رســانى خبرگزارى ایرنا درباره قطعیت یافتن 
تغییر فرماندار، خبرگزارى تسنیم تالش کرد همچنان 
این تغییر و تحول مهم مدیریتى را نادیده بگیرد. تسنیم 
نوشــت:«در حالى که تالش ما براى برقرارى ارتباط با 
معاون سیاسى- امنیتى اســتاندارى اصفهان بى نتیجه 
بود مدیرکل روابط عمومى استاندارى در پاسخ به سئوالى 
پیرامون خبر برکنارى فرمانــدار اصفهان گفت: ما هیچ 
اطالعاتى راجع به این خبر نداریــم و در واقع مى توان 
گفت اطالعات ما پیرامون خبر تغییر فرماندار در حد صفر 
است.» پایگاه اطالع رسانى رویش نیوز که یکى دیگر از 
پایگاه هاى رسانه اى اصولگرایان است نیز در مطلبى که 
بعد از انتشار خبر انتصاب فرماندار جدید اصفهان در ایرنا 
منتشر شد، این خبر را نه به عنوان خبرى تأیید شده بلکه 

از قول خبرگزارى دولت نقل کرد.   

چرا تغییر کفیل براى اصولگرایان گران 
آمد؟

خبر تغییر فرماندار اصفهان اما درست بود و احمد رضوانى 
نایینى از امروز که در مراسم تودیع خود شرکت مى کند 
به عنوان فرماندار جدید اصفهان بر کرســى فضل ا... 
کفیل تکیه خواهد زد. کفیل از ســال 1390 تا دیروز به 
عنوان فرماندار اصفهان فعالیت مى کــرد. او از معدود 
مدیران باقیمانده از دوران ریاســت جمهورى محمود 
احمدى نژاد و مطرح ترین مدیر ارشد استان اصفهان بود 
که استاندار دوران احمدى نژاد او را تأیید کرده بود. بعد از 
پیروزى اعتدالگرایان در انتخابات سال 92 و تغییر مدیران 
اصولگرا در اصفهان، کفیل به نوعى ســمبل مقاومت 
اصولگرایــان در مقابل اصالح طلبــان و اعتدالیون به 

حساب مى آمد. اصولگرایان معتقد بودند از خرداد 92که 
حسن روحانى به عنوان رئیس جمهور جدید برگزیده شد 
تا روز گذشته، جناح پیروز از هرتالشى براى بیرون کردن 
کفیل از صحنه سیاسى اصفهان فروگذار نکرده اما در این 
راه توفیقى نیافته است. آنها معتقدند حتى رسول زرگرپور 
استاندار اصفهان هم زیر بار تغییر کفیل نرفت (یا توانایى 
این کار را نداشت) تا جایى که چیزى نمانده بود جایگاه 
استاندارى خودش هم فداى باقى ماندن کفیل در سمت 

فرماندارى اصفهان بشود. 
در ایــن رابطه هنوز فراموش نکرده ایم ســفر شــبانه 
نهاوندیان رئیس دفتر حســن روحانى بــه اصفهان در 
شهریور ماه سال جارى و مالقات او با آیت ا...مظاهرى را 
که ظاهراً در راستاى گرفتن تأیید برکنار کردن استاندار 
انجام شده بود اما به نتیجه نرســید تا هم استاندار باقى 

بماند و هم فرماندار دولت احمدى نژاد.    
به همه این دالیل بود که کرســى فرماندارى فضل ا...

کفیل با توجه به اهمیت شهر اصفهان به خصوص در ایام 
انتخابات، سمبل مقاومت اصولگرایان و برگ برنده آنها 
در مقابل دولت حسن روحانى به حساب مى آمد. از همین 
جهت نیز تغییر کفیل به شدت آنها را خشمگین ساخته 
آن هم در حالى که چیزى تا روز برگزارى چند انتخابات 

مهم باقى نمانده است.

محکوم مى کنیم
بارزترین نماد عصبانیــت اصولگرایان از تغییر فرماندار 
اصفهــان، در گفتگــوى دیروزخبرگزارى تســنیم با 
حجت االسالم والمســلمین احمد سالک نماینده پنجم 
مردم اصفهان در مجلس مشخص بود؛ آنجا که سالک 
در یک موضعگیرى تند و کم نظیر، این تغییر مدیریتى 
را «محکوم» کرد. ســالک همچنین به تسنیم گفت: از 
وزیر کشور تقاضا مى کنیم نظرش را برگرداند و تا بعد از 

انتخابات صبر کند.
وى در این گفتگو اظهار داشــت: بنده به عنوان نماینده 
مردم نسبت به تصمیمى که وزیر کشور و دیگر مسئوالن 
رده باالى وزارت کشور گرفته  اند شدیداً معترض هستم. 
سالک افزود: فرماندارى که هم مردمى بوده و هم همراه 

دولت اســت، منطقه را به خوبى مى شــناخته، خدمات 
بسیارى انجام داده و به مسائل حوزه خود کامًال مشرف 
بوده است، در روز آغاز فرآیند نام نویسى انتخابات مجلس 

و براى برنامه انتخابات تغییر کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه این تصمیم 
نه با عقل منطبق اســت و نه با منطق، گفت: ما به وزیر 
کشور شدیداً اعتراض داریم و این کار را تقبیح مى کنیم.

وى ادامــه داد: ایــن تصمیم، اقدام صحیحــى نبوده ، 
فرماندارى که 30 نفر معتمدین خــود را انتخاب کرده، 
کارهاى خود را انجام داده و براى انتخابات آماده شــده 
است، در روز آغاز فرآیند انتخابات میان دوره مجلس وى 

را عوض مى کنند.
سالک تصریح کرد: از وزیر کشــور تقاضا مى کنیم که 
نظرش را برگرداند و تا بعد از انتخابات صبر کند و بعد از 

آن هر تصمیمى که مى خواهند بگیرند.

نگرانى و تهدید
به نظر مى رســد طى روزهــاى آینــده، نمونه هاى 
دیگرى مشابه اظهارنظر احمد ســالک را از زبان سایر 
اصولگرایان هم بشنویم. شخصیت هاى مهم اصولگرا و 
رســانه هاى نزدیک به آنها، در مقابل تغییر آخرین سد 
مهم اصولگرایى در بدنه اجرایى مدیریت استان اصفهان 
ساکت نخواهند نشست. این واکنش ها با گفتگوى سالک 

با تسنیم آغاز شد اما به این ختم نخواهد شد.
بالفاصله بعد از تغییر فرمانــدار اصفهان، پایگاه اطالع 
رســانى رویش نیوز پیکان حمله را متوجه اســتاندار و 
اســتاندارى اصفهان کرد و با یادآورى آنچه این سایت 
آن را «فشار اصالح طلبان» نامید، خواستار دخالت سایر 
دســتگاه ها در ماجراى تغییر فرماندار شد. رویش نیوز 
نوشت: «تقریبًا پس از پایان اولین سال حضور زرگرپور 

در اصفهــان و اقدامــات غیــر 
سیاسى و جناحى وى در مدیریت 
شــهر، طیف تندرو اصالحات، 
البى هاى خــود بــراى تغییر 
استاندار را آغاز کرد. استاندارى 
به زعــم آنهــا نمى توانســت 
پیــاده کننــده سیاســت هاى 
اصالحــات در اصفهان باشــد، 
البته نه اقدامــات اجرایى به نفع 
استان، بلکه سیاسى بازى هاى 
جناحى. اولین تغییر در استاندارى 
تغییر معاون سیاسى- امنیتى بود. 
گرچه شاید نتوان رفتن یاحى را به 
طور کامل به فشار اصالح طلبان 
مربوط دانســت امــا جایگزین 
وى که از چهره هاى نشــاندار 
اصالحــات در اصفهــان بود را 
مى تــوان حاصل فشــارهاى 
بخش تنــدرو جریان اصالحات 
دانســت. شــکاف بین اصالح 
طلبان و استاندار در ماجراى مینو 
خالقى پر رنگ تر شد. مجموعه 
استاندارى اصفهان در این ماجرا 
دست به آشــوب نزد و اجازه داد 
که قضیه ســیر قانونى خودش 
را طى کند و آنچــه قانون حکم 
مى کند اجرا شود. اما این رویه به 
مذاق آقایان مدعى قانونمدارى 
خوش نیامد. آنها انتظار داشتند که 

استاندارى نیز وارد بازى سیاسى آنها شده و همنوا با امثال 
مطهرى و بوق هاى رسانه اى بر شوراى نگهبان بتازد 
و شهر و استان را به آشوب بکشد، فضایى که هیچگاه 
اتفاق نیافتاد. بعد از این ماجرا فشارها براى تغییر استاندار 
افزایش پیدا کرد و اصالحات با تحت فشــار گذاشــتن 
رئیس جمهور و وزیر کشور سعى در تغییر استاندار داشتند. 
در مقطعى نهاوندیان به اصفهان سفر کرد تا مقدمات این 
تغییر را فراهم و نظر بزرگان شهر در این باره را مساعد 
کند، سفرى بى نتیجه که حاصلش ابقاى استاندار شد و نه 
تغییرش. اما پس از آن در محافل شرط و شروطى براى 
ابقاى استاندار عنوان مى شــد. شروطى که اصالحات 

تعیین کرده و باید انجام شــود. تغییر مدیران اصولگرا 
یکى از همین شــروط بود. گرچه چنین بحثى هیچگاه 
تأیید یا رد نشد اما در عمل چنین اتفاقى رخ داد. مدیران 
اصولگراى شهر، یکى پس از دیگرى تغییر کردند. ابتدا 
عســگرى فر از کانون پرورش فکرى کودك و نوجوان 
رفت، بعد در اقدامى بدون توجیه، حاج رحیمیان از ثبت 
احوال جدا شد. تغییر مدیر ثبت احوال و فرماندار تنها چند 
ماه مانده به انتخابات مى تواند نشانه اى بارز از اقدامات 
انتخاباتى طیف تندرو جریان اصالحات باشد. شائبه هاى 
فراوانى به این تغییرات وارد اســت و نمى توان ساده از 
کنار آن گذشت. در کنار این موارد شاید بهتر باشد به دو 
مورد دیگر از اقدامات استاندار که به وضوح براى جلب 
رضایت اصالحات انجام شده اســت، اشاره کنیم. عدم 
اقدام در خصوص قرار تعیین شــده توسط قوه قضائیه 
براى شهرداران دو شهر از شهرهاى اطراف اصفهان و 
نحوه حضور در راهپیمایى 22 بهمن امسال. این موارد 
و همینطور تغییرات ذکر شده را مى توان نشانه هایى از 
تغییر رفتار استاندار و خارج شدن استان از مسیر اعتدال و 
قانون بر اثر فشارهاى وارده دانست. کشف این موضوع 
که تغییر فرماندار تنها دو ماه مانده به انتخابات هیچ دلیل 
اجرایى و کارى ندارد و صرفًا سیاســى است احتیاج به 
منابع خبرى آنچنانى یا هوش بسیار باالیى ندارد، صرفًا 
اندکى و فقط اندکى تأمل کافى است. اینکه استاندار(ى) 
تا چه زمانى قرار است در مقابل این فشارها کوتاه بیاید 
مشخص نیســت و دیگر نباید از شنیدن هیچ خبرى در 
این خصوص تعجب کنیم. با این روندى که پیش گرفته 
شده است، بعید نیست یک ماه مانده به انتخابات اعالم 
شود که ســتاد مرکزى انتخاباتى اصالح طلبان براى 
تعامل بیشتر به استاندارى منتقل شده است! گرچه تغییر 
فرماندار در حوزه اختیارات استاندار است، اما از این لحاظ 
که به نظر مى رسد در صورت 
جدى شدن این تغییر استاندار 
آنچنان اختیارى هم نداشته 
است، ورود مجمع نمایندگان، 
امام جمعه و یــا نهادهایى 
مانند سازمان بازرسى در این 
خصوص مى توانــد  توجیه 
پذیر باشــد و جلوى اقدامى 
که ممکن است استان و شهر 
را دچار حاشیه هاى بى مورد 

کند، بگیرد.»

 ضربه از کانون
ســخنرانى هــاى حســن 
روحانــى در یکــى دو روز 
گذشــته بیش از همیشــه 
انتخاباتى شــده اســت. از 
طرفى نــام کســانى براى 
نشستن بر کرسى باقیمانده 
اصفهــان در مجلس مطرح 
اســت کــه از حمایت قوى 
جنــاح اصــالح طلــب و 
اعتدالیــون برخوردارنــد و 
گمانه زنى هــا نیز حاکى از 
اقبال مردمى به آنهاســت. 
در کنار همه اینها، طرفداران 
دولت در حال بسیج امکانات 
خود براى در اختیار گرفتن 
شوراهاى اسالمى هستند. 
این سه عامل نشان مى دهد که فضاى کشور به تدریج 
به ســمت انتخاباتى شــدن پیش مى رود و به تبع آن، 
اصفهان هم از این تغییر فضا تأثیــر خواهد گرفت. در 
چنین شرایطى حتى از دست رفتن یک کرسى مدیریتى 
در شــهر مهمى مثل اصفهان نیز بــراى اصولگرایان 
مى تواند تبعات جبران ناپذیرى به همراه داشته باشد؛ 
چه رســد به اینکه تغییــر در کانــون انتخابات یعنى 
فرماندارى باشد. اصولگرایان به خوبى مى دانند تغییر 
فرماندار اصفهان در نخستین روز آغاز ثبت نام نامزدهاى 
انتخابات مجلس براى آنها حاوى چه پیامى و داراى چه 

تبعاتى است.            

خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با 
اشاره به افزایش نرخ بیکارى تحصیل کنندگان در استان 
گفت: در حال حاضر 35 درصــد از تحصیل کرده هاى 
استان بیکار هستند و بر همین اســاس الگو قرار دادن 

کارآفرینان در ایجاد کسب  و کار ضرورى است.
محسن نیرومند گفت: در سال هاى اخیر جامعه به سمتى 
رفته است که نیاز به حضور افراد کارآفرین بیشتر شده و 
تالش هایى براى عبور از اقتصاد متکى بر منابع و رسیدن 

به اقتصاد مبتنى بر دانش صورت گرفته است.
وى بیان کرد: بر اساس ابالغ وزارت کار و رفاه اجتماعى 
تجلیل از کارآفرینان در دو ســطح استان و کشور انجام 

مى شود.
وى اظهار داشت: به دلیل اهمیت کارآفرینى در کشور، بر 
اساس دستورالعمل هاى ابالغى باالترین مقام هر استان 
به عنوان رئیس جشــنواره انتخاب مى شود که در سطح 

استان، استاندار است.
نیرومند در رابطه با نحوه انتخاب کارآفرینان برتر افزود: از 
16 خرداد سال 95 ثبت نام کارآفرینان در سایت این اداره 
انجام شد و تعداد 479 نفر اطالعات خود را درج کردند، 
از این تعداد 104 نفر حائز شــرایط داورى بودند و بعد از 
داورى 23 طرح به مرحله بعدى راه یافت ودر نهایت16 

طرح انتخاب شد .

رئیس کانون انجمن هاى صنفى کارفرمایان اســتان 
اصفهان با انتقاد بــر اینکه از امروز 15 درصد ســپرده 
کارفرمایان در صورت دریافت تســهیالت با نرخ بهره 
18 درصد بلوکه مى شود، گفت: متاسفانه تنها 20 درصد 

جمعیت زنان کشور مشغول کار هستند.
عبدالوهاب ســهل آبادى بــا تاکید بــر اینکه آهى که 
کارگران در این مقطع مى کشــند را ما تاوانش را پس 
خواهیم داد، بیان داشت: متاســفانه شرایط به گونه اى 
شده که کارگران امروز حتى پولى براى مداواى دندان 

بچه خود ندارند.
وى خطاب به مدیران ارشداصفهان، گفت: نباید از ترس 

برکنار شدن، از بیان واقعیات چشم بپوشید و متاسفانه با 
این تفکر موجب افزایش نرخ بیکارى در کشور شده ایم.
وى در ادامــه بــا انتقاد بــر اینکه 15 درصد ســپرده 
کارفرمایان در صورت دریافت تســهیالت با نرخ بهره 
18 درصد بلوکه مى شود، گفت: با این اقدام در عمل نرخ 
بهره 22 درصد خواهد بود. رئیس اتاق بازرگانى اصفهان 
با بیان اینکه اگر کارفرمایان از پرداخت هزینه هاى برق 
و گاز و آب، بانک، تامین اجتماعى و ... غافل شوند این 
بخش ها موجب تعطیلى صنعت و تولید مى شود، ادامه 
داد: متاسفانه در این شرایط سخت زور کارفرمایان تنها 

به کارگران مى رسد . 

35 درصد از فارغ التحصیالن 
استان بیکار هستند

بلوکه شدن سپرده ها در 
صورت دریافت تسهیالت

برگزارى سوگواره 
یاس نبوى در 31 امامزاده

 رئیس اداره اوقـاف و امور خیریه ناحیه یک شهرسـتان 
اصفهان گفت: همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا(س) 
ویژه برنامه سـوگواره یاس نبـوى در 31 امامزاده ناحیه 
شهرسـتان اصفهان برگزار مى شـود.  حجت االسـالم 
و المسـلمین محمد رضا اسـماعیل پور افزود: این ویژه 
برنامه تا 12 اسفند ماه در سراسر بقاع متبرکه و امامزادگان

عظیم الشأن اصفهان برگزار مى شود.

بهره بردارى از 
سامانه صوتى باغ رضوان

مدیرعامل سازمان آرامسـتان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: با توجه به محیط فرهنگى، مذهبى آرامستان باغ 
رضوان جهت پخش ادعیه و پخش پیام هاى فرهنگى 
پروژه توسـعه فاز جدید سیسـتم صوت در آرامستان باغ 

رضوان تعریف و اجرا شد.
محمد پرورش اظهار داشت: سیستم صوت در آرامستان 
باغ رضوان در سال 74 مبتنى بر سیستم ولتى ارائه شد که 
معابر اصلى و تعداد اندکى از معابر فرعى سطح آرامستان 

را تحت پوشش خود قرار مى داد.
وى ادامه داد: در حال حاضر سیستم صوت آرامستان در 
فاز دوم آرامستان(محدوده قطعات 50 تا 66) و قطعه 22 
(قدیم و جدید) و قطعه نام آوران پیاده سـازى شده است 
که به صورت کامًال سیسـتمى تمامى صوت هاى مورد 

نظر را در ایام هفته و مناسبت هاى ویژه پخش مى کند.

 شرایط افزایش 
آالینده هاى جوى مهیاست

رئیـس اداره پیش بینـى هواشناسـى اسـتان اصفهـان 
گفت: با توجه به اسـتقرار جوى پایدار بر روى اسـتان در 
نواحى مرکزى و صنعتى اسـتان شرایط افزایش غلظت 
آالینده هاى جوى مهیاست. حسـن خدا بخش با اشاره 
به بررسى نقشه هاى هواشناسى استان اصفهان در روز 
دوشنبه(امروز) اظهار داشت: تحلیل این نقشه ها بیانگر 
استقرار جو پایدار بر روى استان طى چهار روز آینده است.

وى اضافه کرد: بر این اساس آسمانى صاف تا کمى ابرى 
و گاهى وزش باد پیش بینى مى شود و در نواحى مرکزى 
و صنعتى اسـتان شـرایط افزایش غلظـت آالینده هاى 

جوى مهیاست.

آغاز «منشور جاودانگى»
 از امروز

سوگواره آیینى نمایشى «منشور جاودانگى» به مناسبت 
شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از 9 تا 11 اسفندماه در 

اصفهان برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سـازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان، این برنامه از ساعت 9 تا 11 صبح، 
10 اسفندماه ویژه دانش آموزان پسـر و در تاریخ 9 و11 
اسفندماه ویژه دانش آموزان دختر و همچنین بعدازظهر از 
ساعت 15و30دقیقه ویژه دختران طرح رو به دریا برگزار 
مى شود. این سوگواره از ساعت 18و30دقیقه تا ساعت 
21 نیز ویژه عموم شهروندان در محل کوى امیریه، بلوار 
گلها برگزار خواهد شـد کـه عالقه مندان براى کسـب 
اطالعات بیشـتر در این خصـوص مى توانند با شـماره 

37790332 تماس حاصل کنند

اجراى طرح «هجرت» با 
حضور خانواده هاى روحانیون 

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان از برگزارى 
همایش ساالنه خانوادگى مبلغین طرح هجرت اصفهانى، 
در جوار بارگاه ملکوتى حضرت على بن موسى الرضا(ع) 
خبر داد. حجت االسالم والمسلمین سید حسین مؤمنى 
گفت: امسال این همایش در قالب همایش خانوادگى در 
حال انجام است که این افراد به همراه خانواده خود در دو 

نوبت سه روزه به مشهدالرضا(ع) اعزام مى شوند.
معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیــه اصفهان افزود: در 
این دوره عالوه بر برگزارى کالس هاى آموزشى ویژه 
مبلغین، کالس هایى مخصوص خانواده هاى آنها برگزار 
مى شود که این طرح را به یک اردوى تفریحى زیارتى و 

آموزشى مبدل خواهد کرد.

پرسش و پاسخ 
اعضاى شوراى شهر 
سده لنجان با 
شهردار

سومین جلسه پرسش و پاسخ اعضاى شوراى اسالمى شهر  و شهردار شهر سده لنجان با هدف ارائه گزارش عملکرد، بیان برنامه ها و 
پاسخگویى به سئواالت  مردمى در مسجد اعظم این شهر برگزار شد.

در ابتدا شهردار سده لنجان از تمامى کسانى که براى شهر سده لنجان زحمت کشیده و مى کشند تشکر نموده  و افزود: پویایى شما موجبات 
پویایى اقتصادى و اجتماعى این شهر را فراهم خواهد آورد.

محمدى از وجود تعامل بین شهردارى، اعضاى شوراى شهر و ادارات خبر داد و افزود: همه فعالیت ها زیر سایه تعامل است که این نعمت 
بزرگى است.وى اظهار داشت: شرایط اقتصادى حاکم بر کشور بر کسى پوشیده نیست و در این شــرایط ما و شوراى اسالمى شهر با 

سیاستگذارى در مسائل  سعى نمودیم  با ایجاد فضاى تعاملى ،خدمات خوبى در مسائل عمرانى و فرهنگى در شهر ایجاد نماییم.
 در ادامه رئیس شوراى اسالمى شهر گزارش کاملی از شروع کار شوراي چهارم تاکنون ارائه و از حضور مردم در این جلسه تقدیر کرد .

 نبى ا... ادیبى از شهردار سده لنجان و پرسنل شهرداري که با برنامه و تعامل در حال پیش بردن امورات این شهر است تشکر نموده و از 
وجود تعامل شهردار با مردم و شوراى اسالمى شهر ابراز خوشحالى کرد و افزود: اهم برنامه هاي عمرانی شهر در راستاي خواسته هاي 

عمومی مردم و کاهش کمبودها و مشکالت شهر می باشد .

350 نفر شهر را تمیز نگه مى دارند
مدیرعامل ســازمان خدمات موتورى شــهردارى 
اصفهان گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز 
و افزایش حجم کارى تعداد نیروها و ماشــین آالت 

سازمان براى نظافت شهر افزایش مى یابد.
حمیدرضا صبور اظهار داشــت: در همه ایام ســال 
نظافت شهر به صورت 24 ساعته انجام مى شود اما 
با نزدیک شدن به ایام نوروز حجم کارى سازمان دو 
برابر مى شود در همین راستا نیز تعداد نیرو و ماشین 
آالت براى نظافت شهر افزایش مى یابد. وى ادامه 

داد: در آخرین ماه ســال نظافت شهر در بخش هاي
مختلف بــا فعالیت شــبانه روزي 350 نفــر نیرو و 
بخش هاى خصوصى انجام می شــود. مدیر عامل 
سازمان خدمات موتورى شــهردارى اصفهان ادامه 
داد: این تعداد نیرو از 15 اسفند تا 15 فروردین ماه به 

صورت 24 ساعته در آماده باش هستند.
 صبور اعالم کرد: همچنین تعداد نیروها براى نظافت 
زاینده رود افزایش مى یابد تا شهروندان و مسافران 

نوروزى شاهد شهرى آراسته و پاکیزه باشند.

,,
 کرسى فرماندارى فضل 
ا...کفیل با توجه به 
اهمیت شهر اصفهان 
به خصوص در ایام 
انتخابات، سمبل مقاومت 
اصولگرایان و برگ برنده 
آنها در مقابل دولت حسن 
روحانى به حساب 
مى آمد. از همین جهت 
نیز تغییر کفیل به شدت 
آنها را خشمگین ساخته 
آن هم در حالى که چیزى 
تا روز برگزارى چند 
انتخابات مهم باقى نمانده 
است

فرماندار اصفهان بعد از 5 سال تغییر کرد

 «فرمان» دارى 
از دست اصولگرایان خارج شد



استاناستان 2889دوشنبه  9 اسفند  ماه 0505

رشد جمعیت استان 1/6 است
رئیس کارگروه سـالمت اسـتان اصفهان گفت: هم 
اکنون رشـد جمعیتى اسـتان اصفهان 1/6اسـت که 
بایدبه 2/3 برسد، در این صورت مى توانیم به نقاط امید 
بخشى دسـت پیدا کنیم و اگر این رشد محقق نشود، 

استان با مشکالتى روبه رو خواهد شد.
کمال حیـدرى با تأکیـد بر اینکـه اگـر 8 درصد یک 
جامعه پیر شود زنگ خطر جمعیتى آن کشور به صدا 
در مى آیـد، گفت: اکنون جامعه ایران با کاهش رشـد 

جمعیتى و افزایش سالمندى مواجه است.

نمایش «هزاران دست»
 در تاالر هنر 

نمایـش دینى «هـزاران دسـت» بـه نویسـندگى و 
کارگردانـى محمدرضا رفیعى در تـاالر هنر اصفهان 
به روى صحنه رفت. حکارگـردان این نمایش اظهار 
داشـت: نمایش «هزاران دسـت» براى اجـرا در ایام 
محرم و صفـر برنامه ریزى شـده بـود ولى بـه دلیل 

مشکالتى براى ایام فاطمیه آماده شد.
محمدرضا رفیعى با بیان اینکه این نمایش در باره امام 
حسین(ع) و واقعه کربالست، افزود: در این نمایش 15 
بازیگر به ایفاى نقش مى پردازند. وى گفت: نمایش 
«هزاران دست» در سالن اصلى تاالر هنر اصفهان تا 

15 اسفند به روى صحنه خواهد بود.

گل شب بو باید به نام 
خمینى شهر ثبت معنوى شود

معاون جهاد کشـاورزى اسـتان اصفهـان گفت: گل 
شـب بو باید به نام خمینى شـهر ثبت معنوى شـده و 
براى برنددار شـدن گل شـب بـوى شهرسـتان باید 

پیگیرى هایى انجام شود.
اصغر کرمانى با اشـاره به ویژگى هایى که شهرستان 
خمینى شـهر دارد، افزود: خاك مناسب و کشت پذیر، 
پتانسـیل الزم براى کشـاورزى را فراهم کـرده، آب 
و هواى تمیـز و باغات فراوان جاذبه هاى گرشـگرى 
را فراهـم کرده و تولیـد کنندگان ماهرى کـه در این 
منطقه فعالیت دارند نیز از ویژگى هاى شـاخص این 
خطـه اسـت. وى خاطرنشـان کـرد: تولیـد برخى از 
محصوالت گیاهى نظیر گل شـب بو، گالبى، تنباکو 
و... در شهرسـتان خمینى شـهر وجود دارد که نیاز به 
توجه بیشتر داشته تا به سمت نابودى نرود چرا که در 

اقتصاد منطقه اثرگذار است.

 داستان خوانى «گلشیرى»
آخرین برنامه «آن گاه داسـتان» در سال 95 از سوى 
مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان، فردا10 اسفندماه 

در حوضخانه قلمستان برگزار مى شود.
رئیـس مرکز آفرینـش هاى ادبى قلمسـتان بـا بیان 
این مطلـب گفـت: هشـتمین و آخرین برنامـه «آن 
گاه داستان» در سـال جارى، 10 اسـفندماه از سوى 
مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان سازمان فرهنگى 
-تفریحى شهردارى اصفهان در حوضخانه قلمستان 

برگزار مى شود.
الهه رضایى خاطرنشـان کـرد: این برنامـه با حضور 
«کیهـان خانجانـى» داسـتان نویـس و داسـتان 
خوانى «سیاوش گلشیرى» داسـتان نویس و «الهه 
صادقانى» برنده سـوم گاه سـوم جشـنواره داستانى 

چهارگاه از ساعت 16 تا 19 برگزار مى شود.

 آموزش و ارائه ژله هاى سالم 
جشـنواره «صبحانـه سـالمت» بـا آمـوزش و ارائه 
ژله هاى سـالم امـروز دوشـنبه 9 اسـفندماه میزبان 

شهروندان ارشد شهر است. 
رئیس باغ تجربه با بیـان این مطلب گفت: باغ تجربه 
این هفته در قالب جشـنواره «صبحانه سـالمت» با 
آموزش انواع ژله هاى سالم میزبان شهروندان ارشد 

شهر است.
فریبا زارعان افزود: این برنامه از ساعت 8و 30 دقیقه 
تا 10 و 30 دقیقه صبح با حضور سـالمندان به عنوان 
شـهروندان ارشـد شـهر در محل باغ تجربـه برگزار 
مى شـود که شـرکت کنندگان در این برنامـه با طرز 

تهیه یک نوع ژله نیز آشنا مى شوند.

خبر

معاون امــداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: به 175 حادثه دیده در ســطح اســتان 
اصفهان توســط امدادگران این جمعیت، کمک رسانى 

شد.
داریــوش کریمــى در ادامــه اظهار داشــت: 142 
نفر نیــروى عملیاتــى ایــن جمعیــت در قالب 48 
تیم عملیاتــى با همــراه داشــتن تجهیــزات الزم 
امــدادى در عملیــات هــاى مختلف بــه کارگیرى 

شدند.
معاون امــداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان با اشــاره به حوادث تحت پوشــش جمعیت 

هالل احمر اســتان، افزود: در بــازه زمانى 30 بهمن 
تا هفتــم اســفندماه، 12 مــورد حادثه جــاده اى، ده 
مورد حادثه شــهرى، هشــت مورد خدمات حضورى، 
شــش مورد حادثه صنعتــى و کارگاهــى، پنج مورد 
حادثه بــرف و کــوالك، دو مورد حادثه کوهســتان 
و یــک مــورد حادثــه ســاحلى توســط نیروهاى 
امــدادى جمعیت هالل احمر اســتان پوشــش داده

شد.
وى اعالم کرد: در طول این مدت ســه مورد عملیات 
رهاسازى توسط تیم هاى عملیاتى این جمعیت صورت 

گرفته است.

رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک در حاشیه برگزارى 
دومیــن کنگــره بیــن المللــى آفریقایى- آســیایى 
مایکوباکتریولوژى در اصفهان عصر روز شنبه با جمعى 
از فعاالن اقتصادى اصفهان دیدار و در خصوص راهکار 
هاى تحقق اقتصاد مقاومتى مد نظر رهبر معظم انقالب 

و ارتقاى فعالیت هاى اقتصادى گفتگو کرد.
على اکبر والیتى در این دیدار توســعه و پیشرفت روز 
افزون کشور در راســتاى سند چشــم انداز 20 ساله و 
دستیابى به رتبه اول منطقه در زمینه هاى مختلف را از 

راهبردهاى کالن کشور ذکر کرد.
وى با اشــاره به تأکیدات رهبر معظــم انقالب و ابالغ 

سیاست هاى اقتصاد مقاومتى و اجراى اصل 44 قانون 
اساسى گفت: نشانه مثبتى از عزم و اراده عموم در استان 
و اصفهان و سراسر کشور براى دستیابى به این اهداف 

اساسى و مهم وجود دارد.
والیتى نمونه هاى فعــال اقتصــادى مانند مجموعه 
پرشــیان فوالد در اصفهان را براى ترغیب دیگر بخش 
هاى اقتصادى فرصتى مغتنم دانســت و گفت: در کنار 
این فعالیت ها باید به زمینه هاى فرهنگى و اجتماعى نیز 
توجه ویژه نمود که تأکید رهبر معظم انقالب در ارتباط 
با پیوست فرهنگى براى پروژه هاى اقتصادى در همین 

راستاست.

نشانه تحقق اقتصاد مقاومتى 
در اصفهان دیده مى شود

کمک رسانى به 175 
حادثه دیده در سطح استان  

ساسان اکبرزاده
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشــکى استان اصفهان به 
مناسبت 8 اسفند سالروز تأسیس بسیج جامعه پزشکى( که 
در آن روز در 8 اسفند 64 ،عراق در حمله وحشیانه شیمیایى، 
عده اى از سفیدپوشان بســیجى را به شهادت رسانده و یا 
مجروح کرده بود) به میان خبرنگاران آمد و با ارائه گزارشى 

فعالیت هاى انجام شده را تشریح کرد.
دکتر محسن حجتى گفت: 22 گروه قشرتخصصى بسیج 
در هشــت کارگروه همچون کارگروه هاى رفاهى، زنان، 
آموزش، امنیت، سالمت، عمرانى و ... فعالیت داشته و پنج 
نخبه در حوزه کارگروه ســالمت در جلسات شرکت مى 
کنند و ما هر سال در یک موضوع شاخص در دستگاه هایى 
که نیازمند کمک هستند وارد شــده و عمل مى کنیم، که 

سیاست هاى نوین جمعیت و ... از جمله آنهاست.
وى با بیان اینکه ســازمان بســیج جامعه پزشکى استان 
اصفهان در سال 75 تأسیس شــد و عمًال از سال 79 کار 
حرفه اى خود را آغاز کرد، افزود: هم اکنون سازمان بسیج 
جامعه پزشکى در استان اصفهان حدود هشت هزار عضو 
داشــته که از این تعداد  دو هزار نفر با ما همکارى نزدیک 
دارند که 250 نفر از این پزشکان متخصص و فوق تخصص 
هستند. حجتى اظهار داشت: طى هفت ماهى که قرارگاه 
رفع محرومیت  راه اندازى شده، خدمات بسیار مطلوبى در 

روستاهاى دورافتاده استان به مردم ارائه داده اند.
وى افزود: مقدمات کار در منطقه میرنگان براى اجراى طرح 
پاك سازى و ایجاد شهر پاك فراهم شده است که از سال 

آینده عمًال، اقدامات امداد و درمان صورت مى گیرد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکى استان اصفهان از ایجاد 
بیمارستان صحرایى و اعزام پزشک و مشاور به میرنگان 
براى اجراى طرح شهر پاك در میرنگان فالورجان خبر داد.

حجتى گفت: در حالى که امروز یکى از مهمترین نیازها طب 
سنتى است اما مشــکل آن است که پزشکان طب سنتى، 
طب نوین را قبول ندارند و پزشکان طب نوین، طب سنتى 

را. این در حالى است که افراد سودجو  هم سوء استفاده کرده 
و در حقیقت طب سنتى در ایران مظلوم  واقع شده است که 
در این راســتا ما کالس هاى متعددى را با موضوع طب 
تلفیقى(سنتى و نوین) در رشته هاى  مختلف پزشکى براى 

بیش از 400 پزشک برگزار کردیم که بسیار هم موفق بود.
وى افزود: همچنین به کمیته امداد، بهزیستى و ائمه جمعه در 
کل استان اعالم کردیم اگر نیازمندى در حوزه سالمت دارند 
به ما معرفى کنند تا آنان با مراجعه به سازمان بسیج جامعه 
پزشکى اصفهان و یا 22 کانون ما در شهرستان ها، از خدمات 
رایگان در حوزه ســالمت بهره گیرند. حجتى از نظارت بر 
مراکز ترك اعتیاد در استان اصفهان ازسوى سازمان بسیج 
جامعه پزشکى خبر داد و گفت: ما 430 مرکز ترك اعتیاد در 
استان اصفهان داریم و تیم هاى ما که دوره هاى آموزشى 
را گذرانده اند از این مراکز بازدید کرده و این مراکز را ثبت 
نموده اند و در استان تخلفات چندانى را شاهد نبودیم. این 
در حالى است که در دیگر استان ها و شهرها تخلفات زیادى 

صورت گرفته است.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکى استان اصفهان اظهار 
داشت: در کشور دو میلیارد تومان بودجه در اختیار سازمان 
بسیج جامعه پزشکى قرار گرفته است تا در این راستا فعالیت 
شــود. حجتى همچنین گفت: توان علمى بسیج جامعه 

پزشکى استان اصفهان بسیار باال بوده و 45 تیم اضطرارى 
نیز آماده خدمت در زمان بروز حوادث احتمالى است.

■■■
مسئول کارگروه بسیج جامعه پزشکى استان اصفهان نیز به 
خبرنگاران گفت: بزرگ ترین دغدغه دولت ها، سالمت بوده 
و سازمان بسیج جامعه پزشکى با تشکیل کارگروه با تفکر 
بسیجى و مشارکت مردم در عرصه هاى مختلف سعى دارد 

اهداف انقالب اسالمى را براى توسعه بیشتر فراهم سازد.
کمال حیدرى اظهار داشت: کارگروه سالمت بسیج جامعه 
پزشکى استان اصفهان با جلساتى که با حضور نخبگان و 
دستگاه هاى مرتبط برگزار مى کند، اولویت ها را تعیین و 
آنها را به گفتمان تبدیل کرده و به آن مى پردازد.وى افزود: 
زیرساخت هاى الزم براى اجراى سیاست نوین جمعیتى نیز 

باید فراهم شود و همه باید کمک کنند.
■■■

کارشناس مسئول امداد و درمان ســازمان بسیج جامعه 
پزشکى استان اصفهان هم گفت: در مناطقى که نیازمند 
شبکه درمان بوده و دانشگاه علوم پزشکى نمى تواند آن را 
دایر کند از قشر بسیج جامعه پزشکى استفاده شده و در این 
راستا ارتقاى آموزش و پیشگیرى بیشتر مدنظر ماست و با 

پیشگیرى بسیارى از هزینه ها کاهش مى یابد.
دکتر محمد حیدرى با بیان اینکه امسال ما 15 اکیپ پزشکى 
به مناطق محروم از جمله پشتکوه فریدونشهر اعزام داشتیم، 
افزود: در این مدت 80 تیم به حاشیه کالنشهر اصفهان چون 
حصه، دارك، زینبیه و ... اعزام کردیم و هشت هزار و 465 
نفر ویزیت رایگان، سه هزار و 248 نفر آزمایشات قندخون، 
چهار هزار و 328 نفر فشارخون،دو هزار و 325 مورد ویزیت 
مامایى، هزار و800 مورد تزریقات، 15 مورد ارجاع جراحى 
به صورت رایگان، 348 نفر مداواى دندانپزشکى و چهارهزار 
و 320 مورد غربالگرى انجام شد.  وى از اجراى طرح شهید 
چمران در مناطق برون مرزى خبر داد و افزود: ما در عراق و 

سوریه نیز خدمات بهداشتى ارائه دادیم.

معاون اقتصادى و مالى شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
76 درصد میزان فروش پیش بینى شده فوالد مبارکه براى 
مشتریان داخلى و 24 درصد از کل فروش براى صادرات در 

نظر گرفته شده است.
امیرحسین نادرى درباره رشــد 53 درصدى سود هر سهم 
فوالد مبارکه اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه با سرمایه 
75 هزار میلیارد ریال، سود هر ســهم خود را با 53 درصد 
افزایش نسبت به آخرین پیش بینى سال 95 مبلغ 253 ریال 

اعالم کرده است.
وى گفت: شرکت فوالد مبارکه همچنین براى سال 96، 
مقدار شش میلیون و 979 هزار تن فروش انواع محصول 
را به ارزش 119 هزار و 937 میلیارد ریال پیش بینى کرده 
که این میزان، نســبت به مقدار فروش محصول در سال 
جارى، 11 درصد رشد را نشان مى دهد. همچنین پیش بینى 
ارزش فروش محصوالت در سال 96 رشد 21 درصدى را 

نشان مى دهد.
معاون اقتصادى و مالى شــرکت فوالد مبارکه اصفهان از 
قیمت فروش محصوالت به عنوان عامل اصلى اثرگذار بر 

سودآورى یادکرد و افزود: امیدوار هستیم در صورت ثبات 
قیمت هاى فروش در محدوده فعلى، چشم انداز سودآورى 

شرکت در سال آتى بسیار روشن باشد.
وى درباره دیگر علل اصلى رشــد فروش شرکت افزود: با 
توجه به بهره بردارى از ماشین ریخته گرى شماره 5 در سال 
جارى و اضافه شدن محصوالت این خط به سبد محصوالت 
در سال آتى، مقدار تولید و فروش در بودجه سال 96 نسبت به 

سال 95 افزایش یافته است.
نادرى تصریح کرد: تمرکز شــرکت بــر تأمین محصول 
موردنیاز مشتریان داخلى بوده و حفظ مشتریان خارجى از 
دیگر عوامل اثرگذار بر این مهم اســت، به طورى که 76 
درصد میزان فروش پیش بینى شده براى مشتریان داخلى 
و 24 درصــد از کل فروش براى صــادرات در نظر گرفته 

شده است.

24 درصد کل فروش 
فوالد مبارکه براى 
صادرات است 

صادرات 1081 میلیون دالر کاال از اصفهان 
مدیرکل گمرك اســتان اصفهان گفت: صادرات  استان 
اصفهان در 11 ماه سال جارى به ارزش هزار و  81 میلیون 

دالر و دو هزار و 568 هزار تن رسید.
احمدى ونهرى تعداد اقالم صادراتى استان را 335 قلم 
برشــمرد و افزود: از نظر وزنى رتبه پنجم کشور و از نظر 

ارزشى رتبه 9 کشور به استان اصفهان اختصاص دارد.
وى فصول عمده صادراتى استان را شامل 24 درصد آهن 

و فوالد، فرآورده هاى نفتى 17 درصد، فرش و کف پوش 
11 درصد، مصنوعات آهن و فوالد 8 درصد و محصوالت 
لبنى 4 درصد، مصنوعات سنگ، گپ و سیمان 4درصد، 

مواد و اشیاى پالستکى 3 درصد برشمرد.
مدیرکل گمرك استان اصفهان تصریح کرد: عراق با 400 
میلیون دالر و  افغانستان با 183 میلیون دالر مقاصد اصلى 

صادراتى استان اصفهان است.

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان از 
برنامه ها و طرح هاى اجرایى رئیس نیروى انتظامى در 

چهارشنبه آخر سال خبر داد.
سرهنگ جهانگیر کریمى معاون اجتماعى فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان در گفتگو با ایمنا، در خصوص 
چهارشنبه  سورى پایان سال گفت: طى بررسى هاى ده 
سال اخیر روند خسارات و آسیب هاى چهارشنبه سورى 

هر سال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وى افزود: سال گذشته بنا به گزارش وزارت بهداشت 
تنها یک مورد اعزام به بیمارستان و سوختگى داشته ایم 
و امیدواریم امســال با توجه به آگاهــى که مردم پیدا 
کردند و همراهى و اطالع رســانى که شده حتى یک 
نفر ســوختگى هم در بیمارســتان هاى سطح استان 

نداشته باشیم.
ســرهنگ کریمى با بیــان برنامه هاى تعریف شــده 
براى چهارشنبه ســورى آخر سال گفت: با همکارى و 
مشارکت دستگاه هاى فرهنگى و اطالع رسانى جهت 
اطالع دقیق به مردم در خصوص مسائل چهارشنبه آخر 
سال مهمترین محور اطالع رسانى، مراقبت از کودکان، 
نوجوانان و جوانان، عدم اســتفاده از مواد محترقه غیر 
استاندارد اســت که مى توانند آسیب هاى بسیار جدى 

را به وجود آورد.
وى اظهار داشت: در راستاى این مشکالت فیلم هاى 
کوتاه، عکس هاى پــر محتوا، بنرها و پوســترهایى 
متناســب با موضوع مورد نظر طراحى شده و در سطح 

شهر به نمایش در خواهد آمد.
ســرهنگ کریمى خاطر نشــان کرد: با دستگاه هاى 
دولتى استان جلسه داشتیم و یکى از موضوعات اصلى 
مطرح شده درجلسه بحث چهارشــنبه سورى بود که 
همه دستگاه ها متناســب با ظرفیت ها و وظایف مورد 

نظر اقدام مى نمایند.
وى در خصوص همکارى آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان در راســتاى فرهنگســازى و اطالع رسانى 
چهارشنبه آخر سال گفت: از آنجایى که بیشتر مخاطبان 
ما در شب چهارشنبه سورى جوانان و نوجوانان هستند، 
آموزش و پرورش با ارائه بروشورها، بنرها و اختصاص 
برنامه هایى، آگاهى رســانى خطرات و آسیب هاى آن 
روز با مواد محترقه را در دستور کار خود قرار داده است.

بخشى از فعالیت هاى نیروى انتظامى فعالیت ایجابى 
اســت و بخش دیگر فعالیت هاى انتظام بخشــى. در 
چهارشنبه آخر سال انتظام بخشــى در حوزه ترافیک 
شــهر و تمرکز پلیس بر محدوده هاى مختلف شــهر 
با نظارت و هدایت تیم هاى ویژه ترافیک شــهر روان 

سازى مى شود.
وى ادامه داد: در سال گذشته با توجه به فرهنگسازى 
و انتظام بخشى انجام شده خوشبختانه چهارشنبه آخر 

سال چهار راه ها، میادین و خیابان ها عارى از هرگونه 
ترافیک سنگین گزارش شد و امیدواریم امسال هم با 
توجه به برنامه ریزى هاى انجام شــده سطح شهر با 

حجم کم و ترافیک روانى روبه رو باشیم.
ســرهنگ کریمى در خصوص تردد موتورسیکلت ها 
گفت: در آن روز از تردد موتور سیکلت ها در حوزه هایى 
از شــهر جلوگیرى کرده و  متخطیان را اعمال قانون 

مى کنیم.
وى عنوان کرد: حضور بیشــتر مأموران پلیس راهور 
در ســطح شــهر باعث کاهش تخلفات و آسیب ها در 

آن روز مى شود.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 

تأکید کــرد: وظیفه مــا حفظ امنیت مردم در ســطح 
پیاده روها و معابــر پیاده رو اســت و از این رو حضور 
پلیس کمک مى کنــد تا این امنیت بــه خوبى برقرار 

شود.
وى در خصوص برخورد بــا صنوفى که اقدام به توزیع 
مواد محترقه غیر استاندارد یا قاچاق کنند اظهار داشت: 
طى جلسات، اخطارها و تذکرات انجام شده خوشبختانه 
با اعالم همکارى و همیارى خوب آنها مواجه شــدیم 
و نیروى انتظامى همچنان بــه بازدیدهاى خود ادامه 
مى دهد و به صورت ویژه در گلوگاه ها و ســطح شهر 

با هر گونه حمل و نقل مواد محترقه برخورد مى کنیم.
ســرهنگ کریمى از مردم و شــهروندان خواست اگر 

اطالعاتى در خصوص خرید و فروش و جابه جایى مواد 
محترقه  داشتند حتمًا با تلفن 110 پلیس تماس بگیرند 

گزارش بدهند.
وى ادامه داد: دادن این اطالعــات براى تیم مأموران 
انتظامى بســیار مؤثر اســت و مى تواند در پیشگیرى 

آسیب ها و ناهنجارى ها کمک کند.
سرهنگ کریمى افزود: در بازدید انجام شده یک مورد 
از واحد صنفى مقدارى مواد محترقه خطرناك کشف 
و ضبط شــد و با هماهنگى هاى انجام شده با دستگاه 
قضائى پرونده به مراجع قضائى ارسال شد و از آنجایى 
که این افراد با سالمت مردم بازى مى کنند با مجازات 

سنگین و برخورد قاطع روبه رو خواهند شد.

خط قرمز پلیس اصفهان در
 چهار شنبه سورى

معاون فرماندهى انتظامى استان مطرح کرد

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى اصفهان با انتقاد 
از فشارهاى مالیاتى بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
استان اصفهان، گفت: صادرات استان اصفهان طى دو 

سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است.
مســعود گلشــیرازى افزود: صادرات هر ساله استان 
نسبت به سال قبل 20 درصد کاهش مى یابد که نشان 
از روند نزولى تولید و تجارت اســتان دارد و باید اقدام 

مؤثرى در این زمینه انجام داد.
وى با انتقاد از فشــارهاى مالیاتى بر تولیدکنندگان و  
صادرکنندگان استان اصفهان، بیان داشت: زمانى که 
براى تولیدکننده نمونه مالیات چند برابر از سال هاى 
گذشته وضع مى شود نمى توان انتظار افزایش صادرات 

از صادرکننده داشت.
رئیس کمیســیون تجارت اتــاق بازرگانى اصفهان، 
تجــارت آزاد بــا ســوریه را فرصتى مناســب براى 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان اصفهان دانست 
و تأکید کرد: صــادرات کاال و خدمات باید در اولویت 

برنامه هاى اقتصادى کشور و استان قرار گیرد. 

مدیر جهاد کشــاورزى شهرستان نطنز گفت: کشت 
خیار تونلى در 150 هکتار از مزرعه هاى کشــاورزى 
شهرستان نطنز آغاز شده است و 95 درصد از سطح 
زیر کشــت این محصول در بادرود و خالد آباد کشت 

مى شود.
عبدالرضا مهدى بادى اظهار داشت: کشت خیار در این 
فصل به منظور پیش رس کردن محصول، به صورت 

زیر پالستیک غیر هواى آزاد ( تونلى) است.
وى افزود: شهرســتان نطنز در کشــت محصوالت 
صیفى و به خصوص خیار در سطح استان از جایگاه 
ویژه اى برخوردار است و در هر متر مربع درحدود 5 تا 

10 کیلوگرم خیار تولید مى شود.

کاهش 40 درصدى 
صادرات استان اصفهان 

طى 2 سال گذشته

کشت خیار تونلى در 
150 هکتار از 
مزارع نطنز

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکى استان اصفهان اعالم کرد

 45 تیم اضطرارى پزشکى، آماده خدمت هستند
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ویترین

 افزایش قیمت گاز از فروردین
با مصوبه مهرماه هیئت وزیـران، از ابتداى فروردین 
ماه سال 96 و با شروع فصل گرم سـال جدید، بهاى 
قبوض گاز متفاوت از بهاى قبوض گاز در فروردین 95 
محاسبه مى شـود. تفاوتى که موجب افزایش هزینه 

کم درآمدها و کاهش هزینه پردرآمدها خواهد شد.
محاسبه تعرفه گاز براى مشترکین تا پیش از این براى 
هشـت ماه گرم سـال (ابتداى فروردین مـاه تا پایان 
آبان ماه) بسـته به میزان مصرف به صـورت پلکانى 
تعیین مى شد اما از سـوم مهر امسـال قیمت پلکانى 
براى هشـت ماه سال حذف و همه مشـترکان اعم از 
پرمصرف و کم  مصرف به ازاى مصرف هر مترمکعب 
گاز 150 تومـان مى پردازنـد. موضوعى کـه موجب 
افزایـش هزینـه گاز براى کـم مصرف هـا و کاهش 

قیمت براى مشترکین پرمصرف خواهد شد.
با این تغییر در پلکان اول مصرفـى دو هزار تومان به 
بهاى قبض و در پلکان سوم مصرفى سه هزار تومان 

به بهاى قبض اضافه مى شود.

توافق جدید تایلند براى 
فروش برنج به ایران

تایلند براى نخسـتین بار در ده سـال گذشـته توافقى 
را براى فـروش برنج به ایران امضا کرده و نخسـتین 
محموله برنج سفید به میزان 50 تا 100 هزار تن ظرف 

یک تا دو ماه آینده صادر خواهد شد.
تقاضاى خرید اولیه، 50 تا 100 هزار تن برنج سـفید 

است. 
در گذشـته ایران 700 هزار تا یک میلیون تن برنج از 
کشـورهاى خارجى وارد مى کرد که در حدود 300 تا 

500 هزار تن آن از تایلند بود. 

بیمه بیکارى 
به هنرمندان تعلق مى گیرد

عضو ناظـر در کمیسـیون اصل 90 مجلس شـوراى 
اسـالمى گفـت: کمیسـیون تلفیق مجلس شـوراى 
اسـالمى، بودجه بیمه خبرنـگاران و هنرمنـدان را از 

هشت به 13 میلیارد تومان افزایش داده است.
محمد اسـماعیل سـعیدى عضو ناظر در کمیسـیون 
اصـل 90 مجلـس  اظهـار داشـت: در سـال جـارى 
مشـکل اساسـى که از سـوى مسـئوالن در رابطه با 
بیمه هنرمندان و خبرنگاران مطرح شد، بحث کمبود 
بودجه براى تحت پوشش قرار دادن تمامى مشموالن 
بود که خوشبختانه کمیسیون تلفیق اعتبار مورد نیاز 

را از هشت به 13 میلیارد تومان افزایش داده است.
وى تصریح کرد: در راسـتاى کمک بـه هنرمندان و 
عدم تضییع حقوقشان مقرر شد که با افزایش اعتبار، 
تمامى مشموالن تحت پوشش قرار گیرند و خدمات 
دهى این بیمه مانند دیگر بیمه هـا حتى با گنجاندن 

بیمه بیکارى، انجام شود.

واردات پرتقال 
براى تنظیم بازار

معـاون بازرگانـى وزارت جهـاد کشـاورزى واردات 
پرتقال از مصر را تأیید کرد و گفـت: دولت با توجه به 
سرمازدگى مرکبات شـمال، شـرکت نهاده دامى به 
عنوان کارگزار و مباشـر دولتى را انتخاب کرده که از 

مصر و ترکیه براى شب عید، پرتقال وارد کند.
على اکبر مهرفرد اظهار داشت: زنجیره تولید تا مصرف 
محصوالت کشاورزى خوب سامان نیافته و کشاورزان 
ما خرد هستند که تشـکل هاى بخش خصوصى باید 
در این زمینه به میدان بیایند، زیرا کشـاورزان ما یک 
هلدینگ ندارند و اگر کارخانه ها یک ساعت شیر را از 

او نخرند، بیچاره مى شود.
وى همچنین موضوع واردات پرتقال از مصر را تأیید 
کرد و گفـت: دولت با توجـه به سـرمازدگى مرکبات 
شمال شـرکت نهاده دامى به عنوان کارگزار و مباشر 
دولتى انتخاب کرده که از مصـر و ترکیه پرتقال وارد 

کند.
وى افـزود: این پرتقـال با تعرفـه 5 درصـد و رعایت 
شـرایط قرنطینـه اى وارد مى شـود و این بـدان معنا 

نیست که واردات پرتقال آزاد شده است.

در حالى که بازار رنگ و بوى شب عید به خود گرفته است، 
مدیر کل بازرسى و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان از اجــراى طرح نظارتى ویژه 

نوروز 1396 در سراسر کشور خبر داد.
داریوش بهنود قاســمى با اشــاره به زمان اجراى طرح 
نظارت بر بازار شب عید، گفت: طرح نظارتى پایش بازار 
کاال و خدمات ویژه نوروز و تــا پایان فروردین 1396 در 

سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
وى افزود: کنترل و نظارت بر بــازار کاالها و خدمات به  
عنوان یک ضرورت در حوزه بازرســى سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در طول ســال مدنظر 

بوده و طبق روال هر ســاله با توجه به افزایش تقاضاى 
مردم در ایام پایانى سال تشدید مى شود.

وى با اشاره به بخشى از اصنافى که تحت نظارت ویژه 
شــب عید قرار مى گیرند، ادامــه داد: در طرح نظارتى 
ویژه نوروز 1396 در سراســر کشــور، با مشارکت همه 
دســتگاه هاى ذیربط از جمله اتاق اصناف، فعالیت کلیه 
واحدهاى صنفى خدماتى از جمله نمایشگاه هاى بهاره، 
واحدهاى اقامتى، اماکن تفریحى – فرهنگى – زیارتى، 
رستوران ها، حمل و نقل درون شهرى، آژانس ها (هواپیما، 
قطار، اتوبوس) میادین میوه و تره بار، سردخانه ها، انبارها، 

قالیشویى ها و... بازرسى و نظارت مى شود.

رئیس سازمان خصوصى سازى گفت:تا هفته دوم اسفند 
صورتحساب سهام مشموالن ســهام عدالت پرداخت 

خواهد شد. 
میرعلى اشرف عبدا... پورى حسینى اظهار داشت: دولت 
هفته گذشــته در مورد اصالح سبد سهام  خبرى اعالم 
کرد و عده اى حمله کردند که سهام عدالت از دست رفت 
در حالى که مصوبه اصالح سبد سهام در جهت شفاف 
سازى و بهبود سهام است تا مشموالن از سهام بهترى 

برخوردار باشند.
به گفته پورى حسینى، سبد سهام با دقت مراقبت شده 
و ارزش آن کم نشده اســت. با پایان پذیرفتن ده سال 

باید مجموعه اقداماتى براى ســاماندهى سهام عدالت 
انجام دهیم که سه مرحله در نظر گرفته شده که مرحله 
اول ارائه و صدور صورتحســاب براى مشموالن است 
تا سود آن مشخص شــود ولى مراحل بعد هنوز نهایى 

نشده است.
رئیس ســازمان خصوصى ســازى افزود: پیش بینى 
شــده که صندوق هایــى تشــکیل شــود و یونیت 
صندوق ها به مشموالن داده شود و مرحله بعد هم ارائه 
اوراق سهام به مردم خواهد بود. ارائه صورتحساب با ورقه 
سهام متفاوت اســت و هنوز وقت خرید و فروش سهام 

فرا نرسیده است.

نظارت بر بازار شب عید 
آغاز شد

ارائه صورتحساب سهام 
عدالت طى روزهاى آینده

با افزایش استانداردهاى خودروى در نظر گرفته شده از 52 به 83 مورد 
تا ابتداى دى ماه سال 1397، قطعًا خط تولید پراید و پژو 405 حداقل تا 

دو سال آینده متوقف نخواهد شد.
به گزارش ایسـنا، پراید و پژو 405 دو خودرویى هستند که بیش از 20 
سـال از تولید آنها مى گـذرد اما کماکان خـط تولید آنها متوقف نشـده 
اسـت و علیرغم گفته مسـئوالن کـه بر اسـاس قانون باید خـط تولید 
اتومبیل هایى که ده سـال از عمـر آنها مى گـذرد متوقف شـوند، هیچ 
اقدامى در این راستا انجام نشده و با در نظر گرفتن استانداردهاى جدید 
خودرویى که تعداد آنهـا از 52 به 83 مورد افزایش یافته اسـت، به نظر 
مى رسد حداقل تا دو سال آینده شاهد ادامه تولید این دو خودرو باشیم.

سازمان ملى اسـتاندارد ایران اخیراً اعالم کرد که تعداد استانداردهاى 
خودرویـى جدیـد از 52 بـه 83 مـورد افزایـش یافتـه و بـر اسـاس 

تفاهمنامه اى کـه بین این سـازمان و وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
مدنظر قرار گرفته، تصمیم بر این است که تا ابتداى دى ماه سال 1396 
نیمى از این اسـتانداردها رعایت شـود و تا ابتداى دى ماه سـال 1397 
نیز سایر اسـتانداردهاى در نظر گرفته شـده که از 52 مورد به 83 مورد 

افزایش یافته، تطیبق داده شوند.
بر اساس این مهلت دو سـاله خودروهایى که محصوالت خود را با 83 
مورد استاندارد در نظر گرفته شده تطبیق ندهند، با توقف خط تولید روبه 
رو خواهند شـد اما در صورتى که پلت فرم خود را تغییر داده و استاندارد 
محصوالت خود را با 83 مورد اسـتاندارد کلى خودروهـا تطبیق دهند، 

مشکلى براى ادامه تولید نخواهند داشت.
در این بین اما سـئوال اصلى این اسـت که به چه علت خودروهایى که 
بیش از ده سال از تولید آنها گذشـته، نه تنها با توقف خط تولید روبه رو 

نشده اند که با افزایش اسـتانداردهاى در نظر گرفته شـده از 52 به 83 
مورد تا ابتداى دى ماه سـال 1397 فرصتى دو سـاله به آنها داده شـده 

است؟
در نیمه سـال جارى بود که صحبت هاى مختلف و متفاوتى در ارتباط 
با توقف خط تولید پراید و پژو 405 به گوش رسـید و پیروزبخت رئیس 
سازمان ملى استاندارد نیز در این راسـتا اعالم کرد که بر اساس قانون 
توقف تولیـد خودروهایى با بیش از ده سـال تولیـد، خودروهایى مانند 
پراید یـا پـژو 405 از خـط تولیـد خودروسـازان داخلى خـارج خواهند 

شد.
پس از ایـن اظهارات به نظر مى رسـید که حداقل تا پایان سـال جارى 
شـاهد تصمیم جدى در این راستا باشـیم اما بر اسـاس اخبارى که در 
ابتداى اسفندماه سال جارى توسط سـازمان ملى استاندارد منتشر شد، 

قطعًا خط تولید دو خـودروى پراید و پـژو 405 تا دى ماه سـال 1397 
متوقف نخواهد شـد و در صورت تغییـر پلت فرم از آن زمـان به بعد نیز 

شاهد ادامه خط تولید این دو خودرو خواهیم بود.
 اما سـئوال دیگـرى نیز که با آن روبه رو هسـتیم این اسـت کـه آیا در 
صورتى که خودروهاى مختلف از جمله دو خودروى مذکور اسـتاندارد 
محصوالت خود را با 83 محصول در نظر گرفته شـده توسـط سازمان 
ملى اسـتاندارد تطبیق ندهند خط تولید آنها متوقف خواهد شد یا خیر؟ 
آیا ایـن تصمیم اتخاذ شـده همچـون قانونى الـزام آور، خودروسـازان 
را مکلـف بـه رعایـت اسـتانداردهاى در نظـر گرفتـه شـده مى کند یا 
تنهـا تصمیمى برهه اى اسـت که با گذشـت زمان موجب مماشـات با 
سازندگان خودروهایى است که محصوالت آنها از کیفیت هاى به روز 

دنیا برخوردار نیست؟

بر اسـاس آخریـن آمارهـا از حجـم و میـزان مبادالت 
تجارى ایران در 11 ماه ابتدایى امسـال، چین همزمان 
بـزرگ تریـن خریـدار کاالى ایرانـى و از سـوى دیگر 

مهمترین کشور صادرکننده کاال به ایران است.
به گـزارش ایسـنا، چیـن همچنان جایـگاه خـود را به 
عنوان بزرگ ترین خریـدار کاالهاى ایرانى حفظ کرده 
اسـت به گونه اى که در 11 ماهه ابتدایى امسـال حجم 
صادرات غیرنفتى کشورمان به چین به هفت میلیارد و 
298 میلیون دالر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 6/91 درصد افزایش داشته و بهترین رشد در میان 
دیگر کشـورهاى عمده خریدار کاالى ایرانى را داشته

است.
پس از چیـن به ترتیب امارات  با شـش میلیـارد و 141 
میلیون دالر، عراق با پنج میلیـارد و 514 میلیون دالر، 
ترکیه با دو میلیارد و 958 میلیـون دالر و کره جنوبى با 

دو میلیارد و 691 میلیون دالر قرار دارند.

چین بزرگ ترین صادرکننده کاال به ایران
آمار تجارت خارجى کشورمان در 11 ماهه امسال نشان 
مى دهد که رتبه هاى نخست تا چهارم کشورهاى عمده 
صادرکننده کاال به ایران به ترتیب به کشـورهاى چین 
با 9 میلیـارد و 373 میلیون دالر، امـارات متحده عربى 

با پنج میلیارد و 797 میلیون دالر، جمهورى کره با سـه 
میلیـارد و 27 میلیون دالر و ترکیه بـا دو میلیارد و 389 
میلیون دالر اختصاص دارد. روند واردات ایران از چین 
0/9 درصد افزایـش و از مابقـى کشـورهاى مذکور به 
ترتیـب 15/20درصـد، 9/57 درصـد و 10/99درصـد 

کاهش داشته است.
همچنیـن واردات ایران از آلمـان در 11 ماهه امسـال 
بـه دو میلیارد و 170 میلیون دالر رسـیده و این کشـور 

پنجمین کشـور عمده طرف معامله با کشـورمان بوده 
اسـت، واردات ایران از آلمان در این مدت 36/3 درصد 

رشد داشته است. 
پیش تر گمرك ایران گزارش عملکرد تجارت خارجى 
کشور در ده ماهه امسال را منتشر کرده بود که بر اساس 
آن، صادرات غیرنفتى به 35 میلیارد و 270میلیون دالر 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 8/37 درصد 

افزایش داشته است.

در حالى که نمایندگان کارگران در شورایعالى کار بر ارتقاى سطح معیشت کارگران و کاهش هزینه هاى زندگى 
خانوار تأکید دارند، نمایندگان کارفرمایان مى گویند که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده 

و پاسخگوى نیاز کارگران و کارفرمایان نیست.
جمال رازقى جهرمى عضو هیئت مدیره کانون عالى کارفرمایان که در یک گفتگوى تلویزیونى صحبت مى کرد، 
اظهار داشت: اگرچه ما معتقدیم که افزایش مزد حق کارگران است و حداقل دستمزد پیشنهادى گروه کارگرى 

زیر خط فقر است ولى کارشناسان ما با افزایش مزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند.
وى گفت: تأمین معاش کارگـران و افزایش قدرت خرید خانوارهاى کارگرى مهم اسـت زیرا کارگران با حداقل 

حقوق فعلى نمى توانند امرار معاش کنند.
رازقى جهرمى با اشاره به آمارهاى بانک مرکزى افزود: بر اساس آمار بانک مرکزى 33 درصد سبد هزینه معیشت 
کارگران را هزینه هاى مسکن، 6 درصد هزینه هاى تحصیل و آموزش و 6/5درصد را هزینه هاى درمان تشکیل 

مى دهد اما برابر قانون تأمین این حداقل ها بر عهده دولت است و وظیفه کارفرما نیست.
وى با تأکید بر لزوم توجه به سه جانبه گرایى در شورایعالى کار افزود: متأسفانه سال هاى سال است که دولت خود 

را از حل موضوع دستمزد کنار کشیده و به وظیفه خود به عنوان ضلع سوم عمل نمى کند.
به اعتقاد عضو هیئت مدیره کانون عالى کارفرمایان دولت به جاى دقت نظر بر اخذ مالیات از کارفرمایان باید بر 

آمار باالى قاچاق متمرکز شود که خود نوعى فرار مالیاتى محسوب مى شود.
رازقى جهرمى گفت: در شرایطى که بیش از 85 درصد مالیات کشـور از بخش تولید گرفته مى شود نمى توان از 

کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بیشتر داشت.
على خدایى عضو کانون عالى شوراهاى اسالمى کار نیز در ادامه برآورد حداقل مزد کارگران در سال آینده را بین 

دو میلیون و 600 هزار تومان تا سه میلیون و 300 هزار تومان اعالم کرد.
وى گفت: منکر وظایفى که دولت در قبال معیشت کارگران دارد، نیستیم ولى مشکالت کارفرمایان ارتباطى با 

کارگران ندارد و آنها باید این مشکالت را با مجلس و دولت و سازمان هاى مربوط حل کنند.
عضو کانون عالى شوراهاى اسـالمى کار با تأکید بر لزوم افزایش قدرت معیشـت کارگران ادامه داد: با توجه به 
شرایط سخت و دشوار زندگى کارگران باید روند نزولى سبد معیشت متوقف شود. ماده 41 قانون کار در بند 2 بر 
ارتقاى معیشت کارگران تأکید کرده اسـت بنابر این نمى توانیم تنها به سـمت نرخ تورم برویم و مالك توجه به 

معیشت نیروى کار را در تعیین دستمزد نادیده بگیریم.
این مقام مسئول کارگرى با تأیید مشکالت بخش تولید، اظهار داشـت: کارگران مشکالت کارفرمایان را درك 

مى کنند ولى نباید مطالبات کارگران متأثر از مشکالت کارفرمایان شود.
وى با اشاره به ارتباط مستقیم رضایت کارگر با بهره ورى کارگاه،   افزود: کارگرى که از وضع کار و حقوق و دستمزد 
خود رضایت نداشته باشد بهره ورى هم ندارد این توقع زیادى اسـت که بهره ورى را به بهره کشى تبدیل کنیم. 

بنابر این تا زمانى که معیشت کارگران تأمین نشود نمى توان انتظار بهره ورى داشت.

رئیس اتحادیه قنادان با بیان اینکه قیمت انواع شیرینى 
از اردیبهشـت مـاه سـال 93 هیچ تغییر نداشـته اسـت، 
گفت: قیمت انواع شـیرینى شـب عید نیز با قیمت هاى 
مصـوب طول سـال در اختیـار مصـرف کننـدگان قرار 

مى گیرد.
على بهره مند افـزود: اکنون همه قنادى ها و شـیرینى 
فروشى هاى کشـور آمادگى عرضه شـیرینى با کیفیت 

براى مصرف شب عید را دارند.
وى تصریح کرد: از آنجا که به طور معمول در ایام نوروز 
شیرینى هاى ریز همچون نخودچى، برنجى، گردویى، 
نارگیلى، شیرینى هاى خانگى و سوهان عسلى مصرف 
مى شـود، نرخ ایـن نوع محصـوالت برحسـب کیفیت 
مـواد اولیـه و نـوع محصـول خواهد بـود اما نسـبت به 
قیمت شـیرینى هـاى مصـوب نـرخ متفاوتـى نخواهد 

داشت.
وى به نـرخ مصوب پنج قلم شـیرینى پرمصرف اشـاره 
کـرد و گفـت: براسـاس قیمـت مصـوب، هرکیلوگـرم 
شـیرینى برنجـى معمولـى 125 هـزار ریال، شـیرینى 
تـر و خامـه اى درجـه یـک 150 هـزار ریال، شـیرینى 
گل محمـدى 120 هـزار ریـال، شـیرینى زبـان و 
پاپیونى 125 هـزار ریال و کیـک یزدى 90 هـزار ریال 

است. 

نمایندگان مجلس شوراى اسـالمى در جلسه علنى روز 
یک شنبه8 اسـفند  پارلمان و در جریان بررسى جزئیات 
الیحه بودجـه سـال 1396 کل کشـور از مجموع 243 
نماینـده حاضـر، بـا 179 رأى موافـق، 24 رأى مخالف 
و سـه رأى ممتنع، بند الحاقى تبصـره 18 این الیحه را 

حذف کردند.
طبـق بنـد الحاقـى تبصـره 18 الیحـه بودجـه 96، 
وزارت ارتباطـات و فنـاورى اطالعـات موظـف اسـت 
به ازاى فروش هـر مگابیـت اینترنت، مبلـغ ده ریال از 
شـرکت هاى فروشـنده اخـذ و به حسـاب خزانـه دارى 

کل کشور واریز نماید.
بـه گـزارش تسـنیم، علـى الریجانـى رئیـس مجلس 
در جریان بررسـى ایـن بنـد الحاقى تبصـره 18 الیحه 
بودجه 96 گفت: باید مشـخص شـود که با تصویب این 
بند الحاقى تـا چه میزان به نـرخ اینترنت بـراى مردم و 

مصرف کنندگان افزایش مى یابد.
پس از اظهارات الریجانى، موافقـان و مخالفان این بند 
الحاقى نظراتشـان را مطرح کردند به گونه اى که برخى 
معتقد بودند نرخ اینترنت سه برابر و برخى نیز مى گفتند 
هشـت برابر افزایش مى یابد که در نهایـت الریجانى با 
توجه به مشکالت موجود حذف آن را به رأى گذاشت که 

نمایندگان با آن موافقت کردند.

رئیس نمایشگاه بین المللى صنایع دستى میالن (ایتالیا) 
با حضور در مرکز ملى فرش ایران خواسـتار حضور فرش 

ایرانى در این نمایشگاه شد.
«آنتونیو اینتیگلیتـا» در دیدار با رئیـس مرکز ملى فرش 
ایران با تشریح ویژگى هاى نمایشگاه صنایع دستى میالن 
از اشـتیاق برگزارکنندگان ایـن رویداد به حضـور مؤثر و 
پررنگ فرش دستباف ایران در نمایشگاه یادشده خبر داد.

بنابر گزارش روابط عمومى مرکز ملى فرش ایران، رئیس 
نمایشگاه بین المللى صنایع دسـتى میالن که «فدریکو 
رنستو» (مدیر امور بین الملل نمایشـگاه میالن) نیز او را 
همراهى مى کرد، گفت: در نمایشگاه صنایع دستى میالن 
بیش از سـه هزار صنعتگـر از بیش از صد کشـور حضور 
مى یابند و بیش از سه میلیون نفر نیز ساالنه از این رویداد 

بازدید مى کنند.
اینتیگلیتا افـزون بر حضـور بخش خصوصـى و فعالیت 
تجارى، خواسـتار حضور فرهنگى و هنرى فـرش ایران 
شد و گفت: مایلیم اروپاییان با فرآیند تولید فرش دستباف 

آشنا شوند.
وى افزود: با 60 سـال سـن به خوبى با فرش ایران آشـنا 
هسـتم و در باور من فـرش ایران فـوق العاده درخشـان 
اسـت اما نسـل جدیـد و جـوان ترهـا آشـنایى کافـى با

 ارزش هاى فرش ندارند.

ریل گذارى 2 سـاله 
براى ادامه تولید 

پرایــد و پـژو 405

فرش ایران در راه میالنمخالفت با گران شدن اینترنتشیرینى گران نمى شود

چین، بزرگ ترین خریدار و فروشنده کاال به ایران

پیشنهاد
 2 میلیون تومانى 
حداقل مزد کارگران 

در سال 96
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با نقل مکان سپاهان از ورزشــگاه فوالدشهر به نقش 
جهان تعداد تماشاگران بازى هاى خانگى این تیم رشد 

322 درصدى داشته است.
 9 هفته نخســت فصل جــارى آخریــن میزبانى هاى 
سپاهان در ورزشگاه فوالدشهر صورت گرفت و مجموع 
تماشــاگران بازى هاى خانگى این تیم در پنج دیدارى 
که شاگردان ویسى در فوالدشهر برابر پدیده، استقالل 
خوزستان، پیکان، پرسپولیس و ســیاه جامگان برگزار 

کردند 19 هزار و 950 نفر شد.
در هفته یازدهم سپاهان اولین میزبانى لیگ برترى خود در 
ورزشگاه نقش جهان را برابر فوالد تجربه کرد. صباى قم، 
استقالل، نفت تهران، نفت آبادان و ماشین سازى دیگر 
تیم هایى بودند که سپاهان در لیگ از آنها پذیرایى کرد 
و مجموع تماشاگران سپاهان در این دیدارها 65 هزار و 

500 نفر اعالم شد.
بدین ترتیــب در میزبانى هاى این فصل ســپاهان در 

ورزشگاه فوالدشــهر به طور متوسط ســه هزار و 910 
تماشاگر حضور داشته اند اما این متوسط در میزبانى هاى 
سپاهان در شش بازى لیگ برترى ورزشگاه نقش جهان 
ده هزار و 916 تماشاگر است که رشدى نزدیک به 280 

درصد را نشان مى دهد.
این در حالى اســت که ســپاهان در این فصل اوضاع 
خوبى نداشته و شوق حضور تماشــاگران در ورزشگاه 
جدید به نوعى خنثى شــده اســت. همچنیــن اگر در 
این آمــار تعداد تماشــاگران ســه بازى جــام حذفى 
برابر پارس جنوبى جم، ســایپا و نفت تهــران را لحاظ 
کنیم به متوســط 12 هزار و 611 نفــرى در هر بازى 
مى رســیم که افزایش 322 درصدى تماشــاگران در 
بازى هاى خانگــى نقش جهــان را نشــان مى دهد.

سپاهان تا این مقطع از فصل لیگ برتر با 85 هزار و 50 
تماشــاگر در بازى هاى خانگى باالتر از تراکتورسازى 

سومین تیم پرتماشاگر لیگ است.

درباره التعاون
امشب استقالل در دومین بازى خود در مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آسیا میزبان التعاون عربستان خواهد بود. 
التعاون امسال به لطف مشکالتى که براى تیم االتحاد 
عربستان پیش آمد، جایگزین این تیم در لیگ قهرمانان 
آسـیا شـد. التعاون در حـال حاضـر در رده ششـم لیگ 
حرفه اى 14 تیمى عربسـتان قرار دارد. ایـن تیم در 19 
بازى 25 گل زده و 29 گل هم دریافت کرده است. جالب 
اینکه در لیگ این فصل عربستان از 14 تیم حاضر، فقط 
پنج تیم داراى تفاضل گل مثبت هسـتند و 9 تیم دیگر 
تفاضل گل منفى دارند. التعاون هرگز در عربستان جزو 

تیم هاى مطرح و مدعى نبوده است.
 

 
مى توانیم ذوب آهن را ببریم

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان سه شـنبه(10 اسفند) در 
دومین دیدار خود در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 

مقابل االهلى عربستان قرار مى گیرد.
«احمد المرزوقى» رئیس باشگاه االهلى عربستان پیش 
از این دیدار در مصاحبه با روزنامـه الریاض گفت: همه 
براى رقابت االهلى در تمام تورنمنت ها حریص هستند 
اما هدف اصلى ما قهرمانى در آسیاست. در بازى اول خود 
برد مهمى را کسـب کردیم و 3 امتیاز ارزشـمندى را در 
ابتداى راهمان به دست آوردیم که انگیزه تیم را باال برد.
 وى افزود: در بازى هاى آینده با فشارهاى زیادى مواجه 
خواهیم شد. «گروس» سرمربى تیم در بازى هاى پیش 
رو تالش خواهد کرد تا پیروزى هاى پیاپى را کسب کند. 
ما توانایى برد ذوب آهن و تحکیم صدرنشینى در گروه 

خود را داریم.

 
مرادى بهترین وزنه بردار

سهراب مرادى قهرمان بازى هاى المپیک 2016 ریو و 
ملى پوش باشگاه ذوب آهن اصفهان به عنوان بهترین 

وزنه بردار هفته پایانى لیگ برتر انتخاب شد. 
سـازمان لیگ برتر با محاسـبه رکوردهاى وزنه برداران 
حاضر در هفتـه پنجم و فینـال لیگ برتـر وزنه بردارى 
بزرگساالن باشگاه هاى کشور سهراب مرادى از باشگاه 
ذوب آهـن اصفهـان را بـه عنـوان بهترین وزنـه بردار 

انتخاب کرد.
همچنیـن 9 ملـى پـوش تیـم ملـى بزرگسـاالن 
کشـورمان در جمـع ده وزنـه بـردار برتـر قـرار دارنـد.

گفتنى است؛ چهار وزنه بردار از تیم ذوب آهن اصفهان 
در بین ده وزنه بردار برتر جاى گرفته اند.

 
سنگ تمام براى االهلى  

2 بازیکن عمانى سابق االهلى عربستان پیش از دیدار 
تیم سابقشان با ذوب آهن در مسقط براى تیم عربستانى 

سنگ تمام گذاشتند.
کاروان تیم فوتبال االهلى عربستان براى بازى با ذوب 
آهن اصفهـان در لیـگ قهرمانان آسـیا دیشـب راهى 

مسقط شد.
در این راسـتا به نقل از روزنامه سـبق عربستان «احمد 
کانو» بازیکن عمانى سابق االهلى عربستان اعالم کرد 
که براى انتقال هواداران تیم سابقش هشت اتوبوس را 
به صورت رایـگان در اختیار آنها مى گـذارد تا به راحتى 
بـه ورزشـگاه سـلطان قابـوس مسـقط منتقل شـوند.

این حمایت کانو درحالى اسـت که پیـش از این «عماد 
الحوسـنى» مهاجـم عمانى سـابق االهلى عربسـتان 
نیز از هـواداران عمانى درخواسـت کـرده بود تـا براى 
حمایت تیم عربستانى مقابل نماینده ایران به ورزشگاه 

بیایند.

 
سیتى علیه پرسپولیس!

  باشگاه عربى حوزه خلیج فارس به واسطه قدرت مالى 
هر گونه اقدام تبلیغاتـى که خواهان آن هسـتند را رقم 
مى زنند. یکى از این باشگاه ها الوحده رقیب پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان آسیاسـت که در آسـتانه دیدار مقابل 
پرسـپولیس با حمایت باشـگاه منچسترسـیتى مواجه 
شـده. اعضاى کادر فنى و بازیکنان منچسترسیتى که 
این روزها اردویى را در امارات برپا کرده اند براى روحیه 
دادن به الوحده در تمرین این باشـگاه حاضر شـدند که 
مشـخصاً تنها به دلیل ارتباط مالى این باشگاه با مالک 
عرب سـیتى و همینطور قـدرت مالى باشـگاه اماراتى 

صورت گرفته است.

تایم اوت

نوع شــادى مهرداد محمدى پس از گلزنــى در ادامه 
بــراى او به قیمت از دســت دادن شــهرآورد اصفهان

 تمام شد.
هر بازیکنى از ســپاهان که در دیدار برابر پرسپولیس از 
هفته بیســت و دوم لیگ برتر کارت گرفت بازى بعدى 
این تیم برابر ذوب آهن را از دســت داد تا دریافت اخطار 
براى سه طالیى پوش شامل احسان حاج صفى، مهرداد 
محمدى و لى اولیویــرا به قیمت غیبت در شــهرآورد 

اصفهان تمام شود.
در این میان اما ســه اخطاره شــدن مهــرداد محمدى 
حکایت جالبى دارد زیرا این بازیکن دو کارت از مجموع 

ســه اخطار خود را به دلیل نوع شــادى گلش دریافت 
کرد. محمــدى پس از گلزنى به تیم هــاى صباى قم و 
نفت تهران از هفته هاى ســیزدهم و هفدهم لیگ برتر 
پیراهنش را در آورد تا طبق قانون از سوى داور مسابقه 

جریمه شود.
به این ترتیب، ایــن کارت هاى بى دلیــل در ادامه کار 
دســت محمدى داد تا  بال راســت 23 ســاله سپاهان 
یکى از دیدارهاى این تیم در لیگ برتــر را بخاطر این 
رفتار از دســت بدهــد. از بخت بد این بازى از دســت 
رفته دیــدار مهم شــهرآورد اصفهان برابــر ذوب آهن

 است.

سعید آذرى ساختار فوتبال ایران را یکى از موانع بزرگ در 
راه موفقیت تیم هاى ایرانى در آسیا دانست.

به  گزارش  ایسنا، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره موانع 
موفقیت تیم هاى ایرانى در لیگ قهرمانان آســیا اظهار 
داشت: تفاوت منابع اقتصادى، منابع سخت افزارى، منابع 
انسانى، منابع لجستیک و پشتیبانى و تفاوت بین دانش 
مربیان لیگ آسیا و مربیان فوتبال ایران از عوامل مهم 

عدم موفقیت ما در مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست.
آذرى درباره راهکار مشکالت فوتبال کشور خاطرنشان 
کرد: یکى از موانع اصلى ما وضعیت ساختار فوتبال کشور 
در مقایسه با کشورهاى صاحب سبک مانند ژاپن و کره 

است. فدراسیون فوتبال کشور باید دست از سر باشگاه ها 
بردارد و باشــگاه هاى ما تبدیل به سهامى خاص شوند 
که ســهامداران آن خود باشگاه ها باشــند و فدراسیون 
فوتبال نقش نظارتى و برنامه ریزى داشــته باشــد. در 
حال  حاضر فدراســیون فوتبال هم ناظر و هم کارفرما

 است.
او که در برنامــه «از فوتبال چه خبــر» در رادیو ورزش 
صحبت مى کرد، ادامه داد: ساختار فوتبال کشور باید به 
طور کامل اصالح شود. به عالوه تصدى دولت در حوزه 
ورزش کاهش یابد. این برنامه در خیلى از کشورها اتفاق 

افتاده و نتایج مثبت آن را مى توان مشاهده کرد.

فدراسیون دست از سر 
باشگاه ها بردارد

شادى  گل
 با تبعات سنگین

قضاوت دیدار ذوب آهن و االهلى عربستان، از سرى رقابت هاى مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا بر عهده یک داور از کره جنوبى خواهد بود.

در جریان هفته دوم مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا، تیم ذوب آهن در مسقط میزبان 
االهلى عربستان خواهد بود که براساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا داورانى از کره 

جنوبى این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
«کو هیونگ جیــن» داور کره اى به همراه دو هموطنش «ســونگ بونگ کیون» و 

«کیوواك سئونگ سون» قضاوت این دیدار را برعهده خواهند داشت.
کو هیونگ جین 34 ساله (20 ژوئن 1982) از سال 2009 به عنوان داور بین المللى فیفا 

منصوب شده و تاکنون در مجموع (از 2009 تا 2017) 54 دیدار را در رقابت هاى 
مهمى همچون لیگ قهرمانان آســیا، جام باشگاه هاى آسیا، دیدارهاى 

مقدماتى بازى هاى آسیایى، جام ملت هاى آسیا و جام چین قضاوت 
کرده اســت. این داور بین المللى پیش از دیدار تیم ذوب آهن و 
االهلى عربســتان تجربه قضاوت در دیدارهایى که یک سوى 
میدان تیمى ایرانى حاضر باشد را داشته و بازى هاى سپاهان با 
االهلى و النصر امارات در لیگ قهرمانان آسیا در سال 2014 
در 2016 را ســوت زده که در هر دو دیدار تیم اصفهانى (به 

ترتیب با نتایج 2بر صفر و 2 بر یک ) بازنده از میدان مسابقه 
خارج شده است.

دیدار روز سه شنبه 10 اسفند از ســرى رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا در مسقط که به میزبانى ذوب آهن اصفهان 
برگزار خواهد شد، تجربه دیگرى براى این داور کره اى و 

تیمش خواهد بود.

معاون اجراى پروژه هاى شــرکت فوالدمبارکه گفت: 
پشه سالک در دپوى خاك اطراف ورزشگاه نقش جهان 
النه گذارى و تخم ریزى کرده و به جــز این، این دپوى 
خاك مانع اســتفاده از یکى از پارکینگ هاى ورزشگاه 

نقش  جهان است.
اواســط بهمن ماه امســال بود که کارگران ورزشــگاه 
نقش جهان اصفهــان به دلیل عــدم دریافت مطالبات 
خود دست از کار کشــیدند. با پیگیرى خبرنگار ایمنا از 
محمد عباســى معاون فنى و مهندسى شرکت توسعه و 
نگهدارى اماکن ورزشى مشخص شد این شرکت مبلغى 
را به حساب شــرکت «تاقدیســاز» (پیمانکار ورزشگاه 
نقش جهان) واریز کــرده اما این شــرکت در پرداخت 
مطالبات پیمانکاران جزء و کارگران آنها کوتاهى کرده 

بود.
گویا چند روزى است که تعدادى از کارگرانى که با شرکت 
«تاقدیساز» قرارداد داشتند در ورزشگاه حضور پیدا کرده 

و مشغول کار شده اند.
براى پیگیــرى وضعیت ورزشــگاه نقش جهان با احمد 
سعیدبخش معاون اجراى پروژه هاى شرکت فوالدمبارکه 
گفتگو کردیم که وى عالوه بر اشاره به وضعیت کارگران 
ورزشگاه نقش جهان، در مورد معضل این روزهاى این 
ورزشــگاه یعنى دپوى خاك جا خوش کرده در محوطه 

اطراف آن لب به انتقاد گشود.

موضوع اعتصاب کارگران ورزشگاه 
نقش جهان به کجا رسید؟

مشکالت کارگران ورزشگاه نقش جهان حل شده است 
و سه شنبه هفته گذشــته هم چند نفر از وزارت ورزش و 
جوانان به اصفهان آمده بودند و عنــوان کردند ما پول 
پیمانکار ورزشگاه را پرداخت کردیم و این پیمانکار هیچ 
طلبى از ما ندارد. طبق گزارشى هم که به ما دادند کارگران 

نیز مشغول کار هستند.

شرایط ورزشگاه چطور است؟
خیلى از کارهاى نیمه تمام باقیمانده انجام شده و محوطه 
بیرونى ورزشگاه هم آسفالت شده و کم کم ورزشگاه در 
حال تکمیل است. سرویس هاى بهداشتى کامل شده و 
کار نصب پروژکتورهاى ورزشگاه نیز به اتمام رسیده است. 
در مورد سیستم صوتى شرکت توسعه و نگهدارى امکان 
ورزشى به ما اعالم کرده که این کار بر عهده فوالدمبارکه 
است که در آینده آن را تکمیل مى کنیم و پیگیر فیبر نورى 
براى دوربین هاى صداوسیما هستیم. البته شرکت توسعه 
و نگهدارى اماکن ورزشــى به ما اعالم کرد نصب فیبر 
نورى بر عهده خود صداوسیماست و در شهرهاى دیگر 
هم این کار را صداوسیماى مرکز آن استان انجام مى دهد 

اما در هر صورت ما پیگیر این موضوع هستیم.

چادرهاى سقف ورزشگاه چطور؟
چادرهاى ســقف ورزشــگاه به طور کامل آماده شده و 
ان شــاءا... به زودى چادرها را به ورزشــگاه مى آورند و 
قول داده اند که تا پایان خردادمــاه 96 به صورت کامل 

نصب شود.
مشکل دپوى خاك پشت ورزشگاه به 

کجا رسید؟
این موضوع بســیار مهم است و سایر ســازمان ها باید 
براى رفع این مشــکل به ما کمک کنند. در آن منطقه 
از زمان قدیم پشه سالک وجود داشــته است و مواردى 
دیده شده که پشه سالک در این دپوى خاك النه گذارى 
و تخم ریــزى کرده اســت که یک معضل به حســاب 
مى آید. مشکل دیگرى که به وجود آمده این است که در 
بازى با استقالل نزدیک به ده هزار نفر بدون بلیت از پشت 
این خاك ها به داخل ورزشگاه راه پیدا کردند که یگان ویژه 
نیز نتوانسته بود این جمعیت را کنترل کند. خواهش من از 
شهردار و استاندار اصفهان و مقامات قضائى این است که 
کمک کنند تا موانع قانونى این موضوع برطرف شود و این 
حجم خاك را جابه جا کنیم. یک پارکینگ بزرگ آماده 
نیز پشت این دپوى خاك وجود دارد و این خاك ها مانع 
از بهره بردارى از این پارکینگ شده است. این پارکینگ  

مى تواند کمک بزرگى به ما بکند.
تا برطرف شــدن این مشــکل، راه 

دیگرى براى رفــع ترافیک اطراف 
ورزشگاه وجود دارد؟

مقامات اســتان باید فکرى براى جاده هاى دسترسى به 
ورزشگاه بکنند به خصوص جاده اى که به همان دپوى 
خاك منتهى مى شــود که چند کامیون به صورت غیر 

قانونى از آنجا به عنوان پارکینگ استفاده مى کنند.  
 ســقفى که براى جایگاه خبرنگاران 
نصب شده بسیار پایین است و دید را 
کم مى کند، با توجه به حساسیت کار 
خبرنگاران چه فکرى براى این جایگاه 

شده است؟
خود من هنوز دقت زیادى روى این جایگاه نکرده ام اما 
این موضوع را پیگیرى مى کنم و اقدامات الزم را انجام 

مى دهیم.
به جــز دپوى خــاك، ورزشــگاه 
نقش جهان با چه مشکل دیگرى رو 

به رو است؟
در زمان ریاســت جمهورى محمود احمدى نژاد شرکت 
فوالد مبارکه قراردادى بــا وزارت ورزش و جوانان امضا 
کرد و قرار شــد شــرکت فوالدمبارکه مبلغ ده میلیارد 
تومان براى ساخت ورزشــگاه نقش جهان پرداخت کند 
و در عوض این کار تیم ســپاهان تمام مسابقاتش را در 
این ورزشگاه برگزار کند و مبلغ 60 میلیون تومان براى 

هر مسابقه پرداخت کنیم. بعد از به ثبت رسیدن قرارداد، 
فوالد مبارکه هفت میلیارد تومان براى ساخت ورزشگاه 
واریز کرد اما ساخت ورزشگاه دوباره متوقف و آن قرارداد 
فسخ  شد اما آقایان باز هم براى ما نامه ارسال مى کنند و 
مى گویند باید ســه میلیارد تومان دیگر براى آن قرارداد 

منسوخ شده پرداخت کنید!
بعد از فسخ قرارداد آن هفت میلیارد 

تومان به شما برگردانده شد؟
آن مبلغى که پرداخت کردیم، هیچ بهره اى براى ما نداشت 
و به عنوان فعالیت هاى اجتماعى تلقى کردیم و از آنها این 
مبلغ را نخواستیم که پرداخت کنند اما آنها هنوز به دنبال 
آن قرارداد هســتند و مى گویند ســه میلیارد دیگر به ما 
بدهید تا پروژه را تمام کنیم در صورتى که آن قرارداد یک 
توافق براى زمان خودش بود و االن باطل شده است. در 
زمان مدیریت فعلى فوالد مبارکه و استاندارى اصفهان 
و در سال 1393، توافق جدیدى براى تکمیل پروژه نقش 
جهان صورت گرفت و قرار شــد شــرکت فوالدمبارکه 
ســپاهان مبلغ 30 میلیارد تومان پرداخت کند و وزارت 
ورزش و جوانان یک اســتادیوم آماده براى مسابقات و 
طبق ضوابط AFC در اختیار ما بگذارد که فوالدمبارکه 
در این مدت بیش از مبلغ تعهد که حدود 47 میلیارد تومان 

است براى ساخت این پروژه پرداخت کرده است.
شرکت توســعه و وزارت ورزش و 
جوانان تا چه حد به تعهداتش عمل 

کرده است؟
تا این زمان هیچ مبلغى را پرداخــت نکرده اند و با توجه 
به اینکه باید ورزشــگاهى کامل را به ما تحویل بدهند، 
صحبت هایى را مطرح مى کنند که دور از توافق اســت. 
مثًال براى بازى با استقالل تهران گفتند نرده گذارى بین 
هواداران دو تیم بر عهده ما نیســت. اما سئوال من این 
است که مگر در ورزشگاه آزادى بین هواداران میهمان و 
میزبان نرده گذارى نمى کنند؟ اگر این کار صورت نپذیرد 
مشکالت زیادى به وجود مى آید و نرده گذارى باید باشد اما 
حاضر به انجام این قبیل کارها نیستند. همچنین مى گویند 
نصب دوربین هاى حراستى به ما ربطى ندارد که به احتمال 
زیاد این کار را نیز خود ما بایــد به صورت جداگانه انجام 
بدهیم. مى دانیم که شرکت توســعه و نگهدارى اماکن 
ورزشى هم مشکالت مالى دارند و مى دانیم مى خواهند 

به ما کمک کنند اما مشکلشان این است که پول ندارند.
دید کلى شما نســبت به ورزشگاه 

نقش جهان چگونه است؟
ما نمى گوییم این ورزشگاه کم و کاستى ندارد اما نقش 
جهان مدرن ترین ورزشــگاه ایران است و همانطور که 
دیدید سرمربى استقالل هم از این ورزشگاه و امکاناتش 
تعریف بســیارى کرد و حتى چمن ایــن مجموعه را از 

ورزشگاه آزادى بهتر دانست.

معاون اجراى پروژه هاى شرکت فوالدمبارکه مطرح کرد

سالک ، تهدید پنهان در دپوى خاك نقش جهان  وقت آن رسیده 
خودى نشان دهیم

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه هــا و تحلیل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پســت 
الکترونیک info@nesfejahan.net ارســال 

نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
 

■ دیدار ذوب آهن ایران- االهلى عربستان یک 
دیدار فوق العاده حیثیتى است. امیدوارم حتى ذوب 
آهن اگر قرار است صعود نکند در دو دیدار با نماینده 

عربستان برنده باشد.

■ دربى اصفهان در پیش است. ما اصفهانى ها که 
همیشه مى گفتیم اگر نقش جهان را داشته باشیم 
چه ها مى کنیم وقتش است که  خودى نشان دهیم 
و با پر کردن ورزشگاه یک شکوه ویژه به شهرآورد 

شهرمان دهیم.

■ االهلى عربستان حریف خطرناکى است  و خیلى 
باید مراقب این تیم بود. من تصور مى کنم با توجه 
به مهاجمان خوب این تیــم، همان تاکتیکى که 
ذوب آهن در دیدار با العین داشت باید تکرار شود. 

■ قطعًا ذوب آهن اصفهان االهلى عربســتان را 
مى برد. قبًال حساسیت این تیم نسبت به تیم هاى 
عربستانى ثابت شده است. ذوب آهن ید طوالنى 
در قربانى کردن تیم هاى این کشــور دارد و ان 

شاءا... باز هم این اتفاق مى افتد.

■ این تیم ســپهر نقش جهان اصفهان که دیدار 
تدارکاتى با ســپاهان برگزار کرد، در کدام لیگ 
فعالیت مى کند و اصًال کى تشکیل شده؟ تا حاال 

اسمش را نشنیده بودم.

■ مصاحبه اخیرتان با آرمناك پطورســیان فوق 
العاده بود. چقدر دلم براى این گلر رؤیایى سپاهان 
تنگ شده بود. سئواالت خیلى خوبى مطرح شد.آن 
قســمت مصاحبه که باورش نمى شد ورزشگاه 
نقش جهان تکمیل و افتتاح شده باشد خیلى جالب

 بود.

■ کانون هاى هواداران دو باشگاه فوالد مبارکه 
ســپاهان و ذوب آهن باید برنامــه ریزى هاى 
گســترده اى را انجام دهند که ورزشــگاه نقش 
جهان در دربى اصفهان مملو از تماشاگر باشد. این 
دیدار به نوعى ویترین فوتبال اصفهان است و باید 

آبرودارى کنیم.

■ ســپاهان اگر مى خواهد فاجعه هاى امسال و 
سال گذشته دیگر برایش اتفاق نیافتد باید از حاال 
به فکر نقل و انتقاالت باشد و برنامه ریزى هاى 

خود را در این زمینه انجام دهد.

■ امیدوارم اســتقالل تهران در دیدار با التعاون 
عربستان اشتباهات فاحش دیدار با االهلى امارات 
را تکرار نکند و دست پر به ایران باز گردد. شکست 
در این دیدار مــى تواند امیدهــاى صعود یاران 
منصوریان را  پر پر کنــد. البته من امیدوارم همه 
نمایندگان ایران در دیدارهاى آسیایى شان پیروز 
باشند و همه رقبایشان به ویژه تیم هاى عربى را 
شکست دهند اما هیچ امیدى ندارم که یک باشگاه 
ایرانى دوباره بتواند به قهرمانى آســیا دست پیدا 
کند. وقتى به هزینه ها، امکانات و  ستاره هایى که 
جذب تیم هاى شرق و غرب آسیا مى شوند نگاه 
مى کنیم، متوجه مى شویم که امید براى قهرمانى 

در آسیا حاال حاالها بى معناست.

■  اتفاق خوبى که براى علــى کریمى در لیگ 
برتر کرواســى افتاده ،این اســت که وى در تیم 
دیناموزاگرب همیشه سکونشین بود اما حاال که 
به تیم لوکوموتیو منتقل شــده در دیدار اخیر این 
تیم، نیمکت نشین بود و حداقل در لیست 18 نفره 
تیمش قرار گرفت. امیــدوارم در دیدارهاى آینده 

بتواند خود را نشان دهد و بازى کند.

صداى هواداران

 کوهیونگ جى 
داور جدال نمایندگان اصفهان و جده

 در مسیر پرشورى!

ى رقابت هاى مرحله گروهى لیگ 
 بود.

ا، تیم ذوب آهن در مسقط میزبان 
سیون فوتبال آسیا داورانى از کره 

طنش «ســونگ بونگ کیون» و 
ده خواهند داشت.

2009 به عنوان داور بین المللى فیفا 
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هاى آسیا، دیدارهاى 
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شهردارى کوهپایه باســتناد ابالغ اصالحیه اول موافقتنامه شماره 976929 
مورخ 95/11/4 سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در نظر دارد از 
محل اعتبارات تملک دارایى سال 1395 با اعتبارى بالغ بر 3/000/000/000 ریال 
نسبت به خرید و حمل و پخش آسفالت معابر شهر کوهپایه اقدام نماید لذا از 
کلیه شرکتهاى تولیدکننده آسفالت و پیمانکاران داراى صالحیت که توانایى 
انجام کار را دارند دعوت بعمل مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا 

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

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/420 مورخه 95/11/9 
شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش قطعه زمینى به شماره 3431 فرعى، مجزا شده از پالك 
2952 فرعى از 35  اصلى به متراژ 358/1 مترمربع در منطقه تاالر نیاســر براساس قیمت پایه 
کارشناسى شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف 

مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند. 
ضمناً  هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 95/12/2 
آخرین مهلت تحویل اسناد: 95/12/16 

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى

آگهى مناقصه عمومى

 آگهى مزایده عمومى 
مرحله اول

محمدرضا مجلسى- شهردار کوهپایه

سبحان نظرى- شهردار نیاسر 

نوبت اول

 نوبت دوم

شهردارى 
انارك

داری  ف آباد داری 

ن  داری زر داری آران و یدل

داری دو آباد

داری   ن داری چ

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را
 در سایت روزنامه مطالعه کنید

nesfejahannewspaper :تلگرام
داراى امتیاز کیفى 32/9 

در طرح رتبه بندى روزنامه ها

شهردارى ها کانون خدمت رسانى به مردم هستند و روزنامه نصف جهان محل نمایاندن این خدمت رسانى. سالیان متمادى است که این 
روزنامه یکى از وظایف خود در حوزه اطالع رسانى را بر پایه نزدیک کردن مردم با شهردارى هاى استان اصفهان برقرار کرده است و به 

همین منظور چون همیشه آمادگى خود را براى نشر هرچه بهتر و بیشتر خدمات شهردارى ها به مردم شهرهاى
 استان اصفهان اعالم مى داریم. این روزنامه قدردان شهردارى هایى است که «نصف جهان»

 را براى معرفى عملکرد خود انتخاب کرده
 یا خواهند کرد. 

عملکرد  شهردارى ها در «نصف جهان»
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پیمان ذاکرى مدیــر برنامه هاى امیر تاجیک 
خواننده موسیقى پاپ گفت: حال عمومى امیر 
تاجیک بهتر است اما منتظر جواب آزمایش 
پاتوبیولوژى هستیم تا به امید خدا همه نگرانى 

هایمان برطرف شود.
وى ادامه داد: 11 اسفند تاریخ رسمى اعالم 
نتیجه پاتوبیولوژى است اما با توجه به اینکه 
پزشک معالج امیر تاجیک خودش درخواست 
کرده بود، قرار بود جواب آزمایش را چند روز 

زودتر به ما بدهند.
ذاکرى همچنین تصریح کرد: البته من دوباره 
تماس گرفتم و به من اعالم کردند که تالش 
خود را به کار مى گیرند تا زودتر جواب را به ما 

ارائه بدهند.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار کرد: امیر 
تاجیک انسانى رها اســت و خیلى استرس 
ندارد و مى گوید هر آنچه که قسمت و حکمت 

باشد، همان اتفاق مى افتد.
مدیر برنامه هاى این خواننده موسیقى پاپ 
همچنین یادآور شد: تاجیک مى گوید تا زمانى 
که نفس دارم ، هســتم و روزى که باید بروم 

هم ، مى روم.
وى افزود: با این حال بنــده،  برادر و اعضاى 
خانواده امیر تاجیک بســیار نگران هستیم 
و تا زمانى که جواب آزمایش آماده نشــود، 

نمى توانیم هیچ  حرکتى انجام دهیم.
ذاکرى توضیح داد: مشکلى که باعث شد امیر 
تاجیک تحت جراحى قرار بگیرد در مجراى 
تنفسى او قرار داشت و بین فاصله بینى تا مغز 
قرار گرفته بود که این تــوده را از آنجا خارج 

کردند.
وى خاطرنشــان کرد: از این لحاظ حنجره 
مشکلى نداشــت و گرفتگى بینى نیز صد در 
صد نیست اما نمى تواند مقام باال بخواند اما 
خدا را شکر صداى امیر تاجیک هیچ تغییرى 

نکرده است.

فرزند ملکه رنجبر با اشــاره به اینکــه کنار آمدن با 
عواقب ســالمندى براى مادرش دشوار است ، گفت: 

مادرم را خانم رنجبر صدا مى کنم.
فریبرز ایروانى پسر ملکه رنجبر بازیگر پیشکسوت 
تلویزیون تئاتر و ســینما در گفتگو بــا میزان گفت: 
احســاس من این اســت که هنرمندان روح لطیفى 
دارند و به رابطــه با مردم و روابط اجتماعى بســیار 

وابسته هستند.
وى ادامه داد: اینکه من سال ها در کنار مادرم شاهد 
زندگى او بودم،  یک بانوى بسیار خود ساخته و مستقلى 
را مشــاهده کردم که در جامعه بســیار فعال بود به 
خصوص که در سال هاى اخیر فعالیت هاى اجتماعى 
بسیارى داشــت و در زمینه کارهاى خیر نیز حضور 

پیدا مى کرد.
ایروانى تصریح کرد: به طور طبیعى معذوریت هاى 
سالمندى و یک سرى کسالت ها که با افزایش سن 
به وجود آمده ،  او را یک مقدار از فضاى ارتباط با مردم 
و حضور در جامعه دور کرده و خــود این موضوع در 
ایجاد احساس افسردگى و نا امیدى نقش داشته است.

وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار کرد: فکر مى 
کنم این احساس نا امیدى به صورت مقطعى است و 

پس از مدتى برطرف مى شود.
فرزند ملکه رنجبر همچنین توضیح داد: احســاس 
افسردگى مادرم با مراحل اولیه بیمارى پارکینسون 
نیز همراه شده اســت که بر این اساس،  عضالت با 
این بیمارى تحلیل مــى رود و مواردى مانند لرزش 
دست ایجاد مى شود و با توجه به اینکه مادرم از ابتدا 
فردى مستقل بوده است ، تحمل این شرایط برایش 

دشوار است.
وى یادآور شــد: من به عنوان فرزند ملکه رنجبر که 
تمام زندگى خود را مدیون او هستم،  مشاهده مى کنم 
که او تا امروز هم همه تالش خود را به کار مى گیرد تا 

در منزل خود زندگى کند و تا حد ممکن نیازهایش را 
حتى به من هم انتقال ندهد.

ایروانى همچنین گفت: اینکه «دستت را بگذار روى 
زانویت و بگو یا على» و اینکه «انســان همیشه نان 
قلب خود را مى خورد» از جمله هایى اســت که من 
همیشه از مادرم در ذهن دارم و مادرم این جمله ها را 

نه تنها گفته بلکه با آن ها زندگى کرده است.
وى تصریح کرد: پذیرش ایــن موضوع براى مادرم 
دشوار است که من که تا به امروز براى انجام کارهاى 
خودم مســتقل بودم چرا هم اکنون براى انجام یک 
سرى کارهاى ابتدایى نیز به حضور دیگران نیاز دارم 
و در برخى مواقع این موضوع او را از نظر روحى آزار 
مى دهد و از این جهت مقدارى با کنار آمدن با پیرى و 

محدودیت هاى سالمندى مشکل دارد.
پسر ملکه رنجبر همچنین توضیح داد: متاسفانه براى 
بیمارى پارکینسون درمان قطعى وجود ندارد و تنها، 

کنترل کننده هایى وجود دارد که شدت این بیمارى 
را مى تواننــد کنترل کنند. من همیشــه هنر مادرم 
و زیبایى هاى او را در رونــد موفقیت آمیز فعالیتش 

تحسین مى کردم.
وى یادآور شد: فعالیت من در حوزه مشاوره صنعتى 

است و هم اکنون نزدیک بازنشستگى هستم.
ایروانى تصریح کرد: به یــاد دارم روزى با مادرم در 
یک جمع بودیم و فردى بسیار متشخص که با مادرم 
صحبت و از او تقدیر مى کرد ، مرا به گوشه اى صدا زد 
و گفت درست است که فقط شما فرزند ملکه رنجبر 
هســتید اما این هنرمند ، مادر و خواهر بســیارى از 
ایرانیان است و دست شما امانت است به خاطر همین 

تالش کنید تا امانتدار خوبى باشید.
وى خاطرنشان کرد: مادرم را همیشه با عنوان خانم 
رنجبر صدا مى کنند و همواره این موضوع را در ذهن 

دارم که او امانت مردم ایران دست من است.

چیدمان هفت سین نوروزى رســانه و مجریان انتخابى براى جشن تحویل سال 
بهار 96 مشخص شد. همزمان با آغاز سال نو و فرا رسیدن بهارى دیگر، رسانه ملى 

همواره پا به پاى مردم در تدارك چیدمان هفت سین نوروزى خود است.
هفت سینى که سین آن با ویژه برنامه هاى تحویل سال چیده شده و در شب هاى 
عید، مجموعه  هاى تلویزیونى این سفره رنگارنگ تلویزیون را کامل تر مى کنند و 

سالى دیگر را در سیما رقم مى زنند.
ســالى که آغاز بهار 96 را براى تهیه کنندگان و مجریان تلویزیونى به یک ماراتن 
پرهیجان براى به نمایش درآوردن ایده ها و خالقیت هاى شبکه هاى سیما تبدیل 
شده است و هر کدام سعى دارند تا به بهترین نحو اجرا و زمان بندى ویژه برنامه خود 

را به روى آنتن ببرند.
امسال نیز همانند سال هاى گذشته احسان علیخانى 10 روز پیش از آغاز فصل بهار، با 
ویژه برنامه «سه ستاره» برنامه ها و مجموعه هاى تلویزیونى را بر حسب نظر سنجى 

مردمى و طبق آراى مخاطبان به چالش مى کشد.
سومین فســتیوال تلویزیونى سه ستاره از شنبه 14 اســفند روى آنتن میرود. این 
برنامه با اجرا و تهیه کنندگى احســان علیخانى به مدت 7 شب از شبکه سه سیما 
پخش و برترین هــاى تلویزیون در یک نظرســنجى مردمى به رأى گذاشــته

 مى شود.سه ستاره 95 امسال هم با همان ویژگى دو دوره گذشته تولید و پخش مى 
شود که کاندیداهاى منتخب توسط هیات داوران که ترکیبى از نام هاى متفاوت در 
حوزه هاى مختلف هستند به مردم معرفى و توسط خود مردم انتخاب میشوند و در 

پایان نیز تندیس سه ستاره توسط مخاطبان به برگزیده ها اهدا مى شود.
یکى دیگر از ویژگى هاى سه ستاره 95 برگزارى یک مشارکت جمعى است که به 
زودى جزییات آن رسانه اى و قرار است به وأسطه این پویش، یک اتفاق مردمى رقم 
بخورد.سه ستاره 95 به تهیه کنندگى و اجراى احسان علیخانى از شنبه 14 اسفند 
درحالى از شبکه سه سیما روى آنتن میرود که بعد از پخش 7 قسمت با یک وقفه هفت 

روزه ویژه برنامه سال تحویل از همین شبکه پخش خواهد شد.
 افشین حسین خانى تهیه کننده برنامه صبحگاهى شبکه یک از پخش ویژه برنامه 
«فرمول یک» با اجراى سید على ضیا براى لحظات تحویل بهار 96 خبر داد، که البته 
نهایى شدن اجراى سید على ضیا و پخش ویژه برنامه «فرمول یک» براى تحویل 
سال، به نظر مدیران شبکه یک سیما بستگى دارد. البته باز هم به نظر مى رسد این 
موافقت صورت گیرد و على ضیا با برنامه اى ویژه، سال جدید را تحویل خواهد کرد.

در میان شبکه هاى سراسرى سیما، شــبکه هاى دو و پنج سیما که سال گذشته با 
اجراى احسان کرمى و ژیال صادقى مهمان خانه هاى مردم شد، براى سال تحویل 

96 برنامه اى تاکنون اعالم نکرده است و در سکوت خبرى 
مدیران این شبکه به استقبال نوروز مى روند.

اما شنیده ها حاکى از این است که احسان کرمى، فرزاد 
حسنى و یا محســن آزادى، آغاز بهار 96 را جشن

 بگیرند.
دیگر شبکه هاى رسانه سیما نیز مانند چهار، نسیم، 
جام جم، قرآن و... نیز در تدارکاتى هســتند که 
هرکدام در روزهاى آتى اخبار خود را منعکس 

خواهند کرد.
سال گذشته شــبکه جام جم با برنامه 

«نو بهار» به تهیه کنندگى مجتبى 
کشاورز و اجراى نیما کرمى و 

همسرش زینب زارع مهمان 
ایرانیان مقیم خارج بود و بعید 
نیست که براى سال جدید از 

این دو نفر استفاده شود.

ناگفته هاى پسر ملکه رنجبر

مادرم به بیمارى پارکینسون دچار شده است

نکرده است.

نامه سال تحویل از همین شبکه پخش خواهد شد.
ین خانى تهیهکننده برنامه صبحگاهى شبکه یک ازپخشویژه برنامه
6ک» با اجراى سید على ضیا براى لحظات تحویل بهار 96 خبر داد، که البته
ن اجراى سید على ضیا و پخش ویژه برنامه «فرمول یک» براى تحویل
ر مدیران شبکه یک سیما بستگى دارد. البته باز هم به نظر مى رسد این
ورت گیرد و على ضیا با برنامه اى ویژه، سال جدید را تحویل خواهد کرد.
که هاى سراسرى سیما، شــبکه هاى دو و پنج سیما که سال گذشته با
ن کرمى و ژیال صادقى مهمان خانه هاى مردم شد، براى سال تحویل 

ى تاکنون اعالم نکرده است و در سکوت خبرى
 شبکه به استقبال نوروزمى روند.

 حاکى از این است که احسان کرمى، فرزاد 
6محســن آزادى، آغاز بهار 96 را جشن

هاى رسانه سیما نیز مانند چهار، نسیم، 
ن و... نیز در تدارکاتى هســتند که 
روزهاى آتى اخبار خود را منعکس 

.
ه شــبکه جام جم با برنامه 

ه تهیه کنندگى مجتبى 
نیما کرمى و  جراى
ینب زارع مهمان
م خارج بود و بعید 
اى سال جدید از 

شستفاده شود.

درباره بیمارى خواننده معروف پاپ

صداى امیر تاجیک 
هنوز تغییرى 
نکرده است

مجریان تحویل سال 96 معرفى شدند 

 احسان علیخانى با
«سه ستاره» مى آید، ضیاء 
با «فرمول یک»

پایان ساخت سریال نوروزى شبکه 2

«پیکسل» بهار مهمان مخاطبانش مى شود

با تدوین و صداگذارى نهایى سریال نوروزى «مرز خوشبختى»، ساخت این مجموعه به کارگردانى حسین 
سهیلى زاده و تهیه کنندگى مهران رسام به پایان رسید.

به گزارش ایســنا، تصویربردارى فاز دوم مجموعه تلویزیونى «مرزخوشــبختى» به کارگردانى حسین 
سهیلى زاده که در لوکیشن ویالى شهریار پیگیرى مى شــد، با بازى پوریا پورسرخ و امیرحسین آرمان به 

پایان رسید.
این سریال با ایفاى نقش بازیگرانى چون پوریا پورسرخ، امیرحسین آرمان، مهدى سلوکى، شهرزاد کمالزاده، 
سروش جمشیدى، مریم معصومى، جمشــید جهانزاده، عباس محبى، مهدى صباغى، فرزانه نشاط خواه، 
رضا یزدانى، جواد زیتونى، عباس محبوب و امیر غفارمنش براى پخش نوروزى در 15 قسمت براى شبکه 

دو سیما آماده مى شود.
على لهراسبى به عنوان خواننده تیتراژ پایانى مجموعه تلویریونى «مرز خوشبختى» انتخاب شده است.

در خالصه داستان سریال آمده است: به طال و تالش و عشق ... جوان و ُگل و ِگل... همه چیز از یک وسوسه 
شروع مى شود و به یک وسوسه ختم مى شود. از رفاقت شروع مى شــود و به رفاقت مى رسد. داستان مرز 
خوشبختى داستان انتخاب هاست. دوراهى ها. زمانى که بر لب مرز ایستاده اى. یک سو شاید خوشبختى است 

و در سوى دیگر هم شاید خوشبختى. انتخاب با توست. و انتخاب نهایت خوشبختى است.

نویسنده سریال «پیکســل» درباره زمان پخش 
این سریال براى مخاطب بیان کرد که بعد از طى 
مراحل پس از تولید در بهار ســال 96 این سریال 

براى مخاطبان پخش و عرضه مى شود.
حامد عنقا طراح و نویسنده سریال «پیکسل» در 
گفتگو با خبرنگار مهر درباره این سریال تعاملى و 
مراحل فعلى کار عنوان کرد: این سریال پروداکشن 
سنگینى داشت و جنس کار به خاطر تعاملى بودن 
آن سخت بود و هنوز زمان مى برد تا مراحل پس از 

تولید را بگذرانیم.
وى ادامه داد: این سریال هم اکنون مراحل تدوین 
و صداگذارى را پشت ســر مى گذراند و چون نمى 
خواهم مثل سریال هاى دیگر کار نیمه کامل پخش 
شود صبر مى کنیم تا مراحل فنى آن به پایان برسد 
و از ابتداى بهار آینده براى پخش در فضاى مجازى 

قرار مى گیرد.
تهیه کننده «پیکســل» درباره تعاملى بودن این 
ســریال و میزان جذابیت آن براى مخاطب اظهار 
کرد: با شــکل قصه اى که ما روایــت مى کنیم 
مخاطب باالترین سطح هیجان را تجربه مى کند 
و حتى از آنجایى که من نویسندگى سریال «قلب 
یخى» را بر عهده داشتم مى توانم، بگویم جذابیت 

این سریال بیشتر است.
عنقا اضافه کرد: «پیکســل» سریال بسیار جذاب 
ترى اســت و به گونه اى طراحى شــده است که 
مخاطب هم مى تواند غافلگیر شــود و هم از آن 

لذت ببرد.
وى در پایان درباره دوبله این اثر براى کشورهاى 

منطقه توضیح داد: دوبله این سریال در حال حاضر 
براى کشورهاى منطقه به زبان هاى اردو، عربى، 
تاجیک، روسى و... در حال انجام است و قرار است 

در این کشورها هم پخش و عرضه شود.
«پیکسل» نخستین سریال تعاملى به حساب مى 
آید که طراحى، نویسندگى و تهیه کنندگى آن بر 
عهده حامد عنقا است. او ســاختار روایى سریال 
را با شــیوه اى متفاوت پایه ریزى کرده اســت تا 
مخاطب خــودش بتواند در سرنوشــت قهرمان 
داستان مشارکت داشته باشد. کارگردانى فاز اول 
این ســریال را محمود معظمى و فاز دوم و سوم را 
محمدحسین لطیفى بر عهده داشت. این سریال در 

فضایى خارج از شبکه نمایش خانگى توزیع شود.

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره یکباب 
فروشگاه پارك سرچشمه سرابان متعلق به شهردارى اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ پنج شنبه 
95/12/19 به شهردارى مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 031-54222119 

آگهى تجدید مزایده

سید محسن تجویدى- شهردار نطنز

نوبت دوم
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دسکتاپ

اندروید

رصد آنالین

منتظر نسخه دسکتاپى 
گوگل الو باشید

به زودى نســخه دســکتاپى اپلیکیشــن گوگل الو 
(Google Allo) از ســوى گوگل منتشر مى شود. این 
موضوع با توجه به توییت جدیدى که آقاى نیک فاکس 
(Nick Fox)، نائب رئیس بخش محصوالت ارتباطى 

گوگل منتشر کرده، به وضوح قابل درك است. 
یکى از ویژگى هــاى اصلى این اپلیکیشــن که آن را 
نسبت به ســایر اپلیکیشن هاى پیام رســان مشابه از 
جمله تلگرام، واتس آپ و غیره برتــر مى کند، مربوط 
به بهره مندى از دســتیار هوشمند گوگل است. دستیار 
هوشمند گوشى در اپلیکیشــن گوگل الو منجر شده تا 
کاربران بتوانند به ســاده ترین شکل ممکن، قابلیت ها 
و امکانــت منحصر بــه فــردى را در اختیار داشــته 
باشند. کیفیت عملکرد و همچنین بهره مندى اپلیکیشن 
گوگل الو از دستیار هوشــمند گوگل سبب شد که این 
برنامه به شدت مورد توجه کاربران قرار گیرد و به رقیبى 
جدى براى سایر اپلیکیشن هاى پیام رسان پرطرفدار از 
جمله تلگرام تبدیل شود. حال به نظر مى رسد که گوگل 
قصد دارد یک قدم رو به جلوتر برداشــته و براى رقابت 
بیشتر با تلگرام و ســایر برنامه هاى پیام رسان، نسخه 

دسکتاپى اپلیکیشن گوگل الو را منتشر سازد! 
به نظر مى رسد که در مراحل ابتدایى، اپلیکیشن گوگل الو 
به صورت یک کالینت تحت وب ارائه شود و چندى بعد 

شاهد انتشار نسخه اصلى و دسکتاپى آن باشیم.

اپلیکیشن ضبط حرفه اى فیلم 
از صفحه نمایش اندروید

Mobizen Screen Recorder Full برنامه اى بسیار 

حرفه اى براى ضبط فیلم از صفحه نمایش دستگاه هاى 
اندرویدى است. این اپلیکیشــن با پشتیبانى از فناورى 
منحصر به فرد خود امکانات بى نظیرى را در ساده ترین 
محیط ممکن در اختیار کاربران خود قرار مى دهد تا بتوانند 
به راحتى به ضبط فیلم از صفحه نمایش بپردازند. یکى 
از برترین ویژگى هاى ”موبیزن“ ضبط فیلم از صفحه 
نمایش با کیفیت ۱۰۸۰p و هم چنین 60 فریم در ثانیه 

است که در نوع خود بى نظیر است.
 تمامى فعالیت هاى خود را در هنگام ضبط فیلم از صفحه 
نمایش به صورت آزادانه انجام دهید زیرا هر گونه فعالیتى 
مشــکلى براى ضبط فیلم به وجود نمى آورد. عالوه بر 
این، ضبط صداى بیرونى و یا داخلى به دســت کاربران 
مى باشد ؛ به عنوان مثال در هنگام بازى کردن و ضبط 
صفحه نمایش مى توانید صدا هاى داخلى را فعال کنید 
تا صداى بازى به صورت اتوماتیــک ضبط و جلوه اى 
خاص به کلیپ ضبط شــده ببخشــد. بر خالف دیگر 
برنامه هاى موجود مى توانید براى صرفه جویى در حافظه 
ذخیره سازى مکان ذخیره شــدن فیلم ها را به کارت 
حافظه تغییر دهید تا مشکلى در زمینه فضا براى دیوایس 
اندرویدى شــما نیز به وجود نیاید. همچنین بهتر است 
بدانید که استفاده از این اپلیکیشن نیازمند دسترسى به 
روت نبوده و کاربــران اندروید 4,4 و باالتر مى توانند به 

صورت آزادانه از آن استفاده کنند.

بلک برى «کى وان» معرفى شد
بلک برى طى مراســمى در    آى تى ایران|
کنگره جهانــى موبایل 2017 گوشــى KEYone را 

به عنوان موبایل جدید این کمپانى رونمایى کرد.
کى وان که پیــش از این حدس  زده مى شــد نام آن 
مرکورى باشد، با اســنپ دراگون 625 به بازار عرضه 
 Boost Fast مى شود. این موبایل همچنین مجهز به
Charging اســت که باعث مى شود باترى آن خیلى 
سریع شارژ شــود. بلک برى همچنین در این مراسم 
اعالم کرد این گوشى به سادگى یک روز کامل شارژ 

نگه خواهد داشت.
سیستم عامل این موبایل هم همانطور که پیش بینى 
مى شد آخرین ورژن از اندروید نوگت یعنى 7,1 خواهد 
بود. صفحه کلید ایــن موبایل هم ماننــد بلک برى 
پاسپورت و پریو مانند موس عمل مى کند و عالوه  بر آن 
از تک تک حروف مى توان به عنوان میانبر استفاده کرد. 
به گفته این کمپانى بلک برى کى وان امن ترین موبایل 

با سیستم عامل اندروید در دنیا است.

سایت روبه نو یک بازارچه مجازى خرید و فروش وسایل و لوازم دست دوم است که این امکان را براى کلیه کاربران فراهم 
کرده است که کلیه کاالهاى دست دوم خود را بدون واسطه و به صورت رایگان در معرض فروش قرار دهند و یا اجناس 
مورد نیاز خود را در آن جســت و جو و خریدارى نمایند . کلیه کاالهاى موجود در سایت روبه نو متعلق به کاربران بوده و 

مسوولیت آن با خود کاربران است . روبه نو خود هیچ کاالیى را براى فروش در این سایت ندارد .
 روبه نو همچنین این امکان را براى شما فراهم آورده است که با انتخاب استان محل زندگى خود تنها آگهى هاى مربوط 

به آن استان را مشاهده نمایید . 
  در سایت روبه نو امکان ایجاد ارتباط مستقیم با صاحب کاال براى شما فراهم آمده است . مى توانید مستقیما به شماره 
تماسهاى درج شده در زیر آگهى تماس بگیرید و با صاحب کاال مستقیم ارتباط برقرار کنید . ذکر این نکته ضرورى است 
که هیچ کدام از کاالهاى درج شده در سایت متعلق به خود روبه نو نیست و همگى توسط کاربران درج شده اند .تبلیغ در 

سایت روبه نو رایگان است و روبه نو پورسانتى از فروشندگان دریافت نمى کند . 
http://roobeno.com :وب آدرس

 Dots & Co: A Puzzle Adventure یکــى از زیباترین و محبــوب ترین بازیهاى پازلــى در زمینه نقطه ها از 
استودیوى Playdots, Inc خالق Two Dots براى اندروید اســت که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشر شده 
است. Dots & Co شــاید تفاوت چندانى نسبت به Two Dots نداشته باشــد، اما همچنان تجربه اى لذت بخش 
به عالقه مندان به این سک بازى ارائه مى دهد! در این بازى همانند نســخه قبلى شما باید بتوانید به میزان گفته 
شــده نقطه ها را به یکدیگر متصل کنید، نکته مثبت بازى اینجاســت که همانند Two Dots با کمى پیشــروى 
چالش ها بیشتر شده و بازیکن مجبور به اســتفاده از استراتژى مى شــود. بزرگترین المان جدید Dots & Co را 
مى توانیم به نام شــخصیت هاى همراه یا Companion ها بزنیم که باالى صفحه حضور دارند ؛ اگر بتوانید نوار 
انرژى آن ها را پر کنید، این کاراکترها به کمک شما مى آیند! خوشبختانه نوار انرژى هم با سرعت خوبى پر شده و 
تنها نیازمند دقت بازیکن اســت، همچنین با ورود به مرحله هاى بیشتر، Companion ها تغییر مى کنند بنابراین 
Dots & Co قدرت هاى جدیدترى را به دست خواهید آورد. همین المان به ظاهر کوچک توانسته جذابیت بیشترى به

 ببخشد! 

راهنماى خرید

E5573-320 یک مودم  4G LTE بى ســیم و قابل 

حمل است که توسط شرکت هوآوى طراحى و تولید 
شده است و به شما این امکان را مى دهد تا با استفاده 
از یک سیمکارت (با اینترنت فعال) تا 10 دستگاه خود 
را مانند لپ تاپ، تبلت، گوشى موبایل و... در هر جایى 
که هستید به صورت بى سیم و از طریق اینترنت سیم 

کارت، به اینترنت متصل نمایید.
 البته این محصــول از شــبکه هاى  3G و  2G هم 
پشتیبانى مى کند و با انواع ســیم کارت هاى موجود 
در ایران سازگار اســت. اگر شغل شما به شکلى است 
که باید به صورت از راه دور یا با استفاده از اینترنت و 
شبکه کار کنید، یا از جمله افرادى هستید که باید در 
هر زمان، مکان و شــرایطى به اینترنت متصل باشید 
E5573-320 واقعًا به شما کمک مى کند، زیرا آنقدر 

کوچک و سبک وزن است که به راحتى درون جیب 
شــما جاى مى گیرد و مى تواند در هر زمان و مکانى 
همراه شما باشد و شــما را به دنیاى گسترده اینترنت 
متصل ســازد. ایــن مــودم 4G/3G داراى دو عدد 
نشانگر LED است که وضعیت باترى و آنتن را نشان

 مى دهد.
البته این دســتگاه متاســفانه از صفحه نمایش بهره 
نمى برد و به همین دلیل امکان مشــاهده ســرعت 
دانلود و آپلــود و تعداد پیامک هــاى دریافتى وجود 
ندارد. انرژى مورد نیاز مــودم E5573-320 از یک 
باترى لیتیوم-پلیمرى 1500 میلى آمپر ساعتى تامین 
مى شود، بنابراین شــما چه به برق دسترسى داشته 
باشید و چه نداشته باشید مهم نیست، زیرا مى توانید 
با شــارژ کردن کامل باترى این محصــول، در هر 

نقطه اى که ســیم کارت درون آن آنتن داشته باشد، 
به مدت زمان 4 ساعت به گشــت و گذار در اینترنت 

بپردارید.
 اگر شارژ باترى تمام شد و نیاز به شارژ مجدد داشت، 
مى توانید آن را از طریق کابلى که همراه با محصول 
ارایه مى شود و یک ســر آن رابط USB و سر دیگر 
رابط microUSB قــرار دارد، به آســانى به پورت 
USB لپ تاپ، کامپیوتر و... متصــل کرده یا آن را با 

شارژر USB مانند شــارژرهاى گوشى هاى موبایل 
اندرویدى و یا شــارژر فندکى خودرو به راحتى شارژر 

کنید.  
هم اکنون مودم E5573-320 هوآوى را مى توانید 
با قیمتى در حدود 260000 تومان از بازار داخلى و یا 

Huفروشگاه هاى مجازى خریدارى نمایید.
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بازارچه مجازى 
خرید و فروش 
وسایل دست دوم

بازى
 پازل نقطه ها 
اندروید 

 
بالن هاى اینترنت گوگل 

مى آیند
با وجود بالن هاى اشــتراك اینترنت، جهانى شدن 
گوگل، ســاده تر شــد و اکنون این بالن ها، قابلیت 

هدایت و حفظ موقعیت دارند.
چهار ســال پیش، پروژة لون آلفابت از حالت یک 
فرضیه غیرممکن خارج شد و تبدیل به ایده اى شد 
که قابلیت عملى شدن را داشــت و اکنون، آلفابت 
قصد دارد کــه این پروژه را وارد فــاز جدیدى کند. 
برنامه فاز جدید به این صورت است که یک جریان 
مداوم از بالن ها، امواج اینترنت را به زمین ارســال 

مى کند.
 آسترو تلر، مدیر این پروژه، اخیراً طى بیانیه اى اعالم 
کرد که تالش هاى پیشــین باالخره به ســرانجام 
رسیده و متخصصین این شرکت، امکان هدایت و 
کنترل مسیر حرکت بالن هاى خود را در ارتفاع بیست 
کیلومترى از ســطح زمین پیدا کرده انــد. بنابراین 
از ایــن پس مى توان بــه دلخــواه اینترنت هوایى 
را تنها در اختیــار مناطقى خاص قــرار داد و دیگر 
نیازى به گردش این پرنده ها به دور زمین نخواهد 

بود.
ایده اولیه پروژه، این بود که شــبکه اى از بالن ها در 
ارتفاع باال، سرتاسر زمین را تحت پوشش اینترنت 
خود قرار دهند، اما سپس در ادامه و بنا به دالیلى این 

پروژه دستخوش تغییراتى شد.

جلیقه واقعیت مجازى 
امروزه بســیارى از مردم با استفاده از    مهر |
هدست هاى واقعیت مجازى از حضور در این فضاى 
جذاب و سه بعدى لذت مى برند، اما با پوشیدن یک 

جلیقه مى توان این تجربه را تکمیل کرد.
جلیقه یاد شــده که تقریبا کل بدن  را در برمى گیرد 
تجربه برخورد با اشیا و افراد در فضاى مجازى را از 
طریق لرزاندن خود کامل مى کند و با استفاده از آن 
مى توان اثر رویدادهایى مانند انفجار، برخورد گلوله، 
جنگ با شمشــیر و ... را که در بازى هاى رایانه اى 

متداول است، حس کرد.
این جلیقه که Hardlight VR Suit نام دارد داراى 
16 منطقه با قابلیت بازخورد لمسى است که در زمان 
اجراى بازى هاى مختلف  واکنش هاى متناســب 
Oc-  و  Vive بروز مى دهد و با هدست هایى مانند

ulus Rift سازگارى دارد و مى توان از طریق پورت 

یواس بى آن را به رایانه هاى شخصى متصل کرد 
و لذا حرکت کامال آزادانه با اســتفاده از آن ممکن 
نیســت. در حال حاضر تنها 155 بازى با این جلیقه 
سازگار شده و شرکت ســازنده که NullSpace نام 

دارد، تالش دارد بر تعداد این بازى ها بیفزاید.
قیمت این جلیقه 499 دالر اســت و در صورتى که 
کاربران بخواهند هر یک از بازى هاى ســازگار با 
جلیقه یادشده را خریدارى کنند باید 20 دالر اضافى 

هم بپردازند.

کلیک

فناورانه EE نگاهى به راهکارهاى شرکت
 در زمان بروز حوادث غیر مترقبه برقرارى یک ارتباط پایدار 
و مطمئن از اهمیت باالیى برخوردار است و بدون در اختیار 
داشتن یک شــبکه موبایل هر گونه تالشى در عملیات 
نجات با کندى صورت خواهد گرفت. اما به تازگى با معرفى 
نمونه هایى از دکل هاى هوایى توسط شرکت EE راه حلى 

براى این مشکل پیدا شده است.
این دکل هــاى موبایل پرنده را مى تــوان به مکان هایى 
فرستاد که با مشکالتى از قبیل جارى شدن سیل در شهر 
مواجه هستند و به سرعت یک شبکه موبایل  4G را براى 
ارائه خدمات امدادرسانى و برقرارى ارتباط افراد با یک دیگر 

در مکان هاى عمومى  فراهم کرد.
این امدادرسانان پرنده صرف نظر از این که شما از چه شبکه 
موبایلى استفاده مى کنید، براى هر فرد 999 تماس را فراهم 
مى  کند. بنابراین اگر شما در یک منطقه سیل زده گرفتار 
شده باشید و براى مثال از شــبکه O2  استفاده مى کنید، 
همچنان قادر خواهید بــود از راه حل EE براى برقرارى 

تماس هاى اضطرارى استفاده کنید.

ربات هاى پرنده شخصى
روبات هاى پرنده  4G  شرکت EE قادر خواهند بود به اکثر 
مناطق جغرافیایى حادثه خیز دسترسى داشته باشند و به 
نقاطى پرواز کنند که وسایل نقلیه به راحتى نمى توانند در 

آنجا تردد کرده و خدمات ارتباطى فورى را فراهم کنند.
بعد از این که این ربات پرنده به منطقه مورد نظر وارد شد 
به 15 دقیقه زمان نیاز دارد تا تنظیمات آن انجام شود و در 
زمان امدادرســانى مى تواند در حدود یک ساعت پوشش 

شبکه را فراهم کند. هر چند این زمان چندان زیاد به نظر 
نمى رسد، اما براى حوادث واکنش سریع که به ارتباطات 

فورى نیاز دارد بسیار کاربردى است.
اگر چه شــما قرار نیست به این زودى شــاهد پرواز این 
ربات هاى پرنده باشــید، اما انتظار مى  رود تا 3 سال آینده 

آنها را در آسمان ببینیم.
همچنین بــه منظور انجام راهکارهاى شــخصى با این 
ربات هاى پرنده، بــا توجه به قابلیت هــاى نهفته درون 
یک روبات پرنده که مى تواند شما را در زمان کوهنوردى 
همراهى کرده و یا ارتباط از راه دور را براى شما فراهم کند، 
این اطمینان را به شما مى دهد که همیشه سیگنال داشته 

و در دسترس باشید.

یک شناور هواى گرم
وقتى به یک چیز پایدارتر نیاز باشد، مى  توان Helikite را به 
خدمت گرفت. این بالون که روى یک ماشین یدك کش 
حمل مى شود از یک کایت با دنباله هاى طوالنى برخورد 
آن است که آن را در بادهاى شدید ثابت نگه مى دارد و با 
یک خط ارتباطى متصل به یــدك کش انرژى مورد نیاز 

براى بالون فراهم مى  شود.
این بالون که با گاز هلیوم پر شده است، براى آماده شدن 
به 15 تا 30 دقیقه زمان نیــاز دارد، و با پرواز در ارتفاع 91 
کیلومترى مى  تواند براى یک ماه در هوا معلق باقى مانده و 
با اتصال به یک ماهواره محدوده چهار کیلومترى اطراف 

خود را تحت پوشش امواج  4G  قرار دهد.
اگر چه EE  هنوز راه حل استفاده از بالون خود را (به غیر 
از چند مرحله آزمایشى) به بهره بردارى نرسانده است، اما 

مدیرعامل این شــرکت، مارك آلرا تایید کرده است که 
قصد دارد اولین نمونه آن را تا اواخر سال 2017 در مناطق 

روستایى انگلستان مورد استفاده قرار دهد.

باقى ماندن روى زمین
همچنین این شرکت براى فراهم کردن ناوگانى متشکل 
از 30 وسیله نقلیه پاسخ سریع (RRV) که به لطف کل هاى 
11.5 مترى نصب شــده در باالى این وانت ها مى توانند 
محدوده امواج امــواج  4G  را فراهم کننــد، با خدمات 

اورژانس مشغول همکارى است.
این ایستگاه سیار را مى  توان ظرف 30 دقیقه آماده استفاده 
کرد که براى سه روز متوالى در 24 ساعت شبانه روز امواج 
موبایل را فراهم مى کند. این وسیله نقلیه از فرکانس 800 
و 1800 مگاهرتز استفاده مى کند که به آن اجازه مى  دهد 
محدوده اى به وســعت 2 کیلومتر را تحت پوشش امواج 
شــبکه قرار داده یا در محدوده هاى کوچک تر داده هاى 

بیشترى را منتقل کند.
آلرا مى  گوید هدف نهایى این شرکت این است که در زمان 
بروز حوادث فاجعه بار ارتباط خود با مشتریانش را حفظ کند 
و همچنین براى رویدادها و فعالیت هایى نظیر کوهنوردى 

یا گشت و گذار در راه دور، در کنار آنها باشد.
او مى گویند: «ما قصد داریم بر اساس نیاز مشترى منطقه 
تحت پوشــش مورد نظر او را فراهم کنیم و صرف نظر از 
این که کجا مى روند آنها را تمام مدت با یکدیگر متصل 
باقى نگه داریم.» آینده اى که شــما همیشه در دسترس 
هستید نزدیک است، اما تا چه حد شــما چنین چیزى را 

مى خواهید؟!

E5573-320 4 بى سیم و قابل حمل هوآوى مدلG LTE مودم
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روبات هاى پرنده  
4G شرکت EE قادر 
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پلیس مالزى مى گوید اگر دیپلمات کره شــمالى که در ماجراى قتل برادر رهبر این کشور    مهر |
مظنون است با پلیس همکارى نکند حکم بازداشت او صادر مى شود.

«عبدل سما مات» رئیس پلیس ایالت «سالنگور» مالزى اعالم کرد اگر دیپلمات کره شمالى که مظنون 
به دست داشتن در توطئه قتل «کیم جونگ نام» برادر ناتنى رهبر کره شمالى است به صورت داوطلبانه با 

پلیس همکارى نکند حکم بازداشت او صادر مى شود.
پلیس مالــزى اعالم کرد «هیــون کوانگ ســونگ» دبیر دوم ســفارت کره شــمالى در کوآالالمپور 
براى پاســخ دادن به ســئواالت پلیس درباره قتل بــرادر «کیم جونگ اون» فراخوانده شــده اســت. 
ســما گفت اگر این دیپلمات 44 ســاله به درخواســت پلیس اعتنا نکند، حکم بازداشــت او را از دادگاه 

مى گیریم.
پلیس مالزى هشت تبعه کره شمالى از جمله دیپلمات مذکور و یکى از کارکنان آژانس هوایى این کشور را 
در رابطه با قتل کیم جونگ نام مظنون مى داند. از این میان چهار نفر به کره شمالى فرار کرده اند، یک نفر 
بازداشت شده است و دو نفر به عالوه دیپلمات مذکور همچنان در مالزى به سر مى برند. دو زن ویتنامى و 

اندونزیایى نیز در این رابطه دستگیر شده اند.
کیم جونگ نام روز 13 فوریه (25 بهمن) در فرودگاه کوآالالمپور توسط سم VX به قتل رسید. این سم که 
سیستم عصبى را تحت تأ ثیر قرار مى دهد از سوى سازمان ملل به عنوان یک سالح کشتار جمعى شناخته 

شده است.

   خبر آنالین | روسیه ممکن است در ســال 2018 به جاى برگزارى 
انتخابات ریاست جمهورى در این کشــور صرفاً درباره باقى ماندن «والدیمیر 

پوتین» در این سمت همه پرسى برگزار کند.
به نقل از روزنامه «ایزوستیا» انتخابات ریاست جمهورى در سال 2018 مى تواند 

به شکل همه پرسى برگزار شود.
در این گزارش آمده است در شرایط نبود کاندیداهاى نیرومند فى الواقع سنجش 
حمایت از والدیمیر پوتین رئیس جمهور کنونى مطرح می شــود. هم صحبت  
روزنامه «ایزوستیا» در دفتر ریاســت جمهورى گفت در حال حاضر این امر در 
دفتر بررسى می شود. ضمنًا در این شرایط به تفاوت بین سطح حضور مردم در 
انتخابات و تعداد کل رأى دهندگان توجه می شود. به نظر دفتر باید به شکستن 
رکورد انتخابات از سال 2000 تاکنون نایل شد. فعًال در بخش سیاست داخلى 
کرملین در مورد راه جلب جوانان به انتخابات تفکر می شود. همچنین باید چنان 
آرمانى پیدا شود که قادر خواهد بود مردم را به اندازه عامل بازگرداندن کریمه به 
روسیه متحد کند. این منبع به نشریه گفت: روشن است که کسى نمى تواند واقعًا 
با رئیس جمهور وارد رقابت شــود اما اختراع ساختگى کاندیداهاى جدید معنى 
ندارد. امروز نه شــخصیت هاى جدید بلکه انتخابات شفاف و قانونى، عدالت و 

محترم شمردن شهروندان شایان اهمیت است.
«دیمیترى بادوفسکى» رئیس بنیاد «انستیتوى مطالعات اجتماعى اقتصادى 
و سیاسى» معتقد اســت در انتخابات آینده نه تنها هویت رئیس جمهور کشور 
بلکه تصویر آینده کشور و راه نیل به این آینده هم به رأى گذاشته می شود. وى 
مى گوید براى همگان روشن است که چه کسى در این انتخابات پیروز می شود 
لذا امر داراى اهمیت راهبرد توسعه آینده کشور است. مکانیسم اصلى فعالیت 
در جهت تأمین حضــور مردم در انتخابات با ایــن امر ارتباط خواهد 

داشت.
«دیمیترى گوسف»  تکنولوژیست سیاسى معتقد 
است انتخابات آینده به شکل همه پرسى ترتیب 
داده می شود زیرا امروز در روسیه سیاستمدارى 
نیست که بتواند با رئیس جمهور پوتین در یک 
ســطح قرار گیرد. این عامل مى تواند بر سطح 
حضور در انتخابات اثر جدى بگذارد زیرا افراد 
حامــى رئیس جمهور بــا در نظر گرفتن 
این واقعیت و حتمى بودن پیروزى 
کاندیداى خود مى توانند 
در انتخابات شــرکت 

نکنند.
وزیر کشــور آلمان بــا ارائه    آریا |
نمونه اي از گذرنامه آلمانی جدید که در 
اوایل مارچ آینده منتشر می شود، تأکید 
کرد که این گذرنامه از ســطح باالیی از 
ایمنی برخوردار است.  «توماس دمایزیر» 
در برلین گفــت: «امکان جعل و ســوء 
اســتفاده از گذرنامه جدید آلمانی وجود 
نــدارد.» همچنین تمام دســتگاه هاي 
نظارتی در تمام کشــوها به سرعت می 
توانند هویت صاحب گذرنامه را شناسایی 

کنند.
گذرنامه جدید از نمونه قبلی خود کوچک 
تر است همچنین در کنار عکس صاحب 
گذرنامه، یک تصویر سه بعدي هم وجود 
دارد که امکان جعل این گذرنامه را بسیار 
دشوار می کند. از سوي دیگر مواد جدیدي 
که در ســاخت این گذرنامه به کار رفته 
امکان اســتفاده از آن را براي دارندگان، 
بسیار آسان می کند. شــایان ذکر است 
که گذرنامه قدیمی آلمانی تا پایان تاریخ 
درج شده در آن، اعتبار دارد. گفتنی است 
گذرنامه آلمانی براي سومین سال پیاپی 
ر تبه اول اعتبار را در سطح جهان به خود 
اختصاص داده و دارنده آن می تواند بدون 

نیاز به روادید، به 177 کشور سفر کند.

«پاپ فرانسیس»    باشگاه خبرنگاران جوان |
رهبر کاتولیک هاى جهان به لزوم تغییر نگرش جهان 
درباره مسئله مهاجران اشاره کرد و گفت مهاجران باید 

تکریم شوند.
 وى همچنین شعار هاى پوپولیستى را که در حال هیزم 
ریختن به آتــش ترس و خودخواهى در کشــورهاى 
ثروتمند هســتند، محکوم کرد. با این حــال، وى در 

سخنرانى هایش از کشور خاصى نام نبرد.
اما سخنان وى مى تواند اشاره غیرمستقیمى به آمریکا 
داشته باشد. «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا طى 

یک فرمان اجرایى، ورود اتباع هفت کشور به آمریکا را 
ممنوع کرد. پس از آن، یک دادگاه در آمریکا اجراى این 
فرمان را متوقف کرد. اروپا نیز درگیر بحران پناهجویان 
شده است. از ابتداى ســال 2015 تاکنون، نزدیک به 

1/3میلیون مهاجر به اروپا سرازیر شده اند.
پاپ فرانسیس با بیان اظهاراتى که به بیانیه استقالل 
آمریکا شباهت بسیارى داشــت، گفت: «دفاع از حق 
مســلم آنها (پناهجویان)، تأمین آزادى هاى اساسى و 
تکریم این افراد، مسئولیت هایى است که از هیچ فردى 

سلب نخواهد شد.» 

در حالى که نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى فرانسه در حال    فارس|
تالش براى جلب آراء هستند، طومارى اینترنتى براى حضور «باراك اوباما» به 
عنوان نامزد این انتخابات به راه افتاده و تاکنون 30 هزار فرانســوى آن را امضا 

کرده اند.
گروهى از حامیان فرانســوى باراك اوبامــا، در اعتراض بــه برخى جنجال ها 
و رســوایى هاى اخیر در ارتباط با نامزدهاى انتخابات ریاســت جمهورى آتى 

کشورشان، خواستار حضور رئیس جمهور سابق آمریکا در این مبارزات شدند.
طومارى اینترنتى در پایگاهى به آدرس « http://obama2017.fr/» ایجاد شده 
و از رئیس جمهور سابق آمریکا خواسته شده که به عنوان نامزد در انتخابات ریاست 

جمهورى فرانسه شرکت کند.
تاکنون 30هزار فرانسوى به طومار درخواســت براى حضور اوباما در انتخابات 

فرانسه پیوسته اند.
«آنتونى» یکى از فرانسوى هاى حامى طومار گفته است: «در کمپینى که ما فقط 
درباره رسوایى هاى «فرانسوا فیون»(نامزد راست میانه) یا ظهور «لوپن»(از حزب 
دست راستى جبهه ملى فرانسه) حرف مى زنیم، خوب از خودمان سئوال مى کنیم 

چرا که نه(چرا اوباما حضور نیابد)؟»
CNN در مطلبى نوشــت: آیا فرانســه مى تواند باراك اوباما را به عنوان رئیس 
جمهور جدید خود انتخاب کند؟ درواقع نه، اما صرفاً یک پاسخ منفى نتوانسته است 
حامیان کمپین «اوباما 2017» را از تبلیغات براى نامزدى وى در بیست و پنجمین 

انتخابات ریاست جمهورى فرانسه باز دارد.
مردم فرانسه کمپینى را در وبســایت «اوباما 2017» راه اندازى کرده اند و با قرار 

دادن طومارى در آن، خواهان نامزدى باراك اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در 
انتخابات ریاست جمهورى فرانسه شدند. این افراد همچنین حدود 500 پوستر در 
حمایت از باراك اوباما در خیابان هاى پاریس نصب کردند. حامیان اوباما امیدوارند 
با قرار دادن این پوسترها و تبلیغات در سطح شــهر بتوانند شهروندان فرانسوى 
را متقاعد کنند که طومار مربوط به درخواست از اوباما براى شرکت در انتخابات 
فرانسه را امضا کنند. آنها در تالشند که حدود یک میلیون امضا براى این طومار 

جمع آورى کنند.
گزارش ها حاکى از آن است که تاکنون 30 هزار نفر این طومار را امضا کرده اند و 
پوسترهاى تبلیغاتى اوباما هم به سرعت در رسانه هاى اجتماعى منتشر شده است.

یکى از سازمان دهندگان این کمپین گفت: «این کار واقعاً دیوانگى است. اما زمانى 
که به آن فکر مى کنید با خود مى گویید شاید هم ممکن باشد. چه کسى اهمیت 
مى دهد که اوباما فرانسوى نیست. هر چه باشد او باراك اوباماست. ما با قرار دادن 
این طومار در اینترنت مى خواهیم سطح نارضایتى خود را از نامزدهاى این دوره از 

انتخابات ریاست جمهورى فرانسه نشان دهیم.»
در صفحه اصلى وبسایت «اوباما 2017» از مردم فرانسه درخواست شده است براى 
رهایى کشور از رخوت این طومار را امضا کنند. در این صفحه همچنین آمده است: 
«باراك اوباما به تازگى دوره ریاست جمهورى اش را در آمریکا به پایان رسانده 

است، پس چرا او را براى ریاست جمهورى فرانسه انتخاب نکنیم؟»
انتخابات ریاست جمهورى فرانسه 23 آوریل 2017 (سوم اردیبهشت 96) انجام 
خواهد شد. اگر هیچکدام از نامزدها برنده اکثریت آراء نشوند، دور دوم انتخابات 

بین دو نفر اول در ماه مِ ى برگزار خواهد شد.

اوباما رئیس جمهور فرانسه مى شود؟!

همه پرسى درباره پوتین

ی ن ی ن هرو ن ر رم
«دیمیترى بادوفسکى» رئیس بنیاد «انستیتوى مطالعات اجتماعى اقتصادى
و سیاسى» معتقد اســت در انتخابات آینده نه تنها هویت رئیس جمهور کشور
بلکه تصویر آینده کشور و راه نیل به این آینده هم به رأى گذاشته می شود. وى
مى گوید براى همگان روشن است که چه کسى در این انتخابات پیروز می شود
لذا امر داراى اهمیت راهبرد توسعه آینده کشور است. مکانیسم اصلى فعالیت
در جهت تأمین حضــور مردم در انتخابات با ایــن امر ارتباط خواهد

داشت.
«دیمیترى گوسف»  تکنولوژیست سیاسى معتقد
است انتخابات آینده به شکل همه پرسى ترتیب
داده می شود زیرا امروز در روسیه سیاستمدارى
نیست که بتواند با رئیس جمهور پوتین در یک
ســطح قرار گیرد. این عامل مى تواند بر سطح
حضور در انتخابات اثر جدى بگذارد زیرا افراد
حامــى رئیس جمهور بــا در نظر گرفتن
این واقعیت و حتمى بودن پیروزى
کاندیداى خود مى توانند
انتخابات شــرکت در

نکنند.

,,
 انتخابات آینده 
به شکل همه 
پرسى ترتیب 
داده می شود 
زیرا امروز 
در روسیه 
سیاستمدارى 
نیست که بتواند 
با رئیس جمهور 
پوتین در یک 
سطح قرار گیرد

  ایرنا |آفریقاى جنوبى اعالم کــرد که برغم حکم 
دادگاه این کشور در غیرقانونى بودن خروج از دیوان بین 

المللى کیفرى، دولت مصمم به اجراى این تصمیم است.
«مایکل ماســوتا» وزیر دادگســترى آفریقاى جنوبى 
اطالعیه این کشور به سازمان ملل درباره تصمیمش براى 
کناره گیرى از «اساسنامه رم» که دیوان بین المللى کیفرى 
بر آن مبتنى است، را سیاست دولت توصیف و تصریح کرد 
که پس از بررسى کامل حکم دادگاه، درباره چگونگى ادامه 

روند اجراى سیاست مذکور تصمیم گیرى خواهد کرد.
دادگاهى در آفریقاى جنوبى به دولت این کشور اعالم کرد 
که باید درخواست خروجش از دیوان حقوق بشرى مستقر 

در الهه هلند را پس بگیرد. 
آفریقاى جنوبى در صورت خروج ازدیوان الهه نخستین 

کشــورى خواهد بود که این تصمیــم را عملى مى کند. 
چند کشــور آفریقایى دیگر نیز در اعتراض به آنچه رفتار 
تبعیض آمیز این دیوان علیه رهبران کشورهاى آفریقایى 
مى نامند، اعالم کــرده اند که از این نهــاد کناره گیرى 

خواهند کرد.
حزب مخالف اصلى آفریقاى جنوبى با مراجعه به دادگاهى 
تصمیم دولت را براى خروج از نهــاد مذکور غیرقانونى 
خوانده بود. این حزب اســتدالل کرده بود که در صورت 
چنین اقدامى آفریقاى جنوبى هم ردیف کشورهایى خواهد 

شد که براى حقوق بشر ارزشى قائل نیستند.
آفریقاى جنوبى پس از بحث و مناقشه اى که بر سر حضور 
«عمر البشیر» رئیس جمهورى سودان در این کشور در 
سال 2015 به وجود آمد، اعالم کرد که از دیوان بین المللى 

کیفرى کناره گیرى خواهد کرد. البشیر یکى از افرادى است 
که به اتهام جنایات جنگى، جنایت علیه بشــریت و نسل 
کشى در منطقه «دارفور» تحت تعقیب این نهاد قرار دارد.

برغم دستور دادگاهى محلى مبنى بر بازداشت البشیر، به 
وى اجازه داده شد که خاك آفریقاى جنوبى را ترك کند.

آفریقاى جنوبــى اعالم کرد که پیمان مذکــور با قانون 
مصونیت دیپلماتیک این کشور تداخل دارد و مانع ایفاى 
نقشــش به عنوان یک صلح آفرین منطقه اى مى شود، 
نقشــى که الزمه آن میزبانى طرف هــاى مخالف یک 

مناقشه در خاك آفریقاى جنوبى است.
«بان کى مون» دبیرکل سابق ســازمان ملل از تصمیم 
آفریقاى جنوبى در زمینه  خروج از دیوان بین المللى کیفرى 

ابراز تأسف کرده و خواستار تجدید نظر در آن شده بود.

آفریقاى جنوبى از 
دیوان بین المللى 
کیفرى خارج 
مى شود

مالزى: دیپلمات کره شمالى را
 بازداشت مى کنیم

آلمان گذرنامه 
غیر قابل جعل می سازد

پاپ فرانسیس شعارهاى پوپولیستى را
 محکوم کرد

ولیعهد ژاپن در پنجــاه و هفتمین تولد    ایسنا|
خود قول داد که راه پدرش را ادامه دهد.

«نــارو هیتــو»  ولیعهد ژاپــن در صــورت موافقت 
دولتمردان ژاپنى بــا کناره گیرى پدرش، جانشــین 

امپراتور «آکیهیتو» 83 ساله خواهد شد.
آکیهیتو از اوت گذشته تمایل خود را براى کناره گیرى 
از ســلطنت به دلیل کهولت سن و مشکالت سالمتى 
و عــدم توانایــى در انجــام وظایف اعالم داشــته

 است.
دولت ژاپن در حال حاضر ســرگرم بررســى قانونى 
ویژه بــراى دادن مجوز بــه کناره گیــرى آکیهیتو

 است.
نارو هیتو در پیام تولد خود گفت: من دوســت دارم که 
همیشه در کنار مردم کشورم باشم و غم و شادى خود 

را با آنها تقسیم کنم.
اگر دولت ژاپن با کناره گیرى آکیهیتو موافقت کند وى 
اولین امپراتور این کشــور خواهد بود که از 200 سال 

پیش تا کنون به میل خود کنار مى رود.
به گفته رسانه ها مقام هاى کشورى تمایل دارند که تا 
پایان سال 2018 تکلیف کناره گیرى آکیهیتو را که در 
آن موقع 85 ساله شده و سى امین سال امپراتورى اش 

را به پایان مى برد، اعالم کنند.
نارو هیتو گفته اســت که حاضر به گفت گــو با دولت 
براى انجام یک جانشــینى بى طرفانه به شیوه مدرن

 است.
وى گفت: نقش خاندان سلطنتى از یک دوران به دوران 
دیگر تفاوت مى کند چرا که عرصه هاى جدیدى آغاز 

شده است.

ولیعهد ژاپن قول داد راه پدرش را 
ادامه دهد
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چهل تکه

  جام جم آنالین | یقینًا تا به حــال دالیل منطقى 
زیادى براى طالق، از جمله خیانــت، اعتیاد، نازایى، بدبینى، 
فقر، عدم تناسب و... به گوشتان خورده اما خیلى بعید است که 

تاکنون، با چنین مورد عجیبى رو به رو شده باشید.
یک زوج به نام هاى «فرانســس» و «هارلــود مانتین»، به 
مســخره ترین علتى که فکرش را هــم نخواهید کرد از هم 

جدا شدند.
فرانسس و هارلود که مدام بر سر کلکسیون عروسک هایشان با 
هم اختالف داشتند، از هم طالق گرفتند و نکته بسیار مضحک 
ماجرا اینجاست که آنها عروسک هایشــان را در کف دادگاه 

ریختند تا با نظارت قاضى، عروسک ها بین آنها تقسیم شود. 

گردشگرانى که روز    باشگاه خبرنگاران جوان |
شنبه این هفته به ساحل فلوریدا رفته بودند تا خوش بگذرانند 
با صحنه اى مواجه شدند که آنها را غافلگیر کرد. آنها در ساحل 
کوســه اى را دیدند که نیمه خورده شده بود و این سئوال براى 

همه مطرح شد که چه چیزى آن را خورده است.
این کوسه 5 فوتى با موج هاى دریا به سمت ساحل آمده بود و 
در ساحل فلوریداى مرکزى، توسط یکى از غریق هاى نجات 

دیده شده بود.
برخى افراد خورده شدن این کوسه را به «کاترین» کوسه اى 
سفید با 14 فوت طول نسبت مى دهند،  که از کوسه هاى دیگرى 
که در فلوریداست بزرگ تر بوده اما بسیارى از کاربران فضاى 

مجازى این قضیه را مسخره کرده اند.

«زارا هارتشون» از 12 سالگى به علت بیمارى که    فردا|
از مادرش «تریسى گیبسون» به ارث برده بود با زنان 40 یا حتى 

50 ساله اشتباه گرفته مى شد.
اکنون زارا 20 سال دارد و پذیرفته که به خودش توجه نکند. او 
مى گوید: «از وقتى فهمیدم مبتال به «کوتیس الکسا» هستم 

واقعاً هیچ کارى درباره آن انجام ندادم.» 
سالمت زارا رو به بدتر شدن است و درنهایت او شجاعت این 
را یافت که با پزشــکى که روى این بیمارى مطالعه مى کند 
تماس بگیرد و خبر بدى از دکتر شــنید، اینکه این بیمارى هر 
لحظه ممکن است قلب او را از  حرکت بازدارد. بنابراین تصمیم 
گرفت قلبش را اسکن کند و متوجه شد که خوشبختانه قلبش 

سالم است.

مضحک ترین تقسیم اموال 
هنگام طالق! 

دختر 20 ساله، 40 سال پیر شدچه چیزى این کوسه را خورده است؟  030201

قصاب شمالى با شلیک گلوله هاى افراد    آفتاب|
ناشــناس از پا درآمد. در این جنایت که در پمپ بنزینى 
واقع در شهرستان بندر انزلى رخ داد، افراد ناشناس، شبانه 
مرد قصاب را هدف شــش گلوله قرار داده و بالفاصله 

متوارى شدند. 
ساعت 22 شب جمعه، مرد قصاب سوار بر خودروى پراید 
به پمپ بنزین رفت اما همان موقع ناگهان افراد مسلح 
او را هدف حمله قرار داده وخودرویش را به گلوله بستند 

ومتوارى شدند. 
 بنا بر اظهارات شاهدان جنایت، مرد پراید سوار با وجود 
اصابت گلوله ها، سوار بر خودرویش شد و با سختى فراوان 

از هوش رفت وبعد هم بر اثر شدت جراحت  وخونریزى خود را به بیمارستان رساند اما مقابل در ورودى بیمارستان 
جان باخت. 

 در ادامه نیز مشــخص شــد قربانى جنایــت، از اهالى 
شهرستان «ماسال» اســتان گیالن بود اما در بازارچه 

شهرستان انزلى قصابى داشت. 
 سرهنگ فرهاد فالح کریمى رئیس پلیس آگاهى استان 
گیالن با بیان اینکه مرد 43 ســاله از شش  ناحیه هدف 
اصابت گلوله قرار گرفته بود گفت: همزمان با اعالم این 
جنایت هولناك، تحقیقات ویژه جنایى آغازشد و تالش 
براى شناسایى و دســتگیرى عامالن جنایت هولناك و 

کشف انگیزه قتل ادامه دارد.

مأموران انتظامی شهرســتان اصفهان در بازرسی از 
منزلی مواد پیش ســاز 300 هزار ترقه غیر مجاز را 

کشف کردند. 
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهــان در گفتگو با 
پایگاه خبري پلیس اظهار داشت: در پی کسب خبري 
مبنی بر اینکه افرادي، به صورت گســترده اقدام به 
تهیه و توزیع مواد محترقه در بین جوانان و نوجوانان 
می کنند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار تیم عملیاتی یکی از کالنتري هاي این شهرستان 

قرار گرفت.
سرهنگ حسن یاردوســتی افزود: مأموران پس از 
اطمینان از صحت موضوع و با هماهنگی مقام قضائی 

به منزل مورد نظر اعزام شدند. 
وى تصریح کرد: در بازرسی از منزل، مقدار شش کیلو 

مواد پیش ساز 300 هزار مواد محترقه کشف شد. 
سرهنگ یاردوستی ادامه داد: در این خصوص چهار 
نفر شناســایی و پس از تشــکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند. 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در پایان خاطر 
نشان کرد: اگرچه فرهنگســازي از طریق آموزش 
همگانی و تخلیــه هیجانات جوانــان و نوجوانان از 
مجراي صحیح قانونی، بهتریــن راهکار در جهت 
پیشگیري از حوادث تلخ آخر سال به شمار می رود اما 
کامالً روشن است که والدین می توانند با آگاه سازي 
فرزندان خود و مراقبت از آنان نخســتین و بهترین 

آموزگاران فرهنگسازان جامعه باشند. 

تصاویر لحظه سرقت مسلحانه از صرافى میدان فردوسى تهران منتشر شد.
به گزارش میزان، دو سارق مســلح روز 28 بهمن ماه با ورود به صرافى در حوالى میدان فردوسى 
پس از مجروح کردن مرد صراف و شاگردش موفق به سرقت بیش از 60 میلیون تومان پول و طال 
شدند. با گذشت یک هفته از وقوع سرقت با تالش کارآگاهان پلیس آگاهى تهران، دو سارق و یک 

نفر از همدستانشان در استان لرستان شناسایى و روز جمعه دستگیر شدند. 
سارقان صبح روز شنبه با انتقال به محل سرقت، صحنه ســرقت مسلحانه از صرافى را بازسازى 

کردند.  
در همین باره فرمانده انتظامى تهران بزرگ ابراز امیدوارى کرد سارقان مسلح این صرافى  از سوى 

مرجع قضائى، «محارب» شناخته شوند.
به گزارش تسنیم، سردار حسین ساجدى نیا در حاشیه بازسازى صحنه این حمله مسلحانه اظهار 
داشت: در این حادثه یک نفر مجروح شده بود و خوشبختانه مهاجمان بعد از 48 ساعت شناسایى 
شدند. وى ادامه داد: پیگیرى ها نشان داد سارقان مسلح به یکى از استان هاى غربى گریخته اند که 
در نهایت روز جمعه در استان لرستان دستگیر شدند. آنها همه ارزهاى سرقتى به ارزش 64 میلیون 

تومان را به ریال تبدیل کرده بودند که حساب هاى بانکى آنها مسدود شد.
فرمانده انتظامى تهران بزرگ همچنین گفت: اعضاى این گروه ســه نفر بودند که دو نفر از  آنها، 
اقدامات اصلى این ســرقت را انجام مى دادند و نفر سوم با آنها همکارى مى کرد. امیدواریم مرجع 

قضائ ى این سارقان را محارب شناسایى کند.

  میزان | نماینده عالى قوه قضائیه در استان یزد از 
تأیید حکم اعدام قاتالن زرگر یزدى از سوى دیوان عالى 

کشور خبر داد.
محمدرضا حبیبى اظهار داشت: دو بار قصاص نفس در مأل 
 عام بابت دو فقره قتل عمدى براى متهم ردیف اول، دو بار 
حبس ابد بابت معاونت در قتل بــراى متهم ردیف دوم و 
چند سال حبس و ضربه شــالق براى قاتالن زرگر یزدى 
به عنوان حکم مجازات صادر شــده بود که به تأیید دیوان 

عالى کشور رسید.
وى با بیان اینکه به زودى این حکم اجرایى خواهد شد، ادامه 
داد: هنوز مشخص نیست که اجراى این حکم در مأل  عام 

باشد یا خیر زیرا باید بررسى کرد و در صورت صالحدید در 
مأل   عام اجرایى خواهد شد.

رئیس کل دادگسترى اســتان یزد تصریح کرد: اخالل در 
نظم، امنیــت و آرامش جامعه خط قرمز دســتگاه قضائى 
است و با بر هم زنندگان امنیت و آرامش مردم برخورد قاطع 

قانونى خواهد شد.
شایان ذکر است حکم قاتالن زرگر یزدى در دادگاه کیفرى 
2 یزد با ریاست على محمد شهیدى فر و با حضور سید محمد 
سرمه چشم به عنوان مستشار و با احضار متهمان از زندان و 
حضور اولیاى دم دو فقره قتل از دو استان یزد و همدان صادر 

و از سوى دیوان عالى کشور مورد تأیید قرار گرفت.

  بهار| دانش آموز مقطع ابتدایى ناحیه یک زنجان 
بر اثر قراردادن مهره منچ در دهان و پریدن ناگهانى آن 
به گلو، پس از چند روز بسترى شدن در بیمارستان، جان 

خود را از دست داد.
مدیر روابط عمومى آموزش و پرورش استان زنجان با 
تأیید وقوع این حادثه تلخ و ناگوار، گفت: این اتفاق 24 
بهمن امسال در مدرسه 13 آبان ناحیه یک شهر زنجان 
واقع در منطقه اسالم آباد اتفاق افتاد که متأسفانه دانش 
آموز حادثه دیده پس از انتقال به بیمارستان و پس از چند 

روز مداوا و درمان به کام مرگ فرو رفت. 
رهبر طومارى روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا افزود: پدر 
این دانش آموز با خرید منچ، فرزندش را شــاد و مسرور 
مى کند اما این خوشحالى با به دهان گذاشتن مهره منچ 
و پریدن آن به گلو، رنگ باخته و مــرگ تلخى را رقم 
مى زند.  وى اظهار داشــت: پس از اینکــه مهره منچ 
در زنــگ تفریــح و در حیاط مدرســه به گلــوى این 
دانش آموز مى پرد وى بخاطر ناراحتى در این قســمت 
از بدن و احســاس خفگى، به دفتر مدرســه مراجعه و 
درخواســت کمک مى کند که مســئوالن مدرسه نیز 
بالفاصله بــا اورژانس تماس مى گیرند تا بلکه شــىء 
خارجى از گلوى ایــن دانش آموز بیرون آورده شــود. 
طومارى افزود: عوامــل اورژانس نیز پس از عزیمت به 
محل حادثه، پس از انجــام اقدامات درمانى، بى درنگ 
این دانش آموز حادثه دیده را بــه منظور نجات جان به 
بیمارستان انتقال مى دهند که گویا پس از چند روز زنده 
ماندن در حالت کما در نهایت به کام مرگ فرو مى رود. 
مدیــر روابــط عمومــى مرکــز مدیریت حــوادث و 
فوریت هاى پزشکى دانشــگاه علوم پزشکى و خدمات 
بهداشتى درمانى استان زنجان نیز گفت: ساعت 16و55 
دقیقه عصــر روز 24 بهمن امســال، عوامل اورژانس 
مســتقر در پایگاه الهیه زنجان در جریــان حادثه قرار 

گرفته و به فاصله پنج دقیقه بر بالیــن این دانش آموز 
حاضر مى شوند. 

جواد مرادى اظهار داشــت: عوامل اورژانس، اقدامات 
درمانى پیش بیمارســتانى (اکسیژن رســانى و ماساژ 
سینه) را بر روى این دانش آموز 11 ساله که دچار ایست 
قلبى - تنفسى شده و فاقد هرگونه عالیم حیاتى بوده، 
انجام مى دهند و نامبرده را به بیمارستان امام حسین (ع) 
انتقال مى دهند. وى افزود: گفته مى شود در بیمارستان 
عالیم حیاتى این دانش آمــوز حادثه دیده باز مى گردد 
اما متأسفانه این دانش آموز دچار مرگ مغزى شده و در 

نهایت تسلیم مرگ مى شود. 
رئیس بیمارستان امام حسین (ع) زنجان نیز گفت: وقتى 
این دانش آموز از سوى عوامل اورژانس به بیمارستان 
آورده شــد عالیــم حیاتــى در وى کامل نبــود اما با 
تالش هاى صورت گرفته قلب بیمار برگشت اما عملکرد 
مغز برنگشــت و براى نجات جان به بخش آى سى یو 

منتقل شد. 
عباس مرتضوى اظهار داشت: تیم پزشکى بیمارستان 
ازجمله متخصص کودکان، متخصص داخلى، متخصص 
جراحى عمومى، متخصص بیهوشى، متخصص مغز و 

اعصاب و فــوق تخصص قلب کودکان، بــر بالین این 
پسربچه حادثه دیده حاضر شدند اما وى را فاقد عالیم 
مغزى یافتند. وى ادامه داد: پزشکان جسم خارجى که 
محل ورود هوا به ریه ها را ســد کرده بود را مشــاهده 
کردند و مشخص شد که این شىء خارجى مهره بازى 

منچ بوده است. 
مرتضوى افزود: همه عالیم اندام هاى بدن به جز قلب 
از کار افتاده بــود که در نهایت عملکــرد مغز به حالت 
اولیه برنگشــت و در نهایت برغم تالش پزشــکان و 
مراقبت هاى ویژه، این دانش آموز یکم اسفند فوت کرد.

مهره منچ،قاتل دانش آموز زنجانى شد

بازسازى لحظه سرقت مسلحانه از 
صرافى میدان فردوسى

حکم اعدام قاتالن زرگر یزدى تأیید شد

قتل قصاب گیالنى با 
رگبار گلوله در پمپ بنزین

کشف مواد پیش ساز 300 هزار ترقه در اصفهان
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ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 951466 خواهان مینو ودائى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
محمدامین ناصحى – غالمرضا باقریان تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/2 
ساعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتداي شیخ صدوق شمالى نبش 4 راه وکال 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: 37110 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/1327
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951471 ش 11 خواهان رسول معتمدى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت 1- زیبا پارسامنش 2- یداله شفیعى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/3 
ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 37112 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1328
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1011/95 خواهان 1- حشــمت اله غالمى 2- سعید 3- زهرا 4- راحله 
5- حجت اله 6- بهاره همگى غالمى 7- سکینه حسین پور دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال یک 
دستگاه اتومبیل خاور به طرفیت 1- حسین صفرزاده 2- فاطمه کرمى 3- رمضان حبیبى 4- حمید 
مقصودى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/21 ساعت 5/30 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ 
مى شود.  م الف: 37118 شعبه 24 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/11/1331
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1135/95 ش 25 خواهان مرتضى ریاحى جزى دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 19/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات به طرفیت ســیدمیثم موسوى زاهد 
تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/1/26 ساعت 4:30 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان- ابتداى 
خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مى شود.  م الف: 37170 شعبه 25 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/11/1332
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1133/95 خواهان مرتضى ریاحى دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 
12/500/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت فریدون پاکروان تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی براي مورخ 96/1/26 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده، حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداى 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 اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 37169 شعبه 25 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1334
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951169 خواهان مجید حبیبى دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت على الرى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/28 ساعت 12 ظهر تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتداي خیابان شیخ صدوق شمالى چهار راه 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 اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 37138 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1336
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951168 خواهان مجید حبیبى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
محمدرضا شیرمحمدى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/28 ساعت 11/30  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 اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 37139 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1338
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 1096/95ش25 خواهان میثم همدانى دادخواســتی مبنی بر مطالبه 
50/000/000 ریــال به انضمام مطلق خســارت به طرفیــت محمد حیدرى نورشــجانى تقدیم 
نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/1/26 ســاعت 5:30  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 شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق 
جنوبى 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: 

37140 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1339
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 950824 خواهان امید وفایى دادخواســتی مبنی بر الزام به طرفیت 
اله حســین بهرامى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/2/4 ساعت 17/00 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37133 شعبه 20 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1342
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1091/95 خواهان امیرحسین احمدیان باغبهادرانى دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه چک به طرفیت رضا عیدى وندى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/23 
ساعت 18/00 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 37130 شعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1344
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951093 خواهان مهدى عباســى با وکالت نفیسه عرب زاده و حسین 
محمدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حمید پاسى یار- سحر صمدى مطلق تقدیم 
نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه  شــنبه مورخ 96/2/12 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده 
اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم 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: 37128 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1346
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950749 خواهان حسن صالحى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
مهدى رضایى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه  شنبه مورخ 96/1/29 ساعت 15/30 
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 چهار راه سپهساالر ابتداى خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره شوراهاى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37141 شعبه 41 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1348
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951429 خواهان اکبر رحمانیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
کیوان مرادى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 96/1/29 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 شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 37083 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/11/1350
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951594 خواهان  جواد هادى دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به یکى از 
دفاتر رسمى جهت نقل و انتقال سوارى پراید بشماره 257ج36-53  به طرفیت محمود شهسوارى 
مفرد تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/1/30 ساعت 8 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 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 45 شوراي حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37084 شعبه 45 حقوقی شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1354
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 950823 ش 3  اخطارشونده: خانم مینا شــیروانى فرزند على نشانی مجهول المکان محل 
حضور: شعبه 3 شــوراي حل اختالف اصفهان واقع در ســجاد اول حاج رحیم ارباب وقت حضور: 
96/2/10 ساعت9 علت حضور: دعوى آقاى مســعود خرسندى به طرفیت شما در وقت فوق جهت 
رسیدگی اعسار مهریه در شورا حاضر شوید. م الف: 37086 شــعبه 3 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1357
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 971/95 خواهان آقاى محســن آقا غفوریها دادخواســتی مبنی بر 
مطالبــه مبلغ 60/000/000 بابــت وجه یک فقره چک بــه طرفیت آقاى ابــوذر عطائى کچوئى 
تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/10 ســاعت 18 تعیین گردیده است. لذا با عنایت 
به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد، اول 
خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 
شــوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 18 مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور در وقت رســیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـــاذ خواهد شد.  م الف: 37085 شــعبه 18 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/11/1361
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951385 خواهان ســید دانیال محدث دادخواستی مبنی بر مطالبه چک 
به طرفیت رضا روضه خوان 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 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 اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 37087 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1363
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951345 خواهان آقاى مسعود خان محمدى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت آقاى رضا شاه محمدى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخ 96/6/21 
ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان ارباب مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 37088 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1365
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951346 خواهان مســعود خان محمدى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت آقاى سعید محمودى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخ 96/6/21 
ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان ارباب- مجتمع شماره 1 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 مى شود.  م الف: 37089 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1367
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1406 خواهان بانک قرض الحسنه رســالت با مدیریت ابراهیم میکن 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 23/500/000 ریال از یک فقره چک به طرفیت 1- امیر زینالى 
طرقى 2- اصغر زینالى طرقى تقدیم نموده و وقت رســیدگی براي مورخ 96/1/27 ساعت 16/30 
تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً 
به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رســیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ خواهد شد.  م الف: 37091 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1369
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 921/95 خواهان محمد دوســتى بــا وکالت خانم الهــام ابراهیمى 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 180859 بــه طرفیت آرش رضایى 
تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/1/21 ســاعت 5/15 بعدازظهر تعیین گردیده 
اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان آتشــگاه 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 
اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 37093 شــعبه 29 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1371
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951478 خواهان علیرضا جدیدى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
سید على حســین زاده تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/1/29 ساعت 11 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 37094 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1373
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951239ش5 خواهان محمود میرزایى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت محمد صدالله تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 96/1/29 ساعت 
9  صبح تعیین گردیده اســت، 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 خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شوراي حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37095 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1376
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951282 خواهان محمود میرزایى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
غالمحسین نجیمى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/1/23 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی 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 اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 37096 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1377
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 95-888 خواهان على رضا مشهدى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت اصغر ایزدپور تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/30 ساعت 17/30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتداي خیابان شــیخ 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 شـــود.  م الف: 37097 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1380
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951269ش5 خواهان بهنام بهادرانیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت سعید گودرزى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه  شنبه مورخ 96/1/29 بیست 
و نهم فروردین نود و شش ساعت 8/30  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 خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال 
مجتمع شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37098 شعبه 

5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/11/1382
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1093/95 خواهان عماد کاروان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
حمداله رحیمى زاده عرب تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/1/27 ساعت 16/30 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان- ابتداى خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 37099 شعبه 16 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1383
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950783 خواهان  فرزانه میرزائى دادخواستی مبنی بر اعتراض شخص 
ثالث  به طرفیت مهدى مال امیرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/2/6 ساعت 
3/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 
شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37100 شعبه 

22 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1385
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 301/95 خواهان  مجتبى نجفى با وکالت محمدحســین شاهزمانى 
دادخواستی مبنی بر استرداد الشــه چک امانى (قرار استماع شــهود صادر گردیده) استرداد وجه 
امانى – استرداد اموال منقول امانى  به طرفیت سعید و سجاد ترابى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
براي مورخه 96/2/16 ســاعت 6 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 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: 37101 شعبه 26 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/11/1387
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 950772 خواهان 1- امیدســینا مدرس نیا 2- ناهید اسدى اجگردى 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت اوروجعلى بیگى- آیت ا... کیانى هرچگانى تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/27 ساعت 16 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان ارباب- مجتمع شماره 
1 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 اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 37102 شعبه 24 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1388
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1095/95 خواهان جعفر صادقیان دادخواســتی مبنــی بر مطالبه به 
طرفیت سام حیدرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/21 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 37103 شــعبه 29 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1390
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951278 خواهان احمدرضا سیالنى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت فرهاد- فرشاد- لیال شــیرویه زاد و فردوس خضرآبادى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی 
براي مورخ 96/2/3 ساعت 9 تعیین گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي 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: 37105 شعبه 11 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/11/1391
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950786 خواهان محمد پاکدل دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
فاطمه طالب زاده تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگی براي مورخ 96/1/29 ســاعت 5/30 عصر 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان- ابتداى خیابان  ارباب- مجتمع شــماره 1 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 37106 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1392
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 950592 خواهان محمد پاکدل دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلغ 
48/000/000 ریال موضــوع دو فقره چک به طرفیت حامد باقرى تقدیم نموده و وقت رســیدگی 
براي مورخ 96/2/9 ساعت 15:30 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن 
خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 
18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، 
ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 37107 شعبه 18 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1393
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونــده کالســه 2045/94 خواهان آقاى علیرضــا نصیرى منش بــا وکالت آقاى 
متین خاقانى دادخواســتی مبنی بر واخواهى به طرفیت علیرضا دهقانى تقدیم نموده اســت. وقت 
رسیدگی براي روز چهارشنبه مورخ 96/1/23 ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان  
ارباب- مجتمع شماره 1 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 مى شود.  م الف: 

37108 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1394
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 585/95 خواهان  سید مرتضى حســینى بهارانچى دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه چک به طرفیت سید محسن صف شکن حوشى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي 
روز شنبه مورخه 96/2/2 ساعت 18 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  
سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 
شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37064 شعبه 49 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /11/1395
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 926/95 خواهان امید تاج الدین دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلغ 
20/000/000 ریال بابت یک فقره چک به طرفیت حســین محمدحســین اصفهانى زاده تقدیم 
نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/2 ساعت 17:00 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به 
مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان 
ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 
37122 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1396

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه 950877 خواهان منصور ترکى دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلغ 
40/000/000 بابت وجه یک فقره چک شــماره 828097/94 به طرفیت حسین صلصایى تقدیم 
نموده و وقت رســیدگی براي مورخ 96/2/2 ساعت 6 عصر تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به 
مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان 
ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 
37066 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1397

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالســه 950796/95 خواهان  عطیه مارانى دادخواســتی مبنی بر مطالبه  به 
طرفیت رضا دهقانى کلیشایى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگی براي مورخه 96/1/20 ساعت 6 
عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 
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: 37069 شعبه 

22 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک) /11/1398
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 1181/95 خواهان  حســن ســلیمى نبى با وکالت خانم موسوى زاده 
دادخواســتی مبنی بر واخواهى به طرفیت 1- رحمــت اله قجاوند 2- بهرام احمــدى نبى تقدیم 
نموده اســت. وقت رســیدگی براي مورخه 96/1/27 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  ســجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شــوراي 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 اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37067 شعبه 28 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1399
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 918/95 خواهان اکبر نادرى لردجانى دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال 
سند به طرفیت داود موذنى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي روز دو شنبه مورخ 96/1/28 
ساعت 15/30 تعیین گردیده است. 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 شــعبه واقع در اصفهان چهار راه سپهســاالر ابتداى خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره 
یک شوراهاى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 
37078 شعبه 41 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1400

ابالغ راي
کالســه پرونده: 951107 ش 5 شــماره دادنامــه: 9509976793502024- 95/11/19 مرجع 
رسیدگى: شعبه 5 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمود میرزائى به نشانی: اصفهان- خیابان 
ارتش- بلوار کشــاورزى- کوچه آموزگار- کوچه فردوس- پالك 31 با وکالت حسین محمدیان 

و نفیسه عرب زاده به نشانى: اصفهان- خ شیخ صدوق شــمالى- ساختمان بانک تجارت (ارغوان) 
طبقه 3 واحد 18، خوانده: مرتضى توکلى به نشانی: مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي 
می نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي محمود میرزایى با وکالت حسین محمدیان 
و نفیسه عرب زاده به طرفیت مرتضى توکلى به خواســته مطالبه مبلغ 5/700/000 ریال وجه چک 
به شماره 348845- 93/1/15 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در 
مقام دفاع نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوي خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون 
آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 5/700/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/167/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (93/1/15) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 37127 شــعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/1401
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95-1318 شماره دادنامه: 9509976796201989-95/11/25 مرجع رسیدگى: 
شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: احمدرضا قاسمى شریف آبادى به نشانى: اصفهان 
خ پروین 24 مترى دوم کوچه هاتف پالك 54 با وکالت: حســین محمدیــان و مهرى نمازیان به 
نشــانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ســاختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 18، 
خوانده: مریم افراز اسفندارانى به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور 
راي می نماید. راي قاضی شــورا: در خصوص دعوي احمدرضا قاســمى شــریف آبادى با وکالت 
حســین محمدیان و مهرى نمازیان به طرفیت: مریم افراز اســفندارانى  به خواســته مطالبه مبلغ 
17/000/000 ریال وجه یک فقره چک بــه شــماره  9127726464-95/5/13 به عهده بانک 
ملى به انضمام مطلق خســارات 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 م 73 نشر آگهى 
در جلسه رســیدگى حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندي در مقام 
اعتراض نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که مستندا به مواد 310و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/400/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف (726464- 95/5/13، 17/000/000 ریال) تا تاریخ اجراي حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صــادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع مى باشــد و ظرف بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 37125 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/11/1417
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951031 شــماره دادنامه: 952103- 95/11/19 مرجع رسیدگی: شعبه 8 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان:  على صمدى کله مســیحى فرزند محمدتقى با وکالت 1- حسین 
محمدیان فرزند یدا... 2- نفیســه عرب زاده فرزند هادى به نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالى 
ســاختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 18، خوانده: محمدحسن محسنى بیستگانى فرزند 
علیرحم به نشانی: مجهول المکان، خواســته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال 
وجه 3 فقره چک به شــماره 1- 835586 ،  2- 835591 ، 3- 835588 بانک سپه به انضمام کلیه 
خسارات و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه ، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاي محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست على صمدى 
کله مسیحى با وکالت 1- حسین محمدیان 2- نفیســه عرب زاده به طرفیت محمدحسن محسنى 
بیستگانى بخواسته مطالبه مبلغ ســى میلیون ریال وجه 3 فقره چک به شماره هاى 1- 835588- 
95/3/15 و 2- 835591- 95/6/15 و 3- 835586- 95/1/15 عهده بانک سپه به انضمام خسارات 
دادرســی و تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مســتندات دعوي و اینکه 
خوانده/خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و 
مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده/خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد 
مواد 198، 519 ، 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 1/785/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ /120/000 ریال و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغیه قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 37126 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1418
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510106837108413 شماره پرونده: 9509986837101155 شماره بایگانى 
شعبه: 951295 خواهان فرزانه عروجى جمالوئى دادخواستى به طرفیت خوانده سیامک بختیاروند 
به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان خ 
میرفندرســکى (خ میر) حدفاصل چهار باغ باال و پل میر مجتمع قضایى شهید قدوسى طبقه 1 اتاق 
105 ارجاع و کالســه 9509986837101155 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/2/17 و 
ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. ضمنًا یک داور واجد شرایط که باالى 30 سال سن و متاهل 
که از بستگان و اقارب نسبى و سببى باشد را در دادگاه حاضر نمایید. م الف: 34472 شعبه 11 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/1420 /11
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510106837108428 شماره پرونده: 9509986837100977 شماره بایگانى 
شعبه: 951098 خواهان آمنه احمدى دادخواســتى به طر فیت خوانده مصطفى احمدى به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان خ میرفندرسکى 
(خ میر) حدفاصل چهار باغ باال و پل میر مجتمع قضایى شــهید قدوسى طبقه 1 اتاق 105 ارجاع و 
کالسه 9509986837100977 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/2/17 و ساعت 10:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین  دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. ضمنًا یک داور واجد شرایط که باالى 30 سال سن و متاهل که 
از بستگان و اقارب نسبى و سببى باشــد را در دادگاه حاضر نمایید. م الف: 34473 شعبه 11 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/11/1421
مزایده

شماره نامه: 9510113730601319 شماره پرونده: 9309980300900028 شماره بایگانى شعبه: 
950232 در پرونده کالســه 950232 اجرایى و به موجب دادنامه0 صادره از شعبه اول عمومى یزد 
محکوم علیه اجرایى آ قاى مجید شریف فرزند محمدعلى محکوم است به پرداخت 1/141/453/368 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 41/250/000 ریال نیم 
عشــر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى سید ابوالقاسم قدرت به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است. تعداد پنج سهم از سهام شــرکت مس طالى اردستان با شماره برگه 1103 بنام مجید 
شریف طى نظریه کارشناسى شــماره 575 مورخه 1395/06/17 به مبلغ هر سهم 500/000/000 
ریال ارزیابى گردید. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى، 
اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/12/21 ساعت 10 صبح و 
در همان محل به فروش مى رسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده مجددا تکرار مى گردد. ضمنا خریدار ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک مورد 
نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3409  اجراى احکام شعبه دوم حقوقى دادگسترى نجف آباد /12/318 

مزایده
در پرونده کالسه 1374/95  اجرایى و به موجب دادنامه 95/5/16-446 صادره از شوراى حل اختالف 
شعبه چهارم نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى مهدى شریفى دارایى فرزند مسعود محکوم است 
به پرداخت 25800000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره درحق محکوم له و مبلغ 
1150000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس 
على صابرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1- دو دستگاه جوش کیفى (کوچک) تک ناز سالم و 
آماده بکار 2- یکدستگاه برش هوا همراه با کپسول هوا و گاز، گارى سرى برش شلنگ در وضعیت 
سالم و آماده بکار 3- یکدســتگاه دریل ســتونى به ارتفاع 1/2 متر همراه با گیره در وضعیت سالم و 
آماده بکار 4- یکدســتگاه اره آهنى بدون مارك د روضعیت ســالم و آماده بکار که جمع کل قیمت 
برابر 28000000 ریال (دو میلیون و هشــتصد هزار تومان) مى باشــد. که با توجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد و در تاریخ 95/12/18 ســاعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به فروش 
میرسد برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آن را فى المجلس به حســاب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا  تکرار مى 
گردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پن ج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 

3543 اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/12/339
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ابالغ راي
کالسه پرونده: 950968 شــماره دادنامه: 9509976793702144- 95/11/20 مرجع رسیدگى: 
شعبه 7 شــوراى حل اختالف خواهان: احمدرضا ترابى زیارتگاهى به نشــانی: اصفهان- خیابان 
بزرگمهر- گلزار شمالى- کوچه کهران- کوچه جمال الدین- بن شهید طالبى- پالك 47، خوانده: 
فضل ا... الموسوى هاردنگى به نشانی: مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى احمدرضا ترابى زیارتگاهى به طرفیت فضل ا... 
الموســوى هاردنگى به خواســته مطالبه مبلغ ســى میلیون ریال وجه چک به شماره  452145- 
95/7/25 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمى، 
تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و هفتصد و سى 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/7/25) 
تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 37131 شعبه 7 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1402
ابالغ راي

شماره پرونده: 950928 شــماره دادنامه: 2139-950-95/11/25 مرجع رســیدگى: شعبه نهم 
خواهان: سید مرتضى حسین نهرخلجى به نشانى: اصفهان خ امام خمینى شهرك کوثر کوچه فجر 7 
پ 599 واحد 2، خوانده: على جهانبخش به نشانى مجهول المکان. خواسته: مطالبه خسارات ناشى 
از تصادف و هزینه هاى دادرسى، کارشناسى. گردشکار: قاضى شورا با مالحظه محتویات پرونده و 
نظریه مشورتى اعضاى شورا کفایت و ختم بررسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده 
باال به خواســته مطالبه مبلغ 31/250/000 ریال بابت خسارات ناشــى از تصادف به اضافه هزینه 
دادرسى و کارشناسى باتوجه به نظریه کارشناس فنى وقوع تصادف بین ام وى ام به شماره 566 و 94 
ایران 53 متعلق به خواهان و کامیونت خاور به شماره 338 ع 26 ایران 43 به رانندگى خوانده محرز 
بوده و خوانده مقصر شناخته شده است. و حسب نظریه کارشناس دادگسترى در پرونده تامین دلیل 
شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان خســارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف 
مبلغ 31/250/000 ریال تعیین گردیده است و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى شورا 
حاضر نشده و دفاعى به عمل نیاورده است لذا قاضى شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
داده و با استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/250/000 ریال بابت خسارات وارده و 1/035/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهى است. م الف: 

37137 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1403
ابالغ راي

کالســه پرونده: 950662 شــماره دادنامه: 9509976796301905-95/10/8 مرجع رسیدگى: 
شعبه 33 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على ادیبى فرزند قدرت اله به نشانى: ملک شهر 
انتهاى خ مطهرى جنب بانک مسکن نبش ك طالقانى مواد غذایى ادیبى، خوانده: حسین دهقانى 
فرزند اسماعیل به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوي على ادیبــى فرزند قدرت اله به طرفیت: حســین دهقانى فرزند 
اســماعیل  به خواسته مطالبه مبلغ ســه میلیون ریال وجه چک به شــماره  839574- 90/1/17 
به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خســارات قانونی، با توجه به دادخواســت تقدیمى، تصویر 
مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابــالغ قانونی وفق ماده 73 
در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام 
دفاع نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوي خواهــان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و519 و522 
قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســه میلیون 3/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 1/040/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف (90/1/17) تــا تاریخ اجراي حکم در حق خواهــان صادر و اعالم 
می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه 
و پــس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظر در محاکــم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشــد. م الف: 37115 شــعبه 33 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1404
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950660 شماره دادنامه: 9509976796301903-95/10/8 مرجع رسیدگى: شعبه 
33 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على ادیبى به نشانى: ملک شهر انتهاى خ مطهرى جنب 
بانک مسکن نبش طالقانى مواد غذایى، خوانده: حسین ســتایش اصل به نشانی مجهول المکان، 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوي على ادیبى به 
طرفیت: حسین ستایش اصل  به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره  
151775-87/7/25 و 151774-87/7/5 و 151765-87/6/11  بــه عهده بانک ملى به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا 
دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198 
و 515 و519 و522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف (87/7/25 و 87/7/5 و 87/6/11) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 37114 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1405
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950658 شماره دادنامه: 9509976796301901-95/10/8 مرجع رسیدگى: شعبه 
33 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على ادیبى به نشانى: خ ملک شهر خ انتهاى مطهرى جنب 
بانک، خوانده: عبدالخالق کیان ارثى به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي على ادیبى به طرفیت: عبدالخالق کیان ارثى  به خواسته 
مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال وجه چک به شماره  978334-89/5/30  به عهده بانک ملى به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پســندي در مقام دفاع نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است 
لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 
198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج 
میلیون 5/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/090/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (89/5/30) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 37113 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1406
ابالغ راي

کالسه پرونده: 62/93 تاریخ رسیدگى: 95/1/23 مرجع رســیدگى: شعبه 24 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان ها: 1- صدیقه جاللى 2- فرحناز شکرانى 3- فاطمه شکرانى 4- فرشته شکرانى 
5- فاطمه شکرانى 6- امیر شکرانى 7- رضا شکرانى به نشــانى: اصفهان خ رزمندگان کوى امام 
على (ع) بن بســت 6 مقابل پالك 5 ، خواندگان: 1- منصور مختارى جونقانى به نشانى: ملک شهر 
خ 17 شــهریور مقابل درمانگاه پاســارگاد مجتمع پرنیا طبقه ســوم واحد 6 ،  2- پرویز اسماعیلى 
3- پروین اســماعیلى 4- نسرین اســماعیلى 5- زهرا اســماعیلى 6- محمدى آدرس خواندگان 
ردیف دوم تا ششم: اصفهان خ رزمندگان کوى امام على بن بست 6  اول بن بست (مجهول المکان) 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 1- صدیقه جاللى 2- فرحناز 3- فاطمه 4- فرشته 
5- امیر 6- رضا شهرت ردیف دوم تا ششم همگى شکرانى به طرفیت 1- منصور مختارى جونقانى 
2- پرویز 3- پروین 4- نســرین 5- زهرا شــهرت ردیف دوم تا پنجم همگى اسماعیلى دورباطى 
6- محمدى به خواســته الزام خواندگان به انتقال رســمى یک باب منزل مسکونى از پالك ثبتى 
14458/41 بخش 5 ثبت امالك نظر به اینکه خواهانها طى دادخواست تقدیمى و جلسه دادرسى 
اعالم داشتند وفق گواهى حصر وراثت شــماره 486- 88/2/8 مورث خواهانها در مورخه 87/8/3 
به رحمت ایزدى پیوسته اســت اموالى از خود را از جمله خانه مسکونى پالك ثبتى فوق را در زمان 
حیات از خوانده ردیف اول خریدارى نموده که ســند مالکیت بنام ســایر خوانــدگان بوده و انتقال 
سند منوط به انجام تشریفات و مقدمات که برعهده فروشــنده و و ایادى ماقبل مى باشد با توجه به 
محتویات پرونده قولنامه ارائه شده از ســوى خواهان مبنى بر اینکه مورث خواهانها در زمان حیات 
خود یک باب آپارتمان واقع در ملک شــهر را به خوانده ردیف اول فروخته و در ازاى آن یک پالك 
منزل مسکونى فوق را خریدارى نموده است همچنین در الیحه تقدیمى از سوى خواندگان ردیف 
دوم تا پنجم ثبت به شــماره 86- 93/3/24 و  اســتماع اظهارات یک نفر گواه بنام رحیم صادقى 
(متصدى بنگاه)، اعالم نظر کارشناســى ثبت بــه شــماره 2044- 93/8/17 و اعالم نظر مورخه 
94/3/9، جوابیه استعالم ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان به شماره 93/44/136003 مورخه 
93/11/4، گواهى حصر وراثت شــماره 486- 88/2/8 و اســتماع اظهارات خواهان ردیف چهارم 
و خوانده ردیف اول در جلســه 95/1/23، شــورا دعواى خواهان ها را وارد تشخیص حکم بر الزام 
خواندگان ردیف ســوم چهارم و پنجم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انتقال 160 سهم 

مشاع از 2036/29 سهم مشاع به استثناء ثمنیه اعیانى از 49/925- 3  سهم مشاع از 216/925- 3 
به سهم مشاع از 162 سهم ششدانگ پالك ثبتى 14458/41 بخش 5 ثبت اصفهان بنام خواهانها 
هرکدام به نسبت سهم االرث صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره نسبت به خواندگان ردیف اول تا 
پنجم حضورى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد 
و نسبت به خوانده ردیف ششم با توجه به اینکه خواهانها طى الیحه ثبت به شماره 22- 95/1/23 
دعوى را مسترد نمودند لذا شورا نسبت به خوانده ردیف ششم به اســتناد بند ب ماده 107 ق.آ.د.م 
قرار رد دادخواست صادر مى نماید. م الف: 37111 شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان

 اصفهان/11/1407
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 1556/95 شماره دادنامه: 950997679790202645- 95/11/26 مرجع رسیدگى: 
شعبه 45 شوراى حل اختالف خواهان: غالمرضا آقادادى به نشانى: اصفهان خ عسکریه خ دشتستان 
شــمالى کوچه طاهرزاده پالك 23، خوانده: ابراهیم بهرمندپور به نشــانى: اصفهان خ الهور نبش 
چهارراه بالل شرقى هایپر مارکت ثریا، خواســته: مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى خواهان غالمرضا آقادادى به طرفیت خوانده ابراهیم بهره مندپور به خواسته 
مبلغ 13/000/000 ریال بابت واریز 2 عددى فیش به حساب خوانده، ضمن بررسى اوراق و محتویات 
پرونده و رؤیت مستندات ابرازى خواهان که عبارت است از دو فقره فیش بشماره هاى 317525 و 
317527 جمعًا به مبلغ 13/000/000 ریال که وفق اظهارات خواهان بابت کسرى موجودى چک 
صادره از نامه خوانده در وجه خواهان (بشماره 9502/63842) به حساب خوانده واریز گردیده و پس 
از تکمیل موجودى کل وجه چک توســط خواهان دریافت گردیده و جوابیه استعالم از بانک ملى 
واریز مبلغ فوق را به حساب خوانده تأیید نموده است لذا شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و به اســتناد ماده 198 ق.آ.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/150/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
20 روز قابل واخواهى در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 37109 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/11/1408
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950817 شــماره دادنامه: 218-95- 95/11/13 مرجع رسیدگی: شعبه 8 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید هاشمى ده چى فرزند على به نشانی: اصفهان خ 5 آذر بن آذر 21 
بن بست نسیم، خوانده: محمدحسین صادقى رنانى فرزند بهرام به نشانی: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ /90/000/000 ریال بابت 2 فقره چک به انضمام مطلق خسارات قانونى و هزینه هاى 
دادرسى و تأخیر تأدیه ، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاي محترم 
شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال بشــرح آتی مبادرت به صدور راي 
می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواســت حمید هاشمى ده چى به طرفیت محمدحسین 
صادقى رنانى بخواسته مطالبه مبلغ /90/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره هاى 236291- 
1395/3/25 و 236294- 95/4/15 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
باتوجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی به 
عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519 ، 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 315، 
310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 90/000/000 
به عنوان اصل خواســته و پرداخت 2/440/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و مبلغ 120/000 
ریال بابت نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک هاى مربوطه لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاههاى عمومى حقوقى 
شهر اصفهان مى باشــد. م الف: 37082 شعبه 8 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1409
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951067 شــماره دادنامه: 9509976793502038- 95/11/19 مرجع رسیدگى: 
شعبه 5 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمود میرزایى به نشانی: خیابان مشیرالدوله جنب 
پیمانکارى تفنگ ســاز فروشــگاه دانگ فنگ مرکزى، خواندگان: 1- بهمن مرغورزار 2- آرمین 
مرغورزار هر دو به نشانی: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي شوراى حل 
اختالف: در خصوص دعوي محمود میرزایى به طرفیت 1- بهمــن مرغورزار 2- آرمین مرغورزار 
به خواســته مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال وجــه چک به شــماره 246668/33- 94/10/30 
به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات قانونــی با توجه به دادخواســت تقدیمى، تصویر 
مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانــک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و اینکه خوانــده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رســیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندي در مقام دفاع 
نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر میرســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آئین 
دادرســى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/330/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف (94/10/30) تا تاریخ اجراي حکم در حــق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه 
و پــس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظر در محاکــم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشــد. م الف: 37077 شــعبه 5 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1410
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951010 ش 5 شماره دادنامه: 9509976793501890- 95/11/5 مرجع رسیدگى: 
شعبه 5 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمود میرزایى به نشانی: خیابان مشیرالدوله- جنب 
پیمانکارى تفنگساز- فروشگاه دانگ فنگ مرکزى، خوانده: على زنگنه به نشانی: مجهول المکان، 
شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوي محمود 
میرزایى بــه طرفیت على زنگنه به خواســته مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال وجه چک به شــماره 
254016- 89/5/20 به عهده بانک موسســه مالــى و اعتبارى مهر به انضمام مطلق خســارات 
قانونی با توجه به دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک 
محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پســندي در مقام دفاع نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است 
لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
6/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/025/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (89/5/20) تا تاریخ اجــراي حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. راي صــادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در 
این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظــر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 37076 شــعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1411
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951065 شــماره دادنامه: 9509976793502017- 95/11/19 مرجع رسیدگى: 
شعبه 5 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمود میرزایى به نشــانی: خیابان مشیرالدوله- 
جنب پیمانکارى تفنگســاز- فروشــگاه دانگ فنگ مرکزى، خوانده: غضنفر  بافرانى به نشــانی: 
مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي 
محمود میرزایى به طرفیت غضنفر  بافرانى به خواســته مطالبه مبلــغ 30/900/000 ریال وجه دو 
فقره چک به شماره هاى 275240- 95/7/5 و 072408- 95/7/30 به عهده بانک سپه و صادرات 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندي در مقام دفاع نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده است لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 30/900/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1827500 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (95/7/5 و 95/7/30) تا تاریخ 
اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 37075 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان/11/1412
ابالغ راي

کالسه پرونده: 941707 شــماره دادنامه: 1204-95/6/31 مرجع رسیدگى: شعبه 9 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: صندوق کارآفرین امید (صندوق مهر امام رضا) به نمایندگى عبدالصمد 
شهبازى به نشــانى: اصفهان خ هشــت بهشــت غربى بین چهارراه ملک و گلزار نبش کوچه 26 
با وکالت: عزت دهقانى به نشــانى: اصفهان خ هشــت شــرقى بعد از چهارراه پیروزى نرسیده به 
چهارراه ســعدى جنب داروخانه عباســى، خواندگان: 1- حســین عبدى نیان جلوانى به نشانى: 
اصفهان خ مدرس کوى باغ ســهیل پالك 57، 2- احمدعلى کرماجانى به نشانى مجهول المکان، 
3- احسان محسنى به نشانى: سپاهانشهر خ قائم مقام شــمالى خ نظام پالك 49، خواسته: مطالبه 
مبلغ 72/000/000 ریال بابت اصل بدهى و جریمه تاخیر مبلــغ 38/000/000 ریال بابت جریمه 
عدم اجراى طرح جمعًا به مبلغ 110/000/000 ریال بابت قرارداد شماره 892301440 به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى صندوق 
کارآفرین امید (صندوق مهر امام رضا (ع)) به نمایندگى آقاى عبدالصمد شــهبازى با وکالت خانم 
عزت دهقانى به طرفیت 1- آقاى حسین عبدى نیان جلوانى 2- آقاى احمد على کرماجانى 3- آقاى 
احسان محســنى به خواســته مطالبه مبلغ 72/000/000 ریال بابت اصل بدهى و جریمه تاخیر و 
مبلغ 38/000/000 ریال بابت جریمه عدم اجراى طرح جمعــًا به مبلغ 110/000/000 ریال بابت 

قرارداد شــماره 892301440 به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خســارت تاخیر تادیه، باتوجه 
به محتویات پرونده و ارائه قرارداد اعطاى تســهیالت توســط وکیل خواهان که امضاء خواهان و 
خواندگان در ذیل آن قرار دارد و اظهارات وکیل خواهان در جلســه رســیدگى مبنى بر اینکه طبق 
قرارداد مذکور خوانــده ردیف اول وام گیرنده و خواندگان ردیف دوم و ســوم به عنوان ضامن بوده 
اند و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلســه حضور نیافته و الیحه اى ارائه ننموده اند لذا 
شــورا با اســتناد به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به 
نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 72/000/000 ریال بابت اصل مبلغ خواســته و مبلغ 38/000/000 
ریال بابت جریمه تاخیر عدم اجراى طرح و مبلغ 2/340/000 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه 
نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و در خصوص 
خسارت تاخیر تادیه با اســتناد به ماده 197 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر بى حقى خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. م الف: 37072 شعبه 9 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1413
ابالغ راي

کالسه پرونده: 172/95 شماره دادنامه: 403-95/10/29 تاریخ رسیدگى: 95/8/15 مرجع رسیدگى: 
شعبه 49 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر رمضانى خوراسگانى به نشانى: اصفهان دروازه 
دولت کوچه تلفنخانه اول حکیم داوود چاپ زیبا با وکالت: گلنوش صابرى به نشــانى: شاهین شهر 
خ فردوسى فرعى 6 شرقى پالك اول جنوبى خواندگان: 1- محسن یزدخواستى به نشانى: اصفهان 
خ میر حدفاصل آب 250 و پل شیخ صدوق پیتزا جمیرا مجهول المکان 2- حسین ادیبان به نشانى: 
اصفهان کاوه سه راه ملک شهر خ نگارســتان کوچه 11 پ 50. خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دادخواست آقاى اکبر رمضانى خوراسگانى به طرفیت خواندگان آقایان 1- محسن 
یزدخواستى 2- حسین ادیبان بخواسته مطالبه مبلغ 55000000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
3421/056331 مورخ 95/3/25 به عهده بانک تجارت شعبه شهید چمران به انضمام کلیه خسارات 
دادرسى و خســارت تاخیر تادیه. با عنایت به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک 
از ناحیه بانک محال علیه و باتوجه به اظهارات وکیل خواهان در جلســه رسیدگى مورخ 95/8/15 
و همچنین عدم حضور خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ وقت رســیدگى از طریق آگهى و همچنین 
دفاعیات غیرموثر خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگى و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهرنویس دارد فلذا باتوجه به نظریه مشــورتى اعضاء شورا 
به شرح صورتجلسه مورخ 95/8/15 و با احراز اشــتغال ذمه خواندگان و مستنداً به ماده 11 قانون 
شــوراهاى حل اختالف و مواد 198- 519 و 522 ق ا د م حکم به محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ 55000000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان صدور اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و 
پرداخت مبلغ 1/700/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره نســبت به خوانده ردیف اول غیابى بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و پس از 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
همچنین راى صادره نســبت به خوانده ردیف دوم حضورى بوده و پس از 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. ضمنًا خواندگان به پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه محکوم مى گردند. م الف: 37047 شعبه 49 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/11/1414
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950984 شــماره دادنامه: 1674-95/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: محمد کریمى ملک آبادى به نشــانى اصفهان خ قائمیه ك 29 پ 12، 
خوانده: کبرى سارى به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي 
شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوي محمد کریمى ملک آبادى به طرفیت: کبرى ســارى به 
خواســته مطالبه مبلغ بیست و هشت میلیون ریال وجه چک به شــماره  93/12/27-70236/15 
و 70235/29-93/12/14 بــه عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات قانونــی، با توجه به 
دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در 
مقام دفاع نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوي خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون 
آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و یک میلیون و ششصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (در باال ذکر شــده) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. شورا نسبت به صدور و تامین خواسته باتوجه به اینکه خواهان در صورت 
جلسه 95/9/29 نسبت به تامین خواسته اســترداد دعوى نموده با اســتناد به ماده 107 بند ب رد 
دعوى صادر مى شود. م الف: 37065 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1415
ابالغ راي

شــماره: 95-1157-95/10/26 شــماره دادنامه: 9509976796201840-95/10/29 مرجع 
رسیدگى: شــعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد درخشــان مبارکه به نشانى: 
اصفهان خیابان پروین  مجتمع شهید توانگر کوى قائم پ 283 خوانده: صندوق قرض الحسنه شهید 
صدوقى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ ســه میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام 
مطلق خسارات وارده (تاخیر تادیه، هزینه هاى دادرسى و...) گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى محمد درخشان به طرفیت صندوق قرض الحسنه شــهید صدوقى به خواسته مطالبه مبلغ 
سه میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام مطلق خســارات وارده (تاخیر تادیه، هزینه هاى دادرسى 
و...) باتوجه به محتویات پرونده و حضور خواهان در جلســه رســیدگى و عدم حضور خوانده جهت 
دفاع از خویش و با عنایت به اظهارات خواهان که حاکى از آن است که خواهان مبلغ 3/500/000 
ریال در حساب خود در موسسه پس انداز قرض الحســنه آل محمد (شهید صدوقى) گذاشته است 
و زمانى که براى مراجعه به بانک جهت برداشــت این مبلغ اقدام نموده است قرض الحسنه تغییر 
مکان داده اســت ولى تابلوى آن همچنان در مکان قبلى موجود مى باشــد و این مکان تبدیل به 
مبل فروشى شده است و باتوجه به اســتعالم به عمل آمده از ثبت شرکت ها که وجود چنین قرض 
الحسنه اى را با شماره ثبت 307 و شناســه 10260070040 تائید مى نماید لذا شورا با این اوصاف 
دعوى خواهان را مقرون به صحت دانســته و با اســتناد به مواد 198 و 515 و 522 آئین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
287/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/7/4) 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد راى صادره غیابى و ظرف مهلــت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در این شــعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشــد. م الف: 37124 شــعبه 32 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/11/1416
مزایده

شــماره آگهى: 139503902127000020 شــماره پرونده: 139404002004000184 براساس 
پرونده هاى اجرائى به شماره بایگانى (9400049 الى 9400053 و 9400129) 1- تمامت ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 2501 فرعى از 76  اصلى واقع در مهیار بخش یک ثبتى شهرضا به مساحت 22135 
مترمربع مورد ثبت صفحه 349 دفتر 474 با حدود اربعه: شماًال اول بطول پخ بطول چهارده متر و نیم 
جاى پى است به تقاطع خیابان دوم بطول یکصد و چهل و پنج متر و نیم در و دیواریست به خیابان شرقا 
اول بطول یکصد و بیست و نه متر جاى پى است به پالك دو هزار و چهارصد و هشتاد و یک دوم بطول 
شانزده متر جاى پى اشتراکى است با زمین دو هزار و چهارصد و هشتاد و باقیمانده جنوبًا بطول یکصد 
و پنجاه و سه متر جاى پى اشتراکى است با زمین دو هزار و پانصد و دو غربا بطول یکصد و سى هشت 
متر جاى پى است به خیابان بیست و پنج مترى 2- تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 2502 فرعى 
از 76  اصلى واقع در مهیار بخش یک ثبتى شهرضا به مساحت 29682 مترمربع مورد ثبت صفحه 355 
دفتر 474 با حدود اربعه ذیل: شماال بطول یکصد و پنجاه و سه متر جاى پى اشتراکى است با زمین دو 
هزار و پانصد و یک شرقا: بطول یکصد و نود و چهار متر جاى پى اشــتراکى است با زمین دو هزار و 
چهارصد و هشتاد باقیمانده جنوبا بطول یکصد و پنجاه و سه متر در دیواریست به خیابان غربا بطول 
یکصد و نود و چهار متر جاى پى اشــتراکى اســت با زمین دو هزار و پانصد به نام شرکت پتروثمین 
سپاهان ثبت و سند صادر شده است و به موجب اسناد رهنى شماره 139443 مورخ 1388/09/09 و 
140029 مورخ 88/11/13 و 154106 مورخ 93/02/03 و 142563 مورخ 89/09/01 و 146606 
مورخ 90/09/13 و 142053 مورخ 89/07/14 دفتر اسناد رسمى شماره یک اصفهان اصل الى مازاد 
پنجم بانضمام تاسیسات و تجهیزات و مستحدثات و امتیاز فاضالب و آب و برق و گاز از طرف شرکت 
در رهن بانک صادرات شعبه اصفهان قرار گرفته و به علت عدم پراخت بدهى بستانکار تقاضاى صدور 
اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواســت بانک بستانکار باســتناد قانون اصالح ماده 34  
اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اصالحى موارد رهن ارزیابى که برابر صورت مجلس تنظیمى توسط 
مامور اجرا و برگ ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى بدین شرح توصیف و ارزیابى گردیده است. 
الف) 1- ساختمان ادارى و انتظامات: این ساختمان مشتمل بر دو طبقه با زیربناى حدود 244 مترمربع 
شامل بخش انتظامات در جلو و بخش ادارى و سرویس بهداشتى در قسمت عقب مى باشد. اسکلت 
ساختمان فلزى و سقفهاى تیرچه بلوك- چهارچوبهاى فلزى و دربهاى داخلى چوبى- سطوح بدنه ها 
گچ و نقاشــى- کفها ســرامیک- دربها و پنجره ها خارجى پروفیل- بدنه آبدارخانه و سرویس هاى 
بهداشتى کاشى و کفها سرامیک- نماى خارجى سنگ ازاره 40 سانتى از نوع الیبید در زیر و مابقى 
آجرنما 5/5 سانتى با بندکشى- سیستم گرمایش بخارى و سرمایش کولر آبى و کولر گازى مى باشد. 
2- تعداد چهار سوله شامل: سوله تأسیسات 1: سوله مذکور بابعاد 24/5* 42 متر به مساحت 1029 
مترمربع با اسکلت از نوع تیر ورق فوالدى که ارتفاع ستونها آن در گوشه ها 10 متر و ارتفاع تاج سوله 
13/85 متر و مجهز به سکوها و تیرهاى حمال طولى براى جرثقیل به وزن 25 تن مى باشد. پوشش 
سقف سوله از ورق گالوانیزه به ضخامت 0/6 میلیمتر و پشم و شیشه بعنوان عایق حرارتى و تور مرغى 
به عنوان نگهدارنده است. سطوح دیوارها آجر لفتون 5/5 ســانتى بصورت دو طرف نما که در پائین 
سنگ ازاره 40 سانتى از جنس الیبید و تا ارتفاع 5 متر آجرنما و مابقى پنجره هاى پروفیلى شیشه خور 
و قسمت باالى پنجره ها با ورق گالوانیزه رنگى اجرا و داراى درب پروفیلى با ورق طول 6 متر و ارتفاع 
5 متر بصورت ریل مى باشــد. کف ســالن پس از حدود 50 ســانتیمتر خاك ریزى و کوبش توسط 
آرماتورهاى شبکه به فاصله هاى 20*20 سانتى مسلح و سپس به ضخامت 15 سانتیمتر بتن ریزى 
شده است. سوله تأسیسات 2: سوله مذکور بابعاد 25/6*42 متر به مساحت 1075 مترمربع با اسکلت 
از نوع تیر ورق فوالدى که ارتفاع ستونهاى آن در گوشه ها 7 متر و ارتفاع تاج سوله 9/5 متر و مجهز 

به ســکوها و تیرهاى حمال طولى براى جرثقیل به وزن 15 تن مى باشد. پوشش سقف سوله از ورق 
گالوانیزه به ضخامت 0/6 میلیمتر و پشــم و شیشــه به عنوان عایق حرارتى و تور مرغى به عنوان 
نگهدارنده مى باشد. سطوح دیوارها آجر لفتون 35 سانتى بصورت دو طرف نما که در پائین سنگ ازاره 
40 سانتى از جنس الیبید و تا ارتفاع 4/5 مترى آجرنما و مابقى پنجره هاى پروفیل شیشه خور و قسمت 
باالى پنجره ها با ورق گالوانیزه رنگى اجرا شده کف ســالن حدود 50 سانتیمتر خاك ریزى و کوبش 
شده و سپس شبکه هاى آرماتور اجرا و بتن ریزى به ضخامت 15 سانتیمتر انجام شده است. سوله انبار 
محصول: این سوله بابعاد 34*102 به مساحت 3468 مترمربع با اسکلت از نوع تیر ورق فوالدى که 
ارتفاع ستونهاى آن در گوشه ها 10 متر و ارتفاع تاج ســوله 12/55 متر و مجهز به سکوها و تیرهاى 
حمال طولى براى دو جرثقیل 10 تن مى باشد. پوشش سقف سوله از ورق گالوانیزه به ضخامت 0/6 
میلیمتر و پشم و شیشه به عنوان عایق حرارتى و تورى مرغى به عنوان نگهدارنده مى باشد. سطوح 
دیوارها آجر لفتون به ضخامت 35 ســانت بصورت دو طرف نما که در پائین سنگ ازاره 40 سانتى از 
جنس الیبید و تا ارتفاع 5 متر آجرنما و مابقى پنجره هاى پروفیلى شیشه خور و قسمت باالى پنجره ها 
با ورق گالوانیزه رنگى اجرا و داراى چهار درب پروفیلى فلزى ورق خــور بطول 6 متر و ارتفاع 5 متر 
بصورت ریل مى باشد. کف سالن پس از حدود 50 سانتیمتر خاکریزى و کوبش توسط آرماتور شبکه 
به فاصله هاى 20*20 سانتى مسلح و سپس به ضخامت 15 ســانتیمتر بتن ریزى شده است. سوله 
ساخت: سوله مذکور بابعاد 34*106 متر به مساحت 3468 مترمربع با اسکلت از نوع تیر ورق فوالدى 
که ارتفاع ستونهاى آن در گوشه ها 10 متر و ارتفاع تاج ســوله 13/55 مترمربع و مجهز به سکوها و 
تیرهاى حمال طولى براى دو جرثقیل 30 تن مى باشد. پوشش سنگ سوله از ورق گالوانیزه به ضخامت 
0/6 میلیمتر و پوشش پشــم و شیشــه به عنوان عایق حرارتى و تورى مرغى به عنوان نگهدارنده 
مى باشد. کف ســالن به میزان حدود 50 سانتیمتر خاکریزى و ســپس با میلگردهاى شبکه به ابعاد 
20*20 مسلح و بتن ریزى به ضخامت 15 سانتیمتر شده است، سطوح دیوارها آجر لفتون 5/5 سانتى 
به ضخامت 35 سانتیمتر و به صورت دو طرف نما که در پائین سنگ ازاره 40 سانتى از جنس الیبید و 
تا ارتفاع 5 متر آجرنما و مابقى پنجره هاى پروفیلى شیشه خور و قسمت باالى پنجره ها ورق گالوانیزه 
رنگى مى باشــد. همچنین داراى ســه عدد درب پروفیل فلزى ورق خور بطول 6 متر و ارتفاع 5 متر 
بصورت ریلى مى باشــد. 3- فنداســیون مخازن عمودى: در قسمت شــمالى انبار محصول 8 عدد 
فنداســیون مخازن 1200 مترمکعبى عمودى به قطر 11 متر و عمق 1/75 متر در گوشــه ها و 50 
سانتیمتر در وسط که بصورت بتن مسلح با میلگرد آجدار اجرا گردیده است و پس از نصب انکربولتها 
توسط آسفالت به ضخامت 15 سانتیمتر پر شده است. در قســمت غربى این مخازن 3 عدد مخزن 
عمومى کوچکتر با قطر 8 متر و عمق 1/5 متر در گوشه و 50 ســانتیمتر در وسط که به صورت بتنى 
مسلح با میلگرد آجدار اجرا و پس از نصب انکربولتها توسط آسفالت به ضخامت 10 سانتیمتر پوشانده 
شده است. در قسمت شــمال 8 عدد مخزن 1200 مترمکعبى و تعداد 11 عدد فنداسیون مربع شکل 
بطول 5 متر با عــرض 5 متر و ضخامت 75 ســانتیمتر قرار دارد که پس از بتن ریــزى بر روى آنها 
آسفالت ریزى شده است. 4- دیوارهاى محافظ دور تانکها: این دیوارها به منظور عدم نشت محصوالت 
دور تا دور مخازن عمومى اجرا شده است که طول آن 360 متر و ارتفاع آن به طور متوسط 1/30 متر 
مى باشد. ضخامت دیوارهاى بتن مسلح 10 و 15 سانتیمتر که شامل یک شبکه آرماتوربندى عمودى 
مى باشد. همچنین شامل یک فنداسیون نوارى به عرض 60 سانتیمتر در زیر تمام دیواره ها مى باشد. 
5- فنداسیون تجهیزات و سازه هاى بتنى 2 اى اچ: این فنداسیونها به دو بخش تقسیم مى شوند: الف) 
فنداسیون مربوط به تجهیزات مانند برجها بابعاد حداقل 1/5*1/5 و عمق 2 متر و حداکثر 5*5 متر 
به عمق 3 متر اجرا شــده اند. فنداســیونهاى مذکور بصورت مســلح با میلگرد آجدار مى باشند. ب) 
فنداسیون مربوط به سازه ها که معموًال بصورت گسترده اجرا و شامل تیرها و ستونها هستند که با توجه 
به موقعیت قرارگیرى تجهیزات، داراى طبقات مختلف و تیر و ستون و دال و دیوار برشى هستند. ابعاد 
این سایت و فنداسیونهاى آن حدود 7*40 متر مى باشــد. ب 6- استخر خنک کننده: این استخر به 
مساحت 2883 مترمربع و عمق متوسط 2/85 متر که با استفاده از دیواره هاى بتنى مسلح به عرض 
35 سانتیمتر و کف بتنى به ضخامت 45 سانتیمتر اجرا گردیده است. بتن مورد استفاده با عیار 450 به 
صورت کامًال آب بند اجرا شده است. بر روى دیواره هاى آن ورقهاى بیش پلیت 30*30 با ضخامت 
10 میلیمتر جهت نصب لوله هاى خنک کننده اجرا شده است. در سمت جنوب استخر 3 عدد ستون 
بتنى جهت نگهدارى لوله هاى خنک کننده به ارتفاع 2/5 متر و طول و عرض 40 و 90 سانتیمتر اجر 
شده است. 7- سازه کولینگ تاور: سازه مذکور به ابعاد 26/5*16 متر و ارتفاع 11 متر از روى زمین و 
3/5 متر زیرزمین اجرا شده و داراى 3 عدد حوضچه خنک کننده به ظرفیت 2500 مترمکعب در ساعت 
است. سازه آن با توجه به ظرافتهاى ساخت توسط پوششهاى ضد آب، آب بندى شده و در سمت غرب 
خود داراى ایستگاه پمپاژ به صورت فضاى روباز مى باشد که شامل راه پله فلزى و فضائى به مساحت 
حدود 170 مترمربع در عمق 4 مترى زمین مى باشد که توسط آجر لفتون و ستونهاى بتنى اجرا شده 
است. 8- استخر سرپوشیده: این استخر در شمال استخر روباز واقع که جهت ذخیره آب دیگهاى بخار 
استفاده مى شود. ابعاد استخر 25*25 متر و عمق 3 متر و ضخامت دیوارهاى مسلح آن 35 سانتیمتر 
و کف آن بصورت بتن مسلح به ضخامت 50 ســانتیمتر اجرا شده که در آن 16 عدد و ستون 35*35 
سانتیمترى قرار دارد این ســتونها به جهت اجراى سقف تیرچه بلوك مورد استفاده قرار گرفته است. 
9- سازه راکتور بوتیل: سازه مذکور بابعاد 6/40*90 متر اجرا شده است. فنداسیون آن بصورت نوارى 
به عرض 1/5 متر که در محل ســتونها هم به صورت عرضى به هم متصل شده است. ارتفاع سازه 
مذکور در چهار طبقه در 10 متر اجرا که توسط ستونهاى بتنى 30*30 و تیرهاى 40*30 و دیوارهاى 
برشى به ضخامت 25 سانتیمتر بصورت اسکلت بتنى کامل اجرا شده است. ضمناً در سمت جنوبى این 
سازه، سازه راه پله و آسانسور بصورت تمام بتنى اجرا گردیده است. 10- فنداسیونهاى مخازن کروى: 
در بخش شرقى سایت پتروثمین 13 عدد فنداسیون قرار دارد که 1/5 متر از سطح زمین پائین تر اجرا 
شده و شامل 10 عدد فنداسیون هشــت ضلعى جهت مخازن کروى مى باشد. ارتفاع این فنداسیونها 
1/5 متر و ابعاد آن در هر وجه 10 متر است که در هر گوشه یک صفحه بیس پلیت به ابعاد 60*60 و 
ضخامت 30 میلیمتر قرار دارد که ســتونهاى مخازن روى آنها قرار مى گیرد. 11- پایپ راك سایت: 
شامل سه نوع پایپ راك بعرض هاى 175 و 210 و 400 سانتیمتر مى باشد. فنداسیون آنها بصورت پى 
مرکب شامل دو ستون و به عمق 100 سانتیمتر اجرا و عرض آنها 120 سانتیمتر و ابعاد ستونها 30*30  
اجرا گردیده است بر روى تیرهاى آنها بیس پلیتهائى جهت تأمین تکیه گاهها قرار دارد. 12- فنداسیون 
پکیج پى اس آ: فنداسیون این پکیج بصورت رادیه اجرا شده و داراى ابعاد 8*45 متر و ارتفاع تا روى 
زمین یک متر و زیر آن 0/40 متر مى باشد. بر روى این فنداسیون صفحات بیس پلیت بابعاد 30*30 
تا 50*50 جهت قــرار گرفتن تجهیزات بر روى آنها نصب شــده اســت. 13- محوطه ســازى: 
محوطه سازى کارخانه مذکور شامل بخشهاى زیر است: 1- خاکریزى و خاکبردارى شامل بوته کنى 
و خاکبردارى و تسطیح- بسترسازى سطح- برداشت و خاکریزى در الیه هاى 15 سانتیمترى با خاك 
ماکادام و کوبش و آب پاشى، بانضمام شیب بندیهاى الزم متناسب با نحوه دفع فاضالبهاى سطحى 
2- خیابان کشى و آسفالت: شــامل ریگالژ نهائى کف خیابان ها و تصحیح شــیب بندى خیابانها- 
قیرپاشى و در نهایت آسفالت و کوبیدن آن به ضخامت 10 سانتیمتر 3- کف سازى محوطه ها: شامل 
ریگالژ کف محوطه ها و تصحیح شــیب بندى کف محوطه ها- اجــراى ژوئن هاى اجرائى- اجراى 
آرماتوربندى شبکه اى بابعاد 20*20 و 15*15 و بتن ریزى کفها و تسطیح آن توسط ماله برقى و سپس 
پر کردن ژوئن ها توسط آسفالت  مى باشــد. 4- جدول بندى: شــامل: تهیه جداول توسط قالبهاى 
پیش ساخته 50*50- گودبردارى محل جدولها- اجراى شفته آهک در محل گودبردارى جدولها- 
اجراى بتن مگر زیر جدولها به ضخامت 10 تا 5 سانتیمتر- نصب جدولها- اجراى ماهیچه هاى بتنى 
در پشت و جلوى جدولها- بندکشــى فواصل بین جدول ها 5- دیوارکشى: دیوارکشى هاى اطراف 
محوطه به طول حدود 1350 متر و در سمت شرق و غرب بصورت نرده اجرا و ارتفاع از سطح آسفالت 
خیابان 2/5 متر مى باشــد. قسمت پائین دیوارها در دو طرف ســنگ ازاره از نوع الیبید به ارتفاع 40 
سانتیمتر و روى آن آجرنماى لفتون 5/5 سانتى به ضخامت 35 سانتیمتر (دو طرف نما) که در هر ده 
متر توسط جرزهاى آجرى تقویت شده و در فواصل 50 مترى توســط ژوئن از هم جدا شده اند. زیر 
دیوارها به عمق 50 سانتیمتر گودبردارى شده و سپس آرماتوربندى و در نهایت بتن ریزى شده است. 
روى آن تا ارتفاع متوسط که 20 سانتیمتر باالتر از آســفالت مى  باشد دیوار آجر فشارى به عرض 45 
سانتیمتر و ارتفاع متوسط 70 سانتیمتر چیده شده و روى آن سنگ ازاره و سپس دیوار لفتون چیده شده 
است. دیوار شرقى در داخل از نماى آجر لفتون 5/5 سانتى و در جلو بصورت قابهاى 6 مترى از آجرنما 
بانضمام سنگ بادبرالشتر استفاده شده است. دیوار غربى تا  ارتفاع 1/5 متر آجر دو طرف نما و مابقى 
بصورت نرده اجرا شــده اســت که ارزش کل ششــدانگ محل مذکور شــامل عرصــه و اعیان و 
محوطه سازى و دیوارکشــى جمعًا مبلغ 174/330/000/000 ریال (یکصد و هفتاد و چهار میلیارد و 
سیصد و سى میلیون ریال) ارزیابى شده. ماشین آالت و تاسیسات و امتیازات شامل: الف: شرکت داراى 
جواز تاسیس شماره 40443 مورخ 1385/08/28 و اجازه تولید محصوالت ذیل، از سازمان صنایع و 
معادن اصفهان مى باشــد. 1- پروژه دو اتیل هگزانول مجموعه با ظرفیت 65000 تن در سال که با 
استناد به گزارش هاى شرکت ملى صنایع پتروشیمى با پیشرفت فیزیکى 45٪ 2- تجهیزات بوتیل 
گلیکول. 3- تجهیزات اتیلن اکساید. با عنایت به اینکه ارزش ماشین آالت و تجهیزات و تأسیسات در 
حال احداث براى تولیدات مختلف این شرکت، مجوزات دریافت خوراك و امکانات مشروحه، الزم و 
ملزوم هم مى باشند، لذا ارزیابى هاى انجام شــده در موارد مذکور به شرح ذیل مى باشد: 1- پروژه دو 
اتیل هگزانول 65000 تن در سال، مجوزات خوراك ها: 1- پروپیلن 50000 تن در سال الزم به توضیح 
است، تجهیزات منتقل شده به ســایت (پالك ثبتى مورد ارزیابى)، نصب شــده و در حال ساخت و 
همچنین تجهیزات موجود در انبارها با پیشرفت فیزیکى 45 درصد، منطبق مى باشند. ج: تاسیسات و 
انشعابات: شرکت داراى انشعاب برق فشار قوى به قدرت 245 کیلووات، شبکه هوائى در حال احداث، 
ترانسفورماتور و تابلوهاى مربوطه با کلیدهاى اتوماتیک، سیستم هواى فشرده، دو خط کامل واحد 
نیتروژن در حال احداث ساخت آلمان، برجهاى خنک کننده در حال احداث به صورت سه سوله با سازه 
بتنى، سیستم بخار شامل دو بویلر در حال نصب 30000 پوند در ساعت (13/6 تن در ساعت) موجود 
در سوله، سیستم اطفاء حریق و آب آتش نشانى، باسکول 60 تنى تمام اتوماتیک در حال نصب، شبکه 
توزیع لوله آب بهداشتى، کابل و متریال برق و ابراز دقیق و سیستم مخابرات و دوربین هاى مدار بسته، 
حق انشعاب آب از شهرك، حق انشعاب و اشتراك گاز با ظرفیت 3000 مترمکعب در ساعت با امتیاز 
گاز (در حال احداث)، مجوز چاه آب با ظرفیت 3 لیتر در ثانیه و مجوزهاى تأسیس براى تولیدات اشاره 
شده در باال، مى باشد. (پمپ ها و مخازن و پایپینگ) که کًال به بمبلغ 2/013/143/000/000 ریال (دو 
بیلیون و سیزده میلیارد و یکصد و چهل و سه میلیون ریال) ارزیابى شده است لذا ارزش روز عرصه و 
اعیان، مستحدثات، تجهیزات و تأسیسات منصوبه، امتیازات و مجوزات، دانش فنى و مهندسى، حق 
انشعابات و اشتراکات، جمعًا مبلغ 2/187/473/000/000  ریال (دو بیلیون و یکصد و هشتاد و هفت 
میلیارد و چهارصد و هفتاد و سه میلیون ریال) میباشد و موارد رهن طبق اعالم شرکت بیمه میباشد. 
در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز پنجشنبه مورخ 1395/12/26 در شعبه اجراى ثبت 
اسناد شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى 
نشــده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلســه مزایده تشــکیل میگردد. مزایده از مبلغ کارشناســى 
2/187/473/000/000  ریال (دو بیلیون و یکصد و هشتاد و هفت میلیارد و چهارصد و هفتاد و سه 
میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى و به هر کس خریدار باشد فروخته میشود طالبین 
میتوانند قبل از تشــکیل جلســه از مورد مزایده به آدرس: اصفهان کیلومتر 55 جاده اصفهان شیراز 
شهرك صنعتى بزرگ رازى شرکت پترو ثمین سپاهان بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه 
هزینه هاى قانونى اعم از هزینه هاى انتقال ســند در دفاتر اسناد رســمى و مالیات دارائى و عوارض 
شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه هاى متعلقه بر 
عهده برنده مزایده میباشد این آگهى یکنوبت در روزنامه نصف جهان در تاریخ 1395/12/09 چاپ و 

منتشر میشود. م الف: 735  موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/12/312
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یک متخصص طب ســنتى گفت: اگر چاى ســیاه را 
به درستى مصرف نکنیم مشــکالت فراوانى را براى 

بخشهاى مختلف بدن به وجود خواهد آورد.
فرهاد صبــرى متخصص طب ســنتى درخصوص 
مضرات مصرف چاى اظهار داشت: مصرف هر گونه 
مواد خوراکى اگر به اندازه کافى و معقول باشد نه تنها 
خطرى براى بدن ندارد بلکه مفید نیز است اما چنانچه 
همین ماده خوراکى بیشــتر از حد معمول و نادرست 

مصرف شود، مضرات بسیارى براى بدن در پى دارد.
وى بیان کرد: چاى ســیاه نیز از این قاعده مستثنى 
نیست و مصرف بیش از حد آن آسیب هاى فراوانى به 

بدن وارد مى کند.
این متخصص طب ســنتى تصریح کرد: اولین نقطه 
در بدن که مورد آســیب مصرف بیش از حد چاى قرار 
مى گیرد، میناى دندان است که به عنوان یکى از عوامل 

مهم در تیره شدن و پوسیدگى دندان به شمار مى رود.
صبرى تصریح کرد: در چاى سیاه ماده اى به نام تئین 
وجود دارد که موجب افزایش ضربان قلب مى شود و 
مصرف بیش از حدآن بــراى افرادى که ضربان قلب 

آنها بیشتر از 80 است، توصیه نمى شود.
وى بیان کرد: به دلیل وجود همیــن ماده در چاى و 
درصورت مصرف بیش از حــد موجب تهییج اعصاب 

و بروز عصبانیت شده و در برخى خانمها موجب بروز 
اضطراب مى شود. 

این متخصص طب سنتى گفت: از آنجا که چاى سیاه 
حاوى مقادیر زیادى کافئین و تئین مى باشد به افراد 
مبتال به زخم معده توصیه مى شود که مصرف آن را 
کاهش دهند و یا حداقل 3 ســاعت بعــد از غذا چاى 

بنوشند.
صبــرى در همین رابطه مطــرح کرد: این مســئله 
مهم اســت که چاى در چه ســاعتى از روز مصرف 
شود و توصیه من این اســت که به علت خالى بودن 
معده افراد یک ســاعت قبل از غذا از نوشــیدن چاى 

پرهیز کنند.
وى با اشاره به این موضوع که بالفاصله بعد از غذا نباید 
چاى مصرف شود، افزود: مصرف چاى بالفاصله پس 
از غذا به کاهش جذب اسید فولیک، آهن و کلسیم در 
بدن منجر شــده و به مرور مشکالتى همچون پوکى 

استخوان در افراد را به دنبال خواهد داشت.
این متخصص طب سنتى اظهار داشت: البته مصرف 
کم چاى ســیاه در طول روز به عملکــرد بهتر کلیه و 
آرامش اعصاب کمک مى کند و ما ایرانى ها باید یاد 
بگیریم که هر ماده اى را به مقدار کم و به میزان تعیین 

شده مصرف کنیم.

 وجود مو در کانال گوش هم مى تواند یک نشانه هشدار 
دهنده باشد و باید جدى گرفته شــود. همینطور ظاهر 
نازیباى آن مى تواند از اعتماد به نفس سالمند در اجتماع 

بکاهد.
همزمان با افزایش سن تغییراتى دربدن به وجود مى آید 
که یک نشانه جدى از احتمال بروز یک بیمارى مرگبار 
و ناگهانى است. کارشناسان به تازگى دریافتند که یک 
ارتباط مستقیم بین وجود مو در کانال گوش افراد سالمند 
و ابتالى آنها به انواع بیمارى هاى قلبى بِویژه بیمارى 

عروق کرونر وجود دارد.
نتایج این پژوهش در جدیدترین شماره مجله پزشکى 
انگلســتان به چاپ رسیده اســت و بر اساس آن وجود 
مو در نرمه و کانال گوش به خاطر ترشــح بیش از حد 
هورمون هاى آندروژن و تستوســترون در بدن آقایان 
است که، علت اصلى بروز لخته خونى و سکته قلبى به 
شمار مى آید. کارشناسان رابطه بین سکته قلبى و وجود 
مو در کانال مو را در بیــش از 215 فرد مبتالبه بیمارى 
هاى قلبى در کشور هند بدست آورده اند و اعالم کرده 
اند اکثر افراد مبتالبه مشــکالت قلبى در الله و کانال 
گوش خود موى زائد داشته اند. در عین حال دسته اى 
دیگر از دانشمندان اعتقاد دارند وجود مو در گوش صرفًا 
عالمت پیرى و به دلیل افزایش هورمون تستوسترون 
در بدن است و رابطه مستقیم با بروز سکته قلبى ندارد و 

یک فرآیند طبیعى در اثر افزایش سن است. 
سکته و بیمارى هاى قلبى عروقى به دالیل مختلف از 
جمله تغذیه نامناسب، استعمال دخانیات، عدم تحرك و 
ورزش کافى، استرس ، بروز بیمارى هایى چون آنفوالنزا، 
سوابق ژنتیک، تصادفات، باال بودن فشار خون و مواردى 
از این دســت روى مى دهد، اما با این حال وجود مو در 
کانال گوش هم مى تواند یک نشانه هشدار دهنده باشد 
و باید جدى گرفته شــود. همینطور ظاهر نازیباى آن 

مى تواند از اعتماد به نفس سالمند در اجتماع بکاهد.

بســیارى از افراد از داغ شــدن و افزایش دماى پاها در 
هنگام شــب رنج مى برند، به گونه اى که این مشکل 
خواب راحت را از آنان مى گیرد و باعث مى شود، دچار بى 
خوابى شوند؛ هر چند این حالت به هنگام روز نیز ممکن 

است رخ دهد، شب ها شدت بیشترى پیدا مى کند.

دالیل داغى کف پا
 چاقى و اضافه وزن، اعتیاد به دخانیات، مصرف الکل، 
اضطراب و تنش هاى عصبى، پوشــیدن کفش هاى 
نامناسب، پوشــیدن جوراب هاى بافته شــده از الیاف 
مصنوعى، بیمارى دیابت، کمبود ویتامین B،  افزایش 

اسید اوریک خون،  اختالل در فعالیت هاى کلیه.

دیگر نشانه هاى مرتبط با داغ شدن کف پا
احساس درد و سوزن سوزن شدن پاها به خصوص در 
هنگام شــب، افزایش تعرق بدن، ورم کردگى و قرمز 

شدن کف پاها، بى حس شدن پاها.

روش هاى تشخیص
عکسبردارى رادیولوژى، تصویربردارى همچون سى تى 
اسکن و ام آر آى مى تواند شما را به تشخیص بیمارى 
مرتبط با داغى کف پا کمک کند. آزمایش خون و ادرار 
نیز براى بررسى سایر مشکالت احتمالى سودمند است.

راه هاى پیشگیرى از داغ شدن کف پا
پوشیدن کفش مناســب و اندازه که به پاها فشار وارد 
نشــود، پوشــیدن جوراب نخى و اجتناب از پوشیدن 
جوراب هاى بافته شــده از الیاف مصنوعى، استراحت 
دادن به پاها حتى به اندازه پنج دقیقه در صورت ایستادن 
مداوم، عدم مصرف دخانیات و الکل، مشورت با پزشک.

راه هاى درمان در خانه
حنا گذاشتن کف پاها مى تواند باعث خنکى و کاهش 
درد پاها شــود. قبل از خواب پاهایتان را در محلول آب 
و سرکه سیب قرار دهید و قبل از این که به رختخواب 
بروید، آنها را خشک کنید. این محلول درد و داغى پاى 

شما را مى گیرد.

مراقبت از دندان ها شــامل مسواك زدن و استفاده 
از نخ دندان بطور کامل و روزانه و مراجعه منظم به 

دندانپزشک براى بررسى دندان ها الزم است.
یک دکتر دندانپزشک، گفت: حالت ایده ال این است 
که هر کسى دندان هایش را بعد از هر وعده غذایى 
اصلى یا میان وعده مسواك بزند. اما هدف عملى تر، 
مسواك زدن حداقل دو بار در روز به هنگام صبح و 
قبل از رفتن به بستر و کشیدن نخ دندان حداقل یک 

بار در روز است.
 وى تاکید کرد: کلید داشتن عادات خوب مراقبت از 
دندان، آموزش آن از دوران کودکى است. کودکان 
خودتان را به مســواك زدن منظــم، حتى قبل از 
درآمدن کامل دندان ها عادت دهید. مواد خوراکى 
مانند آب نبات، مغزهاى گیاهى پوشــیده شــده با 
شکالت، غالت خشــک و میوه هاى خشک شده 
به دندان هاى شما مى چسبند. بنابراین سعى کنید 
در عرض 20 دقیقه پس از مصرف آنها دندان ها را 

مسواك بزنید.
وى خاطر نشان کرد: همچنین براى دانش آموزان 
اســتفاده از دهان شویه فواید بســیارى دارد و این 
مى تواند شــامل تمامى افراد و نه تنها فقط دانش 
آموزان مدرسه اى باشد. باید براى استفاده از دهان 
شویه ابتدا مســواك زد. زیرا مسواك زدن غذاها و 
پالك هاى میکروبى را از ســطح دندان ها و لثه ها 
برمى دارد و ســطح آنها را آماده پذیرش مواد دهان 

شویه مى کند.
این پزشــک ادامه داد: همچنین مى توانید مقدار 
کافى از دهان شــویه را مطابق دستورى که روى 
بطرى نوشته شده یا به این صورت که مقدارى از آن 
را درون درب بطرى دهان شویه ریخته و در دهان 

بریزید. سپس این مقدار از دهان شویه را در دهانتان 
با فشار بچرخانید تا با تمام سطوح دندان ها و لثه ها و 
سطوح بین دندانى تماس یابد. سپس بعد از 30 ثانیه 

تا 1 دقیقه باقیمانده دهان شویه را بیرون بریزید.
وى افزود: یکى از مواردى که اکثرا افراد به آن توجه 
نمى کنند این اســت که باید پس از مصرف دهان 
شویه حداقل به مدت نیم ساعت دهانتان را نشویید، 
غذا نخورید و مایعات ننوشید. این هم فراموش نشود 

که از چه نوع دهان شویه اى استفاده مى کنید.
نشــاط تصریح کرد: براى مثال یک دهان شــویه 
نامرغوب، دهان شــویه کلرهگزیدین اســت که 
استفاده از این دهان شــویه در زمان کوتاه مشکلى 
براى دهــان و دندان هایتان ایجــاد نخواهد کرد. 
ولى در بلند مدت باعــث پدید آمدن رنگ قهوه اى 
روى دندان ها و پرکردگى هاى هم رنگ دندان ها و 

همچنین مخاط دهان و زبان شما مى شود.
وى اضافه کرد: براى اینکه به سالمت دندان هایتان 
کمک کنید، از مسواك هاى ارزان قیمت نامرغوب 
زبر اســتفاده نکنید. زیرا مســواك زبــر از جمله 
محصوالت بهداشــتى دهان و دندان است که باید 
از جا مســواکى منزلتان دور بیندازید. مسواك زبر 
مخصوصا براى افراد ســیگارى توصیه نمى شود. 
زیرا الیاف زبر آن باعث سایش و حساسیت دندان و 

تحریک لثه مى شود.
نشــاط در پایان افزود: همچنیــن از خالل دندان 
استفاده نکنید. زیرا خالل دندان وسیله مناسبى براى 
تمیز کردن فاصله بین دندان ها نیست و به جاى آن 
از نخ دندان اســتفاده کنید. به این نکته هم توجه 
داشته باشید که دندان هاى افراد سیگارى به مرور 

فاسد مى شوند.

سید ضیاءالدین مظهرى از پزشکان برجسته و متخصص 
تغذیه است. وى که در حال حاضر ریاست انجمن تغذیه 
ایــران را به عهــده دارد مهمان برنامــه مطب مجازى 
خبرگزارى فارس بود تا به سئواالت مخاطبان پاسخ دهد. 
در ادامه تعدادى از ســواالت مخاطبان این خبرگزارى  و 

پاسخ دکتر مظهرى را مى خوانید.

تغذیه مناســب براى افرادى که با 
ریزش مو مواجه هستند چیست؟

معموًال افرادى که از مشــکالتى مانند ریــزش مو  رنج 
مى برند دچار مشکالتى نظیر کم خونى هستند، هرچند 
نباید از عوامل ژنتیکى در ریزش موى افراد غافل بود. به 
افراد توصیه مى شــود براى در امان ماندن از ریزش مو و 
همچنین داشتن پوستى سالم، ســاعات خواب منظمى 
داشته باشند و از دیر خوابیدن شبانه خوددارى کنند. دورى 
از استرس و عصبانیت نیز میتواند کمک شایانى به طراوت 
پوست مو کند همچنین براى داشتن پوست و مویى زیباتر 
باید سبزى جات، میوه هاى تازه، شیر کم چرب و تخم مرغ 
را در وعده غذایى خود قرار دهند. توصیه مى شود افراد از 
مصرف محصوالت تراریخته خوددارى کنند و سعى کنند 
از محصوالت ارگانیک در وعده هاى غذایى استفاده کنند.

کودك من هیچ تمایلى به خوردن غذا 
از خود نشان نمى دهد شما چه روشى 

را پیشنهاد مى کنید؟
به پدر و مادر توصیه مى شــود اگر فرزند آن ها از خوردن 
غذا امتناع مى کند به جاى اســتفاده از زور و اجبار با ایجاد 
یک محیط شاد و لذت بخش هنگام صرف غذا کودك را 
به خوردن غذا ترغیب کنند، همچنین استفاده از رنگ هاى 
گرم مانند قرمز و نارنجى به جاى رنگ هاى آبى و سبز در 
سفره و ظروف غذاى کودك مى تواند وى را براى خوردن 
غذا ترغیب کند.کاهش مقدار نمک اضافى و اســتفاده از 
نمک یددار، عدم اســتفاده از بستنى، شیرینى و تنقالت، 
افزایش میان وعده هاى نیمروز و عصرانه مى تواند به رشد 
کودك کمک شایانى کند.باید دانست کاربرد اقداماتى مانند 
التماس به کودك، انحراف فکر، پاداش و تهدید، اجبار و تن 
دادن به کودك ساالرى هیچ کمکى در بهبود به وضعیت 

تغذیه کودك نخواهد کرد.
بهتر است غذاهاى سنتى را به کودك بدهند و کودك را 
براى ترغیب به غذا خوردن، با ظاهر اغوا کننده فست فودها 
گول نزنند و از دادن این غذاها به کودکان خوددارى کنند، 
فست فودها به دلیل داشتن چربى زیاد مشکالتى از قبیل 
فشــار خون، و بیمارى هاى قلبى را در کودکان افزایش 

مى دهند.

آیا مصرف آب باعث چاقى مى شود؟
از آن جایى که بیش از 60 درصد بدن انسان از آب تشکیل 
شده است، هیچ ماده غذایى نمى تواند جایگزین مناسبى 
براى آب باشد، آب در دفع سموم از بدن نقش بسیار اساسى 
ایفا مى کند، لذا توصیه مى کنــم افرادى که بیمارى هاى 
کلیوى ندارند قبل از خواب شبانه یک لیوان آب میل کنند، 
مصرف آب به هیچ وجه باعث چاق شدن افراد نمى شود اما 
در مواقعى باعث ایجاد شدن إدم یا همان تجمع مایع اضافى 
در بافت هاى زیر پوست خواهد شد. توصیه مى شود افرادى 

که اضافه وزن دارند در بین خوردن غذا آب مصرف کنند 
چون مصرف یک لیوان آب در بیــن غذا باعث ایجاد کم 

اشتهایى فرد مى شود.

آیا مصرف چاى باعث دفع آهن بدن 
مى شود؟

مصرف چاى باعث دفع آهن بدن نمى شود اما مصرف زیاد 
آن از جذب آهن در بدن جلوگیرى مى کند، از آنجا که وجود 
آهن براى فعالیت هاى بدن الزم و ضرورى است، افرادى 
که در معرض خطر کمبود آهن قرار دارند، بهتر است کمتر 
چاى مصرف کنند. و الزم اســت این افراد براى رفع کم 
خونى خود مصرف گوشــت قرمز را در وعده هاى غذایى 

خود قرار دهند.

تفاوت نمک دریایى با نمک معمولى 
چیست؟ 

بنده استفاده از نمک دریایى را توصیه نمى کنم، نمکى که 
از دریا تهیه مى شود داراى ترکیبات فلزى سمى است که 
براى سالمتى بسیار مضر اســت. توصیه مى شود افراد از 
نمک تصفیه شده یددار اســتفاده کنند. نمک، هروئین و 
شکر به عنوان 3 عامل کشنده در دنیا تشخیص داده شده اند 
بنا بر این الزم است افراد در استفاده از نمک دقت بیشترى 

به خرج دهند.

علت بیمارى نفخ معده چیست؟ 
عفونت معده و رفالکس معده یکى از دالیل به وجود آمدن 
نفخ معده است که این بیمارى با ترکیبى از مواد غذایى و 
داروها رفع مى شود. از علل بروز این بیمارى مى توان به عدم 

تحمل الکتوز در معده اشاره کرد.
بهتر است این افراد از مصرف برخى میوه ها و سبزیجات 
مانند هلو، آلو، هندوانه، موز، و نوشابه هاى گاز دار خوددارى 
کنند. باید بدانیم برنج برعکس دیگر مواد غذایى نشاسته دار، 
تأثیرى در بروز نفخ ندارد. به افرادى که از این بیمارى رنج 
مى برند توصیه مى شود از خوردن فست فودها خوددارى 
کنند. یک روش تجربى براى درمان ایــن افراد توصیه 
مى شود به گونه اى که زیر پایه هاى تخت خود 2 آجر قرار 
دهند تا در موقع خواب مایعات از حرکت به باال خوددارى 

کنند.

علت بیمارى کبد چرب چیست؟
بیمارى کبد چرب عوامل مختلفــى دارد، و این بیمارى 
95 درصد در افرادى با اضافه وزن مواجه هستند مشاهده 
مى شود. در درجه اول براى درمان به این بیماران توصیه 
مى شود به دنبال کاهش اضافه وزن خود باشند . به این افراد 
توصیه مى کنم از خوردن مواد غذایى که داراى روغن زیاد 
هستند پرهیز کنند. مواد غذایى مانند سبزیجات، غالت و 
حبوبات که داراى فیبر بیشترى هستند و به آسانى هضم 
مى شــوند را در برنامه غذایى خود قرار دهند.بهتر است 
این افراد از مصرف آبمیوه ها که داراى فراکتوز هســتند 

خوددارى کنند.

براى درمان اسید اوریک باال چه روشى 
پیشنهاد مى کنید؟

اسید اوریک باال در بدن به ژنتیک افراد مرتبط است. این 

افراد باید از خوردن غذاهایى که داراى پورین هستند پرهیز 
کنند و در وعده غذایى خود جگر، دل و قلوه استفاده کنند و 
از خوردن آب زیاد در هنگام خوردن غذا نیز پرهیز کنند. مواد 
غذایى از جمله  گوشت هاى قرمز،،ماهى ،سس،لوبیا،نخود 

و ... از جمله غذاهایى هستند که داراى پورین زیاد هستند.

براى درمــان فشــارهاى عصبى و 
تیک هاى عصبى چه تغذیه اى پیشنهاد 

مى کنید؟
یک اصل طالیى براى جلوگیرى از افســردگى، تغذیه 
متعادل و مناسب، خواب به موقع، و استفاده از ویتامین هاى 
گروه B اســت. افراد مى توانند از طریق خوردن غالت و 
نان هاى سبوس دار، لوبیا و مغزها کمبود ویتامین بدن خود 

را جبران کنند.

روغن سالم از نظر شــما چه روغنى 
است؟

بهترین روغن از لحاظ خواص غذایى روغن زیتون است 
به شرطى که این روغن در کارخانه هاى معتبر تهیه شده و 
آلودگى هاى ثانویه نداشته باشد، اما زیاده روى در استفاده از 
روغن زیتون نیز باعث بروز چاقى در افراد مى شود. روغن 
کنجد و کانوال نیز از لحاظ خواص غذایى در درجه بعدى 
قرار مى گیرند. روغن کنجد اسید چرب فراوان دارد و باید در 

استفاده از آن مالحظه کرد.

مشــکل کم کارى تیروئید را چگونه 
برطرف کنیم؟

رییس انجمن تغذیه ایران توصیه کرد: مصرف پیاز، شلغم، 
ترب و انواع کلم هاى خام براى افرادى که کم کارى تیروئید 
دارند ممنوع است و توصیه مى شود این افراد غذا ها را به 
صورت پخته مصرف کنند. افراد در زمان خرید نمک ید دار 
باید دقت الزم را داشته باشــند، و از خرید نمک هاى غیر 
استاندارد خوددارى کنند، این افراد باید براى کنترل بیمارى 

خود هر 6 ماه آزمایش هاى الزم را انجام دهند.

ک آ ذا ا ا ک

آب، چــاق مى کند؟ 
آب، چــاق مى کند؟ 

,,

افرادى که اضافه 
وزن دارند در بین 
خوردن غذا آب 
مصرف کنند چون 
مصرف یک لیوان 
آب در بین غذا باعث 
ایجاد کم اشتهایى 
فرد مى شود

 علت داغى کف پا و روش 
درمان و پیشگیرى آن

وجود مو روى الله گوش 
نشانه چیست؟

ساده ترین روش براى پیشگیرى از 
پوسیدگى دندان

چه زمانى نوشیدن چاى
 براى بدن خطرناك است!
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@nesfejahanclub با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

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

تصاویر ارسالى به باشگاه
 خبرنگاران نصف جهان

آب و آسمان | مجتبى طباطبایى

اضافه بار |  مهران آقابابایىآویختن قفس قنارى از سقف بازار  | مهتاب ترکى انبار چوب میدان ارگ جهان نما |  محمد جواد رهنما

اتوبوس خاطره - اتوبوس معروف دانشگاه صنعتى
| سروش عابدزاده

نیمه شب در بهشت  |  مهدى احمدیان

@
ne
sfe

jah
an
clu

b

بدون شرح
| شادى شهریارى

بدون شرح
 | سروش عابدزاده


