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شهردارى زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 553 مورخ 95/9/2 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى یک ب اب اتاق به متراژ حدوداً 35 
متر مربع جهت جمع آورى و نظافت اجزاى حالل و خوراکى دام (کله و پاچه) در 
محل کشتارگاه صنعتى زرین شهر به صورت اجاره براى مدت یک سال از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان داراى صالحیت دعوت بعمل مى آید 
جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت ادارى مورخ 96/3/11 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

جواد جمالى- شهردار زرین شهر

جمعه حضـورجمعه حضـور

حمام خون در قتل عام خانوادگى در سلماس  فقط 17درصد از شاغالن کشور، حرفه اى کار مى کنندمگر اولین بارمان بود؟تعلیق و اعمال همزمان تحریم کلسترول تخم مرغ به قلب ضرر نمى زند حوادثاقتصادورزش سالمت
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 رابطه قاسم سلیمانى و ظریف 
چگونه است؟

راه اندازى خط تولید
پلى اکریل از ابتداى خردادماه

شنبه پس از انتخابات 
در کالم مقام معظم 

رهبرى

«دیوار شیشه اى» ربطى به زندگى 
شخصى احسان علیخانى ندارد

جهش ارتباطات جهان؛ 
از متن تا تصویر
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5 سال با جشنواره 
فیلم کودك در اصفهان

«ریتى ها» در شوراى شهر اصفهان !
لطفاً کمى خسیس باشید!

جهان نما

آمار قطعى
 شرکت کنندگان 
در انتخابات 
شوراها 

2

هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات شوراهاى کل 
کشور گفت: بیش از 92 درصد 

از 286 هزار و 385 نفرى که 
در انتخابات شوراهاى اسالمى 

ثبت نام کرده بودند، تأیید 
صالحیت شدند.

محمد محمودى 
شاه  نشین با اشاره به 
تعداد نهایى تأیید و ...

یک منبع آگاه، خبرسازى برخى 
کانال هاى خبرى حامى یک کاندیداى 

خاص در خصوص عزل حجت االسالم 
على اکبر ناطق نورى 

از ریاست دفتر 
بازرسى ...
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استعفاى 
ناطق نورى از 
ریاست بازرسى
دفتر رهبرى

سپاهان و ذوب آهن 
به دنبال رامین
رامین رضاییان که در دو فصل اخیر 
یکى از تأثیرگذارترین بازیکنان 
پرسپولیس و حتى تیم ملى بوده 
است، این روزها به صورت انفرادى 
تمرینات خود را دنبال مى کند.

این در حالى است که هفته هاست 
خبر مى رسد شماره 27 به اروپا 
مى رود اما هنوز اتفاقى نیافتاده 
است. داستان رامین و اروپا تا 
چه حد صحت دارد؟ شنیده 
شده رامین رضاییان دو 
پیشنهاد از لیگ هاى 
بلژیک و هلند دارد که 
همین امروز هم مى  تواند 
راهى اروپا شود ولى   ...

13

نوبت اولنوبت اول

دیروز همه آمدند تا آینده اى بهتر را رقم بزنند دیروز همه آمدند تا آینده اى بهتر را رقم بزنند 
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هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات شوراهاى کل کشور 
گفت: بیش از 92 درصد از 286 هــزار و 385 نفرى که 
در انتخابات شوراهاى اسالمى ثبت نام کرده بودند، تأیید 

صالحیت شدند.
محمد محمودى شاه  نشین با اشاره به تعداد نهایى تأیید 
و رد صالحیت شدگان اظهار داشت: از کل افرادى که در 
انتخابات شوراهاى کشور در سراسر ایران ثبت نام کرده 
بودند، 265 هزار و 420 نفر تأیید صالحیت و 6 هزار و 292 

نفر رد صالحیت شدند. 
این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که آمار تایید 
صالحیت شدگان در هیئت هاى نظارت و اجرایى چقدر 

متفاوت بود، گفت: هیئت هاى اجرایى صالحیت 272 هزار 
و 930 نفر را تأیید و 9 هزار و 261 نفر را رد کرده بودند. بعد 
از این مرحله، وقتى پرونده ها به هیئت هاى نظارت آمد، 
تعدادى از داوطلبان انصراف دادند که در نهایت صالحیت 
265 هزار و 121 نفر در هیئت هاى نظارت تأیید و 9 هزار 

و 835 نفر رد شدند.
وى در ادامه با بیان اینکه با شــکایت بعضى داوطلبان، 
بررسى پرونده هایشان به هیئت مرکزى نظارت آمده بود، 
اظهار داشت: با بررسى این شکایات، صالحیت نزدیک 
به 900 نفر در هیئت مرکزى نظــارت تأیید و 79 نفر نیز 

صالحیتشان رد شد.

■به همــه  آحاد مــردم و به ویــژه جوانــان عزیز که 
سرزنده ترین نقش آفرینان این حادثه شورانگیز بودند،  
توصیه مى کنم که کامًال هوشیار باشــند. همواره باید 
شنبه پس از انتخابات، روز مهربانى و بردبارى باشد. چه 
طرفداران نامزد منتخب و چه هواداران دیگر نامزدهاى 
محترم،  از هرگونه رفتار و گفتار تحریک آمیز و بدگمانانه 
پرهیز کنند. رئیس جمهــــور منتخب و محترم، رئیس 
جمهور همه ملت ایران اســت و همه و از جمله رقیبان 
دیروز باید یکپارچــه از او حمایت و بــه او کمک کنند. 
بى شک این نیز امتحانى الهى اســت که موفقیت در آن 
خواهد توانســت رحمت خداوند متعال را جلب کند(پیام 

درپى حضور حماســى مردم در دهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهورى- 88/3/23).

■ بزرگ ترین برنده  این انتخابات، ملت ایران اســت که 
به رغم سمپاشى هاى دشمن خارجى و ایادى داخلى اش، 
شکوه و عظمت آفرید و بدبینان را غافلگیر کرد (پیام به 

مناسبت حماسه پرشور 27 خرداد- 84/3/28).
■ نقــش مؤثــر و تعیین کننــده نامزدهاى ریاســت 
جمهورى در خلق این حماســه بزرگ ملى، انکارناپذیر 
و ســپاس از آنان بر همگان الزم است(پیام به مناسبت 
حضور پر شــور ملت ایــران در مرحلــه دوم انتخابات

 ریاست جمهورى- 84/4/4).

آمار قطعى شرکت کنندگان در 
انتخابات شوراها 

شنبه پس از انتخابات 
در کالم مقام معظم رهبرى

«رجل سیاسى» جزو 
مطالبات زنان باقى مى ماند

فریـده اوالد قباد نماینده مـردم تهران    ایلنا |
در مجلـس شـوراى اسـالمى گفـت: مسـئله«رجل 
سیاسـى» ازمطالبـات جدى زنـان از دیربـاز تاکنون 
اسـت و هر کدام از نامزدهاى ایـن دوره از انتخابات 
ریاسـت جمهـورى نیـز در صـورت پیـروزى باید به 
آن توجـه ویـژه کننـد زیـرا ایـن موضوعـى نیسـت 
که بـا گذشـت زمـان فراموش شـود و تا رسـیدن به 
نتیجـه مطلـوب همـواره جـزو مطالبـات زنـان

 است.

صبر کنید! خلیفه مى آید
«عبدالرشـید عبدا...» یکـى از اعضاى    ایلنا |
هندى داعـش در افغانسـتان گفت: تأسـیس پایگاه 
در هند و یک جریان افراطى اکنون ممکن نیسـت و 
تالش ها براى نفوذ در این کشور بى نتیجه بوده است. 
وى همچنین از مسلمانان هند خواست براى پیوستن 
به داعش به افغانستان سـفر کنند. عبدالرشید عبدا...
افزود: داعـش در افغانسـتان به مردم هنـد مى گوید 
صبر کنید، خلیفه به زودى به شما مى رسد. این عضو 
داعش گفت: رهبران مسلمانان در هند به جاى اینکه 
به فکر جهاد بین المللى باشـند، براى بهبود وضعیت 

مسلمانان در هند تالش مى کنند.

تکمیل شگفتى ها درباره 
کره شمالى

یکـى  شـمالى  کـره    جام جم آنالین | 
از عجیب تریـن کشـورهاى دنیاسـت و همیشـه 
خبرهـاى جالبـى در مـورد آن مى شـنویم. اینترنـت 
کره شـمالى هـم یکـى از موضوعاتى اسـت که این 
روزها مـورد بحث قرار گرفته و مشـخص اسـت که 
شـهروندان کره شـمالى دسترسى بسـیار محدودى 
بـه اینترنـت دارنـد. پیـش از ایـن اطالعاتـى از 
سایت  هاى اینترنتى کره شـمالى لو رفت و مشخص 
شد که کره شمالى تنها 28 وبسایت دارد ! بیشتر این 
وبسـایت ها جنبه تبلیغاتى دارنـد و برخـى از آنها نیز 
مربوط به وزارتخانه ها، فرهنگ و هنر و گردشـگرى 

مى شود.

تلگرام را 
صهیونیست ها ایجاد کردند 

مؤمـن  ا...  روح    باشگاه خبرنگاران جوان |
نسـب کارشـناس فضاى مجازى گفت: شـبکه هاى 
مجازى ابـزار جنگ نرم دشـمن هسـتند کـه هدف 
آن نابـودى خانـواده هاسـت. شـبکه تلگـرام را 
صهیونیسـت هـاى روس تبار سـاکن آلمـان ایجاد 
کرده انـد و آن را اداره مى کنند و بدتـر از همه اینکه 
81/2 درصد کاربران این شـبکه، ایرانى هسـتند. در 
چین کسـانى که روزانه بیـش از یک سـاعت در روز 
از اینترنت استفاده مى کنند، معتاد اینترنت محسوب 
مى شـوند و باید به مراکـز ترك اعتیـاد مراجعه کنند 
و این در حالى اسـت که بر اسـاس داده هاى وزارت 
ورزش و جوانـان، بـه طـور میانگین جوانان کشـور 
روزانـه 9 سـاعت به گوشـى هـاى موبایل مشـغول 

هستند.

آمریکا 
دچار شیزوفرنى شده است

رئیس جمهور روسیه با اشاره به اتهامات    مهر |
مطرح شده علیه کشورش توسط برخى سیاستمداران 
آمریکایى گفت: سیاست آمریکا دچار شیزوفرنى شده 
است. بخشى از سخنان پوتین که گفت اگر الوروف 
برخى اطالعات محرمانه را از ترامپ دریافت کرده و 
آن را به ما نگفته باشد، باید او را تنبیه کنیم و این براى 

وى یک مشکل است موجب خنده حاضرین شد. 
رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به گزارش هاى 
گذشته رسانه هاى آمریکایى در مورد مداخله روسیه در 
انتخابات ریاست جمهورى آمریکا گفت: از وقتى که این 
شایعات را شنیده ایم به آنها مى خندیم، اما امروز دیگر 

این رویکرد نگران کننده شده است.

دولت ترامپ طــرح تعلیق تحریم هاى هســته اى ایران توئیتر
را براى یــک دوره 120 روزه دیگر تمدید کرد اما در عین 
حال، تحریم هاى جدیدى را علیه برنامه موشــکى ایران 

وضع کرد.
به گزارش «رویترز»، دولــت آمریکا به موجب تعهد خود 
در قبال برجام، طرح تعلیق تحریم هاى هســته اى ایران 
را براى یــک دوره 120 روزه دیگر تمدید کــرد. به این 
ترتیب، شرکت هاى غیرآمریکایى براى چهار ماه دیگر از 
تحریم هاى مرتبط با برنامه هسته اى ایران معاف شدند. 
این اولین تعلیق تحریم هاى هســته اى ایران در دولت 
ترامپ به شمار مى رود. با این حال، دولت آمریکا بالفاصله 
پس از تمدید تعلیق تحریم هاى هســته اى ایران، هفت 
شخص و شرکت ایرانى و چینى را در فهرست تحریم هاى 

جدید خود قرار داد.
نام اشــخاصى که در فهرســت جدید تحریمى آمریکا 
قرار گرفته اند عبارتنــد از: رحیم احمدى (ایران)، مرتضى 
فراســت پور (ایران) و روان رانلینگ (چین). فهرســت 
شــرکت هاى تحریم شــده هم عبارتند از: متین صنعت 
نیک اندیشان (ایران)، شانگهاى گنگ کوان ترید (چین)، 
شانگهاى نورث بیگینز (چین) وشانگهاى نورث ترنسوى 

(چین).
وزارت خزانــه دارى آمریکا در بیانیه خــود علت تحریم 
اشــخاص و شــرکت هاى جدید را ارتباط آنها با برنامه 

موشکى ایران اعالم کرده است.

اقدام متقابل ایران علیه آمریکا 
در همین حال وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ایران 
درخصوص اقــدام متقابل علیه برخى افــراد و نهادهاى 

آمریکایى بیانیه اى منتشر کرد.
به گزارش ایسنا در این بیانیه آمده است:  دولت جدید آمریکا 
در اجراى تعهدات برجامى آن کشور اقدام به تمدید اسقاطیه 
تحریم هاى کنگره آمریکا کرده و بدین ترتیب به توقف 
اجراى این تحریم ها ادامــه داد. همزمان همان گونه که 
باتوجه به عملکرد دولت جدید آمریکا پیش بینى مى شد، 
این دولت براى کمرنگ کردن تبعات مثبت اجراى این تعهد 
برجامى خود، اقدام به فضاسازى منفى و اعمال فشارهاى 
جانبى با صدور همزمان گزارش به کنگره پیرامون اتهامات 
واهى و بى اساس در سایر حوزه ها و نیز اضافه کردن نام 
تعدادى از افراد و شــرکت هاى ایرانى به فهرست تحریم 
هاى موشکى کرد. وزارت امورخارجه جمهورى اسالمى 
ایران به عنوان عمل متقابل،  در اجراى مصوبه شــوراى 
عالى امنیت ملى و در پاســخ به اقــدام غیرقانونى دولت 
آمریکا، 9 فرد و شرکت آمریکایى را که سابقه اثبات شده اى 
در نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللى 
از طریق مشارکت و معاونت مســتقیم یا غیرمستقیم در 
ارتکاب جنایات ضدبشرى رژیم صهیونیستى در فلسطین 
اشغالى یا اقدامات تروریستى این رژیم، مشارکت و معاونت 

در حمایت از تروریزم تکفیرى و سرکوب مردم منطقه و یا 
مشارکت مؤثر در اقدام علیه امنیت ملى جمهورى اسالمى 
ایران داشته اند، به «فهرست افراد حقیقى و حقوقى تحت 
تحریم جمهورى اسالمى ایران» افزوده است و فهرست به 
روز شده مزبور را  پس از طى مراحل تصویب توسط مراجع 

ذیصالح داخلى منتشر خواهد کرد.

واکنش «الجزیره» به تصمیم ترامپ

شبکه «الجزیره» قطر تمدید معافیت تحریم هاى ایران 
به دست «دونالد ترامپ» را مورد نقد و بررسى قرار داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتى شبکه 
«الجزیره» در گزارشى نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، چهارشنبه فرصت برهم زدن توافق هسته اى ایران 
را داشــت؛ اما این کار را نکرد. تحلیلگــران معتقدند این 
موضوع انعکاس دهنده تمایالت تجارى در آمریکا و روابط 

دیپلماتیک در خارج از این کشور است.

ترامپ در جریان کارزار انتخاباتى از توافق هسته اى ایران 
به عنوان بدترین توافق تاریخ آمریکا یاد کرد و وعده داد در 
صورت راهیابى به کاخ سفید آن را پاره خواهد کرد. حاال 
او نه تنها توافق را پاره نکرده؛ بلکه براى دستکم 120 روز 
دیگر نیز به آن پایبند مانده و معافیت تحریم هاى هسته اى 
ایران را امضا کرده اســت. این موضوع به آن معناســت 
که فعًال قرار نیســت تحریم هاى قدیمى علیه ایران اجرا 

شوند.

یک بام و دو هواى دولت ترامپ علیه ایران

تعلیق و اعمال همزمان تحریم

ســربازان گمنام امام زمان(عج) با همکارى 
گمرکات کشــور و دســتگاه  قضائى موفق به 
کشف یک محموله بزرگ متشکل از 30 هزار 

استیلت قاچاق در حاشیه تهران شدند.
سخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
گفتگو با تسنیم با اعالم خبر انهدام یک شبکه 
بزرگ قاچاق و کشف ده ها هزار استیلت قاچاق 
توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان 
تهران، اظهار داشــت: ســربازان گمنام امام 
زمان(عج) با همکارى دستگاه قضائى کشور 
و گمرکات موفق شــدند پــس از مدت ها کار 
اطالعاتى، شش انبار بزرگ استیلت غیرمجاز 
را در اشتهارد و اطراف شــهر رى شناسایى و 

کشف کنند. 
قاسم خورشــیدى افزود: براســاس اقدامات 
انجام شده مأموران وزارت اطالعات توانستند 
از این شش انبار حدود 30 هزار دستگاه استیلت 
از برندهاى مختلــف خارجى را که بیش از 50 
میلیارد تومان ارزش ریالى داشته شناسایى و 

کشف کنند.
وى با بیان اینکه به دنبال کشف این محموله 
بزرگ دو نفر از مالکین این کاالها دســتگیر 
شدند گفت: به محض ورود ســربازان گمنام 
امام زمان(عج) و مســئولین گمــرك به این 
انبارها، قاچاقچیان کامپیوترها و اسناد و مدارك 
حاضر در این محل ها را آتش زدند تا دســت 
مأموران وزارت اطالعات به این اســناد نرسد 
ولى مأموران حاضــر در این عملیات موفق به 
شناسایى و دســتگیرى دو نفر از مالکین این 

کاالهاى قاچاق شدند.
خورشیدى در خصوص نحوه ورود این محموله 
بزرگ به کشور اظهار داشت: بررسى هاى اولیه 
نشــان مى دهد که بخش قابــل مالحظه اى 
از این کاال با ســوء اســتفاده قاعده«2 الف» 
مقررات گمرکى وارد شــده که براســاس آن 
افراد مى توانند در هویت هاى مختلف قطعات 
منفصله یک دســتگاه را از گمرکات گوناگون 
وارد کشــور کنند، که اعضاى این باند با سوء 
استفاده از این قاعده، کاالهاى مذکور را تحت 
عنوان کاالهاى اولیه با تعرفه گمرکى پایین به 

کشور وارد کرده بودند.

کشف محموله بزرگ 
50 میلیارد تومانى 

قاچاق کاال

روزنامه وقایــع اتفاقیــه در گفتگویى کــه با محمد 
جواد ظریف وزیــر امورخارجه انجــام داده، از جمله 
از او دربــاره رابطه اش با ســردار قاســم ســلیمانى 
فرمانــده ســپاه قدس پرســیده اســت که پاســخ 
ظریف به ایــن ســئوال روزنامــه وقایــع اتفاقیه را 

مى خوانید:
ما به لطف خدا رابطه بســیار خوبی با هــم داریم. من 
براي سردار سلیمانی احترام ویژه اي قائل هستم. بیش 

از 20 سال اســت که ما با هم از نزدیک براي پیشبرد 
اهداف جمهوري اســالمی براي یافتــن راه حل هاي 
سیاســی و صلح آمیز همکاري می کنیــم. در بحران 
افغانســتان و به منظور ایجاد دولت پس از طالبان در 
این کشــور، همکاري بســیار خوبی بین من به عنوان 
نماینده وزارت امور خارجه در اجالس و سردار سلیمانی 
بود. در مذاکراتی که براي جلوگیري از یک خطر جدي 
براي آینده عــراق در ســال 81 و 82 صورت گرفت، 

همکاري بسیار نزدیکى با هم داشــتیم. االن هم این 
همکاري و همیاري نزدیک را با هــم داریم. از ابتداي 
کار هم براي یافتن راه حل سیاســی بــا هم همکاري 
داشتیم. همکاري ما براي پیگیري راه حل هاي سیاسی 
براي بحــران ســوریه و یمن و نیز ارائــه کمک هاي 
انسانی به مردم ســوریه و یمن همکاري بسیار خوب 
و تنگاتنگی بوده و امیدوارم این همکاري ادامه داشته 

باشد.

 رابطه قاسم سلیمانى و ظریف چگونه است؟

«الورنســت کورب»، کارشناس ارشد در «مرکز پیشــرفت براى آمریکا» و معاون پیشــین وزیر دفاع این کشــور درباره تمدید لغو تحریم هاى هســته اى ایران علیرغم 
موضعگیرى هاى پیشین «دونالد ترامپ» در مخالفت با برجام  گفت: کابینه ترامپ با تمدید معافیت شرکت هاى تجارى از تحریم هاى هسته اى ایران، رفتارى مشابه با موقعیت 
چین را در پیش گرفته است. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتى هم سیاست هاى تجارى با چین را «غیرعادالنه» خوانده بود؛ اما پس از رسیدن به ریاست جمهورى، رفتارى 

نرم با این کشور در پیش گرفت و دیدارى دوستانه با «شى جین پینگ»، رئیس جمهور چین، انجام داد.
کورب در ادامه افزود: در مورد ایران یک قرارداد شش میلیارد دالرى در ارتباط با بوئینگ وجود دارد که خود تضمین کننده ایجاد 18 هزار فرصت شغلى است. هرچه باشد ترامپ 
یک تاجر است. من در زمان ریاست جمهورى «رونالد ریگان»، معاون وزیر دفاع بودم. ریگان هم شوروى سابق را شیطان مى نامید اما درنهایت اعالم آمادگى کرد آمریکا از 

ساخت سالح اتمى دست بکشد.

باالخره ترامپ، تاجر است! 

رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلى مجلس 
شوراى اسالمى از ارائه الیحه جامع قانون انتخابات 
توسط دولت خبر داد و گفت: طبق این الیحه همه 
انتخابات ها در کشــور داراى یــک قانون خواهد 

شد.
محمدجواد کولیوند در ادامه با بیان اینکه باید براى 
کاهش داوطلبان انتخابات شوراها چاره اى اندیشید، 
تصریح کرد: بررسى هایى در زمینه تبلیغات نیز انجام 
شده، به صورتى که یا نوع تبلیغات تغییر کند و اینکه 
مکان هایى خاص در شــهر براى تبلیغات در نظر 

گرفته شود.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود از ارائه الیحه 
جامع قانون انتخابات توســط مجلس به دولت در 
خردادماه خبر داد و گفت: مجلس در ماه آینده این 

الیحه را مورد بررسى قرار خواهد داد.
کولیوند اعالم کرد: طبــق این الیحه، چهار قانون 
مربــوط به انتخابات شــوراها، مجلس، ریاســت 
جمهورى و خبرگان رهبرى تجمیع شــده و یک 

قانون جامع، همه این انتخابات را پوشش مى دهد.

انتخابــات ریاســت جمهورى بــه پایان رســیده اما 
تحلیل ها درباره آنچه طى سه هفته تبلیغات نامزدهاى 
این انتخابات گذشــته، تازه آغاز شــده است. از جمله 
اتفاقاتى که در ســاعات پایانى تبلیغات نامزدها اتفاق 

افتــاد و باعــث حیرت 
زیادى شــد، دیدار امیر 
تتلو خواننــده غیر مجاز 
بــا ابراهیم رئیســى و 
انتشار ویدئو این مالقات 

بود. 
پایــگاه اطالع رســانى 
عصــر ایــران کــه در 
ایــام تبلیغات از حســن 
حمایــت  روحانــى 
مى کرد درباره این دیدار 

عجیب نوشــت:«جامعه خبرى و رسانه اى ایران هنوز 
از انتشــار این ویدئو در شوك اســت؛ نامزد اصولگرا 
که ســابقه مواضع او و جناح متبوعش و نیز منسوبان 
نزدیکش زاویــه اى 180 درجه اى با یــک خواننده 
رپ زیر زمینى دارد، براى اســتفاده تبلیغاتى به ناگاه به

 ســمت خواننده رپ زیر زمینى چرخیده است و این در 

حالى اســت که جریان مورد حمایت آقاى رئیسى طى 
سال هاى اخیر به پشتوانه مواضع پدرهمسرش که دست 
بر قضا امام جمعه شهر مشــهد نیز هست، از برگزارى 
هر نوع کنســرت موســیقى در این شــهر جلوگیرى 
مــى کننــد و حتــى به 
مردم موســیقى دوست و 
هنردوست مشهد گفته اند 
اگر کنسرت مى خواهید از 
این شهر بروید! حاال تولیت
 آســتان رضــوى و داماد 
همان مردى که هنرجویان 
و موســیقى دوســتان را 
به مهاجــرت از مشــهد 
فراخوانده است؛ در اقدامى 
بهت آور نه با یک خواننده 
به اصطالح مجــاز بلکه با یک خواننــده به اصطالح 
غیر مجاز و زیر زمینى دیدار کرده و ســتاد انتخاباتى او 
تصاویر این دیدار را تبدیل به پوستر و تراکت کرده و در 
کوى و برزن پخش کرد!  دیدار رئیســى و تتلو یکى از 
شــگفتى هاى این دوره از انتخابــات از جنبه تبلیغات 

انتخاباتى بود.»

یک منبع آگاه، خبرســازى برخــى کانال هاى خبرى 
حامــى یــک کاندیداى خــاص در خصــوص عزل
 حجت االسالم والمســلمین على اکبر ناطق نورى از 
ریاست دفتر بازرسى دفتر مقام معظم رهبرى را کذب 
خواند. به گزارش ایلنا این منبع آگاه گفت:«آقاى ناطق 
نورى چندى پیش با توجه به احســاس وظیفه اى که 
براى دفاع از جناب آقــاى روحانى و دولت تدبیر و امید 
مى کردند تصمیم گرفتند به نفع ایشــان به سخنرانى 

و اظهارنظر بپردازند و با توجه به اینکه ایشــان به جد 
معتقدند مجموعه نهاد رهبرى که در نزد مردم جایگاه 
واالیى دارد نباید ابزار دست هیچیک از جریانات سیاسى 
شود و سوء استفاده  سیاسى و جناحى از این نهاد و سایر 
نهادهاى انقالبى نادرست است و انتصاب خود به دفتر 
مقام معظم رهبرى را در تالقى با این دیدگاه مى دانست، 
اســتعفاى خود را مدتى پیــش به معظم لــه تقدیم 

کردند.»

بررسى الیحه جامع قانون 
انتخابات در خرداد

مالقات عجیب ابراهیم و امیر

استعفاى ناطق نورى 
از ریاست بازرسى 

دفتر رهبرى
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مشــاور رئیس سازمان ســنجش آموزش کشور اعالم 
کرد: نتایج کنکور کارشناسى ارشد نیمه دوم خرداد اعالم 

مى شود.
حسین توکلى اظهار داشــت: این نتایج همزمان با کلید 
نهایى به صورت کارنامه منتشــر مى شود. وى افزود: از 
تعداد 878 هزار و 253 داوطلب این آزمون تعداد 71 هزار 
و 725 داوطلب، عالقه مندى خود را به شرکت در آزمون 

کدرشته امتحانى دوم اعالم کردند.
مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور،  ادامه داد: با 
توجه به تعداد داوطلبان ثبت نام کننده و آمار عالقه مندان 
به رشته امتحانى دوم، تعداد 949 هزار و 978 کارت ورود 

به جلسه آزمون صادر شد که از این تعداد 463 هزار و 40 
کارت براى زنان و 486 هزار و 938 کارت براى مردان 

صادر شد.
توکلى گفــت:  از تعــداد 878 هــزار و 253 داوطلب
ثبت نام کننده، تعداد 707 هزار و 63 داوطلب در جلسه 
آزمون حاضر بوند و 171 هــزار و 190 داوطلب غایب

 بودند. 
وى افــزود: در واقــع 80/51درصــد افراد در جلســه 
آزمــون حاضــر و 19/49درصــد آنان غایــب بودند.

 از تعداد 707 هزار و 63 داوطلب حاضر در جلسه آزمون، 
357 هزار و 802 نفر مرد و 349 هزار و 261 نفر زن بودند.

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا 
با اعالم اینکه 37 درصد تصادفات برون شــهرى سال 
95، منجر به واژگونى خودروها شده، گفت:در 30 درصد 
تصادفات درون شهرى عابران پیاده حضور داشته اند و 

تنها، 5 درصد این تصادفات، واژگونى بوده است.
سرهنگ نادر رحمانى اظهار داشت: از بین تصادفات برون 
شهرى فروردین ماه سال جارى، نزدیک به 40 درصد آنها 
از شکل واژگونى بوده است، در عین حال در 10 درصد 

این تصادفات هم عابرین پیاده حضور داشته اند.
وى در ادامه افزود: با بررسى آمار شش ماه اول سال 95، 
مشخص شد سوارى ها 54 درصد تصادفات درون شهرى 

را رقم زده اند و موتورسیکلت ها با سهم 38 درصدى در 
رتبه دوم قرار دارند.

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیــک پلیس راهور 
نیروى انتظامى بیان داشت: طى سال گذشته در هشت 
هزار و 871 فقره تصادف درون شهرى، وانت ها حضور 
داشته اند که نزدیک به 5 درصد کل تصادفات داخل شهر 

را شامل مى شود.
ســرهنگ رحمانى اضافه کرد: به این ترتیب طبق آمار 
سال 95، موتورسیکلت ها 37 درصد تصادفات،کامیون ها، 
2 درصد و مسافربرى هاى عمومى، یک درصد تصادفات 

درون شهرى را رقم زده اند.

همه متهمان 
تصادفات رانندگى

اعالم نتایج کنکور 
در نیمه دوم خرداد 

جنگل نوردى
 با یک میلیون تومان

روزنامـه «توریسـم» در گزارشـى بـه موضـوع
 گردشگرى هاى ماجراجویانه پرداخته و طى آن تورهایى 
را معرفى کرده است که براى کوهنوردان و عالقه مندان 
به این نوع گردشگرى حتماً جالب توجه است. البته براى 
استفاده از این تورها هزینه هایى را هم باید متقبل شد که 

یک نمونه آن را در زیر مى بینید:
تاریخ اجراي تور: 11 خرداد تا 14 خـرداد ( 4 روزه)، 
قیمـت: 9/800/000 ریـال، اقامـت: چـادر جهت 
یک شـب کمپینـگ در دل جنـگل و یک شـب اقامت 
گروهـى در خانـه محلى (کلبـه هاى ییـالق). منطقه 
مورد بازدید: شرق گیالن. نـوع فعـالـیت: روزانه 
سه چهار سـاعت پیاده روى در جنگل و مرتع و پیمایش 
جـاده هـاى متروکـه جنگلـى بـا جیـپ هاى روسـى. 
سایر خدمات: راهنما و بیمه مسئولیت مدنى سفر وکادر 
اجرایى با تجربه. وعده هاى غذایى: 3 وعده صبحانه، 

2 وعده ناهار، 2 وعده شام و میان وعده ها.

کاشت یک میلیون نشاء گل 
فقط در یک منطقه

معاون خدمات شهرى و محیط زیست شهردارى منطقه 
7 تهران از کاشـت یک میلیون نشاء گل هاى فصلى در 
سطح این منطقه با هدف زیباسازى چهره شهر خبر داد. 
محمدعلى شعبانى با اعالم این مطلب افزود: در هر یک 
از نواحى پنجگانه سطح منطقه بین 20 هزار تا 50 هزار 

نشاء گل فصلى کاشته خواهد شد.

دریاچه ارومیه 
به چشم انداز زمین برگشت

«گـرى لوئیس» نماینـده برنامه عمرانى سـازمان ملل 
درکشـورمان گفت: زندگى آهسـته آهسـته به دریاچه 
نمک خشک شده ارومیه برمى گردد؛ دریاچه کم کم جان 
مى گیرد و این نتیجه همکارى فوق العاده موفق دلسوزانى 
است که برخى ایرانى و برخى خارجى هستند. تالش هاى 
دولت روحانى براى احیاى این دریاچه موفقیت آمیز است.

خیام و اروپاییان
محمدرضا طاهرى شـاعر درباره اینکه چـرا اروپایى ها 
به شعر خیام گرایش نشان مى دهند گفت: آن بخش از 
اندیشه خیام که در آن دم غنیمت شمارى دیده مى شود 
مطلوب اروپاییان است.  صداى خیام یک صداى متفاوت 
در ادبیات است و دلیل آنکه آثار وى در کشورهاى اروپایى 
مورد استقبال قرار گرفته همان دم شـمارى و در لحظه 

زندگى کردن وى است.

هوش ارثى است یا محیطى؟
دکتر محمـود توالیـى رئیـس انجمـن ژنتیـک ایران 
در توضیح چگونگـى تأثیر ژنتیـک بر هـوش فرزندان 
گفت:اگر زن نه چنـدان باهوش با مرد ضریب هوشـى 
باالتـر  ازدواج کنـد وهمچنین برعکـس زن باهوش یا 
نابغه با مرد ضریب هوشى کمتر ازدواج کند مسلماً انتظار 
مى رود که ضریب هوشى فرزند آنها کمتر از کف نباشد 
البتـه تأثیر محیـط را بر تقویـت و افزایش هـوش نباید 
بى تأثیر دانست؛ مثل فردى که ورزش هایى که منجر به 
تقویت عضالت مى شود را انجام مى دهد. این فرد درواقع 
یک حدى از این اسـتعداد را به ارث برده ولى به واسـطه 

تمرین وممارست آن را پرورش داده است.

تهران اول شد، اصفهان، هفتم
بر اسـاس آخریـن رتبه بنـدى پایـگاه اسـتنادى علوم 
جهان اسـالم ده دانشـگاه اول کشـور معرفى شـدند و 
دانشگاه تهران رتبه اول را به خود اختصاص داد. در این 
رتبه بندى 71دانشگاه از دانشـگاه هاى جامع کشور در 
رتبه بندى سـال 95-94 حضور داشـته اند و دانشـگاه 
تهـران رتبه اول را در کشـور بـه خود اختصـاص داده و 
دانشـگاه هاى تربیت مدرس، شـیراز، فردوسى مشهد، 
تبریز، شـهید بهشـتى، اصفهان، دانشـگاه تحصیالت 
تکمیلى علوم پایه زنجان، دانشگاه بوعلى سینا و کاشان 

به ترتیب در جایگاه هاى دوم تا دهم قرار گرفته اند.

چرك نویس

مدیر کل امور مالى ســازمان تأمیــن اجتماعى گفت: 
حقوق اردیبهشت ماه تمامى بازنشستگان و مستمرى 
بگیران سازمان تأمین اجتماعى بر اساس میزان افزایش 

سال 96 محاسبه و پرداخت شد.
یونس کریم نژاد افزود: تمامى بازنشســتگان تأمین 
اجتماعى حقوق اردیبهشت ماه را با اعمال افزایش سال 
96 دریافت کردند و حقوق اردیبهشت ماه آنان از بیستم 
لغایت بیست و هفتم، مطابق با روال ماه هاى گذشته به 

حساب آنان واریز شد.
وى اظهار داشــت: ما به التفاوت مربــوط به افزایش 
حقوق فروردیــن ماه نیز همزمان با حقــوق خرداد به 
حساب بازنشستگان و مستمرى بگیران سازمان تأ مین 

اجتماعى واریز مى شود.
کریم نژاد تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشســتگان 
تأمین اجتماعى در ســال جارى براى حداقل بگیران 
14/5 درصد و براى سایر سطوح 12/5 درصد است و در 
سال 96 نیز همچون سه سال گذشته و از زمان استقرار 
دولت تدبیر و امید در همه سال ها میزان افزایش حقوق 

بازنشستگان بیش از نرخ تورم بوده است.

دبیر ستاد مرکزى داروها و سموم سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف داروهاى هورمونى دامى مورد 
استفاده در پرورش عضالت دام به ویژه اسب هاى مسابقه در ورزش بدنسازى و پرورش اندام هشدار داد.
بهمنش با بیان اینکه یکى از مهمترین دســته داروهایى که در ورزشــکاران ســوء مصرف مى شود 
استروئیدهاى آنابولیزان هستند. این داروها را مشتقات هورمون  مردانه یا تستوسترون معرفى کردکه 

توسط متخصصین، در درمان کمبود هورمون مذکور و یا در مشکالت خونى و...تجویز مى شوند.
بهمنش با اشــاره به اینکه اخیراً مشــاهده شــده اســت که داروهاى هورمونى دامى که در پرورش 
عضــالت دام خصوصًا اســب هاى مســابقه مــورد مصــرف دارد، از طریــق افراد غیر مســئول 
و ســودجو در میان جوانانــى کــه در ورزش بدنســازى و پرورش انــدام فعالیت مى کننــد توزیع 

مى شود.
وى ضمن باال دانستن خطرات و عوارض داروهاى مذکور گفت: با مصرف این داروها آسیب ها به دو 

برابر افزایش مى یابد.  
بهمنش توضیح داد: از آنجا که در تولید داروهاى دامى، بسیارى از الزاماتى که در تولید داروهاى انسانى 

باید رعایت شود، وجود ندارد لذا تزریق داروى دامى احتمال وقوع مرگ را نیز به دنبال دارد.
وى با تأکید بر اینکه داروى دامى با مشخصات استفاده در حیوان تهیه و از طریق داروخانه هاى دامى و 
با نظر دامپزشک توزیع مى شود تصریح کرد: توزیع این دارو به روش هاى دیگر همگى قاچاق محسوب 

مى شود و همین امر خطرات مصرف این داروها را بیش از پیش خواهد کرد.
بهمنش در پایان با ابراز تأ سف از اینکه در مواردى، فرد مصرف کننده، با علم کامل به دامى بودن دارو و 
عوارض بالقوه مصرف آن، باز هم اصرار به مصرف داروى دامى  مى کند نسبت به انجام چنین کارهاى 

خطرناکى هشدار داد.

نقاش، نویسنده و کارگردان برجسته کشورمان با تشریح 
علت فروش تابلوى معروفش گفت: فارســى را درست 
حرف بزنید و درست بنویســید، من 62 سال در کشور 
فرانسه زندگى کردم و زبان هاى مختلف دنیا را مى دانم 
اما امکان ندارد در زمانى که صحبت مى کنم کالمى غیر 

از زبان فارسى از من بشنوید.
به گزارش تســنیم، «ایران دّرودى» در مراســم نصب 
کاشى ماندگار بر سردر منزلش اظهار داشت: فکر مى کنم 
توانستم و مى توانم به عنوان یک ایرانى به وطنم اداى دین 
کنم. از زمانى که هفت سال داشتم دوست داشتم به همه 
دنیا بگویم که سربلندم که از سرزمین فردوسى هستم؛ 
به راســتى باید به این فکر کنیم که اگر فردوسى نبود ما 

امروز با چه زبانى صحبت مى کردیم.
وى ادامــه داد: مــن عاشــق ایرانم، 47 ســال پیش 
«تابلوى نفت» خود را براى آنکه در اکثر مجالت معتبر 
دنیا چاپ شد به این شــرط «ُمفت» فروختم که زیر آن 
بنویسند انســان ها تمدن را به ملت ایران بدهکارند، ما 
ایرانیان بودیم کــه فرهنگ و تمدن را بــه دنیا معرفى 
کردیم. از آن زمان با خودم عهد کــردم که تابلوهایم را 
نفروشم و روزى آنها را در موزه اى که متعلق به ایرانیان 
اســت بگذارم. به این عهد خود وفا کردم و امیدوارم تا 
زمانى که موزه ام آماده مى شود زنده باشم و با دستان خود 

آن را افتتاح کنم.
درودى با تأکید بر پاسداشت زبان فارسى گفت: فارسى 
را درست حرف بزنید و درست بنویسید، من 62 سال در 
کشور فرانســه زندگى کردم و زبان هاى مختلف دنیا را 
مى دانم اما امکان نــدارد در زمانى که صحبت مى کنم 
کالمى غیر از زبان فارسى از من بشنوید. باید به این زبان 
احترام بگذاریم، چراکه روش دیگرى براى اثبات ایرانى 
بودنمان نداریم. حتى بخاطر همین بــه کاربردن زبان 

محاوره اى فارسى، صفحه اینستاگرام خودم را بستم. وى 
ادامه داد: ایران را دوست بدارید حتى اگر قرار باشد بهاى 
سنگینى برایش بپردازید و هنرمندان را دوست بدارید با 

همه ضعف هایى که دارند.
این نقاش افزود: بزرگ تریــن آرزوى من قبل از هر چیز 
این است که خداوند ایمان مرا به خودش بیشتر کند. اینکه 

امروز  زنده هستم و مى بینم مردم مرا دوست دارند بسیار 
لذت بخش است و نمى دانم چگونه از خداوند تشکر کنم 

که حرفه اى مثل نقاشى را در وجود من قرار داد.
وى با اشــاره به اینکه دو سال در دانشــگاه شریف به 
درخواست دانشــجویان این دانشــگاه نقاشى تدریس 
مى کرده است، گفت: 99درصد نقاشى خودآموز است. ما 

نمى توانیم به افراد بگوییم که چگونه نگاه کنند. نقاشى 
چیزى است که از نهان انســان ها برمى آید و آموختنى 

نیست. من بیشتر از نقاشان دیگر مبانى هنر را آموختم.
وى اضافه کرد: نصب این کاشــى بر ســردر خانه من 
کار بسیار ارزشــمندى است و خوشــحالم که سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى نخستین نفر 

مرا براى اجراى این طرح انتخاب کرده است.
این هنرمند نقاش، خاطرنشــان کرد: باید در قبال نسل 
آینده احساس مسئولیت کنیم و جاى پایى براى آیندگان 
بگذاریم که بدانند ما چه کرده ایم. اطمینان داشته باشید 
که به هر آنچه از خداوند بخواهید مى رســید فقط باید 

تالش کنید و در راهى که مى روید ثابت قدم باشید.

کارشناس سازمان هواشناسى گفت: در سال آبى جارى 
کشور 10 میلیمتر نسبت به گذشته کمبود بارش دارد.

محمد اصغــرى، اظهار داشــت: براســاس آخرین
 ارزیابى هاى انجام شده از میزان بارش باران کشور در 
سال آبى( از مهرماه)،با کاهش 5 درصدى بارش نسبت 
به سال آبى قبل روبه رو هستیم، میزان کمبود بارش در 

کشور به 10 میلیمتر مى رسد. 
 وى ادامه داد: استان هاى خوزســتان، یزد، اصفهان، 
کهگیلویه، خراســان رضوى و جنوبى بیش از ســایر
اســتان ها با کمبود بارش روبه رو هســتند. در برخى 

مناطق مانند اصفهان 5 میلیمتر کمبود بارش داریم. 
افــزود: هواشناســى،  ســازمان  کارشــناس 
اســتان هاى قم،هرمزگان،مرکزى، کرمان،فارس، 
همدان،تهران، بوشــهر و ایالم خوشــبختانه بارشى 
بیشتر از حد نرمال داشتند. تنها در تهران 6/5 درصد،

همدان 19 درصد، بوشهر 5 درصدو ایالم 4 درصد رشد 

بارش داشتیم. اصغرى تأکید کرد: اگرچه استان تهران 
13 میلیمتر رشد بارش داشته اســت، اما این موضوع 

دلیلى بر عدم رعایت مصرف نمى شود.

هنرمند برجسته ایران تشریح کرد

داستان تابلوى معروفى که 47 سال قبل «ُمفت» فروخته شد

از زمانى که هفت 
سال داشتم دوست 
داشتم به همه دنیا 

بگویم که سربلندم که 
از سرزمین فردوسى 
هستم؛ به راستى باید 

به این فکر کنیم که اگر 
فردوسى نبود ما امروز 

با چه زبانى صحبت 
مى کردیم

هشدار مقام ارشد سازمان غذا و دارو درباره یک پدیده رایج و خطرناك

تزریق داروى دامى احتمال وقوع مرگ را نیز به دنبال دارد
تزریق هورمون اسب براى آدم هاى پفکى!

اعالمیه ترحیمى که
 بعد از 29 سال هنوز  روى دیوار است! 

معاون وزیــر راه و شهرســازى و مدیرعامل 
سازمان مجرى ساختمان ها و تأسیسات دولتى 
و عمومى کشور گفت: 27 بیمارستان در طول 
یکسال گذشته با تالش و پیگیرى جدى دولت 
یازدهم در مناطق مختلف کشور تکمیل شده و 

به بهره بردارى رسیده است.
جعفر علیزاده اظهار داشت: از ابتداى سال 95 
تاکنون دولت یازدهم موفق شده 27 بیمارستان 
با دو هزار و 450 تخت را با اعتبارى بالغ بر 610 
میلیارد تومان تکمیل کند و مورد بهره بردارى 
قرار دهد. وى افزود: عالوه بر این اعتبار، بیش 
از 300 میلیــارد تومان نیز بــراى تجهیز این 

بیمارستان ها هزینه شده است.

27 بیمارستان طى یکسال در 
کشور تکمیل شد

ایران 10 میلیمتر کمبود بارش دارد پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعى 

تصویر اعالمیه ترحیم یک مرد تبریزى بعد از 29 سال هنوز هم در بازار تبریز از دیوار برداشته نشده است! تصویر 
این اعالمیه را در زیر مى بینید.
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دستگیرى باند 10 نفره 
سارقان احشام 

خبر

امحاى 28 تن محموله قاچاق 
در اصفهان

بیش از 28تن محموله آرایشـى و خوراکى قاچاق در 
اصفهان معدوم شد.

مدیر سـتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان اصفهان 
گفت: با تـالش مأمـوران انتظامـى اسـتان،بیش از 
18تن انواع میوه قاچاق غیر بهداشتى و غیر استاندارد 

شناسایى و معدوم شد.  
محمدرضـا ابراهیمیان با اشـاره به کشـف و امحاى 
ده تن لـوازم آرایشـى، بهداشـتى و مواد انـرژى زاى  
قاچـاق در اسـتان افـزود: ارزش ایـن دو محمولـه 
قاچـاق در حـدود  202میلیـارد ریـال بـر آورد شـده

 است.  
وى گفت: پرونده این دو محموله قاچاق براى بررسى 
بیشـتر بـه مراجـع قضائى اسـتان ارجـاع داده شـده

است .

راه اندازى 2 شرکت دانش بنیان 
در دانشگاه آزاد فالورجان

رئیس دانشگاه آزاد اسـالمى واحد فالورجان عنوان 
کرد: راه اندازى دو شرکت دانش بنیان و افزایش تعداد 
هسته هاى فناور در دستور کار این دانشگاه قرار دارد.

شهال روزبهانى درباره مهمترین برنامه هاى دانشگاه 
آزاد  فالورجان در سال 96 اظهار داشت: تکمیل پروژه 
هاى سـاختمانى ناتمام، گسـترش رشـته هاى علوم 
پزشـکى و تحصیالت تکمیلـى، راه انـدازى حداقل 
دو شـرکت دانش بنیـان، افزایش تعداد هسـته هاى 
فناور، کاهش وابستگى به شهریه و درآمدزایى بیشتر 
از طریـق اجـراى برنامه هـاى دانش بنیان، توسـعه 
فعالیت دفتـر آموزش هاى کوتاه مـدت، تالش براى 
مثبت کردن تراز مالى واحد فالورجان از برنامه هاى 

سال 96 این دانشگاه است.
وى افزود: بـا توجه بـه اینکه بخش قابـل توجهى از 
برنامه هاى پیش بینى شده براى فعالیت هاى دانش 
بنیان در سال 95 به ویژه در زمینه آموزش هاى کوتاه 
مدت و خدمات آزمایشگاهى ساها تحقق یافته است، 
ولى به دلیل نوپا بودن ایـن فعالیت ها، تالش خواهد 
شد در سال جارى دامنه این فعالیت ها گسترش یافته 
و درصد پیش بینى شده در بودجه براى فعالیت هاى 

دانش بنیان تحقق یابد.

تجلیل از برگزیدگان 
جشنواره جابربن حیان 

بیـش از500دانش آمـوز برگزیده جشـنواره جابربن 
حیان در اصفهان تجلیل شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت:این 
تعداد از بیـن 220هـزار و 700 دانش آمـوز برگزیده 
استان به دلیل ارسـال آثار تحقیقاتى و پژوهشى برتر 
در حوزه فنى و حرفه اى،علوم آزمایشگاهى و اجراى 

نمایش تجلیل شدند. 
محمد حسـن قائدیها با اشـاره به رشـد 12درصدى 
شـرکت کنندگان این جشـنواره در مقایسـه بامدت 
مشابه سـال قبل افزود:9نفر از شرکت کنندگان برتر 
ایـن دوره به مرحله کشـورى جابر بن حیـان معرفى 

شدند . 

اعالم فراخوان بخش تبلیغى 
جشنواره کودك

سـى امین جشـنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانـان به منظـور اعتالى هنر-صنعت سـینماى 
ایران و ارتقاى سـطح کیفى تبلیغات و اطالع رسانى، 
توجه بـه فضاهـاى فانتزى، شـاد و نـگاه خالقانه به 
دنیاى کودکان و استفاده مناسب از رنگ ها و فضاهاى 
کودکانه که حاصل نگاه مشـترك کارگـردان، طراح 
صحنه و لباس و در نهایت عکاسان و طراحان گرافیک 
است و ضرورت فرهنگسازى و تشخیص هنرمندان 
حوزه تبلیغات در معرفى اثر هنرى و جذب مخاطبان 
به سوى سینما و همچنین ترغیب و تشویق هنرمندان 
عرصه اقالم تبلیغى، اقدام به برگزارى مسابقه عکس، 

پوستر و آنونس فیلم هاى سینمایى کرد.
گفتنى اسـت؛ آخرین مهلـت ارائه آثـار 10 خردادماه 

است.

مدیر کل دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: خطر بروز 
بیمارى تب کریمه کنگو با آغاز فصل گرما تشدید شده 

است. 
شهرام موحدى اظهار داشت: تب کریمه کنگو قابل انتقال 
از دام به انسان اســت که در دام با عالیم خاصى همراه 
نیست و سبب سخت تر شــدن در مبارزه با این بیمارى 
شده است. وى در خصوص چگونگى انتقال این بیمارى به 
انسان، گفت: انتقال این بیمارى به انسان از طریق گزش 
کنه آلوده به این ویروس، یا له کردن آن با دست که سبب 
خراش یا ایجاد زخم شود، تماس با خون، ترشحات دام و 
الشه آلوده، از مواردى اســت که در آلوده شدن انسان به 

این ویروس بسیار شایع است. موحدى افزود: گوشت تازه 
خریدارى شده که مدت زمان 24 ساعت داخل یخچال 
نگذرانده باشد، به عنوان منبعى مناسب براى این ویروس 
اســت که به مصرف کنندگان انتقال پیدا کند. وى بیان 
داشت:  در هنگام خرد کردن گوشت در صورتى که دست 
زخم باشد یا در هنگام کار زخمى شود، محل مناسبى جهت 
ورود ویروس است. موحدى گفت: تهیه گوشت از مراکز 
غیرمجاز، کشتار در محل هاى غیربهداشتى و یا کشتار 
دام هایى که بر بدن آنها کنه مشــاهده مى شــود و عدم 
رعایت توصیه هاى بهداشــتى، مواردى است که درصد 

خطر بروز بیمارى را افزایش مى دهد.

مجوز فعالیت بــراى 37 واحد صنایع تبدیلى ســازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان صادر شد.

مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
این مجوزهاى اولیه براى راه اندازى 37طرح با ظرفیت 
70هزار و 822تن در تولید محصو التى شــامل گالب و 
عرقیات، بسته بندى صیفى جات و بسته بندى حبوبات 
و غالت درشهر ستان هاى آران و بیدگل و شاهین شهر 
بوده است.  منصور قماشى اظهار داشت: ارائه مشاوره و 
راهنمایى به متقاضیان احداث واحد هاى صنایع تبدیلى 
و تکمیلى، توزیع سوخت حمایتى به بهره برداران بخش 
کشاورزى، انجام گشت مشترك به منظور جلوگیرى از 

فروش و نگهدارى محصوالت و نهاده هاى کشــاورزى 
قاچاق و پیگیرى مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید از دیگر اقدامات این سازمان در حمایت از طرح هاى 
صنایع تبدیلى بوده است . وى به اختصاص تسهیالت در 
گردش به واحدهاى صنایع تبدیلى استان نیز اشاره کرد و  
افزود: این تسهیالت به منظور تهیه مواد اولیه مورد نیاز 

صنایع تبدیلى در اختیار این واحدها قرار داده مى شود.
قماشى گفت:صنایع تبدیلى و تکمیلى بخش کشاورزى 
عالوه بر کاهش ضایعات، با جذب مواد خام کشاورزى و 
انجام فرآورى مى توانند محصوالتى با ارزش افزوده بیشتر 

تولید کرده و زمینه اشتغال بیشترى را هم فراهم کنند.

تشدید خطر بروز 
تب کریمه کنگو 

صدور 37 مجوز فعالیت 
براى صنایع تبدیلى

مأموران نیروى انتظامى باند ده نفره ســارقان 
احشام را در اصفهان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان گفت:در 
پى شــکایت یکى از دامداران اصفهانى مبنى 
بــر ســرقت 160 رأس دام از وى،تحقیقات 
کارآگاهان پلیس براى شناسایى و دستگیرى 

سارقان آغاز شد.
ســرهنگ ســتار خســروى افــزود: ایــن 
ســارقان در همه ســرقت ها با صورت هاى 
پوشــیده و با ســالح ســرد به دامــدارى ها 
وارد شــده و پس از ضرب و شــتم نگهبانان 
و بستن دســت و پاى آنها احشــام را سرقت 

مى کردند.
وى با بیان اینکه ســارقان در بازجویى هاى 
پلیس به ســرقت 347 رأس دام با همدستى 
دو مالخر اعتراف کردند، گفت: ارزش احشــام 
سرقت شده در حدود چهار میلیارد ریال اعالم 

شد.
سرهنگ خسروى افزود: مالخران این پرونده 
هم دستگیر و براى سیر مراحل قانونى تحویل 

مراجع قضائى شدند.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى طى نامه اى به معاون اول 
رئیس جمهور، روند رسیدگى به وضعیت تولید و اشتغال در 

شرکت پلى اکریل را توضیح داد. 
اخیراً نیز در تبلیغات انخاباتى برخى از کاندیداهاى ریاست 
جمهورى، با نام بردن از این شــرکت، سعى شد تعطیلى 
و توقف فعالیت آن به دولت یازدهم و سیاســت هاى این 
دولت نسبت داده شود، در حالى که به گفته کارگران این 
شرکت، «از حدود سال  1388 به بعد عمًال کارخانه تعطیل 
بود و زمانى که این کارخانه به فردى واگذار شد، با مشکالت 
عدیده اى روبه رو بود و بازده خوبى نداشت». در آخرین اقدام 
در این زمینه على ربیعى، طى نامه اى به اسحاق جهانگیرى 
معاون اول رئیس جمهورریشه هاى بحران در این کارخانه 
و نتایج تالش هاى این وزارتخانه براى نجات پلى اکریل از 

مشکالت بازمانده از دولت گذشته را شرح داده است. 
 در این نامه آمده است: «همانگونه که مستحضرید شرکت 
پلى اکریل ایران که 100درصد مالکیت آن متعلق به بخش 
خصوصى است، صرفًا به دلیل فوت مالک وقت در کشور 
آلمان و فقدان مالک جدید یا نماینــده قانونى وى، دچار 
مســائل و مشــکالت کارگرى از جمله به تعویق افتادن 
پرداخت حقوق پرســنل به مدت 9 ماه و نیز خروج از کار 

بخشى از پرسنل شده است.»  
ربیعى با بیان اینکه «کمیته حمایت صنعتى و جلوگیرى 
از تعطیلى کارخانجات» اقدام به حفظ ســطح اشتغال در 
این شــرکت کرده و در این زمینه نیز موفق بوده است، در 
نامه خود افزوده اســت: «هیئت دولت به منظور مدیریت 
بحران هاى پیش روى شرکت موصوف، با تشکیل هیئت 
اجرایى و تعیین مدیر دولتى، از آبان ماه سال 1395 عهده دار 
مدیریت مجموعه شد و در این راســتا به رغم اینکه هیچ 
مسئولیت و تعهد مســتقیمى بر دوش دولت نبوده است، 

مبلغى معادل 20 میلیارد تومان کمک بالعوض و نیز 20 
میلیارد تومان تسهیالت بانکى جهت فعال سازى مجدد 

شرکت مذکور پرداخت شد.» 
 وزیر کار، تعــاون و رفاه اجتماعى در مــورد حمایت این 
وزارتخانه از نیروى کار شــاغل در شــرکت پلى اکریل 
نوشــت: «دســتور پرداخت حقوق معوقــه کارکنان آن 

شــرکت که درحدود دو هزار و 380 نفر هستند حداکثر تا 
پایان اردیبهشت 1396 صادر شده است. عالوه بر این، با 
برنامه ریزى هاى به عمل آمده، هزار نفر از پرسنل مربوطه 
تحت پوشش مقررى بیمه بیکارى قرار گرفته اند. الباقى 
پرســنل (هزار و380 نفر) بدون خروج یا تــرك کار، تا به 
امروز مشغول تعمیرات و آماده سازى کامل شرکت براى 

راه اندازى فاز اول خط تولید از ابتداى خردادماه سال جارى 
هستند.» 

 به گفتــه ربیعى پیش بینى مى شــود فاز دوم شــرکت 
مزبور از اول مرداد ماه ســال جارى فعال و کلیه هزار نفر 
مقررى بگیران فعلى بیمه بیکارى این شــرکت نیز از اول 

همان ماه مجدداً مشغول به کار شوند.

رئیس هیئت مدیره سازمان رفاهى- تفریحى شهردارى 
نجف آباد گفت: در راســتاى تقویــت خالقیت و تفکر 
کودکان و دانش آموزان و ســایر اقشار مردمى، سازمان 
رفاهى و تفریحى شــهردارى نجف آباد مجهز به ســه 

مجموعه رستوران بازى هاى فکرى شد.
محمد مغزى اعالم کرد: رســتوران بازى هاى فکرى 
کندو در محل فرهنگســراى خارون اولین نمونه از این 
مجموعه ها محسوب مى شــود که در آن انواع بازى و 
کتاب ویژه سنین مختلف و عمدتًا خانواده ها در فضایى 

متفاوت و خاص فراهم شده است.
وى افزود:با توجه به ضعف هاى موجود در زمینه کشف و 
تقویت خالقیت کودکان، با تالش و برنامه ریزى گسترده 

مجموعه خانه کودك شکوفه نیز در محل فرهنگسراى 
شــهید محمد منتظرى با هدف اســتفاده اختصاصى 
کودکان، طراحى و تجهیز شــده که در آن امکان ارائه 
همزمــان ده خدمت همچون کتابخوانــى، بازى هاى 
متنوع، نقاشى روى بوم، ساخت کاردستى و بازى با شن 

فراهم شده است.
وى پیش بینى دیواره شیشــه اى دو جداره براى نقاشى 
کودکان و مشاهده همزمان والدین را از امکانات بى نظیر 
این مجموعه در ســطح این شهرستان دانست و اضافه 
کرد: با توجه به شــناخته شــدن بادام به عنوان یکى از 
محصوالت اصلى نجف آباد، این مجموعه با نام شکوفه 
نامگذارى شده تا کودکان شرکت کننده امکان آشنایى با 

یکى از ویژگى هاى خاص شهر خود را نیز داشته باشند.
وى گفت: به دنبال خرید و بهسازى خانه تاریخى نوریان، 
احیاى مکتب خانه اى در این مجموعه در دســتور کار 
قرار گرفت به طورى که در حــال حاضر عالقه مندان 
مى توانند عالوه بــر بازدید از یک اثــر تاریخى زیبا، از 
امکانات آموزشى کم نظیر فراهم شده در این مجموعه 

نیز استفاده کنند.
وى خاطر نشان کرد: در این مجموعه، امکانات آموزشى 
متعدد و خاصى جهت آشــنایى عملى دانش آموزان و 
دانشجویان با مفاهیم علمى مستقر شده که با استفاده از 
آنها، مراجعین مى توانند در فضایى متفاوت آموخته هاى 

تئورى خود را به بهترین شکل تقویت کنند.

تعطیلى پلى اکریل اصفهان تکذیب شد 

راه اندازى خط تولید پلى اکریل
 از ابتداى خردادماه

نصــف جهــان  دیروز روز خواســتن بــود. روز 
برخاســتن. هزاران نفــر آمدند تا 15 نفــر را از 
شــهر اصفهان بــه کاخ ریاســت جمهورى، 
ساختمان مجلس شــوراى اسالمى و ساختمان 
شوراى اسالمى شهر بفرستند. همه آمده بودند 
تا حماسه اصفهان را شــکل بدهند.آمار دقیق 
شرکت کنندگان در انتخابات دیروز هنوز از جانب 
مراجع رسمى اعالم نشده اســت اما گزارش ها 
حاکى از تشکیل صف هاى طوالنى مقابل مراکز 
اخذ رأى و شور و اشتیاقى بود که به خصوص در 
میان جوانان اصفهانى براى رأى دادن به چشم 
مى خورد. در شهرستان ها نیز چنین فضایى غالب 
بود. همه مى خواســتند در تعیین سرنوشتشان 
شرکت کنند و ســند این مشــارکت ملى را در 
شناسنامه هایشان به ثبت برسانند. مجموعًا در 
حدود 70 هزار نفر کار برگــزارى انتخابات را در 
استان اصفهان برعهده داشتند وسه هزار و 245 
شــعبه اخذ رأى در جاى جاى این استان پهناور 
تعبیه شده بود تا پاسخگوى اداى وظیفه صدها 

هزار نفر از مردم استان به میهن خود باشد.
دیروز روز بزرگى بود. روز انتخاب کســانى که 
قرار است تا چهار ســال آینده سرنوشت ما را 
رقم بزنند؛ یکى در مجلس شــوراى اسالمى، 
یکى در نهاد ریاســت جمهــورى و 13 نفر در 
ساختمان خیابان بزرگمهر. دیروز همه نگاه ها 
متوجه ایران بود. متوجه مشــهد، یزد، کرمان، 
خوزستان، فارس و البته اصفهان. دیروز دشمنان 
قسم خورده ایران فهمیدند که نباید براى این 
خاك مقدس دندان تیز کرد. فهمیدند که این 
مردم همیشــه در صحنه با حضور گسترده اى 
که براى تعیین سرنوشت خود رقم زدند، هرگز 
اجازه نخواهند داد کسى در آن سوى مرزها حتى 
براى لحظه اى در اندیشه تحمیل سرنوشت به 
آنها باشد چون قرار اســت آنها خودشان براى 
خودشــان آینده را رقم بزنند. پیروز انتخابات 

دیروز،  ملت و نظام بودند.

دیروز همه آمدند تا 
آینده اى بهتر را رقم بزنند 

جمعه حضور

نشانه گیرى خالقیت در 3 نقطه نجف آباد

رئیس سابق اتحادیه فرش ماشینى اصفهان گفت: در حال 
حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده فرش ماشینى به 9 درصد 

رسیده و این نرخ تا حدودى مشکل ساز است.
حبیب ا... پوستین دوز، پرداخت نرخ 9 درصدى ارزش افزوده 
مالیاتى را از مشکالت عمده تولیدکنندگان و توزیع کننده 
فرش ماشینى برشــمرد، اظهار داشــت: با کاهش قدرت 
خرید مردم، سود قابل توجهى عاید فروشنده فرش و حتى 
تولیدکننده نمى شــود اما پرداخت این میزان مالیات کمر 

تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را شکسته است.
وى با بیان اینکه نرخ ارزش افــزوده به کارخانه هاى تولید 
فرش ماشینى از 3 درصد آغاز شده است، افزود: اکنون نرخ 
ارزش افزوده فرش ماشینى به 9 درصد رسیده  که این نرخ تا 

حدودى مشکل ساز است.
وى بیان داشت: هزینه آب، برق، کارکنان و حمل ونقل در 
کارخانه هاى فرش ماشــینى باال رفته و توان پایین خرید 

مردم سبب رکود فرش ماشینى در بازار شده است.

تعطیلى 30 کارخانه کوچک فرش ماشینى 
در استان

پوستین دوز گفت: رکود بیش  از حد در صنعت فرش ماشینى 
سبب تعطیلى 20 تا 30 کارخانه کوچک فرش ماشینى در 

استان اصفهان شده است.
وى با بیان اینکه امیدواریم دولت براى نجات فرش ماشینى 
از رکود، راه چاره اى بیاندیشد، خواستار شد: مسئوالن دولتى 
برنامه هایى را پیاده سازى کنند تا فرش ماشینى ایرانى که 
بى نظیرترین فرش در جهان اســت، با رکود جدى مواجه 

نشود.
رئیس سابق اتحادیه فرش ماشینى اصفهان بیان داشت: 
عدم همخوانى عرضه و تقاضــا، افزایش قیمت مواد اولیه 
فرش، رکود بیش  از حد در صنعت فرش ماشــینى سبب 
تعطیلى 20 تا 30 کارخانه کوچک فرش ماشینى در استان 

اصفهان شده است.
وى 35 درصد صادرات فرش ماشــینى را مختص استان 
اصفهان دانست و اظهار داشــت: شهرستان کاشان نیز در 
این حوزه بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده است.

پوســتین دوز افزود: فرش ماشــینى اصفهــان امروز به 
کشورهاى عراق، پاکستان و افغانســتان، آسیاى میانه و 
اطراف خلیج فارس صادر مى شود، چرا که این کشورها به 

دنبال فرش ارزان هستند.

کاهش 50 درصدى قدرت خرید مردم
وى پیرامون اینکه با وجود رکــود اقتصادى در بازار فرش، 
هزینه هاى تولید ساالنه بین 10 تا 15 درصد افزایش  یافته، 
تصریح کرد: با کاهش 50 درصدى قــدرت خرید مردم، 
افزایش هزینه هاى تولید بر تولیدکنندگان فشار مضاعفى 

وارد کرده و تولیدات فرش هم کاهش یافته است.
رئیس سابق اتحادیه فرش ماشینى اصفهان با بیان اینکه 
صنعت فرش ماشینى همانند دیگر صنایع کشور درگیر رکود 
است، افزود: وضعیت بازار فرش مطلوب نیست و بسیارى 
از کارگاه هاى کوچک تولید فرش ماشینى به دلیل وضعیت 
نامناسب اقتصادى تعطیل شده اند و کارخانه هاى بزرگ که 
هنوز فعال هستند با ظرفیت پایین به کار خود ادامه مى دهند.

خمیدگى فرش ماشینى با پرداخت 9 درصدى مالیات 

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
شاهین شــهر گفت: به منظور بهینه سازى مصرف آب 
و کمتر مصرف کردن آن به سمت آبیارى تحت فشار و 

آب هاى خاکسترى حرکت کرده ایم.
حمیدرضا فدایى اظهارداشت: محور اصلى این سازمان 
مبارزه با کم آبى و بى آبى است چراکه شاهین شهر در این 
رابطه با مشکالتى روبه رو بوده  که با  مدیریت بر منابع 

آبى مرتفع شده است.
وى اضافه کرد: در همین راستا طى دو سال اخیر براى 
کادر پرسنلى خود جلســات متعددى را براى آشنایى با 
علوم روز در حوزه فضاى سبز و پوشش گیاهى شهرى 
برگزار کرده ایم که خروجى آن سند راهبردى فضاى سبز 

است که بر تک تک ردیف هاى بودجه سازمان پارك ها 
و فضاى ســبز نظارت دارد به طورى کــه براى تمامى 

برنامه ها پیوست «H.S.E» در نظر گرفته شده است.
وى تأکید کرد: در سال هاى اخیر 135 هزار و 375 متر 
لوله گذارى به وسیله ســازمان پارك ها و فضاى سبز 
شاهین شهر انجام شــده که قریب به 80 هزار متر آن 

مربوط به دو سال گذشته است.
وى با بیان اینکه «G.I.S» یکى دیگر از واحدهاى فعال 
است که طى ســال هاى اخیر راه اندازى شده، تصریح 
کرد: بر همین اســاس 305 هکتار فضاى سبز و سرانه 
16/2 مترمربع در شاهین شــهر وجود دارد که این آمار 
دقیق با «G.I.S» امکانپذیر شــده است و به وسیله آن 
مى توان کارکردهاى مختلف ســازمان از جمله مقدار 

سموم الزم براى دفع آفات را اندازه گیرى کرد.
فدایى با اشــاره به اینکه اقلیم شــاهین شهر باتوجه به 
نزدیکى با کویر مرکزى ایران، یک اقلیم خاص است و 
خاك آن درجه سوم است، گفت: بنابراین هرگیاهى قدرت 
رشد در آن را ندارد و در همین راستا مبارزه بیولوژیک در 
واحد گیاه پزشــکى ســازمان پارك ها مورد توجه قرار 

گرفته است.
وى ادامه داد: در چهار سال گذشته فضاى سبز شاهین  
 «G.I.S» شهر 90 هکتار توســعه پیدا کرده و به وسیله
تالش کردیم در مکان هایى که فضاى ســبز کمترى 

داشت، پوشش گیاهى کاشته شود.

فضاى سبز شاهین  شهر 90 هکتار توسعه پیدا کرد 
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اعطاى مجوز تولید هلیکوپتر 
و قطعات هواپیما به هسا 

مجوز تولید هلیکوپتر و قطعات هواپیما به شرکت هسا 
در اصفهان اعطا شـد. معاون اسـتاندارد پرواز سازمان 
هواپیمایى کشورى، گواهینامه تأییدى دفتر طراحى و 
تولید محصوالت صنعت هوایى شامل هلیکوپتر شاهد 
278 وبرخى  از قطعـات هواپیما را به شـرکت هواپیما 
سازى ایران(هسا) اعطا کرد. محمد جواد تقوایى اظهار 
داشت: با صدور این مجوز شرکت هسا مى تواند در زمینه 
تجارى و صنعـت هوانوردى محصوالت خـود را براى 
شرکت هاى هواپیمایى داخلى تولید کند.وى افزود: با 
این گواهینامه، هسا  قادراست طراحى هلیکوپتر  شاهد 
287 و طراحى هواپیماى سنگین، تغییر و تعمیر  وتولید 

قطعات کابین  وترمز هواپیما را انجام دهد.

تعویض الستیک هاى نشت بند 
مرکز انتقال نفت شهید مرزبان 

الستیک هاى نشـت بندسـقف شـناور مخزن اصلى 
نفت خام مرکز انتقال نفت شماره 4 شهید مرزبان ایذه 

تعویض شد. 
رئیـس مرکـز انتقال نفـت شـماره 4 شـرکت خطوط 
لوله و مخابـرات نفت ایران-منطقـه اصفهان،با اعالم 
این خبـر گفـت: این اقـدام بـه علت فرسـوده شـدن 
السـتیک هاى نشـت بند که در اثـر تابش خورشـید، 
شـرایط جـوى و کارکرد طوالنـى مدت معیوب شـده 
بودند، انجام شده است. بهمن رشیدى با تأکید بر نقش 
السـتیک هاى نشـت بند، افـزود: این السـتیک ها با 
دیواره مخزن در ارتباط هستند و مانع نفوذ گاز نفت خام 

به اتمسفر مى شوند.

برگزارى کارگاه «سالمت من» 
در خانه تجربه

کارگاه «سـالمت من» با موضوع اختـالل خواب روز 
یک شنبه 31 اردیبهشت ماه(فردا) در محل خانه تجربه 
برگزار مى شـود.این کارگاه آموزشـى با هدف افزایش 
آگاهـى و توانمندسـازى در زمینـه سـالمت روحـى و 
جسمى و کاهش شیوع بیمارى برنامه ریزى شده است.

با توجه به اختالل خواب در سالمندان به منظور افزایش 
سالمت عمومى کارگاه «سالمت من» به مدت چهار 
جلسـه روزهاى یک شـنبه از سـوى دفتـر تخصصى 
سالمند سازمان فرهنگى تفریحى شهردارى اصفهان  
برگزار مى شود.این کارگاه سـاعت 8و 30 دقیقه تا 10 
صبح در محل خانه تجربه واقع در پارکینگ شماره 5باغ 

غدیر برگزار مى شود.

چرخ هاى تراموا تا 3 سال 
دیگر در اصفهان مى چرخد

معاون حمـل و نقل و ترافیـک شـهردارى اصفهان از 
راه اندازى تراموا در شهر اصفهان در سه سال آینده خبر 
داده و گفت: جایگزین کردن تراموا با اتوبوس در هسته 
مرکزى شـهر ضرورى اسـت.  علیرضا صلواتى اضافه 
کرد: با توجه به اینکه در نظر داریم براى راه اندازى تراموا 
از سرمایه گذاران بخش خصوصى استفاده کنیم، از دو 
سال گذشته مذاکرات جدى را با تعدادى از شرکت هاى 
مختلف از کشورهاى چین، فرانسه، ایتالیا و روسیه انجام 
دادیم و شرکت ها، پیشنهادات فنى خود را ارائه کردندو 
در حال ارائه پیشنهادهاى مالى هستند تا بتوانیم بهترین 
گزینه را انتخاب کنیم. وى افزود: در حال حاضر خطى 
که براى تراموا در شهر اصفهان پیشنهاد شده این است 
که از میدان آزادى و خیابان هاى حکیم نظامى و بهشتى 
به میدان جمهورى اسالمى امتداد یابد و سپس از طریق 

خیابان فروغى به میدان شهدا برسد.

پلمپ 2 واحد غیر استاندارد 
2 واحد تولیدى قند شکسته در اصفهان پلمب شد.

مدیر کل اسـتاندارد اسـتان اصفهان گفت: در بازرسى 
کارشناسان این اداره از دو واحد تولیدى، بیش از دو هزار 
بسته قند شکسته جمع آورى شد. غالمحسین شفیعى با 
بیان اینکه بى کیفیت بودن و نداشتن استاندارد در تولید 
محصول، علت توقف فعالیت این واحد هابوده اسـت، 
افزود: پرونـده این دو واحـد تولیدى بـه مراکز قضائى 

تحویل داده شد .

خبر

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى 
باتأکید بر اینکه خمینى شهر یکى از مراکز حوله بافى در 
کشور است، گفت: اگر بحران بیکارى در خمینى شهر 
کنترل نشــود، به دلیل نزدیکى به اصفهان این شهر را 

تحت تأثیر قرار مى دهد.
محمد جواد ابطحى با اشاره به وضعیت اشتغال در استان 
اصفهان، اظهار داشت: نرخ بیکارى در استان اصفهان 
با توجه به پتانسیل هایى که وجود دارد واقعًا باالست و 
از سوى دیگر نرخ بیکارى خمینى شهر فراتر از چیزى 

است که اعالم مى کنند. 
وى با اشاره به اینکه پیش از این، شهرك صنایع غذایى و 

شهرك برق و الکترونیک را براى این شهرستان تعریف 
کردیم که زمین شهرك برق و الکترونیک واگذار و زیر 
ساخت هاى آن فراهم شده است، تأکید کرد: متأسفانه 
به دلیل نبود بازار مصرف از آن استقبال نشده و شهرك 
صنایع غذایى در حال زیرسازى بوده و هنوز آغاز به کار 

نکرده است.
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس خاطرنشان کرد: 
شــهرك حوله بافان نیز به تازگــى از زمینى برخوردار 
شده اســت که مى تواند اشــتغالزا باشــد؛ با توجه به 
اینکه خمینى شــهر یکى از مراکز حوله بافى در کشور

 است.

مدیر کل اداره موزه ها و اموال منقول فرهنگىـ  تاریخى 
با اعالم رشد 120 درصدى ایجاد موزه هاى خصوصى در 
کشور، از ساخت یک مازراتى با بهره گیرى از هنر قلمزنى 

اصفهان خبر داد. 
محمدرضا کارگر اظهار داشت: معتقدم داشته هاى فرهنگى 
باید توســط خود مردم معرفى و حفظ شــود و دولت که 
سال هاست وظیفه پاسدارى از فرهنگ را به دوش مى کشد، 
کامًال آن را به مردم واگذار کند. وى با بیان اینکه جامعه باید 
ارتباطات گسترده و آرامشى که همه شریان هاى ارتباطى 
با جهان در تمام عرصه ها را داشته است حفظ کند، افزود: 
در یکى دو سال اخیر یک هنرمند بلژیکى در موزه هنرهاى 

معاصر آثار شخصى اش را به نمایش گذاشت و همچنین 
ساختمانى را در کاشان خریده که به زودى با نمایش آثار 
حجمى اش به موزه اى در ایران تبدیل مى کند. کارگر گفت: 
هنر قلمزنى سال هاســت وجود دارد ولى اتفاقى در آن رخ 
نداده اســت. وقتى این هنرمند بلژیکى چنین هنرى را در 
کشورمان مشاهده کرد، اســکلت یک ماشین مازراتى را 
خرید و در اختیار تعدادى از هنرمندان اصفهانى گذاشت تا با 
قلمزنى آن را تزیین کنند. این ماشین صنعتى مدرن است که 
با هنر ایرانى درآمیخته و مولودى جدید را پدید آورده است.

به گفته وى، این مازراتى قلمزنى کامل شده و هم اکنون در 
حال نمایش است.

ساخت مازراتى 
با هنر قلمزنى اصفهان

بیکارى خمینى شهر کنترل 
نشود، به اصفهان مى رسد

 
در ایــن مــدت تبلیغــات انتخابات شــوراى شــهر 
اصفهان بــه کرات شــنیده ایــم و یا خوانــده ایم که 
مویــد این نکته بود؛ ســلبریتى ها در شــوراى شــهر
اصفهان حضور دارند.  نشــریات محلــى و برگزارى ها

 نیز کم براى این افراد مایه نگذاشــته و تیترهاى خود 
را بر این اســاس تنظیم مى کردند: ستاره ها در شوراى 
شهر، سلبریتى اصفهان چند قدم تا شوراى شهر و... اما 
این افراد از کدام سلبریتى معروف و مشهور در اصفهان 

حرف مى زنند؟!
سلبریتى واژه اى اســت که معموًال براى افراد معروف 
به کار مى رود، افــرادى که طرفداران زیــادى دارند و 
مى توانند توســط آنها یک لشــکر راه بیاندازند و براى 
خواسته هاى آن فرد معروف تالش کنند مانند فعالیت 
زیست محیطى، حمایت از حیوانات، کمک به کودکان 
کار و مــواردى از این دســت. حــال باید پرســید که 
سلبریتى هاى شوراى شهر اصفهان به این میزان طرفدار 
دارند و یا فقط در محیط دوســتانه ویا بعضــًا خانواده، 

سلبریتى هستند؟!
در جامعه معاصر سلبریتى بودن لزوماً به این معنى نیست 
که یک فرد در مقایســه با میانگین افــراد آن جامعه از 
استعداد و مهارت بیشــترى برخوردار است، بلکه صرفًا 
به این معنى اســت که یک نفر بهتر از دیگران توانسته 
کاالیى را که مــردم مى خواهند، به خــورد آنها بدهد. 
فرقى ندارد این کاال زیبایى اى با سبک کیم کارداشیان 
باشــد یا فعالیت هاى بشردوســتانه آنجلینــا جولى.

مهم این اســت که مردم با دیــدن آن بتوانند رؤیایى 
از آنچــه را ندارنــد، در ســر بپروراننــد. حــال باید 
گفــت مــردم اصفهان بــا دیدن ایــن ســلبریتى ها 
در شوراى شــهر، رؤیایى را که در ســر دارند نیز از یاد 

مى برند! 
با بررسى سلبریتى هاى هر جامعه مى توان به فرهنگ 
توده اى و شــکاف هاى اصلى آن جامعه در یک دوره 
مشخص پى برد. چرا که فرهنگ شهرت، چیزى فراتر 
از عالقه به آدم هاى مشــهور، انعکاسى از ارزش هاى

جمعى و نمایش رابطه پیچیده میان انتظارات اجتماعى 

و واقعیت هاى اجتماعى- اقتصادى اســت. ما طرفدار 
آن چیزى هســتیم که نداریم و دوســت داریم روزى 
به دســت بیاوریم. ما جذب ســبک زندگــى، زیبایى، 
ثروت، شــهرت و نوع دوستى ســلبریتى ها مى شویم، 
چون پکیج کاملــى از همه آن چیزهایى اســت که در 
زندگى انتظارش را مى کشــیم. پس بیهوده نیست که 
به آنها عشق مى ورزیم و دوستشــان داریم. اما در این 
بین سلبریتى ها شوراى شهر اصفهان پکیج کاملى از چه 
چیزى هستند؟ عدم مدیریت، نداشتن شناخت از حیطه 
کارى و وظایفى که بر آنها محول شــده اســت و حتى 
نداشت شناخت کامل از شــهرى که خود در آن زندگى 
مى کننــد و مردمى که در اطراف آنهــا در حال حرکت 

هستند.
نه فقط در اصفهان که در شهرهاى بزرگ تر مانند تهران 
حضور این سلبریتى ها در شوراى شهر و فضاى سیاست 
باعث پس رفت جامعه شده است و عاملى شده که همه 
فکر بکنند توانایى حضور دارند؛ به واســطه بلند کردن 
وزنه سنگین یا بازى در ایام کودکى یا اجرا در تلویزیون 

استانى !
متأســفانه نقش روشــنفکرى به معناى ســازندگان 
افــکار عمومى چند ســالى اســت کــه در ایــران به 
سلبریتى ها داده شده است و رفته رفته جایگاه روشنفکر 
را گرفته انــد. در همیــن انتخابات شــاهد آن بودیم 
که حضور هنرمنــدان میزانى بود بــراى کاندیداهاى 

ریاســت جمهورى و مردم بر حسب حضور آنها تصمیم 
مى گرفتند.

گســترده شــدن شــبکه هاى اجتماعى، یک شبه از 
یک فرد عامى، یک فرد خاص مى ســازد و چنان او را 
معروف مى کند که خــود فرد خــواب آن را هم ندیده 
اســت. این شــبکه هاى اجتماعى به پر رنگ تر شدن
حضور ســلبریتى ها کمک شــایانى کرده به گونه اى

که تریبون رســمى آنها به حســاب مى آیــد. یاد آور 
مى شویم فردى با این مشخصات در اصفهان یافت نشد 
که به آن واژه سلبریتى الحاق شود پس  لطفًا در استفاده 
از واژگان درست  کمى خسیس باشــید و هرکلمه را به 

راحتى خرج نکنید!

لطفًا کمى خسیس باشید!

براى اولین بار در کشــور به همــت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان اصفهان و با همکارى دانشگاه 
علوم پزشکى و مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان، طرح 
غربالگرى سالمت براى هنرمندان رشته هاى مختلف 
هنرى در اصفهان به اجرا درآمد و استمرار خواهد داشت. 

■■■
یکى از مســئوالن طرح غربالگرى سالمت هنرمندان 
در هنرســتان هنرهاى زیبا درباره اجــراى این طرح به

 نصف جهان گفت: در حال حاضر طرح ادغام بیمارى هاى 
غیرواگیر در مراکز بهداشت در حال اجراست که دیابت، 
فشار خون، ســکته هاى مغزى و ســرطان هاى قابل 
پیشگیرى را شامل مى شود. در این راستا افراد در معرض 
خطر با آزمایشات انجام شده شناســایى، دسته بندى و 
مراقبت مى شوند و  مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان نیز 
غربالگرى سالمت هنرمندان رشته هاى مختلف هنرى 

را به انجام مى رساند. 
وى اضافه کرد: تاکنــون حدود 70 نفــر از هنرمندان 
رشــته هاى مختلف هنرى مورد آزمایش قرار گرفته اند 
که این کار در هفته هاى آینده نیز ادامه خواهد داشــت. 
البته متأسفانه برخى از این هنرمندان حتى براى یک بار 
هم تاکنون این آزمایشات را انجام نداده بودند که مورد 

شناسایى قرار گرفتند. 
این مقام مســئول گفــت: طرح غربالگرى ســالمت 
هنرمنــدان رایــگان بــوده و در مراحل بعــدى براى 

خانواده هاى هنرمندان نیز اجرایى خواهد شد. 
وى افزود: هنرمندانى که در آزمایشــات انجام شــده، 
نیاز به پیگیرى درمان داشــته باشــند به مراکز درمانى 
براى ادامه درمان معرفى خواهند شــد. البته این طرح، 
ادارات را هم شامل شــده و همه گروه هاى سنى را در بر 
مى گیرد و مرکز بهداشت شــماره 2 اصفهان با مدیریت 
این مرکز، ایــن کار را از هنرمندان در اصفهان شــروع

 کرد. 
حمید ظفرمنش یکى از هنرمندان طراح فرش نیز درباره 
این طرح گفت: غربالگرى سالمت هنرمندان کار بسیار 
ارزشمندى است که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان انجام شده و مفید است که جاى 

قدردانى دارد. 
■■■

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان نیز در 
این زمینه به نصف جهان گفت: هفته دوم طرح سالمت 
هنرمندان اصفهان (غربالگرى) با هدف توجه به سالمت 
هنرمندان کهنسال، میانسال و جوان با همکارى مرکز 
بهداشت شماره 2 دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان در 

محل هنرستان هنرهاى زیبا به اجرا درآمد. 

حجت االســالم والمســلمین حبیب رضا ارزانى اظهار 
داشت: معموًال هنرمندان با توجه به انگیزه و شوق کارى، 
به سالمت خود چندان توجهى ندارند، که در این راستا 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى در نشستى با رئیس 
دانشگاه علوم پزشکى و... تصمیم گرفت تا هر شش ماه 
یکبار نسبت به غربالگرى سالمت هنرمندان رشته هاى 
مختلف براى پیشگیرى از بیمارى ها اقدام نماید که در 
این طرح و طى یک ماه، حدود 400 تــا 500 هنرمند، 
غربالگرى ســالمت را انجام مى دهند کــه تاکنون نیز 

استقبال خوبى از سوى هنرمندان صورت گرفته است. 
وى ادامه داد: در غربالگرى ســالمت هنرمندان، از آنها 
آزمایشات قند، دیابت، فشار خون و... به عمل آمده و در 
صورت نیاز به مراکز درمانى براى پیگیرى درمان معرفى 

مى شــوند و این کار براى هنرمندان رشته هاى مختلف 
همچنان استمرار خواهد داشت. 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان در 
زمینه فعالیت هاى انجام شده اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان در دولت تدبیر و امید هم گفت: در 
3/5 سال اخیر، علیرغم کمبود بودجه، فعالیت هاى بسیار 
خوبى در حوزه هاى مختلف در اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى استان اصفهان انجام شده که بى سابقه است. 
حجت االسالم والمســلمین ارزانى گفت: علیرغم بسته 
بودن بودجه هاى عمرانى، ما توانســتیم ساختمان اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان را احداث کرده، 
فضاى هنرستان هنرهاى زیبا را به نحو مطلوب بازسازى  
کنیم  و با واگذارى مجتمع فرهنگى فرشچیان به بخش 
خصوصى، موجب رونق فعالیت در این مجتمع شویم و با 
رســیدگى به اجراى صحنه اى، فضاى بازتر را با رعایت 

مسائل استان به وجود آوریم. 
وى ادامه داد: کســب رتبه اول در سه ســال پیاپى در 
حوزه هاى قرآنى، رشــد ســینماهاى اصفهــان در دو 
سال اخیر، واگذارى ســالن هاى شهرستان ها به بخش 
خصوصى، افزایش فضاى دانشگاه علمى کاربردى، کسب 
رتبه هاى اول تا سوم در حوزه کتاب در سطح کشور و... 
بخش بسیار کوچکى از فعالیت هاى انجام شده در اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان در سه سال 

اخیر مى باشد. 
حجت االسالم والمسلمین ارزانى با بیان اینکه از امسال 
به مدت پنج ســال، جشــنواره فیلم کودك و نوجوان 
همه ســاله، دهم تیرماه در اصفهان برگزار خواهد شد 
گفت: باتوجه به اینکــه ماه رمضان براى مســلمانان 
ماه شــادى اســت امســال و در ماه مبارك رمضان و 
شب هاى پنجم تا پانزدهم رمضان ما سعى داریم فضاى 
شــاد معنوى را با حضور هنرمنــدان در اصفهان برگزار

 کنیم.  

مدیر کل ارشاد در گفتگو با نصف جهان خبر داد

5 سال با جشنواره فیلم کودك در اصفهان
ساسان اکبرزاده

«ریتى ها» در شوراى شهر اصفهان!
واقفان اصفهانى 50 وقف جدید 

به نام خود ثبت کردند

پرونده تخلفات انتخاباتى 
مسئوالن استانى 
روى میز دادگسترى

82 درصد از تصادفات فوتى 
 به دلیل نبود تجهیزات ایمنى 

در خودروهاست

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در 
سال جدید توسط وافقان نیک اندیش 50 وقف جدید 

در استان اصفهان به ثبت رسیده است.
حجت االسـالم و المسـلمین رضـا صادقـى اظهار 
داشت: نیات این موقوفات براساس وقف نامه هایى 
که تنظیم شـده است شـامل؛ احداث مسجد، روضه 
خوانى حضرت سید الشهدا(ع)، روضه خوانى حضرت 
ابوالفضل(ع)، احـداث تکیه، احداث مرکـز درمانى و 
بهداشتى، احداث مجتمع فرهنگى و مذهبى، توسعه 

امامزادگان و تبلیغ و ترویج قرآن کریم است.
وى در ادامه تصریح کرد: در ماه مبارك رمضان و در 
قالب اجراى طرح ضیافت الهى نیز محافل جزء خوانى 
و ترتیل خوانى قرآن کریم در جوار بقاع متبرکه سراسر 
استان اجرا مى شـود که محفل جزء خوانى امامزاده 
هالل بـن علـى(ع) آران و بیـدگل و امامزاده سـید 
الکریم(ع) دولت آباد نیز به صورت ویژه از شبکه هاى 

سراسرى پوشش داده مى شود.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان از تشکیل 15 
پرونده قضائى با موضوع تخلف انتخاباتى در سطح 
استان که تعدادى از این پرونده هاى مرتبط با عملکرد 

برخى مسئوالن استانى نیز هست خبر داد.
خسروى وفا اظهار داشت: دســتگاه قضائى استان 
بدون هیچ گونــه مالحظه و در عین بــى طرفى با 
متخلفان در فضاى حقیقى و مجازى در چهار چوب 

قانون برخورد خواهد کرد.
 وى از تشکیل 15 پرونده قضائى با موضوع تخلف 
انتخاباتى در سطح استان که تعدادى از این پرونده ها 
مرتبط با عملکرد برخى مسئوالن استانى نیز هست 
خبر داد و اعالم کرد: دســتگاه قضائى اســتان در 
رسیدگى به این گونه پرونده ها به صورت ویژه و خارج 

از نوبت اقدام خواهد کرد.

رئیس پلیـس راه اسـتان اصفهان گفـت: 82 درصد 
از تصادفـات فوتـى در جاده هـاى اسـتان مربوط به 
خودروهاى فاقد تجهیزات ایمنى مانند کیسـه هوا و 

ترمز ABS بوده است.
سـرهنگ حسـین پور افزود: نقش تجهیزات ایمنى 
خودروهـا در تصادفات جرحى نیز مشـهود اسـت به 
طورى که در سـال 95 تعـداد پنج هـزار و 846 فقره 
تصادف جرحى در جـاده هاى اسـتان رخ داد که 86 
درصد این تعداد نیز فاقد تجهیـزات ایمنى خودروها 
بود.  وى افزود: این آمار در سـال 94 تقریباً به همین 
میزان بود هرچند که در سـال 94 میـزان تصادفات 
فوتى و جرحى در جاده هاى استان از سال 95 بیشتر 
بود اما باز هـم نقش تجهیزات ایمنى نصب شـده بر 

روى خودروها به یک میزان تأثیرگذار است. 
پور قیصرى تأکید کرد: بـا توجه به آمار قابل توجهى 
که در این زمینه وجـود دارد مى تـوان نتیجه گرفت 
که نصـب اینگونـه تجهیـزات روى خودروها چقدر 
مـى توانـد در کاهـش تلفـات و مجروحـان حوادث 

رانندگى مؤثر باشد. 
وى بیان داشـت: به همین خاطر به کسانى که قصد 
خرید خـودرو دارند توصیـه مى شـود از مجهز بودن 
خودروى مـورد نظر به تجهیـزات ایمنـى اطمینان 

خاطر داشته باشند.
سرهنگ پور قیصرى افزود: توصیه مى کنیم کسانى 
که خودروهاى مجهز به تجهیـزات ایمنى دارند نیز 
همه سـاله بـا مراجعه بـه نمایندگى خودروسـازها و 
معاینه فنى از سـالمت و بدون نقص بودن خودروى 

خود مطمئن شوند.

جمال نوروز باقرى
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ابالغ رأى
کالسه پرونده 100/95ش ح8 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد. خواهان: 
مسعودمیرعباسى نشانى: خ فردوسى مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام 
خواندگان: 1.غالمرضا امینى2.فریبا عیدى وندى نشانى: هردومجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره سفته بشــماره 970571 جمعا به مبلغ 10/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى مسعودمیرعباســى به طرفیت 1.غالمرضا امینى2.فریبا عیدى وندى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/590/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4418

 گرامى قاضى شــعبه هشــتم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 
یک)/2/1172

ابالغ رأى
شماره: 197/95 ش ح کالسه پرونده  75- 96/2/7 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف 
نجف آباد. خواهان: مسعودمیرعباســى نشــانى: خ فردوسى مرکزى-نرســیده به آزمایشگاه دکتر 
اکرامیان-فروشگاه آتى گام خوانده: سکینه احمدى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
سه فقره سفته بشماره 326159-218929-218930 جمعا به مبلغ 25/000/000 ریال. گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى مسعودمیرعباســى به طرفیت سکینه احمدى به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/850/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4417 گرامى 

قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1173
ابالغ رأى

کالسه پرونده 1307/95 مرجع رسیدگى شــعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد. خواهان: 
مسعودمیرعباسى نشــانى: خ فردوسى مرکزى-نرســیده به آزمایشــگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه 
آتى گام خوانده: محمدرضا صداقت نشــانى: ویالشــهر-اول خ گلزار24 بعداز چهــارراه منزل دوم 
منزل اصغرهدایت موضــوع: مطالبه وجه یک فقره چک بشــماره 9819-95/05/05 جمعا به مبلغ 
5/900/000 ریال. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مسعودمیرعباسى به 
طرفیت محمدرضا صداقت به خواســته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چــون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه 
خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 5/900/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخــت مبلغ 1/250/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیزپرداخت حق الوکالــه وکیل و پرداخت 
خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاســبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت 
روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکــور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. م الف: 4416 
گرامى قاضى شــعبه هشــتم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/2/1174
ابالغ رأى

کالسه پرونده 1310/95 مرجع رسیدگى شــعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد. خواهان: 
مسعودمیرعباسى نشانى: خ فردوسى مرکزى-نرســیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى 
گام خوانده: عباس پورپیرعلى نشانى: خ شریعتى- امیرآباد-ســمت صالح آباد-کوى احسان فرعى 
دوم منزل پنجم-کوچه نوساز-منزل علیرضا پورپیرعلى موضوع: مطالبه وجه دو فقره سفته بشماره 
9748-93/12/05-4797-93/08/05 جمعــا به مبلغ 15/000/000 ریال. گردشــکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى مسعودمیرعباسى به طرفیت عباس پورپیرعلى به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته 
در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/450/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. م الف: 4415 
گرامى قاضى شــعبه هشــتم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/2/1175
ابالغ رأى

کالسه پرونده 1305/95 مرجع رسیدگى شــعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد. خواهان: 
مسعودمیرعباسى نشانى: خ فردوسى مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام 
خوانده: مریم پورپیرعلى نشانى: خ شریعتى- امیرآباد-سمت صالح آباد-کوى احسان فرعى دوم منزل 
پنجم-کوچه نوساز-منزل علیرضا پورپیرعلى موضوع: مطالبه وجه یک فقره سفته بشماره 910804 
جمعا به مبلغ 10/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مسعودمیرعباسى به طرفیت 
مریم پورپیرعلى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون 
خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به 
مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/450/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و نیزپرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت 
مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد 
مى باشد. م الف: 4414 گرامى قاضى شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/1176
ابالغ رأى

کالســه پرونده 148/95 مرجع رسیدگى شعبه هشــتم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: 
مسعودمیرعباسى نشانى: خ فردوسى مرکزى-نرســیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى 
گام خوانده: فرهاد عیدى وندى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک بشماره 
3890-95/02/30 جمعا به مبلغ 30/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
مسعودمیرعباسى به طرفیت فرهاد عیدى وندى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/650/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4419 گرامى قاضى شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1177
ابالغ رأى

کالســه پرونده 146/95 مرجع رسیدگى شعبه هشــتم شــوراى حل اختالف نجف آباد. خواهان: 
مسعودمیرعباسى نشانى: خ فردوسى مرکزى-نرســیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى 
گام خوانده: محمدخدایى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره ســفته بشــماره 
970585-95/02/30 جمعا به مبلغ 10/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى مسعودمیرعباســى به طرفیت محمدخدایى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 

گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
159/000 تومان به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیزپرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. راى صــادره غیابى و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضــاء مهلت مذکور ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. 
م الف: 4420 گرامى قاضى شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/2/1178
ابالغ رأى

کالسه پرونده 1588/95 مرجع رسیدگى شــعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد. خواهان: 
مسعودمیرعباسى نشانى: خ فردوسى مرکزى-نرســیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى 
گام خوانده: محسن عیدى وندى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه دو فقره سفته بشماره 
064906-779260 جمعا به مبلغ 15/000/000 ریال. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى مسعودمیرعباسى به طرفیت محسن عیدى وندى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 176/000 هزار تومان به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضــاء مهلت مذکور ظرف 
همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. 
م الف: 4421 گرامى قاضى شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/2/1179
حصر وراثت

ابوالقاسم وادى هرندى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 44 بـه شـرح دادخواست به کالسه 65/96 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان منور مرادیان 
هرندى فرزند حسن بشناســنامه 115 در تاریخ 96/1/30 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالقاســم مرادى هرندى به شماره شناسنامه 115 
(برادر متوفى)، 2- معظم مرادى هرندى به شماره شناسنامه 67 (خواهر متوفى) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف جلگه (مجتمع شماره یک)/2/1180
حصر وراثت

سیدعلى موسوى شاتورى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 2 بـه شـرح دادخواست به کالسه 77/96 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید جعفر موسوى 
شاتورى فرزند سیدعلى بشناسنامه 714 در تاریخ 95/10/13 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سیدعلى موسوى شاتورى به شماره شناسنامه 2 (پدر 
متوفى) 2- صغرا منو باصیرى به شماره شناسنامه 113 (مادر متوفى) 3- صدیقه منو باصیرى به شماره 
شناسنامه 162 (همسر متوفى) 4- طاهره سادات موسوى شــاتورى به شماره ملى 5650087164 
(فرزند متوفى) 5- فاطمه ســادات موسوى شاتورى به شــماره ملى 1275250408 (فرزند متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شــعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف جلگه (مجتمع شماره 

یک)/2/1181
حصر وراثت

محمد رجایى زاده هرندى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 15 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 
67/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى 
رجائى زاده هرندى فرزند محمدصادق بشناسنامه 19 در تاریخ 95/7/18 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد رجایى زاده هرندى به شــماره 
شناسنامه 15 (فرزند متوفى) 2- مرتضى رجایى زاده هرندى به شماره شناسنامه 3572 (فرزند متوفى) 
3- على اصغر رجایى زاده به شماره شناســنامه 87 (فرزند متوفى) 4- ابوالفضل رجایى زاده به شماره 
شناسنامه 64 (فرزند متوفى) 5- زهرا رجایى زاده به شــماره شناسنامه 30 (فرزند متوفى) 6- طاهره 
رجایى زاده به شماره شناسنامه 4000 (فرزند متوفى) 7- فاطمه رجایى زاده به شماره شناسنامه 3140 
(همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه 

(مجتمع شماره یک)/2/1182
حصر وراثت

رضوان احمدى هرندى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 13 بـه شـرح دادخواست به کالسه 74/96 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد ناظمى هرندى 
فرزند خلیل بشناسنامه 13 در تاریخ 96/2/2 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- رضوان احمدى هرندى (همسر متوفى) 2- حمیدرضا ناظمى هرندى 
(فرزند متوفى) 3- محمدرضا ناظمى هرندى (فرزند متوفى) 4- علیرضا ناظمى هرندى (فرزند متوفى) 
5- منیره ناظمى هرندى (فرزند متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف بخش جلگه (مجتمع شماره یک)/2/1183
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103764800702 شماره پرونده: 9509983764801170 شماره بایگانى 
شعبه: 951219 در خصوص شــکایت آقاى بهروز ماضى فرزند حســین علیه آقاى جمال مقتدرى 
اصفهانى فرزند جواد دائر صدور چک بالمحل به شــماره 428093 عهده بانــک رفاه کارگران که 
پرونده به شــماره 9509983764801170 و شــماره بایگانى 951219 در این دادگاه ثبت گردیده 
و وقت رســیدگى براى روز شنبه مورخ 1396/04/03 ســاعت 9 صبح تعیین شده است؛ لذا به علت 
مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم 
در وقت رسیدگى فوق در این شعبه واقع در بخش جلگه-شهر هرند-میدان سردار آقابابائى-دادگاه 
عمومى بخش جلگه حاضر گردد؛ درغیر اینصورت دادگاه در این خصوص غیابًا اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. شعبه اول دادگاه عمومى بخش جلگه استان اصفهان/2/1184
ابالغ راي

شــماره: 198/96- 1396/2/13 به تاریخ 95/10/13 در وقت فوق العاده جلسه شوراي حل اختالف 
جلگه به تصدى امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده 428/95 تحت نظر است. شورا از توجه به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي دادگاه: در 
خصوص دادخواست خواهان آقاى اسماعیل مزروعى سیدانى فرزند شکراله به طرفیت خوانده آقاى 
صادق رضایى ثانى فرزند محمدعلى به خواسته مطالبه مبلغ 44/717/000 ریال بابت طلب دفترى 
ناشى از فروش لوازم بادى کامیون مطابق دو فقره فاکتور به انضمام خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه، 
از توجه به مفاد دادخواست تقدیمى و اظهارات خواهان، کپى مصدق فاکتورهاى پیوست و عدم حضور 
خوانده و عدم ارائه الیحه دفاعیه و سایر قرائن و محتویات پرونده خواسته خواهان را محمول بر صحت 
دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 44/717/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/217/925 ریال بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/10/1) لغایت اجراى حکم که 
توسط واحد اجراى احکام محاسبه و وصول خواهند شــد، در حق خواهان صادر و اعالم میدارد. رأى 
صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از آن ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر مى باشــد. رضایى قاضى شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف بخش جلگه (مجتمع شماره یک)/2/1185
حصر وراثت

لطف اله محمدى رزوه داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 2275 بـه شـرح دادخواست به کالسه 116/96 
اند ش2  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود 
محمدى رزوه بشناســنامه 499 در تاریخ 1378/7/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- لطف اله محمدى رزوه به ش.ش 2275،  2- غالمرضا 
محمدى به ش.ش 9،  3- عبدالرضا محمدى رزوه به ش.ش 52 (پسران متوفى) 4- صدیقه محمدى 
به ش.ش 31،  5- فاطمه محمدى به ش.ش 7 (دختــران متوفى) 6- رقیه علیمحمدى فرزند کربال 
غالمعلى به ش.ش 108 (همسر دائمى متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22 ناظمى هرندى قاضى 

شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/2/1186
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به خانم زیور میرعالئى، آرش استادعلى فرزند 
نصرا... شغل کارمند دادخواستى به خواسته مبلغ دو میلیون ریال وجه به طرفیت خانم زیور میرعالئى 
که اعالم شده است مجهول المکان است تقدیم که به کالســه 128/96ش/3 ثبت گردیده و علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه 
و به تجویز 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و 
از نامبرده دعوت مى شود روز 96/4/3 ساعت 4/45 عصر در شعبه سوم حقوقى شورا زرین شهر حاضر 
و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در غیر 
اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و دادگاه غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.  م الف: 185 

شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/2/1187
فقدان سند مالکیت

شــماره صــادره: 366737-1396/18- 1396/2/24 نظر به اینکه وارثین مرحــوم آقاى کرمعلى 
صولتى کرچگانى فرزند حاجى صولت علیشــاه به اســتناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى هســتند که سند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه و مغازه 
متصله پالك 132 و 135 فرعى از 213- اصلى واقع در کرچگان بخش 9 ثبت اصفهان به شــماره 
سریال 385272 ســرى الف/82 که در صفحه 349 دفتر 19 امالك این اداره ذیل ثبت 3005 به نام 
وى ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى انجام نشــده، به علت جابه جایى 
مفقود شده است لذا چون نامبردگان درخواســت صدور ســند مالکیت المثنى نموده اند، طبق ماده 
120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله نســبت 
به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز پس 
از آن به ایــن اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تســلیم نمایــد و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل ســند یا ســند معامله ارائه نشود، اداره 
ثبت، المثناى ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کــرد. م الف: 190 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان/2/1188

اجراییه
شماره: 147/95 به موجب راي شماره 250 تاریخ 95/5/31 حوزه دهم حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان لنجان (به موجب رأى شــماره 9509973640801089 تاریخ 95/11/27 شعبه پنجم 
دادگاه عمومى حقوقى لنجان) که قطعیت یافته اســت محکوم علیه ها: 1- روح ا... رســولى مقانک 
به نشــانى مجهول المکان، 2- مهدى معلوم قاضیانى به نشــانى فوالدشــهر ب5 بلوك5 ورودى 
209 پالك 327، 3- پیمان محمودى فریدنى به نشــانى فوالدشــهر ب4 پالك 549، 4- مهدى 
اسماعیلى چمگردانى به نشانى چمگردان خ آزادگان ك شــاپور، محکوم است به پرداخت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ 119/650/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تأخیر در 
تأدیه از تاریخ سررســید چک در 94/8/11 لغایــت زمان پرداخت بدهى براســاس نرخ اعالمى از 
سوى بانک مرکزى پرداخت مبلغ یکصد و بیســت هزار ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان و نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت رأى صادره نســبت به خواندگان ردیف اول 
و دوم و سوم غیابى اســت و اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط به دادرســى ضامن معتبر از سوى 
محکوم له: تعاونى اعتبارى ثامن االئمــه بوکالت خانم معصومه فدایى تهرانى به نشــانى اصفهان 
خ جى تعاونى اعتبارى ثامن االئمه، مى باشــد. ماده 34 قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگــر مالی ندارد صریحــًا اعالم نماید. 
م الف: 201 یوسفى قاضى شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک)/2/1189
ابالغ راي

شماره پرونده: 45/95 شماره دادنامه: 194-95/11/23 مرجع رسیدگی: شعبه ششم حقوقى شوراي 
حل اختالف لنجان، خواهان: هادى رضایى فرزند محمود-نشانى: فوالدشهر-محله سى5-بلوك 
نقش جهان-واحد6، خوانده: سمانه جعفرى کسبى فرزند عزیزاله-نشانى: مجهول المکان، خواسته: 
الزام خوانده به انتقال ســند رســمى و قطعى خودروى پراید با احتســاب مطلق خسارات دادرسى، 
گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم 
رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید: راي قاضی شورا: 
در خصوص دادخواســت هادى رضایى فرزند محمود به طرفیت ســمانه جعفرى کســبى فرزند 
عزیزاله به خواســته صدور حکم به الزام خوانده به انتقال ســند رســمى و قطعى خودروى پراید به 
پالك 23-142ى78 با احتساب مطلق خســارات دادرســى به ارزش چهل میلیون ریال به شرح 
متن، شورا با عنایت به محتویات پرونده رونوشت مصدق شناســنامه مالکیت وسیله نقلیه به شماره 
12161318293137 مورخ 1388/12/19 و پاسخ استعالم از پلیس راهور شهرستان لنجان به شماره 
1462/13/25/787 مورخ 92/4/17 که حاکى از آن است مالکیت خودروى هادى رضایى بندارنى 
فرزند محمود مى باشــد و توجهًا به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 95/8/25 شورا و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونى وقت دادرسى به صورت نشر آگهى در جلسه شورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى 
نسبت به دعوى خواهان و مستندات ابرازى وى بعمل نیاورده است. نتیجتًا مستنداً به ماده 10 و 219 
و 220 و 225 قانون مدنى و ماده 519 قانون آیین دادرسى مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال سند 
مالکیت قطعى خودروى پراید به پالك 23-142ى78 به نام خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 585/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى 
محســوب و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. 

م الف: 189 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/2/1190
ابالغ وقت رسیدگى

سید عبدالرضا موسوى دادخواستى مبنى بر محمد امیر رسولى به طرفیت محمد امیررسولى به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 110/96ش5ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/3/31 ساعت 6:15 
تعیین گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73ق.آ.د.م از نامبرده 
دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 344 شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره یک)/2/1191
اجراییه

به موجب رأي شــماره 1236 تاریــخ 95/11/9 حوزه چهارم شــوراي حل اختالف شهرســتان 
شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: 1- اریک بابومیان به نشــانی مجهول المکان 
2- رحمان کوشافرد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به حضور در دفترخانه و انتقال سند 
اتومبیل شــماره 82 ل419-ایران 43 به نام محکوم له: رشید ســامریان به نشانى شاهین شهر-خ 
فردوســى-فرعى 21 غربى پالك 24؛ ضمنًا هزینه پرداخت نیم عشــر دولتــى برعهده محکوم 
علیه مى باشــد. ماده 34 قانون اجــراي احکام: همیــن که اجرائیــه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و 
در صورتی که خــود را قادر به اجــراي مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع 
دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی نــدارد، صریحًا اعالم نمایــد. م الف: 346 

شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/2/1193
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423759100023 شــماره پرونده: 9509983759101265 شماره بایگانی 
شــعبه: 951275 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509973759101659 محکوم علیــه: ســیده طاهره طباطبایى فرزند سیدحســین به نشــانى 
مجهول المکان، محکوم است به حضانت فرزند مشــترك به نام یکتا براى محکوم له: نیما باغکى 
فرزند محمدعلى به نشــانى اصفهان-برخوار و میمه-مرکزى-شاهین شهر انتهاى خ حافظ شمالى 
خ شهید یاسینى خ بهنام محمدى شمالى فرعى1 شرقى پ38، و مبلغ 1/000/000 ریال هزینه نیم 
عشر دولتى در حق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى 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 
شــود 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 اجــراى محکومیت مالى 1394)  م الف: 333 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر/2/1194
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759200184 شــماره پرونده: 9509983759200495 شماره بایگانی 
شعبه: 950507 خواهان: آقاى محمد قدمى ایرانشــاهى فرزند شکرخدا به نشانى اصفهان-برخوار 
و میمه-مرکزى-شاهین شهر شــهرك پردیس فرعى 21پ79، خوانده: آقاى مجید احمدى فرزند 
محمدعلى به نشــانى مجهول المکان، خواسته ها: 1- اعســار از پرداخت هزینه دادرسى 2- تأمین 
خواسته 3- مطالبه وجه چک. رأى دادگاه: درخصوص دادخواســت آقاى محمد قدمى ایرانشاهى 
فرزند شــکرخدا به طرفیت آقاى مجید احمدى فرزند محمدعلى به خواســته تقاضاى صدور حکم 
مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
755872-16/93-6095 مورخ 94/5/15 عهده بانک کشاورزى به انضمام هزینه دادرسى و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید لغایت اجراى حکم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه 
وجود اصل چک درید دارنده دلیل بر اشتغال ذمه صادر کننده و صدور گواهى عدم پرداخت آن از سوى 
بانک محال علیه موید عدم پرداخت چک از ســوى خوانده مى باشد و خوانده على رغم استحضار از 
جلسه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعویى مطروحه به عمل نیاورده است 
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان را ثابت و وارد تشــخیص و مســتنداً به مواد 249 و 
310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى مورخ 76/3/10 مصوب مجمع تشخیص مصلحت به ماده 2 
قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خوانده به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و از 
باب تسبیب به پرداخت یک میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى 
براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران در حق خواهان محکوم و اعالم 
مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در این دادگاه و 
پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
مى باشد. در ضمن نظر به صدور حکم اعسار اجراى احکام موظف است ابتدا نسبت به وصول هزینه 
دادرســى اقدام نمایند. م الف: 337   اسالمیان رئیس شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/2/1195
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759200149 شــماره پرونده: 9509983759200496 شماره بایگانی 
شعبه: 950508 خواهان: آقاى محمد قدمى ایرانشــاهى فرزند شکرخدا به نشانى اصفهان-برخوار 
و میمه-مرکزى-شاهین شهر شــهرك پردیس فرعى 21پ79، خوانده: آقاى سعید احمدى فرزند 
محمدعلى به نشــانى مجهول المکان، خواسته ها: 1- اعســار از پرداخت هزینه دادرسى 2- تأمین 
خواسته 3- مطالبه وجه چک. رأى دادگاه: درخصوص دادخواســت آقاى محمد قدمى ایرانشاهى 
فرزند شکرخدا به طرفیت آقاى سعید احمدى فرزند محمدعلى به خواسته تقاضاى صدور حکم مبنى 
بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 300/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره 
922029/218101 مورخ 95/5/10 عهده بانک رفاه کارگران به انضمام هزینه دادرسى و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید لغایت اجراى حکم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه 
وجود اصل چک درید دارنده دلیل بر اشــتغال ذمه صادر کننده و صدور گواهى عدم پرداخت آن از 
سوى بانک محال علیه موید عدم پرداخت چک از سوى خوانده مى باشد و از طرفى خوانده على رغم 
استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعویى مطروحه به عمل 
نیاورده اســت لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به 
مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى مورخ 76/3/10 مصوب مجمع تشخیص مصلحت به 
ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و از 
باب تســبیب به پرداخت یک میلیون و پانصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى 
براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران در حق خواهان محکوم و اعالم 
مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از 
آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. در 
ضمن نظر به صدور حکم اعسار اجراى احکام موظف است ابتدا نسبت به وصول هزینه دادرسى اقدام 
نمایند. م الف: 336   اســالمیان رئیس شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و 

میمه/2/1196
حصر وراثت

فرزانه قربانى فرزند عوضعلى داراى شــماره شناســنامه 44 ملى به شــرح دادخواســت مطروحه 
به کالســه 165/96 این شــورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 

شــادروان عوضعلى قربانى اســماعیل ترخانى فرزند رضاقلى به شناســنامه شــماره 35 در تاریخ 
1393/11/15 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1- فرزانه قربانى فرزند عوضعلى به شــماره شناســنامه یا کدملى 44 (فرزند متوفى)، 
2- عفت قدیرى دیزیچه فرزند رجبعلى به شــماره شناســنامه یا کدملى 2166 (همســر متوفى)، 
3- نرجس قربانى اســماعیل ترخانى فرزند عوضعلى به شــماره شناســنامه یا کدملى 60 (فرزند 
متوفى)، 4- زیبــا قربانى اســماعیل ترخانى فرزند عوضعلى به شــماره شناســنامه یا کدملى 17 
(فرزند متوفى)، 5- زهرا قربانى اســماعیل ترخانى فرزند عوضعلى به شــماره شناسنامه یا کدملى 
38 (فرزند متوفى)، 6- شــهربانو قربانى اســماعیل ترخانى فرزند عوضعلى به شــماره شناسنامه 
یا کدملى 1003 (فرزند متوفى)، 7- حســین قربانى اســماعیل ترخانى فرزند عوضعلى به شماره 
شناســنامه یا کدملى 119 (فرزند متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد یا وصیتنامــه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به این شــورا تقدیم دارد، در غیر این صورت صادرخواهد 
شــد. م الف: 96/126 شعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/2/1197
حصر وراثت

حیدر اسدى طالخونچه فرزند حبیب اله داراى شماره شناسنامه 16 ملى به شرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 175/96 این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اشرف رحیمى لنجى فرزند احمد به شناسنامه شماره 42 در تاریخ 1394/2/25 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- حیدر اسدى طالخونچه فرزند 
حبیب اله به شماره شناسنامه یا کدملى 16 (همسر متوفى)، 2- فاطمه اسدى طالخونچه فرزند حیدر 
به شماره شناسنامه یا کدملى 1492 (فرزند متوفى)، 3- سمیه اسدى طالخونچه فرزند حیدر به شماره 
شناسنامه یا کدملى 65 (فرزند متوفى)، 4- سکینه رحیمى لنجى فرزند محمد به شماره شناسنامه یا 
کدملى 52 (فرزند متوفى)، 5- محمد رحیمى لنجى فرزند محمد به شماره شناسنامه یا کدملى 8955 
(فرزند متوفى)، 6- حبیب رحیمى لنجى فرزند محمد به شماره شناسنامه یا کدملى 31 (فرزند متوفى)، 
7- اسداله لنجى فرزند محمد به شماره شناســنامه یا کدملى 53 (فرزند متوفى)، 8- مظاهر رحیمى 
لنجى فرزند محمد به شماره شناسنامه یا کدملى 42 (فرزند متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت صادر

خواهد شد. م الف: 96/127 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره 
یک)/2/1198

حصر وراثت
محمد جواد شفیعیان ســرارودى فرزند حســن داراى شناسنامه شــماره 5410072286 به شرح 
دادخواست مطروحه به کالسه 168/96 این شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن شفیعیان ســرارودى فرزند کریم بشناسنامه شــماره 23 در تاریخ 
1395/12/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1- محمد جواد شفیعیان سرارودى فرزند حســن به شماره شناسنامه یا کدملى 5410072286 
(فرزند متوفى)، 2- رضوان صادقى فرزند على به شماره شناسنامه یا کدملى 25 (همسر متوفى)، 3- 
عفت سلیمانى فرزند نصراله به شماره شناسنامه یا کدملى 828 (مادر متوفى)، 4- امیرحسین شفیعیان 
سرارودى فرزند حسن به شماره شناسنامه یا کدملى 5410210514 (فرزند متوفى)، و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادر
خواهد شد. م الف: 96/125 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/2/1199
اجراییه

شماره494/95 به موجب راى شماره 730 تاریخ 95/10/08 حوزه 3 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: محمدحسین هراتى به نشــانى مجهول المکان 
محکوم است به حضور در دفتراسنادرسمى و انتقال ســند مورد معامله بشماره اتومبیل پرایدسوارى 
مدل 1384 سندبشــماره 264/43د28 در حق محکوم له: آقاى محسن شــکرالهى فرزند فریدون 
به نشــانى نجف آباد-خ شــهداء-خ مردانــى ك ش منتظرى پ8 کــدپ43317-85187 و نیز 
پرداخــت 250/000 ریال هزینه نشــرآگهى و نیز مبلــغ 825/000 ریال هزینه دادرســى درحق 
محکوم له و نیم عشــر دولتى. ماده 34قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه بــه محکوم علیه 
ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قــادر به اجراى مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نمایــد. م الف: 4442 

خوشنویس قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/1203
ابالغ وقت رسیدگى

آقاى احمدحیدرى با وکالت خانم مریم صالحى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طالق بطرفیت 
مریم حیدرى به شوراى حل اختالف شعبه اول شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 249/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/10 ساعت 9/30 تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده 
حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4441 

شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1204
حصر وراثت

على رحیمى حاجى آبادى داراى شناسنامه شماره 1075 به شــرح دادخواست به کالسه 170/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قاســمعلى 
رحیمى حاجى آبادى بشناســنامه 297 در تاریخ 91/04/28 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1- ابراهیم رحیمى حاجــى آبادى ش ش 
135، 2- على رحیمــى حاجى آبــادى ش ش 1075، 3- اصغــر رحیمى حاجــى آبادى ش ش 
26 (بــرادران متوفى) 4- نرگــس رحیمى حاجى آبــادى ش ش 514، 5- زهــره رحیمى حاجى 
آبادى ش ش 273، 6- زهــرا رحیمى حاجى آبــادى ش ش 681 (خواهران متوفــى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینــک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را 
در یک نوبت آگهــى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف: 4440 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1205
حصر وراثت

توران تاجى اشکفتکى داراي  شناسنامه شماره  997 به شــرح دادخواست به کالسه 84/96  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدصادق دانشمند 
به شناســنامه 68 در تاریخ 95/11/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- توران تاجى اشــکفتکى فرزند اسداله ش.ش 997 ت.ت 1331 صادره 
از شهرکرد (مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 199 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقی شوراي حل اختالف لنجان/2/1233
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113640200223  شماره پرونده: 9509983640200409 شماره بایگانی شعبه: 
950427 جناب آقاى مهدى ابراهیمى فرزند محمدحسین بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن 
شما باستناد ماده 73 ق آ د م بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى عباس چوپانى ریزى فرزند 
سهراب به طرفیت شما مبنى بر اثبات وقوع عقد بیع یک دستگاه تریلر به کالسه بایگانى 950427ح2 
در این دادگاه ثبت و جهت رسیدگى مورخ 96/4/17 ساعت 9:30 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده 
است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس 
دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر 
جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 198 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین 

شهر)/2/1234
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973641001184 شــماره پرونده: 9409983641900417 شماره بایگانى 
شعبه: 950238 شــاکى: خانم عظیمه کوچکى فرزند امیرحسین به نشــانى فوالدشهر مسکن مهر 
محله اى 5 خ شــهید خراطى مجتمع آرش طبقه چهــارم واحد 13، متهم: آقــاى روح اله بیدکانى 
فرزند میرحســین به نشــانى مجهول المکان، اتهام: ترك انفــاق، گردشــکار: دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: 
در خصوص اتهام آقاى روح ا... بیدکانى فرزند میرحســین 33 ســاله دائر بر ترك انفاق همســر و 
فرزندان واجب النفقه اش موضوع شــکایت همســرش خانم عظیمه کوچکى اصالتًا و به قیمومیت 
موقت از دو فرزندش دادگاه با عنایت به شــکایت شــاکى، تحقیقات مرجــع انتظامى و اظهارات 
شهود که حاکى اســت زوج زن و دو فرزندش را رها کرده و رفته اســت و نفقه آن ها را نمى پردازد 
و توجهًا به کیفرخواســت صادره و اینکه متهم با وصف ابالغ قانونى وقت رســیدگى از طریق نشر 
آگهى در جلسه رســیدگى حاضر نشــده ایراد و دفاعى از خود بعمل نیاورده اســت بزه انتسابى به 
وى را محرز دانسته لذا مشــارالیه را به اســتناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده به تحمل یکسال 
حبس تعزیرى محکوم و اعالم مى نماید. این رأى غیابى ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشــد. م الف: 197 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 شــهر لنجان (102 جزایى 

سابق)/2/1235
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى حســن علیزاده دادخواستى به مبلغ 
80/000/000 ریال بطرفیت آقاى رضا حسنى سیاتکى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و 
به کالسه 66/96 در شعبه چهارم 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 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود 
در روز یکشنبه مورخ 96/4/25 ساعت 3:30 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.  م الف: 200 شعبه چهارم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/2/1236
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1396/18/367047- 1396/2/25 نظر به اینکه آقاى علیداد طهماســبى نسب 
فرزند هرمز به اســتناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رســمًا گواهى شده، 
مدعى اســت که ســند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه پالك 3951 فرعى از 658 اصلى واقع 
در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان به شماره ســریال 077396 ســرى الف/80  که در صفحه 
340 دفتر 24 امالك ایــن اداره ذیل ثبت 3653 به نام وى ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم 
گردیــده و بموجب ســند رهنى شــماره 69614 مورخ 1392/07/22 دفتر اســناد رســمى 129 
اصفهان به مبلــغ 500/000/000 ریال به مدت 24 مــاه در رهن بانک مهر اقتصــاد قرار گرفته 
اســت معامله دیگرى انجام نشــده، اما ســند مالکیت بعلت جابجایى مفقود شــده است لذا چون 
نامبرده درخواســت صدور ســند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون 
ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله نســبت به ملــک موصوف یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا 
در صورت اعتراض، اصل ســند یا سند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کرد. م الف: 193  اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

لنجان/2/1237
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به عقیده کارشناسان اقتصادى اگرچه قاچاق کاال در کشور ما 
قدمت زیادى دارد اما از سال 90 به علت برخى تحوالت بین 

المللى، یک دفعه اوج پیدا کرد 
 معاون وزیر اقتصاد اظهار داشــت:در برخى موارد شاهدیم 
واردات مضاعف و مجدد نیز در آمارهاى وارداتى گنجانده 
مى شود، به طور نمونه شریک تجارى ایران در برخى سال ها 
امارات بوده، در حالى که این کشور اصًال تولیدکننده نیست 
و باید آمار مربوطه حذف شود.مسعود کرباسیان افزود: اینکه 
گفته مى شود صادرات چین به ایران در یک فاصله زمانى 13 
میلیارد دالر بوده و ورودى به گمرك ایران هشت میلیارد دالر 
بوده پس بقیه اش قاچاق است، تحلیل صحیحى نیست، زیرا 

بخشــى از کاالهاى چینى از طریق امارات وارد کشورمان 
مى شود.از ســوى دیگر، چندى پیش مدیرکل بازرسى و 
امور قاچاق سازمان حمایت، تجهیزات مخابراتى و پزشکى 
را در صدر  کاالهاى قاچاق عنوان کرد این در حالى است که 
مسئوالن دیگر دخیل در همین حوزه، پوشاك و مواد غذایى 
را در صدر کاالهاى قاچاق عنوان مى کنند. اما حاال آمار از 
باالترین ارزش ریالى کاالهاى قاچاق مکشوفه به ترتیب به 
تجهیزات مخابراتى با هزار و 500 میلیارد ریال، تجهیزات 
پزشکى 335 میلیارد ، دخانیات 173 میلیارد ، مواد خوراکى 
92 میلیارد و در نهایت محصوالت آرایشى با 89 میلیارد ریال 

اختصاص یافته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونى فرآورده هاى لبنى از احتمال 
افزایش 7 درصدى قیمت سه محصول لبنى به پیشنهاد 
صنایع خبر داد و گفت: همه برندهایى که قیمت خود را 
افزایش داده بودند، آن را به حالت سابق برگرداندند و اگر 
در این بین برندى دوباره قیمتش را افزایش داده، تخلف 

کرده است و مردم از آنها نخرند.
رسول گنجى اظهار داشت: سه محصول لبنى پرمصرف 
پنیر، شیر پاستوریزه و اســترلیزه کارشناسى شده و آن 
را به سازمان حمایت ارســال کرده ایم، تا قیمت این سه 
محصول براى عرضه در فروشگاه هاى کشور اعالم شود 
که به نظر مى رسد با توجه به افزایش قیمت  دستمزدها، 

بیمه و نرخ تورم، حداقل افزایش 7 درصدى لحاظ شود. 
وى ادامه داد: در حال حاضر صادرات محصوالت لبنى 
ایرانى به کشورهاى عراق، پاکستان، افغانستان، فیلیپین 
و هند انجام مى شود و یکى از برندهاى مطرح نیزتوانست 

محصول خود را به آمریکا صادر کند .
مدیرعامل اتحادیه تعاونى فرآورده هاى لبنى با بیان اینکه 
براى نخســتین بار خط تولید کره با مشارکت فرانسه و 
سوئیس در یکى از برندهاى مطرح راه اندازى مى شود، 
افزود: با دریافت 500 تن شیر، این خط تولید ساالنه در 
حدود هفت هزار تن کره تولید کرده و ایران را تا 20 درصد 

از واردات این محصول بى نیاز مى کند .

احتمال افزایش قیمت پنیر
 و شیر پاستوریزه

آمارى متناقض از وضعیت 
قاچاق کاال در کشور

افزایش قیمت مرغ 
در ماه رمضان نداریم

رئیس اتحادیه پرنده و ماهى با تأکید بر اینکه الگوى 
خرید مردم در برخى موارد موجب تحریک غیر واقعى 
بازار و افزایش قیمت مرغ مى شــود، گفت: در حدود 
یک هفته دیگر ماه مبارك رمضان آغاز مى شــود و 
تمهیدات الزم براى افزایش عرضه به میزان افزایش 
تقاضا در نظر گرفته شــده و افزایش قیمتى در این 

ماه نداریم.
مهدى یوســف خانى افزود: در ماه رمضان افزایش 
قیمت تا هفت هزار و 200تومان ممکن است اتفاق 
بیافتد، سعى ما بر این اســت که بیش از این افزایش 
قیمت نداشته باشیم البته افزایش قیمت کنترل نشده 

به دلیل افزایش تقاضاست.

قیمت گوجه فرنگى، نصف شد
رئیس اتحادیه میوه و سبزى قیمت جدید انواع میوه و 
صیفى جات را در بازار اعالم کرد و گفت: قیمت گوجه 

فرنگى بیش از 50 درصد ارزان شده است.
حســین مهاجران اظهارداشت: درحال حاضر قیمت 
هرکیلوگــرم گوجــه باکیفیت باال بیــن 800 تا دو 
هزارتومان است ضمن اینکه هنوز گوجه نقاطى مثل 
دزفول و اندیمشک وارد بازار نشده و به محض اینکه 
محصول این مناطق وارد بازار شوند ما شاهد کاهش 

بیشتر قیمت گوجه فرنگى خواهیم بود.  

ویترین

معاون سابق ســازمان فنى و حرفه اى با بیان اینکه در 
حدود60درصد از جویندگان کار به مهارت هاى مورد نیاز 
بازار کار مجهز نیستند و فقط 17درصد شاغالن کشور، 

حرفه اى هستند، آسیب هاى بازار کار را تشریح کرد.
پوراندخت نیرومند با هشدار درباره طوالنى شدن دوره 
انتظار بیکاران براى دســتیابى به شــغل گفت: ارزیابى 
میزان دوره انتظار شغل نیازمند بانک جامعى از اطالعات 
متقاضیان کار و همچنین تحلیل دالیل بیکارى در سطح 
فردى، ســطح ملى و حتى بین المللى دارد تا متناسب با 
این دالیل، دولت با اتخاذ سیاســت هاى فعال، منفعل، 

تنظیمى، هوشمندانه و منسجم اشتغال و بازار کار، این 
دوره انتظار را کاهش دهد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادى افزود: با توجه به خطرناك 
بودن طوالنى شــدن این دوران انتظار، دولت در درجه 
اول باید سامانه هوشــمند جستجوى شغل را ایجاد کند 
و در کنار آن با اتخاذ سیاســت هایى چون پرداخت تمام 
یا بخشى از ســهم بیمه تأمین اجتماعى کارفرما و حتى 
تخفیف و بخشــودگى هاى مالیاتى بنگاه هاى مالیاتى 
زمینه حضور جوینــدگان کار را در بخش هاى صنعتى، 

کشاورزى و خدماتى فراهم کند .

افزایش دوره انتظار شغل با مشوق هاى 
تحصیلى!

وى با بیان اینکه دولت هاى ناتوان از ایجاد بســترهاى 
اشــتغال، تالش مى کنند دوره انتظار را از طریق سازو 
کارهایى چون تحصیالت تکمیلى به تعویق اندازند گفت: 
تعقیب این سیاست نه تنها باعث اتالف بهترین سال هاى 
عمر نیروى جوان در توسعه اقتصادى مى شودبلکه منجر 
به افزایش انتظارات دارندگان مدارج تحصیالت تکمیلى 
جهت کسب مشاغل متناســب با تحصیالت از یک سو 
و فقدان پاسخگویى شرایط فعلى اقتصاد براى اشتغال 

دانش آموختگان مى شود.  
وى با بیان اینکه میــزان دوره انتظار بســته به عوامل 
ایجاد کننده دارد، افزود: به عنوان مثال اگر علت بیکارى 
نامتناسب بودن مهارت هاى جوانان با نیاز بازار کار باشد، 
ازطریق آموزش هاى فنــى و حرفه اى توأم با کارورزى 
و استاد شاگردى، مى توان در یک دوره زمانى چهار تا 9 
ماهه اشتغال ایجاد کرد. وى افزود: ولى اگر علت بیکارى، 
عوامل فــردى مثل یــأس از کار وتالش و پیشــرفت 
باشد، امکان دارد این دوره طوالنى تر و شاید همیشگى

 شود.

مدیرعامل مؤسســه اعتباري ثامن گفت: اولویت این 
مؤسسه کسب رضایت حداکثري مشتریان است.

محمدابراهیم پورزرندي افزود: امروز مشتري مداري 
اساس کار ما را تشکیل می دهد و آنچه در جذب مشتري 
تأثیرگذار است، نحوه برخورد و نوع خدماتی است که 

مؤسسه ارائه می کند، نه درصد سود که اعالم می شود.
وي اعالم کرد: در آینده ترکیبی از روش هاي حضوري 
و غیر حضوري فیزیکی و غیر فیزیکی براي ارائه خدمات 
به مشتریان در مجموعه نقاط قابل دسترسی این مؤسسه 

در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل مؤسسه اعتباري ثامن به نقش کارکنان در 
سودآوري و توسعه این مجموعه اشاره و بر ارائه مطلوب 
خدمات مالی، توازن منابع و مصارف، توسعه فعالیت ها 

و گسترش و تقویت بانکداري الکترونیکی تأکید کرد.

در آینده نزدیک صورت مى گیرد
ارائه تلفیقى از روش هاى 
حضورى و غیرحضورى 

در مؤسسه ثامن
هشدار درباره افزایش طول دوره بیکارى

 فقط 17درصد از 
شاغالن کشور

 حرفه اى کار مى کنند

حصر وراثت
محمدحسین دهقانى داراي شناسنامه شماره 63 به شــرح دادخواست به کالسه 96/43  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله دهقانى پوده 
بشناســنامه 18 در تاریخ 95/12/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- نرگس اثناعشــرى فرزند حبیب اله به ش.شناسنامه 8 متولد 1325 
صادره از دهاقان (همســر متوفى)، 2- رضا دهقانى پوده فرزند نصراله ش.شناسنامه 12 متولد 
1339 صادره از شهرضا (پسر متوفى)، 3- اســماعیل دهقانى پوده فرزند نصراله ش.شناسنامه 
16 متولد 1352 صادره از دهاقان (پســر متوفى)، 4- محمدحســین دهقانى پوده فرزند نصراله 
ش.شناسنامه 63 متولد 1360 صادره از شهرضا (پسر متوفى)، 5- مریم دهقانى پوده فرزند نصراله 
ش.شناســنامه 111 متولد 1365 صادره از دهاقان (دختر متوفى)، 6- زهرا دهقانى پوده فرزند 
نصراله ش.شناســنامه 12 متولد 1349 صادره از دهاقان (دختر متوفى)، 7- حبیبه دهقانى پوده 
فرزند نصراله ش.شناسنامه 6 متولد 1346 صادره از دهاقان (دختر متوفى)، 8- راضیه دهقانى پوده 
فرزند نصراله ش.شناسنامه 38 متولد 1364 صادره از شهرضا (دختر متوفى)، 9- سکینه دهقانى 
پوده فرزند نصراله ش.شناســنامه 3 متولد 1350 صادره از دهاقان (دختر متوفى)، 10- مرضیه 
دهقانى پوده فرزند نصراله ش.شناسنامه 23 متولد 1358 صادره از دهاقان (دختر متوفى) و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/55 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

دهاقان/2/1239
اخطاریه

شــماره: 1013/95 اجرایــى ش اخطارشــونده: 1- جاوید احمدنیــا 2- روانبخــش احمدنیا 
3- ایــران  احمدنیــا  4- پــوران احمدنیــا 5- پرســتو احمدنیــا همگــى فرزنــدان محمد 
به نشــانی مجهــول المکان محــل حضور: شــعبه اجــراى احکام شــوراي حــل اختالف 
لنجــان واقــع در دادگســترى لنجان وقــت حضور: ســه روز پــس از رؤیت ســاعت ادارى 
علت حضــور: در رابطــه بــا پرونــده 1013/95 جهــت رؤیت نظریــه کارشناســى ظرف 
سه روز پس از ابالغ در این اجرا حاضر شــوید. م الف: 192 اجراى احکام شوراهاي حل اختالف 

لنجان/2/1240
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم زرین شهر در نظر دارد در پرونده اجرایى کالسه 940110  له 
مرتضى مختارى علیه مهدى خسروى جلســه مزایده اى به منظور فروش دو دستگاه آپارتمان 
واقع در فوالدشهر-مجتمع مسکونى شــرکت عالم آرا-بلوك 24/495 واحدى چهار طبقه اى به 
منظور وصول مبلغ 950/000/000 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 47/040/000 
ریال بابت نیم عشر اجرائى در حق صندوق دولت در مورخ 96/3/21 ساعت 10 الى 11 صبح در 
محل این اجرا برگزار نماید. آپارتمان هاى مورد مزایده طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى 
عبارتند از 1- آپارتمان شماره 10 واقع در ضلع غربى طبقه اول به شماره کد پستى 8491449614 
به شماره پالك 8/12/ب/495 که در آن مستأجر به نام آقاى عباس عباس پور با رهن 15 میلیون 
زندگى مى کرد شامل: هال و پذیرایى، دو خواب با کمد، کف ها سرامیک، سرویس بهداشتى حمام 
و توالت، آشــپزخانه اوپن با کابینت ام در اف و فلز، انشــعابات آب، برق و گاز، سیستم گرمایشى 
بخارى گازى و سرمایشــى کولر آبى، شــماًال، جنوبًا و غربًا به محوطه و شرقًا به پالك مجاور و 
دستگاه پله محدود اســت، بدون آسانســور، درب هاى داخلى چوبى و خارجى فلزى، پنجره ها 
آلومینیوم، دو تراس در شمال و جنوب، پارکینگ در محوطه رو باز با اسکلت بتن آرمه، نما آجر به 
مقدار 77 متر مربع، اعیانى که با توجه به شــرائط فوق، قدمت عدم آسانسور و عدم سند مالکیت 
رسمى ثبتى، عوامل مؤثر در قضیه ارزش شش دانگ این آپارتمان به مبلغ 750/000/000 ریال 
معادل مبلغ هفتاد و پنج میلیون تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد و داراى مســتأجر مى باشد. 
2- آپارتمان واقع در ضلع جنوبى طبقه ســوم مجموعه مســکونى چهار طبقه اى بیست و چهار 
واحدى به شماره کد پستى 8491449641 به شــماره پالك 8/33/سى/495 بدون آسانسور به 
مساحت 52 مترمربع اعیانى که در آن قفل بوده و امکان بازدید نبود، با امکانات بند یک فوق الذکر، 
و در حال حاضر خالى از ســکنه لذا با در نظر گرفتن و شــرائط بند یک، قدمت، موقعیت، عوامل 
مؤثر در قضیه، ارزش شش دانگ این آپارتمان به مبلغ 540/000/000 ریال معادل پنجاه و چهار 
میلیون تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. قیمت پایه مزایده نســبت بــه هر کدام از واحدهاى 
فوق نظر کارشناس رسمى دادگسترى از مبلغ هر کدام 750/000/000 و 540/000/000 ریال 
شــروع و هر کس باالترین قیمت خرید را پیشــنهاد و ده درصد مبلغ آن را فى المجلس پرداخت 
نماید برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید و شــرکت در مزایده ظرف پنج روز قبل از جلســه 
مزایده مى توانند از مال مورد مزایده واقع در آدرس: فوالدشــهر آدرس صدر الذکر بازدید نموده 
و جهت شرکت در مزایده در شــعبه چهارم اجراى حقوقى دادگســترى زرین شهر حاضر شوند. 

م الف: 195 شعبه چهارم اجراى احکام حقوقى دادگسترى زرین شهر/2/1241
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423640700112 شماره پرونده: 9409983640700675 شماره بایگانى 
شــعبه: 940696 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9409973640701381 محکوم علیهم: 1- محمدرضا اروم فرزند على به نشانى مجهول المکان 
2- شهرام مکارمى فرزند محمدرضا به نشانى مجهول المکان 3- رشید علیخانى چمگردانى فرزند 
عزیزاله به نشانى زرین شهر-صنایع دفاع-صنایع شــیمیایى اصفهان، محکوم است به پرداخت 
مبلغ 108/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/800/000 ریال بابت هزینه دادرسى در 
حق خواهان. اجراى احکام مکلف است به محاســبه حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ 93/12/12 لغایت زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى و وصول از خوانده و ایصال در 
حق خواهان و نیز محاسبه نیم عشر دولتى و اخذ خوانده و واریز به حساب صندوق دولت جمهورى 
اسالمى ایران رأى صادره غیابى مى باشد. مشــخصات محکوم له: تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با 
نمایندگى حسین نظرى به نشانى اصفهان-خ جى-نبش خ رشحه-تعاونى اعتبارى ثامن االئمه. 
محکوٌم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى). 2- ترتیبى براى پرداخت محکوٌم به بدهد. 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه 

نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و مؤسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید. م الف: 188 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر)/2/1242
حصر وراثت

زهرا تنهائى انالوجه داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 1251 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 
118/96 اند ش 2  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان عباس تنهائى انالوجه بشناســنامه 623 در تاریــخ 1391/2/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- منصــور تنهائى انالوجه به 
ش.ش 1479،  2- محمدتقى تنهائى به ش.ش 1478،  3- رضا تنهائى به ش.ش 24،  4- رضا 
تنهائى به ش.ش 10 (پســران متوفى) 5- زهــرا تنهائى انالوجه بــه ش.ش 1251،  6- حبیبه 
سلطان تنهائى انالوجه به ش.ش 7،  7- صغرا تنهائى به ش.ش 2،  8- کبرى تنهائى به ش.ش 
1194،  9- طاهره تنهائــى به ش.ش 12 (دختران متوفى) 10- شمســى خانــم زمانى فرزند 
سلمان به ش.ش 3 (همسر دائمى متوفى) اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23 
ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره 

یک)/2/1244
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به غالمرضا اسالمى، احسان پورحسن دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 1175/95 ش 4 
ح ثبت و براى مورخ 96/4/7 ساعت 6 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. م الف: 342 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/2/1245
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به محمد زهران اصفهانى خواهان: احمدرضا شــاه بداغى 
دادخواستى با موضوع جلب ثالث به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده 
که به کالسه 78/96 ش 9 ح ثبت و براى روز شــنبه مورخ 96/4/3 ساعت 5 عصر تعیین وقت 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه نهم 
حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام 
خواهد شد.  م الف: 343 شعبه نهم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/2/1246
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103759300962 شــماره پرونده: 9609983759100009 شماره 
بایگانى شعبه: 960282 با توجه به اینکه خواهان ســید محمد رفیعى علوى فرزند سید مجتبى 
دادخواستى به طرفیت خوانده مهناز قاسمى فرزند اکبر به خواسته الزام به تمکین تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شاهین شــهر نمود که جهت رسیدگى به شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان 
شاهین شهر واقع در اســتان اصفهان شاهین شــهر ارجاع و به کالسه 9609983759100009 
ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/04/24 ســاعت 11:30 تعیین شــده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان بــه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. الف: 339 شــعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر 

(3 حقوقى سابق)/2/1247
اجراییه

شــماره: 867/95 ش4ح-95/01/3 به موجب راي شــماره 1288 تاریــخ 95/11/25 حوزه 
چهارم شــوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: 
مســیح دهقانى ســامانى فرزند رحمت اله به نشــانى اصفهان خ رزمندگان جنب سوپر سپاهان 
واحد4 مجهول المکان، محکوم اســت به پرداخت یکصد و شــصت و پنج میلیــون ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 3/025/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه 
وفق شاخص عالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک هاى 445695-

95/2/4 و 445696-95/3/4 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له: ســعید بنى اسد به نشانى 
شاهین شــهر خ فردوســى غربى پالك 51، به ضمنًا هزینه پرداخت نیم عشــر دولتى به عهده 
محکوم علیه مى باشــد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نمایــد. محکوم علیه ظرف 
30 روز پس از ابالغ اجراییه ضمــن ارائه صورت کلیه اموال خود مى تواند اقامه اعســار نماید تا 
بازداشــت شــود. م الف: 341 طباطبایى قاضى شــعبه چهارم حقوقی شــوراي حل اختالف 

شاهین شهر/2/1248

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973623101233 شماره پرونده: 9509983623100604 شماره بایگانی 
شعبه: 950708 خواهان: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردستان با نمایندگى آقاى مهدى 
نژاد اکبرى مهابادى فرزند حافظ به نشــانى: اصفهان اردستان خ شــهید فائق مدیریت آموزش 
و پرورش اردســتان، خوانده: خانم زهرا شهربابکى مفرد فرزند اســمعیل به نشانى: کاشان فاز 2 
شبنم 15 پالك 9، خواسته ها : 1- مطالبه خســارات  دادرسى 2- پرداخت حق الوکاله 3- مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه  چک، دادگاه با رعایت تشــریفات قانونى ختم رسیدگى را 
اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در 
خصوص دادخواســت تقدیمى خواهان آموزش و پرورش اردستان با نمایندگى آقاى مهدى نژاد 
اکبر مهابادى به طرفیت خوانده: خانم زهرا شهربابکى مفرد فرزند اسماعیل بخواسته مطالبه وجه 
چک با مشخصات 332094 مورخ 95/2/28 بانک مســکن مبلغ 100/000/000 ریال و هزینه 
دادرسى و خســارات تاخیر تادیه و حق الوکاله نماینده حقوقى دولت دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و دالیل موجود از جمله تصاویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و 
اینکه اصل آن در ید دارنده (خواهان) داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد و عدم حضور خوانده 
جهت دفاع یا ایراد موثر با وصف ابالغ قانونى، دعوى وارد و ثابت  تشخیص و مستنداً به مواد 198 
و 515 و 519 از قانون آئین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و نیز ماده واحده 
استفساریه الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 3/515/000 ریال هزینه دادرسى و خســارات تاخیر تادیه و حق الوکاله نمایندگان قضایى 
دولت وفق مقررات در حق خواهــان محکوم مى نماید. این راى غیابــى و ظرف 20 روز پس از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 69 کبیرى رئیس شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقى 

شهرستان اردستان/2/1251 
حصر وراثت

على اسماعیلى فرزند حسن داراي شماره شناســنامه 1708 ملى بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 174/96 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن اسماعیلى کرکوندى فرزند جعفرقلى به شناسنامه شماره 1290 در تاریخ 1381/6/16 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى 
جدول ذیل: 1- على اسماعیلى فرزند حسن شماره شناســنامه یا کدملى 1708 نسبت به متوفى 
(فرزند) 2- صدیقه اسماعیلى کرکوندى فرزند قاسمعلى شماره شناسنامه یا کدملى 1416 نسبت 
به متوفى (همسر) 3- اشرف اسماعیلى کرکوندى فرزند حسن شــماره شناسنامه یا کدملى 71 
نسبت به متوفى (فرزند) 4- عصمت اسماعیلى کرکوندى فرزند حسن شماره شناسنامه یا کدملى 
15 نسبت به متوفى (فرزند) 5- محمد اسمعیلى کرکوندى فرزند حسن شماره شناسنامه یا کدملى 
2123 نسبت به متوفى (فرزند) 6- افسانه اسماعیلى کرکوندى فرزند حسن شماره شناسنامه یا 
کدملى 88 نسبت به متوفى (فرزند) 7- رعنا اسمعیلى کرکوندى فرزند حسن شماره شناسنامه یا 
کدملى 41 نسبت به متوفى (فرزند) 8- فاطمه اسماعیلى کرکوندى فرزند حسن شماره شناسنامه 
یا کدملى 1795 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 96/131 علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک)/2/1257
حصر وراثت

محمد دانش فرزند امراله داراي شماره شناسنامه 2 ملى بشــرح دادخواست مطروحه به کالسه 
132/96 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امراله 
دانش فرزند حسین به شناسنامه شــماره 32275 در تاریخ 1378/2/12 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- محمد 
دانش فرزند امراله شماره شناسنامه یا کدملى 2 نســبت به متوفى (فرزند) 2- عزت دانش فرزند 
امراله شماره شناســنامه یا کدملى 83 نســبت به متوفى (فرزند) 3- عصمت دانش فرزند امراله 
شــماره شناســنامه یا کدملى 86 نســبت به متوفى (فرزند) 4- عفت دانش فرزند امراله شماره 
شناسنامه یا کدملى 87 نســبت به متوفى (فرزند) 5- عبداله دانش فرزند امراله شماره شناسنامه 
یا کدملى 4 نســبت به متوفى (فرزند) 6- نازنین دانش فرزند امراله شــماره شناسنامه یا کدملى 
2 نسبت به متوفى (فرزند) 7- سکینه دانش فرزند امراله شــماره شناسنامه یا کدملى 16 نسبت 
به متوفى (فرزند) 8- پروانه دانش فرزند امراله شــماره شناســنامه یا کدملى 4 نسبت به متوفى 
(فرزند) 9- طوطى جان رحمانى فرزند عزیزاله شماره شناســنامه یا کدملى 57 نسبت به متوفى 
(همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/130 
علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/2/1258
حصر وراثت

حجت نجفى قهنویه فرزند قدرت اله داراي شماره شناســنامه 3 ملى بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 181/96 این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قدرت اله نجفى قهنویه فرزند عباسقلى به شناسنامه شماره 15 در تاریخ 1395/11/24 
در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
ردیف هاى جدول ذیل: 1- حجت نجفى قهنویه فرزند قدرت اله شــماره شناسنامه یا کدملى 3 
نســبت به متوفى (فرزند) 2- فاطمه حاجى محمدى قهنویه فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 
یا کدملى 69 نســبت به متوفى (همســر) 3- محمدعلى نجفى قهنویه فرزند قدرت اله شــماره 
شناسنامه یا کدملى 518 نسبت به متوفى (فرزند) 4- حشــمت اله نجفى قهنویه فرزند قدرت اله 
شماره شناســنامه یا کدملى 31 نســبت به متوفى (فرزند) 5- حســینعلى نجفى قهنویه فرزند 
قدرت اله شماره شناسنامه یا کدملى 1160059055 نســبت به متوفى (فرزند) 6- اعظم نجفى 
قهنویه فرزند قدرت اله شماره شناسنامه یا کدملى 86 نسبت به متوفى (فرزند)  7- اشرف نجفى 

قهنویه فرزند قدرت اله شماره شناســنامه یا کدملى 21 نسبت به متوفى (فرزند) 8- نسیبه نجفى 
قهنویه فرزند قدرت اله شماره شناسنامه یا کدملى 80 نســبت به متوفى (فرزند) 9- زهرا نجفى 
قهنویه فرزند قدرت اله شــماره شناسنامه یا کدملى 112 نســبت به متوفى (فرزند) 10- مرضیه 
نجفى قهنویه فرزند قدرت اله شماره شناسنامه یا کدملى 32 نســبت به متوفى (فرزند) والغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یــا وصیتنامــه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 96/129 
علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/2/1259
مزایده

شماره آگهى: 139603902004000011 شــماره پرونده: 139504002004000086 آگهى 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى) آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9500179 
تمامت شش دانگ یکباب خانه پالك شــماره چهار هزار و چهارصد و نود شش فرعى از بیست و 
هشت اصلى قطعه نهم تفکیکى مجزى شده از پالك هفتصد و نود شش فرعى از بیست و هشت 
اصلى واقع در کوجان دهســتان ماربین بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 447/75 مترمربع به 
آدرس: اصفهان- خانه اصفهان- خیابان گلخانه- منطقه خانه هاى سازمانى نیرو هوائى- انتهاى 
خیابان 24- پالك 6- کدپستى 8194976911 که ســند مالکیت آن در صفحه 529 دفتر 450 
امالك با شماره ثبت 58843 و با شماره چاپى 183205 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال به 
طول چهارده متر و هشــتاد و پنج صدم متر دیوار به دیوار خانه چهار هزار و چهارصد و نود و سه و 
چهار هزار و چهارصد و نود چهار شرقًا به طول سى متر دیوار به دیوار قطعه دویست و هفتاد و شش 
اولیه جنوبًا  به طول پانزده متر درب و دیواریست به شارع غرباً به طول سى متر دیواریست اشتراکى 
با خانه چهار هزار و چهارصد و نود و پنج فرعى و حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس رسمى 
پالك فوق یک ساختمان مسکونى ویالیى مشــتمل بر یک طبقه مسکونى سه خوابه که سازه 
اولیه با اسکلت فلزى بیش از 20 سال پیش ساخته شده که متعاقبًا حدود 7 سال پیش قسمتى به 
بنا اضافه و با معمارى نوین و نازك کارى لوکس بازسازى و نوسازى شده است. پوشش دیوارهاى 
داخلى واحدها ((گچ سفید و نقاشى با رنگ روغنى))، سقفها نقاشى همراه با گچ برى، کف مفرش 
به ســرامیک مرغوب و پنجره ها ((از جنس آلومینیوم رنگى))، دربهاى داخلى ((از جنس چوب با 
روکش مرغوب)) آشپزخانه با کابینت ام. دى. اف و سقف دکوراتیو و شکیل، داراى سوناى بخار با 
تجهیزات دیگ بخار و ... حیاط سازى با معمارى نوین بطوریهکه کف حیاط با سنگ ساختمانى 
مرغوب فرش شده و عالوه بر فضاى سبز و باغچه سازى یک آالچیق مسقف و محصور با قابهاى 
آلومینیومى و شیشــه و باربیکیو و آبنما و... با چیدمان خاصى تزئین گردیده– نماى ســاختمان 
ترکیبى از ســنگ و آجر- سیستم گرمایش شــوفاژ (با پکیج دیوارى)، سیستم سرمایشى ((کولر 
آبى)) داراى اشتراکات آب، برق، گاز مى باشد. اسکلت ســاختمان ((دیوار باربر و طاق ضربى)) و 
نما خارجى آجرى است. ملکى آقاى صادق بدیعى که طبق ســند رهنى شماره 165596 مورخ 
1392/10/24 تنظیمى دفترخانه اســناد رسمى شــماره 15 اصفهان در رهن بانک سامان واقع 
مى باشــد و طبق اعالم بانک تا تاریخ 1396/07/13 داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز 
یک شنبه مورخ 96/03/21 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه پانزده میلیارد 
و هفتصد و شــصت میلیون ریال (15/760/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنًا 
این آگهــى در یک نوبــت در روزنامه نصــف جهان چاپ اصفهــان مــورخ 96/02/30 درج 
و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلــى روز مزایده بــه روز بعد موکول مى گــردد. توضیحًا 
جهت شــرکت در جلســه مزایده چک تضمینى بانــک ملى ایران بــه مبلغ پایــه مزایده در 
وجه اداره اجراى اســناد رســمى اصفهان بــه همراه تقاضــاى کتبى و ارائه کارت شناســایى 
معتبر الزامى اســت. ضمنــًا برنده مزایده بایــد کل مبلغ خریــد را تا پایان وقــت ادارى همان 
روز طــى فیــش مخصــوص در حســاب اداره ثبــت اســناد و امــالك ســپرده نمایــد. 

م الف: 5932  اسدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/1282
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى اســماعیل محمودى گهروئى- غالمرضا اسدى 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به 
کالسه 63/96 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 96/3/31 ساعت 5/45 عصر تعیین وقت گردیده است، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و 
به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید 
واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 374 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1313
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى اسماعیل محمودى گهروئى- شراره آزادى دادخواستى 
به خواسته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 72/96 
ش 4 ح ثبت و براى مورخ 96/3/31 ســاعت 5/30 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دســتور شورا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما 
ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 373 شــعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1314
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

به زودى اینتل پردازنده جدید 
Core i9 را رونمایى مى کند

 Core بعد از مدت ها که از معرفى پردازنده هاى سرى
i7 اینتل مى گذرد، حاال به نظر مى رسد این شرکت 
خبرهاى خوبى براى عالقه مندان سخت افزار دارد. 
طبق شایعات این چند روز اخیر، اینتل در نمایشگاه 
کامپیوتکس تایوان از پردازنده فوق العاده قدرتمند 

Core i9 رونمایى مى کند.

پردازنده جدید با دارا بودن 12 هسته و توان مصرفى 
140 وات تبدیل به قوى ترین CPU در دنیا خواهد 
شد. این پردازنده مخصوص کامپیوترهاى دسکتاپ 
طراحى و تولید شده و شاید بهترین خبر براى مک 

بعدى اپل یعنى «مک پرو» است.
معموًال پردازنده هاى رده باالى اینتل قیمت زیادى 
دارند و اگر شنیدید که پردازنده جدید Core i9 چیزى 
بیشتر از هزار دالر قیمت دارد، تعجب نکنید. آنطور 
که در لیست دیده مى شود، مابقى پردازنده هاى این 
سرى داراى 6، 8 یا 10 هسته هستند. اگر کاربر براى 
کارهاى خود تنها نیاز به یک رشته از پردازنده داشته 
باشد، با توجه به قابلیت «توربو کالك 3,0» که در 
داخل پردازنده سرى جدید گنجانده شده آن وظایف 

با کالك باالترى اجرا مى شوند.
به احتمال زیاد همه پردازنده هاى سرى 9 به زودى 
معرفى و از ماه ژوئن وارد بازار مى شوند اما پردازنده 
رده باالى این سرى در ماه آگوســت یعنى اواسط 

تابستان عرضه مى شود.

اپلیکیشن یادآورى فعالیت و 
کارهاى مهم 

با پیشرفت برنامه هاى منتشــر شده توسط توسعه 
دهندگان برنامه هــاى اندرویدى تاکنون ابزارهاى 
مختلفى براى یاد آورى کارها ســاخته شــده است 
که هر کــدام داراى نقــص هایى هســتند اما در 
اینجا قصــد داریم برنامه اى بــدون نقص و کامل 
را در این زمینه به شــما معرفى کنیم. اپلیکیشــن
 Reminder Pro عنــوان یکــى از برتریــن
 اپلیکیشن هاى یادآورى اندروید مى باشد که توسط 
اســتودیو برنامه ســازى Arthur Ivanets منتشر 
شده اســت. دیگر هیچ چیزى را فراموش نکرده و 
برنامه هاى کارى خــود را به موقــع انجام دهید! 
لیســت یادآورى هاى روزانه بــه کار رفته در این 
نرم افزار هرکسى را قادر مى سازد تا زندگى خود را به 
گونه اى منحصر به فرد هدفمند کند و فردى خوش 
قول شود! براى لیســت یادآورى هاى ایجاد شده 
رنگ هاى مختلفى وجود دارد کــه مى توانید بنا بر 
مهم بودن یادآورى از آنها براى تســریع انجام کار 
اســتفاده کنید، یکى از نقاط قوت ریمایندر پرو به 
سیستم بى نقص همسان ســازى آن تعلق دارد به 
گونه اى که مى توانید تمامــى اطالعات را با دیگر 
دستگاه هاى خود همسان سازى کرده تا هیچ گونه 

خللى در کارهاى شما به وجود نیاید.

افزوده شدن فیلترهاى جذاب 
سلفى به اینستاگرام

از این پس کاربران اینســتاگرام مى توانند فیلترهاى 
ســلفى متنوعى را به چهره خــود بیافزایند. از جمله 
این فیلترها مى توان به تاج گل هاى مختلف یا ابزار 
و اشــیایى براى تزیین چهره و زیبا کــردن آن و... 

اشاره کرد.
با این کار مــى توان در زمان افــزودن ویدئو از خود 
به بخش استورى اینســتاگرام گوش ها را به شکل 
گوش هاى بلنــد کوآال نمایش داد یــا عینک هاى 

عجیب و غریب به چهره افزود.
فیلترهاى یــاد شــده از هوش مصنوعــى خوبى 
برخوردارند و در زمان حرکــت کاربران مخدوش یا 
خراب نمى شوند و کماکان در محل تعیین شده باقى 
مى مانند. اینستاگرام هم اکنون روزانه 200 میلیون 
کاربر دارد و با اسنپ چت که روزانه 166 میلیون کاربر 

روزانه دارد  به شدت در رقابت است.

نگارخانه ایرانى با هدف معرفى، توانمند سازى و ایجاد ارتباط هنرمندان و همچنین به اشتراك گذارى آثار هنرى تولیدى 
توسط اعضا در حوزه هنرهاى تجسمى فعالیت خود را از تابستان 1386 آغاز نموده است. این سایت به عنوان بزرگ ترین 
شبکه اجتماعى هنرمندان و عالقه مندان به هنر در ایران، میزبان بیش از 30 هزار عضو ثبت نام شده و حدود صدهزار 
بازدیدکننده در ماه مى باشد؛ همچنین تاکنون بیش از 300هزار اثر تولیدى توسط هنرمندان و عالقه مندان به هنر در 
موضوعات طراحى گرافیک، نقاشى، عکاسى، خوشنویسى، مجسمه ســازى، هنرهاى دیجیتال و ... در این سایت به 
اشتراك گذاشته شده است.هزینه هاى نگهدارى و توسعه نگارخانه ایرانى از منابع شخصى و جذب آگهى تأمین شده و 
به هیچ سازمان و نهاد حاکمیتى و خصوصى وابستگى ندارد و کامًال مستقل عمل مى نماید. حامى اصلى نگارخانه ایرانى 

گروه طراحى وب ترنج نت مى باشد و روى سرورهاى این مجموعه میزبانى مى شود.
نگارخانه ایرانى به عنوان بزرگ ترین وبسایت در زمینه هنرهاى تجسمى در ایران، فرصت مناسبى را براى مجموعه ها 

و مؤسسات مرتبط و غیر مرتبط ایجاد کرده است تا پیام هاى خود را به مخاطبان برسانند. 
http://negarkhaneh.ir :وب آدرس

 Prison Architect: Mobile Full بازى جدید و فوق العاده زیبا در سبک بازى هاى شبیه ساز از استودیوى بازى سازى 
 Prison براى اندروید است که به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شده است. در بازى Paradox Interactive

Architect شما باید با ساخت، طراحى و مدیریت هر بخش زندان سعى کنید تا مایحتاج زندانیان و سلول ها را تأمین 

کنید! مشخص کردن تعداد زندانبان   و مدیریت صحیح زندان بخشى از وظایفى است که باید انجام دهید و در صورت 
شکست در این امر با مشکالتى مانند دعواهاى خونین روبه رو خواهید شد! 

 Prison Architect جلوگیرى از فرار مجرمان از زندان کار ســاده اى نیســت؛ این مفهومى اســت که بازى جدید
مى رســاند! ایده بازى ســاده و قابل فهم اســت ولى در عوض، گیم پلــى و چالش بازى واقعًا موردى اســت که

 Prison Architect را به یکى از بهترین بازى هاى سبک خود تبدیل مى کند! 
از ویژگــى هــاى کلــى بــازى Prison Architect: Mobile Full مــى توان به مــواردى چون امکان ســاخت
 و مدیریت زندان، انواع مجرمیــن و تبهکاران، گیم پلى فوق العاده، صداگذارى هیجــان آور و گرافیک اچ دى اش 

اشاره کرد!

راهنماى خرید

استفاده از  SSD  به جاى هارددیسک هاى معمولى راه حل  
بسیار حرفه اى براى کاربرانى است که مى خواهند اطالعات 
مهم خود را با ســرعت و ضریب اتکاى باال ذخیره سازى 
کنند. حافظه هاى اس اس دى برخالف هارددیســک ها 
براى ذخیره سازى و انتقال اطالعات از هیچ قسمت حرکتى 
بهره نمى برند و تمام اطالعات در تراشه هاى حافظه فلش 
ذخیره سازى مى شوند. این ویژگى باعث شده که بسیارى 
از مشکالت شــایع که در هارددیســک ها باعث از بین 
رفتن اطالعات مى شوند، در  SSD ها وجود نداشته باشد.  
شرکت هاى زیادى به طراحى و تولید تجهیزات ذخیره سازى 
دیجیتال اطالعات مى پردانــد؛  Plextor از قدیمى ترین 
شرکت هاى این حوزه بوده که حافظه  اس اس دى  S1C  را 
تولید کرده است. در ادامه به بررسى این حافظه  اس اس دى 

خواهیم پرداخت.
محصول  «S1C»  شرکت «پلکســتور»  (Plextor)  یک 
حافظــه   SSD  اینترنــال 2.5اینچى اســت. این حافظه  

اس اس دى از طریق رابــط  SATA3.0  به مادربرد متصل 
مى شود و امکان ذخیره ســازى اطالعات را باسرعت زیاد 
 SATA3.0  براى کاربر فراهم مى کند. ســرعتى که رابط
ارائه مى کند برابر شــش گیگابیت بر ثانیه است که البته 
این سرعت در عمل متفاوت اســت و به عوامل متعددى 
بستگى دارد؛ اما ســرعت حقیقى  SSD   ها در مقایسه با 
حافظه هاى نوع  HDD  یا همان هارددیسک ها مقدار بسیار 
بیشترى است. حافظه  هاى  SSD  برخالف نوع  HDD  در 
برابر بســیارى از صدمات مى توانند مقاومت خوبى از خود 
نشــان دهند. این موضوع به دلیل آن است که   SSD ها 
از هیچ قســمت مکانیکى براى ذخیره ســازى اطالعات 
استفاده نمى کنند. حافظه اس اس دى  S1C  در برابر شوك 
و لرزش مقاوم است و هنگام استفاده از آن نگرانى بابت از 
دست دادن اطالعات نخواهید داشت. فرم این حافظه از نوع 
2.5 اینچى است و داراى ظرفیت 128 گیگابایت است که 
مى تواند محلى امن براى اطالعات شــما باشد؛ همچنین 

فلش این حافظه از نوع  MLC  است و میانگین عمر آن برابر 
15 میلیون ساعت اســت و از قابلیت  RAID  و  TRIM  هم 

پشتیبانى مى کند.
مصرف انرژى در حافظه   S1C  بسیار کم است که این مضوع 
باعث عمر بیشتر باترى هنگام اســتفاده از آن در لپ تاپ 
مى شــود؛ همچنین به دلیل آن که اس اس دى ها سبک تر 
از هارددیسک ها هســتند، باعث کاهش وزن در لپ تاپ 
هم مى شود. در صورت اســتفاده از هارددیسک به عنوان 
ذخیره ساز در لپ تاپ، در برابر کوچک ترین حرکات حساس 
خواهد بود، ولى حافظه  اس اس دى  SLC  شرکت پلکستور 
در برابر شوك و لرزش مقاوم است. شاید تنها مشکلى که 
مى توان به SSD ها وارد کرد، قیمت بیشتر آنها نسبت به 
هارددیسک هاست که با در نظر گرفتن سرعت و امنیت چند 
برابرى  SSD ها در برابر هارددیسک ها بتوان از قیمت بیشتر 
آنها چشم پوشى کرد. قیمت این SSD  در حال حاضر در 

حدود 250هزار تومان است.
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نگارخانه ایرانى
بازى بى نظیر «طراح 
زندان» اندروید 

 
نحوه شارژ کردن سریع 
گوشى هوشمند و تبلت

گاهى اوقات پیش مى آید که شارژ گوشى هوشمند 
یا تبلت شــما در حال تمام شدن اســت اما واقعًا با 
چه روش هایى مى تــوان در کمترین زمان ممکن، 

بیشترین شارژ ممکن را وارد گوشى کرد.
اولین نکته، اســتفاده از یک شارژر با کیفیت و قوى 
است. یکى از سریع ترین شارژهاى موجود در بازار، 
شارژر آى پد است. با این شارژر مى توان تقریبًا تمام 
دســتگاه هاى موجود در بازار را شــارژ و در زمان 

صرفه جویى کرد.
همچنین اختالف بین زمان شارژ شدن گوشى هاى 
مختلف متفاوت اســت. به عنوان مثال شارژ کردن 
آیفون 6 اس پالس، با شــارژر مخصوص خودش، 
حدود سه ساعت زمان مى برد اما با استفاده از شارژر 

آى پد این زمان به حدود دو ساعت کاهش مى یابد.
یکى از روش هاى دیگر آن است که گوشى خود را 
در حالت هواپیما قرار دهید. با این کار، وقتى دارید 
گوشى خود را شارژ مى کنید، دستگاه از باترى براى 

تأمین شارژ خود استفاده نمى کند.
یکى از نکات مهم دیگر آن است که تمام قاب ها را 
از گوشى خود بردارید و اجازه دهید که گوشى خنک 
بماند. این مســئله به ویژه در مواقعى مهم مى شود 
که گوشى شما در یک قاب پالستیکى ضخیم قرار 
داشته باشــد چون وقتى باترى گرم باشد، سرعت 

شارژش کند مى شود.

فناورى جدید براى 
مکالمه محرمانه

محققان دانشــگاه بریســتول انگلیس بلندگوى 
فراصوتى ارائــه داده اند که قــدرت تله پاتى دارد و 
به کاربران امــکان برقرارى با یکدیگــر از فاصله

 30 مترى و به صورت ساکت را مى دهد.
این فناورى نیازمند متصل شــدن یــک بلندگو به 
پیشانى یا قفسه سینه شخص متکلم است. همچنین 

چهار الکترود باید به لب و فک وى متصل شوند.
ایــن الکترودهــا از طریق فنــاورى موســوم به 
الکترومیوگرافى، سیگنال هاى الکتریکى تولیدشده 
توســط عضالت صورت شــخص متکلم را ضبط 

مى کنند.
این سیســتم با بلندگوى پوشیدنى جفت شده است 
و ایــن بلندگو واژه اى که شــخص نجــوا مى کند 
یــا بیان مى کنــد را به صــورت فراصــوت ضبط 

مى کند.
آنچه این ســامانه را منحصربه فرد مى کند، توانایى 
آن  براى آرایش کردن پیغام هاى گفتارى به شخصى 
خاص بدون شنیده شــدن آن توسط دیگران است. 
سیســتم مزبور با منتشــر کردن فراصوت در یک 
پرتو باریک و با زاویه فقط 6 درجه این کار را انجام 
مى دهــد، بنابراین فقط افراد حاضر در مســیر پرتو 

مى توانند آن را بشنوند.

ترفند

فناورانه

جهش ارتباطات جهان؛ از متن تا تصویر
اکنون دیگر ارتباطات به تلفن و اینترنت    ایسنا|
هم محدود نمى شود و اگرچه این مسیر بیش از 150 سال 
پیش با تلگراف آغاز شــد، اما با فناورى هایى مانند نسل 
پنجم اینترنت که صنعت ارتباطات و فناورى اطالعات را 
دگرگون خواهد کرد، گره خورده و از آنجایى که سرعت رشد 
فناورى بسیار باالست، در آینده شاهد تحوالت بیشترى نیز 

خواهیم بود.
صنعت ارتباطات حدوداً 150 سال پیش با تلگراف آغاز شد 
و پس از آن تلفن بود که بــراى مدت زمان زیادى وظیفه 
برقرارى ارتباط بین افراد را بر عهده داشت. اما عمر گوشى  
همراه به کمتر از سه دهه مى رسد و موبایل هاى امروزى با 
سیستم هاى عامل هوشمند، حتى عمرى کمتر از ده سال 
دارند. با وجود این، در همین سال ها هم فناورى هاى جدید، 
ارتباطات را به نحوى دگرگون کردند که پیام ها از حالت 

متنى و صوتى به تصویرى تبدیل شده است.
در این میان اتحادیه بین المللى مخابرات یا ITU سازمانى 
است که در سال 1865 پس از اختراع تلگراف توسط 20 
کشــور اروپایى تحت عنوان اتحادیه بین المللى تلگراف 
تأسیس شد و سپس به اتحادیه بین المللى ارتباطات راه دور 
(مخابرات) تغییر نام یافت. این سازمان وظیفه قانونگذارى و 
مدیریت فضاى فرکانسى، تدوین استانداردهاى تبادل داده 
و اطالعات و همچنین کمک به رشد و توسعه ارتباطات در 

سراسر جهان را بر عهده دارد.

داده هاى بزرگ براى تأثیرى بزرگ
«هولین ژائو» دبیر کل اتحادیه جهانى مخابرات به مناسبت 
روز جهانى مخابرات و جامعه اطالعاتى سال2017 در پیامى 
با اشاره به شعار امسال گفت: برداشت حاصل از این تحلیل 
درباره داده ها، به مسئوالن ملى، منطقه اى و بین المللى، این 
امکان را مى دهد که تصمیم گیرى هایى مبتنى بر شواهد 

انجام دهند و از این گذشته، این امر به اجرایى کردن اهداف 
هفده گانه توسعه پایدار تا سال 2030 نیز کمک مى کند. 
با شناخت بهتر این شــعار، فرصتى فراهم مى شود که در 
صورت رشــد تصاعدى حجم داده ها و ارتباطات، نگاهى 
دقیق تر به اهمیت حاکمیت و مقررات و پیامدهاى این امر 

براى حریم خصوصى و امنیت داشته باشیم.

نیمى از مردم جهان هنوز به اینترنت متصل 
نیستند

ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشورهاى توسعه یافته 
81 درصد، در کشــورهاى در حال توسعه 40 درصد و در 
کشورهاى کمتر توسعه یافته 15 درصد بوده و بدین ترتیب 
هنوز 3/9 میلیارد نفر که بیــش از نیمى از جمعیت جهان 

هستند، از اینترنت استفاده نمى کنند.
ارقام مربوط به دسترسى خانوار، شکاف دیجیتالى را نشان 
مى دهد. به عنوان مثال، 84 درصد خانوارهــا در اروپا به 
اینترنت متصل هستند در حالى که 15/4 درصد خانوارها در 
آفریقا به اینترنت متصل هستند. در ایران هم طبق آمارهاى 
رسمى ارائه شده تا پایان شهریور ماه سال گذشته، بالغ بر 
23 میلیون نفر به عنوان مشترك پهن باند موبایل بوده و 
بیش از هشت میلیون نفر کاربر اینترنت پهن باند ثابت به 
شمار مى رفتند. این آمار و ارقام هم حکایت از حرکت پیام ها 
از متن به صوت و تصویر دارد و امروز هم کاربران موبایل با 
استفاده از پیام رسان هاى جدید، شیوه دیگرى از ارتباطات 

را رقم مى زنند.
اما با اجرایى شدن فاز دوم شبکه ملى اطالعات در ایران، 
متوسط سرعت دسترسى پهن باند ثابت چهار مگابیت بر 
ثانیه و متوسط سرعت دسترســى پهن باند همراه به سه 
مگابیت بر ثانیه رسید. طبق این آمار، ضریب نفوذ دسترسى 
پهن باند ثابت خانگى به 60 درصد رسیده و ضریب نفوذ 

دسترسى پهن باند سیار به 35 درصد رسیده 
و سرانه ترافیک 27 کیلوبیت بر ثانیه 

اعالم شده اســت. همچنین 
نسبت ترافیک داخلى 50 

درصد عنوان شده است.
طبق گــزارش پایگاه 
اطالع رســانى نظام 
پایش شــاخص هاى 
زیرمجموعــه   ،ICT

فنــاورى  ســازمان 
اطالعات، از شاخص هاى 

توســعه فناورى اطالعات و 
ارتباطات در پایان ســال گذشته، 

61/39 درصد خانوار ایرانى که شامل بیش 
از 14 میلیون خانواده مى شود، داراى رایانه هستند. همچنین 
62/21 درصد خانوار ایرانى به اینترنت دسترســى دارند و 
اینترنت در خانه بیش از 15 میلیون ایرانى وجود دارد. در حال 
حاضر 53/23درصد ایرانى ها از اینترنت استفاده مى کنند و 
شمار کاربران اینترنت باالى شش سال در کشور، نزدیک 

به 39 میلیون نفر است.

ضریب نفوذ بیش از 100 درصدى تلفن 
همراه در ایران

همچنین طبق آخرین آمارهاى ارائه شــده تا پایان آذرماه 
سال 95، در ایران حدوداً 152 میلیون سیمکارت واگذار شده 
که از میان این حدود 80 میلیون شماره در حالت فعال قرار 
دارند. با توجه به این آمار، در حالى که نیمى از سیمکارت ها 
در حالت غیرفعال و خاموش قرار دارند، ضریب نفوذ تلفن 
همراه به 101/16 درصد مى رسد. با چنین آمارى شاید بتوان 
اینطور تعبیر کرد که تمامى افرادى که از هوش کافى براى 

استفاده از موبایل برخوردار باشند، حداقل یک 
گوشى دارند.آمارهاى 9 ماهه سال 
گذشته گویاى این نکته است 
که در زمینه اینترنت، تعداد 
مشترکان پهن باند سیار 
بیش از 27 میلیون نفر 
بوده و تعداد مشترکان 
پهن باند ثابت به بیش 
از 9 میلیون کاربر رسیده 
اســت. عالوه بر این در 
کشــور بیش از 121 هزار 
تلفــن همگانى نیــز در حال 
فعالیت هســتند و بالغ بر 49 هزار 

روستا هم داراى تلفن خانگى هستند.

سرعت هاى گیگابیتى اینترنت
در هفته هاى اخیر هم در کشور باالخره فناورى فیبر نورى 
جایگزین کابل مسى راه اندازى شد که امکان ارائه اینترنت 
پرسرعت تا یک گیگابیت را هم فراهم مى کند و از جمله 
امکانات آن، اینترنت پرسرعت براى دانلود فیلم و نرم افزار، 
تلفن تصویرى، مشــاهده برنامه هاى زنده تلویزیونى با 
کیفیت HD و  4K، بانکــدارى الکترونیک، بازى و خرید 

آنالین، آموزش و پزشکى از راه دور و اینترنت اشیاست.
در حال حاضر هم ارتباطات از نســل سوم و چهارم عبور 
کرده اســت و این روزها مدام به مزایاى ســرعت نسل 
پنجم ارتباطات   5G اشــاره مى شود که هدفى برابر یک 
گیگابیت در هر ثانیه دارد. با وجود ایــن، انتظار نمى رود 
راه اندازى تجــارى این فناورى تا قبل از ســال 2019 و 
2020 اتفاق بیافتد و اســتقرار آن نیز حداقل شش سال 

طول خواهد کشید.

اس اس دي پلکستور مدل S1C ظرفیت 128 گیگابایت
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نشســته روى زمیــن در وضعیــت چهــار زانــو و غــذا خوردن 
براى دســتگاه گوارش انســان خوب اســت. حرکــت رو به جلو 
و عقــب در نتیجه خم شــدن بــراى خــوردن غذا و بازگشــت 
بــه وضعیــت طبیعى نشســتن بــه عضالت شــکم در ترشــح 
شیره هاى گوارشى کمک مى کند، که براى گوارش سریع و مناسب 

مورد نیاز هستند.
استفاده از صندلى به بخشى از زندگى روزمره مردم در نقاط مختلف 
جهان مبدل شده است. نه فقط در حال کار، بلکه مردم امروزه براى 
کارهاى دیگرى مانند غذا خوردن نیز به نشستن دور یک میز یا حتى 

روى نیمکت عادت کرده اند.
امــا در گذشــته، مــردم هنــگام غــذا خــوردن روى زمین مى 
نشســتند. اگرچه در بیشــتر کشــورهاى غربى دیگر شاهد چنین 
صحنه هایى نیستیم ولى در برخى فرهنگ ها همچنان شاهد ادامه 

آن هستیم. 
این سنت باستانى در یوگا و آیورودا، پزشــکى سنتى هندى، ریشه 
دارد و همچنین از فواید ســالمت با پشــتیبانى علمــى برخوردار 

است.
اگر چندان با نشستن روى زمین ســفت راحت نیستید مى توانید با 
کمک فرش، بالش یا کوسن شرایط راحت ترى را براى نشستن روى 
زمین فراهم کنید. در ادامه با برخى فواید سالمت نشستن روى زمین 

هنگام غذا خوردن بیشتر آشنا مى شویم.

ارائه فواید حالت هاى نشسته یوگا
هنگامى که روى زمین مى نشــینید و غذاى خود را مى خورید، در 
حقیقت، نوعى از حالت یوگا را انجام مى دهید. این حالت ممکن است 
سوخاسانا، سواستیکاسانا یا سیدهاسانا باشد. اگرچه این حالت هاى 
نشسته به نظر ساده و راحت مى رسند اما تمرین کردن آنها با هدفى 

مشخص فواید سالمت بسیارى را ارائه مى کند.
در سوخاسانا (حالت چهار زانو) در شرایطى که پاها ریلکس هستند 
روى زمین مى نشینید، در شرایطى که ستون فقرات صاف قرار گرفته 
و قفسه سینه باز مى شود. ساق پاها تقریباً به حالت موازى قرار گرفته 
و پایین پاها زیر زانوى مخالف قرار مى گیرند. این حالتى پایدار براى 

انجام کارهاى باال تنه مانند چرخش شانه و کشش گردن است.
در حقیقت، حالت سوخاسانا به خوبى تراز شده شرایط خوبى را براى 

یک وضعیت آرامش بخــش و در عین حال هوشــیار براى بدن و 
ذهن فراهم مى کند. همچنین، این حالت نشستن به کاهش تنش 

عضالنى و باز کردن چاکرا (مرکز انرژى) کمک مى کند.
به طــور خالصه، هنگامى که در حالت سوخاســانا نشســته و غذا

 مى خورید هم وعده غذایــى خود را میل مى کنیــد و هم به طور 
همزمان یوگا نیز انجام مى دهید.

بهبود گوارش
نشستن روى زمین در وضعیت چهار زانو و غذا خوردن براى دستگاه 
گوارش انسان خوب اســت. حرکت رو به جلو و عقب در نتیجه خم 
شدن براى خوردن غذا و بازگشــت به وضعیت طبیعى نشستن به 
عضالت شکم در ترشح شیره هاى گوارشى کمک مى کند، که براى 

گوارش سریع و مناسب مورد نیاز هستند.
افزون بر این، این حالت نشســته امکان آرامش ذهن و اعمال فشار 
روى قسمت پایینى ستون فقرات را فراهم مى کند که تن آرامى را 
تســهیل مى کند. همچنین، تنش عضالنى بهبود مى یابد و فشار 

خون باال افت مى کند.
تمامى این موارد با یکدیگر همکارى مى کنند تا از گوارش درست و 
مناسب غذاى مصرفى اطمینان حاصل شود. گوارش بهینه غذا عامل 

کلیدى براى بدن سالم محسوب مى شود.

افزایش طول عمر
ایســتادن منظم از یک حالت نشســته روى زمین بــدون نیاز به 
کمک مى تواند به شکل گیرى یک زندگى طوالنى تر کمک کند. 
 European Journal of مطالعه اى که در ســال 2012 در نشریه
Preventive Cardiology منتشر شــد، نشان داد که توانایى بلند 
شدن از یک موقعیت نشسته روى زمین بدون هیچ گونه حمایتى با 

افزایش طول عمر مرتبط است.
بنابر این مطالعه، بلند شدن از یک وضعیت نشسته نیازمند انعطاف 
پذیرى و قدرت بدنى قابل توجه است که براى پرهیز از حوادث شایع، 

صدمات و زمین خوردن ها نیاز هستند.

بهبود قدرت و انعطاف پذیرى
نشستن روى زمین در حالت چهار زانو بدن را قدرتمندتر و انعطاف 

پذیرتر مى ســازد. این حالت نشســته کشــش کفل ها، زانوها و 
قوزك هــا را موجب مى شــود. همچنیــن، انعطــاف پذیرى در 
ســتون فقرات، شــانه ها و ســینه را افزایش مى دهد و از این رو، 
انعطاف پذیــرى کلــى را بهبود بخشــیده و توانایــى دفع برخى

 بیمارى ها را افزایش مى دهد.قدرت و انعطاف پذیرى بیشتر امکان 
صاف ایستادن بدون مشکل و بلند کردن اجسام سنگین بدون اینکه 

آسیبى به کمر وارد شود را فراهم مى کند.
از سوى دیگر، نشستن طوالنى مدت روى صندلى به شکل گیرى 
ضعف و درد در ناحیه کمر، عضالت شکمى ضعیف و کفل هاى سفت 

و انعطاف ناپذیر منجر مى شود.

پشتیبانى از وضع اندامى صحیح
وضع اندامى خوب براى کاهش فشار روى برخى عضالت و مفاصل، 
به ویژه در ناحیه کمر و گردن، اهمیت دارد. نشستن در حالت چهار 
زانو روى زمین براى غذا خوردن ایــن امکان را فراهم مى کند تا به 

طور خودکار وضعیت خود را اصالح کنید.
هنگامى که در حالت سوخاسانا روى زمین نشسته اید باید پشت خود 
را صاف نگه دارید، ســتون فقرات خود را گسترش دهید و شانه ها 
را عقب بکشید. این حالت به پیشــگیرى از انواع مختلف درد که به 

واسطه وضع اندامى بد شکل مى گیرند، کمک مى کند.
در مقابل، نشستن طوالنى مدت روى صندلى یا نیمکت و قوز کردن 
روى میز یا رایانه مى تواند به وضع اندامى ضعیف و ضعف در ناحیه 

کمر منجر شود.

 بهبود گردش خون
نشســتن روى زمین در حالت چهار زانو به منظور غذا خوردن براى 
سیستم گردش خون انسان نیز مفید است. هنگامى که روى زمین 
نشســته اید، خون راحت تر از طریق قلب به دیگر نقاط بدن پمپ

 مى شود. همچنین، نشســتن روى زمین به سالمت قلب نیز 
کمک مى کند زیرا فشار اضافى روى این اندام هنگام غذا 

خوردن را کاهش مى دهد.
با گردش خون خــوب این اطمینان حاصل مى شــود که 

تمام اندام هاى بدن به میزان کافى اکســیژن و مواد مغذى 
درست خود را دریافت مى کنند. براى ارائه عملکرد 

براى افرادى که داراى مشکالت گردش خون هستند نشستن روى 
زمین در حالت درست هنگام غذا خوردن توصیه شده است.

کمک به کاهش وزن
هنگامى که روى زمین نشســته و غذا مى خورید این شرایط اثرى 

آرامش بخش روى ذهن و بدن شما دارد. 
بدن آرام بهتر مى تواند روى غذاى 

مصرفى تمرکز کند که به نوبه 
خود از پرخــورى جلوگیرى 

مى کند.
این به دلیل آن رخ مى دهد 
که عصــب واگــر عملکرد 
بهتــرى ارائــه مــى کند و 

سیگنال ها را در وضعیت 

نشســته بهینه تر انتقال مى دهد. عصب واگ انتقال سیگنال ها از 
معده به مغز را هنگام غذا خوردن بر عهده دارد و به مغز مى گوید که 

آیا سیر شده اید یا خیر.
افزون بر این، این حالت نشسته موجب مى شــود تا آهسته تر غذا 
بخورید. بر همین اساس، معده و مغز از زمان کافى براى تشخیص 

اینکه چه زمانى سیر شده اید، برخوردار هستند.
همچنین، عمل نشستن و ایســتادن از روى زمین تمرین ورزشى 
خوبى محســوب مى شــود. تمامى این موارد در کنــار یکدیگر به 

مدیریت وزن کمک مى کنند.

ارتقاى پیوند خانوادگى
نشســتن روى زمین هنگام غذا خوردن به همراه خانواده مى تواند 
روشى جدید براى برقرارى ارتباط بین اعضاى خانواده 
باشــد. هنگامى که روى زمین نشسته اید و 
همسطح با فرزندان خود هستید، برقرارى 
ارتباط با آنها و درك اینکه چه احساسات 

و عواطفى دارند راحت تر است.
غذا خوردن در حالت نشســته روى 
زمین مى تواند به بهبود پیوندهاى 
خانوادگى کمک کند و همچنین 
وضع اندامى درست به آرامش 
ذهن و بدن کمک مى کند که 
به یک زندگى کــم یا بدون 

استرس منجر مى شود.

مورد نیاز هستند.
استفاده از صندلى به بخشى از زندگى روزمره مردم در نقاط مختلف 
جهان مبدل شده است. نه فقط در حال کار، بلکه مردم امروزه براى 
کارهاى دیگرى مانند غذا خوردن نیز به نشستن دور یک میز یا حتى 

روى نیمکت عادت کرده اند.
امــا در گذشــته، مــردم هنــگام غــذا خــوردن روى زمین مى

نشســتند. اگرچه در بیشــتر کشــورهاىغربى دیگر شاهد چنین 
صحنه هایى نیستیم ولى در برخى فرهنگ ها همچنان شاهد ادامه 

آن هستیم. 
این سنت باستانى در یوگا و آیورودا، پزشــکى سنتى هندى، ریشه 
دارد و همچنین از فواید ســالمت با پشــتیبانى علمــى برخوردار 

است.
روىزمین ســفت راحت نیستید مى توانید با  اگر چندان با نشستن
کمک فرش، بالش یا کوسن شرایط راحت ترى را براى نشستن روى 
زمین فراهم کنید. در ادامه با برخى فواید سالمت نشستن روى زمین 

هنگام غذا خوردن بیشتر آشنا مى شویم.

ارائه فواید حالت هاى نشسته یوگا
را مى خورید، در  هنگامى که روى زمین مى نشــینید و غذاىخود
را انجام مىدهید. این حالت ممکناست  حقیقت، نوعى از حالت یوگا
سوخاسانا، سواستیکاسانا یا سیدهاسانا باشد. اگرچه این حالت هاى 
نشسته به نظر ساده و راحت مى رسند اما تمرین کردن آنها با هدفى 

مشخص فواید سالمت بسیارى را ارائه مى کند.
در سوخاسانا (حالت چهار زانو) در شرایطى که پاها ریلکس هستند 
روى زمین مى نشینید، در شرایطى که ستون فقرات صاف قرار گرفته 
و قفسه سینه باز مى شود. ساق پاها تقریباً به حالت موازى قرار گرفته 
مى گیرند. این حالتىپایدار براى پایین پاها زیر زانوى مخالف قرار و

انجام کارهاى باال تنه مانند چرخش شانه و کشش گردن است.
در حقیقت، حالت سوخاسانا به خوبى تراز شده شرایط خوبى را براى 

همزمان یوگا نیز انجاممى دهید.

بهبود گوارش
نشستن روى زمین در وضعیت چهار زانو و غذا خوردن براى دستگاه 
گوارش انسان خوب اســت. حرکت رو به جلو و عقب در نتیجه خم 
شدن براى خوردن غذا و بازگشــت به وضعیت طبیعى نشستن به 
عضالت شکمدر ترشح شیره هاى گوارشى کمک مى کند، که براى

گوارش سریع و مناسب مورد نیاز هستند.
افزون بر این، این حالت نشســته امکان آرامش ذهن و اعمال فشار 
روى قسمت پایینى ستون فقرات را فراهم مى کند که تن آرامى را 
تســهیل مى کند. همچنین، تنش عضالنى بهبود مى یابد و فشار 

خون باال افت مى کند.
تمامى این موارد با یکدیگر همکارى مىکنند تا از گوارش درست و

مناسب غذاى مصرفى اطمینان حاصل شود. گوارش بهینه غذا عامل 
کلیدى براى بدن سالم محسوب مى شود.

افزایش طول عمر
ایســتادن منظم از یک حالت نشســته روى زمین بــدون نیاز به 
تر کمک کند.  گیرى یک زندگى طوالنى کمک مى تواند به شکل
EuropeanJournal of f در نشریه 2مطالعه اى که در ســال2012
PreventiveCardiology منتشر شــد، نشان داد که توانایى بلند 
شدن از یک موقعیت نشسته روى زمین بدون هیچ گونه حمایتى با 

افزایش طول عمر مرتبط است.
بنابر این مطالعه، بلند شدن از یک وضعیت نشسته نیازمند انعطاف 
پذیرى و قدرت بدنى قابل توجه است که براى پرهیز از حوادث شایع، 

صدمات و زمین خوردن ها نیاز هستند.

بهبود قدرت و انعطاف پذیرى
نشستن روى زمین در حالت چهار زانو بدن را قدرتمندتر و انعطاف 

صاف ایستادن بدونمشکل و بلند کردن اجسام سنگین بدون اینکه 
آسیبى به کمر وارد شود را فراهم مى کند.

از سوى دیگر، نشستن طوالنى مدت روى صندلى به شکل گیرى 
ضعف و درد در ناحیه کمر، عضالت شکمى ضعیف و کفل هاى سفت 

و انعطاف ناپذیر منجر مى شود.

پشتیبانى از وضع اندامى صحیح
وضع اندامى خوب براى کاهش فشار روى برخى عضالت و مفاصل، 
به ویژه در ناحیه کمر و گردن، اهمیت دارد. نشستن در حالت چهار 
زانو روى زمین براى غذا خوردن ایــن امکان را فراهم مى کند تا به 

طور خودکار وضعیت خود را اصالح کنید.
هنگامى که در حالت سوخاسانا روى زمین نشسته اید باید پشت خود 
شانه ها  را گسترش دهید و را صاف نگه دارید، ســتون فقراتخود
را عقب بکشید. این حالت به پیشــگیرى از انواع مختلف درد که به 

واسطه وضع اندامى بد شکل مى گیرند، کمک مى کند.
در مقابل، نشستن طوالنى مدت روى صندلى یا نیمکت و قوز کردن 
روى میز یا رایانه مى تواند به وضع اندامى ضعیف و ضعف در ناحیه 

کمر منجر شود.

 بهبودگردش خون
نشســتن روى زمین در حالت چهار زانو به منظور غذا خوردن براى 
سیستم گردش خون انسان نیز مفید است. هنگامى که روى زمین 
نشســته اید، خون راحت تر از طریق قلب به دیگر نقاط بدن پمپ

 مى شود. همچنین، نشســتن روى زمین به سالمت قلب نیز 
کمک مى کند زیرا فشار اضافى روى این اندام هنگام غذا 

کاهش مى دهد. خوردن را
اطمینان حاصلمى شــود که  با گردش خون خــوب این

تمام اندام هاى بدن به میزان کافى اکســیژن و مواد مغذى 
درست خود را دریافت مى کنند. براى ارائه عملکرد 

آرامشبخشروىذهنو بدن شما دارد.
ىىذاى بدن آرام بهتر مى تواند روى غ
هوبه مصرفى تمرکز کند که به ن
خود از پرخــورى جلوگیرى 

مى کند.
دهد  این به دلیل آن رخ مى
که عصــب واگــر عملکرد

بهتــرى ارائــه مــى کند و 
تعیت سیگنال ها را در وض

شده اید، برخوردار هستند. اینکه چه زمانىسیر
همچنین، عمل نشستن و ایســتادن از روى زمین تمرین ورزشى
خوبى محســوب مى شــود. تمامى این موارد در کنــار یکدیگر به

مدیریت وزن کمک مى کنند.

ارتقاى پیوندخانوادگى
غذا خوردن به همراه خانواده مى تواند نشســتن روى زمین هنگام
روشى جدید براى برقرارى ارتباط بین اعضاى خانواده
باشــد. هنگامى که روى زمین نشسته اید و
همسطح با فرزندان خود هستید، برقرارى
ارتباط با آنها و درك اینکه چه احساسات

و عواطفى دارند راحت تر است.
در حالت نشســته روى غذا خوردن
زمین مى تواند به بهبود پیوندهاى
خانوادگى کمک کند و همچنین
وضع اندامى درست به آرامش
ذهن و بدن کمک مى کند که
به یک زندگى کــم یا بدون

ااسترس منجر مى شود.

نشسته روى زمین غذا خوردن چه فوایدى دارد؟نشسته روى زمین غذا خوردن چه فوایدى دارد؟

محققان فنالندى  مــى گویند که حتــى حاملین ژن 
APOE4 که حساسیت به کلســترول را باال مى برد، 

کلسترول در مــورد اثــر تخم مرغ یــا هر نوع 

موجود در غذاى دیگرى بر سالمت قلب، جاى نگرانى 
ندارند.

یافته ها به پیگیرى 20 ساله عادات غذایى بیش از هزار 
مرد میانسال فنالندى پرداخت. تمام این افراد در هنگام 
شــروع مطالعه ســالم بودند و به گفته محققان، حدود 

یک سوم آنها ژن APOE4 را داشتند.
جیرکــى ویرتانن مؤلــف مطالعه از 
دانشگاه فنالند شرقى گفت: 
«این کامًال شــناخته شده 
اســت مصرف کلســترول 

موجود در غذا اثر میانه اى بر ســطح کلســترول خون 
دارد و اکثر مطالعات مى گویند که مصرف کلسترول یا

تخم مرغ با خطر بیشــتر ابتال به بیمارى قلبى مرتبط 
نیســت.»ویرتانن اضافه کرد: «با ایــن حال مصرف 
 APOE4 کلسترول همراه با غذا در افرادى که حامل ژن
هستند اثر بیشترى روى کلسترول خون دارد و به همین 
دلیل فرض بر این بود که مصرف کلسترول ممکن است 
در آنها اثر بیشترى بر ریسک بیمارى قلبى داشته باشد. 
مطالعه ما حتى در ایــن افراد هم افزایــش خطرى را 

مشاهده نکرد.»

کلسترول تخم مرغ به قلب ضرر نمى زند

APOE4 که حساسیت به کلســترول را باال مى برد، 
کلسترولدر مــورد اثــر تخم مرغ یــا هر نوع 

ندارند.
یافته ها به پیگیرى 20 ساله
مرد میانسال فنالندى پرداخ
شــروع مطالعه ســالم بود
APOE4 4یکسوم آنها ژن
جیرکــى
دان
»
اس

استفاده از قسمت هاى مختلف زرشک از جمله ریشه، 
پوست ریشه و ساقه، برگ، گل و میوه از قرون وسطى 
معمول بوده است. سرخپوستان میوه آن را جهت درمان 
کمبود ویتامین C مصــرف مى کرده اند. همچنین در 
قدیم از جوشــانده گیاه جهت رفع ســرفه، مشکالت 
روده اى- معدى و آکنه اســتفاده مى شــده است. در 
چند دهه گذشته حداقل بیش از 36 استفاده درمانى از 
گل این گیاه از جمله در فشــار خون، وبا، تب، نقرس، 
مشکالت صفرا، اسهال، روماتیسم، مشکالت هضم 
(سوءهاضمه)، بیمارى هاى پوستى و سرطان مى شده 

است.
تحقیقات جدیــد، ارتباط مــواد موجود در ریشــه و 

پوســت گیاه را در رابطه با آثار مختلف آن بررســى 
و تأییــد کرده اند. تجزیه و شناســایى مــواد موجود 
در ریشــه و پوست گیاه نشــان داده اســت که این 
قســمت هاى گیاه حاوى آلکالوئیدهاى مهمى بوده 
که مهمتریــن آنها BERBERINE و مشــتقات آن 
هســتند که اکثر آثار دارویى این گیاه بــه آنها ارتباط 
دارد. ترکیبــات موجود در اندام هاى زرشــک داراى 
خواص دیگــرى از جملــه ضدباکترى، ضــد قارچ، 
ضدالتهاب و ورم، ضد اکسیدان مى باشند که به همین 
دلیل داروهاى تهیه شده از پوســت ریشه و ساقه، و 
ریشه گیاه زرشک در مداواى آکنه، اگزما و عفونت هاى 
حاصل از قــارچ کاندیــداى مورد مصرف هســتند. 

امروزه صنایع داروســازى، 
این آلکالوئیدها را از قســمت هاى 
مذکور جدا و خالص و به اشکال مختلف دارویى تبدیل 

کرده اند که در بازار دارویى جهان وجود دارند.
میوه گیاه حاوى مقدار زیــادى ویتامین C، قندهاى 
مختلف و پکتین است که مقادیر بســیارى از آن در 
جهان به صورت مربــا، ژل و عصاره هاى مختلف در 
مى آید که طرفداران زیادى دارد. قســمت دیگرى از 
میوه به طور مســتقیم در تغذیه مورد مصرف اســت. 
در بعضــى از منابــع، از خواص صفــراآور میوه هاى 
زرشک نام برده شده که از قدیم نیز مورد استفاده بوده 

است.

زرشک؛ ترش اما مقوى

محققان عنوان مى کنند؛ شکالت تلخ موجب افزایش حس آرامش و رضایتمندى در افراد مى شود.
دکتر متیو پاز سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه سوئین برن اســترالیا، در این باره مى گوید: 

«مصرف شکالت معموًال با بهبود حاالت خلق و خو مرتبط است.»
مطالعات نشان مى دهد پلى فنول هاى موجود در شکالت تلخ مى تواند موجب افزایش حس 
آرامش و رضایتمندى در افراد شود. پاز عنوان مى کند: «مطالعه بالینى ما براى اولین بار به 

لحاظ علمى، تأثیرات مثبت پلى فنول هاى کاکائو را روى خلق و خو ثابت کرد.»
در این مطالعه 72 زن و مرد سالم در رده سنى 40 تا 65 سال شرکت داشتند و به طورتصادفى 
نوشیدنى شکالت تلخ همراه با ۲۵۰mg ،۵۰۰mg یا ۰mg پلى فنول هاى کاکائو دریافت 
کردند. بعد از 30 روز مشخص شد افرادى که نوشیدنى با دوز باالتر پلى فنول کاکائو خورده 

بودند در مقایسه با سایرین، احساس آرامش و رضایتمندى بیشترى را گزارش  کرده بودند.

ش تلخ در ایجاد  یر شکالت تلخ در ایجاد حس آرا

شش

ری بعضى مواقع ممکن است مجبور باشید در آخر هفته ها براى چند روز در هفته بعد غذا درست کنید.
با رعایت این نکات مى توانید وعده هاى غذایى سالمى را در اختیار داشته باشید:

- روز پنج شنبه براى خرید مواد غذایى بروید و عصر جمعه غذا بپزید. اغلب غذاها براى سه تا 
چهار روز در یخچال سالم باقى خواهند ماند.

- غذاى پخته شده را به چند بخش تقسیم کنید و در ظرف هاى کوچک جا دهید و فوراً در 
یخچال بگذارید.

- در روزهاى بعد همان بخشى را که مى خواهید بخورید، گرم کنید، نه کل غذاى پخته شده 
را.

- شما همیشه نمى توانی د با دیدن، بو کردن یا چشیدن، غذاى فاسد شده را تشخیص دهید. 
اگر اطمینان ندارید که غذاى ذخیره شده سالم است، آن را دور بیاندازید.

صصصصورت هفتگى غذا تهیه مى کنید فتگى غذا تهیه م

ت گیاه را در رابطه با آثار مختلف آن بررســى 
ـد کرده اند. تجزیه و شناســایى مــواد موجود 
ن ا تکه ا داد ا نش ا تگ ه

وووداروسســازى، امروزه صنایع 
این آلکالوئیدها را از قســمت هاى
ل د ت ختلفدا اشکال ه خال دا ذک

دستیار تخصصى طب سنتى ایران درباره روش هاى 
حفظ سالمت دندان ها بر اساس آموزه هاى طب سنتى 
گفت: نقش دندان ها در زیبایى چهره و در نتیجه افزایش 
اعتماد به نفــس و ارتباط مؤثر کالمــى و اجتماعى با 

دیگران انکارناپذیر است.
مجتبى طاهرى افزود: از سوى دیگر ارتباط دندان ها با 
ارگان هاى داخلى از جمله دستگاه گوارش و بیمارى هاى 
ناشى از آن از دیدگاه پزشکى حائز اهمیت است؛ مکتب 
پزشکى ایرانى براى داشــتن دندان هاى سالم و زیبا 

توصیه هاى کاربردى دارد.
دســتیار تخصصى طب ســنتى ایران دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى یادآور شــد: در «حفظ الصحه 
ناصرى» آمده که براى حفظ سالمت دندان ها، رعایت 
آداب غذا خوردن و نوشیدن براى جلوگیرى از اختالل 

هضم، پاك کــردن جرم دندان بعــد از هربار خوردن 
(مسواك زدن یا شستشــوى دهان همراه با مالش و 
سایش لثه ها و دندان ها توسط دست) بسیار اهمیت دارد.
وى افزود: مالیدن و شســتن دندان ها با نمک و عسل 
(مى توان نمک و عسل را در پارچه اى بسته و به دندان 
مالید)، استفاده از مســواك با نرمى مناسب (مسواك 
نباید خشن باشد) و اســتفاده از خالل دندان براى دفع 
ریزه هاى غذایى در ال بــه الى دندان ها نیز براى حفظ 

سالمت و زیبایى دندان ها اهمیت دارد.
طاهرى ادامه داد: براى انتخاب مسواك مناسب با توجه 
به نوع دندان هاى خود باید با دندانپزشک مشورت کرد 
و به جاى خالل دندان هم مى توان نخ دندان به کار برد 
و از چوب درخت زیتون نیز مى توان براى تمیز کردن 

دندان ها استفاده کرد.

دســتیار تخصصى طب ســنتى ایــران دانشــگاه 
علوم پزشکى شهید بهشتى افزود: پرهیز از شکستن مواد 
سخت با دندان مثل پوست فندق، بادام و پسته، پرهیز 
از جویدن موادى که قوام سخت دارند؛ به خصوص اگر 
شیرین باشند مثل آب نبات و انجیر خشک براى زیبایى 

و سالمت دندان ها مهم است.
طاهرى گفت: پرهیز از مصرف موادى که باعث زبرى 
و کندى دندان مى شــوند مثل ترشــى ها، میوه هاى 
خام ترش، خــوردن خوراکى هاى بســیار گرم بعد از 
خوراکى هاى بســیار ســرد و برعکس (منظور از گرم 
و سرد، دماى غذاســت) به حفظ ســالمت دندان ها 
کمــک مى کنــد همچنیــن خــوردن برخــى مواد 
خاص مانند ســبزى تره به زیبایــى دندان ها کمک

 مى کند.

شستن دندان ها با نمک و عسل



1212ورزشورزش 2942 سال چهاردهمشنبه  30 اردیبهشت  ماه   1396

هواداران پرســپولیس، بی صبرانه منتظر روز سه شنبه، دوم خرداد بودند؛ 
براي اینکه به ورزشگاه آزادي بروند و از تیمشان در بازي حساس مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل لخویا حمایت کنند اما هفته 
گذشته، نامه اي از AFC به باشگاه پرســپولیس رسید. پندار خمارلو، مدیر 
روابط عمومی باشگاه پرسپولیس هم این نامه را براي فدراسیون فوتبال 
ارســال کرد. این نامه، حاوي یک حکم بود؛ حکمی که بر اســاس آن، 
تماشاگران پرســپولیس از حضور در بازي با لخویا در بازي رفت مرحله 
یک هشتم پایانی لیگ قهرمانان آسیا 2017 محروم شده اند. به این ترتیب، 
پرسپولیس بدون حمایت هواداران برابر تیم قطري قرار خواهد گرفت. این 
اتفاق درحالی افتاده است که باشگاه پرسپولیس قیمت بلیت هاي این بازي 
را هم اعالم کرده بود! اما حاال این بازي باید بدون حضور هواداران و در 

ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادي برگزار شود.
 توضیح باشگاه پرســپولیس درباره دلیل این حکم چندان روشن نیست. 
سایت باشگاه،  در خبري که دراین باره منتشــر کرد، نوشت: «این حکم 
در پی آن صادر شد که در بازي قبلی سرخپوشان، تعدادي از تماشاگران 
بدون توجه به هشدارها و تذکرهایی که داده شده بود، دست به اقداماتی 
زدند که در نهایت منجر به گزارش بخشی از آنها توسط ناظر مسابقه شد. 
در این گزارش، استفاده از مواد آتش زا مورد توجه قرار گرفته بود. در نامه 
کنفدراسیون با اشاره به اینکه باشــگاه پرسپولیس در سال 2015 بخاطر 
رفتارهاي مشابه تماشاگران خود با محرومیت تعلیقی روبه رو بوده است، 
آن حکم را پس از دو ســال براي بازي با لخویا اعمال کرد.» قطعًا نامه 
AFC  اینقدر مبهم و کلی نبوده اســت. آنها حتمًا در نامه نوشته اند که این 
تخلفات مربوط به کدام بازي ها بوده است اما روشن شدن این نقاط ابهام 
هم کار سختی نیست. هر چند درباره تخلفات این باشگاه در سال 2015 

ابهاماتی وجود دارد.
 منظور از «بازي قبلی»، بازي پرســپولیس و الوحده امارات اســت؛ 
بازي اي که با پیروزي 4 بر 2 پرســپولیس تمام شــد و به لطف 
پیروزي الهالل عربستان بر الریان قطر، شاگردان برانکو 

به مرحله حذفی رســیدند. در این بازي پرهیجان اتفاقات عجیبی افتاد. 
برخی از طرفداران پرســپولیس با انداختن نور لیزر روي صورت و چشم 
دروازه بان الوحــده، او را از ابتداي بازي آزار دادنــد. در نیمه دوم هم که 
پرسپولیس گل هاي صعود را زد، اقدام به پرتاب اشیاى مختلفی به داخل 
زمین کردند. «خاویر آگیره»، ســرمربی الوحده هم که می دید تیمش از 
نظر فنی، توانایی مقابله با پرســپولیس را ندارد از این مسئله سوءاستفاده 
کرد. او در مقاطع مختلفی از بازي، اشــیائی را که برخی از هوادارنماها به 
داخل زمین پرتاب کرده بودند، جمع می کرد و به داور و ناظر بازي نشان 
می داد. داور بازي البته او را به آرامش دعوت می کرد اما مشخص بود که 
ناظر بازي، این مسائل را به AFC گزارش خواهد داد. اعتراضات زیاد آگیره 
باعث شد او از زمین اخراج شود اما او در این لحظات هم دست از شیطنت 
برنداشت و براي خروج از زمین تقریبًا یک دور کامل دور ورزشگاه آزادي 
چرخید تا بتواند مدارك بیشتري علیه پرسپولیس جمع کند. در آن لحظات 
اغلب ما به این رفتارهاي آگیره می خندیدیم اما حاال می بینیم که رفتارهاي 
موذیانه مربی مکزیکی الوحده، کار خودش را کرده است و حاال پرسپولیس 
باید در یک بازي حساس که در آن، نیاز شــدیدي به هوادارانش داشت 

بدون حامی بازي کند.
 پرسپولیس سال 2015 با تیم هاي لخویاي قطر، النصر عربستان و بنیادکار 
ازبکستان همگروه بود. در بازي با بنیادکار که اتفاق خاصی نیافتاد. در بازي 
با لخویا هم شاهد جنجال و درگیري خاصی نبودیم. به نظر می رسد منظور 
AFC  از اتفاقات سال 2015 که باعث محرومیت تعلیقی پرسپولیس شده، 
بازي پرسپولیس و النصر عربســتان بوده است. این همان بازي معروفی 
است که با تک گل مهدي طارمی از روي نقطه پنالتی به سود پرسپولیس 
تمام شــد. طارمی با یک ضربه چیپ فوق العاده دروازه النصر را باز کرد و 
شادي جنجال برانگیزي از خودش نشــان داد. او دستش را روي گردن 
خودش گذاشت و اینطور القا کرد که سر حریف را بریده و کارشان را تمام 
کرده است. در طول این بازي، بازیکنان دو تیم چندبار با هم درگیر شدند. 
نتیجه این درگیري ها هیجانی شــدن هواداران پرسپولیس و پرتاب چند 
نارنجک و اشیاى دیگر به داخل زمین بود. گویا قبل از بازي هم بازیکنان 

تیم عربستانی مشــکالت زیادي براي رساندن خودشــان به ورزشگاه 
داشتند. مسئوالن تیم عربستانی همه این اتفاقات را به ناظر بازي گزارش 
دادند و او هم ماجرا به AFC گزارش داد و در نتیجه AFC براي پرسپولیس، 
یک محرومیت تعلیقی در نظر گرفــت؛ به این معنی که اگر این تخلفات 
یک بار دیگر تکرار شود، پرســپولیس با محرومیت حضور هوادارانش در 
ورزشگاه روبه رو خواهد شد. اتفاقی که با بی اخالقی و شاید گفت خیانت 
برخی از هوادارانش در بازي با الوحده افتاد و حکم تعلیقی AFC قطعی و 

الزم االجرا شد.
 اتفاقی که در بازي پرســپولیس و الوحده افتاد، مسبوق به سابقه بود. در 
فروردین در جریان بازي تیم هاي ملی ایــران و چین، کمک داور بازي 
توســط تماشــاگران ایران، مضروب و بازي چند دقیقه اي متوقف شد. 
چینی ها بعد از بازي به AFC شــکایت کردند و حتی خواستار این شدند 
که بازي 3 بر صفر به سود آنها شود اما AFC به جریمه نقدي کفایت کرد. 
قبل تر هم در بازي استقالل و السد قطر در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان 
آسیا، مزاحمت هایی که با نور لیزر براي بازیکنان حریف ایجاد شد باعث 
شد AFC براي اســتقالل جریمه نقدي در نظر بگیرد! البته همان روز که 
بازي پرسپولیس و الوحده امارات در ورزشــگاه آزادي برگزار می شد، در 
ورزشــگاه الغدیر اهواز هم بدرفتاري تماشــاگران باعث شد بازي براي 
دقایقی متوقف شــود. تعدد این اتفاقات نشــان می دهد که مسئوالن 
فدراسیون و نیروهاي امنیتی ورزشگاه ها، توانایی متوقف کردن این جریان 
و برخورد با متخلفان را ندارند. کاري اصًال سخت به نظر نمی رسد چون 
برخی از عکس هایی که از بازي ها منتشــر می شود، دقیقًا نشان می دهد 
که چه کسانی با لیزر براي بازیکنان مزاحمت ایجاد می کنند؛ البته در این 
میان خود هواداران حاضر در ورزشگاه هم مقصرند که با متخلفان برخورد 
نمی کنند. به نظر می رســد مقابله با این اتفاقات، نیاز به همکاري بیشتر 
فدراســیون، باشــگاه ها و نیروهاي انتظامی دارد. درواقع اگر بخواهیم 

منصفانه نگاه کنیم، مقصر اصلی خود ما هستیم. مشابه این اتفاقات 
در هیچ کدام از کشورهاي آسیایی نمی افتد اما در ایران به دفعات 

شاهد این مسائل بوده ایم.

AFC در حاشیه محروم شدن تماشاگران پرسپولیس به حکم

مگر اولین بارمان بود؟

کاوه رضایى براى معرفى مرتضى تبریزى به عنوان خرید جدید استقالل همان کارى را کرد که فصل قبل 
مهدى رحمتى درباره بختیار رحمانى انجام داد. انتشار عکس کاوه رضایى و مرتضى تبریزى در کنار هم 
یعنى رونمایى  از اولین خرید قطعى استقالل براى لیگ هفدهم. خریدى که حتى قرارداد داخلى اش را هم 
ظاهراً با آبى ها امضا کرده است. البته این خبر فعًال به صورت رسمى منتشر نمى شود چون تکلیف اعضاى 
هیئت مدیره و مدیرعامل استقالل قطعى نیست و قرار شده بعد از  پایان بازى هاى فصل استقالل (بازى 
برگشت با العین) همه چیز به صورت قطعى اعالم گردد. تبریزى همدانى بازیکنى است که اولین بار توسط 
منصوریان در پاس همدان به بازى گرفته شد و در پنج فصل اخیر با پیراهن ذوب آهن روزهاى خوبى را در 
لیگ برتر سپرى کرد و 26 گل زد. تبریزى و استقاللى ها از دو هفته قبل، مذاکراتشان را شروع کردند و به 
دلیل آزاد بودن این بازیکن، توافقات بدون ایجاد مشکل و پول رضایتنامه حاصل شد و تبریزى هفته گذشته 
پاى برگه قرارداد داخلى با آبى ها را امضا کرد. قرارداد تبریزى با استقالل، دو ساله است و رقمش براى فصل 

اول تقریباً 950 میلیون تومان.

باشگاه گالسکورنجرز اسکاتلند با ارسال دعوتنامه اى خواســتار جذب مهدى طارمى شده است. مهدى 
طارمى در فصل شانزدهم عملکرد درخشانى داشت و در نهایت توانست با 18 گل عنوان آقاى گل لیگ 

ایران را به دست آورد. 
درخشش طارمى در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا باعث شد که او از چند تیم آسیایى و اروپایى پیشنهاد 
دریافت کند. گفته مى شود باشگاه گالسکورنجرز اسکاتلند دعوتنامه اى به باشگاه پرسپولیس ارسال کرد 

و خواهان جذب مهدى طارمى شده است. 
البته برانکو مخالفتى با جدایى طارمى نکرده است و بیان کرده این مهاجم در صورت دریافت پیشنهاد خوب 
مى تواند پرسپولیس را ترك کند. محمد على ترکاشوند معاون اقتصادى پرسپولیس هم ارسال دعوتنامه 
باشگاه مطرح اسکاتلندى را تأیید کرده و باید دید باشگاه پرسپولیس حاضر به انتقال این مهاجم به اروپا 

مى شود یا نه؟

مهرداد قنبرى مدافع تیم ذوب آهن مى گوید که هنوز تصمیمى در مورد آینده خود نگرفته و منتظر مشخص 
شدن شرایط این تیم است.

مهرداد قنبرى مدافع چپ تیم ذوب آهن که در این فصل به دلیل مصدومیت کمتر فرصت بازى پیدا کرد، در 
مورد فصل آینده خود و  اینکه چه تصمیمى در این مورد خواهد داشت گفت: من قراردادم تمام شده و هنوز 
صحبتى با باشگاه نداشته ایم. باید منتظر بمانیم تا مربى جدید انتخاب شود. من بازیکن آزاد هستم و باید 
ببینم چه تیم هایى پیشنهاد مى دهند. االن دو پیشنهاد دارم ولى هنوز تصمیمى نگرفته ام و منتظر مشخص 

شدن شرایط در ذوب آهن هستم.
وى در مورد اینکه تصمیمش در مورد ادامه حضور در اصفهان چیست، ادامه داد: همانطور که گفتم هنوز 
چیزى مشخص نیست و باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقاتى رخ مى دهد ولى در مجموع سال سختى 

را پشت سر گذاشتم.

قنبرى: هنوز تصمیم نگرفتمگالسکو رنجرز-طارمىتبریزى آبى شد؟

شایعه کناره گیرى از مدیریت ذوب آهن و حضور غیرمنتظره در صندلى مدیریت باشگاه مطرح پایتخت باعث شد تا 
مدیرعامل ذوب آهن تمام اخبار را تکذیب کند.

 هفته هاست شایعاتى پیرامون تغییرات گسترده در باشگاه ذوب آهن به گوش مى رسد تا جایى که در پى برگزارى 
نشست هیئت مدیره این باشگاه خبر کناره گیرى سعید آذرى از مدیریت باشگاه اصفهانى و کوچ به استقالل سرو 
صداى زیادى به راه انداخت و با واکنش او روبه 

رو شد.

هفتــه آینــده هیئــت مدیره 
تصمیم گیرى مى کند

در این جلسه عملکرد کلیه رشته هاى ورزشى 
باشگاه بررسى شــد و اینکه فصل آینده در چه 
رشته هایى قرار است تیمدارى کنیم، همچنین 
بحث بودجه باشــگاه مورد گفتگو قرار گرفت. 
عملکرد تیم فوتبال هم بررسى شد و سرمربى 
تیم برنامه هایش را به هیئت مدیره ارائه کرد و 
نیازهایش را در زمینه سخت افزارى و نرم افزارى 
با اعضاى هیئت مدیره درمیان گذاشت. هفته 
آینده هیئت مدیره باشگاه نشست دیگرى براى 

تصمیم گیرى برگزار مى کند.

قرار نیست استقاللى شوم
 قرار نیست من به اســتقالل بروم. من در مورد 
این شایعه چیزى نشنیده ام. ذوب آهن باشگاه ماســت که با افتخار در آن کار مى کنم و مشکل خاصى هم ندارم و 
مورد حمایت کارخانه و اعضاى محترم هیئت مدیره باشــگاه هم هستم. هر وقت من را هم نخواهند، در آن زمان 

تصمیم گیرى مى کنم.

تبریزى جایى نرفته است
در خصوص خبر جدایى قطعى مرتضى تبریزى و حضور او در یکى از دو تیم پایتخت باید بگویم این روزها خبرهاى 

داغ همین رفت وآمدهاست، اما فعًال خبرى نیست. نه من به استقالل رفته ام و نه مرتضى تبریزى.

 فینال اروپا را رئال و یووه برگزار مى کنند. خیلى ها منتظر روز 13 خرداد و بــازى این دو غول بزرگ فوتبال اروپا 
هستند. رئال 111 بار قهرمان اروپا شده و به دنبال قهرمانى دوازدهم است. یووه هم دو بار به این عنوان رسیده و 
مى خواهد در اروپا هت تریک کند. در ایران، تیم هایى مثل رئال و منچستر و بارسا خیلى طرفدار دارند. یوونتوس 
هم در ایران کم طرفــدار ندارد ولى به هیچ عنوان 
طرفدارانش به اندازه بارســا و رئال نیست. در 
فوتبال ایران هــم چهره یووه اى کــم داریم. 
انگشت شمار هستند کســانى که واقعاً طرفدار 
این تیم هستند. مهدى رحمتى از جمله کسانى 
است که یووه را دوست دارد و خیلى ها مى گویند 
بخاطر بوفون از این تیم حمایت مى کند وگرنه 
تیم اولــش در اروپا بارسلوناســت. منصوریان 
سرمربى اســتقالل هم از جمله رئالى هاى تیر 
فوتبال ایران اســت. حاال تصــور کنید رئال و 
یووه به فینال رســیده اند و چــه کرى خوانى 
باالیى بین منصوریــان و رحمتــى به وجود 

مى آید!
  از اردوى استقالل خبر رسید منصوریان از این 
گفته که رئال قهرمان مى شــود و رحمتى هم 
گفته: «بوفون و یووه قهرمان مى شوند.» شنیده 
مى شود دو طرف با هم قول و قرارى هم براى 
این بازى گذاشته اند. این دو حرف از شام دادن به 
کل تیم پیش کشیده اند. رحمتى گفته در صورتى که رئال برنده باشد، به کل تیم شام مى دهد و منصوریان هم گفته 
اگر یووه ببرد و تیم محبوبش ببازد، به همه شام مى دهد. خالصه بازیکنان و مربیان و مسئوالن تیم هم خودشان 
را براى یک شام آماده کرده اند چرا که در هر صورت این بازى برنده دارد! از جمله رئالى هاى دیگرى که با رحمتى 
سر فینال کرى دارند، امید ابراهیمى و خسرو حیدرى هستند. بهنام برزاى هم جزو رئالى  هاست و کم براى رحمتى 

کرى نخوانده است.

آذرى: نه من استقاللى شدم نه تبریزى

شرط بندى استقاللى ها براى فینال

و نبر ر ر ن ری نبر رب ل ه بپیروزي ر ی ى ی و ج ر ایا قبل از بازي هم بازیکنان رىنخوانده است. ائل ا شا شاهد این مسائل بوده ایم.ن 

سعید نظرى
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رامین رضاییان که در دو فصل اخیر یکى از تأثیرگذارترین بازیکنان پرســپولیس و حتى تیم ملى
 بوده است، این روزها به صورت انفرادى تمرینات خود را دنبال مى کند.

  این در حالى است که هفته هاست خبر مى رسد شماره 27 به اروپا مى رود اما هنوز اتفاقى نیافتاده 
است. داستان رامین و اروپا تا چه حد صحت دارد؟ شنیده شده رامین رضاییان دو پیشنهاد از لیگ هاى 
بلژیک و هلند دارد که همین امروز هم مى  تواند راهى اروپا شود ولى این وسط یک مشکل وجود دارد؛ 
باشگاه هاى بلژیکى و هلندى خواهان رضاییان بیشتر از 80 یا 90 هزار دالر براى یک فصل به یک 
بازیکن آسیایى و به ویژه ایرانى پرداخت نمى کنند. این در حالى است که رامین همین االن مى تواند 

در ایران قراردادى باالى یک میلیارد تومان براى یک فصل ببندد.
به همین خاطر رضاییان دچار تردید شده است. او مى تواند با قراردادى زیر صد هزار دالر به بلژیک 
یا هلند برود و همچون علیرضا جهانبخش پس از درخشیدن در اروپا به دستمزد بیشتر برسد یا اینکه 

در همین داخل کشور به فوتبالش ادامه بدهد.
با توجه به سن و سال رضاییان و اینکه او 27 ساله است، رفتن به اروپا به امید درخشش و باال رفتن 

دستمزدش هم نوعى ریسک محسوب مى شود.
از استقالل تهران، سایپا، ذوب آهن و ســپاهان اصفهان به عنوان تیم هاى داخلى خواهان رامین 
رضاییان اسم برده مى شود. گرچه علیرضا منصوریان مصّرانه رامین را مى خواست اما حضورش در 
جمع  آبى ها منتفى است. او نمى خواهد جایگاهش نزد هواداران پرسپولیس خراب شود. على دایى 
و ســایپا هم رضاییان را مى خواهند که مبلغ پیشــنهادى آنها چندان چشمگیر نیست. ضمن آنکه 
سایپا هوادار هم ندارد! مى ماند ذوب آهن و سپاهان اصفهان که شانس تیم دومى براى جذب رامین 

رضاییان بیشتر است.
رامین رضاییان که سابقه بازى در حضور طرفداران پرشمار پرسپولیس را دارد، به نزدیکانش گفته 
دوست دارد در تیمى توپ بزند که هواداران زیادى داشته باشد و به همین خاطر شاید راهى سپاهان 

شود.
البته همه این موارد منوط به این است که رامین رضاییان نخواهد به اروپا برود. او مى تواند زیر 

صد هزار دالر بگیرد و لژیونر شود.

سپاهان و ذوب آهن به دنبال رامین
 و حتى تیم ملى

اتفاقى نیافتاده 
هاد از لیگ هاى 
شکل وجود دارد؛ 
ک فصل به یک 
ن االن مى تواند 

ر دالر به بلژیک 
تر برسد یا اینکه 

شش و باال رفتن 

 خواهان رامین
ما حضورش در 
 شود. على دایى 
ست. ضمن آنکه 
ى جذب رامین 

زدیکانش گفته 
د راهى سپاهان 

 مى تواند زیر 

ب آهنب

سپاهان در لیگ شانزدهم از ابتدا با مشــکل وجود یک دفاع راست مطمئن 
روبه رو بود و تا پایان فصل نیز نتوانست این مشکل را حل کند.

در شروع بازى هاى لیگ شــانزدهم على هلیچى توسط عبدا... ویسى 
براى بازى در پست دفاع راست انتخاب شد و از خوزستان به اصفهان 
آمد؛ اما ایــن بازیکن علیرغــم اینکه در بازى هــاى ابتدایى 
به طــور ثابت بــه میدان 
فرستاده شــد، نتوانست 
نمایــش هــاى خوبى 
بــه خصــوص در فاز 
تهاجمى ارائــه دهد و 

خیلى زود در پنجره زمستانى در لیست خروجى باشگاه قرار گرفت.
مدتى نیز شجاع خلیل زاده دفاع راســت تیم ویسى شد و حتى در یک بازى 
رضا میرزایى هافبک-مهاجم ســپاهان در این پســت توسط ویسى به کار 
گرفته شد. عارف غالمى گزینه دیگرى بود که هم توسط ویسى و هم توسط 
کرانچار در پست دفاع راست مورد اســتفاده قرار گرفت و تا حدودى بهتر از 

گزینه هاى دیگر بود.
جالل عبدى در پنجره تابستانى با درخواست ویسى به اصفهان آمد ولى پس 

از حضور کرانچار عارف غالمى جوان که پست تخصصى اش دفاع وسط بود، 
به او ترجیح داده شد تا با پایان لیگ در لیست خروجى باشگاه قرار گیرد و او 
هم یکى از مدافعین راست ناکام طالیى پوشان در لیگ شانزدهم لقب بگیرد. 
این در حالى اســت که کرانچار محمد روشندل دیگر دفاع راست سپاهان را 
که در لیگ شانزدهم اصًال فرصت بازى پیدا نکرد، را هم در لیست مازاد خود 

قرار داده است.
با این وصف به نظر مى رســد خرید یک دفاع راســت مطمئن، نیاز اصلى 
سپاهانى ها براى لیگ هفدهم است. در روزهاى گذشته نام رامین رضاییان 
در همین خصوص شنیده شده اســت، که البته هنوز این موضوع زیاد جدى 

نیست.
طالیى پوشــان در حال حاضر احســان حاج صفى را در پست دفاع چپ در 
اختیار دارند؛ عزت پورقاز که با او به توافقات نهایى رســیده اند، به احتمال 
زیاد زوج کولى بالى در قلب خط دفاعى خواهد بــود ولى با خروج دو مدافع 
وسط از لیست کرانچار، آنها باید اولویت خود را براى خرید یک دفاع راست 

مطمئن قرار دهند.
 باید ببینیم کرانچار در نهایت چه تصمیمى براى پر کردن این پست خواهد 

داشت.

مهاجم روســتوف براى دومین هفته متوالى در جمع نامزدهاى بهترین بازیکن هفته لیگ برتر روسیه 
قرار گرفت.

ســردار آزمون با حضور 45 دقیقه اى در بازى چهارشــنبه شــب هفته گذشــته برابر آنــژى و به ثمر 
رســاندن گل اول تیم روســتوف در دقیقــه 61  نامزد بهتریــن بازیکن هفته بیســت ونهم لیگ برتر

 روسیه شد.
آزمون در هفته بیست وهشتم این رقابت ها نیز نامزد بهترین بازیکن شد اما در نهایت جایگاه دومى را به 
دست آورد. خبرگزارى ورزشى چمپیونات روسیه پس از دریافت آراء هواداران فوتبال و کارشناسان خود 
نام ملى پوش ایرانى تیم روستوف را در میان نامزدهاى بهترین بازیکن هفته بیست ونهم لیگ برتر فوتبال 

این کشور قرار داد.
روستوف با پیروزى 2 بر یک برابر آنژى گوى سبقت در کسب سهمیه فصل آینده لیگ اروپا را از کراسنودار 
و ترك گروژنى ربود و با قرار گرفتن در رده چهارم جدول لیگ برتر روسیه از شانس زیادى براى رسیدن 

به این هدف در هفته پایانى این رقابت ها برخوردار است.

باشگاه روسى در حرکتى جالب بازیکنان و اعضاى این تیم را مجبور کرد تا در کنار نیروهاى یگان ویژه ارتش 
به آموزش تیراندازى و دفاع شخصى بپردازند.

در روزهاى پایانى فصل فوتبال روسیه مسئوالن باشگاه ترك گروژنى در اقدامى جالب توجه براى مربیان و 
بازیکنان خود آموزش تیراندازى و دفاع شخصى در بین یگان هاى ویژه ارتش چچن و روسیه در نظر گرفتند تا 

این اقدام آنها بازتاب گسترده اى در سطح رسانه هاى روسیه داشته باشد.
در این تصمیم میالد محمدى در کنار سایر بازیکنان و مربیان ترك گروژنى با حضور در یکى از پادگان هاى 
آموزشى یگان هاى ویژه ارتش نزدیک به شش ساعت به آموختن تیراندازى با اسلحه هاى کمرى و جنگى 

پرداختند و پس از آن با اصول دفاع شخصى در مواقع جنگ نیز آشنایى پیدا کردند.
با توجه به اینکه باشگاه ترك گروژنى در ایالت چچن روسیه قرار دارد و این ایالت جدایى طلب در سال هاى 
گذشته همواره دستخوش جنگ هاى فراوانى بوده این گونه آموزش هاى نظامى حرکت چندان غیرطبیعى 
نیست اما اینکه بازیکنان باشگاه حرفه اى ترك زیر دست افسران عالیرتبه ارتش آموزش دیدند باعث شد تا 

توجه بسیارى به این اتفاق جلب شود.

با اعالم علی حبیبی، سرمربی تیم ملی هندبال ایران، 16 بازیکن از اصفهان براي حضور در نخستین اردوي 
تدارکاتی تیم ملی هندبال دعوت شده اند.

نخستین اردوى تیم ملى هندبال ایران با دعوت 51 بازیکن در قالب دو گروه شهرستان مشکین شهر در استان 
اردبیل از روزچهارشنبه 27 اردیبهشت ماه آغاز شد و تا 4 خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

على حبیبى سرمربى تیم ملى هندبال، از 16 بازیکن اصفهانى براى حضور در این اردو دعوت کرده است، 
هفت هندبالیست در گروه اول قرار دارند که تا 31 اردیبهشت ماه در اردو خواهند بود و 9 بازیکن دیگر در گروه 

دوم حضور دارند و از 31 اردیبهشت ماه تا 4 خرداد ماه به اردو مى روند.
میالد مسائلى، محســن بابا صفرى، فرهاد شفیعى، على مانیان، حســین رحمتى، احسان کمیلى و مجید 
مسعودى، اصفهانى هاى گروه اول هستند، همچنین در گروه دوم  ا...کرم استکى، سجاد استکى، سید علیرضا 
موسوى، سعید پور قاسمى، سعید برخوردارى، جالل کیانى، امین کاظمى، محمد کیانى و وحید مسعودى 
از اصفهان حضور دارند. شــایان ذکر اســت که تیم ملى هندبال ایران خود را جهت حضور  قدرتمندانه در 
هجدهمین دوره مسابقات قهرمانى بزرگساالن آسیا و انتخابى جهانى 2019 آلمان- دانمارك آماده مى کند.

  16 هندبالیست اصفهانى در تیم ملىملى پوش ایرانى در ارتش چچن!آزمون دوباره نامزد شد!

دغدغه هاى کرانچار

سپاهان در لیگ شانزدهم از ابتدا با مشــکل وجو
تا پایان فصل نیز نتوانست این مشکل روبه رو بود و
هلی على شروع بازى هاى لیگ شــانزدهم در
براى بازى در پست دفاع راست انتخاب شد
اینک بازیکن علیرغــم آمد؛ اما ایــن

خیلى زود در پنجره زمستانى در لیست خروجى باش
مدتى نیز شجاع خلیل زاده دفاع راســت تیم ویس
رضا میرزایى هافبک-مهاجم ســپاهان در این پس
گرفته شد. عارف غالمى گزینه دیگرى بود که هم
کرانچار در پست دفاع راست مورد اســتفاده قرار

گزینه هاى دیگر بود.
جالل عبدى در پنجره تابستانى با درخواست ویس

مهاجم پرتغالى کهکشانى ها مى گوید تیمش تنها با هدف مسجل کردن اولین قهرمانى اش از سال 2012 را در 
اللیگا تضمین خواهد کرد، به میدان مى رود.

«کریستیانو رونالدو» در پیروزى 4 بر یک  رئال مادرید در خانه سلتاویگو دو گل زد تا تیمش صدر جدول رده بندى 
را از بارسلونا پس بگیرد و در فاصله یک هفته به پایان رقابت ها حاشیه امنیت 3 امتیازى در رده نخست داشته باشد. 

این بدان معناست که رئالى ها یک شنبه(فردا)  در 
آخرین روز از فصــل 17-2016 اللیگا تنها با 

کسب یک امتیاز قهرمان خواهند شد.
رونالدو در پایان بازى به خبرنگاران گفت: باید 
تا پایان راه برویم. مقابل سلتاویگو بازى بسیار 
خوبى انجام دادیــم و نتیجه خوبى گرفتیم اما 
مى دانیم که هفته آخر مقابل ماالگا کار سختى 
داریم چون این تیم در خانه اش بسیار سرسخت 
است. با این حال براى کسب پیروزى به آنجا 
مى رویم. تنها هدف ما در بازى آخر کســب 
پیروزى است چون این هدف همیشگى ما بوده 
است. مى دانیم که آنها تیم قدرتمندى هستند 
اما ما هم رئال مادرید هســتیم. ما بهترینیم و 

مى خواهیم قهرمان باشیم.
وى در پاســخ به ســئوالى درباره فینال لیگ 
قهرمانان، تأکید کــرد: در حال حاضر فقط به 
بازى یک شنبه برابر ماالگا فکر مى کنیم. بعد 
از آن به سراغ فینال لیگ قهرمانان مى رویم. 
براى آن بازى به اندازه کافى وقت براى آماده 

کردن خودمان داریم.
مهاجم پرتغالى سفیدپوشان پایتخت اسپانیا راجع 

به دو گلى که به ســلتاویگو  زد عنوان کرد: گل اول را زدم و پس از آن دومى هم از راه رسید و این بسیار مهم بود. 
براى من از دست دادن موقعیت گلزنى اتفاقى عادى نیست اما من هم انسان هستم و ممکن است چنین اتفاقى 

برایم رخ دهد.
ستاره پیشین منچستریونایتد در پایان به تمجید از «زین الدین زیدان»، سرمربى رئال مادرید و هم تیمى هایش 

پرداخت و عملکرد آنها را ستود.

رئیس هیئت دو و میدانى استان اصفهان گفت: پیست دو و میدانى نقش  جهان به دالیل فنى مورد تأیید قرار نگرفت و 
پس از برطرف شدن ایرادات موجود، مى تواند مورد 

استفاده قرار بگیرد.
رسول یزدى زاده اظهار داشت: تا قبل از اینکه 
مدیریت بهره بردارى از ورزشگاه نقش  جهان 
به باشگاه سپاهان واگذار شــود، بازدیدى از 
پیست دو و میدانى این ورزشگاه داشتیم که به 
دالیل فنى مورد تأیید قرار نگرفت. وى افزود: 
مستندات بازدید و دالیل نقص پیست موجود 
است و پس از بازسازى چمن ورزشگاه، پیست 
مورد آسیب قرار گرفته است و امکان استفاده 

براى تمرینات ورزشکاران وجود ندارد.
رئیس هیئــت دو و میدانى اســتان اصفهان 
تصریح کرد: پیمانکار پیست تارتان که از طریق 
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشى معرفى  
شده، هنوز تسویه نکرده است زیرا تسویه منوط 

به رفع ایرادات است.
وى با بیان اینکه استفاده از پیست دو و میدانى 
منافاتــى با برگــزارى مســابقات فوتبال در 
ورزشگاه ندارد، یادآور شد: پیست نقش جهان 

در صورت استانداردســازى، مى تواند به  عنوان 
یک مکمل خوب براى تمرینات ورزشکاران این رشته مورد استفاده قرار بگیرد. یزدى زاده در پایان بیان داشت: 
ورزشکارانى که در این پیســت تمرین کرده اند، نقاط ضعف آن را به ما منتقل کرده اند و امیدواریم با رایزنى هاى 

انجام شده، رفع عیوب پیست انجام شود.

رونالدو: براى بردن جام به خانه ماالگا مى رویم

پیست نقش  جهان مورد تأیید نیست

تانى با د تاب ه پنج دىدر ى به اصفهان آمد ولى پس جاللعبدى در پنجره تابستانىجاللع
ین ن ر ىپر بر ى ی چ ی ه ر ر چ ر یم ببی ی ب

داشت ونجام شده، رفع عیوب پیست انجام شود.داشت.صفهان آمد ولى پس سى م ج یوبپی ع
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چهل تکه

مدیر روابط عمومى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى کالنشهر اهواز از کشف یک جسد در رودخانه کارون 
این کالنشهر خبر داد.مقصود حق شناس، بیان داشت:  ساعت 
21 و 2 دقیقه شامگاه چهارشنبه(27اردیبهشت) عابران گذرى 
در حاشیه رودخانه کارون با مشاهده پیکر بى جان شهروندى 
که به حالت شناور روى آب آمده بود با سامانه 125 مرکز ستاد 
فرماندهى آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اهواز تماس 
گرفته و اطالع رسانى کردند.وى تصریح کرد: با اعالم این خبر 
ستاد  فرماندهى بى درنگ یک تیم امداد آبى به همراه غواصان 

و یک تیم امداد نجات خودرویى به محل اعزام شدند.
حق شناس افزود: به گفته فرمانده تیم عملیاتى حاضر در محل، 
این مرد حدوداً 53 ساله بوده که جسد وى را غواصان از آب به 

کناره ساحل آوردند.

«سانیل راســتوگى» خیاط 38 ســاله که در شهر دهلى نو  
زندگى مى کند طى مدت 12 سال  به کودکان تجاوز مى کرد.

متهم اعتراف کرده است که بیشتر دختران بین هفت الى ده 
ساله  را در راه بازگشت از مدرسه به منزل انتخاب مى کرده و 
آنها را به این بهانه که پدرشــان توسط وى لباس یا اقالمى 
دیگر را برایشان فرستاده اســت، فریب مى داده و به نقاط 
خلوت مى کشانده است. طبق ادعاى پلیس، متهم در داخل  
شهر و حومه دهلى نو دســتکم 500 دختربچه را مورد آزار 
اذیت قرار داده اســت. پس از اینکه دو دختر 9 و ده ساله از 
متهم بخاطر آدم ربایى و تجاوز به پلیس شــکایت کردند، 

راستوگى دستگیر شد.
به گفته پلیس هند، این مرد پنج فرزند دارد، که خود پدر سه 

دختر است.

مردى سراپا غرق در خون با سرى بریده در دست پس از ورود 
به شعبه سوپر مارکت هاروســت تریفت وى در شهر استاکادا 
در ایالت اورگون آمریکا در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلى 
یکى از کارکنان ســوپرمارکت را مورد حمله قرار داد و با چاقو 

مجروح کرد.
پرسنل سوپر مارکت بالفاصله به کمک همکار خود شتافتند 
و مرد ضارب را دستگیر کردند.قربانى که نام او نیز نامشخص 
است، بالفاصله به بیمارستان امانوئل منتقل شد و تحت مداوا 

قرار گرفت که وضعیت وى هنوز روشن نیست.
کمى پس از حادثه سوپر مارکت، پلیس گزارشى دریافت کرد 

که جسد یک زن در منزلى در همان حوالى یافته شده است.
کارآگاهان عقیده دارنــد که هر دو جنایت با هــم در ارتباط 

هستند.

مرد قاتل همراه با سر بریده آزار شیطانى مرد خیاط کشف جسد شناور روى کارون 030201

داماد جنایتکار، نیمه هاى شب دراوج خشم وعصبانیت، اسلحه به دست وارد 
خانه پدرزنش شد و درجنایتى هولناك همسر، پدر زن و مادر زن، برادر زن، 

یک نوزاد و یک دخترشش ساله را به رگبار بست وگریخت.
حدود ساعت یک ونیم بامداد چهارشنبه هفته گذشته ساکنان محله خیابان 
مصطفى خمینى شهرستان سلماس واقع دراستان آذربایجان غربى؛ با 
شنیدن صداى شلیک هاى گلوله سراسیمه از خانه هایشان بیرون دویدند. 
آنها بالفاصله وارد خانه محل حادثه شده و درکمال بهت و ناباورى با اجساد 
خونین شش نفر از ساکنان خانه روبه رو شدند که با گلوله از پا درآمده بودند.  
دقایقى بعد از این واقعه هولناك مأموران کالنترى و امدادگران اورژانس 
به محل حادثه رسیدند. اما بررسى ها نشان داد هرشش نفر از پا درآمده اند. 
اما پیکر دخترك شش ساله اى که مجروح شده بود بالفاصله به بیمارستان 
انتقال یافت که تحت درمان فورى قرارگرفت.از ســوى دیگرتیم هاى 
پلیس که عامل کشتارخانوادگى را شناسایى کرده بودند بالفاصله عملیات 
گسترده اى براى دستگیرى جنایتکارمســلح آغازکردند. سردار اصالنى 
رئیس پلیس استان آذربایجان غربى ضمن شرح این قتل عام خانوادگى 
گفت: حدود ســاعت یک و نیم بامداد چهارشنبه(27اردیبهشت)پس از 
اعالم پلیس 110 درباره تیراندازى در شهرســتان سلماس و وقوع یک 

کشتار جمعى خانوادگى بالفاصله مأموران انتظامى شهرستان سلماس 
در محل وقوع جنایت حضور یافتند و با صحنه دلخراشى روبه رو شدند. در 
بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد فرد 39 ساله اى به دلیل اختالفات 
خانوادگى که با خانواده همسرش داشته به طور مسلحانه وارد خانه پدرزنش 
شده و ضمن درگیرى و نزاع با ساکنان خانه تمامى اعضاى خانواده را که 
هفت مرد و زن و کودك بوده اند، به رگبار گلوله بسته است. مأموران با ورود 
به این خانه و دیدن اجساد قربانیان که بر کف زمین پوشیده از خون پراکنده 
شده بودند شوکه شــدند.دقایقى بعد امدادگران اورژانس با سه دستگاه 
آمبوالنس به محل حادثه رسیدند تا به کمک مجروحان بشتابند. آنان در 
میان اجساد سه زن و دو مرد که در زمان حمله و با رگبار گلوله کشته شده 
و اجسادشان در آن خانه پراکنده بود، متوجه دو کودك شدند که با وجود 
اصابت گلوله هنوز زنده بودند. یکى شــان نوزاد دو ماهه اى بود که وضع 
وخیمى داشت و آن یکى دختربچه شش ساله  خانواده که او نیز با اصابت 
گلوله به قفسه سینه اش مجروح شده بود که هر دو را به بیمارستان سلماس 
رساندند اما کودك شــیرخواره- فرزند برادر زن داماد- پس از انتقال به 
بیمارستان جان داد ولى دختربچه شش ساله خانواده هم اکنون در بخش 
فوریت هاى پزشکى تحت نظر پزشکان قرار دارد. در محل جنایت نیز پنج 

نفر از اعضاى خانواده کشته شده اند که سه زن و دو مرد بوده اند. زنان کشته 
شده عبارتند از: مادر 58 ساله خانواده و دو دختر 28 ساله و 24 ساله اش، 

دو مرد قربانى نیز پدر 61 ساله خانواده و برادر زن 27 ساله اش بوده اند.

دستگیرى عامل جنایت
به گزارش پلیس داماد خانواده پس از کشتار اعضاى خانواده همسرش 
از محل جنایت بیرون دوید و هنگام فرار نگاهش به یک خودروى پژو 
405 که در کنار خیابان پارك شده بود افتاد و تصمیم گرفت سوار بر آن 
شود و فرار کند اما راننده خودرو که کنارى ایستاده بود از راه رسید و با او 
به مشــاجره لفظى پرداخت اما متهم فرارى به زور و تهدید سوار خودرو 
شد و با توجه به اینکه سوئیچ خودرو روى آن بود، ماشین را روشن کرد و 

به سرعت راه افتاد.
به گــزارش پلیس، پس از فــرار داماد جنایتکار، مأموران جســتجوى 
گسترده اى را براى یافتن این مرد جوان آغاز کردند و سرانجام در کمتر از 

12 ساعت توانستند او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
فرماندار ســلماس در این باره گفت: درتحقیقات مشخص شد که داماد 
جنایتکار پس از فرار به حوالى روستاى «مغانجوق» خودرو را رها کرده 

وگریخته است ،اما خوشبختانه با تالش مأموران انتظامى عامل جنایت 
ساعاتى بعد در روستاى «یزدکان» دستگیر شد.

مسعود حاجى علیلو اظهار داشت:  عامل جنایت در نخستین بازجویى ها 
اعتراف کرد به دلیل اختالف هاى شدید خانوادگى مرتکب جنایت شده 

است که تحقیقات کارآگاهان پلیس در این باره ادامه دارد.
فرماندار سلماس گفت: «حسین» 39 ساله (قاتل) پس از جنایت و قتل عام 
خانواده همسرش با یک خودروى پژو 405 از محل جنایت به سمت خوى 
و مرز متوارى شد. وى در پاسخ به این سئوال که متهم چگونه ردیابى شد، 
اظهار داشت: در ابتدا دوستى که همراه او در صحنه جنایت حضور داشت 
دستگیر شد و پس از آن با ردیابى تلفن همراه متهم مأموران او را دستگیر 
کردند. او در ادامه تصریح کرد: شائبه جنون یا حالت غیر طبیعى قاتل وجود 
ندارد چرا که اگر مشکالت روحى داشت، دوست و پسر خودش را هم در 
صحنه جرم به قتل مى رساند. ضمن آنکه طبق نظریه پزشکى قانونى، 
قاتل پس از ارتکاب جرم، باالى سر هر کدام از مقتوالن رفته و تیر خالص 
به آنها شلیک کرده است.حاجى علیلو در پایان گفت: «محسن اکبرى» 
پدر زن قاتل از بازنشستگان آموزش و پرورش بود و کمک هاى زیادى 

هم به دامادش (قاتل) کرده بود.

حمام خون در قتل عام خانوادگى در سلماس 

سهراب، دزد مغازه اش در پونک را کشت 
«سهراب» 48ســاله ظهر پنجم اســفند 89 وقتى براى خرید،مغازه 
صافــکارى اش در حوالى میــدان پونک را رها کــرد فکر نمى کرد 
دقایقــى بعد با صحنــه عجیبى روبه رو مى شــود. ایــن مرد وقتى 
به مغــازه اش برگشــت ناباورانه بــا دو دزد جوان روبه رو شــد که 
وســایل صافکارى را بار وانت کرده بودند و قصد ســرقت داشتند.

 ســهراب در درگیرى با دو دزد جــوان یکى از آنها بــه نام «معین» 
را با چاقــو زخمى کرد. معین امــا پس از انتقال به بیمارســتان جان 
سپرد و ســهراب بازداشــت شــد. این مرد که به قصاص محکوم 
شــده و حکم صادره در دیوان عالى کشور تأیید شــده بود توانست 

رضایت اولیــاى دم را جلب کنــد و از جنبه عمومى جــرم محاکمه 
شود.

وى در شــعبه چهارم دادگاه کیفرى یک اســتان تهران به ریاست 
قاضى اصغرعبداللهى و با حضور دو مستشار پاى میز محاکمه ایستاد 
و گفت: «چند سال قبل از کرمانشــاه به تهران آمدم اما پس از مدتى 
همسرم از من جدا شد و پسرم که حاال 23سال دارد همراه با مادرش 
در شمال کشور زندگى مى کند.من یک مغازه صافکارى اجاره کرده 
بودم و در آن کار مى کردم. مقتول را هم مى شــناختم. او و دوستش 
معتاد بودند و براى به دست آوردن پول مواد دست به سرقت مى زدند. 

وقتى در مغازه ام با آنها روبه رو شدم براى ترساندن آنها چاقو کشیدم 
تا مغازه ام را ترك کند اما چاقو به ســینه معین خورد و موجب پارگى 
شش او شــد. من دو بار پاى چوبه دار رفتم و توانستم با پرداخت دیه 
صد میلیون تومانى رضایت اولیاى دم را جلــب کنم. حاال از قضات 
دادگاه تقاضاى بخشش دارم و مى خواهم در مجازاتم تخفیف قائل 

شوند.»
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شــد و طبق ماده 612 
قانون مجازات اسالمى  او را به شش سال زندان با احتساب روزهاى 

بازداشت محکوم کرد تاسهراب به زودى آزاد شود.

کاظــم هاشــم آبادى ســخنگوى ســازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى تهران با اعالم خبر 
آتش سوزى مرگبار یک مینى بوس در بزرگراه 
آیت ا... سعیدى درباره جزئیات این حادثه اظهار 
داشت: ساعت 7و 20 دقیقه صبح روزچهارشنبه 
هفته گذشته آتش ســوزى یک مینى بوس در 
بزرگراه آیت ا... ســعیدى، میــدان فتح، نبش 
خیابان جرجانى به سامانه 125 اعالم شد که به 
سرعت آتش نشانان چهار ایستگاه آتش نشانى 

به محل حادثه اعزام شدند.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات 
ایمنــى تهــران ادامــه داد: آتش نشــانان در 
کمتر از ســه دقیقه به محل حادثه رســیدند و 
اطالعات اولیه اعالم شــده به آتش نشــانان 
حاکــى از آن بود کــه هیچ محبوســى داخل 
مینى بوس نیســت اما با حضور آتش نشــانان 
در محل حادثه مشــاهده شــد که چهار تن در 
میان شعله هاى آتش داخل مینى بوس گرفتار 
شده اند که به سرعت آتش نشانان حریق را اطفا 

کردند.
وى تصریــح کــرد: پــس از اطفــاى حریق، 
آتش نشــانان با جســد بى جان چهــار تن از 
سرنشــینان مینى بوس (ســه مرد و یک زن) 
مواجه شــدند. همچنین این مینى بوس ادارى 
و در حال انتقال کارمندان هما به محل کار بود.

هاشــم آبادى با بیــان اینکه علــت حادثه در 
دست بررســى اســت، تصریح کرد: هم اکنون 
کارشناسان سازمان آتش نشانى مشغول تحقیق 
درباره علت حادثه هســتند، اجساد براى انتقال 
به پزشــکى قانونى به عوامل انتظامى تحویل 

داده شده است.
به گفته پرسنل آتش نشانى، به قدرى قدرت و 
سرعت آتش سوزى زیاد بوده که در عرض چند 
ثانیه منجر به فوت چهارنفر از پرسنل ایران ایر و 

سازمان هواپیمایى کشورى شده است.

4 کارمند 
ایران ایر در 

مینى بوس سوختند

یک مرد که پس از باختــن 50 میلیون تومان در قمار نقشــه آدم ربایى را 
کشیده و ســه نفر را براى اجراى آن اجیر کرده بود در جلسه دادگاه حاضر 
نشد. وکیل این متهم اما به دفاع پرداخت و گفت موکلش از ترس در دادگاه 

حاضر نشده است.
رســیدگى به این پرونده از اواخر تیرماه 95 به دنبال شکایت یک زن جوان 
در دســتور کار پلیس قرار گرفت. این زن گفت: «شــوهرم "صمد" آشپز 
حرفه اى یک رستوران معروف است. او روز حادثه به محل کارش رفته بود 
اما دیگر بازنگشت. همکاران شوهرم مى گویند یک مرد جوان که خودش 
را مأمور پلیس معرفى کرده بود مقابل محل کار همســرم در بازار تهران ر 
فته و او را با خودش برده اســت. حاال مى ترســم بالیى سر شوهرم آمده 

باشد.»
تالش پلیس براى افشاى راز ناپدید شدن این مرد آغاز شده بود که بار دیگر 
زن جوان به پلیس آگاهى رفت و گفت همســرش با او تماس گرفته وگفته 
است چند مرد او را به گروگان گرفته اند و در عوض آزادى اش 50 میلیون 

تومان پول نقد مى خواهند.
پلیس با آموزش هایى که به زن جوان داد توانست رد گروگان گیران را در 
خادم آباد شهریار را بیابد. 20 شــبانه روز از گروگان گیرى گذشته بود که 
مأموران پلیس یک باغ متروکه که صمد در آن نگهدارى مى شد را شناسایى 

و دو مرد گروگانگیر را دستگیر کردند. به این ترتیب صمد آزاد شد.
صمد در بازجویى ها گفت: «وضع مالى خوبى داشتم اما در قمار 50 میلیون 
تومان به یکى از دوســتانم به نــام "حکیم" باختم. او مــدام با من تماس 

مى گرفت و پولش را مى خواست. تا اینکه آخرین بار یک مرد جوان مقابل 
رستورانى که در آن کار مى کردم آمد و خودش را مأمور پلیس معرفى کرد. 
او گفت باید همراهش بروم. من هم که ترسیده بودم سوار ماشین شدم اما 
مرد جوان در میان راه با اســلحه مرا تهدید کرد و به یک باغ متروکه برد. او 

20 شبانه روز مرا به اسارت گرفت و شکنجه کرد تا مجبور شوم با همسرم 
تماس بگیرم و از او بخواهم تا 50 میلیون تومان را به حساب حکیم بریزد.»

به این ترتیب حکیم بازداشت شد و به طراحى نقشه آدم ربایى اعتراف کرد. 
صاحب باغ نیز به اتهام معاونت در آدم ربایى ردیابى شــد. دو مرد جوان نیز 

اعتراف کردند از ســوى حکیم براى آدم ربایى اجیر شــده بودند. در حالى 
که براى متهمان کیفرخواست صادر شــده بود صمد اعالم رضایت کرد و 
متهمان با قرار وثیقه آزاد شــدند اما یکى از آنها که وثیقه نداشت در زندان 

ماند.
دو متهم در حالى در شعبه هشتم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست 
قاضى حســین اصغرزاده و با حضور دو مستشار محاکمه شدند که حکیم و 

صاحب باغ در جلسه دادگاه حضور نداشتند.
در ابتداى این جلسه یکى از متهمان گفت: «حکیم به من گفته بود تا صمد را 
همراه خودم به باغ ببرم. من قبول دارم صمد را به باغ بردم و او را در آنجا نگه 

داشتم اما اسلحه اى نداشتم و او را شکنجه نکردم.»
دومین متهم نیز گفت: «من از نقشــه حکیــم بــراى آدم ربایى بى خبر 
بودم. او با من تماس گرفت و مرا براى تفریح بــه باغ دعوت کرد اما وقتى 
آنجا رفتم با صمد روبه رو شــدم. حکیم گفته بود از صمــد پول طلب دارد 
واگر بتواند طلب 50 میلیونــى اش را بگیرد دو میلیــون تومان هم به من 

مى دهد.»
سپس وکیل دو متهم غایب به دفاع پرداختند. وکیل حکیم گفت: «موکلم 

پشیمان است و حاال از ترسش در دادگاه حاضر نشده است.»
وکیل صاحب باغ نیز گفت: «موکلم کلید باغش را به حکیم امانت داده بود 
اما از نقشه او براى گروگان گیرى خبر نداشت.به همین خاطر تقاضا دارم در 

مجازات موکلم تخفیف قائل شوید.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.

پایان قماربا آدم ربایى   50 میلیونى 

جوان خوش هیکل و همدستش در تعقیب و گریز پلیس 
اسالمشهر به دام افتادند. شک مأموران کالنترى 15 
امامزاده عقیل(ع) دست دو مرد جوان را در اسالمشهر 

رو کرد.
رئیس پلیس شهرستان اسالمشهر در تشریح این خبر 
گفت: مأموران کالنترى 15 امامزاده  عقیل (ع) هنگام 
گشتزنى به یک خودروى سوارى با دو نفر سرنشین که 
در حال پرسه زدن در کنار خودروهاى پارك شده بود، 

مشکوك شدند. 
سرهنگ ابراهیم حســن آبادى در ادامه اظهار داشت: 
مأموران بالفاصله براى بررســى موضــوع به خودرو 
نزدیک شــدند، اما راننده خودرو به محض مشــاهده 

پلیس متوارى شد. 

وى اضافه کرد: پس از فرار، بالفاصله عملیات تعقیب 
و گریز پلیسى آغاز شــد و طى مسیر کوتاهى مأموران 
انتظامى موفق شــدند خودرو را متوقــف و متهمان را 

دستگیر کردند.
سرهنگ حسن آبادى در ادامه خاطرنشان کرد: مأموران 
در بازرسى از خودرو تعدادى ابزار آالت سرقت، باطرى 
خودرو، پنل ضبط را کشــف کردند و متهمان به همراه 
اموال مکشوفه براى بررسى بیشتر به کالنترى منتقل 

شدند. 
این مقام انتظامى بیان کرد: متهمان در بازجویى هاى 
تخصصى پلیس، جرم خود را قبول داشــته و در ادامه 
به 17 فقره ســرقت محتویات خودرو در شهرســتان 

اسالمشهر اعتراف کردند.

دستگیرى 
دزد خوش هیکل 

خیابان هاى اسالمشهر
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با رضا یزدانى بده بستان خوبى داشتم

ویزیون
ستخرى در تل

شاهرخ ا
پرواز 

«مجید واشقانى» بازیگر سریال «دیوار شیشه اى» با اشاره 
به حضورش در این سریال گفت: روزهاى پایانى حضورم 
در ســریال «زیر پاى مادر» به کارگردانى بهرنگ توفیقى 
بودم که براى حضور در «دیوار شیشه اى» تماس گرفتند 
و با احمد معظمى که سکانس هاى سارا و فرهاد را بیشتر از 
دو کارگردان دیگر کارگردانى کرده است و همچنین محمد 

سلطانى (نویسنده) جلسه اى داشتیم و درباره نقش و سریال 
با یکدیگر صحبت کردیم.

واشقانى درباره نحوه انتخابش براى بازى در نقش فرهاد 
رئوف نیز بیان داشت: ایفاى نقش فرهاد رئوف بسیار سخت 
بود. چراکه بازیگر در کنار تسلط به اجرا باید مى توانست در 
زندگى ســارا و فرهاد نیز بازى کند. من پیش از این تجربه 

اجرا داشتم، اما شــکل این اجرا با اجراهایى که من داشتم، 
فرق مى کرد. فرهاد مجرى بسیار خبره با طرفدارهاى بسیار 
بود که گرفتارى هایى نیز براى زندگى اش به وجود مى آید. 
از همان روز ابتدایى نیز همه عوامل مى دانستند که بازیگرى 
که قرار است این نقش را ایفا کند باید یکسرى فاکتورها را 
داشته باشد. قبل از اینکه قراردادى بین من و گروه منعقد 
شود، چند بازیگر دیگر تا مرز قرارداد رفته بودند و این شانس 

نصیب من شد.
وى درباره شباهت نوع اجرایش به اجراى احسان علیخانى 
نیز گفت: در «دیوار شیشه اى» مشکلى براى زندگى فرهاد 
تعریف کردیم که هیچ ربطى به زندگى شــخصى احسان 
علیخانى ندارد و از همین حیث نمى توان این دو را به یکدیگر 
ربط داد. هدف ما این نبود که از روى «ماه عسل» و اجراى 
احسان علیخانى کپى بردارى کنیم، اما آنقدر «ماه عسل» 
و اجراى مجرى اش هوشمندانه بوده است که خواه ناخواه 
سایه اش روى سریال «دیوار شیشه اى» مى افتاد و ما با هم 
قیاس مى شدیم.این بازیگر ادامه داد: چه قیاس شویم، چه 
قیاس نشویم، چه بگویند کپى کردید و چه نگویند، اصًال و 
ابداً ناراحت نمى شوم و اتفاقاً خوشحال هم مى شوم چراکه 
آن برنامه موفق بوده و اگر ما هم سریالى موفق باشیم جاى 

خوشحالى دارد.

مصطفى هاشمى طبا، در گفتگویى توضیحاتى 
درباره بازى کردن در دو فیلم ســینمایى داده که  

بخش هایى از این مصاحبه به شرح زیر است:
بعد از تأیید صالحیت شــما، 

تکه اى از فیلمى در شبکه هاى 
مجازى پخش شــد که در آن 

بازى کرده اید.
بله، فیلم «جنگ اطهر» به کارگردانى محمدعلى 

نجفى است که در سال 56 ســاخته شده است. 
من قبل از انقالب از حسینیه ارشاد شروع کردم 
و کارهاى فرهنگــى مى کردیــم. دو فیلم هم 
بازى کردم که یکى از آنها نمــى دانم چرا نابود 

شده است.
اسم آن چه بود؟

فکر کنم «والفجر» بود که آن را هم آقاى نجفى 
ســاخته بودند. در فیلم «جنگ اطهــر» با آقاى 
فرامرز قریبیــان همبازى بودم که در ســینما و 

تلویزیون هم نمایش داده شد.
چرا بازیگرى را ادامه ندادید؟

من بازیگرى بلد نیستم و استعدادم در این زمینه 
خیلى کم اســت. البته آن موقع در کنار بازیگرى 
کارهاى صنعتى هم انجام مى دادم. بعد از انقالب 
هم به صداوســیما آمدم و بعد هم وارد کارهاى 

دیگر شدم.

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «پرواز در ارتفاع صفر» 
به کارگردانى عبدالحسن برزیده در شهر اصفهان 

ادامه دارد.
محمد نشاط تهیه کننده ســریال «پرواز در 
ارتفاع صفر»، گفــت: گروه هــم اکنون در 
پایگاه شــهید بابایى اصفهان مشغول ضبط 
سکانس هاى پایانى مربوط به صحنه هاى داخل 
هواپیماهاى جنگنده و آشیانه هاى پرواز هستند و 
شاهرخ اســتخرى، عمار تفتى، حمیدرضا نیکدل، 
رضا رادمنش و بیژن افشار هر روز مقابل دوربین ایرج 

عاشورى مى روند.
محمد نشاط ادامه داد: اتاق لباس، سوله و اتاق فرماندهى 
از لوکیشن هاى دیگر هســتند که در روزهاى پایانى 

فیلمبردارى در آنجا انجام مى شود.
او افزود: یکى از ســکانس هاى پیش رو و دشــوار 
هم ســکانس مربوط بــه نجات خلبان (شــاهرخ 
استخرى) در حال پرواز اســت که به زودى ضبط 

خواهد شد.
نشــاط اظهار داشــت: راف کات ها آماده شده 
اســت و تا یک هفته آینده و بــه محض پایان 
تصویربردارى، تدوین با حضور و نظارت آقاى 

برزیده انجام مى شود.
این ســریال که زندگى یک خلبان جنگنده 
نیروى هوایى را در دوران دفاع مقدس روایت 
مى کند، با همکارى نیروى هوایى جمهورى 
اســالمى و در هفت قســمت 45 دقیقه اى 
درگروه فیلم و سریال شبکه یک سیما تهیه 
و تولید مى شود که قرار است امسال در هفته 

دفاع مقدس از این شبکه روى آنتن برود.

مجســمه اســکار که اصغــر فرهادى بــراى فیلم 
«فروشــنده» آن را برده بود، به دست این کارگردان 

ایرانى رسید.
اصغر فرهادى، کارگردان کشورمان که به علت غیبت 
در مراسم اســکار 2017 موفق به دریافت جایزه اش 
نشده بود، در حاشیه برگزارى جشنواره کن در فرانسه، 
مجسمه اسکارش را از «الکساندر ماله گى» دریافت 

کرد.

در مراسم اسکار 2017 که ششــم اسفندماه 1395 
برگزار شد، جایزه اســکار بهترین فیلم غیرانگلیسى 
زبان بــه «فروشــنده» ســاخته اصغــر فرهادى 

داده شد.
اصغر فرهادى پیش از برگزارى مراسم اسکار اعالم 
کرده بود که در اعتراض به قانون مهاجرتى «دونالد 
ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در مراسم اسکار شرکت 

نمى کند.

سوگل قالتیان بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون این روزها فیلم 
«تیک آف» به کارگردانى احسان عبدى پور را بر پرده سینماها دارد.این بازیگر درباره فعالیت هاى 
اخیرش گفت: این روزها خودم را آماده مى کنم تا در سرى جدید سریال «لیسانسه ها» به کارگردانى 
سروش صحت ایفاى نقش کنم. فصل اول سریال «لیسانسه ها» با موفقیت همراه بود و امیدوارم 

براى فصل دوم نیز اتفاق خوبى رخ دهد.بازیگر فیلم «طبقه حساس» با اشاره به اینکه «تیک 
آف» با استقبال خوبى روبه رو شده است، اظهار داشت: خوشبختانه مردم بسیار از این فیلم 

استقبال کردند و نظرات خوبى، هم درباره فیلم و هم درباره بازى خودم دریافت کردم و 
خیلى خوشحالم که باوجود بى مهرى ها و بى توجهى هایى که به فیلم شد و از جشنواره 
دور ماند، اما اآلن با اســتقبال خوب مردم این بى مهرى جبران شــده و از این اتفاق 
راضى هستیم.وى درباره نقش خود و چگونگى پذیرش این نقش و همچنین ارتباط 
با کاراکترهاى دیگر عنوان کرد: از آنجایى که خیلى از نقش دور نبودم و نقش رئالى 
بود که بسیارى از اتفاقات و رفتارهاى او را همه ما در زندگى عادى و روزمره خود 
تجربه کرده ایم خیلى به دنبال ما به ازاى بیرونى نبودم و بیشتر بر مبناى تجربیات 
شخصى کارکردم.او ادامه داد: درباره ارتباط با سایر بازیگران نیز بیشترین بازى 

من با مصطفى زمانى بود که با وجود اینکه بازیگر خوبى است، اما بیش از همه با 
رضا یزدانى بده بستان کارى خوبى داشتم و از این اتفاق راضى هستم.این 

بازیگر در انتها درباره ایجاد فضاى کار براى بازیگران جوان گفت: این 
روزها تقاضا بیش از عرضه است. فارغ التحصیالن رشته بازیگرى 
خیلى بیشتر از آن چیزى هستند که بازار به آن نیاز دارد، به همین 

دلیل هم خیلى ها با تمام استعدادى که دارند، فضاى کارى پیدا 
نمى کنند و افسرده و سرخورده مى شوند. هرسال ورودى دانشگاه ها 
افزایش پیدا مى کند ولى کسى فکرى به حال ایجاد فضاى کار 

براى این فارغ التحصیالن نمى کند. من خودم فارغ التحصیل 
دانشکده سینما، تئاتر هســتم و زمانى که فارغ التحصیل 

شدم، خیلى از دوســتانم به دلیل نبود فضاى کار به 
کار دیگرى مشغول شدند و متأسفانه این تحمیل 

فضا به فارغ التحصیل است، در حالى است که 
بسیارى از این دوستان در دوره دانشجویى 
بسیار فعال بودند ولى از این استعدادها آنطور 

که بایدوشاید استفاده نشد.

غالمرضا آزادى، تهیه کننده و کارگردان سینما با اشاره به 
جدیدترین فعالیت هاى سینمایى خود گفت: در حال حاضر 
فیلم سینمایى «سندباد و سارا» براى حضور در سى امین 
جشــنواره بین المللى فیلم هاى بین المللــى کودکان و 
نوجوانان آماده شده و اولین نمایش آن در این جشنواره 
است.وى ادامه داد: همچنین پیش تولید فیلم سینمایى 
«آرش کمانگیر» را آغاز کرده ام، این فیلم به صورت رئال 
و انیمیشن سه بعدى ساخته مى شود. متأسفانه در ایران 

بعد از ساخت فیلم «دره شاپرك»، سینماى ایران دیگر 
تمایلى به ساخت فیلم هایى از این دست نداشت و بیشتر 

به سمت سینماى رئال پیش رفت.
این تهیه کننده سینما توضیح داد: طراحى و تولید بخش 
انیمیشن این فیلم آغاز شده است و فکر مى کنم ساخت 
آن نزدیک به یکســال طول بکشد. فیلمبردارى بخش 
رئال این فیلم بــه زودى در تیرماه توســط پیام آزادى 

صورت مى گیرد.

حدود 12 ســال پیــش وقتــى تیم 
هنرمنــدان تازه راه افتــاده بود، برخى 
از ستاره هاى کشــورمان در قالب این 
تیــم بــراى جمــع آورى کمک هاى 
انسان دوســتانه به مصاف پرسپولیس 
رفتند و عکس فوق، از حاشــیه همان 
بازى معروف گرفته شده است که شهاب 
حســینى را به عنوان یکى از بهترین 
بازیگران ســینماى ایــران در لباس 

پرسپولیس نشان مى دهد.  

آشا محرابى عکســى جدید به همراه 
یک جوجه تیغى در اینستاگرام منتشر 

کرد. 

سوپراستار با 
پیراهن پرسپولیس

جوجه تیغى...

بهنــوش طباطبایى به بهانــه  روز 
تولدش عکسى از کودکى هاى خود 

را  منتشر کرد.

کودکى هاى 
خانم بازیگر

اسدا... یکتا طى نوشته اى خطاب به شهردار تهران از دوران سختى که 
به عنوان دستفروش گذرانده است، نوشت.

این بازیگر نوشت:
جناب قالیباف سالم

اینجانب اسدا... یکتا بازیگر ســینماى ایران بعد از سال ها خاك صحنه 
خوردن و دست و سر شکستن ها تمام زندگى ام را خوردند و یک لیوان آب 
شیرین تهران هم روش و هشت سال پیش دستفروش خیابانى شده بودم 

که شما شهردار آن بودى...
شما که دم از 96 درصدى ها مى زنى و دمت هم گرم خواستم همین چند 
روزى که صداى مارا مى شنوى چیزى را بگویم چون از صبح شنبه خبر 

مرگمان هم براى هیچ مسئولى پاورقى اى بیش نیست...
در آن ســرماى حوالى میدان هفــت تیر از طرفى ســوز اذیتم مى کرد 
و بیشــتر از آن خجالت اســتخوان هایــم را مى ســوزاند و همه را زیر 
پا گذاشــتیم و گفتیم زن و بچه خــرج دارند و گفتیم یا علــى کار عار 

نیست:
همه چیز فروختیم سیگار ! چشم زخم! کبریت! شرف ! آبرو ! غرور...

همه چیز جز عکس هاى فردین که خریده بودم براى فروش و هنوز در 

کمد خانه ام است و هیچ وقت نتوانستم قیمتى در خور فروشش پیدا 
کنم! بگذریم ســرما بود کار کردم، گرما بود کار کردم، برف بود 
رفتم، بارون بود رفتم، براى دخل روزى 20 هزار تومن ، که آن 

زمان سه تومنش هم کرایه رفتن تا منزل بود...
آقاى قالیبــاف دل زن و بچه منه 96 درصــدى به همان 17 

هزارتومن خوش بود...
آقاى قالیباف مأمورین شــهردارى ات بســاطى که از خودم 
کوچک َتر بود را با وسایلش بردند و گفتند کى به تو اجازه داده!

ســد معبر عزیز مى دانى آن روز از هفت تیر تــا ورامین برایم 
به جاى سه ساعت 9 ساعت شد؟! عزیز دل من مى دانى تو شب 

راحت خوابیدى ولى منه 96 درصدى یک ســاعت پشت در فکر 
مى کردم چه بگویم بعد در زدم ؟! خدارا شکر فرزندانم را به خانه بخت 

فرستادم و در خانه ام یک لقمه نان هست هنوز .
فقط خواستم بگویم از پشت میزت تا منزل من با مترو یک ساعت و نیم 

است ، یک چاى با ما بنوش و برایت بگویم.

هنرمند کشورت اسدا... یکتا

عکس هاى« فـردیـن»
 قیـمت نـدارد 

ویزیون
ستخرىى در تل

شاهرخ ا
واز 

و ج رى ویربر
به کارگردانى عبد

ادامه دارد.
محمد نشاط
ارتفاع صفر»
پایگاه شــه
سکانس هاىپ
هواپیماهاى جن

شاهرخ اســتخرى
رضا رادمنش و بیژن

عاشورى مى روند.
ا محمد نشاط ادامه داد:
لوکیشن هاى دیگر از
فیلمبردارى در آنجا
او افزود: یکى از سـ
هم ســکانس مرب
استخرى) در حال

خواهد شد.
د نشــاط اظهار
اســت و تا یک
تصویربردارى
برزیده انجام

این ســریال
نیروى هوایى
مى کند، با ه
اســالمىو
درگروه فیلم
و تولید مى ش
دفاع مقدس از این

سریال «لیسانسه ها» با موفقیت همراه بود و امیدوارم
گر فیلم «طبقه حساس» با اشاره به اینکه «تیک

میلم ار داشت: خوشبختانه مردم بسیار از این ف
م و هم درباره بازى خودم دریافت کردم و 
توجهى هایى که به فیلمشد و ازجشنواره
ن بى مهرى جبران شــده و از این اتفاق
ى پذیرش این نقش و همچنین ارتباط 
 خیلى از نقش دور نبودم و نقش رئالى 
مه ما در زندگى عادى و روزمره خود
ى نبودم و بیشتر بر مبناى تجربیات 
 سایر بازیگران نیز بیشترین بازى 

گرخوبى است، اما بیش از همه با 
نننناین این اتفاق راضى هستم.

ناین یگران جوان گفت: 
الن رشته بازیگرى 
 نیاز دارد، به همین 

، فضاى کارى پیدا 
ال ورودى دانشگاه ها 
رکار ل ایجاد فضاى 

م فارغ التحصیل
رغ التحصیل 

به به ى کار
للللللللللمیل

هه

«دیوار شیشه اى» ربطى به زندگى شخصى احسان علیخانى ندارد  

هاشمى طبا چرا بازیگرى را ادامه نداد؟

مجسمه اسکار به دست فرهادى رسید

تولید «آرش کمانگیر» 
در رئال و انیمیشن
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

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

چهره رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس

دریچـه
منبع: جام جم آنالین

@nesfejahanclub

یادآر


