


ــام  پیکــر آیــت ا... هاشــمى رفســنجانى در جــوار ام
ــت (ره) آرام گرف

ــت ا...  ــوم آی ــر مرح ــن پیک ــییع و تدفی ــم تش مراس
اکبــر هاشــمى رفســنجانى کــه بــا حضــور میلیونــى 
مــردم از ســاعت 8 و نیــم صبــح دیــروز آغــاز شــد، 
ــان  ــل پای ــام راح ــوار ام ــپارى وى در ج ــا خاکس ب

یافــت.
آیــت ا...  مرحــوم  پیکــر  بــا  وداع  آییــن 
تشــخیص  مجمــع  رئیــس  هاشمى رفســنجانى، 
مصلحــت نظــام  بــا حضــور جمــع کثیــرى از مــردم، 
فعــاالن سیاســى و مســئوالن کشــورى و لشــکرى 

از مقابــل دانشــگاه تهــران برگــزار  شــد.
ــام  ــام مق ــم پی ــن مراس ــاز ای ــات اول  آغ در لحظ
ــت ا...  ــبت درگذشــت آی ــه مناس ــرى ب ــم رهب معظ
ــت  ــران قرائ ــگاه ته ــنجانى در دانش ــمى رفس هاش

شــد.
مهــدى و یاســر هاشــمى در حاشــیه مراســم تشــییع 
پیکــر آیــت ا... هاشــمى رفســنجانى در میــان 
ــراز  ــه اب ــز ب ــردم نی ــد و م ــور یافتن ــت حض جمعی

ــد. ــا پرداختن ــا آنه ــدردى ب هم
محمــد هاشــمى بــرادر رییــس فقیــد مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام نیــز کــه از میــان 
جمعیــت مــردم خــود را بــه محــل برگــزارى مراســم 
ــراز ارادت  ــاند،  از اب ــمى رس ــت ا... هاش ــییع آی تش
ــرادر فقیــدش و همدرى هــاى مردمــى  ــه ب مــردم ب

ــرد. ــکر ک تش
امــروز،  عزاســت  روز  امــروز  عزاســت  «عــزا 
خامنــه اى رهبــر صاحــب عزاســت امــروز»، « 
ــت  ــزا عزاس ــه دارد» «، « ع ــت ادام ــمى راه هاش
ــالمى  ــورى اس ــروز، جمه ــت ام ــروز روز عزاس ام
صاحــب عزاســت امــروز»  ، «عــزا عزاســت امــروز 
روز عزاســت امــروز، هاشــمى مبــارز پیــش خداســت 
امــروز» «  هاشــمى درود رهبــر مــا بدرقــه راه 
ــا  ــز م ــمى عزی ــروز، هاش ــت ام ــزا عزاس ــو»، «ع ت
ــروز  ــت ام ــزا عزاس ــروز» ، «ع ــت ام ــش خداس پی
هاشــمى مبــارز پیــش خداســت امــروز»،  «بهشــتى، 
ــو»  ــدار ت ــمى خدانگه ــده، هاش ــت آم ــان برای مهم
ــار  ــمى افتخ ــت هاش ــعار ماس ــین ش ــین حس «حس
ــن  ــه در ای ــود ک ــعارهایى ب ــه ش ــت» ، از جمل ماس
مراســم دوســتداران رییــس فقیــد مجمــع تشــخیص 

ــد. ــر دادن ــام س مصلحــت نظ

پیام هــاى  نیــز  مختلــف  نهادهــاى  و  ارگان هــا 
تســلیت خــود را در بنرهــا و پالکاردهــاى مختلــف 
نصــب و یــا بــه همــراه پوســترهایى از رییــس 
ــع  ــام توزی ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــد مجم فقی

نــد. مى کرد
هاشــمى  آیــت ا...  پیکــر  کننــدگان  تشــییع 
در  ایشــان  از  تصاویــرى  هم چنیــن  رفســنجانى 
ــه  ــه از جمل ــتند ک ــت داش ــرى در دس ــار رهب کن
روى یکــى از آن هــا نوشــته شــده بــود؛ « 59 ســال 
ــا  ــى ب ــن پالکاردهای ــرى». هم چنی ــى و هفک همدل
ــمى  ــپارمت» ، « هاش ــدا مى س ــه خ ــن؛ «ب مضامی
ــت  ــاد»  و ... در دس ــى زنده ب ــاد، روحان ــت ش روح

ــتند.  داش
و  رفســنجانى  هاشــمى  آیــت ا...  از  تصاویــرى 
ــه  ــى ک ــن روحان ــلمین حس ــالم و المس حجت االس
بــر روى آن نوشــته شــده بــود،» آیــت ا... هاشــمى؛ 

ــز در  ــردا» نی ــرد ف ــر ، م ــتقامت و صب ــر اس مظه
ــد. ــده مى ش ــدگان دی ــییع کنن ــت تش دس

صبــح   ســاعت10  راس  انقــالب  معظــم  رهبــر 
ــمى  ــت ا... هاش ــر آی ــر پیک ــاز ب ــه نم ــت اقام جه
ــاز را  رفســنجانى وارد دانشــگاه تهــران شــدند و نم
بــر پیکــر رییــس فقیــد مجمــع تشــخیص مصلحــت 

ــد. ــه کردن ــام اقام نظ
 مراســم تشــییع پیکــر مرحــوم هاشــمى رفســنجانى 
بعــد از اقامــه نمــاز توســط حضــرت آیــت ا... 
ــودروى   ــاز  و خ ــران آغ ــگاه ته ــه اى از دانش خامن
حامــل پیکــر رییــس فقیــد مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام در میــان ســیل دوســتدارانش  
ــام راحــل  ــرم ام ــدان راه آهــن و ســپس ح ــا  می ت
ــت ا...  ــر آی ــدگان پیک ــییع کنن ــرد. تش ــت ک حرک
هاشــمى رفســنجانى را بــا ذکــر ال الــه اال ا... بدرقــه 
ــل  ــوروى حام ــت خ ــا حرک ــان ب ــد.    همزم کردن

پیکــر آیــت ا... هاشــمى رفســنجانى در میــان خیــل 
دوســتداران آن فقیــد انقالبــى جمعیــت زیــادى 
ــمى  ــت ا... هاش ــر آی ــا پیک ــت وداع ب ــردم جه از م
ــپارى آن  ــم خاکس ــرکت در مراس ــنجانى و ش رفس
ــار دیریــن امــام و رهبــرى در حــرم مطهــر امــام  ی
خمینــى (ره) حضــور یافتــه و بــا ســردار دادن 
شــعارهایى نظیــر عــزا عزاســت امــروز، روز عزاســت 
امــروز خامنــه اى رهبــر صاحــب عزاســت امــروز بــه 

ــد. ــزادارى پرداختن ع
ــر  ــت ا...» ب ــر «آی ــل پیک ــین حام ــاپیش ماش پیش
ــام  ــات حضــرت ام ــالکاردى قســمتى از بیان روى پ
ــخ  ــردان تاری ــه « م ــن ک ــر ای ــى ب ــى(ره) مبن خمین
ــد  ــد بدانن ــان بای ــتند. بدخواه ــده هس ــر زن ــا آخ ت
هاشــمى زنــده اســت، چــون نهضــت زنــده اســت». 
حضــرت  تســلیت  پیــام  از  قســمتى  هم چنیــن 
ــز در  ــر انقــالب اســالمى نی ــه اى رهب آیــت ا... خامن

ــود.  ــده ب ــالکار آورده ش ــن پ پشــت ای
ــر  ــر پیک ــد از اذان ظه ــى بع ــر و اندک ــارن ظه مق
آیــت ا... هاشــمى رفســنجانى بــر روى دســت 
ــرم  ــن ح ــى وارد صح ــد انقالب ــتاداران آن فقی دوس
ــل  ــتان  خی ــرروى دس ــد و ب ــام (ره)ش ــر ام مطه
ــد و  ــل گردی ــام راح ــح ام ــتدارانش وارد ضری دوس
ــوار  ــپارى در ج ــى خاکس ــام آداب دین ــد از انج بع

ــت.   ــود آرام گرف ــداى خ مقت
آیــت ا...  خاکســپارى  مراســم  پایــان  از  پــس   
هاشــمى رفســنجانى در حــرم مطهــر امــام خمینــى 
(ره) هنــگام خــروج خانــواده ایشــان از حــرم مطهــر 
مــردم قدرشــناس و همیشــه در صحنــه کشــورمان 
بــا ســردادن  شــعارهاى« هاشــمى هاشــمى تســلیت 
تســلیت » آن هــا را تــا درب خروجــى حــرم مطهــر 

ــد. ــى (ره) همراهــى کردن ــام خمین ام
ــار اعالمــى  ــاون رییس جمهــور گفــت: طبــق آم مع
نیــم  دو  حداقــل  تهــران  اســتاندارى  ســوى  از 
ــراى مراســم تشــییع پیکــر آیــت ا...  ــون نفــر ب میلی
هاشــمى در دانشــگاه تهــران و اطــراف آن حضــور 

ــتند. داش
ــوان  ــام عن ــرم ام ــتقر در ح ــرى  مس ــینعلى امی حس
ــتاندارى  ــوى اس ــى از س ــار اعالم ــق آم ــرد: طب ک
تهــران حداقــل دو نیــم میلیــون نفــر بــراى مراســم 
تشــییع پیکــر آیــت ا... هاشــمى در دانشــگاه تهــران 

و اطــراف آن حضــور داشــتند.
ــت ا...  ــر آی ــییع پیک ــکوه تش ــم باش ــزود: مراس او اف
هاشــمى نشــان داد بــاز هــم آیــت ا... هاشــمى 

مى توانــد محــور انســجام ملــى باشــد.
امیــرى بــا بیــان اینکــه دیــروز شــاهد مانــور اتحــاد 
ــى هــم در  ــى اقلیت هــاى مذهب ــم، گفــت: حت بودی

ایــن مراســم حضــور باشــکوهى داشــتند.
هاشــمى  آیــت ا...  خانــواده  رابطــه  ایــن  در 
رفســنجانى از مــردم ایــران بــه خاطــر حضــور 
آیــت ا...  بدرقــه  و  تشــییع  مراســم  در  باشــکوه 
کردنــد. تشــکر  و  تقدیــر  رفســنجانى  هاشــمى 

در بخشــى از ایــن پیــام آمــده اســت: عصــاره 
ــود و رحلتــش  ــدال و وحــدت ب عمــر هاشــمى، اعت
ــدال  ــت اعت ــات حقانی ــر از اثب ــگاهى بى نظی نمایش
ــه در  ــه ک ــد آورد. همانگون ــدت پدی و ضــرورت وح
ــدار  ــز مردم م ــش نی ــود، رحلت ــدار ب ــش مردم م حیات

شــد.

شکوه و عزت
با بدرقه میلیونى مردم، پیکر آیت ا... هاشمى رفسنجانى به خاك سپرده شده
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معاون بهداشتى وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: بیمارى آنفلوآنزا در کشــور کنترل شــده است و 

مشکل پارسال را در این زمینه نداریم.
على اکبر ســیارى طى گفتگــو با خبرنــگاران افزود: 
باگســترش مراقبت هاى بهداشــتى بــراى کنترل و 
پیشگیرى از آنفلوآنزا، ابتال به این بیمارى در کشور طى 

سال جارى کاهش یافته است. 
وى بدون اشاره به تعداد مرگ و میر مبتالیان به آنفلوآنزا 
در سال گذشته اظهار داشت: در سال جارى گزارشى از 

مرگ و میر ناشى از این بیمارى در کشور نداشته ایم. 
وى گفت: با آموزش هاى ارائه شــده بســیارى از افراد 

در معرض خطر شامل ســالمندان، کودکان، افراد دچار 
بیمارى هــاى مزمن قلبى و ریوى و تنفســى، بیماران 
دچار نقص سیستم ایمنى، مادران باردار و کارکنان گروه 

پزشکى، واکسن آنفلوآنزا دریافت کرده اند. 
سیارى با اشاره به نقش داوطلبان سالمت در پیشگیرى از 
بیمارى هاى مختلف افزود: هم اکنون 200 هزار داوطلب 
سالمت در کشور فعالیت دارند که بیش از 90 درصد آنان 

را بانوان تشکیل مى دهند. 
وى اظهار داشت : هر داوطلب سالمت 40 خانوار را زیر 
پوشش مراقبت هاى بهداشــتى و برنامه هاى آگاهى 

بخشى در حوزه سالمت دارد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: آیت ا... هاشمى 
در آخرین دیدارم با ایشــان درباره بیمه بیکارى و بیمه 
فراگیر اجتماعى براى اقشــار فرودست جامعه صحبت 
و تأکید کردند که این موضوع باید در کشور ما اجرایى

 شود.
به گــزارش ایســنا، على ربیعى در حاشــیه مراســم 
گرامیداشت آیت ا... هاشمى در حســینیه جماران، در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: خطبه هایى که آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى در نماز جمعه در زمینه عدالت ایراد 
کردند، باعث ایجاد نشاط در جامعه کارگرى و محرومان 
بود و بنده فکر مى کنم، ایدئولــوژى نظریه عدالت در 

انقالب اسالمى مختص آیت ا...هاشمى رفسنجانى بود. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى درباره آخرین دیدار خود 
با آیت ا... هاشمى رفســنجانى گفت: وى در این دیدار 
درباره بیمه بیکارى و بیمه فراگیر اجتماعى براى اقشار 
فرودســت جامعه صحبت کردند و تأکید کردند که این 
موضوع باید در کشور ما اجرایى شــود تا حداقل هایى 

براى این اقشار فراهم شود. 
وى در پایان گفت: درگذشــت ایشــان ضایعه بزرگى 
محسوب مى شود چه براى نسل ما که وى شخصیتى 
نوســتالژیک بــود و چه براى نســل هــاى آینده که 

مى توانست به نوعى انباشت دانش هاى انقالبى باشد.

توصیه آیت ا... هاشمى 
به وزیر رفاه در آخرین دیدار

آنفلوآنزا 
کنترل شده است

احتمال اسکار گرفتن فرهادى 
کمتر شد

هفتاد و چهارمیـن دوره مراسـم جوایز گلـدن گلوب با 
اجراى «جیمى فالون» در هتل بورلى هیلتن شهر لس 
آنجلس برگزار شد آن هم در شبى که براى دوستداران 
ایرانى سینما حسى متفاوت داشت. به گزارش جام جم 
آنالین، سـومین نامزدى اصغرفرهادى در گلدن گلوب 
براى هواداران ایرانى سینما آنقدر جذاب بود که در انتظار 
گوى زرین منتقدان سینماى هالیوود تا بامداد روز دوشنبه 
بیدار بنشینند اما این بار هم دست اصغر فرهادى از جایزه 
کوتاه ماند تا رقابت اسکار میان فیلم هاى خارجى کمى 
پیچیده تر شود. در واقع احتمال بردن جایزه بهترین فیلم 
غیرانگلیسى زبان در اسکار 2017 براى فرهادى بیش از 
پیش کاهش یافت و رقابت اصلى میان «تونى اردمن» و 
«اِل» در جریان خواهد بود که البته تخمین زده مى شود 
کمدى سیاه «تونى اردمن» در این دوره از جوایز اسکار 

شانس بیشترى داشته باشد.
پیش از اینها از فیلم «تونى اردمن» به عنوان مهمترین 
رقیب فیلم فروشنده در گلدن گلوب نام برده مى شد اما 
گوى زرین در بخـش بهترین فیلم هـاى خارجى زبان 
بـه فیلـم «او» از «پل ورهوفـن»  تعلق گرفـت تا فیلم 
«فروشنده» در این شب باشکوه خریدارى نداشته باشد. 
اما خارج از این بخش همانطور که پیش بینى مى شـد 
«الاللند» توانست هفت جایزه از هفت نامزدى خود به 

دست بیاورد تا به موفقیتى بى سابقه دست یابد.

افزایش سقط جنین 
بر اسـاس آمارهاى موجود در سـازمان پزشکى قانونى 
کشـور، آمار مراجعان و تعـداد مجوزهاى صادر شـده با 
افزایش مواجه بوده به نحوى که در شـش ماهه امسال 
پنج هزار و 720 نفر براى دریافت مجوز سقط درمانى به 
مراکز پزشکى قانونى مراجعه کردند که براى چهار هزار 

و 19 نفر از آنان مجوز صادر شد.
معاون امور اجتماعى سـازمان بهزیسـتى در این رابطه 
مى گوید: همه جاى دنیا حتى آنجا کـه ارتباط با جنس 
مخالف چندان مذموم نیست ، آموزش هاى متعددى مى 
دهند تا کودکان و نوجوانان ارتباط جنسى نداشته باشند.

حبیب ا... مسعودى فرید مى افزاید: اما این آموزش ها در 
کشور ما مورد پذیرش نیست. 

وى تأکید مى کنـد: حتى اگر نرخ این آسـیب ها، پایین 
باشد براى ما مهم است.

کنسرت یک بانو 
مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان مرکزى گفت: حاال 
یـک کنسـرت زن در اراك برگزار شـد، مى گویید االن 

من چه کنم؟ 
شهریار فوالدوند تصریح کرد: مجوز استفاده از سالن را 
فقط به واسـطه اینکه افراد حاضر بازنشسـته آموزش و 
پرورش هستند صادر مى کنیم و هیچ دخالتى در مدیریت 
برنامـه و برگـزارى آن نداریـم مگـر اینکه مشـکالت 
اینچنینى پیش بیاید که در آن صورت تذکر داده و اعالم 
مى کنیم که دیگر اجازه اسـتفاده از  سالن را ندارند، البته  
مسئولیت برگزارى این برنامه ها نه با آموزش و پرورش 
اسـت و نه دخالتى در برگزارى و مدیریت آنهـا داریم و  

قابل پیش بینى هم نیستند.
وى عنوان کرد: من به موضعگیرى ها احترام مى گذارم 
امـا مى خواهـم بگویم اگر شـما جـاى من بودیـد، اگر 
بازنشستگان شما که شش هفت هزار نفر هستند تقاضاى 

سالن داشتند چه مى کردید؟ 

توضیح درباره ابى و ویگن 
تهیه کننده سریال «معماى شاه» درباره  پخش صداى 
یکى از خواننده هاى لس آنجلسى در قالب این سریال، 

به بیان توضیحاتى پرداخت. 
على لدنى با اشـاره به صحنه اى که در سریال «معماى 
شاه» با حضور شخصیت ابى (خواننده) پخش شد، اظهار 
داشت: «این سکانس با هیچ ممیزى روبه رو نشد. صداى 
پخش شده در سریال، صداى اصلى خود خواننده بوده، 
فقط خود شخصیت شبیه سازى شده است که بسیار هم 
شبیه شده بود.»  او با بیان اینکه در قسمت هاى گذشته 
سـریال، ویگن هم حضور داشـته بود، یادآور شد که در 
قسـمت هاى آتى خوانندگان دیگرى هـم که به نوعى 
با دربار در ارتباط بودند، با صداى خودشان در مجموعه 

«معماى شاه» حضور پیدا خواهند کرد.

چرك نویس نامه آیت ا... جنتى به على الریجانى درباره مصوبه مجلس

چاقوسازان زنجان
قانون را بر مى گردانند؟

دبیر شــوراى نگهبان در پى اعتــراض و نامه هنرمندان 
چاقوســاز زنجان به الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون 

مجازات اسالمى به رئیس مجلس نامه نوشت.
محمدرضا جرجیسى رئیس اتحادیه و اصناف چاقوسازان 
زنجان بعد از توافق مجلس درباره پیشــنهاد کمیســیون 
قضائى براى الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات 
اسالمى، حدود 75 نامه به بخش هاى مختلف از وزیر کشور 
گرفته تا دبیر شوراى نگهبان مبنى بر تجدید نظر درباره این 
ماده قانونى نوشت؛ تا اینکه سرانجام آیت ا... احمد جنتى دبیر 
شوراى نگهبان به رئیس مجلس شوراى اسالمى نامه اى 
مبنى بر رفع ابهام این ماده قانونى به على الریجانى رئیس 

مجلس نوشت. 
رئیس اتحادیه و اصناف چاقوســازان زنجان پیش از آنکه 
جنتى چنین نامه اى به الریجانى بنویسد گفته بود: حدود 
75 نامه به بخش هاى مختلف  از وزیر کشور گرفته تا دبیر 
کمیسیون حقوقى مجلس نوشتیم اما کسى جواب نامه ما را 
نداد. قانونى که در مجلس مصوب مى شود باید طى ده روز 
از لحاظ فقهى و حقوقى در شوراى نگهبان تأیید یا رد شود و 
ما بارها این موضوع را پیگیرى کرده ایم و نامه اى هم به دبیر 
شوراى نگهبان نوشته ایم. وى اضافه کرد: ما قمه و قداره را به 
صورت کلکسیونى و موزه اى تولید مى کنیم و قیمت برخى 

از آنها حدود ده تا 15 میلیون تومان است و در موزه هاى خارج 
از کشــور از جمله لوور پاریس و توپکاپى ترکیه نگهدارى 
مى شــوند. خروجى قمه هایى که در زنجان تولید مى شود 
در سطح صادراتى و براى کشورهاى حاشیه خلیج فارس و 

عربى است و بازار هدف ما نیز عراق است.
رئیس اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان افزود: امسال 
اجازه ندادند قمه هایى که در زنجان تولید مى شــود صادر 
شود. به عنوان مثال، برند معروفى در زنجان است که از این 
برند در کشور چین  کپى بردارى شده و با نام زنجان به عراق 
صادر مى شود. با این کار بازارى که براى زنجان ارزآورى 

داشت از بین رفت.
او اذعان کرد: ما داریم بازارهاى هدف خودمان را که براى 
به دست آوردنش استخوان شکاندیم و برندهاى دنیا را تولید 
مى کنیم، دو دستى به بازارهاى دیگر دنیا تقدیم مى کنیم. 
در حال حاضر نیز داریم استادان برجســته این حوزه را به 
کشورهایى مثل آلمان و ســوئیس که صاحب سبک در 

چاقوسازى هستند تقدیم مى کنیم.
جرجیسى گفت: زمانى که استادان ما زمینه تولید نداشته 
باشــند و نتوانند امرار معاش کنند، بعد از 20 سال فعالیت 
در این حوزه، زمانى که کارهایشــان تبدیل به برند شده و 
مى خواهند آن را عرضه کنند، قانونى جلویشان مى گذارند 

که آنها را مجرم مى خوانند. 
به همیــن دلیــل اســتادان صاحــب ســبک در حال 
آماده ســازى مقدمات مهاجــرت به کشــورهاى دیگر 

هستند.
نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى در جلســه علنى 
12 آبان ماه امســال با پیشنهاد کمیســیون قضائى براى 
الحاق دو تبصره بــه ماده 617 قانون مجازات اســالمى 
موافقت کردند که به موجب آن، حمل و واردات ســالح 
سرد شــامل قمه، شمشــیر، چاقوى ضامن دار، ساطور، 
قداره و پنجه بوکس و نیز ســایر ادواتى کــه در درگیرى 
فیزیکى کاربرد دارد، ممنوع و جرم محســوب مى شود و 
کسى که مرتکب این جرم شود، به حداقل مجازات مقرر 
در ایــن مــاده، محکــوم و واردکننــده نیز بــه جزاى 

نقدى درجه 6 حسب مورد محکوم مى شود.
در این ماده قانونى آمده اســت که تولید، عرضه یا حمل 
ادوات موضوع این قانون در موارد ورزشــى، نمایشــى، 
آموزشــى و نیــاز ضــرورى اشــخاص براى اســتفاده 

شغلى یا دفاع شخصى پس از دریافت مجوز بالمانع است.
بعد از این قانون هنرمندان چاقوساز، کمپینى را براى حمایت 
از این هنر 700 ساله تشکیل داده و اعتراض خود را نسبت 

به آن اعالم کردند.

جمال نوروز باقرى
بدون شک شما هم از آن دسته افراد هستید که براى خرید حتماً باید یک چرخ دستى دست بگیرید و 
در میان قفسه هاى کوچک و بزرگ بچرخید. امروزه خرید از فروشگاه هاى بزرگ که تنوع محصولى 
و به عبارتى تمام نیاز فردى را رفع مى کند در اولویت خانواده ها قرار دارد. هرکجا که چشم مى اندازى 
یک فروشگاه بزرگ یا به عبارتى هایپرمارکت ایجاد شده است. خصوصى یا دولتى فرقى نمى کند 

اولویت در ایجاد این مراکز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
اما چگونه یک فرد ایرانى از خرید سنتى خود دست کشیده و به اینگونه مراکز تجارى روى آورده 

است؟
خرید هاى سنتى سابق، تشکیل شده بود از : یک حساب دفترى، زنبیل، یک عزیز آقا بقالى سر محل. 

مغازه ها رفته رفته جاى خود را به سوپرمارکت ها دادند و بعد فروشگاه هاى بزرگ شکل گرفت.
فروشگاه هاى بزرگ به واسطه خرید انبوه کاال مى توانند اجناس را به قیمت ارزان تر و البته سریع تر 

خرده فروش ها نیز در اختیار مردم قرار دهند و در کنار تهیه کرده و ارزان تر از 
براى خود ، خریداران خــرد را نیز به نوعى در سوددهى مناسب 

عملیات مالى خود سهیم کنند. اما در کنار این مسئله، افزایش هایپر مارکت ها به یک مسئله قابل 
توجه اجتماعى تبدیل شده که موجب مشکالتى براى مغازه دارهاى سنتى شهرها نیز مى شود.

دیگر از آن رفت و آمدها در بقالى محل یا سوپر مارکت ها به غیر از خرید جزئى خبرى نیست و عمده 
خرید مردم از همین فروشگاه ها صورت گرفته است.

شاهد هستیم که بیشتر این مغازه ها به تعطیلى کشیده شــده بخاطر نبود مشترى و از آن طرف 
هایپرمارکت ها مملو از مشترى هایى است که شناخت درستى نسبت به این مراکز ندارند و فقط در 
گردشى چند ساعته برخى از کاال ها را برمى دارند که بعضاً ضروریتى ندارد اما چون در سبد دیگرى 

دیده آن را پسندیده و خرید کرده اند.
افزایش بى سابقه هایپرمارکت ها در نقاط مختلف شهر  در کنار ایجاد فضاى رقابتى موجب رکود کار 

سوپرمارکت هاى کوچک و گاه ورشکستگى آنان شده است.
سوپرمارکت هاى کوچک که قدرت رقابتى با فروشگاه هاى بزرگ را ندارند در جذب مشترى ناموفق 
بوده و نمى توانند همانند سابق فعالیت کنند و این در حالى است که در هریک از این مغازه ها دوتا 
سه نفر نیز مشغول به کار هستند و با تعطیلى این مغازه ها عمًال بر تعداد جامعه بیکار افزوده مى شود.

به راستى چاره کار در کجاســت؟ تعطیلى فروشــگاه هاى بزرگ یا خرده فروشان و مغازه هاى 
کوچک تر؟ 

یکى از مسائل مهم دیگر از بین رفتن معاشــرت هاى خاص اجتماعى است که در مغازه هاى 
بقالى محالت از گذشته وجود داشــت. عزیز آقا بقالى همه محله را مى شناخت حتى آن تازه 
واردها، مى دانست چه کسى کارمند است حقوقش اول برج ، چه کسى بیکار و چه کسى بازارى 
است. در این معاشرت ها مشتریانى بودند که مورد حمایت این مغازه دارها قرار مى گرفتند و با 
دریافت اجناس به صورت نسیه و پرداخت در سررسید ماهانه یا هفتگى کمکى به عنوان امرار 

معاش پیدا مى کردند.
و حال اینکه در فروشگاه هاى بزرگ و هایپر مارکت ها عمًال این نوع از حمایت هاى اجتماعى 
از بین مى رود.آنچه مشخص است در روند رشد بى رویه این گونه مراکز ، دیگر مغازه هاى خرد 

جایى براى نفس کشیدن ندارند و یا باید تغییر شغل بدهند و یا اینکه تعطیل کنند.
باید موازنه اى میان اینگونه مراکز ایجاد شود تا هم آنها فعالیت کنند و هم مغازه هاى کوچک تر 

و شاید راهکار آن در ایجاد یک اقتصاد پایدار براى خانواده ها باشد. 

نصف جهــان روز یک شنبه هفته جارى با حضور وزیر 
ورزش و جوانان و وزیر بهداشت، تفاهمنامه اى بین این 
دو وزارتخانه امضا شد. در مراسم امضاى این تفاهمنامه، 
واقعیت هایى از اوضاع ســالمت ایرانى ها نیز از زبان 
سید حسن قاضى زاده هاشمى وزیر بهداشت و نیز باقر 

الریجانى معاون او مطرح شد که در ادامه مى آید:  
■  سن امید به زندگى زنان ایران به 80/5سال و سن 
امید به زندگى مردان به 79 سال رسیده است، البته ده 
سال این عمر با معلولیت است و 700 هزار ایرانى دچار 

آلزایمر هستند. 
■   50 درصد مردم کشور، اضافه وزن دارند که بیشتر 

آنان نیز زنان هستند.
■   هزینه هاى درمان بیمارى هاى غیرواگیر ناشــى 
از چاقى، دیابت، فشــار خون و کم تحرکى سرسام آور 
است، از جمله اینکه حدود 700 هزار نفر از ایرانیان به 
آلزایمر مبتال هستند و تعداد آنان نیز هر سال افزایش 
مى یابد، بیمارى اى که نه تنها فرد بلکه کل خانواده را 

درگیر مى کند.
■  31 درصد جمعیت کشور کم تحرك هستند و ورزش 
نمى کنند، دیابت، ســالمت 10 درصد مردم را تهدید 

مى کند و 5 درصد جمعیت ایران به آسم مبتال هستند.

■  حدود 23درصد مردان کشــور دچــار کم تحرکى 
هســتند و این میزان در بین زنان خیلى بیشتر است و 

حدود 31 درصد از این قشر را شامل مى شود .
■  فعالیت کم بدنى باعث مى شود که سالیانه حدود 600 
میلیون دالر به کشور آسیب وارد شود و متأسفانه میزان 

کم تحرکى در جامعه رو به افزایش است.
■  استان هاى فارس و یزد بیشترین میزان کم تحرکى 
را دارند و ایــالم به علت زندگى عشــایرى کمترین 
میزان کم تحرکى را به خود اختصاص داده اســت. در 
استان هاى فارس و زنجان، بیشترین کم تحرکى در 
زنان است و برعکس در کهگیلویه و بویر احمد بیشترین 

میزان کم تحرکى در مردان است.
■  در ایران 30 درصد زنــان و 17 درصد مردان چاق 
هستند که با احتســاب اضافه وزن بیش از 50 درصد 

زنان، دچار چاقى یا اضافه وزن هستند.
■  از نظر چاقى بیشترین میزان در استان هاى تهران، 
قم و مرکزى است اما ساکنان استان هاى سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان از نظر میزان شیوع چاقى وضعیت 
بهترى دارند. میزان کم تحرکى در تهران تا 60 درصد 
افزایش یافته است که باید با تدابیر، این میزان شیوع کم 

تحرکى را به 20 درصد برسانیم. 

سالمت ایرانى ها 
آنطور که هست

با درگذشت آیت ا... هاشمى؛واقعیت هایى که مقامات وزارت بهداشت مطرح کردند

فروشگاه هاى بزرگ به واسطه خرید انبوه کاال مى توانند اجناس را به قیمت ارزان تر و البت
خرده فروش ها نیز در اختیار مردم قرار دهنتهیه کرده و ارزان تر از 

براى خود ، خریداران خــرد را نیز بسوددهى مناسب 

سالمت ای
آآآآآآآآآآنطور که
ی
واقعیت هایى که مقامات وزار

   آفتاب نیوز | خوشبختانه در سال هاى اخیر و با توجه بیش از پیش قوه قضائیه، موازین بین المللى حقوق بشر از جمله حقوق زندانیان، 
حقوق متهمان و نظایر آن در قوانینى مانند آیین نامه هاى متعدد سازمان زندان ها و قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى 
که مستقیماً به رفتار دادسراها، دادگاه ها و ضابطان قضائى با مردم مى پردازد، به رسمیت شناخته شده ولى جاى خالى استفاده از حقوق بشر در آراء 

محاکم دادگسترى به شدت احساس مى شود.
اخیراً یکى از شعب دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در دادنامه قطعى خود، ضمن اشاره مستقیم به کنوانسیون حقوق کودك، بنیان رأى خود را بر 
این عهدنامه بین المللى گذاشته و در انتهاى رأى خود نیز اشاره کرده که با توجه به موازین حقوقى داخلى و حقوق بشر بین الملل اقدام به صدور این 
رأى کرده است. در این رأى، رئیس شعبه عنوان کرده مطابق موازین بین المللى حقوق بشر، فرزند حق دارد با مادر خود مالقات کند و البته در صورتى 
که این مالقات مغایر با منافع کودك باشد، دادگاه از آن جلوگیرى خواهد کرد. لذا شعبه تجدیدنظر محاکم مازندران به درستى حقوق کودك در این 

پرونده مورد اختالف را به رسمیت شناخته و بر اساس آن رأى داده است.

رأى بى سابقه 
یک دادگاه در 
مازندران

هیئت مؤسس دانشگاه آزاد متشکل از 9 نفر است که با 
درگذشت دو نفر از اعضاى هیئت مؤسس، این هیئت 
هنوز بر اساس آیین نامه مى تواند به کار خود ادامه دهد.
به گزارش مهر، بر اســاس ماده 8 اساسنامه دانشگاه 
آزاد اســالمى که در ســایت دبیرخانه هیئت مؤسس 
دانشگاه آزاد درج شده اســت، هیئت مؤسس دانشگاه 
متشکل از 9 نفر  شــامل اکبر هاشــمى رفسنجانى، 
ســیدعبدالکریم موســوى اردبیلى، عبدا... جاسبى، 
محســن قمى، على اکبر والیتى، سیدحسن خمینى، 
على اکبر ناطق نورى، حمید میرزاده و علیمحمد نوریان

 است.
همچنیــن بــر اســاس مصوبــه اجــالس مــورخ 
93/6/12هیئت مؤســس، علیمحمد نوریان به اتفاق 
آراء به ســمت دبیرکل هیئت مؤســس دانشگاه آزاد 

اسالمى انتخاب شده است.
آیت ا... اکبر هاشمى رفسنجانى رئیس هیئت مؤسس، 
آیت ا... سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى، دکتر عبدا... 
جاســبى، حجت االسالم والمســلمین محسن قمى، 

دکتر على اکبر والیتى، حجت االســالم و المسلمین 
سیدحسن خمینى، حجت االســالم والمسلمین على 
اکبر ناطق نورى، دکتر حمیــد میرزاده، اعضاى هیئت 
مؤســس و دکتر على محمد نوریــان دبیرکل هیئت 

مؤسس بوده است. 
این در حالى اســت که برخى منابع خبرى با اشاره به 
ترکیب قدیمى هیئت مؤسس دانشگاه آزاد، شامل اکبر 

هاشمى رفسنجانى، سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى، 
عبدا... جاســبى، علــى اکبر والیتى، حســن حبیبى، 
سیدحسن خمینى، محسن قمى و حمید میرزاده اعالم 
کرده اند که با فوت برخى از اعضاى سابق و همچنین 
با درگذشت آیت ا... هاشمى رفسنجانى هیئت مؤسس 

دانشگاه آزاد از حد نصاب خارج شده است.
این اخبار بــا توجه به مــاده 8 اساســنامه که عنوان 
مى کند، «چنانچــه اعضاى هیئت مؤســس به علل 
مختلف مانند فوت، استعفا، بیمارى، برکنارى، ناتوانى 
و یا هر علت دیگر به شــش نفر کاهــش یابد، هیئت 
مؤسس باید افراد جایگزین به تعداد مورد نیاز را ظرف 
مدت ســه ماه بــراى عضویت در هیئت مؤســس به 
شورایعالى انقالب فرهنگى پیشنهاد کند»، منتشر شده

 است. 
در صورتى که بر اساس آخرین ترکیب هیئت مؤسس 
که در ســایت دبیرخانه دانشــگاه آزاد آمده است، این 
ترکیب با فوت آیت ا... هاشمى رفسنجانى به هفت نفر 

مى رسد و از حد نصاب خارج نمى شود.

هیئت مؤسس دانشگاه آزاد از حد نصاب خارج نشده است

چرخ خرید ایرانى از دیروز تا امروز

عزیز بقال، زنجیره اى شد!

استفاده از قوانین 
بین المللى حقوق بشر
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70 درصد ناوگان اتوبوسرانی 
خصوصی می شود

به گفته مدیر مطالعات و برنامه ریزي شـرکت واحد 
اتوبوسـرانی اصفهـان و حومـه 16 درصـد نـاوگان 
اتوبوسرانی شهري تا سال 94 خصوصى سازي شده 
که براساس برآوردها تا پنج سال آینده این مقدار به 

70 درصد خواهد رسید.
حـال  در  داشـت:  اظهـار  آقاسـی  علیرضـا 
حاضـر نسـبت بـه خدماتـی کـه بـه مسـافران 
اتوبـوس هاي شـرکت واحـد ارائه می شـود راضی 

نیستیم.
وى از سـه محـور اصلـی محیـط زیسـت، کاهـش 
عمر ناوگان و کنتـرل و پایش خدمات به مسـافران 
بـه عنـوان اولویـت هـاي ایـن شـرکت در برنامـه 
راهبردي اصفهان 1400 خبرداد و گفت: هفت سال 
پیـش عمـر نـاوگان اتوبوسـرانی اصفهـان، 4/5 
سـال بـود امـا بـه دلیـل عـدم تحقـق تعهـدات 
دولتی این عـدد افزایش یافته و به 9 سـال رسـیده 

است.

300 هزار اصفهانى 
به دیابت مبتال هستند

رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت اصفهان 
اظهار داشت: دیابت بر خالف باور عموم مردم یک 
بیمارى خاموش است که نزدیک به 300 هزار نفر در 
اصفهان و حدود 500 هزار نفر در کل استان به این 

بیمارى مبتال هستند.
محمد على عطارى گفت: زمینه ابتال به دیابت نوع2 
در کودکان به دلیل شایع شدن اضافه وزن و چاقى 
بســیار باال رفته اســت.این در حالى است که افراد 
باالى 30 سال ممکن اســت مبتال به دیابت و یا در 

معرض دیابت باشند.

57 برنامه دانش آموزى 
ویژه دهه فجر در اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 57 
برنامه دانش آموزى در ایــام دهه فجر براى تعمیق 
باورهاى انقالب اسالمى در مدارس اصفهان اجرا 

مى شود.
محمد حسن قائدیها اظهار داشت: همه تشکل هاى 
دانش آمــوزى باید جهت همســویى و هم افزایى 
برنامه ها تالش کنند و محور کارهایى که ما انجام 
مى دهیم، باید مالك ها و چارچوب خاصى داشــته 

باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه 
افزود: یکى از موضوعــات مهم که باید به آن توجه 
کرد، آشنایى دانش آموزان با ارکان انقالب و تبیین 

مبانى آن است.
وى تصریــح کــرد: برنامه هــاى آمــوزش 
و پــرورش به مناســبت دهــه فجر نه تنهــا باید 
مبتکرانه، جذاب و هنرى باشــند بلکــه باید جهت
بومى سازى آنها تالش کنیم چرا که هم اکنون اقوام 
با فرهنگ هــاى مختلف در کنــار یکدیگر زندگى

مى کنند.

گرگ محبوس در چاه 
نجات یافت

گرگی که در اتاقک چاه موتور آبى در شهرســتان 
فالورجان محبوس شــده بود توسط مأموران اداره 

حفاظت محیط زیست نجات یافت.
موضوع از ایــن قرار اســت که همیــاران محیط 
زیســت فالورجان یک قــالده گرگ زنــده را در 
یک اتاقک چــاه موتور آب مشــاهده مى کنند که 
توســط فردى زنده گیرى و در آنجا محبوس شده 

است. 
گزارش فوق بــه مأموران یــگان حفاظت محیط 
زیست این شهرستان ارجاع مى شود و کارشناسان 
زنده گیــري از اداره کل حفاظت محیط زیســت 
در محــل حاضر مــى شــوند. آنها اقــدام هاي 
اولیه را براي معاینه و بی هوش نمودن حیوان براي 
انتقال و رهاســازي در یکی از مناطق حفاظت شده 

استان انجام دادند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در شش سال گذشته مصرف سرانه آب خانگى 189 لیتر 
بوده که با حدود 20 درصد کاهش هم اکنون به 151 لیتر 

رسیده است.
هاشــم امینى با تأکید بر نهادینه کردن فرهنگ صحیح 
مصرف اظهار داشت: در واقع فرهنگسازى کارى است 
که باید مستمر و درازمدت دنبال شود تا در نهایت نتیجه 

موردنظر حاصل شود.
وى تصریح کرد: درحال حاضر مدیریت مصرف مؤلفه 

مهم تأمین آب شرب اصفهان است.
وى گفت: آبرســانى به مردم در مواقــع بحرانى کارى 

بسیار دشوار است که خوشــبختانه شرکت آبفا اصفهان 
به لحــاظ برخوردارى از نیروهــاى متخصص و متعهد 
تاکنون توانسته به خوبى این امر بسیار مهم را به درستى 
انجام دهد که نمونه بارز آن مهــار کدورت آب به دلیل 
شــدت بارندگى هاى اخیر و گل آلود شدن آب رودخانه 
زاینده رود بوده اســت. مدیرعامل شرکت آبفاى استان 
اصفهان گفت: هم اکنون در سطح استان 325 ایستگاه 
فشارسنج و در شهر اصفهان 133 ایستگاه فشارسنج به 
صورت آنالین استقرار یافته تا از لحاظ کّمى و کیفى آب 
مورد نیاز مشترکین رصد شود تا آب عادالنه میان مردم 

توزیع گردد.

رئیس اداره امور آزمایشگاه هاى محیط  زیست اصفهان 
گفت: برخالف برخى اظهار نظرها منشأ کانون هاى گرد 
و غبار اصفهان به تفکیک مشــخص شده و ناشى از هر 

سه عامل منابع استانى، داخل کشورى و خارجى است.
بابک صادقیان با توجه به برخى صحبت هاى مسئوالن 
کشورى در این ارتباط که منشأ کانون گردوغبار اصفهان 
به درستى مشخص نیست تا درباره آن تصمیم گیرى و 
برنامه ریزى شود، اظهار داشت: گرد و غبار اصفهان عالوه 
بر منابع داخلى در اســتان از کانون هاى بحرانى خارج 
از کشور مانند عراق، عربستان و ســوریه و کانون هاى 
گردوغبار مرکز کشور نیز ناشى مى شود.وى با بیان اینکه 

برنامه  اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، در 
راستاى کاهش منابع داخلى تولید ریزگردهاست، افزود: 
15 تا 17 کانون تولید ریزگرد با منشأ بیابانى و فرسایش 
بادى در اصفهان وجود دارد و برنامه جامع براى مقابله و 
مدیریت با این گرد و غبارها از شهریور 93 آغاز شده است.

وى با بیان اینکه این برنامه مدیریت کانون هاى داخلى 
گرد و غبار و انتشار ذرات گرد و غبار ناشى از فعالیت هاى 
انسانى را به شــکل توأم مدنظر دارد، اظهار داشت: در 
مناطق شرق اصفهان مانند سگزى کانون هاى فرسایش 
بادى در شرایط مناسبى نیست و کوره هاى آجر و معادن 

در تشکیل این منابع، اثر فزاینده دارد.

کاهش 20 درصدى سرانه 
مصرف آب خانگى در اصفهان

منشأ کانون هاى گردوغبار 
اصفهان مشخص است

فرماندار اردستان گفت: تاکنون از مجموع 166میلیارد و192میلیون ریال اعتبارات تملک دارایى و ماده 
180ویژه سال95 این شهرستان بیش از 45 درصد این اعتبارات اختصاص یافته است.

علیرضا غیور افزود: کلیه دستگاه ها باید نسبت به تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه بودجه استان اقدام 
کنند و تخصیص اولیه اعتبارات به دستگاه هاى ادارى شهرستان داده شده است.

وى با بیان اینکه بخشى از اعتبارات اختصاص یافته به صورت اوراق است تصریح کرد:این اوراق تا پایان 
سال مشمول دریافت 16 درصد کارمزد نیز مى شوند.

فرماندار اردستان خاطر نشــان کرد: با توجه به اینکه 50 درصد اعتبارات تملک دارایى از طریق ماده 
180 تأمین و پرداخت مى شود از مدیران خواست در اسرع وقت جهت تخصیص این اعتبارات از طریق 

استان ها پیگیر مطالبات باشند. 

در پى درگذشــت آیت ا...هاشمى رفسنجانى، مسئوالن 
اســتان اصفهان نیز همپاى مقامات کشورى به این خبر 
واکنش نشان دادند. این واکنش ها از صدور پیام تسلیت تا 
ذکر مناقب رئیس مرحوم مجمع تشخیص مصلحت نظام 

را در بر مى گرفت.

پیام تسلیت آیت ا... مظاهرى 
آیت ا... العظمى مظاهرى  به مناســبت ارتحال آیت ا...

هاشمى رفسنجانى پیامى منتشر کرد. در این پیام از جمله 
آمده است: شخصیت تاریخ سازى به لقاى پروردگار رحمان 
و رحیم شتافت که در تمام دوره عمر پر برکت خود، تنها به 
اعتالى اسالم و سربلندى ایران مى اندیشید و در این اندیشه 
بلند، تمام توان خود را در عرصه هاى گوناگون به کار گرفت 
و بى هیچ واهمه اى به مصداق «َو ال َیخاُفونَ  لَْوَمَه الئٍِم» تا 
پایان عمر، از صراط مستقیم خدمت به اسالم و آرمان هاى 

متعالى آن، تخّطى ننمود.
قدرت فکرى و هوشمندى عمیق و سیاست ورزى همراه 
با عقالنیت و اعتدال ایشــان در کنار روح صفا و مهربانى 
و اخالص و ایمان حقیقى، از این عالم آگاه و سیاستمدار 
مدبّر، شخصیتى ســاخته بود که احدى نتوانست تا بدین 
حد، اعتماد عمیق و محبت بى نظیر امام بزرگوار(ره) را به 
خود جلب نماید و او همواره در قبل و پس از انقالب، امین 
بى بدیل آن رهبر کبیر بود و در همه عرصه هاى بزرگ و 
کوچک از سیاستگذارى هاى اصلى تا مسئولیت دشوار دفاع 
مقدس و همه تصمیمات مهم براى اداره کشور، مستشار 
مؤتَمن آن قائد راحل(ره) به شمار مى آمد، همچنان که ملت 
بزرگ ایران نیز بارها و بارها در صحنه هاى گوناگون تقنینى، 
اجرایى و غیر آن، نصابى باال از اعتماد خویش را به این خادم 

نستوه و با اخالص خود ابراز و اظهار داشتند.
حّق عظیم این حصن حصین انقالب و ملت که در همه 
صحنه هاى خطیر، سنگ زیرین آسیاى نظام جمهورى 
اســالمى بود و همواره به همدلى هرچه بیشتر نیروهاى 
معتقد به اســالم و انقالب مى اندیشــید و در این مسیر 
جفاهاى فراوانى دید، هیچگاه از یاد تاریخ ایران و اسالم 
نخواهد رفت و نام نیک و بلند او در صدر فهرست سابقوِن 
اّولون از مجاهدان و خدمتگزاران به ملت مسلمان ایران 

ثبت خواهد گردید.

پیام تسلیت امام جمعه اصفهان 
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با صدور 
پیامى درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را 
تسلیت گفت. آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در  این پیام 

آورده است:
خبر رحلت آیت ا... آقاى هاشــمى رفسنجانى، یار دیرین 
انقالب و حضرت امام خمینى (ره) و رفیق دیرین و همسنگر 
رهبر معظم انقالب، موجب تألم و تأثر گردید. ایشــان از 
دوران جوانى با پیوستن به نهضت اسالمى امام خمینى(ره) 
راه مبارزه با رژیم طاغوت را در پیش گرفت و در این راه رنج 
و محنت بسیارى را متحمل شد. پس از پیروزى انقالب در 

دوران دفاع مقدس و پس از آن در دوران سازندگى نیز نقش 
کلیدى داشتند و با قبول مســئولیت هاى مهم و خدمات 
شایان، نقش محورى وى در عرصه هاى مختلف همچون 
ریاست مجلس شــوراى اسالمى، ریاســت جمهورى، 
ریاست مجمع تشــخیص مصلحت نظام و نیز مجلس 
خبرگان رهبرى، هویداست. امید است  که نیم قرن رنج و 
کوشش خالصانه ایشان ره توشه خوبى براى لقاى خداى 

سبحان باشد. 

پیام تسلیت استاندار اصفهان
استاندار اصفهان هم با صدور پیامى رحلت آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى را تســلیت گفت و تأکید کرد: فقدان آیت ا... 
هاشمى براى نظام جمهورى اسالمى به آسانى جبران پذیر 

نیست. در پیام رسول زرگرپور آمده است:
ارتحال جانکاه مجاهد نستوه، یار دیرین و شاگرد صدیق 
حضرت امام رضوان ا...علیه و همراه همیشگى مقام معظم 
رهبرى(مدظله العالى) حضرت آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
ضایعه اى عظیم براى نظام مقدس جمهورى اســالمى 
ایران خواهد بود. حضرت آیت ا... هاشمى رفسنجانى عالم و 
سیاستمدارى بود که مخلصانه از ابتداى نهضت اسالمى تا 
آخرین روز زندگى پر برکت خود لحظه اى از خدمت صادقانه 
و تالش مستمر در نگهبانى از ارزش هاى اسالم و انقالب 
دریغ نفرمودند به طورى که فقدان ایشان براى نظام مقدس 
جمهورى اسالمى و مردم عزیز ایران به آسانى جبران پذیر 

نخواهد بود.

مجاهدت هاى ایشــان در تمامى ادوار انقالب اسالمى از 
استقرار نظام جمهورى اســالمى و ایفاى مسئولیت هاى 
خطیر در اداره کشــور و دفاع مقدس تا ریاســت مجلس 
خبرگان رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره 
ماندگار خواهد ماند و هرگز از حافظه این سرزمین فراموش 

نمى شود.

چهره برجسته علمى، فرهنگى و فقهى 
امام جمعه موقت اصفهان گفت: آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
از چهره هاى برجسته علمى، فقهى و فرهنگى قبل و بعد از 
انقالب بودند که در دوران طاغوت بارها به زندان افتادند و 

شکنجه هاى زیادى را تحمل کردند.
محمد تقى رهبر در خصوص شــخصیت مرحوم آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى اظهارداشت: خبر درگذشت آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى یک خبر ناگوار و دردناك بود. ایشان یار 
دیرین انقالب و از یاران نظام و امام(ره) بودند و سال هاى 
سال در کنار امام بزرگوار(ره) به مبارزات انقالبى پرداختند.

وى افزود: هاشمى رفسنجانى را از سال هاى قبل از 1340  
و با حضور در مدرسه حجتیه قم که با شهید باهنر هم حجره 
بودند و با یکدیگر درس مى خواندیم مى شناســم. او فرد 

برجسته اى بود که کمتر مانند او را دیده ایم.
وى تأکید کــرد: آیت ا... هاشــمى رفســنجانى را همه 
مى شناسند و کسى نیســت که خدمات ایشان را نشنیده 
باشد، باالخره انسان ها مى روند، امام(ره) هم با آن درجه 
از این دنیا رفتند. بایــد مجاهدت ها، تالش ها و خون دل 

هایى که ایشان براى قواى اسالم و انقالب خوردند حفظ 
و حراست شود.

انقالب و مردم مدیون هاشمى هستند
 رئیس شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات در اســتان 
اصفهان گفت: ویژگى هــاى رفتارى آیت ا... هاشــمى 

رفســنجانى فعالیت هاى فکرى اش و اقدام هاى بجا و پر 
از تدبیرش در دفاع مقدس، مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام و خبرگان رهبرى نشــان مى دهد که او تا چه اندازه 

بزرگ بوده است.
على نکویى در گفتگو با ایسنا، در خصوص شخصیت آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى با اشــاره به ضایعه بزرگ درگذشت 
ایشان، اظهار داشت: حضرت امام(ره) همواره یک یار در 
کنار خودشان به نام هاشمى رفسنجانى داشتند. او فعال، 
ایثارگر و فداکار بود و با اخالص فعالیت مى کرد و همه اینها 

در درون یک نفر جمع شده بود.
وى افزود: هاشمى رفسنجانى از آن شخصیت هایى بود که 
در شرایط مختلف انقالب زندان دید، شکنجه شد و پس 
از انقالب نیز مسئولیت هاى مهم را در شرایط حساس به 
عهده گرفت. ایشان با صبر و حوصله و تالش همه را در 

شرایط مختلف شگفت زده مى کرد.
رئیس شوراى هماهنگى جبهه اصالحات استان اصفهان 
ادامه داد: متأسفانه گاهى ایشان مورد بى مهرى و بى توجهى 
قرار مى گرفت که از بى دانشى افراد بود افرادى در مورد او 

بى توجه صحبت کردند که شایستگى نداشتند.
وى با اشــاره به برخوردهایش با آیت ا... هاشــمى گفت: 
ایشان حافظه اى بى نظیر داشت، دقیق و بصیر بود، همه 
چیز را زیر نظر داشــت، او در اوج قدرت فعالیت هایى کرد 
هرچند مورد بى احترامى و گاهى بى مهرى قرار گرفت اما 

سعه صدر داشت.

براى انقالب چیزى کم نگذاشت
 دبیر جامعه اسالمى مهندسان استان اصفهان گفت: یکى 
از ویژگى هاى اصلى آیت ا... هاشمى رفسنجانى دین باورى 
بود. ایشــان به مجموعه اى از تفکر اسالمى، حکومتى و 
انقالبى با تمام وجود ایمان داشــت و در دوران انقالب از 
انواع گروهک هایى که در تفکراتشــان انحراف داشتند 

تبرى مى جست. 
رســول حامدیــان در گفتگو بــا ایســنا در خصوص 
شــخصیت آیت ا... هاشمى رفســنجانى، اظهار داشت: 
هاشمى رفسنجانى یکى از شــخصیت هاى محورى و 
از ارکان انقالب اســالمى به شــمار مى آمد که همیشه

 در کنار مقام معظم رهبرى منشــأ خدمات بسیارى براى 
کشور بود. 

 وى ادامه داد: رفســنجانى همیشــه طرفدار تفکر اصیل 
انقالب و والیتمدارى ایشــان زبانزد خــاص و عام بود 
به طورى که ایشــان همدوش مقام معظم رهبرى قبل 
از انقالب با رژیم شــاه مبارزه کرده بودند. بارها هاشمى 
رفســنجانى گفته بود که قبل از اینکه آیت ا... خامنه اى 
به رهبرى برســند من با ایشــان ســابقه دیرینه رفاقت 
داشتم و بعد از رهبرى ایشــان هم همیشه تابع نظر مقام 
معظم رهبرى بودم و در مسائل مختلف نظر کارشناسى 
خود را اعــالم مى کردم اما اگر متوجه مى شــدم که نظر 
رهبرى چیز دیگرى اســت، من در نهایت، تســلیم نظر 

ایشان بودم. 

 صدور پیام هاى تسلیت مقامات ارشد استان اصفهان در پى درگذشت آیت ا...هاشمى رفسنجانى 

هاشمى از یاد تاریخ ایران  نخـواهد رفت

,,

 گاهى ایشان مورد 
بى مهرى و بى توجهى قرار 
مى گرفت که از بى دانشى 
افراد بود افرادى در 
مورد او بى توجه صحبت 
کردند که شایستگى 
نداشتند

مدیر آبفاى شهرى گلپایگان گفت: سیالب ورودى به تصفیه خانه آب گلپایگان مهار شد.
ناصر دهقادنى اظهار داشت: بارش بى سابقه باران در شهرستان گلپایگان باعث آبگرفتگى و سیالب در 

مناطق مختلف شهرستان شد.
وى افزود: در پى بــارش هاى مداوم بــاران در جاده منتهى بــه تصفیه خانه آب گلپایگان ســیالب

 جارى شده بود که از ســوى امور فنى آبفاى منطقه گلپایگان مهار شــد. مدیر آبفاى شهرى گلپایگان 
گفت: با توجه به موقعیت مکانى تصفیه خانه آب پیش بینى هاى الزم در ســال گذشته صورت گرفت 
و سیل بندى در ضلع غربى تصفیه خانه توســط آبفا منطقه اجرا شد. وى خاطرنشــان کرد: با استفاده

 از لوله هایى به قطر هزار و500  میلیمتر سیالب ورودى به تصفیه خانه آب در ضلع شمالى به پایین دست 
هدایت شد.

معاون حفظ و احیاى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: شبکه راهروى تاریخى کشف شــده در زیر مسجد امام(ره) حتى 

گسترده تر از خوِد میدان امام(ره) (نقش جهان) است.
ناصر طاهرى تأکید کرد: اطمینان کامل داریم که این راهرو، یک مسیر عبور آب 
است. وى گفت: در قسمت هایى از این راهرو، یک انسان به راحتى عبور مى کند و 
درقسمت هایى هم ارتفاع به نیم متر مى رسد. وى با اشاره به بازدید پروفسور «پائولو 
لورنسو» از این راهروى تاریخى گفت: این استاد دانشگاه مینهو پرتغال هم اذعان 
داشت که این راهرو گسترده تر از مسجد امام(ره) است. معاون حفظ و احیاى اداره 
کل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: قسمت هایى از این راهرو به فاضالب 
متصل شده و در حال پاکسازى است. وى با بیان اینکه با استفاده از دوربین مى توان 
مسیر را به طور کامل بررسى کرد، افزود: با استفاده از فناورى و علم باستان شناسى، 

کل مسیر راهرو را بررسى و نتایج آن را ارائه خواهیم کرد. 

کشفیات تازه درباره 
راهروى  زیر مسجد امام(ره)

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان مباحث مطرح شده در جلسه 
مشترك نمایندگان اصفهان و چهارمحال و بختیارى پیرامون موضوع 
آب را تشریح کرد. حجت االسالم والمسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
پیرامون جلسه مجمع نمایندگان استان هاى اصفهان و چهارمحال و 
بختیارى با موضوع آب اظهار داشــت: این جلسه به منظور ایجاد هم 
افزایى میان نمایندگان دو استان برگزار شد. وى افزود: هدف ما از برپایى 
این جلسه بررسى مشترك مسائل بود تا نمایندگان دو استان در کنار هم 
براى رفع مشکالت مربوط به این حوزه تبادل نظر کرده و تصمیم گیرى 
کنند.رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به مباحث مطرح 
شده در این نشســت گفت: مشــکالت مربوط به بحث آب شرب و 
کشاورزى در این جلسه مطرح شــد و به طور کلى مسائل عنوان شده 

مربوط به پروژه هاى آبى دو استان است.وى ادامه داد: در جلسه برگزار 
شده نمایندگان دو استان مباحثى را به صورت مشترك مطرح کردند اما 
به دلیل اینکه فرصت کافى در اختیار نبود قرار شد تا جلسه دیگرى میان 
مجمع نمایندگان دو استان برگزار شود.موسوى الرگانى گفت: بحث 
مهمى که در این جلسه مطرح شد پیرامون تونل سوم کوهرنگ و سد 
بود، با توجه به اینکه هزینه سنگینى براى تونل سوم شده است و سال ها 
این پروژه به طول انجامیده و همچنین منفعت آن براى هر دو استان 
است بنابراین قرار شد روى این موضوع با مشورت هاى انجام شده تبادل 
نظر شود.وى افزود: براین اساس پروژه تونل کوهرنگ از وضعیتى که 
اکنون دارد مانند اختصاص قطره چکانى بودجه از ســوى دولت، باید 
خارج شود و با سرعت بیشترى بحث تونل و سد مورد نیاز پیگیرى شود.

جزئیات جلسه نمایندگان اصفهان و چهارمحال و بختیارى

 بررسى آخرین وضعیت تونل سوم کوهرنگ

مهار سیالب تصفیه خانه آب گلپایگانتخصیص 45 درصدى اعتبارات تملک دارایى در اردستان



استاناستان 2849چهارشنبه  22 دى ماه 0505

ساسان اکبرزاده  
«اصلى ترین چالش امروز کشــور اقتصــاد بوده و این 
چالش در استان اصفهان که صنعتى ترین استان کشور 

به شمار مى رود بیشتر نمود دارد.»
استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران در تاالر اجتماعات 
استاندارى ابتدا به چالش اقتصاد اشاره کرد و با بیان این 
مطلب گفــت: دولت تدبیر و امید بــراى خروج از رکود 
و ورود به دوره رونق و به منظور رســیدگى به وضعیت 
واحدهاى تولیدى بحران زده در کشور دو برنامه اجراى 
مستقل از جمله بسته حمایتى رونق و کارگروه تسهیل 

و رفع موانع تولید را در سال جارى پیگیرى کرده است.
رسول زرگرپور ضمن تشریح بسته حمایتى رونق، اظهار 
داشت: در بسته حمایتى رونق در استان اصفهان چهار 
هزار و 656 واحد در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند که 
با این میزان، استان اصفهان در کشور اول است. این در 
حالى است که این واحدها در دو مرحله بررسى سیستم 
بانکى و کارگروه دولت، پایش شده و در نهایت از چهار 
هزار و 656 واحد، سه هزار واحد از سیستم خارج شد که 
داراى توجیه نبودند و هــزار و 753 واحد نیز صالحیت 
دریافت تسهیالت براى ســرمایه در گردش را داشتند 
که از این میزان تا امروز 900 واحــد با بانک ها قرارداد 
بسته اند که اعتبارى بالغ بر 680 میلیارد تومان مى باشد 
و تاکنون 600 میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند 
که استان اصفهان، هم از لحاظ واحدهاى تولیدى ثبت 
نام شده و هم واحدهاى تأیید صالحیت شده و تسهیالت 

پرداختى در کشور اول است که باید اینگونه هم باشد.
زرگرپور مى گوید: با این اقدامات در واحدهاى تولیدى 
داراى کمتر از یکصد کارگر، 34 هزار فرصت شــغلى از 

دست رفته تثبیت و 14 هزار شغل جدید هم ایجاد شد.
وى اضافه کــرد: بانک هــاى دولتى بــراى پیگیرى 
مصوبات، خوب عمل کرده و با مــا همکارى مطلوبى 
دارند، همکارى بانک هاى نیمه دولتى متوســط بود و 

بانک هاى خصوصى همکارى نمى کنند.
استاندار اصفهان به ســرمایه گذارى خارجى در استان 
اصفهان هم اشاره کرد و گفت: بعد از برجام، ما دراستان 
اصفهان 140 فرصت سرمایه گذارى خارجى با سرمایه 
11 میلیارد یورو را که نیاز به 47 هزار میلیارد ریال دارد 
احصا کرده ایم و تا امروز 900 میلیون دالر این سرمایه 
گذارى خارجى تأمین شده که شامل طرح هاى سرمایه 
گذارى براى نیروگاه خورشیدى 400 مگاواتى، مشارکت 
شرکت فرانسوى پژو در کاشان، ســرمایه گذارى یک 

شرکت آلمانى براى انتقال تکنولوژى و... است.

قرارداد موزه شدن ریسباف امضا مى شود
زرگرپور گفت: در این هفته با حضور وزیر راه و شهرسازى 
در تهران، قرارداد انتقال مالکیت شرکت ریسباف براى 
ایجاد موزه، امضا خواهد شــد.این در حالى است که ما 
در اصفهان 9 کارخانه ریســندگى داشتیم که در هشت 

کارخانه آن متأسفانه، ساختمان سازى شده است.

کمک دولت به سالن اجالس سران 
وى سالن اجالس سران اصفهان را یکى از پروژه هاى 
بزرگ در اصفهــان خواند و افــزود: بخاطر محدودیت 

منابع، بهره بردارى از ســالن اجالس سران اصفهان به 
تأخیر افتاده و دولت با در اختیار قرار دادن 800 میلیارد 
ریال اوراق مشارکت و 200 میلیارد ریال کمک و جمعًا 
هزار میلیارد ریال تالش دارد تا این ســالن با مشارکت 

شهردارى هرچه زودتر به بهره بردارى برسد.

اوضاع طرح سالمت
استاندار طرح تحول سالمت در استان را هم مرور کرد 
و گفت: تاکنون براى اجراى طرح تحول ســالمت در 
استان اصفهان شش هزار و 500 میلیارد ریال در بخش 
درمان، بهداشت و هتلینگ در دو دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان و کاشان هزینه شده است و در این راستا 220 
هزار مترمربع ساختمان جدید احداث و یا بازسازى شده 
و هزار و 200 تخت جدید هم تا پایان دوره جدید اضافه و 
مجوز سه هزار تخت هم براى توریست درمانى به بخش 
خصوصى در استان داده شده است و براى دو هزار و 200 

نفر هم اشتغالزایى شده است.

6700 میلیارد ریال در راه است
وى از تخصیص 100درصدى اعتبار سفر رئیس جمهور 
به استان اصفهان تا پایان ســال جارى خبر داد و گفت: 
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
قول داد تا پایان سال جارى شــش هزار و 700 میلیارد 
ریال اعتبار تخصیص داده شــده ســفر رئیس جمهور 
به استان اصفهان پرداخت شــود که تاکنون 60 درصد 

تحقق یافته است.

کارگران پلى اکریل صبورى کنند
رســول زرگرپــور در خصوص مشــکالت پیش آمده 

در شرکت پلى اکریل گفت: اســتان اصفهان، استانى 
کارگرى بــا 9 هزار کارخانــه اســت و 10 درصد این 
کارخانجات بزرگ صنعتى هســتند که تعدادى از آنها 
در قالب اصل 44 بوده که عمدتًا کارخانجات واگذارشده 
هستند و در حقیقت این کارخانجات اصًال دولتى نبوده 
و حتى به دولت بدهکارند و دولت هــم منابعى را براى 
پرداخت بــه آنها پیش بینــى نکرده اســت البته ما در 
کمیسیون کارگرى مســائلى را بررسى کرده و سعى در 
حل مشکالت داریم و مشکالت شــرکت پلى اکریل 
اصفهان را هم تالش داریم از طریق پرداخت تسهیالت 
از ســوى بانک هاى ملى و تجارت برطرف کنیم. البته 
کارکنان این شرکت حق دارند ولى باید بیشتر صبورى 

به خرج دهند تا تصمیمات گرفته شده، عملیاتى گردد. 
استاندار اصفهان درباره تجمع کارگران پلى اکریل گفت: 
هرگونه تجمع و راهپیمایى براساس قانون نیازمند صدور 
مجوز از ســوى فرماندارى بوده و اگر تجمع کنندگان 

مجوز نداشته باشند جلوگیرى خواهد شد.

شالق زدن به خبرنگار در شأن اصفهان 
نبود

زرگرپور در خصوص خبرنگارى که در نجف آباد، متحمل 
حکم شالق شد نیز گفت: موضوع مربوط به چهار ماه قبل 
بوده و شاکى نیروى انتظامى بوده و قوه قضائیه هم حکم 
صادر کرده است. این در حالى است که خبرنگار مذکور دو 
روز قبل از آن در جلسه اى با فرماندار شهرستان حضور 
داشته و در این خصوص فرماندار را در جریان قرار نداده 
است، ضمن اینکه در این ماجرا دو خبرنگار بودند که یکى 
عذرخواهى کرد ودیگرى خواستار اجراى حکم شده است 
و قاضى هم حکم داده و مطمئن باشید اگر ما از موضوع 

اطالع داشــتیم و یا فرماندار شهرســتان در جریان امر 
قرار مى گرفت 100درصد جلوى آن را با ریش سفیدى 
مى گرفتیم و اصــوًال در اصفهان نبایــد چنین اتفاقى 
مى افتاد. اجراى چنین احکامى سیاست دولت تدبیر و امید 

نیست و در شأن اصفهان نبود.

نسبت به مسائل آب حساسیم
وى در زمینــه جارى شــدن آب در زاینــده رود گفت: 
کمیســیون پنج نفره آب اســتان، میزان و زمان جارى 
شدن آب در زاینده رود را تعیین و اعالم مى کند و باتوجه 
به اینکه خط قرمز شوراى هماهنگى آب زاینده رود، آب 
شرب و پایدارى سد اســت تصمیمات براى جارى شدن 
آب پاییزه دوم گرفته خواهد شــد. این در حالى است که 
نسبت به مسائل استان به ویژه آب حساس بوده و شدیداً از 
جوسازى، شایعه سازى و قرارگرفتن حاشیه به جاى متن 

جلوگیرى مى کنیم.

وضعیت رکود
اســتاندار اصفهان مى گوید: در سال 92، بیست و شش 
درصد صنایع اســتان در رکود بود که این میزان در سال 
جارى به 30 درصد رسیده، 50 درصد صنایع با 60 درصد 
ظرفیت و بقیه با ظرفیت کامل کار مى کنند و ما نیز همه 
تالش خود را به کار مى گیریم تا از خسارات بیشتر، اخراج 
و رکود صنایــع جلوگیرى کرده و به وضعیت مناســب 

برسیم.

ایمنى مدارس مدنظر است
زرگرپور گفت: باتوجه به حساســیت که روى مدارس 
اســتان که فرزندانمان در حال تحصیل هستند داشتم 

دو سال پیش دو میلیارد تومان اعتبار در اختیار سازمان 
نوسازى مدارس گذاشتم تا مقدمات ایمنى آنان فراهم 

شود.
امســال هم خواســتم تا وضعیت ایمنى، ســرمایش و 
گرمایش مدارس مشخص شــود که 70 درصد مدارس 
داراى ایمنى کامل هستند و 30 درصد ایمنى نسبى دارند 
و در این راستا 60 مدرســه از نظر ایمنى مشکل داشتند 
و براى 15 مدرســه باید مکان تهیه مى شد که از سوى 

فرمانداران در حال پیگیرى است.

وضعیت قطار و فرودگاه
وى با بیان اینکه قطار سریع الســیر اصفهان-تهران با 
جدیت در حال پیگیرى است گفت: باتوجه به اینکه استان 
اصفهان معین تهران بوده و در یک ماه گذشته دوبار باند 
فرودگاه بین المللى امام خمینى(ره) و فرودگاه مهرآباد 
تهران بسته شــد و به همین دلیل هواپیماها روى باند 
اصفهان نشست و پارکینگ فرودگاه بین المللى استان 
اصفهان هم امکان پذیرش ده هواپیما را دارد با اجراى 
طرح توســعه باید این میزان پارکینگ در فرودگاه بین 
المللى اصفهان به دو برابر برســد و توسعه فرودگاه بین 

المللى استان اصفهان در اولویت بوده و باید انجام شود.

پرونده شهرداران 
استاندار اصفهان در بخش دیگرى از پاسخ به سئواالت 
خبرنگاران گفت: پرونده دو شهردار شهرهاى استان به 
دادگاه نرفته و محکومیت نبوده، بلکه براســاس قانون 
جدید براى این دو شهردار حکم قرار نظارت قضائى صادر 
شده، یعنى بازپرس به این نتیجه رسیده که این دو شهردار 
براى مدتى سر کار خود نروند تا پرونده بررسى شود. این 
در حالى اســت که من به عنوان استاندار مسئول عزل و 
نصب شهردار نیستم و نمى توانم شهردار را برکنار کنم 

و فقط بخاطر همکارى، حکم را به شوراها ابالغ کردم.

هوا بهتر است
زرگرپور اشــاره اى هم بــه هواى اصفهان داشــت و 
افزود: امروز آلودگى هواى اصفهان نســبت به ســال 
92، بیش از ســه برابر کاهــش دارد و در ارزیابى هاى 
ســازمان محیط زیســت، طرح کاهش آلودگى هواى 
اصفهان در کشور شاخص اســت. البته هواى اصفهان 
ایده آل نیســت ولى نســبت به ســال 92، بهتر شده 
اســت. البته متوقف کردن 500 تن پمپــاژ گوگرد در 
دو نیروگاه در طى شــبانه روز، عدم اســتفاده مازوت، 
تعطیلى کوره هاى آجرپزى، جــدى گرفتن معاینه فنى 
خودرو و... را بایــد در کاهش آلودگى هوا بســیار مؤثر 

دانست.
اســتاندار گفت: ما امســال پنج هــزار موتورخانه را با 
تســهیالت وزارت نفت در استان، بازســازى و گازسوز 

کردیم.

فوالدى ها نگرانند
زرگرپور درخصوص مشکل بازنشستگان صندوق فوالد هم گفت: 
سال گذشته 90 هزار بازنشسته صندوق فوالد کشور، مشکالت 
پرداخت مســتمرى، بیمه و... داشتند که امسال این مشکالت 

برطرف شده و آنها نگران نوع ساختار صندوق هستند. 

42 فیلم انجمن  سینماى جوان 
اصفهان منتظر تهیه کننده است

مدیر انجمن سینماى جوان اســتان اصفهان گفت: 
امسال فیلمنامه 42 فیلم نوشته، برآورد هزینه شده و 
آماده ساخت است اما براى تولید این فیلم ها تهیه کننده 
نداریم.محمد طباطبایى افزود: در حال حاضر انجمن 
سینماى جوان مهر ماه هر سال دوره هاى فیلمسازى 
در اصفهان برگــزار مى کند و مــدارك معتبرى را به 
شرکت کنندگان در این دوره ها اهدا مى کند که مدارك 

آن ترجمه شده و در سطح جهان مورد قبول است.
وى تصریح کرد: از دو ســال پیش تــا اآلن با وجود 
قول هایى که داده شده بود هیچ حمایتى از انجمن براى 
تولید فیلم نشده، این در حالى است که امسال فیلمنامه 
42 فیلم نوشته، برآورد هزینه شده و آماده ساخت است.

نشست ساختمان 
اورژانس مرکزى در اصفهان

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اصفهان گفت: 
ساختمان اورژانس پیش بیمارســتانى وفوریت هاى 
پزشکى مرکزى اصفهان واقع در چهار راه نظر، نشست 

کرده است.
غفور راستین اظهار داشت: به دنبال نشست ساختمان 
مرکزى اورژانس اصفهان، این مرکز به ملک شــهر 
انتقال پیدا مى کند.وى به مزاحمت هاى تلفنى اشاره 
کرد و بیان داشــت: از حدود سه چهار سال گذشته که 
تماس هاى تلفنى را آنالیز کردیم مشخص شده که 30 

درصد تماس ها مزاحمت بوده است.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان گفت: 15 
درصد مزاحمت ها کامًال عمدى است و اغلب افرادى 
هستند که پس از یکبار امدادخواهى و فوت مصدوم، 
حادثه سورى شــکل مى دهند و به نوعى از مأموران 

اورژانس انتقام مى گیرند.
راستین نبود الین ویژه امدادرسانى را یک ضعف اساسى 
در اصفهان دانست و افزود: الزم بود که در هنگام توسعه 
اصفهان، الین ویژه اى براى امدادرسانى هم در نظر 

گرفته مى شد. 

حمایت زرد پوشان سپاهان از 
ایتام کمیته امداد 

مدیر کل کمیتــه امدادامــام خمینى(ره) اســتان 
اصفهان،از حمایت بازیکنان و کادر فنى فو الد مبارکه 
ســپاهان از ایتام و خانواده هــاى بى بضاعت تحت 

پوشش امداد این استان خبر داد .
حمیدرضا شیران افزود :این نهاد در تالش است ،در 
کنارخد ماتى که به ایتام ارائه مى هد ،از طریق حامى 
یابى ،مســاعدت خیرا ن و جــذب کمک هاى نیکو 
کاران در فراهم کردن زندگى بدون دغدغه اقتصادى 

مدد جویان تاثیر گذار باشد . 
وى افزود: با تصویب هیأت مدیره این ســازمان به 
زودى تفاهم نامه اى جدید بین باشــگاه سپاهان و 

کمیته امداد منعقد مى شود . 
چندى پیــش کادر فنى تیم فوالد مبارکه ســپاهان 
سرپرســتى 30 یتیم تحت پو شش کمیته امداد امام 

خمینى (ره) را بر عهده گرفتند. 

 وضعیت خوب اردستان در 
حوزه بیمارى هاى دامى 

دکتر شــهرام موحدى مدیر کل دامپزشــکى استان 
اصفهان و هیئت همراه در خصوص مشکالت حوزه 
بیمارى هاى دامى در اردستان به رایزنى با فرماندار و 

دیگر مسئولین این شهرستان پرداخت.
در این دیدار، علیرضا غیور فرماندار اردســتان باتوجه 
به محرومیت نســبى وضعیت صنعت دامپرورى به 
خصوص در حوزه مرغدارى، خواهان نگاه ویژه به این 
شهرســتان و تکمیل چارت ســازمانى این اداره در 

شهرستان شد.
در ادامه موحدى ضمن تشکر از فعالیت هاى انجام شده 
در این حوزه در شهرستان و وضعیت خوب شهرستان 
اردستان در کنترل بیمارى هاى موجود، خواستار پیشبرد 
اهداف محول قانونى به ویژه درباره ساخت و سازهاى 
غیرمجاز شد و ضمن دیدار با کارکنان شبکه دامپزشکى 
شهرســتان به بیان راهکارها و راهنمایى الزم جهت 

تسریع در امور جارى پرداخت.

خبر

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان گفت: بر اساس 
محاسبات صورت گرفته هزار و 800 تاکسی مازاد در این 
ناوگان مشغول فعالیت هستند که به تدریج باید از چرخه 

فعالیت خارج شوند.
حسین جعفري اظهار داشت: به منظور تشویق رانندگان 
ناوگان تاکسیرانی اصفهان و حومه، اعتباري بالغ بر سه 
میلیارد تومان براي استفاده بیشــتر از سامانه هوشمند 
کرایه به تصویب رسیده اســت.وى افزود: رانندگانی که 
در روز بین 20 تا 30 تراکنش از ســامانه هوشمند کرایه 
داشته باشند به صورت ماهیانه  انتخاب می شوند تا مبلغی 
بین 50 تا صد هزارتومان به عنوان هدیه به آنها پرداخت 

شود.جعفرى با تأکید بر اینکه اگر این بودجه محقق شود 
رانندگان هم براي استفاده از ســامانه هوشمند سوخت 
استقبال بیشترى از خود نشــان مى دهند، عنوان کرد: 
کرایه خودرو هاي گردشــی اندکی بیشتر از بقیه تاکسی 

هاي شهري است.
وى از تبدیل شدن مسافربرهاي شخصی به یک معضل 
اجتماعی خبرداد و گفت: برخورد با این رانندگان در دستور 
کار سازمان براي اعمال قانون قرار دارد چرا که بر اساس 
قانون هر خودروي شخصی که اقدام به سوار کردن مسافر 
کند 40 هزار تومان جریمه می شود و حتی امکان توقیف 

این خودروها نیز وجود دارد.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: موضوع مقابله با قطع درختان جدى است، 
هیچکس اجازه قطع درختى را ندارد و این کار جرم بوده 

و پیگرد قانونى دارد.
احمد ســلیمانى پور با بیان اینکه کمیسیون ماده 7 براى 
رسیدگى به چنین پرونده هایى در سازمان ما شکل گرفته 
است، تصریح کرد: هر تخلفى در این زمینه گزارش شود 
به این کمیسیون مى آید که در آن نمایندگانى از شوراى 
اسالمى شهر، شهردارى و سازمان پارك ها حضور دارند.

وى اضافه کرد: در این کمیســیون شــکایت ها مطرح 
مى شود و در صورت اثبات تخلف، شخص متخلف باید 

در دادگاه جوابگو باشد.
ســلیمانى پور ادامه داد: در صورت قطــع درخت طبق 
شاخص هایى همچون نوع درخت، عمر، ابعاد، سالم بودن، 
رشد، ضریب منطقه اى و... میزان خسارت برآورد شده و 

باید پرداخت شود.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با بیــان اینکه جریمه مالــى و حبس در انتظار 
کسانى که اســت که بدون مجوز اقدام به قطع درختان 
مى کنند، افزود: هزینه خسارت با توجه به شاخصه هاى 
گفته شده تعیین مى شود که از حداقل دو میلیون تومان تا 
هشت میلیون تومان و بیشتر، این نرخ مشخص مى شود.

حداقل جریمه قطع هر درخت
 2 میلیون تومان است

فعالیت 1800 تاکسى مازاد
 در اصفهان

به گزارش روابط عمومى مدیریت درمان ســازمان تأمین 
اجتماعــى، در این جلســه که با حضــور مدیــر درمان و 
مدیرکل تأمین اجتماعى استان و رؤســاى بیمارستان ها و 
درمانگاه ها در مدیریــت درمان برگزار شــد، مدیر درمان 
تأمین اجتماعى اســتان گفت: در حال حاضر زیر ساخت ها 
براى اجراى این فرآیند آماده شده اســت و در این جلسه با 
مشخص کردن مسئولیت اجرایى به زودى این اتفاق در سه 
بیمارستان و 25 درمانگاه اســتان عملیاتى خواهد شد.دکتر 
اعتصام پور با بیان اینکه در راستاى توسعه این طرح استان 
اصفهان به عنوان یکى از اســتان هاى مرحله دوم اجرا قرار 
گرفته است، گفت: جهت استقرار سیستم HIS با مشکالت 
عدیده اى روبه رو بودیــم و موفقیت حاصل نشــد مگر با 
همدلى، همگرایى و هم فکرى پس با اســتفاده از تجربیات 
استان هایى که در مرحله اول این طرح قرار گرفته اند و تیمى 
عمل کردن مى توانید موفقیت خودتان را همانند بدون نقص 

اجرا کردن HIS جشن بگیرید.
اعتصام پور گفت: حذف نســخه کاغذى عالوه بر کاســته 

شدن خطاهاى انسانى در نســخه پیچى و کاهش انتظار در 
داروخانه ها مى تواند گام مؤثرى جهــت حفظ منابع طبیعى 

داشته باشد.
در ادامه رؤساى بیمارستان ها و درمانگاه ها به چالش هاى 
پیش رو براى اجراى ایــن مهم پرداختند کــه آقاى دکتر 
مهاجر و آقاى ریاحى معاون درمان و معاون ادارى ومالى به 

سئواالت مطرح شده پاسخ گفتند.

قرار گرفتن 3 بیمارستان استان در طرح حذف دفترچه بیمه
طرح ساخت ایستگاه پمپاژ فاضالب مناطق حصه و دارك اصفهان در سال 93 در دستور 
کارواحد معاونت مهندسى و توسعه شرکت آب و فاضالب قرار گرفت و عملیات اجرایى آن 
در همان سال شروع شد و در حال حاضربا پیشرفت فیزیکى 95 درصد در حال اتمام است.

هم اکنون تجهیزات الکترو مکانیکال این ایستگاه در حال نصب بوده و به دالیل متعددى 
باید از تجهیزات خاص استفاده شود.

 در ایــن ارتباط به گفتــه ابراهیم کاظمــى مدیر اجرایــى پروژه، بــه دلیل وضعیت 
موجود شــبکه فاضالب در ســطح شــهر و توســعه ناهمگــون مناطق شــهرى، 
این پروژه بــا چالش هــاى متعــددى روبه رو بــوده اســت ازجمله اینکه شــبکه 
و خط  انتقال این مناطق باید در عمق بیشترى اجرا شــوند و به ناچار تجهیزاتى که در 
ایستگاه پمپاژ نصب مى شود، باید قابلیت آن را داشته باشد که آشغال هاى جمع آورى 

شده در عمق 17 مترى را بتواند به سطح زمین بیاورد.
آشغالگیر انتخابى براى این پروژه از پیشرفته ترین انواع آشغالگیر مى باشد و بانام آشغالگیر 
مکانیکى پله اى شناخته مى شود.  در حال حاضر تنها یک شرکت در سطح کشور موفق 
به ساخت این نوع آشغالگیر شده است و در بیشــتر پروژه هاى مشابه در سطح کشور از 
آشغالگیرهاى ساخت اروپاى غربى استفاده مى شود. خوشبختانه در این پروژه به دلیل 
شرایط خاص قراردادى، موفق به استفاده پتانسیل کارشناسان و سازندگان داخلى شده 
ودر حال حاضر این آشغالگیر در حال نصب و به زودى در مدار بهره بردارى قرار مى گیرد.

نصب بلندترین آشغالگیر خاورمیانه در تصفیه خانه شمال اصفهان

در نشست با خبرنگاران رسانه ها ارائه شد

توضیحات استاندار درباره 14 موضوع روز اصفهان
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ویترین

 بخشودگى جرایم 
بدهکاران بانکى آغاز شد

دبیر شـوراى هماهنگى بانک هاى دولتى کشـور از 
بخشودگى جرایم بدهکاران بانکى در صورت تسویه 

بدهى تا پایان اسفندماه سال جارى خبر داد.
علیرضا قیطاسـى گفت: هریک از بدهـکاران بانکى 
چنانچـه نسـبت به تسـویه نقـدى بدهى هـاى خود 
نزد سیسـتم بانکى تا پایان سـال جارى اقدام کنند از 

بخشودگى جرایم تأخیر تأدیه بهره مند خواهند شد.

 سد زاینده رود 
در شرایط بحرانى

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: پنج 
سد از مجموع سدهاى کشور در شرایط بحرانى و زیر 

خط قرمز تأمین آب شرب قرار دارند.
محمد حاج رسـولیها با بیان اینکه این سـدها شامل 
سد دوسـتى در اسـتان خراسـان رضوى، درودزن و 
مالصدرا در استان فارس، زاینده رود اصفهان و شمیل 
و نیـان و میناب در اسـتان هرمزگان هسـتند، اظهار 
داشـت:  در برخى شـهرها نظیر کرمان، یزد و بیرجند 
نیز با مشکالت تأمین آب شرب از منابع آبى زیرزمینى 

مواجه هستیم.

اولین ایرباس 
فردا به ایران مى رسد

مدیرعامل هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران از ورود 
اولین هواپیماى خریدارى شـده از ایربـاس (ایرباس 

321) طى روز پنج شنبه همین هفته(فردا) خبر داد.
فرهاد پرورش با بیـان اینکه اولین فرونـد هواپیماى 
ایرباس فردا با خلبانان ایران ایر در تهران مى نشـیند، 
اظهار داشـت: هما تصمیم دارد که از این ایرباس در 

شبکه داخلى استفاده کند.

خارجى ها در چه بخش هایى 
 سرمایه گذارى کرده اند؟

آمار میزان جذب سرمایه گذارى خارجى در طرح هاى 
صنعتى، معدنى و تجارى تا آبان ماه امسال حکایت از 

رقم 4/8 میلیارد دالرى دارد.
براسـاس آمارها حجم کل سـرمایه گـذارى در طرح 
تولید خودروى سـیتروئن یـک میلیـارد و 683 هزار 
دالر، تولید گچ 325 هـزار دالر، تولید مـواد افزودنى 
مورد اسـتفاده در صنایع فـوالد، سـاختمان و ریخته 

گرى 313 هزار دالر اعالم شده است.

 خیز اماراتى ها براى 
جذب نخبگان فضایى ایران 

در شرایطى که فعالیت هاى فضایى ایران در چهار سال 
اخیر تعلیق را تجربه کرده اسـت و برنامـه اى نیز براى 
جذب دانش آموختگان دیده نمى شود، امارات بسیارى 

از متخصصان ایرانى را جذب مى کند.
در اثر تغییرات ساختارى در سال 93 درساختار سازمانى 
فعالیت هـاى فضایـى، فعالیت هاى بخـش فضایى به 
دالیل نامعلومى تعلیق شد که کاسـتى در بودجه هاى 
جارى، اجرایـى و عملیاتى نیـز تأثیر مضاعفـى بر این 

وقفه داشت.
در سـال دوم عمر دولت یازدهم اگرچه مشکل بودجه 
سازمان فضایى حل شد اما فقدان برنامه در فعالیت هاى 
اجرایى و عملیاتى این سـازمان ادامه یافت. هم اکنون 
شش ماهواره تحقیقاتى برغم تکمیل مراحل بر زمین 
مانده اند و پرتاب نمى شوند. در حال حاضر نیز هر پرتاب 
12 تا 13 میلیارد تومان هزینـه دارد و این هزینه خارج 
از توان بودجه سازمان فضایى است.  در شرایط سکون 
فعالیت هـاى فضایـى در ایران، کشـور امـارات برنامه 
گردشگرى فضایى را در دستور کار دارد و با توجه به نبود 
نیروى انسانى متخصص در این کشور، چشم به جذب 

نخبگان فضاى ایران دوخته است.
حال بسـیارى از متخصصان فضایى به دعوت امارات 
و با حقوق هاى ده تا 15 هـزار دالرى راهى پروژه هاى 
گردشگرى فضایى شده اند تاجایى که 20 نفر بورسیه که 
از پژوهشگاه فضایى به کشور چین اعزام شده  بودند از 
همانجا بورسیه خود را تسویه کرده و به امارات رفته اند.

فروش سیمکارت هاى رند با قیمت باالتر از حد مرسوم، 
روندى است که این ســال ها متداول بوده اما به تازگى 
مدتى است خود اپراتورهاى تلفن همراه نیز به این عرصه 

ورود کرده اند.
نکته دیگر آنکه در گذشته قیمت سیمکارت هاى رند در 
بازار آزاد و معموًال به شکل توافقى تعیین مى شد اما اکنون 
اپراتورهاى تلفن همراه، خود با راه اندازى سامانه هایى 
وارد این عرصه شــده و به طور مســتقیم به واگذارى 

سیمکارت هاى رند مى پردازند.
همراه اول با راه اندازى سامانه اى هر روز تعدادى شماره به 
حراج گذاشته و بنا بر اعالم مدیران همراه اول، این امکان 

وجود دارد که تا زمانى که در بازار نیاز است از طریق این 
سامانه شماره هاى جدید واگذار شود.

براى خرید سیمکارت هاى اعتبارى هم رقم هاى میلیونى 
از سوى خریداران اعالم مى شود.ســامانه ایرانسل هم 
مانند همراه اول سیمکارت هاى رند را به شکل مزایده اى 
واگذار کرده و براى سیمکارت هاى پالتینیوم که داراى 
شماره اى بسیار رند هستند ارقامى در حدود صد میلیون 
تومان، براى سیمکارت هاى طالیى قیمت سه میلیون 
تومان، ســیمکارت هاى نقره اى رقمى حدود یک تا دو 
میلیون تومان و براى سیمکارت هاى برنزى ارقامى بیش 

از صد هزار تومان پیشنهاد شده است.

با اعالم حذف یارانه هفت میلیون نفــر از افراد پردرآمد 
جامعه،کارشناســان بر اجراى این مصوبه قانونى توسط 

دولت تأکید دارند.
فرج ا... عارفى کارشــناس اقتصادى درگفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان دررابطه با اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى درخصوص حذف هفت میلیون یارانه بگیر،گفت: 
بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسالمى، دولت موظف 
به حذف افراد پردرآمد از لیست دریافت یارانه نقدى است.

وى درادامه افزود: باتوجه به اینکه دولت تمامى امکانات 
واطالعات الزم جهت شناســایى افراد پردرآمد جامعه را 
دارد، تعلل در حذف این افراد از دریافت یارانه منطقى به 

نظر نمى رسد.
عارفى بااشاره به حذف یارانه افرادى که درآمد باالى سه 
میلیون تومان دارند، اذعان داشت: با این درآمد مى توان 
حداقل ملزومات مورد نیاز زندگى را حتى در شــهرهاى 
بزرگ فراهم کرد ودر نتیجه افراد با حقوق سه میلیون به 

باال باید هرچه سریع تر از دریافت یارانه حذف شوند.
وى با بیان ایــن موضوع که رصد حســاب هاى بانکى 
افراد،کار صحیحى نیست،افزود: با استفاده از سامانه هاى 
موجود در کشور به ویژه ســامانه هاى حقوق کارمندان 
وسامانه هاى اطالعات اصالحى خانوارها، مى توان افراد 

پردرآمد را به راحتى شناسایى کرد.

سیمکارت هایى که 
صدها میلیون آب مى خورند

یارانه چه کسانى 
قطع مى شود؟

 برنج پاکسـتان با تعرفـه هرکیلو صد تومان و سـیب 
ایران با تعرفه هزار تومان  صادر مى شود.

رئیس اتحادیـه ملى محصـوالت کشـاورزى گفت: 
براى صادرات هر کیلو سـیب ایران به پاکسـتان باید 

هزار تومـان تعرفه پرداخت شـود، 
در حالى کـه برنج پاکسـتانى براى 
ورود بـه ایـران تعرفـه 4 درصدى 
دارد و در حدود صد تومان مى شود 
که مسـئوالن توسـعه تجارت باید 

فکرى به حال این موضوع بکنند.
رضا نورانى از وضعیت سد تعرفه اى 
که پاکسـتان در برابر سـیب ایران 
ایجـاد کـرده، انتقـاد کـرد و گفت: 
اکنون براى واردات هر کیلو سـیب 
از ایران به پاکستان 17 هزار روپیه 
معادل هزار تومان در هر کیلو تعرفه 

تعیین شده و این مسئله نشان مى دهد که ما در تجارت 
با پاکسـتان در جاده یکطرفه قرار گرفته ایـم که باید 

خالف جهت آب شنا کنیم.
وى تصریح کرد: این در حالى است که برنج پاکستان 

با تعرفه 4 درصدى وارد کشور ما مى شود و باید پرسید 
اگر قرار اسـت پاکسـتان برخورد اینچنینى به عنوان 
همسـایه با صادرات محصوالت ما داشـته باشد، چرا 
بایـد تعرفه محصـوالت وارداتـى از پاکسـتان اینقدر 

پایین باشد.
رئیس اتحادیـه ملى محصـوالت کشـاورزى گفت: 
اعالم شـد که تعرفه گمرکـى یک کانتینر سـیب که 
از ایران به پاکسـتان وارد شده 20 میلیون تومان بوده 

اسـت و این صرف نظر از هزینه هاى حمل ونقل براى 
این محصول است.

نورانى بـا بیان اینکـه پاکسـتانى ها اکنون بـه دنبال 
رایزنـى براى صـادرات رسـمى نارنگى نـوع کینو به  
ایـران هسـتند، گفـت: صادرات سـیب 
در مقابـل نارنگى پاکسـتانى ها بـا این 
تعرفه امکانپذیر نیست و سازمان توسعه 
تجارت که متولى صادرات کشور است، 
باید با رایزنى جلوى اینگونه بى عدالتى ها 

را بگیرد.
وى با انتقـاد از سیاسـت افزایش تعرفه 
واردات موز به کشور و صادرات سیب در 
قبال آن، گفت: اینگونه سیاستگذارى ها 
جواب نمى دهد، چرا که اکنون موز با دو 
نرخ وارد کشور مى شـود و آنهایى که در 
قبال واردات موز، سـیب صادر مى کنند، 
در نهایـت قیمت نهایى شـان را با تعرفه آزاد حسـاب 
مى کنند و این مصرف کننده است که باید در هر کیلو 
یکهزار تومان مـوز را گران تر بخرد. یعنـى مردم باید 

هزینه صادرات سیب را از جیبشان بدهند.

سد تعرفه اى پاکستان در برابر سیب ایرانى
براسـاس آمار گمرك در هشت ماهه نخسـت سال 95، 
بیش از 20 هـزار تن انبه، منگوتین و گالبـى هندى وارد 

کشور شده است.
 براساس واردات این حجم انبه، منگوتین و گالبى هندى، 
14 میلیـون و 743 هـزار و 584 دالر، ارز از کشـور خارج 

شده است.
همچنیـن انبه، گالبى هنـدى و منگوتین از کشـورهاى 
پاکسـتان، اکوادور، تایلند، هند و فیلیپین وارد ایران شده 
اسـت و دراین میان پاکسـتان از سـهم صادرات به ایران 
درآمد بیش از 13 میلیون دالرى را نصیب خود کرده است.
گفتنى است که وزارت جهاد کشاورزى بارها اعالم کرده 
که به غیر از چهار قلم میوه نارگیل، آناناس، موز و انبه هیچ 
میوه اى مجوز واردات ندارد اما نکته جالب این است در کنار 
میوه هاى وارداتى مجاز، گالبى هندى و منگوتین نیز وارد 
کشور مى شود و کد تعرفه یکسـانى با کد تعرفه انبه براى 

آن ثبت شده است.
در ایـن بیـن تعرفه یکسـان میوه هاى ذکر شـده بـا انبه 
مشـخص نمى کند که چقدر گالبى هندى و منگوتین با 
کد تعرفه انبه به کشور وارد شده است و با وجود ممنوعیت 
واردات میوه هاى لوکس چـرا واردات این گونه میوه ها از 

مبادى قانونى انجام مى شود.

مدیر اکتشاف شرکت ملى نفت با بیان اینکه تقریبًا از هر 
سه چاه اکتشافى که حفر مى شـود، دو چاه ناموفق است، 
اظهارداشـت: ضریب موفقیت اکتشـاف نفت در دنیا 30 
درصد اسـت، در حالى که این نسـبت در ایران حدود 60 

درصد است.
صالح هندى افزود : البته اکتشاف یک فرآیند زمانگیر بوده 
و نمى توان آمار اکتشـاف را در بازه زمانى کوتاه مدت ارائه 
کرد؛ براى مثال نمى توان گفت در سه ماه گذشته ضریب 
اکتشـاف چقدر بوده، چون ممکن است حفارى اکتشافى 
که امسال انجام شده ناشى از مطالعات هفت سال گذشته 
باشد. به همین خاطر سعى شده ضرایب موفقیت و عملکرد 

را به صورت پنج ساله اعالم کنیم.
وى ادامـه داد: بـه عبارتـى بـه ازاى هر صد بشـکه نفت 
تولید شـده مدیریت اکتشـاف توانسـته 80 بشـکه نفت 
قابل استحصال را جایگزین کند که آمار خوبى محسوب 

مى شود.
وى  در ادامه با اشـاره به اکتشـاف ذخایر گازى نیز اظهار 
داشـت: در پنج سـاله برنامه پنجم مجمـوع گازى که در 
کشور اکتشاف شده 190 درصد گازى است که تولید شده 
و به عبارتى دیگر بـه ازاى هر 100 مترمکعـب گاز تولید 

شده، 190 مترمکعب گاز اکتشاف شده است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران در بیان 
جزئیات قرارداد کشتى سازى میان ایران و کره از تأمین 

برخى قطعات این قرار داد از ایران خبر داد.
به گزارش ایسـنا، منصـور معظمى در سـمینار آخرین 
صنعـت  در  مهندسـى  و  طراحـى  دسـتاوردهاى 
کشتى سـازى، اظهار داشت: براى دسـتیابى به اهداف 
1404 نیـاز بـه 37 میلیارد دالر سـرمایه اسـت که این 
رقم بسـیار واقع بینانه تعیین شـده و باید گفت که توان 
تأمین داخلى آن بـدون بهره گیرى از سـرمایه  خارجى 

وجود ندارد.
وى در ادامه با اشـاره بـه جزئیات نیازهاى تعیین شـده 
براى اهداف بلندمدت صنعت کشتیرانى، تشریح کرد: بر 
اساس مطالعات انجام شده تا حدود ده سال دیگر ایران 
نیاز به 123 فروند شـناور در حوزه انرژى، 134 شـناور 
تجارى، 238 شـناور صیـادى، 680 شـناور ارائه کننده 
خدمات دریایى و 447 شـناور کوچک کـه اعتبار مورد 

نیاز براى تأمین این موارد به 37 میلیارد دالر مى رسد.
رئیس سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران با بیان 
اینکه نیازهاى تعیین شده در زمان برنامه 20 ساله براى 
حـوزه دریا نه تنهـا آرزو نیسـت بلکه نیاز اسـت، گفت: 

متأسـفانه در برنامه ششم توسـعه سـهم دریا و صنایع 
دریایى به طور مناسب دیده نشده و طرحى جهت اصالح 
آن به مجلس ارائه شـده است تا با بررسـى که بر روى 
برنامه ششم صورت مى گیرد این خأل براى تأمین منابع 

الزم صنایع دریایى پر شود.
معظمى بعد از عقد قرارداد شرکت کشتیرانى جمهورى 
اسـالمى ایران بـا شـرکت هیونـداى کـره در رابطه با 
ساخت کشتى که متعلق به سال 2008 بود، گفت: قرار 
بر این شد که لیسـتى از تجهیزات ساخت کشتى که در 
داخل تولید مى شود براى پیمانکار کره اى ارسال شده و 
در صورتى که در رنج استانداردهاى جهانى قرار داشت 

در پروژه ساخت کشتى ها به کار روند.
وى افـزود: همچنین در حـوزه آموزش قرار شـد تا 50 
نفر از متخصصان ایرانى به کـره بروند و در حوزه هاى 
مختلف بـه خصـوص طراحى توسـط هیونـداى مورد 

آموزش قرار گیرند.
معظمى در ادامه با بیان اینکه اراده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و سـازمان گسترش و نوسـازى صنایع ایران 
براین است که از حداکثر توان ممکن براى تقویت تولید 
داخلى استفاده شود، افزود: نمى شود کشتى که 30 ماهه 

باید ساخته شود سـاخت آن 120 ماه به طول بیانجامد 
که اگر خود را به جاى بنگاهدارانى که سـفارش کشتى 
مى دهند قرار دهیم متوجه مى شـویم که آنها نیز از این 

روند متضرر مى شوند.
رئیـس سـازمان گسـترش و نوسـازى صنایـع ایـران 
همچنین با اشـاره به فاصله اى که میـان تولیدکننده و 
مصرف کننـده وجود دارد، اظهار داشـت: بعـد از تفاهم 
با سه جانبه میان شرکت نفتکش، کشتیرانى جمهورى 
اسـالمى ایران شـرکتى با مشـارکت این سـه تشکیل 

خواهد شد که در نهایت این شرکت نیز اقدام به تشکیل 
یک کنسرسیوم با شـرکت «دوو» کره خواهد داشت تا 
همکارى ها در حوزه آموزش، سـاخت و طراحى کشتى 
صورت پذیـرد و ما امیدواریم این شـرکت تـا پایان ماه 

ژانویه میالدى شروع به فعالیت کند.
همچنین در این سمینار تفاهمنامه اى در حوزه طراحى 
و مهندسى کشتى هاى مختلف در سـایزهاى متفاوت 
بیـن مجتمع کشـتى سـازى و صنایع فراسـاحل ایران 

(ایزوایکو) و شرکت نپتون آلمان به امضا رسید.

جزئیات قرارداد 
کشتى سازى 
ایران و کره

رئیس سازمان گسترش خبر داد

 ادامه دار شدن رکود مسکن فلج شدن صنایع وابسـته را نیز به همراه داشته 
که مسئولین هر چه زودتر باید راه حلى براى آن پیدا کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بازار مسکن از اواخر سال 91 طعم تلخ 
رکود و کسادى را به سبب کاهش قدرت خرید مردم و صعودى شدن یکباره 

قیمت ها چشید.
رکودى که بر صنایع وابسـته به سـاخت و سـاز مسکن هم سـایه انداخت و 
موجب شد تا 70 صنعت درگیر با مسکن هم رکود زده شوند و تحت تأثیر این 
شرایط کمتر از ظرفیت تولید و خدمات داشته باشند و در نهایت این کسادى 
غیر مسـتقیم به بحث اشـتغال رسـید؛ فعاالن این حـوزه معتقدنـد اگر این 

وضعیت بهبود پیدا کند سایر مشاغل نیز رونق پیدا مى  کنند.
درحالى که بانک مرکزى طى آمار هاى ماهانه خود از رونق معامالت مسکن 
در کشور خبر داده بود پیگیرى هاى میدانى خبرنگار ما حاکى از  آن است که 
در بسیارى از بنگاه هاى معامالت ملکى تعداد معامالت به تعداد انگشتان دو 
دست نیز نمى رسد و البته سازمان هاى ذیربط با ارائه قیمت هاى بى پایه و 

اساس، بر رکود بازار دامن مى زنند.
احمد یکى از مشاوران امالك که تجربه ساخت 300 واحد مسکونى را پشت 

سر گذاشـته و سـابقه اى 20 سـاله در این حوزه دارد، گفت: افزایش هزینه 
سـاخت به چند صد میلیـون تومان یکى از مهمترین مشـکالتى اسـت که 

سازندگان را از ساخت و ساز ناامید کرده است.
وى در ادامه با تأکید بر نظارت اندك دولت برساخت و ساز  افزود: ارگان هاى 
مرتبط که باید تسهیلگر روند اجرایى ساخت و ساز باشند با سنگ اندازى هاى 

بى چون وچرا مانع حرکت رو به جلوى این صنعت هستند.
علیرضا بلوریان کارشناس مسکن با اشاره به وجود بیش از یک میلیون واحد 
مسـکونى متروکه در سطح شـهر، گفت: در حال حاضر شـرایط براى خرید 
مسکن مهیاست اما مشکل از کارافتادگى چرخه تولید کشور است که بر بازار 

سایه افکنده  است.
بلوریان اظهار داشت: باید دولت حمایت خود را از قشر  تولیدکنندگان بیش 
از پیش افزایش دهد و با ایجاد اشتغال و همچنین باال رفتن درآمد مردم، بازار 

مسکن رونق پیدا کند.
وى در ادامـه افـزود: دولت بایـد نقدینگى را در بانـک ها افزایـش دهد تا با 
پرداخت وام به تولیدکنندگان با سود اندك شرایط را براى بهبود وضعیت بازار 

و اقتصاد کشور مهیا کند.

احمدرضـا سـرحدى دیگر کارشـناس حـوزه مسـکن با اشـاره بـه عوامل 
تأثیرگذار که سـبب تشـدید رکـود حاکم بـر بازار مسـکن مى شـود گفت: 
برخى مسـائل سیاسـى در حوزه بین الملل از جمله برجام تأثیرات گسـترده 
اى بـر اقتصاد کشـور بـه خصـوص بـازار مسـکن در این سـال ها داشـته

 است.
این کارشناس اقتصادى بااشـاره به اینکه دولت با حمایت از تولیدکنندگان 
موجب اشـتغالزایى و افزایش قدرت خرید در جامعه مى شود، اظهار داشت: 
افزایش درآمد ها موجب توانمندى مردم براى خرید مسـکن شـده و رونق 

بازار را به همراه خواهد داشت.
وى با تأکید بر شـدت گرفتن رکـود در بازار مسـکن، گفت: نوسـانات بازار 
ارز و تأثیـر آن بـر قیمت مصالح سـاختمانى، تناقض نرخ سـود تسـهیالت 
بانکى و رشـد قیمت مسـکن سـبب تـداوم رکـود در بـازار مسـکن خواهد 

شد.
سرحدى در پایان یادآور شـد: نبود نظارت دولت بر بازار سبب شده تا نه تنها 
بازار مسـکن دچار رکود شود بلکه سوءاسـتفاده هر چه بیشتر دالالن از این 

بازار را در پى داشته است.

رکود بازار مسکن 4 ساله شد

دبیر انجمن صنایع لبنى کشـور با اعالم اینکه 
قیمت هر لیتر شیر اسـتریل با ماندگارى شش 
ماه دوهزار ریال افزایش یافت، علت باالرفتن 
نرخ را واردات پاکـت تتراپک سـوئدى عنوان 

کرد.
به گزارش جـام جم آنالین، رضـا باکرى علت 
افزایش قیمت شـیرهاى اسـتریل مدت دار را 
افزایش تعرفه واردات پاکت تتراپک از 4 درصد 
به 20 درصـد و همچنین حـذف ارز مبادله اى 
عنوان کرد و گفت: ایـن امر با توافق وزارتخانه 
هاى جهادکشاورزى و صنعت، معدن و تجارت 

صورت گرفته است.
وى افـزود: بدیـن ترتیـب قیمت هر لیتر شـیر 
اسـتریل با پاکت تتراپـک از 28 هـزار ریال به 
30 هزار ریـال افزایش یافت کـه دو هزار ریال 
رشد قیمت دارد که ناشى از اثرگذارى افزایش 
نـرخ تعرفـه واردات و تغییـر نـرخ برابـرى ارز

 است.
دبیر انجمن صنایع لبنى کشـور گفت: سـالیانه 
800 هزارتن شیر به شـکل استریل و در داخل 
پاکت هـاى تتراپک به بـازار عرضه مى شـود 
که بیانگـر واردات حداقـل 800 میلیون پاکت 

تتراپک است.
وى دربـاره امکان تولیـد پاکت هـاى تتراپک 
در کشـور افزود: اکنون دو سـه شـرکت اقدام 
به تولیـد پاکت هـاى تتراپک در داخل کشـور 
کـرده انـد کـه در حـال مذاکـره و آزمایـش با 
برخـى کارخانجات بسـته بنـدى هسـتند که 
در صورت موفقیـت نتایج مى توان بخشـى از 
نیاز به این پاکت هـا را در داخل کشـور تأمین 

کرد.
باکرى تأکید کـرد: مابقى فـرآورده هاى لبنى 
همچـون شـیر، ماسـت ، دوغ، پنیـر و... کـه 
بسـته بنـدى آنهـا از تولیـدات داخل اسـت و 
وارداتـى نیسـت، بـه هیچ عنـوان شـامل این 

افزایش قیمت نمى شوند.
 

دبیر انجمن صنایع لبنى:

شیر استریل
 200 تومان گران شد

واردات انبه به کشور 
چقدر آب خورد؟

اکتشافات ناموفق نفت 
در ایران

افزایش قیمت نمى شوند.
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حسن زاده 
به سپاهان مى خورد؟

خرید مسـعود حسـن زاده توسط سـپاهانى ها یکى از 
مهمترین نقل و انتقاالت نیم فصل بود. 

حسن زاده که با قرار گرفتن در لیست مازاد گل محمدى 
در ابتداى فصل راهى سایپا شـد و در آنجا نیز یک نیم 
فصل ناموفق را پشت سر گذاشت حاال در آستانه یک 

چالش جدید قرار گیرد.
حسن زاده که بیشـتر با قدرت تمام کنندگى خود را به 
فوتبال ایران معرفى کرده و نشان داده بازیکن موفقى در 
زمانى که مالک توپ هست، نیست حاال باید در ترکیب 
تیمى قرار گیرد که بازیکنان پا به توپى داشـته و عمًال 
همواره بازیکنان این تیم خود با حمل توپ تیمشان را 
صاحب موقعیت مى کند. اگر ویسى بتواند کیفیت تمام 
کنندگى مسعود حسن زاده را با تکنیک بازیکنانى مثل 
فرید کریمى و مهرداد محمدى ترکیب کند، شاید این 
انتقال یک انتقال موفق لقب بگیرد و در غیر اینصورت 
ممکن است سپاهان براى مسعود حسـن زاده تجربه 

بهترى نسبت به سایپا نباشد.

بحران در باشگاه استقالل
تعدادى از هواداران تیم فوتبال اسـتقالل با حضور در 
مقابل سـاختمان این باشـگاه علیه مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره استقالل شعار دادند.
تعدادى از هواداران تیم فوتبال اسـتقالل  با حضور در 
خیابان سعادت آباد در اعتراض به عملکرد مدیریت این 
باشـگاه علیه افتخارى و زمانى شـعار داده و خواسـتار 

برکنارى این نفرات شدند. 
این تعداد از طرفداران استقالل که حدود 70 نفر بودند 
بارها علیه مسئوالن این باشگاه شعار داده و در نهایت 
حجت االسـالم مالک از طرف مدیریت باشگاه پایین 
آمد و قصد آرام کردن این تعداد از طرفداران استقالل 

را داشت.
هـواداران معترض اسـتقالل هـم در واکنـش به این 
موضوع اعالم کردند بارها با افتخـارى صحبت کرده 

ولى او این بار باید نزد هواداران استقالل بیاید.
هنگامى کـه حجت االسـالم مالـک قصد داشـت به 
سـاختمان باشـگاه برگـردد طرفـداران اسـتقالل بـا 
شعار «دواى درد آبى استعفا، اسـتعفا» او را اینگونه به 

ساختمان باشگاه بدرقه کردند. 

قعرنشین ها بهترین شدند
بازى پایانى نیم فصل اول بین دو تیم مدعى سـقوط، 
بـه پرگل تریـن مسـابقه لیگ شـانزدهم تبدیل شـد. 
ماشین سازى و صبا در حال حاضر دو تیم انتهاى جدول 
و سقوط کننده به لیگ یک هستند و سایپا با فرکى، یک 
رده باالتر خطر سقوط را احساس مى کند.  ماشین سازى 
در تبریز، میزبان سایپا بود و مى توانست با شکست این 
تیم، فاصله را کم کند. تیم کاظمى دقایق زیادى از این 
بازى تیم برنـده زمین بود اما در نهایت، سـایپا بازى را 
3-3 مساوى کرد.این بازى جذاب، سومین بازى پرگل 
این فصل لیگ بود.  پیش از ایـن بازى پدیده و صنعت 
نفت هم 3-3 مساوى شد و برد 4-2 فوالد مقابل نفت 
تهران، دیگر بازى شـش گله لیگ محسـوب مى شد. 
فصل پیش، تساوى 4-4 تراکتورسـازى و ذوب آهن 
پرگل ترین بازى لیگ بود و این فصل، فعًال سه بازى با 

شش گل به پایان رسیده است.

حیدرى کاپیتان مى شود؟ 
آندرانیـک تیموریـان هافبک دفاعى ماشـین سـازى 
در آستانه پیوسـتن به اسـتقالل قرار دارد. این بازیکن 
قرار است میانه میدان را براى اسـتقالل رهبرى کند. 
منصوریان معتقد اسـت حضـور او بسـیار مؤثر خواهد 
بود. در همین روزها شایعه شد قرار است آندو کاپیتان 
استقالل باشد اما در صورتى که رحمتى و خسرو بازى 

کنند، این اتفاق نمى افتد. 
با توجه به درخشش حسینى در بازى سپاهان، در شروع 
نیم فصـل رحمتى نیمکت نشـین خواهد بـود و بدین 
ترتیب اگر خسرو حیدرى در ترکیب قرار گیرد بازوبند 
را او مى بندد. در صورتى که نـه رحمتى بازى کند و نه 
حیدرى، آندو کاپیتان اسـتقالل خواهد بود. در واقع او 
کاپیتان سوم استقالل شده اسـت. آندو هم تأکید دارد 
براى بازوبند به اسـتقالل نمى آید و هدفش کمک به 

این تیم است.

تایم اوت

پیشکســوت فوتبال اصفهان گفت: در کشــور ما رسم 
شده که هرگاه کســى از دنیا مى رود مکانى را به نامش 
نامگذارى مى کنند اما ذوب آهن این رســم ناپسند را با 

بدعتى جدید جبران کرد.
رســول کربکندى در مورد افتتاح زمین چمن مصنوعى 
باشــگاه ذوب آهن و نامگذارى آن به نام بهرام عاطف  
گفت: در کشور ما رسم شده که هرگاه کسى از دنیا مى رود 
مکانى را به نامش نامگذارى مى کنند اما ذوب آهن این 
رسم ناپســند را با بدعتى جدید جبران کرد و نامگذارى 
یک سالن به نام حسینعلى توصیفیان و یک زمین چمن 
مصنوعى به نام بهرام عاطف کار بسیار ارزنده و با ارزشى 

است. باشگاه ذوب آهن با این کار نشان داد زحمتکشان 
خود را فراموش نکرده و آنها مزد زحمات خود را اینگونه 
مى بینند.وى افزود: امیدوارم این بدعت زیبا ادامه داشته 

باشد و آدم ها تا زنده هستند مورد تجلیل قرار گیرند. 
کربکندى در مورد احــداث زمین چمن مصنوعى بهرام 
عاطف تصریح کرد: این زمین مى تواند جایگزین مناسب 
زمین چمن هاى تمرینى قبلى براى تیم هاى فوتبال پایه 
و بانوان باشــد و مهمترین امتیاز این مکان این اســت 
که  امکانات کامًال متعلق به خود باشــگاه است و فکر 
نمى کنم هیچ باشگاهى در ایران چنین امکانى را داشته

 باشد.

«مالدن فرانچیچ» همان ســرمربى کروات که در سال 
83 با تیم فوالد خوزستان قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران 
شده بود در حال حاضر سرمربى یک تیم دسته دومى از 

لیگ عربستان است. 
تیم مورد اشاره «نادى النهضه» نام دارد .نادى النهضه 
متعلق به شهر دمام از کشــور عربستان است،تیمى که 
در سال 1949 تأسیس شــده و یک باشگاه با استادیوم 
اختصاصى 26 هزار نفرى اســت. در تیم نادى النهضه 
دمام که علیرغم دسته دومى بودن یک تیم کامًال حرفه 

اى است یک بازیکن سودانى هم حضور دارد .
مالدن فرانچیچ در سال 83 تیم فوالد را که تازه حسین 

کعبى را هم از دست داده بود، در اختیار گرفته با این تیم 
در لیگ چهارم، قهرمان شد. او با تیمش در 30 بازى 64 
امتیاز گرفتند که بیشترین میزان امتیاز در تاریخ لیگ برتر 

بر اساس امتیاز میانگین بود . 
در ســال 1383 در ترکیب فوالد مردانى چون: ابراهیم 
میرزاپور ،جالل کاملى، پژمان منتظرى، رضا مردانى،على 
بداوى،نادر احمدى،میثم سلیمانى،ایمان مبعلى،محمد 
علوى،احمد مؤمن زاده،افشــین حاجى پور و... حضور 
داشتند . درباره فرانچیچ این شایعه وجود داشت که کارگر 
یک کارخانه شکالت سازى است اما او فعًال در فوتبال 

جهان فعال است.

قهرمان لیگ برتر ایران 
دسته دومى شد!

  آدم ها تا زنده هستند 
مورد تجلیل قرار گیرند

مرتضى رمضانى راد   
سانتر مى کرد و سانتر هاى او طالیى بود. بدون دلیل نبود که لقب او را 
دیوید بکهام دادند. محمد یک بکهام واقعــى براى فوتبال ایران بود و 
حیف که زودتر از آنچه باید در اســتقالل مى ماند، مجبور به جدایى از 
این تیم شــد تا پاس هاى طالیى اش هم از استقالل محو شود.متولد 
53/6/14 است و در روستاى کیوج از توابع سراب به دنیا آمده اما بزرگ 
شده محله خزانه بخارایى تهران است.او فرزند پنجم خانواده نوازى است 
و به غیر از خودش دو برادر به نام هاى اصغر و اکبر و سه خواهر دارد تا در 
مجموع شش فرزند باشند. پدرش در کار تولید پالستیک و نایلون است.
محمد بچه خیلى شیطان و بازیگوشى بود. در کوچه فوتبال بازى مى کرد، 
دعوا مى کرد، شیشه همسایه ها را مى شکست و در نهایت کتک مى خورد 
اما خاطره جالبى که او از یکى از شیطنت  هایش دارد این است که یک 
روز بدون اینکه به خانواده اش اطالع بدهد با مربى ورزش مدرسه شان 
که على نظرى مربى پدیده است براى تماشاى بازى هندبال به مدرسه 
دیگرى رفته بودند. چند ساعت از بازى مى گذرد و بچه هاى مدرسه را با 

مینى بوس بر مى گردانند.
به مدرسه که نزدیک مى شوند محمد مى بیند پدر و مادر به همراه خواهر 
و برادرانش همه جلوى مدرسه جمع شده و نگران هستند. از مینى بوس 
که پیاده مى شود ســیلى اول را از پدرش مى خورد، بعد سیلى دوم را از 
مادرش تا اینکه در نهایت تا رســیدن به منزل ســیلى آخر را از خواهر 
کوچک ترش مى خورد. خالصه اینکه آن روز همه کتک زدن به محمد 
را تجربه کردند.اصًال عالقه اى به درس و مدرسه نداشت و به زور درس 
مى خواند. محمد رکورد تجدیدى و مردودى را هم در دوران تحصیلش 
زد! او حدود سه بار مردود شــد و در نهایت تا سیکل تحصیالتش را به 

پایان رساند.
در خانواده او همه عالقه مند به فوتبال بودند. برادر بزرگ ترش اکبر در 
تیم نوجوانان پرسپولیس بازى مى کرد و به همین دلیل گاهى محمد را 
براى تماشاى بازى هاى پرسپولیس به ورزشگاه مى برد.با این حال او 
تا قبل از آمدنش به استقالل نه پرسپولیسى بود و نه استقاللى و بلکه 
بى طرف بود.اگر حضــور محمد در تیم پایه هاى اســتقالل را فاکتور 
بگیریم، او با حضور در بزرگساالن استقالل ســابقه ده ساله را در این 
باشگاه دارد.نوازى از سال 76 به بزرگساالن اســتقالل آمد و تا سال 

86 در این تیم بازى کرد. او همیشه یکى از آماده ترین مردان 
استقالل درون زمین بود.

 سال77 بود که محمد ازدواج کرد. او 
دخترى از محله شان را براى 

همسرى برگزید.

عالقه مندى او به همسرش باعث شــد تا خانواده را براى خواستگارى 
پیش بفرستد تا در نهایت این پیوند فرخنده صورت بگیرد. محمد یک 
پسر به نام سهیل دارد. سهیل او االن براى خود مردى شده است.سهیل 
هم یک استقاللى دو آتیشه است. گفتگوى ما با دیوید بکهام ایرانى را 

از دست ندهید.
  آقا محمد! وقتى با تو صحبــت مى کنیم  چهره 

دیوید بکهام برایمان زنده مى شود. 
(مى خندد)خوب من که خودم عشق دیوید بکهام هستم و عرض شود 
که محبت هواداران  اســتقالل هم بود که همیشه مرا با این لقب صدا

 مى زدند و واقعاً از لقبم لذت مى بردم.
یک مصاحبه از تو خواندم که گفته بودى طرفدارى 

هر تیمى هستى که دیوید بکهام در آن بازى کند.
بله. آن مصاحبه کامًال درست اســت. من طرفدار هر تیمى  بودم  که 

م  در آن بازى کند.  وقتى هــم که مربى بزرگى بکهــا
شود طرفدار تیم هایى خواهم بود که وى 
ســرمربیش باشــد. البته امیدوارم یک 

روزى سرمربى رئال مادرید شود.
تصورش خیلى قشــنگ است. 
دیوید بکهام در کنار زمین  رئالى 
ها را هدایت کنــد. فوق العاده 
اســت. البته مــن بایرن 
مونیخى هســتم. بهتر 
اســت از بحث رئال 
زودتر بگذریم!  برایمان 
بگو که کاشف محمد 
نوازى چه کسى بود؟

عرض شود که چندین 
جــا گفتــه ام و 
همیشــه 

هم 
تــم  د ا ر ا

خدمتشــان  را 
عرض نموده ام. آقاى 

مرتضى کامرانى که خیلى 
مدیون ایشــان هستم.

آقاى کامرانــى مرا به 
همراه علــى لطیفى و 
فرهاد مجیــدى که در 
تیم محلى خزانه فوتبال 
بازى مى کردیم  کشــف 
کردند و در نهایت شرایط به 
نحوى براى ما رقم خورد که به 

فوتبال حرفه اى معرفى شویم.
و ناصر حجازى چطور؟

روحشان شاد باشد.عملکردى که در تیم 

بهمن داشتم باعث شد تا ناصر خان حجازى دست روى نام من بگذارد.
من به همراه فرهاد مجیدى هر دو از بهمن به اســتقالل آمدیم.  بحث 
در مورد ناصر خان شــد.  این را بگویم که ناصر حجازى آنقدر بزرگ و 
شــریف بود که هیچگاه نه تنها از خاطر من، بلکه از خاطر هیچیک از 
فوتبالدوستان نخواهد رفت و همه او را دوست داشته و هنوز نیز دوست 
دارند. من به عنوان یک ورزشکار چه در زمان حیات ایشان و چه در حال 
حاضر به او احترام گذاشته و به نیکى از او یاد کرده ام، زیرا ناصر حجازى 
یکى از مربیان خوب من بوده است. من نه تنها به ناصر خان بلکه به هر 
فردى که برایم زحمت کشیده است احترام مى گذارم، زیرا اگر من در 
جایگاه فعلى خود هستم از زحمات این بزرگان بوده و دست تک تک این 
افراد را مى بوسم.  پس از آقاى کامرانى که در کشف استعداد فوتبالى من 
نقش داشت، ناصر خان باعث شد تا در دنیاى حرفه اى فوتبال به شهرت 

برسم و سال ها در استقالل باشم.
 روح ناصر خان شاد باشد.شیرین ترین گلى که به 

ثمر رساندى کدام گل بود؟
  در دربى 9 دى 79 که با تساوى 2 بر 2 خاتمه پیدا کرد گل دوم استقالل 
را با یک ضربه ایستگاهى به ثمر رساندم و خیلى از هواداران استقالل 
مى گویند که یکى از بهترین گل هاى استقالل را به ثمر رساندم و من 

هم این گل برایم شیرین است.
 اولین قراردادت با استقالل چقدر بود؟

اولین قرار دادم با استقالل به مبلغ شش میلیون تومان بود، اما چون  این 
پول را خورد خورد دریافت کرده بودم نتوانستم یکجا براى آن فکرى کنم 

و به همین دلیل خرد خرد هم آن را خرج کردم!
یکجایى گفته بودى که آشپزى ات خیلى بد است.

بله. آشپزى من افتضاح است اما هر چقدر آشــپزى بلد نیستم، کار در 
خانه  ام خوب است و حسابى به همسرم کمک مى کنم. آنقدر در خانه 

خوب عمل مى کنم که آشپزى بدى که دارم مشخص نباشد.
هر وقت به تو زنگ مى زنیم عموماً آهنگ پیشوازت  
ترانه هاى مرتضى پاشایى است. کامًال مشخص 

است که مرتضى را خیلى دوست دارى.
بله همینطور است. من عاشق مرتضى پاشایى هستم و در ماشین هم 

خیلى وقت ها ترانه هاى او را گوش مى دهم.
خوب در عرصه موسیقى عاشق مرتضى پاشایى 

هستى، در سینما چطور؟
در سینما هم بارها گفته ام که پرویز پرستویى یک شخصیت فوق العاده 
در سینماى کشــورمان است و به شدت به ایشــان عالقه دارم و فکر

 مى کنم وجود ایشان یک نعمت براى هنر سینماى ایران است.
محمد تو هنوز هم که هنوز است وقتى در تیم ملى 
هنرمندان و بازى هاى دوستانه حاضر مى شوى 
فوق العاده آماده هســتى. فکر مى کنیم هنوز از 
خیلى بازیکنان لیگ برتر آماده تر هستى و واقعاً به 
تو تبریک مى گوییم که اینطور آمادگى خود را حفظ 
کرده اى و البته چقدر حیــف که زود خداحافظى 
کردى. غیر از فوتبــال ، ورزش هاى دیگرى هم 

انجام مى دهى؟
اول که ممنون بخاطر لطفى که به من داریــد و دیگر اینکه من بعد از 
فوتبال به تنیس و هندبال خیلى عالقه دارم. خیلى دوســت داشتم اگر 

فوتبالیست نمى شدم در یکى از این دو رشته فعالیت حرفه اى مى کردم.
 خوب با توجه به اینکه روزنامه ما اصفهانى است، 
در مورد فوتبال اصفهان صحبت کنیم. بازى هاى 

سپاهان و ذوب آهن را دنبال مى کنى؟
بله هر وقت که فرصت شــود، بازى هاى دو تیم شهرتان را مى بینم. 
خب سپاهان یک باشگاه قدیمى است که در سال هاى اخیر قهرمانى 
هاى زیادى را به دست آورده و شرایط به گونه اى شده که این تیم در 
حال حاضر با عبور از قدرت هاى فوتبال، عنوان پر افتخارترین تیم لیگ 
برتر ایران را با خود به همراه دارد و بابت همه افتخارات این باشگاه به 
هواداران سپاهان تبریک مى گویم. امسال سپاهان تغییرات و تحوالت 
زیادى داشته است و زمان مى برد تا دوباره به شرایط قبلى باز گردد. ولى 
با این حال سپاهان یک نام بزرگ در فوتبال ایران است. به نظر من آنقدر 
سال هاى سال در لیگ قهرمانان آســیا حاضر بوده که ایران را به نام 
سپاهان در این تورنمنت مى شناسند و امسال که این تیم در آسیا نیست 
فکر مى کنم واقعاً جایش خالى باشد. من اطمینان دارم که این تیم دوباره 
اوج مى گیرد. در مورد ذوب آهن هم این تیم چند مقام قهرمانى در جام 
حذفى را کسب کرده و امسال هم با کادر فنى  و بازیکنان خوبى که در 

اختیار دارد بازى هاى زیبایى را از خود به نمایش گذاشته است.
فکر مى کنى در لیگ امســال این دو تیم بتوانند 

مدعى قهرمانى باشند.
خوب سپاهان در چند ســال که با صدر جدول فاصله داشت توانست 
جبران مافات کند و حتى در پایان فصل قهرمان شود. به نظرم سپاهان 
مى تواند به شکلى پیش برود که چهره یک مدعى را بگیرد، ولى اگر واقع 
بینانه نگاه کنیم قهرمانى این تیم در لیگ امسال سخت است. ولى ذوب 
آهن امسال شرایط بهترى دارد و مى تواند تا روز پایانى شانس قهرمانى 
داشته باشد. اگر ذوب آهن قهرمان امسال شد نباید خیلى تعجب کرد. به 

نظرم سایر مدعیان باید حساب ویژه اى روى این تیم باز کنند.
 پس ممکن است شعار حاال حاال قهرمانیم براى 

اصفهان دوباره و در لیگ امسال اتفاق بیافتد.
بله!  ابتکار این شــعار با خود اصفهانى ها بوده و با توجه به اقتدارى که 
از خودشان سراغ داشــتند این شعار را ســاختند و ممکن است باز هم 
قهرمانى هایشان تکرار شود. امیدوارم فراى لیگ ایران، اصفهانى ها 
در لیگ قهرمانان آسیا طلسم شــکنى کنند. همانطور که دو تیم خوب 
شهرتان توانسته اند به فینال آسیا برسند، امیدوارم به زودى زود در این 
رقابت ها قهرمان بشوید و به حسرت ایران در این جام پایان داده شود. 

سپاهان و ذوب آهن مثل قبل باید باز هم طلسم شکنى کنند.
پس استقالل چى؟

خوب من استقاللى هستم و قطعًا دوست دارم استقالل قهرمان لیگ 
برتر و لیگ قهرمانان آسیا شود. منتها در آسیا سال هاى سال است که 
هیچ تیم ایرانى قهرمان نشده و فقط منتظریم تا این طلسم شکسته شود. 

حاال چه استقالل چه سپاهان و یا ذوب آهن.
دوست دارى استقالل با سپاهان یا ذوب آهن در 

فینال آسیا دیدار کنند؟
اینکه دیگر فوق العاده و واقعًا رؤیایى اســت که دو تیم ایرانى به فینال 
آسیا بروند. یعنى دیگر در عرصه باشگاهى ایران بهتر از این نمى شود. 
منتها با سرمایه گذارى که باشگاه هاى عربى و باشگاه هاى شرقى آسیا

 مى کنند،تحقق این آرزوها خیلى خیلى سخت شده است.

در خانواده او همه عالقه مند به فوتبال بودند. برادر بزرگترشاکبر در 
تیم نوجوانان پرسپولیس بازى مى کرد و به همین دلیل گاهى محمد را 
براى تماشاى بازى هاى پرسپولیس به ورزشگاه مى برد.با این حال او 
تا قبل از آمدنش به استقالل نه پرسپولیسى بود و نه استقاللى و بلکه 
بى طرف بود.اگر حضــور محمد در تیم پایه هاى اســتقالل را فاکتور 
بگیریم، او با حضور در بزرگساالن استقالل ســابقه ده ساله را در این 
6باشگاه دارد.نوازى از سال 76 به بزرگساالن اســتقالل آمد و تا سال 

86 در این تیم بازى کرد. او همیشه یکى از آماده ترین مردان 
استقالل درون زمین بود.

کرد. او سال77 بود که محمد ازدواج
را براى دخترىاز محله شان

همسرى برگزید.

م  در آن بازى کند.  وقتى هــم که مربى بزرگى بکهــا
شود طرفدار تیم هایى خواهم بود که وى 
ســرمربیش باشــد. البته امیدوارم یک 

روزى سرمربىرئال مادریدشود.
تصورش خیلى قشــنگ است. 
دیوید بکهام در کنار زمین  رئالى 
ها را هدایت کنــد. فوق العاده 
اســت. البته مــن بایرن 
مونیخى هســتم. بهتر 
اســت از بحث رئال 
برایمان  زودتر بگذریم!
بگو که کاشف محمد 
نوازى چه کسى بود؟

عرض شود که چندین 
جــا گفتــه ام و 
همیشــه 

هم 
تــم  د ا ر ا

خدمتشــان  را 
عرض نموده ام. آقاى 

مرتضى کامرانى که خیلى 
مدیون ایشــان هستم.

آقاى کامرانــى مرا به 
همراه علــى لطیفى و 
فرهاد مجیــدى که در 
تیم محلى خزانه فوتبال 
بازى مى کردیم  کشــف 
کردند و در نهایت شرایط به 
نحوى براى ما رقم خورد که به 

فوتبال حرفه اى معرفى شویم.
و ناصر حجازى چطور؟

روحشان شاد باشد.عملکردى که در تیم 

 روح ناصر خان شاد باشد
ثمر رساندى کدام گل بو
2 بر 2 خ 2 که با تساوى 2 9 دى 79 9  در دربى 9
به ثمر رساند با یک ضربه ایستگاهى را
مى گویند که یکى از بهترین گل هاىا

هم این گلبرایم شیرین است.
 اولین قراردادت با استقال
اولین قرار دادم با استقالل به مبلغ ششم
پول را خورد خورد دریافت کرده بودم نتوان
و به همین دلیل خرد خرد هم آن را خرج
یکجایى گفته بودىکه آ
بله. آشپزى من افتضاح است اما هر چق
خانه  ام خوب است و حسابى به همسرم
خوب عمل مى کنم که آشپزى بدى که
هر وقت به تو زنگ مى زنی
ترانه هاى مرتضى پاشا
ىز وز رو

است که مرتضى را خیلى
بله همینطور است. من عاشق مرتضى
خیلى وقت ها ترانه هاى او را گوش مى
خوب در عرصه موسیقى
هستى، در سینما چطور؟
در سینما هم بارها گفته ام که پرویز پرست
در سینماى کشــورمان است و به شدت
ایشان یک نعمت براى ه  مى کنم وجود
محمد تو هنوز هم که هنو
هنرمندان و بازى هاى د
فوق العاده آماده هســ
خیلى بازیکنان لیگ برتر
تو تبریک مى گوییم که ای
کرده اى و البته چقدر حی
از فوتبــال غیر کردى.

انجام مى دهى؟
اولکه ممنون بخاطر لطفىکه به مند
د فوتبال به تنیس و هندبال خیلى عالقه

سپـاهان و ذوب آهـن 
باید باز هم طلسـم شـکنى کنند

گفتگوى نصف جهان با محمد نوازى
حسن زاده 

به سپاهان مى خورد
خرید مسـعود حسـن زاده توسط سـپاهانى

مهمترین نقل و انتقاالت نیم فصل بود.
حسن زاده که با قرار گرفتن در لیست مازاد گل
ن در ابتداى فصل راهى سایپا شـد و در آنجا
آ فصل ناموفق را پشت سر گذاشت حاال در

چالش جدید قرار گیرد.

متایم یمتایماتا

ىىىىر ین نچ یر ر ى ب یچ م مى
مورد تجلیل قرار گیرند باشد.

کارلوس کــى روش که پس از قبــول هدایت تیم ملى 
ایران در ســال 2011، این تیم را به جام جهانى 2014 
ســوق داد و تیمش حاال در رده بندى فیفا برترین تیم 
آسیایى اســت، در خصوص چرایى استعفایش از سمت 
سرمربیگرى تیم ایران به خبرگزارى «آسوشیتدپرس» 
گفت: فدراســیون فوتبال ایران مى گویــد اقتدار الزم 
براى اجراى برنامه آماده ســازى جــام جهانى 2018 
که ســال گذشــته بر اجراى آن توافق شــد را ندارد. 
من بعد از شــنیدن چنین چیــزى چــه کار مى توانم

بکنم؟
همه چیز از اردوى اخیر تیم ملــى ایران در امارات آغاز 
شــد که در ابتداى ســال جارى میالدى در این کشور 
حوزه خلیج فارس برپا شد. برانکو ایوانکوویچ سرمربى 
پرسپولیس و سرمربى پیشــین تیم ملى ایران در جام 
جهانى 2006 از اینکه هفت بازیکنش در بین بازى هاى 
لیگ به تیم ملى دعوت شدند، از کى روش و فدراسیون 
انتقاد کرد. او گفت کــى روش در حالى بازیکنانش را به 
اردو دعوت کرده که پرسپولیس باید خود را براى حضور 
در مسابقات لیگ قهرمانان آســیا آماده کند و اگر این 

تیم در آسیا ناکام شود، کى روش مسئولش خواهد بود.

سرمربى پیشین رئال مادرید که اظهارات 
برانکو به مذاقش خــوش نیامده، در ادامه 

گفتگویش با آسوشــیتدپرس تأکید 
کرد: من در جایگاهى نیســتم 

که یــک جنتلمــن (فردى 
متشــخص) در ایران به 
مــن توهین کنــد و من 
را برنجانــد و در مقابل 
فدراسیون کارى نکند. 
در ایران نــه هواداران 
و نه نتایج به حســاب 
نمى آینــد. در واقــع 
چندین فــرد قدرتمنِد 

پشــت پرده هستند که 
به حســاب مى آیند. آنها 

در تالش هســتند تــا تیم 
ملى ایــران را نابــود کنند و 

نمى خواهند تیم به موفقیت برسد.
ایران که در حال حاضــر در گروه 

خود در  مرحله پایانــى انتخابى جام 

جهانى 2018 در منطقه آســیا، صدرنشــین 
است، خود را آماده رویارویى با تیم هاى قطر 
و چین در ماه مارچ مى کند، این در حالى 
است که حضور برانکو ایوانکوویچ 
را روى نیمکــت تیــم ملى 
آن هم پس از اســتعفاى 
نســبت  کــى روش 

مى دهند.
کــى روش در بخش 
پایانى صحبت هایش 
خاطرنشان کرد: من 
نباید با پرسپولیس 
و برانکو بجنگم، 
من بایــد با چین، 
قطر، کره جنوبى 
ازبکســتان  و 
بجنگــم. برانکو 
هم بایــد مقابل 
تیم هــاى دیگــر 

باشگاهى بجنگد.

   کى روش:

چند فرد قدرتمند پشت پرده هستند
تهران، دیگر بازى شـش گله لیگ محسـوب
4فصل پیش، تساوى4-4 تراکتورسـازى و ذو
پرگل ترین بازى لیگ بود و این فصل، فعًال سه

شش گل به پایان رسیده است.

حیدرى کاپیتان مى شود
آندرانیـک تیموریـان هافبک دفاعى ماشـین
در آستانه پیوسـتن به اسـتقالل قرار دارد. این
قرار است میانه میدان را براى اسـتقالل رهبر
منصوریان معتقد اسـت حضـور او بسـیار مؤثر
بود. در همین روزها شایعه شد قرار است آندو
استقالل باشد اما در صورتى که رحمتى و خسر

کنند، این اتفاق نمى افتد. 
با توجه به درخشش حسینى در بازى سپاهان، د
نیم فصـل رحمتى نیمکت نشـین خواهد بـود
ترتیب اگر خسرو حیدرى در ترکیب قرار گیرد
را او مى بندد. در صورتى که نـه رحمتى بازىک
حیدرى، آندو کاپیتان اسـتقالل خواهد بود. در
کاپیتان سوم استقالل شده اسـت. آندو هم تأک
براى بازوبند به اسـتقالل نمى آید و هدفش ک

این تیم است.

ى پیشین رئال مادرید که اظهارات 
به مذاقش خــوش نیامده، در ادامه 

یش با آسوشــیتدپرس تأکید 
ن در جایگاهى نیســتم 

ک جنتلمــن (فردى 
در ایران به  خص)
وهین کنــد و من 
جانــد و در مقابل 
ون کارى نکند. 
ن نــه هواداران 
یج به حســاب 
نــد. در واقــع 
 فــرد قدرتمنِد 

ت پرده هستند که 
ــاب مى آیند. آنها 
ش هســتند تــا تیم

ــران را نابــود کنند و 
اهند تیم به موفقیت برسد.

که در حال حاضــر در گروه 
جام انتخابى  مرحله پایانــى

منطقه آســیا، صدرنشــین  8جهانى 2018 در
است، خود را آماده رویارویى با تیم هاى قطر 
چین در ماه مارچ مى کند، این در حالى  وووو
است که حضور برانکو ایوانکوویچ 
را روى نیمکــت تیــم ملى 
آن هم پس از اســتعفاى 
نســبت  کــى روش 

مى دهند.
کــى روش در بخش 
پایانى صحبت هایش 
خاطرنشان کرد: من 
نباید با پرسپولیس 
و برانکو بجنگم،
من بایــد با چین،

قطر، کره جنوبى 
ازبکســتان و
بجنگــم. برانکو

هم بایــد مقابل 
تیم هــاى دیگــر 

باشگاهى بجنگد.

پرده هستندپردههستندپرده هستند سجاد استکى ســتاره اصفهانى هندبال ایران و بازیکن 
تیم دینامو بخارست رومانى، بعد از کسب عنوان برترین 
گلزن لیگ هاى اروپایى، عنوان پدیده سال 2016 لیگ 
اروپا را نیز کسب کرد، او مى خواهد در گام بعدى برترین 
هندبالیست دنیا شود. اســتکى با آرزوى روزهاى خوب 
براى هندبال ایران گفــت: هندبال ایران نیاز به مدیرى 
دارد که بتواند پول و اسپانسر براى تیم هاى لیگ برترى 
و سرمربى خوبى براى تیم ملى هندبال جذب کند و عقب 

ماندگى هاى اخیر را جبران کند.
ســجاد اســتکى بازیکنى که در مکتب هندبال باشگاه 
سپاهان اصفهان رشــد کرد، بعد از کسب عنوان پدیده 
ســال 2016 در لیگ هاى اروپایى، اظهار داشت: خدا را 
شــاکرم در اولین حضورم در لیگ اروپایى توانستم این 
عنوان را کسب کنم. خیلى خوشحالم و امیدوارم بتوانم 

این موفقیت ها را حفظ کنم.
برترین گلزن لیگ هــاى اروپایــى مى خواهد بهترین 
بازیکن دنیا شود. او در این موردگفت: بعد از کسب عنوان 
پدیده سال 2016 مى خواهم بهترین بازیکن دنیا شوم. 
تنها هدف من این است و تمام تالش خود را مى کنم که 

به این هدف برسم.
او شــادى خانــواده هندبــال را بهترین پــاداش این 
افتخار بزرگ دانست و خاطرنشــان کرد: اکنون خیلى 

خوشحالم. همین که توانســته ام دل مردم را شاد کنم 
و ســر خانواده هندبال با این اتفاق باال باشــد براى من 
بهترین جایزه است و خدا را از بابت این اتفاق خوب شکر

مى کنم.
ستاره هندبال ایران در مورد پیشنهادهاى اروپایى خود، 
گفت: عالوه بر بارسلونا، پارى سن ژرمن از دو تیم نانت 
و  زاپاروجیه نیز پیشــنهادهاى دارم اما معلوم نیست که 
تا سال دیگر چه تصمیمى خواهم گرفت. باید ببینیم چه 
تیمى پیشنهاد بهترى خواهد داد ان شاءا...که یک انتخاب 

درست داشته باشم.
استکى به روزهاى خوب براى هندبال ایران امیدوار است 
و او دراین باره گفت: آرزویم بهترین روزها براى تیم ملى 
هندبال ایران در آینده اســت و مى خواهم که این اتفاق 
بیافتد. واقعًا امیدوارم که روزى در دنیا تیم ملى هندبال 

ایران حرفى براى گفتن داشته باشد.
او در مورد شــرایط هندبال ایران گفت: اکنون هندبال 
ایران نه اسپانسر خوبى و نه تیم هاى خوبى در لیگ برتر 
دارد. یکسال و نیم است که تیم ملى ایران نیز وضعیت 
خوبى ندارد، تمرین ندارد و از داشتن سرمربى نیز بى بهره 
است. در این مدت  ملى پوشــان کنار هم نبودند و با هم 
تمرین نداشتند. این شــرایط تیم ملى و هندبال ایران را 

عقب انداخته است.

 سجاد استکى: مى خواهم بهتریِن دنیا شوم
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  فردا| یک پسربچه الل و یک ســگ ناشنوا توانسته اند 
به خوبى با زبان اشــاره با هم ارتباط برقرار کنند. خانواده «کانر 
ژویلت» پسرى شش ساله  که اهل فلوریداست، این سگ را یک 
هفته پیش از کریسمس خریدارى کردند و از آن پس، این دو با 
استفاده از زبان اشاره با هم ارتباط برقرار مى کنند و به دو دوست 

جدانشدنى تبدیل شده اند.
کانر، که در چهار سالگى به فرزندى پذیرفته شد، با اعتیاد به مواد 
مخدر متولد شــده بود. از آن زمان با اختالل مغزى و آسیب در 
سیستم عصبى، «سندروم دى جرج» و اختالل رشدى «اوتیسم» 
روبه رو است.مادر این پسربچه اعالم کرد:  «پسرم الل است و باید 
در کالس هاى گفتاردرمانى شرکت کند.تاکنون مشخص نشده آیا 

قادر به صحبت با واژگان محدود هست یا خیر. 

  باشگاه خبرنگاران جوان |  یک پســر بچه 11 ســاله 
به صورت تصادفى، دخترعموى شــش ساله خود را با شلیک گلوله 

کشت.
این حادثه زمانى اتفاق افتاد که خانواده «ویکتوریا» شــش ساله در 
کارولیناى شمالى به دیدن خانواده عموى خود آمده بودندو در زمانى 
که پسر عموى 11 ساله ویکتوریا اسلحه اى را که در کریسمس هدیه 
گرفته بود، به دخترعمویش نشان مى داد؛ گلوله اى از آن شلیک شد.

بر اساس این گزارش، ویکتوریا در صحنه حادثه جان خود را از دست 
داد و با همین تیراندازى سگ خانواده که در آن اتاق بود، به صورت 
جزئى زخمى شد.گفتنى است؛ مأموران پلیس اعالم کرده اند که این 
شلیک اتفاقى بوده اما هنوز این پرونده بسته نشده است و تحقیقات 

همچنان ادامه دارد.

   افکار نیوز | 2 برادر مصرى در روســتاى « طنط الجزیره» 
در مرکز «طوخ» در اســتان القلیوبیه، مراسم خواستگارى «زین خالد 
زهران» هفت ساله، دانش آموز کالس دوم ابتدایى، از «فریده اسالم 
زهران» دختر عموى چهار ســاله اش را برگزار کردند و ارزش طالى 

درنظر گرفته شده براى عروس، 18 هزار جنیه ( پوند مصر) بود.
پدرعروس گفته است که بعد از موفقیت زین برادرزاده اش در امتحانات 
ترم اول و به دســت آوردن رتبه اول در مدرسه، تصمیم گرفت که به 
او جایزه بدهد و درنتیجه پدردختر و پدر پســر توافق کردند که مراسم 

خواستگارى را براى فرزندانشان برگزار کنند.
 پیش از این، سازمان هاى حقوق بشــر مصر فعال در امور کودکان و 
خانواده، خواهان محاکمه خانواده هاى عروس و داماد کم سن و سال به 

اتهام نقض حقوق کودکان شده بودند.

ارتباط سگ ناشنوا 
و پسربچه الل

مرگ اشتباهى 
دخترعموى 6 ساله  

خواستگارى داماد 7 ساله
030201 از عروس 4 ساله

چهل تکه

,,

هر روز خبرهایى 
در مورد سرقت 
خودرو یا دستگیرى 
سارقان خودروها 
مى خوانیم. گاهى 
برخى خبرها باعث 
تعجب و شگفتى 
مى شود. مانند 
سرقت آمبوالنس، 
تراکتور یا حتى 
خودروى پلیس

شاید شنیدن ســرقت آمبوالنس از مقابل بیمارستان یا 
خودروى پلیس براى فرار از دســت پلیس براى خیلى 
ها تعجب برانگیز باشــد اما این اتفاقات در دنیاى واقعى 

رخ داده است.
به گزارش میزان، جلوگیرى از ســرقت خودرو یکى از 
دغدغه هاى شهروندان است و سعى مى کنند قبل از ترك 
خودرو از قفل بودن درها مطمئن شوند. برخى نیز براى 
اینکه راه سارقان را ســد کنند، از تجهیزاتى مانند قفل 

فرمان یا دزدگیر استفاده مى کنند. 
هر روز خبرهایى در مورد ســرقت خودرو یا دستگیرى 
سارقان خودروها مى خوانیم. گاهى برخى خبرها باعث 
تعجب و شــگفتى مى شود. مانند ســرقت آمبوالنس، 

تراکتور یا حتى خودروى پلیس. 

دزدى با مدرك لیسانس
دو برادر زمانى که براى گرفتن مدرك دانشگاه راهى شهر 
محل تحصیل شدند، تصور نمى کردند که این سفر باعث 
ورود آنها به عالم جرم  شود. دو برادر وقتى مدرك لیسانس 
خود را گرفتند، سراغ دو نفر از دوستانشان رفتند که بعد از 
دانشگاه پولدار شده بودند. باورشان نمى شد آنها طى چند 

ماه کارى پیدا کرده و وضع مالى شان خوب شده باشد.
ابتدا فکر کردند در رشــته تحصیلى استخدام شده اند اما 
بعد فهمیدند، آنها بعد از دانشگاه سراغ سرقت مسلحانه 
با اسلحه شکارى رفته اند. وضع مالى آنها باعث وسوسه 
دو برادر شد و آنها براى اینکه از غافله پولدار شده ها عقب 

نمانند، دست به سرقت زدند.
آنها سراغ کشاورزان مى رفتند و مسلحانه تراکتور سرقت 
مى کردند. مأموران پلیس خراســان رضوى با دریافت 
نیابت قضائى دو برادر را دستگیر کردند. آنها در بازجویى 
به ســرقت تراکتور از رانندگان اعتراف کردند و گفتند: 
بخاطر اینکه سرعت تراکتور کم اســت، مجبور بودیم 

دست و پاى راننده را ببندیم تا ما را تعقیب نکند.

سرقت آمبوالنس از مقابل بیمارستان
راننده آمبوالنس زمانى که ماشین را مقابل بیمارستان 
پارك کرد، نمى دانســت در دام دزدان گرفتار مى شود. 
او منتظر انتقال بیمار از بیمارستان به آمبوالنس بود که 
دو مرد جوان از غفلت او سوء استفاده کرده و با دزدیدن 
آمبوالنس فرار کردند. با شــکایت راننــده آمبوالنس، 
مأموران پلیس گیالن تحقیقات را آغاز کرده و با شناسایى 

خودروى سرقتى دو سارق را دستگیر کردند.
متهمان در بازجویى ها مدعى شدند با مشاهده آمبوالنس 
در مقابل بیمارستان وسوسه شــده و آن را در حالى که 

سوئیچ روى آن بود، سرقت کردند.

سرقت آمبوالنس هالل احمر
بامداد پنج شنبه 12 آذرماه سال گذشته پنج نفر با همراه 
داشتن یک قبضه اسلحه کالشینکف و یک قبضه اسلحه 
کلت کمرى به پایگاه امداد ونجات جاده اى حســن آباد 
مراجعه کرده و با اعالم اینکه از نیروهاى داعشى هستند، 
با ایجاد رعب و وحشت در میان امدادگران هالل احمر، 
اقدام به ضرب و شتم و بستن دســت و پاى امدادگران 
کردند. ســارقان پس از بستن دســت و پاى امدادگران 
مستقر در پایگاه، اقدام به سرقت یک دستگاه خودروى 
آمبوالنس کردند. با توجه به حساسیت موضوع و مجهز 
بودن آمبوالنس به جى پــى اس، پنج تیم تخصصى از 
اداره کل حراســت جمعیت هالل احمر ردیابى موقعیت 
مکانى این خودرو را در دســتور کار خود قــرار دادند و 
تیم هاى هالل احمر به صورت زمینى و هوایى اقدام به 
جستجو کردند و از طریق جى پى اس آمبوالنس موفق 
به شناسایى موقعیت خودرو در محدوده مالرد شدند. در 
ادامه خودرو شناسایى شد و مأموران توانستند سارقان را 

دستگیر کردند.
دزدان مدعى شــدند، براى ترســاندن افراد حاضر در 

پایگاه خود را داعشــى معرفى کرده اند و نمى دانســتند 
که آمبوالنس مجهز به جى پى اس اســت و خیلى زود 

دستگیر مى شوند.

کیف قاپى با خودروى عروس
دو سارق بعد از اینکه خودروى عروس را دزدیدند، با آن به 
کیف قاپى در سطح شهر پرداختند. چندى پیش زن جوانى 
که در حاشیه خیابانى در شمال تهران در حال تردد بود از 
سوى سرنشین یک دستگاه خودروى پژوپارس که مانند 
ماشین عروس تزئین شده بود، مورد حمله قرار گرفت و 

کیف وى به سرقت رفت.
به دنبال این ماجرا زن مالباخته بــا حضور در کالنترى 
شکایتى ارائه کرد و مشخصات خودرو در اختیار واحدهاى 

گشتى قرار گرفت.
چهار ســاعت بعد، یکى از واحدهاى گشت انتظامى با 
مشاهده این خودرو به راننده آن دستور توقف داد اما وى 
بدون توجه به هشــدار پلیس متوارى شد که بالفاصله 
با اجراى طــرح مهار خودرو متوقف و دو سرنشــین آن 

دستگیر شدند.
با انتقال متهمان به کالنترى، یک زن مالباخته دیگر که 

وى نیز از سرنشــینان خودروى عروس به اتهام سرقت 
کیفش شکایت و براى پیگیرى شکایت خود به کالنترى 
مراجعه کرده بود، با مشاهده دو ســارق دستگیرشده و 
ماشین عروس، آنها را شناسایى کرد و گفت کیف قاپان در 
شمال تهران کیف وى را سرقت کرده و متوارى شده اند. 
در تحقیقات مشخص شد، متهمان با سرقت خودروى 
عروس براى اینکه کسى به آنها شک نکند، با آن کیف 

قاپى کرده بودند.

فرار با خودروى پلیس
گاهى دزدان وقتــى خود را در یک قدمى دســتگیرى 
مى بینند از هر راهى براى فرار استفاده مى کنند. مجرمان 
از هر وســیله اى که بتواند آنها را فرارى دهد، اســتفاده 
مى کنند. حاال شاید این خودرو، ماشین پلیس باشد. مانند 
جنایتکاران مسلحى که سال 93 جانشین فرمانده انتظامى 
گلپایگان را به شهادت رســانده و خودرویش را سرقت 
کردند.دزدان از یکى از بانک ها سرقتى انجام داده و پس 
از آن سارقان به سمت شــهر خمین در استان مرکزى 
متوارى شده و در آنجا با مأموران پلیس درگیر شدند. پس 
از آن، درگیرى ها به سمت روستاى سعیدآباد شهرستان 

گلپایگان کشیده شده و مأموران نیروى انتظامى پس از 
ورود سارقان به این شهر با آنها درگیر شدند.

در این بین سارقان یک دانشــجوى گلپایگانى را که از 
خمین به طرف گلپایگان آمده بود، گروگان مى گیرند و 
زمانى که به منطقه َمــرغـ  مرز بین خمین و گلپایگانـ  
مى رسند این گروگان را به ضرب گلوله از ناحیه دست و 
پا مجروح مى کنند و بعد از آن به طرف کمربندى آیت ا... 
محمدى گلپایگان رفته و با مأموران راهنمایى و رانندگى 
برخورد مى کنند و یکى از مأموران راهنمایى و رانندگى را 
از ناحیه پا مجروح کرده و به سوى خودروى راهنمایى و 

رانندگى تیراندازى مى کنند.
پس از این ماجرا ســارقان به خودروى نیروى انتظامى 
برخورد مى کنند و محمد هاشــمى، جانشــین فرمانده 
انتظامى شهرستان گلپایگان و سرباز وى را به شهادت 

رسانده و اسلحه و ماشین پلیس را با خود مى برند.
این مجرمان با خودروى پلیس زیاد نتوانستند فرار کنند 

و بعد از دستگیرى، سرکرده آنها در مألعام اعدام شد.

با تالش کارشناســان پلیس فتاي اســتان اصفهان، 
صاحب یک مغازه لوازم آرایشــی که با تهیه دســتگاه 
اســکیمر و کارت هاي خام، اطالعــات کارت 140 
شــهروند را کپی و با رمزي که از مشتریان داشت در 
فرصت مناســب اقدام به خالی کردن حساب آنها می 

کرد دستگیر شد.
رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
خبري پلیس اظهار داشت:چندي پیش شکایت هاي 
متعددي از سوي شــهروندان مبنی بر برداشت هاي 
غیرمجاز از حساب بانکی آنها دریافت شد که موضوع 
بالفاصله به صورت ویژه در دســتور کار کارشناسان 

قرار گرفت.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوي افزود: در بررسی ها 
و تحقیقات علمی و تخصصی مشخص شد که تمامی 
شــاکیان از یک مغازه لوازم آرایشــی در سطح شهر 

اصفهان اقدام به خرید کردند.
این مقام مسئول بیان داشــت: کارشناسان بالفاصله 
با اطالع از این موضوع طــی هماهنگی با مقام قضائی 
به محل اعزام و در بازرســی از محل یک عدد دستگاه 

اســکیمر که مخصوص کپی کــردن اطالعات کارت 
هاي اعتباري است به همراه  140 عدد کارت کپی شده 

از روي کارت هاي اعتباري شهروندان کشف کردند.
سرهنگ مرتضوي با اشاره به دستگیري متهم در این 
عملیات اظهار داشــت: این فرد تبهکار با تهیه دستگاه 
اســکیمر و  کارت هاي خامی که در بازار موجود است 

اطالعات کارت 140 نفر از شهروندان را کپی کرده و با 
رمزي که از مشتریان داشت در فرصت مناسب اقدام به 

خالی کردن حساب آنها می نمود.
رئیس پلیس فتاي اســتان با بیان اینکه متهم بالغ بر 
سه میلیارد ریال از حساب مشــتریان خود به صورت 
غیرمجاز برداشــت کــرده بود، گفــت: در این رابطه 
حساب هاي متهم مســدود و اموال به سرقت رفته به 

مالباختگان بازگردانده شد.
این مقام انتظامی بیان داشت: توصیه ما به شهروندان 
این است که در هنگام خرید مراقب باشند صاحب مغازه 
کارت هاي آنها را به محل دیگري براي کشــیدن در 
دســتگاه پوز نبرد و تمام عملیات بانکی در حضور آنها 
انجام گیرد.وي افزود: همانطور که مشتریان حق دارند 
که خودشان از دستگاه پوز استفاده کرده و رمز را نیز خود 
وارد نمایند، فروشندگان نیز حق دارند بر عملیات بانکی 
نظارت داشته باشند؛ بنابراین دستگاه پوز فروشگاه می 
بایست در منظر عمومی قرار گیرد و اگر چنانچه فروشنده 
اي اقدام به مخفی کردن دستگاه پوز کرد، نسبت به این 
موضوع مشکوك شده و مراتب را از طریق شماره تلفن 

110 به اطالع پلیس برسانند. 

 پایش| «سمیرا» مدتى بود با پسر جوانى در کانال 
تگرامى آشنا شده بود و این دوستى تا جایى پیش رفت 
که دختر جوان به «ایمان» عالقه پیــدا کرده و پس از 
مدتى ماجراى ازدواج آنها مطرح شد و خیلى زود با هم 

نامزد شدند.
در این مدت ایمان به بهانه هاى مختلف از نامزدش پول 
قرض مى گرفت و سمیرا که فکر مى کرد همسرش به 
پول نیاز دارد و قرار است آینده شان را با هم بسازند بدون 
هیچ بحثى هر چند وقت یک بار پول درخواســتى را به 

نامزدش مى داد.
این ســناریوى پول قرض گرفتن ادامه داشت تا اینکه 
سمیرا متوجه اعتیاد نامزدش شد اما بخاطر عالقه زیادى 
که به او داشــت فکر مى کرد مى تواند پس ازدواج او را 
ترك دهد و این ماجرا را نزد خودش پنهان کرد اما وقتى 
ماجراى آدم ربایى و برداشت میلیونى از حساب سمیرا 
کلید زده شد سکوت شکسته شد و دختر جوان پاى در 

دادسراى امور جنایى تهران گذاشت.
ســمیرا پیش روى بازپرس پرونده در حالى که اشک 

مى ریخت گفت: «در این مدت بخاطر عالقه اى که به 
ایمان داشتم در برابر رفتارهایش سکوت کردم تا اینکه 
ایمان و یکى از دوستانش که 17 سال داشت با خودروى 

پراید به سراغم آمدند.»

ساعت 9 صبح بود که سوار خودروى آنها شدم ، دوست 
ایمان رانندگى مى کــرد و من در صندلى عقب بودم که 

ایمان از من درخواست پول کرد که مخالفت کردم.

سمیرا ادامه داد: «تا ساعت 5 بعدازظهر مرا در خیابان ها 
مى چرخاندند تا اینکه ایمان با گرفتن کارت بانکى و رمز 

آن مرا از خودرو پیاده کرد و پا به فرار گذاشت.»
در این مرحله تیمى از مأموران پلیس به دستور بازپرس 

پرونده براى بررســى ماجرا وارد عمل شدند و تحقیقات 
براى دســتگیرى ایمان و همدســتش ادامه داشت تا 
اینکه پس از چنــد روز مأموران پى بردنــد که ایمان و 
دوســتش در ماجراى کیف قاپى از زن جوانى دستگیر 

شده اند.
مأموران در ادامــه ایمان را هدف تحقیــق قرار دادند 
او گفت: «با دوســتم ســوار بــر خــودروى پراید در 
خیابان ها پرســه مى زنیم و پس از شناســایى طعمه 
هایمان در اقدامى غافلگیرانه دســت بــه کیف قاپى 

مى زنیم.»
وى افزود: «چندى قبل با سمیرا در تلگرام آشنا شدم و 
پس از مدتى وبا اعتمادسازى به بهانه هاى مختلف از او 

پول قرض مى گرفتم. »
ایمان گفت: «چون مى دانستم سمیرا در حساب بانکى 
اش پول دارد او را سر قرار حاضر کردم و پول خواستم اما 
سمیرا مخالفت کرد به همین خاطر او را هدف کتک هایم 
قرار دادم و با گرفتن کارت بانکى و رمزش توانســتم دو 

میلیون تومان از حسابش برداشت کنم.»
وى افزود: «پس از چند روز با دوســتم براى کیف قاپى 
در خیابان پرسه مى زدیم و زمانى که براى سرقت  کیف 
زن جوانى دست به کار شدیم پلیس سر رسید و دستگیر 

شدیم.»

پســر ده ســاله اى که در مخزن گازوئیل 30 هزار 
لیترى در شهرك پیکانشهر سقوط کرده بود توسط 

آتش نشانان نجات داده شد.
 به گزارش میزان، ســتاد فرماندهى آتش نشــانى 
ساعت 18و 35 دقیقه 18 دى با دریافت خبر وقوع 
این حادثه بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 76 را به 

محل حادثه در شهرك پیکانشهراعزام کرد.
رحیم قدیانلو فرمانده آتش نشــانان اعزامى درباره 
این حادثه گفت: این مخزن 30 هزار لیترى گازوئیل 
درگوشه اى از محوطه این شــهرك درزیر سطح 
زمین کارگذاشته شده بود که پسرى حدوداً ده ساله 
به علت نبود درپوش مناسب بر روى دریچه مخزن 

و نیز تاریکى هوا ناگهان به داخل آن سقوط کرد.
وى اضافه کرد: آتش نشــانان بــه محض حضور 
درمحل حادثه با قرار دادن نردبان دستى، این پسر 
را که دچار جراحت سطحى شــده بود، از داخل این 

مخزن خارج کردند.
این فرمانده آتش نشــانى در ادامــه تصریح کرد: 
خوشبختانه به هنگام وقوع این حادثه در این مخزن 
که حدود 3 الى 4 متر عمق داشــت فقط حدود 20 
سانتیمترآن داراى گازوئیل بود که اگراین مخزن، 
گازوئیل بیشترى داشــت قطعاً این فرد جان خود را 

از دست داده بود.
قدیانلو خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از تحویل 
این پسربچه به خانواده اش، همچنین انجام اقدامات 
ایمن سازى و دادن تذکرات ایمنى الزم به مسئولین 

و اهالى شهرك به ایستگاه خود بازگشتند.
شهروندان باید دقت کنند که حتماً نسبت به گذاشتن 
درپوش مناســب بر روى دریچه اینگونه مخازن و 
همچنین حفاظ گذارى در اطراف کانال ها و چاه هاى 

حفارى شده، اقدام کنند.

با سرقت هاى عجیب خودرو آشنا شوید

از سرقت آمبوالنس تا کیف قاپى با ماشین عروس

 مراقب اسکیمرها هنگام استفاده از دستگاه کارتخوان باشیدنقشه خواستگار تلگرامى براى سمیرا

سرقت ازحساب 140 مشتري در یک مغازه

نجات کودك 10 ساله
 از داخل مخزن

 30 هزار لیترى گازوئیل
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اندروید

رصد آنالین

گیگابایت ایران مادربردهاى 
Z270 خود را معرفى کرد 

نصف جهــان  پس از عرضــه رســمى پردازنده هاى 
کیبى لک به همراه چیپ ست سرى 200 اینتل و با ورود 
به سال 2017 میالدى، سازندگان مادربرد محصوالت 
جدید خود را رونمایى مى کنند. دفتر گیگابایت ایران نیز 
چهارشنبه بعد از ظهر، 15 دى ماه طى یک مراسم رسمى 
 AORUS خود را با برند جدید Z270 مادربردهاى سرى

رونمایى کرد.
نورپردازى مادربردهاى جدید برند آوروس تحت عنوان 
Multi Zone یکى از قابلیت هاى مادربردهاى ســرى 

200 گیگابایت اســت که با بهره گیرى از LED هایى 
با هشت حالت متنوع نورپردازى و ایجاد 16,8 میلیون 
رنگ، جلوه زیباترى به مادربردهاى این سرى بخشیده 
و کار تزئین کیس ها را نیز آســان تر مى کند. همچنین 
استفاده از کانکتورهاى متعدد بر روى مادربرد، امکان 
نصب انواع فن خنک کننده، پمپ واترکولینگ و فن هاى 

کیس را در تعداد زیاد در اختیار کاربران قرار مى دهد.
همچون نسل هاى قبل، گیگابایت استفاده از تراشه هاى 
جدیدتر Killer را ادامه داده و تراشــه هاى شــبکه و 
وایرلس باکیفیتى را براى مادربردهاى سرى 200 خود 
 Z270 برگزیده است. همچنین چیپ ست صوتى مادربرد
گیگابایت ساخت شرکت کریتیو اســت و با استفاده از 
خازن هاى طالیى گران قیمت، امکان تولید صدایى با 
خلوص باال و قدرت 120 دسى بل را براى بخش صوتى 

این مادربرد فراهم مى  کند. 

اپلیکیشن مدیریت ساده 
زمان در اندروید

 ClearFocus: Productivity Timer  نصف جهان
Pro  برنامه اى بسیار ساده و در عین حال پیشرفته 

براى مدیریت هر چه صحیح تر زمان براى اندروید 
مى باشــد. گاهى اوقات تمرکز بر روى کارها بسیار 
ســخت بوده و در عین حال در هنگام انجام آن ها 
وقت بسیار زیادى تلف خواهد شد، یکى از راه هاى 
جلوگیرى از این اتالف وقت یک اپلیکیشن مدیریت 
زمان حرفه اى براى تمرکز بر روى کار هاست ؛ پس 
از نصب نرم افزار ClearFocus با محیطى بســیار 
ساده رو به رو خواهید شد که شامل نام فعالیت شما در 
قسمت باال و یک تایمر معکوس مى باشد که زمان 
آن بســتگى به فعالیت هاى شما دارد! اما چیزى که 
باعث پیشرفت برنامه شده و طرفداران بسیارى را به 
سوى خود جلب کرده، نمودار هاى گرافیکى آن بوده 
که یک دید کلى و کامل از تمامى فعالیت هایتان را به 
شما نشان مى دهد ؛ به این صورت که در هر زمانى به 
راحتى به لیست تجزیه و تحلیل مراجعه کرده و میزان 
زمان گذرانده شده براى هر یک از فعالیت هاى خود 
را مشــاهده خواهید کرد. عالوه بر این ویجت ساده 
مربوط به اپلیکیشن را نیز مى توانید بر روى صفحه 
نمایش دیوایس اندرویدى خود قــرار داده تا در هر 

زمانى شمارنده را متوقف و یا از ابتدا شروع کنید.

Red Hat به روزرسانى جدید 
سیستم ابرى خود را عرضه کرد

نصــف جهــان  شــرکت Red Hat از بزرگتریــن 
توســعه دهندگان فناورى متن باز سیستم جدید خود 
را با نام Red Hat CloudForms ۴.۲ معرفى کرد تا 
این محصول به عنوان آخرین نسخه از پلتفرم مدیریت 
خدمات ابرى چندگانه باز شــرکت مذکور در اختیار 

سازمان ها قرار بگیرد.
به روزرســانى جدید پیشــرفت هاى فراوانى را براى 
قابلیت هاى پلتفرم کنونى در نظر گرفته است که خدمات 
آن از طریق ســرویس هاى پــردازش ابرى عمومى، 
ســرویس هاى پردازش ابرى اختصاصى و فضاهاى 

مخصوص کانتینرهاى نرم افزارى ارایه مى شود.
این سیستم جدید مى تواند با سرویس هاى مشابه از 
جمله Azure مایکروسافت و Cloud گوگل سازگارى 
بیشتر داشته باشد و همچنین خدمات ویژه متناسب با 

سرویس EC2 آمازون ارایه دهد. 

نصف جهان  کتابفروشى فردا با هدف ایجاد یک سیستم منسجم و تخصصى فروش کتاب به صورت آزمایشى فعالیت 
خود را آغاز کرد تا خرید کتاب را به صورت اینترنتى میسر کند. این سیستم بر پایه یک پروژه کارشناسى ارشد در حوزه 
مدیریت بازاریابى و فروش، پس از بررســى کامل و همه جانبه نمونه هاى موفق در دنیــا از جمله آمازون دات کام، 

کتابفروشى هاى زنجیره اى بارنس اند نابل و بوردرز طراحى و پیاده سازى گردید.
مدیر و مؤسس پروژه، با کمک فکرى یکى از ناشران فنى و مهندسى، این طرح را به صورت آزمایشى به اجرا در آورد. 
در مرحله اول صرفًا کتاب هاى فنى و مهندسى در این شبکه توزیع شد. در ادامه این پروژه مورد توجه یکى از اساتید 
دانشگاه قرار گرفت و با افزایش ســرمایه گذارى این پروژه، سیستم نرم افزارى ارتقا یافته و حرکت به سمت پوشش 

کامل کتابهاى منتشر شده پارسى در دستور کار قرار گرفت. 
در حال حاضر بیش از 87 هزار عنوان کتاب در این سیستم معرفى شده و امکان خرید کتاب ها به صورت اینترنتى به 
آسانى میسر است. بسیارى از ناشران و مراکز پخش کتاب توزیع کتاب هاى منتشر شده خود را از طریق این سیستم 

http://www.fardabook.com :وب آدرس انجام مى دهند.   

نصف جهان CarX Highway Racing را مى توان از گرافیکى ترین، هیجان برانگیزترین و زیباترین بازیهاى ماشین 
سوارى و اتومبیلرانى براى تبلت ها و گوشى هاى اندروید دانست. در این بازى شما بر انواع ماشین هاى رویایى سوار 
مى شوید و در بزرگراه هاى شهرهاى مختلف و زیباى جهان به ماشین سوارى مشغول مى شوید! ماشین سوارى شما 
در حالت هاى مختلف رقابتى و فرار از دست پلیس صورت مى پذیرد و تا مى توانید باید گاز دهید و با الیى کشیدن مانع 
از دستگیرى خودتان شــوید! حالت هاى مختلف آب و هوایى با چرخه شب و روز نهایت لذت و هیجان را به شما القا 
مى کند، ماشین هاى مختلف با ســاخت واقعى در کنار پخش موزیک هاى هیجانى آن هم در زیباترین مکان هاى 

جهان بدون شک تجربه اى متفاوت از بازیهاى ماشینى را در دستگاه اندرویدیتان به ارمغان مى آورد! 
برخى از ویژگى هاى این بازى:

■ طراحى شده بر اساس قدرتمندترین موتورهاى گرافیکى    ■ انواع ماشین هاى مختلف و رویایى براى انتخاب
■ چرخه مختلف آب و هوایى و شب و روز     ■ ترافیک شدید و پلیس هاى بى امان

■ صداگذارى هیجان آور با پخش موزیک هاى عالى    ■ گرافیک اچ دى با کنترلرهاى بسیار عالى

راهنماى خرید

نصف جهان  دوربین کانن مدل «SX720 HS» یکى 
از بهترین گزینه ها براى عکاســانى اســت که عالقه 
به دوربین هاى کامپکــت دارند. این مــدل به لطف 
پردازشگر «DIGIC 6» به خوبى تمام عملیات عکاسى 
را انجام مى دهد. زوم بســیار قوى آن، باعث مى شود 
که بتوانید به راحتى از جزئیات اشیائى که در دوردست 
قرار دارند عکاسى کنید. حسگر از نوع CMOS است 
و با دقت موثــر 20.3 مگاپیکســلى، عملکرد خوبى 
دارد. لنز این دوربین بســیار خوش ســاخت و کارآمد 
اســت و با فاصله کانونى 24 تــا 960 میلى متر فاصله  
وسیعى را پوشش مى دهد؛ همچنین براى شما عالوه بر 
عکاســى زوم و نرمال، حالت ماکرو را فراهم مى کند. 
حداقل فاصله اى که باید براى فوکوس رعایت شــود، 
یک سانتى متر اســت. مى توانید به  لطف این قابلیت 
از حشــرات، گرده هاى گل و جزئیات بســیار کوچک 

عکاسى کنید. فوکوس به دو صورت خودکار و دستى 
صورت مى گیرد و در واضح ثبت کردن عکس ها بسیار 
مفید اســت. بزرگ نمایى آن به صورت اپتیکال انجام 
مى شــود و تا چهل  برابر ســوژه را نزدیک  تر از حالت 
عادى ثبت مى کند. براى عکاســى پیاپى، این دوربین 
قادر اســت که در هر ثانیه نزدیک به شش فریم ثبت 
کند که براى عکاســى از ســوژه هاى متحرك، مانند 
پرواز پرندگان بســیار پرکاربرد خواهد بود. به واسطه  
این دوربیــن مى توانید عالوه بر عکاســى، از لحظات 
خاطره انگیز فیلم بردارى کنید. فیلم بردارى با رزولوشن 
Full HD انجام مى شود و کیفیتى پذیرفتنى دارد. این 

دوربین فاقد چشمى اســت و عکاسى را باید به کمک 
صفحه نمایــش انجام دهید. این صفحه نمایش ســه 
اینچى و با تکنولوژى LCD ســاخته شده است. دقت 
آن 922000 نقطه است و تصاویر در آن بسیار واضح 

نمایش داده مى شوند. کارت حافظه قابل اتصال به این 
دوربین از نوع SDHC اســت. براى اشتراك گذارى 
هم زمان تصاویر، یک عدد پورت HDMI در قســمت 
کنارى بدنه تعبیه شــده اســت؛ همچنیــن، به  لطف 
خروجــى USB، مى توانید تصاویر را به واســطه  یک 
کابل به کامپیوتر خود انتقال دهید؛ همچنین براى این 
 ،Wi-Fi کار مى توانید با بهره مندى از تکنولوژى بى سیم
دوربین را به کامپیوتر، تبلــت یا موبایل متصل کرده و 
فایل ها را انتقال دهید. با تهیه ایــن دوربین، صاحب 
همراهى همیشگى خواهید شد که ثبت مناظر طبیعى و 

لحظات خاطره انگیز را برایتان انجام مى دهد.
هم اکنون دوربیــن کانن مــدل «SX720 HS»  را 
مى توانید با قیمتــى در حــدود 1200000 تومان از 
فروشــگاه هاى آنالین و یــا بازار داخلــى خریدارى 
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بزرگراه اندروید 

 
غیر فعال سازى 

تبلیغات گوگل روى اندروید
نصف جهــان اگر قصد دارید بصــورت کامل روش 
غیر فعالســازى تبلیغات گوگل را که حتى بصورت 
هوشمند بر اساس ســالیق شــما انتخاب شده و 
به نمایــش در آمده اند از روى دســتگاه اندرویدى 
خود غیــر فعال کنید یک راه بســیار ســاده وجود 

دارد.
در ابتدا نیاز اســت که وارد بخش Settings گوشى 
خود شوید. بدین منظور مى توانید نوار اطالع رسانى 
را به سمت پایین کشیده و بر روى آیکون چرخ دنده 

ضربه بزنید.
 در قسمت Personal بر روى Google ضربه بزنید.

 به دنبال گزینه Ads در زیر قسمت Services گشته 
و وارد آن شوید.

 Opt out of Ads هم اکنــون دکمه اى بــه نــام 
Personalization مشــاهده مى کنید که بصورت 

پیش فرض فعال اســت و نیاز اســت با ضربه زدن 
روى آن بــه غیــر فعال کــردن تبلیغــات گوگل 

بپردازید.
 ُخب همه چیز تمام شده و از این به بعد به جاى آگهى 
هاى سفارشى سازى شــده در داخل اپلیکیشن ها، 
حالت عادى برنامه یا تنها تبلیغات مختص به آن را 

مشاهده خواهید کرد. 

دستیارهاى هوشمند گوگل 
باهم گپ مى زنند

  مهر | گوگل موفق بــه ارتقــاى طراحى 
دو دســتیار هوشــمند خانگــى خــود موســوم 
بــه Google Home بــه گونــه اى شــد کــه 
آنهــا بتوانند براى ســاعت هــاى متمــادى در 
مــورد موضوعــات مختلــف بــا هم بــه بحث 

بنشینند.
روبات هاى یاد شــده ابتدا به معرفــى خود و بیان 
مسائلى مانند سن، جنسیت، قیافه ظاهرى و عالئق 
خود پرداختند و سپس در مورد موضوعات مختلفى 
اعم از خرس هــاى قطبى، امکانات ســایت هاى 
مختلف اینترنتى، کتب، فیلم ها و موســیقى مورد 
عالقه و ... تبادل نظر کردند. ایــن روبات ها حتى 
در مورد موضوعاتى مانند عشــق کــه به نظر مى 
رســد تنها مختص انســان ها باشــد هم به بحث 

پرداختند.
بحث و جدل این روبات هــا در فضاى مجازى که 
حتى صحبت هاى یکدیگر را قطع کرده و به وسط 
حرف هاى هم مى پرند مورد توجه گسترده کاربران 
اینترنت قرار گرفته و برخى از آنها به شــوخى این 
بحث ها را یــادآور مکالمات بى پایــان پیرمردها 
و پیرزن هایى دانســته اند که براى ســاعت هاى 
متمادى در پارك ها به صحبت کــردن با یکدیگر 

مى پردازند.

ترفند

فناورانه باج افزار، طاعون سال 2016
نصــف جهــان  رمزنگارى و باج ریشــه هاى عمیقى در 
تاریخ بشریت دارند. با این حال، تنها در چنده دهه اخیر 
رشد چشم گیر آن ها دیده مى شود. آغاز این رشد از سال 
1989بود، زمانــى که دکتــر Joseph L. Popp این 
آلودگى را همه گیر کرد، و حاال مــا آن را با نام باج افزار 

مى شناسیم.

ریشه یابى
یکى از شناخته شــده ترین و قدیمى ترین طرح هاى 
 AIDS با نام Popp اخاذى مبتنى بر کامپیوتر توســط
Trojan یا PC Cyborg صورت گرفت،این تروجان با 

توزیع پیلود هاى مخرب خود فایل هاى رایانه  قربانى را 
مخفى کرده و نام آنها را رمزگذارى مى نمود و به کاربر 
اعالم مى کرد که رایانه ى وى آسیب دیده و براى رفع 
مشــکل باید مبلغ 189 دالر به یک صندوق پستى در 
پاناما ارســال کنید تا بعد از آن یک دیسک بازیابى به 
آدرس شما ارســال گردد تا بتوانید محتواى درایو خود 

را دوباره برگردانید.

باج افزارهاى امروز
امروزه کمــى مفهــوم باج افزارها تغییر کرده اســت. 
شــاید قابــل توجه ترین تغییــر آنها این باشــد که به 
جــاى جمــع آورى پرداخت ها از صندوق پســتى، اما 
حاال مجرمــان مى توانند در شــبکه هاى ناشناســى 
مثــل TOR و I2P بــا اســتفاده از بیت کوین هــا 
از اجــراى قانون فرار کننــد. چه چیــزى در مورد این 
طرح ها وجود دارد که باعث شده اســت آنها را ماندگار 

کند؟

کسب درآمد مســتقیم به آن ها کمک بزرگى مى کند. 
مقدار میانگین باج ها تقریبا $۳۰۰ اســت. صحبت در 
مورد کمپین هاى میلیــون دالرى باج افزارها کمى دور 
از ذهن به نظر مى رسد اما گذشت زمان در طول زمان و 
طرح هاى مختلف اخاذى قدرت آن ها را ثابت کره است.
اغلب براى قربانیان این ســوال در ذهن پیش خواهد 
آمد که بین پرداخت باج و یا از دســت دادن فایل هاى 
خود کــدام یــک را انتخاب کنند. متاســفانه بیشــتر 
قربانیان عملیات پرداخت بــاج را انتخاب مى کنند که 
ما به هیچ وجه آن را توصیه نمى کنیم، بهتر اســت در 
هنگام روبه رویى بــا باج افزارها فکــر راه چاره اى جز 
پرداخت باج باشــید، براى مثال رمزگشاى فایل هاى 
 No More Ransom رمزنگارى شده خود را در سایت

بیابید.
تعداد باج افزارهــاى جدیدى که هر روزه تشــخیص 
داده مى شــوند ممکن اســت کمى دلهره آور باشد اما 
در این مســئله هم کیفیت مــد نظر اســت و کمیت 
بى اهمیت است. تعداد نســبتا کمى از بدافزارها هستند 
که به خوبى عملیــات کدگذارى را انجــام مى دهند و 
راه فرارى را براى قربانى جــز پرداخت باج نمى گذارند. 
جالب اســت مجرمان ســایبرى پس از رمزنگارى و 
درخواســت باج، بخش پشــتیبان فنى خــود را به کار 
میگیرند و بــه قربانیان کمک مى کنند تــا روند خرید 
بیت کوین را براى پرداخت باج به طور تمام و کمال انجام 

دهند.
به عنوان یک مدل کسب وکار، باج افزار سال هاى سال 
است که نمایان شده است و البته ایجاد انواع بدافزارها 
تنها به مهارت هاى فنى محدود نمى شود، در باج افزارها 

هنر این است که یه باج افزارى قوى و خطرناك ایجاد 
شود که بتواند دستمزد رمزنگارى را با ترفندى خاص از 

قربانى دریافت کند.
ســاده ترین راه بــراى آماتورهــا مراجعه بــه چنین 
کســب وکارى اســت که با انجــام کارى نامشــروع 
مى توانند از نقطه ضعــف کاربران پول کســب کنند 
و متاســفانه ایــن نــوع از معامله بســیار پــر رونق

 است.

روند هاى آن
برخى از باج افزارهاى جدید در برزیل نشــان مى دهد 
که آن ها همچنان در حال رشــد هســتند اما در بیشتر 
آن ها تغییر نام بیشــتر از نوآورى دیده مى شود. اما چرا 
خالقان باج افزار باید براى ایجاد کــد خود را به زحمت 
بیندازند؟ حتى کودکان هم بدون داشــتن هیچ دانش 
خاصى مى توانند کیت هاى باج افزار را با همه چیزهایى 
که براى شروع یک کمپین نیاز دارند، خریدارى کنند و 
یک موضوع را براى آن ها انتخاب کنند. اگر نام تجارى 
انتخاب شــده بــراى آن جالب باشــد، مى تواند توجه 
رسانه ها را جلب کند و درنتیجه نه تنها براى آن ها پولى 
را به ارمغان نمى آورد بلکه رسوایى و بدنامى هم به همراه 

خواهد داشت.
ما به اندازه کافى ساخت و ایجاد باج افزارهاى بى کیفیت 
را دیده ایم که آن ها از لوگوى یــک برنامه تلویزیونى، 
یک تصویر از یک شــخصیت یا حتى جوك ها در مورد 
سیاستمداران الگو گرفته اند. با این حال، تشخیص آن ها 
بسیار آسان اســت و در حال حاضر بسیارى از مجرمان 
یک نام براى باج افزار خود در نظــر مى گیرند و تنها با 

گذاشــتن یک ایمیل از خود براى تماس با آن ها و یک 
آدرس بیت کوین بــراى پرداخت، قربانیــان را به دام 

مى اندازند.
با توجه بــه روش هــاى گوناگون پرداخــت، خانواده 
باج افزارها در حــال حاضر بیشــترین اســتفاده را از 
بیت کوین ها براى درخواســت باج خواهى داشته اند. با 
این حال باز هم عجیب نیست که نمونه هاى عجیب و 
غریبى از روش هاى پرداخت مثل PaySafeCard از 

جانب مجرمان درخواست شود.

سخت کوشى و نگاه به آینده
در نظر گرفتن الگویى براى اصالح باج افزارها پروژه اى 
است که مدت ها آن را شروع کرده ایم و راهى طوالنى 
را در پیــش داریم. جمــع آورى شــواهد و آمار کمک 
بزرگى به روند کار ما مى کند اما متاسفانه تمام کسانى 
که توســط باج افزارها آلوده مى شــوند گزارشى را در 
اختیار ما قــرار نمى دهند و جمــع آورى مجموعه اى از 
اطالعات بدون اطالعات موثق حقیقتا کارى ســخت

 است.
 No همکارى سازمان هاى مختلف با هم باعث شده تا
More Ransom شکل بگیرد و مشــکل بسیارى از 

قربانیان را حل کند. حمایت بیشتر احزاب  مختلف از این 
پروژه، شــانس ما را براى جلوگیرى از حوادث پیش رو 

بیشتر مى کند .
و اما براى کاربران نیز، دانش قدرت آن ها اســت.بهتر 
اســت باج افزارها را به طور کامل بشناســید و راه هاى 
مقابله با آن ها را در نظر بگیرید و موارد امنیتى را رعایت 

کنید.
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ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 95-1021 خواهان آقاى داود نعمتى ورنوســفادرانى دادخواستی مبنی بر الزام 
خوانده به تنظیم سند رسمى موتورسیکلت پیشرو 135- شــماره ى 631/29796 و مطالبه ى  هزینه ى 
صدور بیمه نامه المثنى به مبلغ 30/000/000 ریال به طرفیت آقاى مجید صالحى تقدیم نموده است.وقت 
رسیدگی براي مورخ 95/11/19 ســاعت 4/5 عصر تعیین گردیده،  لذا با عنایت به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضاي خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت 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 وقت رسیدگی ابالغ قانونى تلقی شده 
ـ خـاذ خواهد شد .  م الف: 31059 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان  و تصمیم مـقـتـضـی ات

اصفهان(مجتمع شماره یک)/10/548
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 419/95 خواهان آیت اله مکارم دادخواســتى مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
ابراهیم خواجوى پور تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي مورخ 95/12/1 ساعت 5/30 عصر تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه پیروزى مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 31060 شعبه 35 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/10/549
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 824/95 ش ح 52 خواهان محمد جمشیدى زاده دادخواست مبنی بر مطالبه مبلغ 
بیست و ســه میلیون ریال به طرفیت رضا پهلوان زاده خوراسگانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي 
مورخه 95/12/1 ساعت 10 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از 
چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 31053 شعبه 52 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/553
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 458/95 خواهان کورش منصوریان دادخواســتى مبنی بر مطالبه به طرفیت 
علیرضا قضاوى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/8 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه پیروزى مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـــود.  م الف: 31048 شعبه 35 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

سه)/10/554
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 1019/95 خواهان بهزاد عرب دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محسن 
آرش منش تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روز مورخه 95/12/7 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان 
صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 31037 شعبه 20 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 555 /10
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 811/95 خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به طرفیت 1- محمدرضا زمانى 2-علیرضا حسنى 3- مسعود قلتگ 
4- حبیب اله رجایى زاده تقدیم نموده است.وقت رســیدگی براي روز شنبه مورخ 95/11/23 ساعت  عصر 
4 تعیین گردیده، 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 رسید گی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خیابان آتشگاه ، مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 31038 

شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/10/556

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 1456/95 خواهان على اکبر معینى کربکندى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک 
به طرفیت میثم مشهدى علیزاده تقدیم نموده اســت.وقت رسیدگی براي روز مورخه 1395/11/24 ساعت 
9  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 خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 6 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 31031 شعبه ششم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 557 /10
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 950822 خواهان 1- زهــرا دهقانى 2- مطهره ابهرى دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه یارانه از تاریخ 1394/10 مقوم بر 5500/000 ریال و جداسازى یارانه به طرفیت احمد ابهرى تقدیم 
نموده است.وقت رسیدگی براي روز شــنبه مورخه 95/11/23 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 
8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه اول شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مى شود.  م الف: 31034 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره 

یک)/ 560 /10
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 1011/95 خواهان ها: حشمت اله غالمى هفشــجانى 2- سکینه حسین پور 
3- سعید 4- زهرا 5- راحله 6- حشمت اله 7- بهاره ورثه مرحوم ابراهیم غالمى دادخواستی مبنی بر الزام 
به انتقال یک دستگاه اتومبیل خاور به شماره 12796 شهرکرد 92 به طرفیت 1- حسن صفرزاده 2- فاطمه 
کرمى باصیرى 3- رمضان حبیبى خوئى 4– حمید مقصودى تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روز شنبه 
مورخ 95/11/23 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده، 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 آتشگاه ، مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی  و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 31035 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره 

دو)/10/561
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1598/95 خواهان مالک کیانى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت خلیل طالبى 
اسفندرانى تقدیم نموده است.وقت رســیدگی براي روز مورخ 1395/12/9 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خ سجاد، خ ارباب، مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى 
شود.  م الف: 31028  شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 10/562

ابالغ وقت رسیدگى  
شماره: 846/95 ش ح/15- 95/9/28 مرجع رســیدگى: شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوسیله 
اعالم مى نماید به موجب درخواســت ایران هاشــمى 1- زهره 2- فاطمه ریاحى منــش به طرفیت اصغر 
ریاحى منش قرار تحریر ترکه مرحوم محمود ریاحى منش طى شماره 852- 95/8/29 در شوراى حل اختالف 
شعبه 15 اصفهان صادر و وقت اجراى قرار ساعت 5/30 عصر مورخ 95/12/7 تعیین گردیده است لذا از ورثه 
یا نماینده قانونى آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت 
مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ سجاد خ حاج رحیم ارباب 
حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 31023 شعبه 15 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/563
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 817/95 ش 25 خواهان علیرضا صالحى با وکالت پویه پروانه دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات به طرفیت احمد داورى تقدیم نموده  است؛ 
وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/15 ساعت 4 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 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: 31019 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/565
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 816/95 خواهان علیرضــا صالحى با وکالت پویه پروانه دادخواســتی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 31/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات به طرفیت محمــد جعفرى اراضى تقدیم 
نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 95/12/15 ســاعت 3:30 عصر 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 رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى، 
چهارراه وکال مجتمع شــوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـــود.  

م الف: 31020 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/566
ابالغ 

در خصوص پرونده کالسه (941225) 210/95 ش اول خواهان مژگان الهیارى دادخواستی با وکالت ناصر 
نادرى بختیارى به طرفیت مهدى شــفیعى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي یک هفته پس از ابالغ 
جهت ابالغ نظریه کارشناس تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي 
مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 
اول شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 31022 شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/568
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1379/95 خواهان سجاد صادقى با وکالت فاطمه قاسمى دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چک به طرفیت هنگامه تراکمه سامانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز مورخه 95/12/4 
ساعت 10 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 خیابان ارباب، روبروي مدرسه 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 57 کدپســتی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 6 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـ ضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 31014 شعبه ششم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/10/569
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 881/95 ش/41 خواهان راضیه عباسى کوپائى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت سید ناصر حسینى ازان آفارى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخه 95/12/2 
ساعت 17 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 دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 31011 شعبه 41 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/572
ابالغ وقت رسیدگی

در خصــوص پرونده کالســه 1448/95 خواهان نرگــس پاکروان دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلغ 
52/000/000 ریال به طرفیت سکینه قجاوند تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/3 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 ارباب روبروي مدرسه نیلی پور مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 31004 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/578
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951007 خواهان جعفر امینى با وکالت خانم لطفى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت آرش تسلیمى تقدیم نموده است، وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/11/24 ساعت 11 صبح تعیین 
گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خ واهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 2 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:31005 شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/579
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951481 خواهان زهرا جهانگیرى دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه رسید به 
طرفیت غالمعلى سلطانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 95/11/30 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب 
ساختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 6 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 30996 شعبه ششم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/580
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 950998 خواهان عباس بهارزاده دادخواستی مبنی بر اعتراض به قرار تأمین 
خواسته به طرفیت علیرضا شــهنامى- مهدى متین تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز یک شنبه 
مورخ 95/11/24 ساعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع  شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـ ضـی اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 31043 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/581
ابالغ 

در خصوص پرونده کالسه 252/95 خواهان زهرا چناریان نخعى دادخواستی مبنى بر مطالبه نفقه به طرفیت 
محمدرضا حسین زاده تقدیم نموده  است. وقت مطالعه و یا اعتراض به نظریه کارشناسى ظرف مدت 7 روز 
از تاریخ انتشار در روزنامه ساعت 19 لغایت 15 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، به این شــعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 31006 شعبه 19 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/582
ابالغ راى

کالسه پرونده: 502/95 شماره دادنامه: 696- 95/7/24 مرجع رســیدگى شعبه 28 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان سید مجید عسگرى به نشانى اصفهان خ پروین بعد از پل سرهنگ جنب پل هوایى ایزوگام 
سامان خوانده: محمدعلى دهقانى زاده به نشانى مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک به انضمام مطلق 
خسارات گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا در 
خصوص دادخواست آقاى سید مجید عســگرى به طرفیت آقاى محمدعلى دهقانى زاده بخواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 23509094 عهده بانک پست بانک ایران به انضمام 
خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شــورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى 
خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى خوانده به خواهان را 
حکایت مى کند على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 315 ، 310 ، 309 ، 307 ، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 340/000 ریال به عنوان خسارات دادرسى و 
هزینه نشر آگهى طبق تعرفه به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 94/8/30 لغایت زمان وصول و ایصال 
آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى  در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى اصفهان 

مى باشد.م الف: 31063 شعبه 28 حقوقى شوراى حل  اختالف شهرستان اصفهان /10/583
ابالغ راى

کالسه پرونده: 501/95 شماره دادنامه: 695- 95/7/24 مرجع رســیدگى شعبه 28 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان سید مجید عسگرى به نشانى اصفهان خ پروین بعد از پل سرهنگ جنب پل هوایى ایزوگام 
سامان خوانده: اصغر دهقانى به نشانى مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک به انضمام مطلق خسارات 
گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا در خصوص 
دادخواست آقاى سید مجید عسگرى به طرفیت آقاى اصغر دهقانى بخواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 379755 عهده بانک ملى به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با 
توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار 
کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى خوانده به خواهان را حکایت مى کند على هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوى به اســتناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 315 ، 310 ، 309 ، 
307 ، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 340/000 ریال به عنوان خسارات دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه 
به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 93/8/20 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخ واهى  
در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد.م الف: 31062 شعبه 

28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک) /10/584
ابالغ راي

کالســه پرونده: 950375 شــماره دادنامه: 1405- 95/8/26 مرجع رسیدگی: شــعبه پنجم شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حجت اله مؤمنیان به نشانى: اصفهان شاپور جدید نرسیده به شهردارى منطقه 
12 جنب تاکسى تلفنى ارابه با وکالت مراد اسماعیلى به نشانى: فارسان خیابان شهید بهشتى دفتر وکالت، 
خوانده: خسرو الرى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: اســترداد یک دستگاه تانکر،  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 دعواى 
خواهان با وکالت آقاى مراد اسماعیلى به طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته استرداد یک دستگاه تانکر 
از نوع آذرآب دستگاه کالبرس ایتالیایى موضوع قرارداد مورخ 92/1/20 به انضمام مطلق خسارات وارده. با 
عنایت به محتویات پرونده قرارداد فى مابین پیوست پرونده و اظهارات وکیل خواهان مبنى بر اینکه خوانده 
به موجب قرارداد عادى مورخ 1392/1/20 از موکل اجاره نموده و بعد از اتمام مدت قرارداد 1393/2/5 از 
استرداد تانکر با مشخصات به شرح دادخواست استنکاف نموده عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و عدم 
دفاع مؤثر در مقابل دعوى خواهان لذا شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده 
198 و 519 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى حکم بر محکومیت خوانده به استرداد یک دستگاه 
تانکر از نوع آذرآب دستگاه کالبرس ایتالیایى موضوع قرارداد مورخ 92/1/20 در حق خواهان و پرداخت مبلغ 
1/995/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مدت واخواهى ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و در خصوص قرار تأمین 
خواسته با توجه به عدم تودیع خسارت احتمالى به اســتناد تبصره ماده 108 قانون آئین دادرسى مدنى قرار 
رد تأمین خواسته صادر مى نماید. م الف: 31061 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/585
ابالغ راي

کالسه پرونده: 265/95 شماره دادنامه: 721/95- 95/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه 41 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: بانک ملت استان اصفهان به نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان شعب 
بانک ملت استان اصفهان با وکالت مع الواسطه: خانم آزاده باللى مهیارى به نشانى: اصفهان چهارراه تختى 
روبروى ورزشــگه تختى نبش کوچه ارباب، خواندگان: 1- جمیله کلسم فرزند عزیزاله به نشانى: اصفهان 
خیابان فالطورى کوچه صبا پالك 69 و 2- محمد صباغ نیل فروش فرزند حسین و 3- محسن کالهدوزان 
فرزند اکبر  هر دو به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 69/500/000 ریال موضوع قرارداد شماره 
92959138/68 مورخ 1392/05/29 بانضمام مطلق خســارات قانونى، 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 بشرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي بانک 
ملت استان اصفهان با وکالت مع الواسطه خانم آزاده باللى مهیارى به طرفیت 1- جمیله کلسم و 2- محمد 
صباغ نیل فروش و 3- محسن کالهدوزان به خواســته مطالبه مبلغ 69/500/000 ریال موضوع قرارداد 
شماره 92959138/68 مورخ 1392/05/29 بانضمام مطلق خسارات قانونى وکیل خواهان بدواً مطابق متن 
دادخواست تقدیمى اظهار داشته خواندگان از خواهان تسهیالت بانکى دریافت داشته و از بازپرداخت اقساط 
ان امتناع نموده اند لذا تقاضاى محکومیت خواندگان را دارد شــورا با عنایت به محتویات پرونده و ضمائم 
پیوست و اظهارات وکیل خواهان بشرح صورتجلسه مورخ 1395/07/26 و با عنایت به مواد 5 و 6 و 6 و 17 
قرارداد شــماره 92959138/68 مورخ 1392/05/29 و مواد 2 و 7 تعهدنامه عادى ضمیمه آن و با عنایت 
به عدم حضور هیچ یک از خواندگان على رغم ابالغ قانونى وقت رسیدگى و  عدم ارسال الیحه دفاعیه در 
اعتراض و یا رد خواسته خواهان شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 69/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1395/03/17) لغایت تاریخ صدور حکم 
و مبلغ 1/730/000 ریال بابت هزینه  دادرسی و نشر آگهى و هزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى صادر 
و اعالم میدارد. راي صادره غیابی و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از 
انقضاى مدت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. رأى 
اصالحى: در خصوص خواهان و خواندگان با مشخصات فوق، به دلیل اشتباه سهوى در محاسبه خسارت 
تاخیر در دادنامه شماره 95-721 مورخ 1395/08/29 اصدار یافته از این شورا، با استناد به ماده 28 قانون 
شــوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 309 قانون آئین دادرســى مدنى، بدین وسیله حکم صادره به 
محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه معادل 21 درصد از تاریخ تقدیم دادخواست 
(1395/03/17) لغایت زمان اجراى حکم اصالح و اعالم مى نماید تسلیم رونوشت رأى اصلى بدون رونوشت 
رأى تصحیحى ممنوع است. م الف: 31054 شعبه 41 حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/586
ابالغ راي

کالســه پرونده: 748/95 شماره دادنامه: 948- 95/9/7 مرجع رســیدگى: شعبه 24 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: غالمرضا کدخدایى به نشــانى: خ کهندژ نمایشــگاه نور با وکالــت نرجس محمدى به 
نشانى: اصفهان خ نیکبخت شرقى بعد از بانک ملى جنب مشاور امالك ساحل طبقه 2، خوانده: الهه ترابى 
زیارتگاهى به نشــانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 101/000/000 ریال بابت یک فقره چک 
299173- 95/2/12 بانضمام کلیه خسارات قانونى و حق الوکاله وکیل. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى 
شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى غالمرضا کدخدایى با وکالت نرجس محمدى به طرفیت خانم 
الهه ترابى به خواسته مطالبه مبلغ101/000/000 ریال وجه چک به شماره 299173- 95/2/12 به عهده 
بانک به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونaده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 

دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و یک میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و دو میلیون و ششــصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر و تادیه و هزینه نشر آگهى از تاریخ سررسید چک موصوف (95/2/12) تا تاریخ 
اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 31052 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/587
ابالغ راي

کالســه پرونده: 726/95 شــماره دادنامه: 933- 95/9/29 مرجع رسیدگی: شــعبه بیست شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: سید على اصغر میریان به نشــانى: اصفهان- هشت بهشت غربى- جنب بانک 
صادرات- فروشگاه عارف با وکالت نرجس محمدى به نشانى: خ نیکبخت شرقى- بعد از بانک ملى جنب 
مشاور امالك ساحل طبقه 2، خوانده: فرامرز دهش به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ سیزده 
میلیون تومان وجه پنج فقره چک به انضمام مطلق خسارات،  گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید على اصغر میریان با وکالت 
نرجس محمدى به طرفیت فرامرز دهش بخواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه 5 فقره چک به 
شماره هاى 573212- 94/12/5 و 573209- 94/7/25 و 573214- 94/11/16 و 301370- 95/2/11 
و 301369- 95/1/21 عهده بانک رفاه کارگران و مسکن 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 مســتندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازي نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوي به استناد مواد 198، 519 ، 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 315 ، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 130/000/000 یکصد و ســى میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 3/820/000 سه میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر واعالم می گردد. راي صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. و پس از مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 31051 شعبه 20 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/588
ابالغ راي

کالسه پرونده: 749/95 شــماره دادنامه: 947- 95/9/10 مرجع رسیدگى: شعبه 24 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: غالمرضا کدخدایى به نشانى: اصفهان خ کهندژ نمایشگاه اتومبیل نور با وکالت نرجس 
محمدى به نشانى: اصفهان خ شیخ صدوق شمالى خ نیکبخت شرقى بعد از بانک ملى ایران، خوانده: امید 
شاه سالئى گنیرانى به نشانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 98/500/000 ریال بابت یک فقره 
چک 1559/029448/50 مورخه 95/3/15 بانضمام کلیه خسارات قانونى و حق الوکاله وکیل. با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم سیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راي 
می نماید. راي قاضى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى غالمرضا کدخدایى با وکالت نرجس 
محمدى به طرفیت آقاى امید شاه سالئى گنیرانى به خواسته مطالبه مبلغ98/500/000ریال وجه چک به 
شماره 1559/029448/50 مورخه 95/3/15 به عهده بانک ملى ایران به انضمام مطلق خسارات قانونى، با 
توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و  ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و دو 
میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر و تادیه و هزینه نشر آگهى از تاریخ سررســید چک موصوف (95/3/15) تا تاریخ اجراي حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 31050 گازرى قاضى شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/589
ابالغ راي

کالســه پرونده: 1249/95 شــماره دادنامه: 9509976797901614- 95/9/25 مرجع رسیدگى: شعبه 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمدرضا معینى کربکندى به نشانى: اصفهان شاهپور جدید خیابان 
مشیرالدوله روبه روى گاراژ مشیر جنب رستوران اشراف فروشگاه فنگ معین با وکالت 1- حسین محمدیان 
2- مهرى نمازیان هر دو به نشانى: اصفهان شیخ صدوق شمالى ســاختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 
سوم واحد 18 ، خوانده: سعداله شهبازى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم سیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي آقاى محمدرضا معینى 
کربکندى به طرفیت آقاى سعداله شهبازى به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به شماره  
869290 به  عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و  ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198، 515 ، 519 ، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 2/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و 
خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف95/1/10  (869290) تا تاریخ اجراي حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع 
و ظرف20روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 31049 

شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/590
ابالغ راى

کالسه پرونده: 433/95 شماره دادنامه: 419- 95/6/13 مرجع رســیدگى شعبه 16 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان عبدا... ایزدى نشــانى اصفهان خ 24 مترى دوم کوچه حافظ پ 10  خوانده محمد على 
کاویانى به نشانى مجهول المکان خواســته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانضمام 
هزینه دادرسى و تاخیر تادیه با عنایت محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا دعوى عبدا... ایزدى بطرفیت محمدعلى 
کاویانى بخواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک شــماره 697648 – 94/5/20 عهده  بانک 
تجارت به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم 
پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده به ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اى به این 
شعبه ارائه ننموده بر شورا  ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/720/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ  وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى 
باشد.م الف: 31046 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف  شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/591

ابالغ راى
کالس پرونده: 435/95 شماره دادنامه: 409- 95/6/13 مرجع رســیدگى شعبه 16 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان عبدا... ایزدى نشانى اصفهان خ 24 مترى دوم کوچه حافظ پ 10  خوانده عطاء ا... کرمى به 
نشانى مجهول المکان خواسته مطالبه مبلغ 95/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانضمام هزینه دادرسى 
و تاخیر تادیه با عنایت محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا دعوى عبدا... ایزدى بطرفیت عطاء ا... کرمى بخواسته 
مطالبه مبلغ 95/000/000 ریال وجه چک شماره 799989 – 94/7/1 عهده  بانک ملى به انضمام مطلق 
خسارات قانونى با توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
به ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده بر شورا  ثابت 
است لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 95/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/330/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ  وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد.م الف: 31045 شعبه 

16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شما ره دو)/10/592
ابالغ راى

کالسه پرونده اصلى: 95- 517 شماره دادنامه: 975- 95/9/30 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 15 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان غالمعلى ثمره نجف آبادى به نشــانى اصفهان خ رباط کوچه شکوفه پ 10 
خوانده: سعید عباس فر به نشانى مجهول المکان خواسته مطالبه گردشکار: به تاریخ 95/9/23 شعبه 15 با 
عنایت به محتویات پرونده کالسه 95-517 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى 
با اســتعانت از خداوند متعال یه شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید . راى قاضى شورا در خصوص 
دعوى غالمعلى ثمره نجف آبادى به طرفیت سعید عباس فر به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال 
موضوع دو فقره چک به شماره هاى 226240 – 94/10/16 و 226241- 94/11/16 عهده بانک صادرات 
به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونى درجلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در 
خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى خواهان ار محرز و ثابت 
تشخیص داده و مستندا به مواد 198 – 515 – 519 – 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت  
خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 279/000 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکهاى موصوف لغایت زمان وصول بر اساس شاخص 
بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى حقوق ى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 31044 شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/593
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950944 شــماره دادنامه: 1612-950 – 95/9/30 مرجع رسیدگى شعبه 9 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان سید داود حسینى به نشانى اصفهان کهندژ نبش کوچه 18 ابزار داود خواندگان : 
1- عبدا... کبیرى مجهول المکان 2- مهرداد شیاسى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شوراى حل اختالف در خصوص دعوى آقاى سید داود حســینى به طرفیت 1- عبدا... کبیرى 2- مهرداد 
شیاسى به خواسته مطالبه مبلغ 46000/000 ریال بخشــى از وجه چک به شماره ى 9158/981142 به 
عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
اند لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رســد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
46/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/160/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف (95/4/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 31040 شعبه نهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شمار ه دو )/10/594
ابالغ راى

کالسه پرونده: 204095 شــماره دادنامه: 418 – 95/9/15 مرجع رسیدگى شعبه 53 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان سعید پاکدل فرزند على به نشــانى اصفهان خ هشت بهشت شرقى ك ابن سینا 
خوانده: جواد بابایى به نشانى مجهول المکان خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بانضمام مطلق 

خسارات قانونى اعم از هزینه دادرســى و خســارت تاخیر تادیه 2- صدور قرار تامین خواسته با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى ســعید پاکدل فرزند على به طرفیت جواد بابایى 
به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شماره ى 865493 عهده بانک سپه به انضمام 
مطلق خســارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ آگهى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/375/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشرآگهى 120/000 ریال و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (95/4/5) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومى  حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 31036 شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/595
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950056 شماره دادنامه: 9509976796301388– 95/7/25 مرجع رسیدگى شعبه سى و 
سه شوراى حل اختالف اصفهان خواهان زهرا مقصودى خواندگان : 1- مهدیه 2- مطهره بشیرى گورتى 
(وراث مرحوم محمد بشیرى گورتى) 3- مریم آقا بزرگى همســر مرحوم محمد بشیرى شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شوراى حل اختالف در خصوص دعوى خانم زهرا مقصودى به طرفیت 1- مهدیه بشیرى 
گورتى 2- مطهره بشیرى گورتى 3- مریم آقا بزرگى (وراث محمد بشیرى) به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون ریال وجه چک به شــماره ى 556749 – 94/12/11 و 634194 – 94/12/11 به عهده بانک به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواســت 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 این 
که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نسبت ســهم االرث به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و سیصد و شصت هزار ریال 1/360/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  (94/12/11) (94/12/11) تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 31030 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  (مجتمع 

شماره دو )/10/596
ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 200/95 شماره دادنامه: 95-845 تاریخ رسیدگى: 95/9/30 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه 41 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى وحید مشــکاتى ف جمال به نشانی: اصفهان- خ 
شاهپور جدید- خ امیرکبیر- مقابل بانک ملى- شعبه امیرکبیر- فروشگاه الستیک مشکات، خوانده: آقاى 
رضا فرقانى تهرانى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه اجرت المثل از تاریخ 94/8/1 تا 95/4/27 
به انضمام مطلق خســارات قانونى و حق الوکاله وکیل، گردشــکار: به تاریخ 95/9/29 شعبه 41 با عنایت 
به محتویات پرونده کالســه 95-200 و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى 
با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دعوي 
آقاى وحید مشکاتى به طرفیت رضا فرقانى تهرانى به خواسته مطالبه اجرت المثل از تاریخ 94/8/1 لغایت 
95/4/27 به انضمام مطلق خسارات قانونى و حق الوکاله وکیل. با عنایت به محتویات پرونده و قرارداد اجاره 
مورخ 93/7/14 که  توسط خواهان ارائه گردیده و احراز رابطه استیجارى بین طرفین و مالکیت خواهان و 
استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى، و نظر به اینکه خوانده هیچگونه دلیل و مدرك محکمه پسندى 
و دفاعیات مؤثرى مبنى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده، شورا خواسته خواهان را محرز و ثابت تشخیص 
داده و مستنداً به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و مواد 198- 519 قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال به ازاء هر ماه اجاره از تاریخ 94/8/1 لغایت 
95/4/27 جمعًا به مبلغ 67/000/000 بابت اجرت المثل و بابت بدهى هاى قبوض و مبلغ 915/000 ریال 
بابت هزینه  دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی محسوب و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 31029 شعبه 41 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/597
ابالغ راي

کالسه پرونده: 805/95 شماره دادنامه: 9509976793601763- 95/9/29 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت محبوبه السادات تدین فر به نشانى: اصفهان 
خ نیکبخت مجتمع ماکان واحد 45، خواندگان: 1- مهدى کفاشــیان اسماعیلى 2- سهیال مظهرى منش 
3- حسین باطنى پور هر ســه نفر به نشــانی: مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شورا: 
در خصوص دعوي خانم محبوبه الســادات تدین فر بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت خواندگان فوق 
به خواسته مطالبه مبلغ160/000/000 ریال بخشى از وجه یکفقره چک به شماره 55753- 95/1/23 به 
عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در 
ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و  ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که مستنداً به مواد 313 و 314 قانون 
تجارت و 198، 515 ، 519 ، 522 قانون آ.د.م حکم بــر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت 
مبلغ160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/355/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (95/1/23) تا تاریخ اجراي 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف: 31026 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/598

ابالغ 
شماره نامه: 9510113640701982 شــماره پرونده: 9409983640700418 شــماره بایگانى شعبه: 
940427 آگهى ابالغ اخطاریــه تجدیدنظرخواهى به تجدیدنظرخواندگان 1- نعیمه بنى ســعید و پیمان 
بنى ســعید نظر به این که خانم محترم امیرى نســبت بــه دادنامه شــماره 95099736407200905 
تجدیدنظرخواهى نموده است مقتضى است ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشر به دفتر دادگاه شعبه 4 حقوقى 
لنجان مراجعه و ضمن تحویل اوراق دفاعیات خود را کتبًا اعالم نمایید. م الف: 923 شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/10/768
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم رقیه قائد امینى هارونى درخواستى به مطالبه نفقه 
معوقه از تاریخ 91/2/1 بطرفیت آقاى حاجى آقا قائد امینى هارونى که اعالم شــده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 807/95 در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در 
مورخ 95/11/9 ساعت 5 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 907 شعبه اول حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/10/769

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510423759500278 شــماره پرونده: 9409983759501254 شماره بایگانی شعبه: 
941296 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973759500318 
محکوم علیه: عزیزاله نجفیان جزى فرزند محمدعلى به نشــانى: اصفهان- برخــوار و میمه- مرکزى- 
شاهین شــهر گز انتهاى بلوار امام نبش ك شهید هادیان منزل شــخصى  محکوم است به پرداخت مبلغ 
1/900/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى 
حکم و مبلغ 57/450/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم لهما: 
1- سیدامیر رامین 2- سیدایمان رامین هر دو فرزند سیدرسول هر دو به نشانى: اصفهان خ کاوه خ فالطورى 
مجتمع نقش جهان بلوك بنفشــه طبقه 2 پالك 21 ،  3- جواد عطائى کچوئى فرزند عباسعلى به نشانى: 
اصفهان خ سیمین خ باغ زیار ك سیدعظیم ك نبوت پالك 14 ، 4- ســیدامیر رامین فرزند سیدرسول به 
نشانى: اصفهان خ کاوه خ فالطورى مجتمع نقش جهان بلوك بنفشه طبقه 2 پالك 21 ،  5- مهرى رجالى 
فرزند عباس به نشــانى: اصفهان خ کاوه خ فالطورى مجتمع نقش جهان بلوك بنفشه طبقه 2 پالك 21،  
6-  افسانه  سادات رامین به نشانى: اصفهان خ کاوه خ فالطورى مجتمع نقش جهان بلوك بنفشه طبقه 2 
پالك 21 با وکالت بهروز صادقى درمیانى فرزند اکبر به نشانى: اصفهان خیابان شیخ بهائى بین مهرگان و 
اصفهان کلینیک ساختمان ایزدى طبقه 4 شماره 5  و ضمناً هزینه اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشد. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 1611 طباطبایى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/10/774
ابالغ وقت رسیدگى  

شماره: 177/95- 1395/10/11 آگهى وقت اجراى قرار تحریر ترکه بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب 
درخواســت همدم محمدى به طرفیت وراث مرحوم اســماعیل خان محمدى قــرار تحریر ترکه مرحوم 
شادروان اسماعیل خان محمدى طى شماره 177/95 در شوراى حل اختالف باغبادران صادر و وقت اجراى 
قرار ساعت 4 عصر مورخه 95/11/13 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و 
مدیونین به متوفى و کســان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد مذکور در محل 
این شــورا واقع در باغبادران به آدرس خ امام حســین (ع) حاضر شــوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى 
قرار نخواهد بود. م الف: 926 هدایتى رئیس شــعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف بخش باغبهادران

 (مجتمع شماره یک)/10/775
فقدان سند مالکیت

آقاى عباسعلى یحیى خوندابى فرزند محمدعلى، باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 15935- 
95/10/05 به تاید دفترخانه 182 علویجه رسیده است مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پلک شماره 
1136 فرعى واقع در روستاى خونداب 5 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 581 دفتر 92 امالك 
ذیل ثبت 18240 بنام عباسعلى نامبرده صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى انجام نشده مى باشد ضمنا 
بموجب نامه شماره 940911- 1394/6/21 دادگاه عمومى بخش مهردشت در قبال مبلغ دویست میلیون 
ریال بازداشت است. نحوه گم شــدن یا از بین رفتن: جابجائى چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. م الف: 3037 زمانى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان
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«میشل اوباما» بانوى اول ایاالت 
متحده آمریــکا در آخرین 
ســخنرانى اش در کاخ 
سفید با صدایى بغض 
آلود از تنــوع نژادى، 
دینــى و فرهنگى در 

کشورش تقدیر کرد.
به گــزارش جام جم 
آنالیــن به نقــل از 
فرانس پرس، کمتر 
دیده شده 
د  بــو
که 

میشل اوباما پشت میکروفن و در یک ســخنرانى تا این اندازه احساساتى شده باشد. 
بانوى اول ایاالت متحده آمریکا در فاصله حدود دوهفته تا به قدرت رســیدن «دونالد 
ترامپ» در آخرین سخنرانى رســمى اش که در جمع مشاوران آموزشى در کاخ سفید 
برگزار شــد، گفت: به تمام جوانانى که صداى مرا مى شنوند، مى گویم؛ بدانید که این 

کشور به شما تعلق دارد، صرف نظر از تبار و اینکه از کجا آمده اید.
میشل اوباما بى آنکه کمترین اشــاره اى به ترامپ بکند، افزود: اگر شما یا والدینتان 
مهاجر هســتید، بدانید که شــما جزئى از ســنتى هســتید که آمریکا به آن افتخار 
مى کنــد. همچنین بدانید کــه تنوع دینى در عین حال یک ســنت بــزرگ آمریکا 

است.
وى با صدایى بغض آلود ادامه داد: ایــن تنوع فوق العاده از ما آنچه را ســاخته که ما 
هستیم. به من گوش مى دهید؟ نترسید، مصمم باشید، متعهد باشید! فکر نکنید همه 
چیز آسان به دست مى آید. شما باید نقش خود را براى حمایت و حفظ این آزادى ها ایفا 

کنید.
میشل اوباما در پایان ســخنرانى اش گفت: بودن در مقام بانوى اول شما بزرگ ترین 

افتخار تمام زندگى ام بود و آرزو مى کنم که من هم موجب افتخار شما بوده باشم.
میشل اوباما از هشت سال پیش که وارد کاخ سفید شد از محبوبیتى بى سابقه و پایدار 
برخوردار بوده که مى تواند پشــتوانه خوبى براى نامزد شــدنش در انتخابات ریاست 
جمهورى ایاالت متحده در ســال 2020 باشــد. با این حال، دختــرى که والدینش 
کارمندانى عادى بوده اما داراى دو مدرك از دانشــگاه هاى بسیار معتبر پرینستون و 
هاروارد است، به وضوح اعالم کرد که وارد صحنه انتخابات ریاست جمهورى نخواهد 

شد.

  آریا | اقتصاددان هاي مشهور بلژیکی، نگران از جنگ اقتصادي ترامپ، وضعیت اقتصادي 
این کشور در سال جاري را رضایتبخش پیش بینی نکردند.

مقامات دولتی در بلژیک از به حرکت درآمدن چرخ هاي اقتصادي کشور در سال 2017 می گویند، 
اما ارقام پیش بینی شده رضایتبخش نیست.

15 اقتصاددان برجسته بلژیکی در مصاحبه با  این شبکه تلویزیونی اوضاع اقتصادي این کشور را مبهم 
و حتی نگران کننده توصیف کردند. برخی نیز وضعیت اقتصادي در سال جدید را ناامید کننده خواندند.

این در حالی اســت که بانک ملی 
(بلژیک) براي ســال جاري رشد 
اقتصادي یک ممیــز 4 درصد را 
پیش بینــی کرده اســت. از نظر 
اقتصاددان هاي بلژیکی، وضعیت 
اقتصــادي ایتالیــا و بدهی هاي 
باالي این کشور را براي  اتحادیه 

اروپا یک بمب ساعتی است.
 «پل دو گُرو» اســتاد مدرســه 
اقتصاد در لندن خاطر نشان کرد، 
اگر ترامپ جنــگ اقتصادي راه 
بیاندازد، وضعیت فاجعه باري پیش 
خواهد آمد. وي در بــاره نگرانی 
هایش گفت، از نظــر من نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوري فرانسه 

و انتخابات آلمان و همچنین تردید در سیاست هاي اقتصادي (آینده) آمریکا نگران کننده هستند.
«ژوزف پاگانو» استاد دانشگاه اومونس از تداوم پیر شدن جامعه و ناکافی بودن رشد اقتصادي ابراز 
نگرانی کرد. وي گفت: نبود رشد اقتصادي در اروپا که اصلی ترین بازار براي صادرات ماست (بلژیک)، 

بر رشد اقتصادي ما تأثیر منفی خواهد گذاشت.
«ِگرت نووئلز» اقتصاددان مؤسسه اکونوپلیس  نیز گفت، بلژیک آماده رویارویی با چالش هاي بزرگ 

از جمله فناوري و پیري جامعه نیست.
«ســیلویان دلکوو» اقتصاددان بانــک ب ان پ پاریباس  خاطر نشــان کرد: رشــد اقتصادي ما 
همچنان با رشــد اقتصادي کشــورهایی چون فرانســه و آلمان برابــر خواهد بود اما خوشــبین 
نیســتم چرا که ما در کشــوري زندگی مــی کنیم کــه برغم این رشــد اقتصــادي قوي عمل

 نمی کند.

  فارس|  معاون امنیت ملی «دونالدترامپ» براي کتابش که سال 2012 به چاپ رساند، بیش 
از 60 سرقت ادبی انجام داده است. 

روزنامه نگار محافظه کار که در دولت ترامپ پســتی مهم خواهد داشت، در کتابش که سال 2012 به 
چاپ رساند از روزنامه نگاران دیگر، جمهوریخواهان سرشناس و حتی ویکی پدیا سرقت ادبی کرده بود.
بر اساس تحقیقات شبکه تلویزیونی سی ان ان، «مونیکا کراولی» که دونالد ترامپ ماه گذشته وي را 
به ِسَمت معاون امنیت ملی دولت خویش برگزید، بیش از 60 سرقت ادبی در کتابش به نام «چه اتفاقی 

افتاده است؟» انجام داده است.
وي در این کتاب سیاســت هاي 
دولت «بــاراك اوبامــا» را مورد 
انتقــاد قــرار داده اســت. در این 
کتاب، کلمــات و پاراگراف هاي 
کپی شــده از منابع مختلف مثل 
صاحبنظــران محافظه کار و اخبار 
رسانه هاي بزرگ سرقت شده و به 
چاپ رسیده است. کارشناسی که 
سرقت ادبی در این کتاب را بررسی 
کرده می گوید در جایی از کتاب، 
صحبت هاي «دیک ِچنی» معاون 
«جورج بوش» رئیس جمهور اسبق 
آمریکا بدون اعالم مرجع، استفاده 
شده  است. حداقل دو بخش کتاب 
از دایره المعارف هایــی همچون 

ویکی پدیا سرقت شده اند.
به نظر می رسد کراولی ده ها مقاله خبري از منابعی چون «اسوشیتد پرس»، «نیویورك تایمز» و «وال 
استریت ژورنال» بین سال هاي 2002 تا 2011 میالدي را در کتاب خود کپی کرده است. این کتاب 

که در سال 2012 چاپ شد، فهرست منابع و پاورقی ندارد و هیچگونه مرجعی در آن ذکر نشده است!
تیم ترامپ اتهامات سرقت ادبی را رد کرده اند و گفته اند: «هر تالشی براي بی اعتبار کردن خانم مونیکا 
کراولی، چیزي بیش از حمالت سیاســی جانبدارانه نیســت و هدف از آن منحرف کردن توجهات از 

مسائل مهم آمریکاست.»
 لیگ «زنان» حزب حاکــم آفریقاى جنوبى، رئیس در حــال کناره گیرى 
اتحادیه آفریقــا را به عنــوان نامزد خود بــراى رهبرى حــزب انتخاب 

کرد.
به گزارش مشــرق، درگیرى ها در داخل حزب حاکم «کنگره ملى آفریقا» 
براى جانشــینى «جاکوب زوما» رئیس جمهور و رئیس این حزب شــدت 

گرفته است.
«انکوسازانا دالمینى- زوما» همسر ســابق رئیس جمهور آفریقاى جنوبى 
روابط خوب با همسر سابقش را حفظ کرده اســت. اگر اکثر اعضاى حزب 
حاکم دالمینى – زوما را حمایت کنند، وى نخستین رهبر زن حزب «کنگره 

ملى آفریقا» خواهد شد.
اگر حزب حاکم در انتخابات پارلمانى 2019 پیروز شود، رهبر آتى حزب حاکم 

«کنگره ملى آفریقا» مطمئن خواهد بود که رئیس جمهور مى شود.
جاکوب زوما اجازه ندارد براى ســومین دور متوالى زمام امور کشــور را به 

دست گیرد.

لیگ قدرتمند «زنان» حزب حاکم در بیانیه اى گفت: ما به عنوان لیگ زنان 
حزب کنگره ملى آفریقا از حزب حاکم مى خواهیم تا براى نخستین بار یک 

زن را به عنوان رهبر انتخاب کند.
در ادامه ایــن بیانیه آمده اســت: ما متوجه شــدیم که دالمینــى – زوما 
براى رهبرى جمعى حزب حاکــم در 2017 و کشــور در 2019 به عنوان 

رئیس جمهور آماده است.
دالمینى – زوما 67 ساله در حال حاضر تصمیم گرفته که براى دومین دوره 
متوالى رهبرى اتحادیه آفریقا را بر عهده نگیرد؛ اقدامى که باعث شــایعه 

پراکنى شده مبنى بر اینکه قصد دارد جانشین همسر سابقش شود.
سابقه چهار ساله دالمینى – زوما به عنوان رهبر اتحادیه آفریقا یک سابقه 
بین المللى براى وى رقــم زده و موقعیتش را به عنــوان یکى از وزنه هاى 

سنگین حزب حاکم آفریقاى جنوبى تقویت کرده است.

کمبود بى سابقه برف در آلِپ سوئیس
خشکسالى به اروپا هم کشیده شد 

  مهر | کمبود برف امسال در ســوئیس و کوه آلپ، از سال 1864 
بی سابقه است. 

پس از سپري شدن یکی از خشک ترین ماه هاي دسامبر، کوه آلپ باالخره 
رنگ برف را دید. در منطقه اي از کوه آلپ که در سوئیس واقع شده است، 

آخرین باري که برفی چنین اندك در ماه دسامبر بارید سال 1864 بود.
این خشکســالی براي اســتراحتگاه ها و مراکزي که یک سوم از کسب و 
کارشان به تعطیالت کریسمس و سال نو مرتبط است، خبر خوبی محسوب 
نمی شود. بسیاري از جهانگردان براي ورزش اسکی به آلپ می آیند. آلپ، 
دسامبر سه سال گذشته را با 
کمترین میزان بارش برف 

سپري کرد.
البته بیشــتر مراکز 
جذب گردشــگر 
در آلــپ براي 
رهایی از این 

وضع به «برف مصنوعی» روي آورده اند. پیش تر از برف مصنوعی براي 
استحکام بخشیدن به بخش هایی از مسیر اسکی استفاده می شد؛ اما در یک 
دهه اخیر، اســتفاده از آن رو به افزایش بوده است. هم اکنون امکان انجام 
ورزش اسکی در 50 درصد از دامنه هاي سوئیس به کمک برف مصنوعی 

میسر است. این رقم براي اتریش –کشور همسایه– 70 درصد است.
اما کاربرد برف مصنوعی، کسب و کاري گران است. تولید این برف به آب 
فراوانی نیاز دارد و انرژي زیادي نیز براي تولید و حفظ آن صرف می شود. 
به همین دلیل، بلیت اســکی مصنوعی قیمت باالیی دارد. از سوي دیگر، 
حامیان محیط زیست استفاده از برف مصنوعی و ذخایر آن در کوه ها را براي 

طبیعت مضر می دانند.
یکی دیگر از چالش هاي استفاده از برف مصنوعی، نیاز آن به دماي زیر صفر 
است. به همین دلیل، حتی اگر به برف مصنوعی دسترسی داشته باشید، 
نمی توانید در صورت افزایش دماي هوا از آن اســتفاده کنید. این معضل، 
براي مراکز اسکی در ارتفاع پایین و در دره ها چالشی مهم به شمار می رود. 
به همین دلیل، برخی از آنها به راهکار دیگري متوسل شده اند که از آن با 

عنوان «کشاورزي برف» یاد می شود.
این به معنــاي ذخیره چندین تن برف در ماه هاي ســرد 

ژانویه و فوریه اســت. 
ذخایر برف به مجاورت 
رودخانه هــا و دره ها 
بــرده می شــود، آِب 
آنها به بیرون پمپاژ و 
به حجــم عظیمی از 
برف تبدیل می شود، 
و ســپس این برف در 
تابســتان در خاك اره 
و پوشــال ذخیــره و 
مدفــون می شــود تا 
فصل استفاده از آن فرا 
رسد. البته 30 درصد از 
این برف ذخیره شــده، 
ذوب می شــود ولــی 

مراکز اسکی بیشتري به 
این روش روي می آورند. پس 

کسانی که گمان می کنند برف 
زیر پایشان در آلپ از آسمان باریده است، جلوه هاي پیچیده 

واقعیت موجود را نمی دانند.

,,

پس از سپري شدن 
یکی از خشک ترین 
ماه هاي دسامبر، 
کوه آلپ باالخره 
رنگ برف را دید. 
در منطقه اي از کوه 
آلپ که در سوئیس 
واقع شده است، 
آخرین باري که 
برفی چنین اندك 
در ماه دسامبر بارید 
سال 1864 بود

خداحافظى احساسى میشل اوباما 
اوباما» بانوى اول ایاالت  «میشل
متحده آمریــکا در آخرین
کاخ ســخنرانى اش در
بغض سفید با صدایى

آلود از تنــوع نژادى، 
دینــى و فرهنگى در 

کشورش تقدیر کرد.
به گــزارش جام جم 
آنالیــن به نقــل از 
فرانس پرس، کمتر 
دیده شده 
د  بــو
که

روزنامه «نیویورك پست» در مقاله اى از «هیالرى کلینتون» خواست    تسنیم|
تا شهردار نیویورك شود.

روزنامه نیویورك پست در این مقاله نوشت: درست است که در آستانه انتخابات ریاست 
جمهورى آمریکا ما به شدت منتقد هیالرى کلینتون بودیم اما آن انتخابات مربوط به کاخ 
سفید بود. نیویورك به هیالرى کلینتون به عنوان شهردارش نیاز دارد. کلینتون فردى 
است که حقیقتًا بر شغلش تمرکز مى کند و ما مى خواهیم شاهد آن باشیم که کلینتون 

براى پست شهردار نیویورك نامزد مى شود.
در ادامه این مقاله آمده است: نیویورك مدتهاست که دچار بحران هایى شده که به آنها 
رسیدگى نشده اســت از جمله افزایش تعداد کارتن خواب ها. به همین خاطر نیویورك 
نیازمند شهردارى است که نهایت تالش خود را انجام دهد. کلینتون یک مبارز و حالل 

مشکالت است. او به مدت هشت سال یک سناتور عالى براى نیویورك بود که 
به طور خستگى ناپذیر براى جبران خسارت هاى پس از حمالت تروریستى 11 

سپتامبر سال 2001 تالش کرد.
قرار است انتخابات براى انتصاب شــهردار بزرگ ترین شهر آمریکا نوامبر 

آینده برگزار شود.
یک منبع موثق گفت: کلینتون در گفتگوى خود نامزدى اش را براى این پست 

بعید ندانست و ممکن است بنا به درخواست هوادارانش خود را نامزد کند.
روابط کلینتون و شــهردار کنونــى نیویورك در پى مخالفت شــهردارى 
نیویــورك بــا نامــزدى او بــراى انتخابــات ریاســت جمهــورى تیره

 شد.

با باال گرفتن تنش ها میان ژاپن و کره جنوبى بر سر نصب مجسمه اى    ایسنا|
از زنان «آسایشگر»، یک روحانى بودایى کره اى خود را به آتش کشید که در وضعیت 

جسمانى نامساعدى به سر مى برد.
مجسمه جنجالى یادآور دوران نظامیگرى ژاپن و سوءاستفاده از زنان سایر کشورها از 
جمله کره جنوبى، چین، فیلیپین، اندونزى و تایوان است. سئول و توکیو نهایتًا دسامبر 
2015 توافق کردند تا به قربانیان این سوءاستفاده جنسى در دوران جنگ جهانى دوم 

غرامت پرداخت شود.
این مجسمه برنزى زنى را نشان مى دهد که با پاى برهنه روى صندلى نشسته است. 
گفته مى شود که 37 مجســمه دیگر در نقاط مختلف کره جنوبى، از جمله در مجاورت 
سفارت ژاپن در سئول، نصب شده است. در حالى که بازماندگان با گذشت زمان مسن تر 
شده و به تدریج مى میرند، تنش ها بر سر این موضوع هر ساله افزایش مى یابد. حدود 46 

تن از قربانیان در کره جنوبى هنوز زنده اند.
مقام هاى کره اى اعالم کردند، روحانى بودایى که اقدام به خودسوزى کرده، یک مرد 64 
ساله است و دچار سوختگى درجه 3 شده است. اقدام او در جریان یک راهپیمایى بزرگ 
در سئول انجام شد. این مرد در یادداشتى نوشته که پارك گئون هائه «خائن» است و 

علت آن را توافق دولت او با ژاپن براى دریافت غرامت عنوان کرد.
طبق این توافق، ژاپن متعهد شد تا هزینه یک بنیاد مستقر در سئول را که براى حمایت 
از قربانیان بود،  تأمین کند. در قبال آن، کره جنوبى هم باید دست از سرزنش ژاپن درباره 
این مسئله بر مى داشت. با این حال، توافق مذکور نتوانست از بار روانى تجاوز ژاپن بکاهد. 
این توافق هنوز هم مو رد انتقاد کره اى هاســت چرا که به گفته معترضان، این توافق با 

رضایت قربانیان حاصل نشده است.

خودسوزى راهب کره اى 
در اعتراض به توافق «برده هاى جنسى» 

هیالرى کلینتون 
شهردار نیویورك  مى شود؟ 

ابهام در وضعیت اقتصادي بلژیک 
در سال 2017

سرقت ادبی بزرگ معاون ترامپ

   خبر آنالین |  رئیس جمهــورى جدید غنا به 
عنوان پنجمین رئیس جمهورى این کشور آفریقایى 

سوگند یاد کرد.
«نانا آکوفو آدو» رهبر حزب «میهن پرستى نوین» به 
عنوان رئیس جمهورى جدید غنا سوگند یاد کرد. وى 
در انتخابات دسامبر 2016 در مقابل «جان ماهاما» 

رئیس جمهورى سابق این کشور پیروز شد.
رئیس جمهــورى جدید غنا در جریان مراســم ایراد 
سوگند در میدان استقالل در پایتخت غنا قول داد تا 
به اوضاع اقتصادى در کشور رسیدگى کند و به فساد 

پایان دهد.
وى با اشــاره به قول هاى انتخاباتى اش درباره مقابله 

با فساد در کشور گفت: من از مردم کشورم در مقابل 
فساد و وضعیت نابسامان اقتصادى حمایت مى کنم و 
این کار را با باالبردن ارزش پول کشور در تمامى نقل 

و انتقاالت مالى انجام مى دهم.
این سیاستمدار کهنه کار که خواستار کاهش مالیات 
نیز اســت، ادامه داد:  مالیات باید کاهش پیدا کند تا 
اقتصاد در کشور رونق یابد. ما باید به کشورى پیشرو 

در قاره آفریقا بدل شویم.
این وکیل 72 ســاله پنجمین رئیس جمهورى غنا از 
زمان بازگشت این کشور به اجراى روند قانون اساسى 

در سال 1992 محسوب مى شود.
ده ها تن از مقام هاى ارشــد بین المللــى و آفریقایى 

شامل «ادریس دبى» رئیس اتحادیه آفریقا و رئیس 
جمهورى چاد، «محمد بوهــارى» رئیس جمهورى 
نیجریه، «الحسن واتارا» رئیس جمهورى ساحل عاج 
و «على بونگو» رئیس جمهورى گابن در این مراسم 

حضور داشتند.
در مراسم روز شــنبه همچنین رؤســاى جمهورى 
پیشین غنا نیز حضور داشتند و «کوفى عنان» دبیرکل 
پیشــین ســازمان ملل نیز که خودش اهل غناست، 

شرکت داشت.
275 عضو پارلمان غنا نیز براى یک دوره چهارساله 
سوگند یاد کردند. این ســومین بارى است که به دور 
از خشونت یک رئیس جمهور در غنا انتخاب مى شود.

رئیس جمهورى جدید 
غنا سوگند یاد کرد

همسر سابق زوما به دنبال کرسى ریاست جمهورى


