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دوشنبه8 خرداد  ماه 1396 / 29  مى   2017 /  3 رمضان 1438
سال چهاردهم / شماره 2950  /16 صفحه  / 1000 تومان

سایه روشن هاى بازار ماه رمضان در اصفهان

سه شنبه، روز تعیین سرنوشت حداقل مزد کارورزان، 310 هزار تومانسیل بازنشستگى معلمان در راه استتماس تلفنی تمیم و روحانی نشانه همکاري اخوان و ایران است!  زن همسایه پرده از راز قتل برداشت  ورزشاقتصاداجتماع حوادث
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وعده وام 20 میلیاردى 
دولت به پلى اکریل

«ضیافت» مسعود کیمیایى 
براى سینما 

  موسیقى با صداى بلند 
وکاهش شنوایى

از «مصالى اصفهان»
 چه خبر؟

احتمال ادغام بانک ها
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چرا سرمایه گذارى در
 سئو (SEO) از

 لحاظ تجارى منطقى است؟

میدان امام (ره) چگونه
 در انتخابات، سرنوشت ساز شد

45004500نفر از استان اصفهان به حج مى روندنفر از استان اصفهان به حج مى روند
4

بازخوانى یک اعتبار تاریخى

جهان نما

2

ناطق نورى از دفتر بازرسى مقام معظم 
رهبرى استعفا کرد. او دلیل استعفاى خود 

را اینگونه بیان مى کند: « بنده شخصاً خواه  
ناخواه وجهه سیاسى دارم و نمى توانم در 

برابر وقایع و حوادث سیاسى کشور، چه به 
لحاظ تکلیف شرعى و چه از نظر وظیفه 

ملى و انقالبى، بى تفاوت باشم... 
فلذا این طبیعى بود که این 

تصمیم را بگیرم که...

3

«ناطق»جدید، 
پا جاى پاى 
هاشمى فقید

استقالل روى تعصب امید 
کحسابنکندحساب نکندحساب نکند! بابنکندحساب نکندا

بار دیگر بحث جدایى امید ابراهیمى و بیم و امید مدیران آبى 
براى تعیین وضعیت او براى فصل جدید نقل محافل 
رسانه اى شده است. بنا به نوشته برخى سایت هاى خبرى 
و یکى از روزنامه هاى نزدیک به باشگاه استقالل، 
علیرضا منصوریان که روى امید ابراهیمى 
به عنوان یکى از کلیدى ترین بازیکنان 
براى قهرمانى در لیگ هفدهم حساب 
باز کرده در آستانه دیدار برگشت 
با العین در مرحله حذفى لیگ 
قهرمانان با شوك دیگرى روبه 
رو شد. شوکى که فصل قبل 
هم تا آخرین روزهاى نقل 
و انتقاالت با آن دست و 
پنجه نرم مى کرد ولى به هر 
شکلى بود مانع عملى شدن 
آن در نقل و انتقاالت شد.
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آدرس ملکشماره پالك ثبتىردیف
مساحت 
عرصه به 
مترمربع

مساحت 
اعیان 
مترمربع

نوع 
ملک

قیمت پایه 
(ریال)

سپرده تودیعى 
جهت شرکت 

در مزایده 
(ریال)

1
19623 فرعى از 

582/1 و 581/2 اصلى 
بخش 9 ثبت اصفهان 

فوالدشهر- میدان امام 
 B4 بازار B4 خمینى- محله

پالك 31
773/640/00038/682/000 تجارى 27/63قدرالسهم 

2
19620 فرعى از 

582/1 و 581/2 اصلى 
بخش 9 ثبت اصفهان 

فوالدشهر- میدان امام 
 B4 بازار B4 خمینى- محله

پالك 25
645/240/00032/262/000تجارى 22/64قدرالسهم 

3
19621 فرعى از 

582/1 و 581/2 اصلى 
بخش 9 ثبت اصفهان 

فوالدشهر- میدان امام 
 B4 بازار B4 خمینى- محله

پالك 27
765/520/00038/276/000 تجارى 27/34قدرالسهم 

196/44 بخش 1 ثبت 4
اصفهان 

خیابان چهارباغ عباسى- خ 
آمادگاه- مقابل هتل عباسى 
کوچه فتح آباد (شماره 3) 
بن بست مسیح پالك 19 

واحد یک

4/533/480/000226/674/000آپارتمان 125/93قدرالسهم 

587/769
نجف آباد- یزدانشهر- خیابان 
شهید مطهرى- خیابان پنجم 

غربى پالك 27 و 29
مسکونى- 300/95196

131/000/000 2/620/000/000تجارى

آگهــى مزایـــده عمومــى 96/1
نام مزایده گزار: بانک انصار- مدیریت شعب استان اصفهان 

موضوع مزایده: امالك تملیکى
مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان در نظر دارد امالك ذیل را بفروش رساند عالقه مندان به شرکت در مزایده مى توانند پس از نشر آگهى جهت دریافت 
برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزى به مبلغ 100/000 ریال به حساب 1- 2685- 1401 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک انصار) بنام دایره ادارى 

و پشتیبانى بانک انصار استان اصفهان به آدرس اصفهان- خیابان شمس آبادى- نبش کوچه باغ جنت طبقه اول واحد پشتیبانى مراجعه نمایند. 
1- مهلت دریافت اسناد تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1396/03/17 

2- مهلت تحویل پیشنهادات حداکثر تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1396/03/24 
3- مبلغ سپرده شرکت در مزایده، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره چک بانکى ارائه گردد. در 

صورتیکه متقاضى برنده شناخته شد و از خرید منصرف گردید چک مذکور به عنوان وجه التزام به اجرا گذاشته خواهد شد. 
4- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد. 

شرایط فروش: به صورت 25٪ قیمت پیشنهادى نقد و مابقى اقساط 60 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکى 
جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با شماره 18- 323685516- 031 داخلى 111 یا 117 تماس حاصل فرمایید. 

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان

بانک انصار

قرار نیست 
حجاج 
ردیابى شوند

سرپرست اداره کل روابط عمومى سازمان
 حج و زیارت با بیان اینکه مچ بندهاى 

همراه زائران حج 96 براى اولین بار 
مورد استفاده قرارمى گیرد،
گفت: این  مچ بند ها تنها

 از فاصله 10سانتیمترى قادر 
به انتقال اطالعات زائر 
به گوشى هاى همراه 

مدیران ...

مرغ و برنج گران شد، هر کیلو زولبیا و بامیه مثل پارسال

  افشاگرى
 نصف جهان 

از آرزوى 100 
میلیونى ابراهیمى

تجربیات تاریخى شهر
 در مقابل کاردستى رنگین 

سازمان عمران زاینده  رود در نظر دارد به اســتناد مصوبه هیئت مدیره نسبت به فروش دو دستگاه ساختمان واقع در شهر چادگان هر یک 
بصورت یکجا و از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى مورخ 96/3/25 به 
دفتر اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه نمایند. بازگشایى پاکات پیشنهادات مورخ 96/3/27 در محل سازمان 
خواهد بود. متقاضى باید حداقل پنج درصد قیمت پیشنهادى را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به حساب 0202738365008 بانک ملى 
کد 3059 واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکى در وجه این سازمان صادر گردد. کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناسى، نقل و 

انتقاالت دفاتر اسناد رس مى بعهده برنده مزایده خواهد بود. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مزایده (مرحله دوم) 

روابط عمومى سازمان عمران زاینده رود 

نوبت اول

    

سندتعداد واحدموضوع
پروانه 
حدود حدود عرصهمبلغ پایه یکجاساخت

اعیان

6/180/000/000 دارددارد- بصورت کلىششساختمان چهار طبقه
668 متر332 مترریال

4/100/000/000 دارددارد- هر واحد مجزاسهساختمان سه طبقه
337 متر330 مترریال

 www.sozi.ir :سایت سازمان
 info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن تماس: 32673080- 32673010

مهلت ارائه الکترونیکى اظهارنامه مالیاتى و پرداخت 
 www.tax.gov.ir مالیــات از طریق ســامانه

حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جارى مى باشد. 

صاحبان محترم مشاغل

(روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان)

نوبت سوم

م الف: 44776 



0202جهان نماجهان نما 2950دوشنبه  8 خرداد  ماه   1396 سال چهاردهم

فرمانده نیروى دریایى راهبردى ارتش جمهورى اسالمى 
ایران تأکید کرد: با وجود اینکه در کشــورهاى منطقه، 
دشمنان اسالم نا امنى هایى به وجود آورده اند، در میهن 

ما امنیت پایدار و مناسبى وجود دارد.
دریادار حبیب ا... سیارى اظهار داشت: امنیت در هر کشور، 
جایگاه ویژه اى دارد و دشــمنان اسالم تالش بسیارى 
براى برهم زدن امنیت میهن ما به کار بسته اند اما تاکنون 

موفق نشده اند.
وى افزود: هرگونه پیشرفت و رشــد در جامعه، در گرو 
وجود امنیت است و در صورت نبود امنیت هیچ پیشرفتى 
در اقتصاد، عمران، آبادانى و صنعت آن کشــور به وجود 

نخواهد آمد.
دریادار سیارى تصریح کرد: براى ارتقاى امنیت و افزایش 
رشد جامعه، باید وحدت و انسجام ملت همواره حفظ شود.

وى محور وجود امنیت پایدار در کشور را نیروهاى مسلح 
دانست و افزود: وجود امنیت در داخل و خارج از مرزهاى 
کشور، نتیجه داشتن نیروهاى مســلح مقتدر، توانمند، 

هوشمند و پرتالش است.
دریادار ســیارى یادآور شــد: براســاس فرمایشــات
 مقام معظم رهبرى، ایمان، علم و شجاعت سه شاخصه 
مهم است که باید در نیروهاى نظامى مشهود باشد و این 

سه شاخصه، الزمه پیشبرد اهداف نظام و کشور است.

رئیس سازمان بســیج مســتضعفین در مراسم معارفه 
مسئول بنیاد تعاون بسیج گفت: ســپاه خار چشم رژیم 

صهیونیستى است.
به گزارش فارس، ســردار غالمحســین غیب پرور در 
این مراسم با اشــاره به انتخابات اخیر گفت: انتخابات 
رخدادى اســت ماالمال از عبرت و تجربه و پندآموزى. 
هرکســى که پاى صندوق رأى آمده و بــه نامزد مورد 
نظر خود رأى داده اســت، یقینًا ابتدا رأى تمام افراد به

 نظام جمهورى اسالمى بوده است.
سردار غیب پرور با اشاره به دستگیرى تعدادى از سلطنت 
طلبان، منافقین و گروه هاى معاند در ایام انتخابات تصریح 

کرد: هم مشــارکت مردم یک پیروزى بود و هم امنیت 
فوق العاده این انتخابات در یک کشور 80 میلیونى یک 

پیروزى ارزشمند بود.
وى همگرایى و گفتمان واحد را از جمله دســتاوردهاى 
انتخابات دانسته و خاطرنشان کرد: اتفاقات بدى نیز در 
این ایام رخ داد تا جایى که حتى برخى به سپاه که مظهر 

اقتدار ملى است تاخت و تاز کردند.
جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج در ادامه، سپاه را 
آیینه اقتدار کشور و انقالب خوانده و تأکید کرد: سپاه خار 
چشم اسرائیل است و آنان که به سپاه حمله مى کنند آیا به 

عواقب  آن نیز اندیشیده اند؟

ایران اسالمى از امنیتى پایدار 
برخوردار است

آنان که به سپاه حمله مى کنند 
به عواقب  آن اندیشیده اند؟

انهدام گروه مجازى ضد انقالب 
  مهر | یک گروه فعال در فضاى مجازى که در 
راستاى تولید و انتشار محتواى ضد دینى و ضد نظام 
فعالیت داشت، شناســایى و متالشى شد. یک منبع 
آگاه در این رابطه گفت: این گروه که با شبکه سازى 
بیش از دو هزار نفر از پروفایل هاى مجازى در حال 
فعالیت بود توسط کارشناسان سایبرى اطالعات سپاه 
شهرستان گیالن غرب در استان کرمانشاه شناسایى و 
غیر فعال شد. وى افزود: در این رابطه هفت نفر از سر

شبکه هاى این گروه بازداشت شدند. 

خط و نشان براى الریجانى
بهرام پارســایى سخنگوى فراکسیون    ایلنا |
امید گفت: جلسه فراکســیون امید با بیش از 90 نفر 
تشکیل شــد. پس از تفاهم فراکســیون نمایندگان 
والیى و فراکسیون مستقلین قرار شد درصورتى که 
کف مطالبات فراکســیون امید مبنى بر حفظ وضع 
موجود محقق نشود، فراکســیون امید براى هر 12 
رکن هیئت رئیسه نامزد معرفى کند. همچنین مقرر 
شــد درصورت عدم تحقق کف مطالبات فراکسیون 
امید مبنى بر حفظ وضع موجود، مسعود پزشکیان به 

عنوان کاندیداى رئیس مجلس معرفى شود.

کارهرکسى نیست
   خبر آنالین | آیت ا... العظمى شبیرى زنجانى 
در پاسخ به اینکه آیا مطرح شدن مسائل سیاسى در منابر 
را به صالح مى دانید؟ گفت: ما این کار را انجام نمى دهیم. 
طلبه ها باید شرایط محیط را ببینند. باید دید وقتى ما این 
مطالب را عنوان مى کنیم آیا واقعاً جامعه پذیراى آن است 
و این حرف ها را از ما قبول مى کند؟ این مرجع تقلید افزود: 
هرکسى نمى تواند وارد سیاست شــود. سیاست نبوغ 
مى خواهد. مرحوم امام خمینى(ره) اگر وارد بحث سیاسى 
شد قبًال از نظر علمى به سطح قابل قبولى رسیده بود. البته 
ایشان هم در سیاست نبوغ داشت که وارد این بحث ها شد.

 حرفه اى ترین مبّلغ نسل ما
از  یکــى  دوبوویتــز»  «مــارك    ایسنا|
استراتژیست هاى آمریکا براى تحریم ایران در توئیتى 
نوشــت: ظریف حرفه اى ترین مبلّغ نسل ماست. وى 
در توئیتر خود با اشاره به یادداشت اخیر وزیر امور خارجه 
کشــورمان در «نیویورك تایمز»  با عنوان «تجهیزات 
نظامى زیبا» (به قول آقاى ترامپ) خاورمیانه را نجات 
نخواهد داد! نوشت: برایم مهم نیســت که دیگران در 
ارتباط با او چه مى گویند ولى ظریف حرفه اى ترین مبلغ 
نسل ما اســت. «نیویورك تایمز» یک استاد را نمایان 

کرده است.

توئیتر

روزنامه «الرأى» کویت مدعى شد که آمریکا در پیامى 
به ایران اعالم کرده که اگر به ســربازان آمریکایى در 
عراق و یا سوریه آسیب برســاند به پایگاه هاى نظامى 
داخل ایران حمله خواهد کرد. به گزارش ایسنا روزنامه 
«الرأى» کویت مدعى شد: برخى منابع تأکید مى کنند 
که افسران روسى این پیام را به ایران رساندند، افسرانى 
که براى هماهنگى عملیات نظامى در سوریه با افسران 
آمریکایى جلســه داشــتند. «الرأى» در پایان نوشت: 
«مارتین دمپسى» یکى از مســئوالن عالیرتبه پیشین 

آمریکا نیز قبل از آن گفته بود که از میان چهار هزار سرباز 
آمریکایى که در عراق کشته شدند هزار نفر از آنان را ایران 
کشت.بالفاصله بعد از انتشار این خبر، سخنگوى وزارت 
خارجه کشــورمان نسبت به آن واکنش نشــان داد. به 
گزارش مهر، بهرام قاسمى سخنگوى وزارت امور خارجه 
کشورمان در پاسخ به پرســش خبرنگاران در خصوص 
ادعاى مطرح شده به نقل از روزنامه «الرأ ى» کویت مبنى 
بر انتقال پیام آمریکا به ایران از طریق روسیه، این ادعا را 

رد و به شدت تکذیب کرد.

معاون امور زنان و خانــواده رئیس جمهور درباره حضور 
وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم گفت: امیدواریم این 
اتفاق بیافتد. با تجربه اى کــه از دولت یازدهم داریم و 
تفاوتى که شرایط شــروع کار دولت دوازدهم با دولت 
یازدهم دارد، زمینه براى اســتفاده از خانم ها به عنوان 

وزیر در کابینه دوازدهم خیلى مساعدتر است.
شهیندخت موالوردى در گفتگو با خبرآنالین در پاسخ 
به این ســئوال که چند وزیر خانــم در دولت دوازدهم 

حضور خواهند داشــت؟ افزود: این بستگى به تصمیم
 رئیس جمهور دارد. ضمن آنکه تصمیــم نهایى نیز با 
مجلس اســت. ما پیش بینى مان معرفى دو سه خانم 

است و براى آن تالش مى کنیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در پاسخ به این 
ســئوال که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى 
آقاى رئیسى مطرح کرد «رئیس جمهورى پیش او رفته 
و خواســته تا موافقت آیت ا... یزدى را براى وزیر شدن 

دخترش کسب کند» این ماجرا مربوط به دوره ریاست 
جمهورى آقاى احمدى نژاد بود یا آقاى روحانى؟ اظهار 
داشــت: هیچ کدام. به نظرم منظور آقاى رئیسى، آقاى 
سیدمحمد خاتمى بود. آن زمان خانم ملکه یزدى مشاور 
امور زنان آیت ا...  یزدى در قوه قضائیه بود و ســازوکار 
حمایت از حقوق زنان را دنبال مى کرد. از آنجا که معرفى 
وزیر دادگسترى باید در تعامل با رئیس قوه قضائیه انجام 

شود، بحث یادشده به این شکل مطرح شده بود.

شــوراى  کــه  حالــى  در    انتخاب|
شــهر منتخــب تهــران در آســتانه تشــکیل 
از  برخــى  گیــرى  تصمیــم  باشــد،  مــى 
حلقه هاى سیاســى براى آینده مدیریت شــهرى 
موجب نگرانى از تضعیف شورایى شده است که با 
رأى بى سابقه شــهروندان تهرانى تشکیل گردیده 

است.
برخى حلقه هاى سیاسى با عنوان کردن اینکه نقشى 
کلیدى در تعیین لیست داشته اند، قصد دارند نسبت 
به انتخاب شهردار در حلقه خود به جاى نمایندگان 
مردم در شوراى شــهر اقدام کنند. افراد مذکور که 
از ســوى منتقدان به عنوان مهندسان لیست لقب 
گرفته اند، مى خواهند چهره گمنام و ناشناخته اى 
را براى افــکار عمومى به عنوان شــهردار انتخاب 
وسپس به اعضاى شوراى شهر القا کنند که به دلیل 
قرار گرفتن در لیست توسط آنها باید به شهردار مد 
نظر این حلقه رأى دهند.اینگونه اقدامات که از سوى 
بزرگان اصالحات نیز مذمت شده است، خاطره تلخ 
شوراى اول را زنده می کند که منجر به تنزل جایگاه 
اصالح طلبان در افکارعمومى و تولید احمدي نژاد 
شد، اما ظاهراً  حلقه مذکور به قدرت البى و اثرگذارى 
خود اطمینان دارد.وفا تابش، زحمتکش و اردکانیان 
از جمله گزینه هاى مطرح شــده در جلســات این 
محفل براى شــهردارى تهران هستند، اما از اینکه 
چهره هاى مذکور تا چه اندازه با این محفل همراهى 

دارند اطالعى در دست نیست.

وزیر خارجــه عراق تأکیــد کرد: عــراق در جبهه ضد 
ایرانى قرار نخواهد گرفت؛ زیرا مخالف سیاســت هاى 

جبهه بندى در منطقه است.
به گزارش عصرایران، «ابراهیم جعفرى» وزیر خارجه 
عراق در حاشیه حضور در همایش بین المللى با محوریت 
قربانیان خشونت نژادى و دینى در خاورمیانه در مادرید 
با روزنامه «اى بى سى» اسپانیا گفتگو و بر این مطلب 

تأکید کرد.
وى گفت: ویژگى هاى مشــترك بســیارى وجود دارد 
که وحدت بخش ایــران و عراق هســتند از جمله این 

ویژگى ها مســائل جغرافیایى شــامل مرز مشترك با 
امتداد 1400 کیلومتــر و روابط تاریخــى و اجتماعى

 است.
ابراهیم جعفرى تصریح کرد: ایــران تاکنون به عراق 
حمله نکرده اســت و حتى یک وجــب از خاك عراق 
را اشغال نکرده اســت در حالى که همسایه شمالى ما 
[ترکیه] نیروهاى نظامى خــود را تا عمق 110 کیلومتر 
وارد خاك عراق ســاخت و على رغــم مخالفت دولت 
عراق، یــک پایگاه نظامــى در خاك عراق تأســیس

 کرد.

عصر روز شــنبه هفته جارى در درگیرى میان نیروهاى 
هنگ مرزى ارومیه با گروهک تروریستى پژاك، دو تن از 
نیروهاى مرزى کشورمان شهید و هفت تن دیگر مجروح 
شدند. اتفاقى که اخبار به دســت آمده نشان مى دهد به 

دنبال تردد نیروهاى مرزبانى در نوار مرزى رخ داده بود.
به گزارش تسنیم، این دو مرزبان که از نیروهاى هنگ 
مرزى ارومیه و از گروهان مرزى ضیایى بودند در حالى 
در درگیرى با گروهک تروریســتى پژاك به شــهادت 
رســیدند که اخبار به دست آمده نشــان مى دهد اکیپ 
گروهان مرزى ضیایى در حال تــردد در نوار مرزى به 
منظور تعویض نیروها بودند که در مسیر حرکت خود با 
گروهک تروریستى پژاك درگیر مى شوند. به دنبال این 
درگیرى ســرگرد محمدرضا فیروزى فرمانده گروهان 
مرزى ضیایى و استوار دوم محمدرضا فرحى به شهادت 
مى رسند و پنج تن دیگر از نیروهاى مرزبانى این گروهان 

مجروح شده اند.
به نظر مى رســد افزایش درگیرى هــا و تنش ها میان 
نیروهاى مرزى کشــورمان با تروریســت ها و اشرار در 
مرزهاى شــرقى و غربى نیازمنــد تصمیمات جدى و 
سیاســتگذ ارى هاى کالن ترى در نوار مرزى کشــور

 است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردي و حقوقی خاورمیانه در 
جده ضمن تهدید قطر درباره تمــاس تلفنی امیر قطر و 
رئیس جمهور ایران به همکاري میان اخوان المسلمین 

و ایران اشاره کرد. 
«انور عشقی» در گفتگو با روزنامه «الوطن» چاپ مصر 
درباره تماس تلفنی امیر قطر با حسن روحانی تصریح کرد: 
تماس تلفنی امیر قطر با حسن روحانی، همکاري اخوان 
المسلمین را با ایران فاش کرد. «تمیم بن حمد» امیر قطر 
پس از انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست جمهوري 
ایران، در تماس تلفنی با وي راه هاي ادامه همکاري ها 

بین دو کشور را بررسی کرد. 
انور عشقی در پاسخ به این پرسش که این تماس تلفنی به 
چه معناست؟ گفت: این تماس تلفنی از مسائل بسیاري 
پرده برداشــت و بســیاري از رازهاي روابط بین قطر و 

سازمان تروریستی االخوان و ایران را بر مال کرد. 

عشــقی تصریح کرد: من با یکی از دوســتان نزدیک 
محمود احمدي نژاد، رئیس جمهور پیشــین ایران، در 
کنفرانســی در اروپا دیدار کردم و به او گفتم چه شد که 
«محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر، صحابه 
پیامبر اسالم(ص) را در تهران ســتایش کرد؟  او پاسخ 
داد:«مرســی در برابر دوربین ها این کار را انجام داد اما 
پشت درهاي بسته سخنانی می گفت که با آنچه مقابل 

دوربین ها گفته بود بسیار متفاوت بود». 
عشقی تأکید کرد که تماس تلفنی تمیم با روحانی، روابط 
حسنه بین االخوان و قطر را به خوبی تفسیر می کند به 
گونه اي که «اســماعیل الفاروقی» از چهره هاي بارز 
اخوانی و عضو سازمان اسالمی در آمریکا، انقالب ایران 

را ستایش کرده بود. 
عشقی درمورد روابط بین قطر و کشورهاي عضو شوراي 
همکاري خلیج(فارس) پس از تماس تلفنی امیر قطر با 

روحانی گفت: این تماس تلفنی نشان می دهد که قطر 
به خواست خود، خود را منزوي کرده است و اگر از چنین 
اقداماتی با ایران باز نگردد، همراه تهران، داعش و القاعده 
در سنگري واحد خواهد بود. عشقی تصریح کرد البته اگر 
قطر روابط خود را با ایران افزایش دهد، با واکنش قاطع 

سعودي و امارات متحده عربی روبه رو خواهد شد.

گزینش محفلی براى 
شهردارى تهران

تماس تلفنی تمیم و روحانی نشانه همکاري اخوان و ایران است! 

  عصر ایران| ناطق نورى از دفتر بازرســى مقام 
معظم رهبرى استعفا کرد. او دلیل استعفاى خود را اینگونه 
بیان مى کند: « بنده شــخصًا خواه  ناخواه وجهه سیاسى 
دارم و نمى توانم در برابر وقایع و حوادث سیاسى کشور، چه 
به لحاظ تکلیف شرعى و چه از نظر وظیفه ملى و انقالبى، 
بى تفاوت باشم... فلذا این طبیعى بود که این تصمیم را 
بگیرم که هم نسبت به تحوالت جامعه بى تفاوت نباشم 
و با دست باز تر بتوانم حرکت کنم و هم اینطور نباشد که 
رفتار هاى سیاسى فردى چون بنده، موجبات القاى شبهه 
جانبدارى دفتر مقام معظم رهبرى از گروهى خاص را در 

اذهان فراهم کند.»
ناطق نورى یا همان «شــیخ نور» سیاست ایران پس از 
شکست در انتخابات ریاست جمهورى سال 76، پیروزى 
خاتمى را به وى تبریک گفت و قســم خورد پس از این 
در هیچ انتخابات دیگرى در جمهورى اسالمى شرکت 
نخواهد کرد. این سخن ناطق بیانگر این بود که وى به 
دنبال جریان سازى است و دیگر دوست ندارد مرد حاضر 
در صحنه باشــد، بلکه مى خواهد شطرنج باز پشت پرده 

سیاست ایران باشد.
او در سال 84 به نفع جریان اصولگرایى و  در سال هاى 
92 و 96 به نفع جریان اعتدال ایــن نقش را بازى کرد. 
ناطق نورى به دلیل کارشکنى اصولگرایان در انتخابات 
سال 84 و همچنین سکوت اصولگرایان در برابر اتهاماتى 
که احمدى نژاد در مناظره علیه او و فرزندش مطرح کرد، 

تصمیم گرفت راه خود را از جریان راست ایران جدا کند.
 

ورود به میانه میدان 
ناطق نورى نــه به جریان اصالحات بلکه به هاشــمى 
رفسنجانى و حســن روحانى نزدیک شد. او تمام تالش 
خود را انجام داد تا روحانى به کرسى ریاست جمهورى 
برسد. تمام تالش هاى ناطق اما پشت پرده بود. او بیشتر 
کارگردانى مى  کرد تا اینکه در صحنه حضور داشته باشد. 
هاشمى، هم کارگردان سیاسى بود هم بازیگر سیاسى. 

ناطق اما به دلیل دلخورى هایش از سپهر سیاست ایران 
تنها کارگردان پشت صحنه بود.

به نظر مى رسد درگذشت هاشمى رفسنجانى اما تغییرى 
در روش سیاسى ناطق نورى ایجاد کرده است. بسیارى 
از ناظران سیاسى بر این باور هستند که ناطق مى تواند 
جایگزین هاشمى رفسنجانى شود. به این شرط که پاى 

به میدان بگذارد.
استعفاى ناطق نورى از دفتر بازرسى مقام معظم رهبرى 

حکایت از این معنا دارد کــه ناطق نورى تصمیم گرفته 
است با فراغ بال جاى هاشــمى رفسنجانى را در فضاى 
سیاسى کشور پر کند. او مى خواهد در میانه میدان سیاست 
ایران حضورى فعال داشته باشد. یکى از بال هاى حمایتى 
روحانى ممنوع التصویر اســت. یکى دیگر سال گذشته 

درگذشت و تنها مانده است ناطق نورى.
ناطق نورى مى تواند با حضور فعال خود کمک بزرگى به 
روحانى کند. روحانى نمى تواند هم مدیریت اجرایى کشور 

را در اختیار داشته باشد هم بار سیاسى جریان اعتدال را به 
دوش بکشد. «شیخ نور» مى تواند با حضور خود جریان 

اعتدال را رهبرى کند.
سال ها بود که بســیارى منتظر بازگشت ناطق نورى به 
عرصه سیاست بودند و با خود مى گفتند «بازگشت ناطق 
نورى به میانه میدانم آرزوست.» به نظر مى رسد حاال این 
آرزو در حال محقق شدن است و باید دید آیا «شیخ نور» 

بازهم وارد گود سیاست خواهد شد یا خیر؟

شیخ نور وارد گود مى شود؟

«ناطق»جدید، پا جاى پاى هاشمى فقید

جزئیاتى از شهادت مرزبانان هنگ مرزى ارومیه

کدام رئیس جمهور دنبال وزارت دختر آیت ا... یزدى بود؟
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جبهه پایدارى در بیانیه اى تأکید کرد: امید آن مى رود 
که رسیدگى به تخلفات انتخاباتى و مجازات خاطیان 
جلوى تبدیل شــدن آن به یک روند و سنت غلط را 

بگیرد.
در بیانیه جبهه پایدارى آمده اســت: جبهه پایدارى 
وظیفه خود مى داند از آحاد ملت ایران تشکر نموده و 
به صورت ویژه از آیت ا... دکتر سید ابراهیم رئیسى که 
با گفتمان انقالبى، شعار حمایت از محرومان و مبارزه 
بى امان با فساد و ارائه الگویى واقعى از رعایت اخالق 

و رعایت شأن ریاست جمهورى، فضاى جدیدى به 
روى مردم گشودند، تشکر کند. 

تخلفات گســترده و اثرگذار انتخاباتى نیز از جمله 
مسائل مهمى است که باید به آنها توجه کرد. اسناد 
این تخلفات در بیش از ســه هزار صفحه هم اکنون 
در اختیار شوراى نگهبان گذاشــته شده است. امید 
آن مى رود که رســیدگى به این تخلفات و مجازات 
خاطیان جلوى تبدیل شدن آن به یک روند و سنت 

غلط را بگیرد.

3000 صفحه اسناد تخلفات انتخابات
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عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان 
اینکه تا چهار ســال آینده خیل عظیمى از کارکنان از 
سیستم آموزشى کشور خارج مى شوند گفت: در بحث 
جذب نیــرو و تأمین منابع انســانى تاکنون آموزش و 
پرورش تعبیض آمیز عمل کــرده مضاف براینکه آمار 
دقیقى از بازنشستگان ســال هاى آتى به مجلس ارائه 

نمى کند.
اسدا... عباسى در گفتگو با جام جم آنالین تصریح کرد: 
طبق پیش بینى ها تا سال 1399بیش از 300 هزار نفر 
و در پنج سال آینده یعنى 1401، ششصد وپنجاه هزار 
نفر در آموزش و پرورش بازنشســته مى شــود. وى با 
بى ســابقه خواندن این حجم از خروج منابع انسانى از 
دستگاه آموزشى کشــور، افزود: اکثر بازنشستگان از 
استخدامى هاى بین سال هاى 65 تا 72 بوده و باید با 
در دست داشتن آمارى دقیق از هم اکنون به فکر افراد 

جایگزین باشیم.
عباســى در پاســخ به اینکه با توجه به خألیى که در 
سال هاى پیش رو سیستم آموزشى کشور با آن مواجه 
مى شود براى جبران کمبود احتمالى معلم و دبیر از چه 
مکانیزمى مى توان بهره جست و اساسًا چه تمهیداتى 
براى تربیت دبیر اندیشیده شده، گفت: ما در این ارتباط 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایى را داریم از 
طرفى باید به دیگر مراکز دانشگاهى هم توجه داشت 
چون ما با بســیارى از فارغ التحصیــالن با تخصص 
هاى مختلف مواجه هســتیم که عالقه مند به اشتغال 
در آموزش و پرورش هســتند، لیکن بایــد دید تا چه 
میزان وزارتخانه مربوط به جذب این افراد همت نشان 

مى دهد.
وى با اشاره به وعده هاى گذشــته آموزش و پرورش 
مبنى بر اســتخدام مربیان و حق التدریسى ها یادآور 
شــد: تعداد زیادى از مربیان پیش دبستانى و معلمان 
حق التدریسى قرار بود بر اساس نیاز استان ها جذب بدنه 
آموزشى کشور شوند که متأسفانه این موضوع تاکنون 
تحقق نیافته و عده اى هم که به کارگرفته شده اند به 
صورت سلیقه اى و کامًال تبعیض آمیز و بدون توجه به 
نوع تخصص آنها بوده و متأسفانه مربیان داراى تجربه 

و تخصص مرتبط از گردونه جذب عقب مانده اند.
این نماینده مجلــس در خصوص وضعیــت معلمان 

حق التدریسى اضافه کرد: این عده متأسفانه از حداقل 
حقوق و عدم بیمه کارفرمایى رنج برده که آموزگاران 

نهضت سواد آموزى هم در زمره این گروه قرار دارند.
عباســى با انتقاد از عملکرد آمــوزش و پرورش خاطر 
نشان کرد: از مدتها قبل قرار بود آنها آمارى دقیق و به 
تفکیک استان ها و توزیع جنسیتى از معلمان در شرف 

بازنشستگى به مجلس ارائه دهند تا ما نحوه جایگزینى 
منابع انسانى را در کمیسیون بررسى کنیم ولى تاکنون 
چنین آمارى به ما واصل نشــده و آمارهاى داده شده 

کلى است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات خانه ملت از عزم 
مجلس براى تعیین تکلیف قانون استخدامى معلمین 

حق التدریسى و آموزشــیاران نهضت سوادآموزى در 
وزارت آموزش و پرورش خبــر داد و گفت: این هفته 
کمیسیون در همین ارتباط جلســه اى دارد و ما اصرار 
داریم تا پایان خرداد و آغاز تعطیالت تابستان اصالحات 
الزم بر این قانون را انجام دهیــم  و براى تصویب به 

صحن مجلس تقدیم کنیم.

ســخنگو و معاون کاهش تقاضا وتوسعه مشارکت هاى 
مردمى ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: کارت پایان 
خدمت سربازى به شــرط گذراندن دوره هاى آموزشى 

اجبارى پیشگیرى از اعتیاد صادر مى شود.
پرویز افشــار به امضاى تفاهمنامه اى بین سازمان نظام 
وظیفه عمومى و ســتاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و 
گفت: با انعقاد این تفاهمنامه  از این پس آموزش پیشگیرى 
از اعتیاد براى ســربازان الزامى مى شــود که بخشى از 
این دوره آموزشــى به صورت حضورى و بخشى دیگر 
به صورت مجازى انجام مى شــود. وى افزود:  سربازان 
نظام وظیفه پــس از گذراندن آموزش هــا و برگزارى 

آزمون مربوطه گواهى کسب مى کنند که در پرونده آنان 
قرارخواهد گرفت و با این گواهینامه، کارت پایان خدمت 
آنان صادر مى شود. افشار تأکید کرد: اگر بیمارى اعتیاد 
سربازى کشف شود، آن ســرباز بر اساس این تفاهمنامه 
تحت پوشــش درمان قرار خواهد گرفت. وى افزود: این 
تفاهمنامه در راستاى اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر 
و استفاده از شرکاى جدید منعقد مى شود و داراى اهمیت 
باالیى است.  معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت هاى 
مردمى عنوان کرد: ساالنه 400 هزار تن به سازمان نظام 
وظیفه مراجعه مى کنند و  از آنجا به وزارت دفاع، ســپاه و 

نیروى انتظامى اعزام مى شوند.

رئیس ســازمان هواشناسى کشــور معتقد است نه تنها 
بلندمرتبه  سازى بلکه نوع چینش ساختمان ها نیز بر روى 

تهویه طبیعى شهرها بسیار اثرگذار است.
داود پرهیزکار اظهار داشت: متأسفانه امروز بدون توجه به 
اقلیم هاى حاکم در نواحى مختلف ساختمان  سازى انجام 
مى شود که در گذشته به شدت به این مسئله توجه مى شد 
و بادگیرها و قنات هاى یزد نمونه بارزى از این مسئله است.

معاون وزیر راه و شهرسازى با بیان اینکه افزایش بار بیش 
از حد، باعث بروز مشــکالتى نظیر آلودگى هوا، کمبود 
آب، بالیاى طبیعى و مشــکالت ترافیکى در شهر پس 
از بارش هاى کوچک شده اســت، گفت: این مشکالت 

نشاندهنده توسعه شــهرها بدون توجه به توان اقلیمى 
آنهاســت که به طور قطع فعالیتى غیر علمى به شــمار 
مى رود.  پرهیزکار بیان کرد: ســاختمان ها در شــرایطى 
مى توانند باد محلى را تشدید کرده و در مواقعى دیگر جلوى 
آن را بگیرند که در صورت بروز هر دو اتفاق، آسیب هایى 

به شهر وارد مى شود.
وى افزود: در صورت تشــدید باد در شــهرها، بار باد بر 
روى ســاختمان هاى بعدى افزایش یافته و آسیب هایى 
را به سازه ها وارد مى کند به همین دلیل این اقدام از نظر 
معمارى امرى مطلوب محسوب نشــده و باید در زمان 

شهرسازى مورد توجه قرار گیرد.

بلندمرتبه سازى 
مانع تهویه شهرها شده  است

صدور کارت پایان سربازى 
مشروط شد

نجات 2 نابغه ریاضى ایران 
دو کودك زابلى که از بیمارى نادر «هانتر» رنج مى بردند، 
درمان شـدند. ابراهیم و امیررضا که عضو انجمن نوابغ 
ریاضیات ایران هستند دچار بیمارى سندروم هانتر بوده که 
عوارض آن شامل بزرگ شدن سر و صورت، کوتاهى قد، 
بزرگ شدن کبد و طحال، عقب ماندگى ذهنى، تغییرات 
اسکلتى، کوتاه ماندن گردن، ناشنوایى و... است. ابراهیم 
و امیررضا که با همت و هزینه  بنیاد نیکوکارى دست هاى 
مهربان و به همراه تیم پزشکى این بنیاد به اوکراین اعزام 
شده بودند در بیمارستان «امبریوتیک» شهر کى اِف مورد 
عمل و معالجه قرار گرفتند. هم اکنون وضعیت جسمانى 

ابراهیم و امیررضا مطلوب و مساعد است.

ایران، کشور کارمندپرور
عضو کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
براسـاس آمار ها در ایران بـه ازاى هر 26 تـا 28 نفر یک 

کارمند دولت وجود دارد. 
عبدالرضا عزیزى ضمن اشـاره به اینکـه در دنیا به ازاى 
هر 600 تا 800 نفر یک کارمند دولت وجود دارد، افزود: 
ایران بـا 80 میلیون نفر جمعیت دو میلیـون و 550 هزار 
نفر کارمنـد دارد در صورتى که ژاپن بـا 128 میلیون نفر 
جمعیت داراى 350 هزار نفر کار مند است. وى همچنین 
با بیان اینکه در ایران به خالف سـایر کشورهاى جهان 
همه عالقه به کار دولتـى دارند، اظهار داشـت: افزایش 
نـرخ بیـکارى در جامعه ناشـى از چنین نگـرش و تفکر 

نادرستى است.

150 هزار بازنشسته به
 سفر مى روند

مدیرکل امور فرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشستگى 
کشورى گفت: امکان اسـتفاده 150 هزار بازنشسته این 
صندوق از تورهاى گردشگرى طى سـال جارى فراهم 
شده است. عباس رشیدى افزود: بازنشسته ها مى توانند 
با یک همـراه از این تورهاى مسـافرتى اسـتفاده کنند. 
وى اظهار کرد:به هر بازنشسـته براى سـفرهاى داخلى

 300 هـزار تومان و به همـراه وى نیز همیـن مبلغ داده 
خواهد شد. همچنین براى سفر به عتبات عالیات به هر 
بازنشسته 600 هزار تومان و به همراه وى نیز 600 هزار 

تومان اختصاص داده شده است.

واردات اعضاى بدن
 انجام نمى شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاسـخ به سـئوالى 
که اخیراً در شـبکه هـاى اجتماعى مطرح شـده بود که 
چرا اعضاى مورد نیاز از خارج از کشـور وارد نمى شود تا 
مشکالت هموطنان زودتر مرتفع شود؟ گفت: پیوند اعضا 
را یک تیم بایسـتى انجام دهد و آن تیم حتمـاً باید مبدأ 
عضوى که از آن مى خواهند پیوند انجام دهند را بشناسند 

و آزمایشاتى را که روى آن فرد انجام شده ببینند. 
حیدر علـى عابدى افـزود: انجـام پیونـد از مبدأ یـا فرد 
اهداکننده عضو ناشـناس معلوم نمى کند که این عضو 
از کجا آمده و چه سیسـتم نژادى دارد و من این را بسیار 
بعید مى دانم کـه واردات اعضاى بدن از خارج از کشـور 
اتفاق بیافتد. وى گفـت: قانون در ایـران اجازه نمى دهد 
یک عضو بدون منبع شناسایى شده را براى فرد دیگرى 
اسـتفاده کنند و این را هم بایـد در نظر گرفـت که بدنه 
اصلى جامعه ما مسلمان هستند و آن ها هرگز زیر بار چنین 
موضوعى نمى روند که از منبع ناشناس عضوى را براى 

پیوند قبول کنند.

میمون هاى شیراز
 غافلگیر شدند!

با گذشـت بیش از یکسـال از آغاز بهسـازى باغ وحش 
شـیراز و انتقال اکثر گونه هاى این مرکز به جایگاه هاى 
جدید، در روزهاى گذشـته نوبت به میمون هاى این باغ 
وحش رسـید تا پس از سـال ها از قفس هایى کوچک و 
نامناسـب خارج و با مشـاهده خانه جدیدشـان غافلگیر 
شوند. این جایگاه، عالوه بر مساحت قابل توجه، امکاناتى 
مانند تاب، برکه آب، ارتفاع و جایگاه سرپوشیده در اختیار 
میمون ها قرار مى دهد که پس از پایان مرحله ایمن سازى، 
به جرأت مى توان آن را بهترین جایگاه میمون در سطح 

کشور دانست.

چرك نویس مربیان داراى تجربه و تخصص مرتبط، از گردونه جذب عقب مانده اند

سیل بازنشستگى معلمان 
در راه است

ماجراى حذف 
یک بیت شعر از کتاب 
فارسى دوم دبستان

مدیرکل دفتر تألیــف کتاب هاى درســى وزارت 
آموزش وپرورش ماجراى حذف بیتى را با مضمون 
شهید و شهادت از کتاب فارسى دوم دبستان شرح داد.

به گزارش تسنیم، خبر حذف مفاهیم مربوط به ایثار 
و شهادت از کتاب  فارســى دوم دبستان در فضاى 
مجازى منتشر شد. براین اساس بیت «در هر کجایت 
خون شهیدان پیوسته جارى است اى خاك ایران» از 
درس «اى ایران زیبا»ى کتاب فارسى دوم دبستان 

حذف شده است.
در همین رابطه محمود امانى طهرانى مدیرکل دفتر 
تألیف کتاب هاى درســى وزارت آموزش وپرورش 
گفت:  تصویر صفحه اى که به نمایش گذاشته شده 
است مربوط به کتاب قدیمى در سال 81 است یعنى 
15 سال قبل شعر «ایران زیبا» از کتاب فارسى اول 
دبستان حذف مى شود اما در سال تحصیلى 90-91 
گروه فارسى تصمیم مى گیرد تا مجدداً از این شعر در 
کتاب دوم ابتدایى اســتفاده کند، در حقیقت تالش 
مى شود از اشعارى استفاده شود که با سطوح شناختى 

دانش آموزان تناسب دارند.
وى افزود: مفهوم شهید و شهادت جزو طرح جامع 
کتاب هاى فارسى اســت و پیش بینى هاى الزم در 
این رابطه صورت گرفته است همچنین در سه نقطه 
دیگر کتــاب در همین فصل به موضوع شــهید و 
شهادت پرداخته شده و این موضوع مورد غفلت قرار 

نگرفته است.
مدیرکل دفتر تألیــف کتاب هاى درســى وزارت 
آموزش وپرورش بیان کرد: در کتاب فارســى دوم 
دبســتان قبًال موضوع شهید و شــهادت نبوده و 
هم اکنون اضافه شــده اســت همچنین در دروس 
نوروز و پرچم اسم شهید و الله به عنوان نشانه خون 

شهیدان آمده است.
امانى طهرانى مطرح کرد:  شوراى برنامه ریزى براى 
گنجاندن موضوع شــهادت در دو جاى دیگر کتاب 
فارســى دوم دبســتان اقدام کرده است. همچنین 
برداشت شورا این بوده است که بیت «در هر کجایت 
خون شهیدان پیوسته جارى است اى خاك ایران» 
تشبیه و استعاره اى دارد که از سطح یادگیرى عینى 
وارد ســطح یادگیرى انتزاعى مى شود و این سطح 
از یادگیرى در پایه دوم به لحاظ ســطوح شناختى 

مناسب نیست.
وى تأ کید کرد: این موضوع هیچ ارتباطى با ســند 
آموزش 2030 ندارد و این موضوعــات با طرح در 
فضاى سیاســى از چارچوب علمى و تربیتى خارج 

مى شوند.

«مردعلى حیدرى» 41 سال است که چاروق «پاپوشى 
که یکى از صنایع دســتى زنجان محسوب مى شود و 
با چرم دوخته مى شــود» را مى دوزد. او عکس هایى از 
مدل هاى مختلف چاروق که تاکنون دوخته است را در 
یک آلبوم جمع آورى کرده است. نمونه کارهایش دیدنى 
است، از چاروقى که با ملیله ساخته است تا چاروق هاى 
گالبتون دوزى شده اى که دو تا چهار میلیون مى ارزند و 

بیشتر توریست هاى خارجى طرفدار آن هستند.   
این صنعتگر حتى نمونه هایى از چاروق هایى به شکل 
ماهى درست کرده است و برخى از پاپوش هاى قدیمى 
که مربوط به استان هاى دیگر مى شده را نیز احیا کرده 
اســت و همه این مدل ها را روى دیوار پشت سرش به 

نمایش گذاشته است.
حیدرى درباره خاصیت چاروق توضیح مى دهد: چون 
جنس این پاپوش از چرم طبیعى اســت، عرق پا را به 
خودش مى کشد. جنس بسیارى از کفش هاى امروزى 

پالستیکى هستند و عرق پا را به جوراب جذب مى کند 
اما چاروق، عرق پا را به خودش جذب مى کند.

این هنرمند، بزرگ ترین چــاروق را که یک متر و 60 
سانتیمتر طول  و 70 سانتیمتر ارتفاع دارد، دوخته است. 
او براى دوخت این چاروق یکسال و نیم وقت گذاشته و 
حدود 10 متر مربع چرم، نیم کیلو ابریشم، 4 کیلو چسب 
استفاده کرده است. روى این پاپوش زنجانى نقش هایى 
از مناطق تاریخى ایران از جمله گنبد سلطانیه، پاسارگاد، 
سى وسه پل، برج آزادى، گنبد سلطانیه و... با استفاده 
از نخ گالبتون گلدوزى شده است. حیدرى در پاسخ به 
اینکه چه مقدار براى دوخت ایــن چاروق هزینه کرده 
اســت، بیان مى کند: من هزینه آن را حتى به همسرم 

هم نگفتم.
او درباره دلیــل دوخت چاروقى به ایــن بزرگى اظهار 
مى کند: خانم ها بعــد از مدتى که از چاروق اســتفاده 
مى کنند آن را دور مى اندازند و من احساس کردم ممکن 
است تا صد  سال آینده نشــانى از چاروق زنجان باقى 
نماند به همین دلیل تصمیم گرفتــم نمونه اى از آن را 

بدوزم که ماندگار شود.

کفش هایى که 
چند میلیون مى ارزند!

سرپرســت اداره کل روابــط عمومى ســازمان حج و 
زیارت با بیــان اینکه مچ بندهاى همــراه زائران حج 
96 براى اولین بار مورد اســتفاده قرارمى گیرد، گفت: 
این مچ بند هــا تنها از فاصله 10ســانتیمترى قادر به 
انتقال اطالعات زائر به گوشــى هــاى همراه مدیران 
کاروان ها و نیروهاى امدادى هســتند. ســیدابراهیم 
اســداللهى با بیان اینکه این مچ بندها ساخت صنایع 

الکترونیک شیراز وابســته به وزارت دفاع و پشتیبانى 
نیروهاى مسلح اســت، افزود: طراحى،  ساخت و تولید 
این مچ بندها تماماً توسط نیروهاى توانمند و متخصص 
داخلى انجام شده است. وى اظهارداشت: در داخل این 
مچ بندها قطعه اى چیــپ مانند (الکترونیکى) طراحى 
شده که در این حافظه تمامى اطالعات اولیه زائران اعم 
از نام و نام خانوادگى، کاروان، اســتان اعزامى، مسائل 

پزشکى و تمامى اطالعات الزم قرار گرفته است.
اســداللهى گفت: تمامى نیروهاى امدادى، ستادى و 
یا مدیران کاروان هاى اعزامى به عربستان که داراى 
گوشى هاى هوشــمند همراه هستند پس از نصب نرم 
افزار« اف ان ســى » بر روى آن گوشى ها مى تواند با 
نزدیک کردن گوشــى خود به این مچ بندها به تمامى 
اطالعات زائر نیازمند کمک دسترســى پیدا کنند. وى 

تأکید کرد: با توجه به اینکه انتقــال اطالعات تنها به 
گوشى هاى داراى نرم افزار اف ان اسى آنهم از فاصله 
10 سانتیمترى قابل فعال شدن است بنابراین هیچگونه 
کنترل ماهواره اى، جى پى اســى و یا ردیابى نیز براى 
زائران صورت نخواهد گرفت. اسداللهى با بیان اینکه 
موضوع مچ بندها ازسال 86 در دستور کارسازمان حج 
و زیارت قرارگرفته و بنا به ضرورت موجود امسال براى 
نخســتین بارمورد اســتفاده قرارخواهد گرفت، گفت: 
از دیگر امکانات طراحى شــده در این مچ بندها نقشه 
تمامى مکان هــاى مورد نیاز مکه و مدینه اســت که 
به هیچ عنوان ارتباطى به عربســتان نداشته و آنها نیز 
هیچگونه کنترل و دخل و تصرفــى در آن ندارند.  وى 
یادآورشد: این مچ بند ها از ابتدا تا انتهاى سفرحج 96 به 

همراه زائران خواهد بود.

معاون توسعه و مشــارکت هاى مردمى ســتاد مبارزه با 
مــواد مخدر اظهار داشــت: دنیــاى موادمخــدر و مواد 
اعتیاد آور، دنیایى اســت که تنوع طلبــى باالیى دارد و 
مصرف کنندگان موادمخدر دائمــاً الگوى مصرف خود را 
تغییر مى دهند. وى افزود: تغییــر الگوى مصرف از مدت 
زمانى که در گذشــته تا یک دهه(10 سال) معمول بود در 
حال حاضر به چند ماه کاهش پیدا کرده است. پرویز افشار 
تصریح کرد: گل، گراس، مارى جوانا، علف و سایر مخدرها 
داراى ترکیبات ثابت هســتند و ســوداگران، تنها با تغییر 

نام این مواد در پى ترغیب 
مصرف کنندگان به تست 
و جذب مشــترى جدید 
هســتند. وى اضافه کرد: 
موادى مانند «تمجیزك» 
و «نورجیــزك» کــه در 
سال هاى گذشته، از سوى 
سوداگران به عنوان مواد 
درمانــى در میان مصرف 
کنندگان تبلیغ مى شد و 
به فروش مى رسید، موجى 
جدید از اعتیــاد تزریقى را 

رقم زد و پس از مدتى از دور خارج شد.

تغییر نام براى جلب مشترى
هومن شریفى قائم مقام مرکز تحقیقات و پیشگیرى کنترل 
دخانیات دانشگاه شهید بهشتى و پزشک اعتیادشناس هم 
در مورد بازپدیدى و نوپدیدى موادمخدر و محرك معتقد 
است: سوداگران موادمخدر براى فروش محصوالت خود و 
کسب درآمد بیشتر، نام مخدرى که به فروش مى رسانند را 

در بازه هاى زمانى مختلف تغییر مى دهند.

قائم مقام مرکز تحقیقات و پیشــگیرى کنترل دخانیات 
دانشگاه شهید بهشــتى اظهار داشــت: امروزه تبلیغات 
شــبکه هاى ماهواره اى در زمینــه موادمخدر و محرك 
صنعتى با شکل و شــمایل جدید، از جمله علل گرایش و 
ترغیب مخاطبان به ویژه نوجوانــان و جوانان به تجربه 
مصرف این مواد مهلک به حساب مى آید. شریفى تأکید 
کرد: مدیران این شبکه هاى ماهواره اى گاهى در پخش 
تبلیغات خود مدعى دارا بودن مجوز ســازمان هایى چون 
سازمان غذا و دارو و سازمان جهانى بهداشت هستند که این 
ادعا، به هیچ عنوان قابل 
پذیرش نیست. وى افزود: 
موادى چون «تمجیزك» 
و «نورجیــزك» موادى 
هســتند که در حدود ده 
ســال گذشــته، از سوى 
فروشــندگان موادمخدر 
به عنوان مــواد جایگزین 
در ترك تریــاك توصیه 
م ى شــد و ایــن در حالى 
اســت که مــواد اصلى 
تشــکیل دهنــده این دو 
مخدر، «هروئین فشرده» بود و متأسفانه مصرف دو مخدر 
مذکور، به تازگى و با نام هاى جعلى دیگر در میان دو قشر 
آســیب پذیر جامعه یعنى نوجوانان و جوانان شــیوع پیدا 
کرده است. این پزشک اعتیادشناس با اشاره به نامگذارى 
مجدد مخدرها در دوره هــاى زمانى مختلف براى جذب 
و اغفال قشر آســیب پذیر گفت: فروشندگان موادمخدر و 
محرك هاى صنعتى، با ادعاى نوپذیرى و بازپدیدى مواد 
ارائه شــده، دانش آموزان و دانشــجویان را در گرایش به 

مصرف این مواد ترغیب مى کنند.

توضیحات سازمان حج و زیارت درباره مچ بندهاى جنجالى

قرار نیست حجاج ردیابى شوند

باز پدیدى ترفند سوداگران در فروش مخدر ها

دروغ پردازان ماهواره اى از مجوز مخدر ها مى گویند

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: شرایط براى اعزام زائران به سوریه در حال حاضر فراهم نیست.
محسن نظافتى اظهار داشت: چند سالى است که موضوع تفاهمنامه میان دو کشور ایران و سوریه مبنى بر از سرگیرى اعزام 
زائران ایران به کشور سوریه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. وى افزود: از سرگیرى این سفر زیارتى بعد از چند 
سال، مستلزم اجراى تمهیدات امنیتى است و باید نسبت به تأمین امنیت زائران اطمینان الزم صورت گیرد. اما در حال حاضر 
شرایط براى سفر آرامش بخش زائران فراهم نشده و پیوست هاى امنیتى با طرف سورى، تأیید نشده است بنابراین اعزام 
زائران به سوریه تا اطالع ثانوى متوقف شده است. وى در خصوص اعزام زائران ایرانى به عتبات عنوان کرد: ایجاد ظرفیت 
23 هزار نفرى کاروان هاى عتبات سازمان حج و زیارت در ماه مبارك رمضان، در دو مرحله نیمه اول و دوم انجام شده و با 

توجه به تأمین شرایط امنیتى،  زیارت کاروان ها از دو منطقه سامرا و کاظمین در سفر فراهم شده است.

اعزام زائران به سوریه تا اطالع ثانوى منتفى است
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عرضه گوشت مرغ و قرمز با 
قیمت تنظیم بازار 

تا هشـت روز آینده ماهانه 11 میلیـون قطعه مرغ زنده 
وارد بازار اصفهان مى شود. 

مدیر کل پشتیبانى امور دام اصفهان گفت: مجوز جوجه 
ریزى از اول فروردین صادر شده  که مرغ حاصل از این 

جوجه ریزى تا هشت روز آینده وارد بازار مى شود. 
على اکبر نجفى با اشـاره به اینکه در زمسـتان به دلیل 
بروز بیمارى هاى واگیردار طیور مجوز جوجه ریزى داده 
نشد، اظهار داشت: براى جلوگیرى از افت شدید قیمت 
الزم است تمهیدات براى ذخیره سازى مرغ فراهم شود 
تا مرغدار متضرر نشود. وى افزود: گوشت قرمز تازه نیز 
در بازار براى تویع بین شهروندان در ماه مبارك رمضان 
تأمین شده است. نجفى گفت: 250 تن گوشت منجمد 
قرمز با قیمـت کیلویى 21 هـزار تومان هم در اسـتان 
آماده عرضه اسـت که درمراحل بعدى این میزان قابل 

افزایش است.  

آیین دانش آموختگى 
دانشجویان خلبانى شکارى 

پایگاه هوایى شـهید بابایى اصفهان، عالوه بر آموزش 
تخصصى هوانوردى، نقشـى تعیین کننده در حراست 
از آسـمان هسـته اى اصفهـان دارد.  فرمانـده پایـگاه 
هوایى شـهید بابایى اصفهان در آیین دانش آموختگى 
دانشـجویان خلبانى شـکارى گفت: امروز صفر تا صد 
آموزش هاى هوانوردى از تئورى تا عملیاتى در دانشکده 
خلبانى پایگاه انجام مى شـود. امیر سرتیپ دوم خلبان 
مسـعود روز خوش افـزود: پایگاه هوایى شـهید بابایى 
اصفهان همچنین در تعمیر و نگهدارى اساسیاورهال، 
انواع جنگنده و حراست از آسـمان هسته اى  اصفهان 

با به کارگیرى جنگنده رهگیر اف 14 نقشى مؤثر دارد.

توزیع 7000 لیتر سم براى 
پیشگیرى از تب کنگو 

مدیرکل دامپزشکى اسـتان اصفهان گفت: هفت هزار 
لیتر سـم براى پیشـگیرى از بیمارى تب کریمه کنگو 
بین دامدارى ها و اماکن دامى استان اصفهان توزیع شد. 
شهرام موحدى تصریح کرد: بدون شک این میزان سم 
کافى نیست و باید مقدار بیشترى سم تهیه و براى مقابله 
با بیمارى تـب کریمه کنگـو در دامدارى هاى اسـتان 
اصفهان مصرف شود.  وى افزود: دامداران و روستاییان 
باید نسبت به تهیه سم و استفاده در دامدارى ها و اماکن 
دامى خود اقدام کنند. موحدى گفت: بیمارى تب کنگو 

بیمارى مشترك بین انسان و دام است .

اورژانس با کمبود تجهیزات و 
نیروى انسانى مواجه است

مسـئول اتـاق فرمـان اورژانـس پیـش بیمارسـتانى 
شهرسـتان اصفهان گفت: اورژانس اصفهان با کمبود 

تجهیزات و نیروى انسانى مواجه است. 
مهرزاد آرتنگ اظهار داشـت: با توجه بـه حجم باالى 
تماس ها به اورژانس و امدادخواهى از این سـازمان اما 
کمبود تجهیزات، امکانات و نیروى انسانى دیگر جوابگو 
نیسـت. وى افزود: بیشـتر این تماس ها به اعزام واحد 
امدادى منجر مى شود که متأسفانه تجهیزات و امکانات 
و نیروى انسانى موجود، پاسخگوى پاسخ دهى مناسب 
به این حجم از تماس ها نیسـت و نیاز به برنامه ریزى 

هرچه دقیق تر دارد.

تبدیل 3 خانه تاریخى کاشان 
به مجتمع اقامتى

مدیرعامل سازمان عمران و بهسازى شهردارى کاشان 
گفت: سه خانه تاریخى با هدف کسب درآمد پایدار براى 
شـهردارى و ایجاد زیر سـاخت هاى الزم بـراى جذب 

گردشگر در کاشان به مجتمع اقامتى تبدیل مى شود.
ابوالفضل ساروقیان اظهارداشـت: همچنین شمارى از 
خانه هاى تاریخى که قابلیت تبدیل شدن به مجتمع هاى 
اقامتى را دارند بازسازى و مرمت شده و در آینده نزدیک 
مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت. وى خاطرنشـان 
کرد: خانه رضوى با هفت واحد اقامت، خانه عباسـیان با 
12واحد اقامتى و خانه آل یاسین با هشت واحد اقامتى از 

جمله بناهاى در دست مرمت است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي اســتان اصفهان گفت: 
در حال حاضر دولت و بخش خصوصی به کمک یکدیگر 
آموزش هاي مهارتی را اجرا مى کنند و آموزش هاي متصل 

(مدرسه- مهارت)  مورد توجه قرار گرفته است.
ابوطالب جاللی اظهارداشت: باید دولت در آینده به عنوان 
تســهیلگر و بخش خصوصی به عنــوان آموزش دهنده 
آموزش هاي مهارتی مبتنی بر نیاز با تنوع بخشی، مشاغل را 

در محیط کار واقعی اجرا کند. 
وى اضافه کرد: در طرح مهارت آموزي در محیط کار واقعی 
متقاضی در کنار اســتاد کار و در محیــط کار واقعی دوره 
آموزشی مهارتی را به مدت حداقل طول استاندارد آموزشی 

و حداکثر یکسال ســپري می کند. جاللى گفت: حفظ و 
پایداري مشاغل ســنتی و بومی به ویژه در صنایع دستی، 
کمک به بنگاه هاي فعال به منظور شناسایی و جذب نیروي 
کار مستعد و توانمند، کاهش هزینه هاي جذب و به کارگیري 
نیروي هاي فاقد مهارت با استفاده از ظرفیت و توان آموزشی 
بنگاه هاي اقتصادي از دیگر مزایاي این طرح است. مدیر 
کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان اظهار داشت: 
متقاضیان مهــارت آموزي در قالب این طــرح به عنوان 
کارآموز آموزش هاي فنی و حرفه اي شناخته مى شوند و با 
توجه به قراردادي که به امضا می رسد بیمه مسئولیت مدنی 

آنها به عهده سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور است.

پس از حرف وحدیث هاى فراوان در نهایت، ثبت نام نهایى 
کاروان هاى حج تمتع از 23 اردیبهشــت براى افرادى که 
ودیعه حج خود را تا مبلغ ده میلیــون تومان تکمیل کرده 
بودند، انجام شد و از روز 30 اردیبهشت ماه فرآیند تکمیل 

ظرفیت کاروان ها آغاز شده است. 
مدیر کل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه ظرفیت 
استان اصفهان براى اعزام کاروان به حج چهار هزار و 500 
نفر بوده است، گفت: متقاضیانى که هنوز نسبت به ثبت نام 
اقدام نکرده اند، باید هرچه سریع تر به دفاتر خدماتى مراجعه 
و در تکمیل ظرفیت کاروان ها ثبت نــام کنند. غالمعلى 
زاهدى اظهار داشت: آغاز اعزام ها براى کل کشور از 9 مرداد  

تا 20 مرداد اعالم  شده اما زمان اعزام کاروان استان ها هنوز 
اعالم  نشده است. وى استقبال مردم اصفهان از اعزام به 
سفر حج را بسیار خوب ارزیابى کرد و گفت: کسانى که تا 
پایان آبان ماه 85 ودیعه گذارى کرده اند، فراخوان شده اند 
تا به ســامانه haj96.haj.ir و یا دفاتــر خدماتى مراجعه 
کرده و نسبت به انتخاب کاروان و ثبت نام قطعى خود در 
کاروان هایى که ظرفیت خالى دارند، اقدام کنند. وى با اشاره 
به اینکه اعزام مجدد کاروان هاى حج به  عنوان مصلحت 
نظام و با تمهیدات و مذاکرات بسیار انجام  شده، تأکید کرد: 
امنیت کامل حجاج با تفاهمنامه هایى بین ایران و عربستان 

به امضا رسیده و تأمین  شده است.

اجراى طرح  مهارت آموزي 
در محیط کار واقعی 

4500 نفر از استان اصفهان 
به حج مى روند

در ایام مبارزات انتخابات ریاست جمهورى، دو نامزد اصلى 
انتخابات یعنى حسن روحانى و ابراهیم رئیسى به اصفهان 
سفر کردند تا با طرفدارانشان دیدار کنند. بعدها این سفر 
اهمیت فراوانى براى هر دو نامزد پیدا کرد و آنها استقبال 
اصفهانى ها را ســرآغاز حمایت هاى گسترده مردمى از 
برنامه هایشان در دیگر استان هاى کشور تعبیر کردند. اما 
آنچه در هر دوى این سفرها مشترك بود، انتخاب میدان 
امام(ره) به عنوان مکان سخنرانى روحانى و رئیسى بود که 
هر دو هم به فاصله یک روز، میتینگ تبلیغاتى شان را در 

این میدان برگزار کردند.
چه پیش و چه پس از سفر روحانى و رئیسى به اصفهان، 
آنها دیدارهاى عمومى پرشورشــان با مردم را معموًال در 
استادیوم هاى ورزشى برگزار مى کردند اال اینکه در سفر 
رئیسى به شهر مشهد، نه یک مکان سرپوشیده بلکه یک 
میدان به عنوان محل برگزارى این میتینگ انتخاب شد 
اما نه این میدان و نه هیچ کدام از استادیوم هاى ورزشى 
که روحانى در آنها برنامه برگزار کرد (به جز استادیوم 12 
هزار نفرى آزادى در تهران) نتوانســتند اثرگذارى میدان 
امام(ره) اصفهان را در برنامه هاى تبلیغاتى نامزدها تکرار

کنند. 
در این باره کافى است بدانید که  سفر روز 24 اردیبهشت 
حسن روحانى به اصفهان و سخنرانى او در میدان امام(ره) 
این شــهر، تصویر صفحه اول شــماره هاى 12روزنامه 
اصــالح طلب و طرفــدار خط اعتــدال شــامل آفتاب 
یزد(تیتر و عکــس اول)، 19 دى(تیتــر و عکس اول)، 
آرمان(تیتر و عکــس اول)، آرمــان ملى(تیتر و عکس 
اول)، ابتکار(عکــس اول)، اســرار(تیتر و عکس اول)، 
اعتماد(تیتر و عکــس اول)، ایران(تیتــر و عکس اول)، 
بهار(تیتر و عکس اول)، جمهورى اسالمى(تیتر و عکس 
اول)، شــرق(تیتر و عکس اول) و قانــون( تیتر و عکس 
اول) در روز25اردیبهشت بود. جالب آنکه موضوع تعداد 
جمعیت حاضــر در میتینگ روحانــى در میدان معروف 
اصفهان، براى روزنامه اصولگراى وطن امروز که از جمله 
نشریات به شــدت منتقد دولت حسن روحانى محسوب 
مى شود هم مهم بود به طورى که این روزنامه نیز تصویر 
بزرگ صفحه اول خود را به همین مراسم اختصاص داد 
منتها با این تفاوت نسبت به روزنامه هاى دیگر که وطن 
امروز، قســمت هاى خالى میدان امــام(ره) را در هنگام 
ســخنرانى روحانى به نمایش گذاشت تا به زعم خودش 
نشان دهد که استقبال از رئیس جمهور مستقر با توجه به 
بزرگى میدان اندك بوده است. طبعًا تیتر این روزنامه هم 
متناسب با عکس بزرگ صفحه اول آن متأثر از خالى بودن 
نیمى از میدان انتخاب شــده بود. این اما در حالى بود که 

روزنامه هاى حامى دولت و حتى روزنامه ایران که به جهت 
منع قانونى تبلیغات انتخاباتى، تا پیش از آن ســخنرانى 
به میتینگ هاى نامزدها نمى پرداخت، این بار همســو با 
روزنامه هاى دیگر اصالح طلب و با نمایش جمعیت تجمع 
کننده از زاویه اى که انگار آنها همه میدان را پر کرده اند، 
سفر روحانى به اصفهان را یک برد بزرگ براى این نامزد 

انتخابات ریاست جمهورى قلمداد کرد.
از جانب دیگر ابراهیم رئیســى هــم در بعدازظهر همان 
روزى که روزنامه هاى نزدیک بــه رقیب انتخاباتى او به 
سفر حســن روحانى پرداخته بودند، به اصفهان وارد شد 
و در میدان امام(ره) ســخنرانى کرد. این بار اما هیجان از 
آِن حامیان مطبوعاتى او بود تا یک روز بعد یعنى روز 26 
اردیبهشت، تصاویر جمعیت حاضر در سخنرانى رئیسى در 
میدان امام(ره) را به صفحات اول خود آورند. افکار(تیتر و 
عکس اول)، جوان(تیتر و عکس اول)، رسالت(عکس اول)، 
قدس(عکس اول)، کیهان(عکس اول) و وطن امروز(تیتر 
و عکس اول) از جمله این نشریات بودند که اجتماع میدان 
امام(ره) را نشانه ریاست جمهورى قریب الوقوع این نامزد 
انتخاباتى تعبیر کردند به طورى که تا روز پایانى تبلیغات، 

سرآغاز آنچه آنها «سونامى حمایت از رئیسى» نامیدند را، 
میدان امام(ره) اصفهان دانستند.

اما چه چیز باعث شــد که این میدان تاریخى، تا این حد 
نقش مهم در جریان تبلیغات انتخاباتى بازى کند؟

یک میدان، یک ورزشگاه
میدان امام(ره) اصفهان از چند منظر شــبیه اســتادیوم 
آزادى تهران اســت. این دو، عالوه بر اینکه از نظر تعداد 
جمعیتى که در خود جاى مى دهند تقریبًا مشــابه هستند 
(وشــاید میدان امام(ره) اصفهان جمعیت بیشترى را هم 
در خود بپذیرد) در یک ویژگى دیگر هم مشترك هستند 
و آن مقیاسى است که هر دو مکان براى وزن کشى هاى 
سیاســى، اجتماعى و فرهنگى به دست مى دهند. رجوع 
به تاریخ نشان مى دهد که هم استادیوم 100 هزارنفرى 
آزادى و هم میدان امام(ره) اصفهان در مناســبت هاى 
مختلف مثل اعزام نیرو به جبهه در ایام دفاع مقدس، بعضى 
میتینگ هاى تبلیغاتى در روزهاى نزدیک به انتخابات و 
برگزارى مراسمات خاص مثل جشن ها و گردهمایى ها، 
نقش هاى مشترکى ایفا کرده اند. این نقش که بیشتر به 

عدد تجمع کنندگان در این دو مکان بر مى گردد، باعث 
پشتوانه سازى هاى انکارناپذیرى شده است.

به یاد بیاوریــد دیدارهاى مهم فوتبال که در اســتادیوم 
یکصدهــزار نفــرى آزادى و در حضور ده هــا هزار نفر 
برگزار مــى شــود در حالــى که اگــر گوشــه اى از 
صندلى هاى تماشــاگران خالى مانده باشد چگونه توى 
ذوق زده و به چشــم مى آیــد. این در حالى اســت که 
همان عدد تماشــاگر که باعث خالى ماندن صندلى ها 
مى شــوند اگر در محیط دیگرى باز تولید شود، هیچگاه 
به آن میزان مــورد توجه قرار نخواهنــد گرفت. در واقع 
ایــن محیط باعظمت ورزشــگاه اســت کــه با کمک 
پیشینه اى که از آن برخوردار است  به عدد تماشاچیان معنا 
مى بخشــد و بزرگى آن را به چشم مى آورد. حاال فرض 
کنید که به مناســبتى، عالوه بر صندلى هاى استادیوم، 
حتى روى چمن هاى ورزشــگاه هم مملــو از جمعیت 
باشــد؛ در این صورت هم به همان دلیل پیشــین و به 
نســبت جدید، عظمت جمعیت دوچندان به نظر خواهد 
رسید. این موضوع درباره استادیوم سرپوشیده مجموعه 
ورزشى آزادى هم صادق اســت به طورى که اعتبار این 

ورزشگاه ده دوازده هزارنفرى نیز یک سر و گردن از سایر  
ورزشگاه هاى سرپوشیده ایران باالتر است. 

کمــى دورتــر از تهــران و در اصفهــان، وضعیت در 
میدان امام(ره) عینًا به همین شــکل اســت. این میدان 
عالوه بر اینکه یکى از مهمترین و زیباترین میادین ایران 
شناخته مى شود، به دلیل وســعت زیاد و قدمتى که از آن 
برخوردار است، محلى براى وزن کشــى هم به حساب 
مى آید. کافى است به مناســبتى، تجمعى در آن برگزار 
شــود؛ در این صورت جمعیت حاضر در میدان با ابعاد آن 
سنجیده شده و نسبتى را به دست مى دهد که آن مناسبت 
را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از طرفى، تاریخ پرشکوهى 
که پشت نام میدان قدیمى اصفهان نهان است به خوبى 
مى تواند پشــتوانه ســازى قدرتمندى براى آنها که به 
هر دلیل مى خواهند تجمعــى درآن برگزار کنند بنماید. 
وضعیت میدان امام(ره) از این حیث در مقایســه با سایر 
میادین ایران یک استثناء محسوب مى شود. برد خبرى 
گســترده اى که پر شــدن یا پر نشــدن ایــن میدان 
در پى برگزارى یک تجمع در رسانه ها به وجود مى آورد،

 نشان دهنده اهمیت ناشى از همین ویژگى هاست. 

بازخوانى یک اعتبار تاریخى

میدان امام (ره) چگونه در انتخابات، سرنوشت ساز شد
میدان امام(ره) 

اصفهان از چند منظر 
شبیه استادیوم آزادى 
تهران است. این دو، 
عالوه بر اینکه از نظر 
تعداد جمعیتى که در 
خود جاى مى دهند 

تقریبًا مشابه هستند ، 
در یک ویژگى دیگر هم 

مشترك هستند 
و آن مقیاسى است که 

هر دو مکان براى 
وزن کشى هاى سیاسى، 
اجتماعى و فرهنگى
به دست مى دهند

مهران موسوى خوانسارى

با فرا رسیدن ماه مبارك رمضان، قیمت مرغ و برنج گران 
و قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه، 11 هزار تومان اعالم شد.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان در رابطه با وضعیت بازار 
ماه مبارك رمضان در استان اصفهان اظهارداشت: تدابیر 
الزم براى کنترل بازار ماه مبارك رمضان در اتاق اصناف 
اندیشیده شده و از هفته هاى قبل، جلسات متعددى در این 

زمینه برگزار شده است.
رســول جهانگیرى،  نگرانى در رابطه با افزایش قیمت 
اقالم مصرفى در این ماه را بى مورد ارزیابى کرد و گفت: 

کمبودى در بازارها مشاهده نمى شود.
رئیس اتاق اصناف اســتان اصفهان تأکید کرد: در بحث 
نظارت نیز، طرح نظارت اصنــاف در ماه مبارك رمضان 

به طور جدى دنبال خواهد شد.

رطب مضافتى هر کیلو 9000 تومان
میوه ها و مخصوصاً خرما از جمله مهمترین اقالم مصرفى 
در ضیافت افطار و سحرى ماه مبارك رمضان هستند و 
افزایش قیمت آنها اهمیت زیادى براى مصرف کنندگان 

دارد.
در همین رابطه، رئیس صنف عمده فروشان میوه و تره بار 
استان اصفهان در رابطه با وضعیت بازار میوه در ماه مبارك 
رمضان اظهار داشت: بازار میوه، وضعیتى عادى را تجربه 

مى کند و قیمت ها از ثبات خوبى برخوردارند.
ناصر اطرج ادامــه داد: امــکان دارد در روزهاى اول ماه 
افزایش تقاضایى ایجاد شود اما این تقاضا مدیریت خواهد 
شد و قیمت ها به جاى خود بازخواهند گشت. وى اظهار 
داشــت: در رابطه با خرما، ذخایر مناسبى در سردخانه ها 

وجود دارد و عدد آن به حدود چهار هزار تن مى رسد.

اطرج خاطرنشــان کرد: قیمت عمده فروشــى خرماى 
سطلى، کیلویى شش هزار و 700 تومان است و هر کیلو 
رطب مضافتى ممتاز نیز 9 هزار تومان به فروش مى رسد.

قیمت 11 هزارتومانى زولبیا و بامیه بدون 
تغییر ماند

رئیس کمیســیون اقتصادى اتاق اصناف مرکز استان 
اصفهان نیز در رابطه با تعیین قیمت زولبیا و بامیه، اظهار 
داشت: بر اساس قانون صنف گز و شیرینى دو ماه قبل از 
آغاز ماه مبارك رمضان، نرخ پیشنهادى خود براى هر کیلو 

زولبیا و بامیه را به اتاق اصناف ارائه کرد.
روح ا...چلونگر اظهار داشــت: کمیسیون اقتصادى اتاق 
اصناف در چند هفته اخیر به بررســى قیمت پیشنهادى 
صنف گز و شیرینى پرداخت و با همکارى خوب اتحادیه 
و براى رعایت شــرایط اقتصادى همشــهریان، تمام 

کارشناسان به ثابت ماندن قیمت زولبیا و بامیه همچون 
سال قبل عدم افزایش قیمت این شیرینى رأى دادند تا کام 

مردم در ماه میهمانى خدا شیرین شود.
به گفته وى، هر کیلو زولبیا و بامیه در ســال جدید با نرخ 
11 هزار تومان به فروش خواهد رسید و نظارت بررسى 
از ســوى صنف گز و شــیرینى بر واحدهاى فروشنده 

به طورجدى برقرار خواهد بود.

رشد قیمت مرغ و برنج
طى هفته گذشــته قیمت دو کاالى اساسى دیگر، یعنى 
مرغ و برنج به طور همزمان افزایش داشــت و قیمت هر 
کیلو مرغ گرم از هفت هزار و 300 تومانى به هشت هزار 
تومان رسید که رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهى، 
دلیل آن را افزایش قیمت جوجه یک روزه به دو هزار و 700 

تومان عنوان کرد.
در همین رابطه على اکبر نجفى مدیر شرکت امور پشتیبانى 
امور دام استان اصفهان نیز با اشاره به ذخایر مناسب مرغ 
در کشور اعالم کرد: سال گذشــته بیش از 10 هزار تن 
مرغ منجمد در سطح اســتان توزیع و باعث کنترل بازار 
مرغ شد و شرکت پشتیبانى امور دام استان برنامه ریزى 
گسترده اى جهت کنترل بازار مرغ در آستانه ماه مبارك 
رمضان انجام داده اســت، مرغ هــاى منجمد باکیفیت 
بســیار باال و مخصوص صادرات به میــزان زیاد آماده 
عرضه به بازار هستند و هیچ گونه مشکلى در این مقوله 

وجود ندارد.
قیمت برنج ایرانى نیز در روزهاى گذشــته با رشد مواجه 
شده و هر کیلو برنج از 500 تا دو هزارتومان افزایش قیمت 

داشته است.

مرغ و برنج گران شد، هر کیلو زولبیا و بامیه مثل پارسال

دبیر شوراى اســالمى کار شــرکت پلى اکریل ایران سایه روشن هاى بازار ماه رمضان در اصفهان
با اشــاره به اقدامات دولــت براى راه انــدازى مجدد 
این کارخانه گفت: طبق وعده ها قرار اســت طى چند 
روز آینده 20 میلیارد تومان به حســاب شــرکت واریز 

شود.
على خرمى با اشاره به آخرین وضعیت شرکت پلى اکریل 
اظهار داشــت: هزار و صد نفر از کارکنان DMT براى 
دریافت بیمه بیکارى اقدام کرده اند، همچنین 510 نفر 
هم در داخل مجموعه کارهاى تعمیراتى و بازگشت به 

کار پرسنل را فراهم مى کنند. 
وى با اشاره به اقدامات دولت براى راه اندازى مجدد پلى 
اکریل، افزود: هیئــت اجرایى و مدیر اجرایى پلى اکریل 

صحبت هایى با کارگزارانى براى تأمین مواد اکریلیک 
انجام داده است.

دبیر شواى اسالمى کار شــرکت پلى اکریل ادامه داد: 
 DMT همچنین صحبت هایى براى بخش پلى استر و
شــده و مجموعًا 20 میلیارد تومان از طرف دولت وام 
تعلق مى گیرد و طبق وعده هاى داده شــده در چند روز 
آینده این پول به حساب شرکت واریز مى شود تا حدودى 

از مشکالت این کارخانه کاسته شود.
خرمى با بیان اینکه در حــال حاضر کارخانه پلى اکریل 
اصفهان هیچ تولیدى ندارد، اظهار داشت: پرسنلى که در 
حال حاضر براى دریافت بیمه بیکارى اقدام کردند اول 

مهرماه قرار است بازگشت به کار شوند .

با توجه به اهمیت تهیه اقالم خوراکى سالم و بهداشتى 
در ماه مبارك رمضان، بازرســان مرکز بهداشت استان 
اصفهان در گروه هایى ویژه کار نظارت بر بهداشت مواد 

خوراکى را آغاز کرده اند.
مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان گفت:برنامه ویژه ماه مبــارك رمضان، براى 
کنترل مکان هاى تولید موادغذایى این ماه از سه هفته 
قبل آغاز شده است چون بسیارى از واحدهایى که اقدام 
به تولید موادغذایى یا عرضه آن در این ماه مى کنند تهیه 
مواد اولیه شان را از چند هفته قبل آغاز کرده  و تا پایان ماه 

مبارك نیز ادامه مکى دهند.
مهدى رفیعى افزود: اولویت ما براى نظارت و بازرسى 
مراکز تولید و تهیه انواع شــیرینى ماه رمضان به ویژه 

زولبیا و بامیه اســت و پس از آن مراکز طبخ انواع آش 
و هلیم بادمجــان و مراکز فروش خرما در دســتور کار 
بازرســان قرار دارد تا مردم با آســودگى، نیاز خود را از 

بازار تهیه کنند.
وى در ادامه با اشاره کنترل مواد اولیه مصرفى در زولبیا و 
بامیه اظهارداشت: در مورد زولبیا و بامیه چیزى که براى 
ما مهم است مواد اولیه مصرفى از جمله نشاسته بوده که 

باید از باالترین کیفیت برخوردار باشد.
به گفته مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان گالب 
مصرفى نیز از نظر میکروبى آزمایش مى شود تا کیفیت 
مناسبى داشته باشد؛ تخم مرغ مورد استفاده در این نوع 
شیرینى هم کنترل مى شود تا خرابى و شکستگى نداشته 

باشد و در شرایط مناسبى نگهدارى شود.

وعده وام 20 میلیاردى دولت به پلى اکریل

فروشندگان اقالم خوراکى، زیر ذره بین بازرسان بهداشت
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آغاز اجراى طرح رمضانى 
«توشه برکت»

همزمـان با آغاز مـاه مبارك رمضـان بیـش از ده هزار 
و 300بسـته غذایى بین خانـواده هاى نیازمند اسـتان 
اصفهان توزیع مى شـود. معاون توسعه مشارکت هاى 
مردمى کمیته امداد امـام خمینى(ره) اسـتان اصفهان 
گفت: این میزان سبد غذایى با کمک سه میلیارد ریالى 
خّیـران وبه منظـور تأمین حداقل معیشـت اقشـار کم 
بضاعت جامعه در طرح «توشه برکت» بین نیازمندان 
توزیع مى شود . عبدالرزاق میرزایى با بیان اینکه اجراى 
این طرح با شـعار هر خانواده اهل سخاوت،تأمین سبد 
غذایى نیازمندان،تا پایان ماه مبارك رمضان ادامه دارد 
افزود: هریک از این سـبدهاى غذایـى 800هزار ریالى 

شامل برنج،حبوبات،ماکارونى و روغن است. 

بزرگ ترین کتابخانه مجازى 
شیعیان در اصفهان 

بزرگ ترین کتابخانه مجازى شیعیان جهان با 17 هزار 
کتاب به صورت رایگان در اصفهان فعال است.مدیر تولید 
مرکز رایانـه اى قائمیه اصفهان افـزود: در این کتابخانه

 Pdf، ،17 هـزار کتـاب در قالـب هـاى جـاوا، اندرویـد 
Epub،Ghb ،Ghm و Html در 14 پلتفرم مختلف نرم 
افزارى به صورت رایگان در دسـترس قرار گرفته است. 
حسین غزالى گفت: این کتابخانه مجازى به چهار زبان 
فارسـى، عربى، انگلیسـى و آذرى در تلفن هاى همراه، 
رایانه ها، تبلـت و گجت ها قابل اسـتفاده اسـت. وى از 
بارگذارى 300 هزار کتاب جدید در این کتابخانه خبر داد و 
گفت: تاکنون 25 میلیون کاربر از 120 کشور جهان از این 

کتابخانه مجازى بازدید و استفاده کرده اند.

3 دانشگاه اصفهان 
در جمع برترین هاى دنیا

3 دانشـگاه اصفهان، صنعتى و علوم پزشـکى در لیست 
برترین دانشـگاه هاى دنیا در سـال 2017قـرار گرفتند. 
بر اساس رتبه بندى الیدن در سـال 2017 میالدى سه 
دانشگاه اصفهان،علوم پزشـکى و صنعتى این استان در 

جمع 902 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند.
در این رتبه بندى دانشگاه صنعتى اصفهان با 42 پله صعود 
از رتبه 463 در سـال 2016 به جایگاه 421 دنیا در سـال 
2017 رسیده است. الیدن از نظام هاى رتبه بندى  معتبر 
بین المللى در کشور هلند است ،که سـطح دانشگاه ها را 
براسـاس شـاخص هاى تأثیر و همکارى هاى علمى و 

اطالعاتى این مراکز ارزیابى مى کند. 

افزایش صندلى هاى 
سینماهاى استان 

معاونـت فرهنگى-هنرى فرهنگ و ارشـاد اسـالمى 
اسـتان اصفهان گفت: در حـال حاضر ده هـزار و 250 
صندلى سینما در اسـتان اصفهان وجود دارد و تا پایان 
سال 96 به 12 هزار صندلى خواهد رسید. پرویز طاهرى 
با بیان اینکه تا پایان دولت دهم 12 سـینما در  اسـتان 
اصفهان فعالیت داشـت امـا در دولـت یازدهـم  تعداد 
سـینماها  به  25 سینما افزایش داشـته است، گفت: در 
حال حاضر 33 سالن سینما در اسـتان به مردم خدمات 

ارائه مى کند.

گچ کشى 
سالن گلزار شهداى اژیه 

با توجه به اینکه اکثر جلسـات عمومى، مناسـبت هاى 
مذهبى، گردهمایى ها، همایش ها، یادواره شهدا و امور 
فرهنگى شـهر اژیه در محل سـالن گلزار شهداى این 
شهر برگـــزار مى گردید و سالن قدیمى فرسوده این 
شهرجوابگوى نیاز شـهروندان نبود ، شهردارى اژیه بنا 
به درخواست شهروندان، عملیات اجرایى و مرمتى این 
سالن را  با متراژ هزار و 800 مترمربع در سال1393 آغاز 
کرد و در حال حاضر عملیات گچ کشى سقف آن در حال 
انجام است. همچنین بر اساس گزارش روابط عمومى 
شـهردارى اژیه، پیش بینى مى گردد اجراى گچ کشى 
و سفید کارى آن تا پایان شـهریور ماه انجام  مى شودو 
نماکارى دیوار هاى آن نیز در دسـتور کار قـرار دارد که 
در آینده اى نزدیک شاهد شـروع نماکارى نیز خواهیم

 بود.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفــت: هیچ کدام از چهار 
شــرکت فوالد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم که 
گفتند حقوق نامتعارف و یا نجومى داشتند، دولتى نیستند.

محمدرضا نعمت زاده دیروز در صحن علنى مجلس براى 
پاسخ به ســئوال نادر قاضى پور نماینده مردم ارومیه در 

مجلس، حاضر شد. 
وى در پاســخ به ســئواالت قاضى پور مبنــى بر اینکه 
چرا بــا مدیــران صنایع، فــوالد مبارکــه، ذوب آهن، 
مس و آلومینیوم که حقوق هاى نجومى دریافت  کرده اند 
برخورد نکرده اید؟ اظهار داشــت: درباره چهار شرکتى 
که گفتند حقوق نامتعــارف و یا نجومى داشــتند باید

 بگویــم هیچکــدام از ایــن شــرکت ها دولتــى 
نیستند.

وى افزود: در شــرکت ملى فوالد دولت 20 درصد سهم 
دارد و سایر این شرکت ها نیز متعلق به سایر دستگاه هاى 
مختلف صندوق ها و بخش عموم از طریق بورس است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: در 
شرکت ذوب آهن، دولت حتى یک درصد سهم هم ندارد 
و عمده سهام آن متعلق به شستا و صندوق بازنشستگى 

تأمین اجتماعى است. 
نعمت زاده یادآور شد: ما در هیچکدام از آیین نامه هاى و 

حقوق ها هیچ گونه دخالتى نداشته ایم.

مسئول دبیرخانه کانون هاى مساجد استان اصفهان از 
اجراى طرح «ربیع القرآن» در مساجد این استان همزمان 

با ماه مبارك رمضان خبرداد.
حجت االسالم والمســلمین رمضانعلى معتمدى گفت: 
اســتقبال از ماه مبــارك رمضان، معرفــى و تجلیل از 
چهره هاى شــاخص قرآنى، تالوت قرآن، جزءخوانى 
روزانه، تفســیر قرآن و برنامه هاى قرآنى در قالب طرح 
«ربیع القرآن» توسط کانون هاى فرهنگى و هنرى در 
مساجد استان اصفهان اجرا مى شــود. وى افزود: طرح 
خادمان قرآنى، برگزارى مســابقات قرآن، خوشنویسى 
آیات قرآن، مسابقه نقاشى با محوریت آیات قرآن ویژه 

کودکان، اجراى تئاتر و سرود، برگزارى محافل انس با 
قرآن کریم نیز در طول سال به ویژه در ماه مبارك رمضان 

توسط کانون هاى مساجد انجام مى شود.
مسئول دبیرخانه کانون هاى مســاجد استان اصفهان 
تصریح کرد: طرح «ربیع القرآن» به دلیل ارتباط قرآن و 
ماه مبارك رمضان انتخاب شده که در اجراى این طرح 

دستگاه هاى ادارى به ویژه صدا وسیما همکارى دارند.
حجت االسالم والمسلمین معتمدى درادامه اظهارداشت: 
طرح «ربیع القرآن» در سراسر استان اصفهان اجرا و در هر 
منطقه متناسب با ظرفیت ها در طول ماه مبارك رمضان 

انجام مى شود.

اجراى طرح «ربیع القرآن» در 
مساجد استان 

فوالد مبارکه و ذوب آهن 
دولتى نیستند

رئیس شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه استان اصفهان در 
گردهمایى مســئوالن نمازجمعه شهرهاى شمال استان 
اصفهان با بیان اینکه اغلب مصالهاى نماز جمعه استان 
اصفهان استاندارد نیست، گفت:  متأسفانه در زمینه ساخت 

مصالهاى نماز جمعه خوب کار نشده است.
سال 1370براى ساخت مصال در اصفهان تصمیم گیرى 
و پس از مکانیابى، در سال 1373 کلنگ آن به زمین زده 
شد تاظرف هشت سال تکمیل شــود. 18پروژه جنبى و 
ســازه اى عجیب از جمله مشــخصات طرحى بود که در 
نهایت به جاى مصال، هایپر مارکت و تعدادى از واحدهاى 

تجارى پروژه به نتیجه رسید.
در سال91با تغییر هیئت امنا و مدیریت مجموعه، طرح کلى 
مجموعه پس از 20 ســال با صرف هزینه هاى میلیاردى 
تغییر کرد. مســئوالن پروژه دالیلى همانند مشــکالت 
اقتصادى و گستردگى طرح، ترافیک حاصل از بهره بردارى 
پروژه، نواقص تأسیســات، تنگى فضا و کمبود پارکینگ 
و موانع دید را مهمترین دلیــل این تغییرات ذکر کرده اند. 
تغییراتى که باعث شد رئیس طرح و مشاوران آن تغییر کرده 
و 18پروژه جنبى نیز حذف و به کاربرى هاى تعدیل شده، 

فضاى سبز و پارکینگ هاى طبقاتى تبدیل شود.
مدیرعامل پروژه مصال بزرگ اصفهان در بهمن ماه سال 
1395اعالم کرد: براى تکمیــل این پروژه به صد میلیارد 
تومان اعتبار دیگر نیاز داریــم. وى عنوان کرد: این اعتبار 
براى ساخت دیوارهاى اصلى، نازك کارى داخلى، هواسازى 

و ساماندهى ورودى هاى مصال ضرورى است. هزینه هر بار 
برگزارى نماز جمعه طبق گفته مدیرعامل مصالى اصفهان 

ده میلیون تومان برآورد شده است.
البته ابراهیم پرچمى درنیمه نخســت ســال 94 اعالم 
کرد که مصالى بزرگ اصفهان طى 20 ســال گذشــته
40 میلیارد تومان اعتبار براى ســاخت آن هزینه شــده و 
براى بهره بردارى کامل این پروژه بــه 70 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز داریم.
در سال هاى گذشته و در مدیریت سابق مصال موضوعى 
در ارتباط با فرســودگى مصالى اصفهان نیز مطرح شد. 
خادم آقا به مسئله فرسوده شــدن مصال پس از 17 سال 
واکنش نشان داد وبا تأکید بر اینکه این پروژه باید ماندگارى 
صد ساله داشته باشد، گفت: البته بخشى از آهن هاى این 
پروژه با زنگ زدگى مواجه شده که با عملیات زنگ زدگى 
که البته هزینه زیادى نیز داشــت، این مشــکل مرتفع 

شد.
مدیرعامل اســبق مجموعه مصالى اصفهان با انتقاد از 
تفاوت هاى مســئوالن و نمایندگان مجلــس به منظور 
اختصاص اعتبــارات بــه پروژه هاى مصال در کشــور 
اظهارداشــت: به عنوان مثال بنا به شــنیده ها در حدود 
320 میلیارد تومان براى سقف مصالى تهران اختصاص 
یافته است و این در حالى است که اعتبار اختصاص یافته 
به مصالى اصفهان بسیار محدود است. هر کسى که در 
مورد اتمام مصال از من سئوال مى کند به او مى گویم پاسخ 
به این سئوال در صالحیت من نیست و پاسخ به این سئوال 

را باید افرادى بگویند که براى این پروژه تعیین بودجه هاى 
اندك را مى کنند!

صرف این هزینه هاى میلیاردى جدا از هزینه هاى جاریه 
مانند آب و برق اســت. زیرا طبق ماده 110قانون اساسى 
کشــورو در تبصره بند الف این ماده قانونى آمده اســت: 
مساجد، مصالها، اماکن مذهبى اقلیت هاى دینى مصرح 
در قانون اساسى و حوزه هاى علمیه شامل مراکز آموزشى، 
پژوهشى و ادارى از پرداخت هزینه هاى حق انشعاب آب، 
برق، گاز و فاضالب و عوارض ســاخت و ساز فقط براى 

فضاى اصلى معاف مى باشند.
در سال هاى گذشته نیز برخى از نمایندگان مجلس نسبت 
به این طرح اظهارنظرهــاى متفاوتى کرده بودند.نماینده 
مردم نجف آباد در ابتداى شــهریور ماه 1388 تنها ساخته 
شدن مصالي شهر اصفهان را مســئله مهمی ندانست. 
حمید سعادت افزود: براي دولت اولویت چندانی ندارد بلکه 
هم  اکنون بسیاري از روســتا ها از نداشتن آب آشامیدنی 
رنج می برند و این گونه مسائل در اولویت دستور کار دولت 

قرار دارد.
باوجــود ایــن، هنــوز انتقادهــاى فراوانى نســبت به 
مصالى اصفهان از بودجه هاى اختصاص یافته به آن تا 
معمارى ، طرح ،رنگ ، نقوش و... عنوان مى شود. اساتید 
معمارى در اصفهان معتقد هســتند که پروژه حال حاضر 
در برابر تجربیات تاریخى شــهر اصفهان شبیه کاردستى 
ناموفقى اســت که با کاغذهاى رنگین نامناسب ساخته 

شده باشد.

تجربیات تاریخى شهر در مقابل کاردستى رنگین 

از «مصالى اصفهان» چه خبر؟

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از اجــراى طرح هاى 
انتظامى و ترافیکى در ماه رمضان در این استان خبر داد.

ســردار عبدالرضا آقاخانى افزود: براساس قانون هرگونه 
هنجار شکنى و روزه خوارى در دید عموم جرم محسوب 
شده و پلیس به عنوان ضابط قضائى موظف است به طور 
قاطع با افرادى که شئون این ماه را رعایت نکنند، برخورد 
کند. رئیس پلیس اســتان اصفهان بر حفــظ حرمت ماه 
مبارك رمضان توسط شهروندان تأکید کرد و گفت: پلیس 
از کســانى هم که به دالیلى قادر به گرفتن روزه نیستند 
مى خواهد از انجام روزه خوارى به صورت آشکار پرهیز و 

حرمت این ماه را حفظ کنند.
وى خاطرنشــان کرد: با همــکارى اداره نظارت براماکن 
عمومى پلیس و شوراى اصناف براى مسافران و گردشگران 
و افرادى که عذر شــرعى دارند مراکزى در ســطح شهر 
و همچنین پایانه هاى مســافربرى پیش بینى شــده که 
این مراکز مى توانند با پوشــش مناســب به ارائه خدمات 
بپردازند. سردار آقاخانى، ساعت کار سایر اغذیه فروشى ها، 
رستوران ها و مراکز پذیرایى در ماه رمضان را از دو ساعت 
قبل از افطار عنوان کرد و گفت: هرگونه توزیع غذا به صورت 
بیرون بر در ساعات روز ممنوع است و در صورت مشاهده با 

متخلفان برخورد قانونى خواهد شد. 

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: وضعیت 
جسمانى یکى از بیماران اصفهانى مبتال به تب کنگو خوب 

شده و وى از بیمارستان مرخص شد. 
غالمرضا اصغرى در پاسخ به اینکه خبرى منتشر شده که 
یکى از افرد فوت شده است، افزود: این خبر صحت ندارد 
و شایعه بوده است. وى بیان کرد: افرادى که مبتال بودند 
بسترى و تحت درمان هســتند و وضعیت جسمانى شان 
رو به بهبودى اســت.اصغرى گفت: هنوز جواب آزمایش 
فرد متوفى مبارکه اى که گفته شده بود به دلیل ابتال به این 

بیمارى فوت شده، نیامده است. 
وى در پاســخ به اینکه آیا خانواده فــرد متوفى آزمایش 
تشخیصى داده اند، تصریح کرد: نیازى نیست که خانواده 
فرد آزمایشــى براى ناقل بودن بیمارى بدهند. اصغرى با 
 CCHF اشاره به این بیمارى خاطرنشــان کرد: ویروس
به وسیله دام، الشه دام، ترشحات و خونابه و کنه هیالوما 
منتقل مى شود؛ مخزن ویروس در طبیعت اصوًال کنه  است 
و البته گاو، گوسفند، بز و خرگوش نیز به عنوان مخزن مطرح 
هستند. وى با اشاره به راه انتقال این بیمارى گفت: کنه ناقل 
بیمارى است ، عفونت در انسان پس از گزش کنه آلوده یا 
له کردن آن روى پوست ، یا تماس با پوست ، الشه حیوان ، 

خون و ترشحات حیوان آلوده ایجاد مى شود.

رئیس اتحادیه کباب و بریانى اصفهان قیمت انواع هلیم، 
آش و کله پاچه را براى ماه مبــارك رمضان در اصفهان 

اعالم کرد. 
احمدرضا اخوان ارجمند با بیان قیمت انواع هلیم و آش در 
ماه رمضان، اظهار داشت: قیمت هلیم بادمجان ممتاز هر 
کیلو ده هزار تومان، درجه یک 9 هزار تومان، درجه2 هشت 
هزار تومان و درجه 3 هفت هزار تومان اســت. وى افزود: 
در ماه رمضان قیمت هر کیلو آش شله قلمکار ممتاز هفت 
هزار تومان، درجه 1 شــش هزار تومان، درجه 2پنج هزار 
تومان و قیمــت هر کیلو آش آبادان، آش شــیراز و... پنج 
هزارتومان تعیین شده است. رئیس اتحادیه کباب و بریان 
اصفهان همچنین قیمت هر کیلو هلیم شیر ممتازبا تزئینات 
کامل  را 9 هزار تومان، هلیم شیر درجه 1 هشت هزار تومان، 
هلیم شیر درجه2 هفت هزار تومان و هلیم ساده با تزئینات 
را هفت هزار تومان اعالم کرد. وى افزود: قیمت هر کیلو 
عدسى درجه یک در ماه رمضان شش هزار تومان و عدسى 
درجه 2 پنج هزار تومان است.اخوان ارجمند با تأکید بر اینکه 
در ماه رمضان تقاضا براى کله وپاچه به طرز محسوســى 
افزایش مى یابد، گفت: قیمت هر دست کله پاچه بزرگ به 
همراه چهار عدد پاچه 40 هزار تومان و قیمت هر دست کله 

پاچه کوچک 35 هزار تومان است.

اجراى طرح هاى انتظامى 
ویژه ماه رمضان در اصفهان

آخرین وضعیت مبتالیان به 
تب کنگو در اصفهان

اعالم قیمت آش و 
هلیم بادمجان در ماه رمضان 

مسئول سازمان بسیج ســازندگى استان اصفهان 
گفت: امســال 300 گــروه جهادى بــه مناطق 
محروم درون اســتانى و بــرون اســتانى اعزام 

مى شوند.
ســرهنگ احســان ا... رضاپور درباره برنامه هاى 
سازمان بسیج سازندگى استان اصفهان در سال 96 
اظهار داشــت: مهمترین برنامه ما اعزام گروه هاى 
جهادى به تعداد 120 هــزار نفر-روز در قالب 300 
گروه به مناطق محــروم درون اســتانى و برون 

استانى است.
وى درباره فعالیت هاى ایــن گروه ها گفت: عمده 
فعالیت هاى این گروه هــا در زمینه هایى همچون 
اشتغال، اقتصاد مقاومتى، محرومیت زدایى، عمرانى 
و بهسازى مدارس است اما فعالیت هاى دیگرى از 
جمله کار در زمینه هــاى فرهنگى نیز جزو خدمات 

این گروه ها به محرومان محسوب مى شود.
مسئول سازمان بسیج ســازندگى استان اصفهان 
افزود: ما عالوه بــر خدمت به محرومان اســتان 

اصفهــان، گروه هاى جهادى زیــادى را نیز براى 
کمک به سایر محرومان به استان هاى دیگر از جمله 
ایالم، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، کهگیلویه و 
بویر احمد، چهارمحال و بختیارى، کرمان، فارس، 

سیستان و بلوچستان اعزام مى کنیم.
وى بیان کرد: ما عالوه بر ساماندهى و سازماندهى 
بســیج متخصصان شــامل بســیج متخصصان 
جامعه کشــاورزى، جامعه عمران، جامعه پزشکى 
و شناســایى متخصصان در هر زمینه و دعوت به 
کار کردن آنها، 150 گروه پزشکى جهادى را براى 
ارائه ویزیت رایــگان به محرومــان و ارائه اقالم 
دارویى به صورت رایگان به مناطق محروم اعزام 

کردیم.
رضاپور خاطرنشان کرد: اولویت بعدى این سازمان 
در ســال 96 اجراى دو هزار و 500طــرح اقتصاد 
مقاومتى شامل صنایع دســتى و مشاغل خانگى، 
گیاهان دارویــى و زعفران، ایجــاد گلخانه ها و... 

است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان 
گفت: در ایام مــاه مبارك رمضــان قیمت پولک 
و نبات اصفهان بدون هیچ گونــه تغییرى عرضه 

مى شود.
علیرضا شیروانى با اشاره به وضعیت بازار پولک و 
نبات اصفهان در ایام ماه رمضان، اظهار داشت: بازار 
همچنان در رکود قرار دارد و هیچ گونه تغییرى در 

ماه هاى اخیر حاصل نشده است.
وى افزود: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و عدم 
فشار بر اقشار آسیب پذیر تمام فروشگاه ها و اعضاى 
اتحادیه پولک و نبــات اصفهان در نظر گرفته اند با 
وجود افزایش نرخ مواداولیه، قیمت این کاالها در 
ماه مبارك رمضان همانند ایــام نوروز 96 عرضه

 شود.
وى با بیان اینکــه افزایش نرخ مواد اولیه فشــار 
مضاعفى بر واحدهاى تولیــدى تحمیل مى کند، 

گفت: در حال حاضر قیمت  هــر کیلو پودر نارگیل 
مورد اســتفاده در پولکى ها از هشــت به 12 هزار 

تومان افزایش داشته است.
وى پیرامون اینکه در حال حاضر بــا کمبود پودر 
نارگیل در شــهر اصفهان مواجه هســتیم، افزود: 
نبود واردات و عدم توزیع مناسب سبب گرانى این 

محصول شده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان 
بیان کــرد: قیمت پولک و نبات ســاده با موقعیت 
کارگاه ها، مرغوبیت جنس، اســتفاده از مواد اولیه 
درجه یک از کیلویى چهار هزار و 500 تا پنج هزار 

تومان متغیر است.
وى اضافه کرد: هرکیلو نبــات زعفرانى در ایام ماه 
مبارك رمضان با قیمت پنج هــزار و 500 تومان 
تا هشــت هزارتومان در واحدهاى تولیدى و شهر 

اصفهان عرضه مى شود.

اولین دسته از فالمینگوها در سال جارى بر فراز تاالب 
بین المللى گاوخونى واقع در شرق اصفهان به پرواز 

درآمدند.
روابط عمومى اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان از مشــاهده حدود 200 قطعه فالمینگو در 

تاالب بین المللى گاوخونى خبر داد.
پس از سه سال غیبت، سال گذشته نیز 150 قطعه از 

فالمینگوها در این تاالب فرود آمدند.
بارش هاى بهاره اخیر موجب آبگیرى قسمتى از این 
تــاالب و تجدید حیات حدود 70 درصدى پوشــش 

گیاهى منطقه از جمله نیزارها شده است.

مشاهده فالمینگوها نشاندهنده آن است که پرندگان 
مهاجر هنوز از این تاالب قطع امید نکــرده اند و در 
صورت تأمین حقابه آن مى توان در آینده دوباره شاهد 
سرزندگى و پویایى این اکوسیستم منحصربه فرد بود.

فالمینگو ها جزو پرندگان حفاظت شــده محسوب 
مى شــوند و طبــق مصوبــه شــورایعالى حفاظت 
محیط زیست جریمه از بین بردن هر قطعه فالمینگو ،

معادل 12 میلیون ریال است.
بهاى هر عدد تخم پرندگان وحشى معادل نصف بهاى 
پرنده و خسارت تخریب النه و آشیانه آنها معادل یک 

سوم بهاى پرندگان است.

اجراى 2500 طرح اقتصاد مقاومتى در سال جارى

عرضه پولک و نبات در ماه رمضان 
بدون تغییر قیمت

فالمینگوها بر فراز گاوخونى به پرواز درآمدند

جمال نوروز باقرى



0606آگهىآگهى 2950 سال چهاردهمدوشنبه  8 خرداد  ماه   1396

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610113641000324 شماره پرونده: 9509983641700930 شماره بایگانی شعبه: 960247 آگهى 
ابالغ وقت رسیدگى به: بیژن خسروى حسب محتویات پرونده کالسه 950965 ك 102 آقاى بیژن خسروى متهم 
به بزه بضرب و جرح، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/07/17 
ساعت 12:00 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت 
عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 215 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/3/234
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113641000269 شــماره پرونده: 9309983642400516 شماره بایگانی شعبه: 960183 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: حسین قنبرى حسب محتویات پرونده کالســه 950965 ك 102 آقاى حسین 
قنبرى فرزند جعفر متهم به بزه فــروش مال غیر، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با اســتناد ماده 115 
قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهــى و از نامبرده دعوت 
مى شود در جلسه مورخ 1396/07/03 ساعت 9:00 صبح در شــعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع 
از خود و رسیدگى حاضر شــوند در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رســیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. 

م الف: 216 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/3/235
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113641000320 شــماره پرونده: 9509983641701334 شماره بایگانی شعبه: 960172 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: حمید ایزدى حسب محتویات پرونده کالسه 960172 ك 102 آقاى حمید ایزدى 
متهم به بزه ضرب و جرح عمدى و توهین، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه 
مورخ 1396/06/28 ساعت 9:00 صبح در شــعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى 
حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 217 عابدى لنجى 

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/3/236
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113641000316 شــماره پرونده: 9409983642400400 شماره بایگانی شعبه: 960215 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: هوتن بنکدار حســب محتویات پرونده کالســه 960215 ك 102 آقاى هوتن 
بنکدار متهم به بزه تحریق و تهدید، بــا توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با اســتناد ماده 115 قانون آیین 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شــود در 
جلسه مورخ 1396/07/05 ساعت 12:00 صبح در شــعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و 
رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 218 

عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/3/237
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113641000290 شــماره پرونده: 9509983641701204 شماره بایگانی شعبه: 960239 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: احمدرضا عسگرى حسب محتویات پرونده کالسه 960239 ك 102 آقاى احمدرضا 
عسگرى متهم به بزه ضرب و جرح عمدى، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه 
مورخ 1396/07/12 ساعت 12:00 در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر 
شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رســیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 219 عابدى لنجى 

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/3/238
حصر وراثت

محسن رهبرنیا باوکالت از طرف خداکرم قاسمى بیستگانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 60 بـه شـرح دادخواست 
به کالسه 85/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى قاسمى 
بیستگانى بشناسنامه 668 در تاریخ 95/10/25  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- مانده على قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 21 ت.ت 1333 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 2- على قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 22 ت.ت 1333 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- نادعلى 
قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 26 ت.ت 1339 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- خدایار قاسمى بیستگانى 
فرزند مرتضى ش.ش 27 ت.ت 1339 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- محمد قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى 
ش.ش 43 ت.ت 1341 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- خداکرم قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 60 ت.ت 
1349 صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- غریب على قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 77 ت.ت 1351 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 8- شیرین جان قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 20 ت.ت 1326 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 9- زهرا قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 888 ت.ت 1341 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
10- ملک قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 889 ت.ت 1342 صادره از لنجان (دختر متوفى) 11- طاهره 
قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 24 ت.ت 1345 صادره از لنجان (دختر متوفى) 12- منیژه قاسمى بیستگانى 
فرزند مرتضى ش.ش 31 ت.ت 1347 صادره از لنجان (دختر متوفى) 13- جواهر مؤذنى بیستگانى فرزند خدامراد 
ش.ش 7 ت.ت 1311 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 221 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/3/239
مزایده

واحد اجراى احکام شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى لنجــان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 
940321  جلسه مزایده اى در روز سه شنبه مورخ 96/3/23 از ســاعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول 
مهریه محکوم لها به میزان 117/366/000 ریال نقدینه و مقدار 25 مثقال طالى 18 عیار و به جهت فروش میزان 
4/285 دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مســکونى واقع در شهر زاینده رود، محله بیستجان- روبروى 
قرض الحسنه جواد االئمه- کوچه گلشــن- سمت راست به مالکیت مرحوم محســن مؤدنى بیستگانى فرزند 
محمد، فاقد ســابقه ثبتى که در حال حاضر تحت تصرف محکوم علیهما مى باشــد و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 250/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت در محل اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى 
حقوقى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعــد مزایده از ملک مورد نظر دیدن 
نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده 
فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کســانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 
که ٪ 10 قیمت کارشناســى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. 

م الف: 223  اجراى احکام شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/240
حصر وراثت

عباسعلى محمدرضائى بیستگانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 18 بـه شـرح دادخواست به کالسه 95/96 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرى محمدرضائى بیستگانى 
بشناسنامه 53 در تاریخ 1388/05/03 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- محمدحسین محمدرضائى بیستگانى فرزند عباســعلى ش.ش 936 ت.ت 1358 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 2- على اکبر محمدرضائى بیستگانى فرزند عباسعلى ش.ش 70 ت.ت 1361 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 3- ناهید محمدرضائى بیستگانى فرزند عباســعلى ش.ش 1712 ت.ت 1349 صادره از اصفهان (دختر 
متوفى) 4- فاطمه محمدرضائى بیستگانى فرزند عباسعلى ش.ش 71 ت.ت 1355 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
5- نسرین محمدرضائى بیستگانى فرزند عباسعلى ش.ش 68 ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- زهرا 
محمدرضائى بیســتگانى فرزند عباســعلى ش.ش 1160013111 ت.ت 1368 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
7- عباسعلى محمدرضائى بیستگانى فرزند حیدرعلى ش.ش 18 ت.ت 1322 صادره از لنجان (همسر متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 222 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/244
مزایده

شماره: 9601913642100004 شماره پرونده: 9409982506400462 شماره بایگانى شعبه: 960285 زمان 
برگزارى مزایده: 1396/3/30 نوبت مزایده: نوبت اول محل برگزارى مزایده: دفتر شعبه اول اجراى احکام کیفرى 
زرین شهر اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب زرین شهر در نظر دارد در پرونده کالسه 960285  این 
اجرا، حسب نیابت واصله از شعبه چهارم اجراى کیفرى دادسراى قم که دستور ضبط وجه الوثاقه به مالکیت آقاى 
کیهان عابدینى فرزند على صادر گردیده است جلسه مزایده اى را جهت فروش ملک مذکور در تاریخ 1396/03/30 
ساعت 9 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. ملک مورد نظر عبارت است از منزل مسکونى در سه طبقه داراى سند 
مالکیت رسمى به پالك ثبتى 103/1179 بخش نه ثبت اصفهان با 376/17 مترمربع عرصه و حدود 337 مترمربع 
اعیانى، سقف ها تیرآهن، دیوارها آجرى، درهاى داخلى چوبى و خارجى آلومینیوم داراى سیستم گرمایش بخارى 
گازى و آبگرمکن و سرمایش کولر آبى و داراى قدمت حدود 15 سال ساخت و در آدرس چمگردان خ صاحب الزمان 
خ قائمیه ك دست چپ منزل شخصى پ 9 باشد که حسب نظریه کارشناسى به میزان 3/500/000/000 ریال 
ارزیابى گردیده است. طالبین خرید مى تواند ظرف پنج روز قبل از جلسه مزایده از ملک مورد نظر بازدید نموده و در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسى شروع و هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد 
آنرا فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. م الف: 225 شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /3/245
مزایده

شماره: 9601913642100003 شماره پرونده: 9409982506400462 شماره بایگانى شعبه: 960283 زمان 
برگزارى مزایده: 96/3/30 نوبت مزایده: نوبت اول محل برگزارى مزایده: دفتر شــعبه اول اجراى احکام کیفرى 
زرین شهر اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب زرین شــهر در نظر دارد در پرونده کالسه 960283  
این اجرا، حسب نیابت واصله از شعبه چهارم اجراى کیفرى دادسراى قم که دستور ضبط وجه الوثاقه به مالکیت 
آقاى جهانگیر انصارى فرزند اله مراد صادر گردیده است جلســه مزایده اى را جهت فروش ملک مذکور در تاریخ 
1396/03/30 ســاعت 10 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. ملک مورد نظر عبارت است از منزل مسکونى 
در یک طبقه داراى ســند مالکیت رســمى به پالك ثبتى 1329 فرعى از 103 اصلى بخش نه ثبت اصفهان با 
219/88 مترمربع عرصه و حدود 159 مترمربع اعیانى، ســقف ها تیرآهن، دیوارها آجرى، درهاى داخلى چوبى و 
خارجى آلومینیوم داراى سیستم گرمایش بخارى گازى و آبگرمکن و ســرمایش کولر آبى و داراى قدمت حدود 
25 سال ساخت و در آدرس چمگردان خ اباذر کوى ســلمان ك آرزو پ 4 مى باشد که حسب نظریه کارشناسى 
به میزان 800/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. طالبین خرید مى تواند ظرف پنج روز قبل از جلسه مزایده 
از ملک مورد نظر بازدید نموده و در جلســه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسى شروع و هر 
کس باالترین قیمت را پیشــنهاد و ده درصد آنرا فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. م الف: 226 

شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /3/246
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ابالغ دادخواســت و ضمائم به خانم مهناز حیدرى- آقاى سعادت خدادادى فرزند 
محمدرضا دادخواستى به خواســته مطالبه 25/000/000ریال وجه بطرفیت خانم مهناز حیدرى که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 140/96 ش/3 ثبت گردیده و علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/4/10 ساعت 4/30 عصر در 
شعبه سوم حقوقى شورا زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 227 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/3/247
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى عزیزا... ابن على کالسه پرونده: 104/96 وقت رسیدگى: 96/5/7 ساعت 
6 عصر خواهان: عزیزا... ابن على خوانده: علیرضا خوشانى فرزند ابوالقاسم خواسته: مطالبه وجه. خواهان دادخواستى 
تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 1 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز 
به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند. ضمناً چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و 
مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیاباً رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى نماید. م الف: 228 کریمى رئیس شــعبه 1 حقوقى شــوراى حل اختالف بخش باغبادران (مجتمع شماره 

یک)/3/248
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973640700101 شماره پرونده: 9509983640700461 شماره بایگانی شعبه: 950472 
خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى آقاى علیرضا زمانى با وکالت خانم صدیقه بصرى فرزند خلیل به نشانى: 
اصفهان- زرین شهر- فوالدشــهر- محله a ۴ بازار کوثر- یال جنوبى- ط 2- پالك 95، خواندگان: 1- آقاى 
غالمرضا سیرجانى فرزند حسن 2- آقاى مهرداد نصیرى فرزند حسن همگى به نشانى: فوالدشهر- آ2- یونیت 
33- بلوك آ3- گل یاس- ط 1- پ 2، خواسته : مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست بانک مهر 
اقتصاد با وکالت خانم صدیقه بصرى به طرفیت آقایان مهرداد نصیرى و غالمرضا سیرجانى به خواسته مطالبه مبلغ 
296255412 ریال به استناد چک شماره 452/262245 عهده بانک صادرات مورخ 95/5/16 و گواهى عدم پرداخت 

بانک محال علیه بانضمام مطلق خسارات و خسارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه مستندات مذکور و وجود اصل چک در 
ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان مندرج در متن آن دارد و نامبرده با وجود ابالغ قانونى اخطاریه و 
ضمایم آن و استحضار از جریان رسیدگى در جلسه مقرر حضور نیافته و الیحه اى نیز تقدیم ننموده و نسبت به دعوى 
و مستندات آن ایراد و اعتراضى بعمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته اند لذا دادگاه با 
استصحاب بقاء دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 295 قانون تجارت و با الهام از قاعده فقهیه تسبیب و تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور 
مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/9/21 حکم به محکومیت تضامنى نامبردگان به پرداخت مبلغ 296255412 
ریال بابت اصل خواسته و همچنین حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل وفق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررسید چک موصوف تا زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى 
از ناحیه بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى است و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و ظرف مهلت بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 229 شمس رئیس شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/249 
احضار

شماره نامه: 9610113641900208 شماره پرونده: 9509983641800605 شماره بایگانی شعبه: 960301 آگهى 
احضار متهم شاپور سلطانى فرزند فضل اله به این وسیله به جنابعالى ابالغ مى گردد آقاى چراغعلى صادقى فرزند 
على اکبر شکایتى علیه شما دایر بر تصرف عدوانى مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه سوم دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب لنجان به کالسه 960301 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ 
مجهول المکان بودن شما با استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ 
نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شده در صورت 
عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 230 عباس زاده دادیار شعبه سوم دادیارى دادسراي 

عمومی و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/250
حصر وراثت

عباسعلى مهدانیان داراي شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه 105/95  ش/1  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى قلى مهدانیان بشناسنامه 7 در تاریخ 95/6/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 2 دختر و یک همسر 
دائمى که عبارتند از: 1- عباسعلى مهدانیان به شماره شناسنامه 19 متولد 45/2/5 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 
2- محمدرضا مهدانیان به شماره شناسنامه 151 متولد 53/7/1 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 3- منصور مهدانیان 
به شماره شناسنامه 112 متولد 43/6/22 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 4- ایرج مهدانیان به شماره شناسنامه 172 
متولد 40/10/2 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 5- فردوس مهدانیان به شماره شناسنامه 6935 متولد 38/7/5 
صادره از اردستان (فرزند متوفى) 6- فریبا مهدانیان به شماره شناسنامه 5 متولد 47/1/14 صادره از اردستان (فرزند 
متوفى) 7- صدیقه عسگرى به شماره شناســنامه 5376/26 متولد 14/2/14 صادره از اردستان (همسر متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 87 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان /3/252
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113640800266 شــماره پرونده: 9609980350600022 شماره بایگانی شعبه: 960022 
خواهان خانم ســهیال روحانى دادخواســتی به طرفیت خوانده محمد زینى اصفهانى به خواســته مطالبه وجه 
سفته تقدیم شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقى شهرســتان لنجان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 حقوقی 
دادگسترى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 960022   5 ح ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/04/10 ســاعت 11:00 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندهگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 آیین دادرســی دادگاه هاي عمومــی حقوقى مدنی در امور مدنى و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 224 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی دادگسترى شهرستان لنجان (زرین شهر) /3/254
مزایده

دایره اجراى احکام حقوقى دادگســترى دهاقان در پرونده کالســه 648/95 اجرا محکوم له خداداد نورشــرق 
به طرفیت عبدا... اقاحســینى به خواســته مطالبه در نظر دارد جهت اســتیفاى حقوق محکوم له هفت ســهم 
مشاع از هیجده ســهم شــش دانگ پالك ثبتى 995 فرعى از 127 اصلى واقع در دهاقان صحراى خللف دزجا 
معادل دویست میلیون و دویست هزار ریال تقویم گردیده و داراى ســند در اجاره هیچ فردى نمى باشد و قیمتى 
که مزایده از آن شــروع مى گردد مبلغ دویســت میلیون و دویســت هزار ریال مى باشــد را از طریق مزایده به 
فروش برساند لذا جلســه مزایده روز پنج شنبه 1396/4/1 ســاعت 10:00 صبح در محل اجراى احکام حقوقى 
دادگســترى دهاقان برگزار مى گردد و طالبین مى توانند 5 روز قبل از مزایده بــه آدرس دهاقان صحراى خلف 
دزجا مراجعه و از ملک مورد مزایده بازدید نمایند. خریدار کســى اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. 
خریدار مى بایستى 10 درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
سپرده دادگسترى واریز نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد و شــخص قبل از وى که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده محســوب مى گردد. م الف: 96/65  

حاتمى کیا قاضى اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان دهاقان (شعبه اول)/3/255
حصر وراثت

عبداله ایازپور داراي شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 96/81 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سرسان ایازپور بشناسنامه 491 در تاریخ 96/1/7 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- گلستان میرزاخانى فرزند خاتم به ش.شناسنامه 
371 متولد 1338 صادره از شیراز (همسر متوفى) 2- عبداله ایازپور فرزند سرسان به ش.شناسنامه 12 متولد 1354 
صادره از شهرضا (پسر متوفى) 3- باقر ایازپور فرزند سرسان به ش.شناســنامه 1 متولد 1339 صادره از دهاقان 
(پسر متوفى) 4- نصرت ایازپور فرزند سرسان به ش.شناســنامه 1 متولد 1345 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 
5- عصمت ایازپور فرزند سرسان به ش.شناسنامه 1 متولد 1349 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 6- ماه بیگم ایازپور 
فرزند سرسان به ش.شناسنامه 4 متولد 1341 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 7- ام البنین ایازپور فرزند سرسان به 
ش.شناسنامه 38 متولد 1358 صادره از شهرضا (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/66 شعبه دوم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/3/256
حصر وراثت

صغرى حیدرى بنى داراي شناسنامه شماره 5036 به شرح دادخواست به کالسه 762/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نصراله حیدرى بنى بشناســنامه 3619 در تاریخ 
96/1/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به همسر و 2 فرزند 
دختر: 1- فاطمه رجبى-ش 284 همســر متوفى 2- صغرى حیدرى بنى- ش 5036 فرزند 3- پروین حیدرى 
بنى- ش 662 فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6514 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/3/258

حصر وراثت
صدیقه رشیدى فر داراي شناسنامه 1267 به شرح دادخواست به کالسه 718/96 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا ساسانى بشناسنامه 5 در تاریخ 95/12/18  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خانم صدیقه رشیدى فر 1267 همسر 
2- محسن ساسانى 19483 فرزند 3- مهسا ساسانى 1272311228 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 6515 شعبه دهم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان/3/259
حصر وراثت

امید امینى داراي شناسنامه شماره  2154 به شرح دادخواست به کالسه 710/96  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد امینى هرندى بشناسنامه 1544 در تاریخ 96/1/8  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عزت بلیغ 1198 همسر 2- امید امینى 2154  
فرزند 3- آزاده امینى 344 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 6516 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/3/260

حصر وراثت
زهره نعمت بخش داراي شناسنامه شماره  40425 به شرح دادخواست به کالسه 731/96  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا نعمت بخش به شناسنامه 1492 در تاریخ 96/2/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فرنگیس مرادى 95726 
همسر 2- زهره نعمت بخش 40425 فرزند 3- عباس نعمت بخش 41541 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6517 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/3/261
حصر وراثت

بى بى گل انصارى داراي شناسنامه شماره 44648228 به شرح دادخواست به کالسه 629/96  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمعه نظر قیومى بشناسنامه خانوار 403124722 در 
تاریخ 95/9/1  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بى بى گل 
انصارى 44648228 همسر 2- عاشیه قیومى 40348600739 فرزند 3- احمد قیومى 40338800739 فرزند 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
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: 6518 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/3/262
حصر وراثت

فاطمه مظاهرى تهرانى داراي شناسنامه شماره 325 به شرح دادخواست به کالســه 773/96 ح 10 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مصطفى روحى خراسانى بشناسنامه 
948 در تاریــخ 96/1/12  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به همســر و 2 فرزند: 1- فاطمه مظاهرى تهرانى- ش 325 همســر متوفى 2- میالد روحى خراســانى- ش 
ملى 1271603012 فرزند 3- على روحى خراســانى- ش ملى 1273314042 فرزنــد والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 6519 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/3/263
حصر وراثت

آمنه سادات چاوش زاده داراي شناسنامه شماره 219 به شرح دادخواست به کالسه 793/96  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه دادخواه بشناسنامه 33 در تاریخ 95/12/28  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سیداکبر چاوش زاده 1154 
فرزند 2- سیدجالل چاوش زاده 2396 فرزند 3- آمنه سادات چاوش زاده 219 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 6520 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/264
حصر وراثت

ارسالن رضایى داراي شناسنامه شــماره 1270150227 به شرح دادخواست به کالســه 800/96 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نعمت ا... بشناســنامه 543 در تاریخ 
95/11/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حســین 
رضایى 6 همســر 2- اشــکان رضایى 2021 فرزند 3- ارســالن رضایى 1270150227 فرزند والغیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 6521 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/265
حصر وراثت

لیال هادیان داراي شناسنامه شماره 464 به شرح دادخواست به کالســه 689/96 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محسن انصاریپور بشناســنامه 224 در تاریخ 95/12/25  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدرضا انصاریپور 
1273080580 فرزند 2- رحمت اله انصاریپور 5 پدر 3- لیال هادیان 464 همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6523 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/266

حصر وراثت
علیرضا ناظمى داراي شناسنامه شماره 2282 به شرح دادخواست به کالسه 687/96  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین ناظمى بشناســنامه 5 در تاریخ 94/9/17  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه محبى دیانى 1161 همسر 
2- علیرضا ناظمى 2282 فرزند 3- مهشــید ناظمى 482 فرزند 4- ناهید ناظمى 1148 فرزند 5- فریبا ناظمى 
اشنى 881 فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6524 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/3/267
حصر وراثت

پریچهر سودمند داراي شناسنامه شماره 1947 به شرح دادخواســت به کالسه 694/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان پرویز ناصرى بشناسنامه 13 در تاریخ 95/11/4  
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- امیرعلى ناصرى 
عزیزى 2420 فرزند 2- پریچهر سودمند 1947 همسر 3- معصومه ناصرى 7187 مادر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 6525 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/268
حصر وراثت

سوسن صوفى داراي شناسنامه شماره 500 به شرح دادخواست به کالسه 696/96 ح 10 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمد صوفى بشناسنامه 283 در تاریخ 96/1/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- بدرالســادات هوایى 
766 همســر 2- سوســن صوفى 500 فرزند 3- الدن صوفى 442 فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6526 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/269
حصر وراثت

آرش فرهودى داراي شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 790/96 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جواد فرهــودى بشناســنامه 141 در تاریخ 95/6/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- افتخارســادات نواب 
درباغى 657 همســر 2- آرش فرهودى 8 فرزند 3- آزیتا فرهودى 927 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6527 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/270
حصر وراثت

جعفر سقائیان اصفهانى داراي شناسنامه شماره 2000 به شرح دادخواست به کالسه 89/96  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى سقائیان اصفهانى بشناسنامه 603 در تاریخ 
1305/1/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر و 
یک فرزند دختر به اسامى ذیل: 1- جعفر سقائیان اصفهانى ش.ش 2000 (فرزند پسر متوفى) 2- امیررضا سقائیان 
اصفهانى ش.ش 14122 (پسر متوفى) 3- سوسن سقائیان اصفهانى ش.ش 1929 (دختر متوفى) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 6528 

شعبه 54 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/271
حصر وراثت

زهرا میوه چى چهارسوقى داراي شناسنامه شــماره 6292 به شرح دادخواست به کالســه 90/96 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن میوه چى چهارسوقى بشناسنامه 
16047 در تاریخ 84/12/10  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
3 دختر: 1- زهرا میوه چى چهارسوقى ش.ش 6292 ،  2- طیبه میوه چى چهارسوقى ش.ش 39380،  3- بهجت 
میوه چى چهارسوقى ش.ش 1594 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 6529 شعبه 54 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/3/272
حصر وراثت

فهیمه فدکى داراي شناسنامه شماره 1304 به شرح دادخواست به کالسه 81/96  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس فدکى بشناسنامه 292 در تاریخ 96/2/4  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند پسر و یک فرزند دختر و 
یک همسر دائمى به اســامى ذیل: 1- امیررضا فدکى ش.ش 1998 (پســر متوفى) 2- فهیمه فدکى ش.ش 
1304 (دختر متوفى) 3- منیژه سالمتیان حسینى ش.ش 723 (همســر دائمى متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 6530 

شعبه 54 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/273
حصر وراثت

زهرا محمدزاده ورپشتى داراي شناسنامه شماره 1956 به شرح دادخواست به کالسه 34/96  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس منتظر بشناسنامه 9265 در تاریخ 96/2/6  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند پسر یک فرزند دختر 
و یک همسر دائمى به اسامى زیر: 1- رضا منتظر ش.ش 1741300320 (پسر متوفى) 2- کوثر منتظر ش.ش 
1273881559 (دختر متوفى) 3- زهرا محمدزاده ورپشتى ش.ش 1956 (همسر دائمى متوفى) والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 6531 

شعبه 54 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/274
حصر وراثت

مریم دادخواه داراي شناسنامه شماره 3198 به شرح دادخواست به کالسه 54/96  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حجت حبیبى جزى بشناسنامه 93312 در تاریخ 96/1/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند دختر و یک همسر 
دائمى و یک مادر به اســامى زیر: 1- ســتاره حبیبى جزى ش.ش 6655258- 127 (دختر متوفى) 2- مریم 
دادخواه ش.ش 3198 (همســر دائمى متوفى) 3- ایران هادیان جزى ش.ش 6852 (مــادر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 6532 شعبه 54 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/275
حصر وراثت

نازیال نادرى داراي شناسنامه شماره 2382 به شرح دادخواست به کالسه 71/96  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى نادرى نوکابادى بشناسنامه 27 در تاریخ 95/12/28  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 دختر و همســر و مادر: 
1- نازیال نادرى نوکابادى ش.ش 2382 دختر متوفى 2- ســاناز نادرى نوکابادى ش.ش 7805 دختر متوفى 
3- پرى کرباسیون ش.ش 339 همسر متوفى 4- گوهر عطائى ش.ش 81 مادر متوفى والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 6533 

شعبه 54 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/276
حصر وراثت

رضوان هویداکاشى داراي شناسنامه شماره 49091 به شرح دادخواست به کالسه 47/96  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرجان مجیرى بشناسنامه 4459 در تاریخ 95/1/7  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند پسر یک فرزند دختر 
یک همسر دائمى یک مادر و یک پدر به اسامى زیر: 1- على احمدى فراز ش.ش 8- 423656-127 (فرزند پسر 
متوفى) 2- النا احمدى فراز ش.ش 3- 630469-127 (دختر متوفى) 3- محمدهادى احمدى فراز ش.ش 3079 
(همسر متوفى) 4- رضوان هویداکاشى ش.ش 49091 (مادر متوفى) 5- عباس مجیرى ش.ش 69 (پدر متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
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: 6534 شعبه 54 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/277
حصر وراثت

منوچهر محبوب داراي شناسنامه شماره 448 به شرح دادخواست به کالســه 740/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه کاموسى بشناسنامه 388 در تاریخ 96/1/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و سه دختر و یک پسر: 
1- منوچهر محبوب- ش 448 همسر متوفى (همسر) 2- روشنک محبوب- ش 399 فرزند متوفى 3- شهرزاد 
محبوب- ش 233 فرزند متوفى 4- مهرنوش محبوب- ش 2091 فرزند متوفى 5- محمدرضا محبوب- ش 
710 فرزند متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6535 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/3/278
حصر وراثت

رضوان گمنیان داراي شناسنامه شماره 64 به شرح دادخواست به کالسه 742/96 ح 10  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایرج رئوفیان بشناسنامه 35034 در تاریخ 96/2/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و 4 دختر و 2 پسر: 1- آذر 
رئوفیان- ش 62359 فرزند 2- محمدرضا رئوفیان- ش ملى 1281009334 فرزند 3- مریم رئوفیان- ش 68645 
فرزند 4- افسانه رئوفیان- ش 1854 فرزند 5- على رئوفیان- ش 68644 فرزند 6- اعظم رئوفیان- ش 62360 
فرزند 7- رضوان گمنیان- ش 64 همسر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6536 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/279
حصر وراثت

مهین قاسمى داراي شناسنامه شــماره 1120 به شرح دادخواست به کالســه 739/96  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت آقا خدام اصفهانى بشناسنامه 24232 در تاریخ 
95/11/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر و دو 
دختر و دو پسر: 1- مهین قاسمى- ش ش 1120 فرزند متوفى 2- محمد تواهن- ش 37396 فرزند متوفى 3- 
زهرا میالنى- ش 319 فرزند متوفى 4- احمد تواهن- ش 37395 فرزند متوفى 5- على تواهن- ش 8473 همسر 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 6537 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/280

حصر وراثت
اصغر قصرى فرد خوزانى داراي شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 753/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم قصرى فرد خوزانى بشناسنامه 7530 در تاریخ 
95/11/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار دختر و 
یک پسر: 1- اصغر قصرى فرد خورانى - ش 43669 فرزند 2- سکینه قصرى فرد خورانى- ش 43668 فرزند 
3- خدیجه قصرى فرد خورانى - ش 43670 فرزند 4- فاطمه قصرى فرد خورانى - ش 740 فرزند 5- شهناز 
قصرى فرد خورانى - ش 1318 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6538 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/281
حصر وراثت

زهره صنایع پرور داراي شناسنامه شماره 48705 به شرح دادخواست به کالسه 706/96  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین صنایع پرور بشناسنامه 8125 در تاریخ 95/1/16  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهره صنایع پرور 48705 
فرزند 2- زهرا صنایع پرور 87 فرزند 3- زینت صنایع پرور 255 فرزند 4- على صنایع پرور 520 فرزند 5- عصمت 
پاك روان لنبانى 534 همسر والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6539 شــعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان/3/282

حصر وراثت
رامین ریحانى بزرگ داراي شناســنامه شماره 3657 به شــرح دادخواست به کالســه 760/96  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عفت آقابابائى دستگردى بشناسنامه 
790 در تاریــخ 96/2/2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- رامین ریحانى بــزرگ 3657 فرزند 2- غالمرضا ریحانى بزرگ 916 فرزنــد 3- حمیدرضا ریحانى بزرگ 
659 فرزند 4- سوسن ریحانى بزرگ 42114 فرزند 5- مهین ریحانى بزرگ 520 فرزند والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 6540 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/283
حصر وراثت

محسن آقاجانى داراي شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 765/96  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه ســلطان عنایتى خرزوقى بشناسنامه 3305 در تاریخ 
96/1/20  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- تقى آقاجانى 
1916 همسر 2- حسین آقاجانى 128 فرزند 3- محســن آقاجانى 3 فرزند 4- بتول آقاجانى 91 فرزند 5- زهرا 
آقاجانى 580 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 6541 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/3/284
حصر وراثت

على شیخى نصرآبادى داراي شناسنامه شماره 5309 به شرح دادخواست به کالسه 680/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبى شیخى نصرآبادى بشناسنامه 1455 در تاریخ 
95/6/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حمید شیخى 
نصرآبادى 42 فرزند 2- على شــیخى نصرآبادى 5309 فرزند 3- ناهید شیخى نصرآبادى 23 فرزند 4- بدرى 
شیخى نصرآبادى 138 فرزند 5- جمیله شیخى نصرآبادى 73 همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 6544 شعبه دهم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/285
حصر وراثت

عباس قربانى داراي شناسنامه شماره 859 به شرح دادخواست به کالسه 685/96  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه شاهمرادى بشناسنامه 10 در تاریخ 95/9/3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدعلى قربانى چادگانى 126 
همسر 2- محمود قربانى 36 فرزند 3- فاطمه قربانى چادگانى 685 فرزند 4- عباس قربانى 859 فرزند 5- فاطمه 
قربانى 685 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6545 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/3/286
حصر وراثت

فاطمه حسینى داراي شناسنامه شــماره 18 به شرح دادخواست به کالســه 6088/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عما بزوى بشناسنامه در تاریخ اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- یاسر بزوى 83907127 ،  2- زینب بزوى 
83907195 ، 3- سحر بزوى 4- فاطمه حسینى حسن آبادى 18 همسر 5- فریده همدانى 85889234 والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 6546 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/287
حصر وراثت

مهین ترك نژاد داراي شناسنامه شــماره 1081 به شرح دادخواست به کالســه 69/96  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین حاجى حسینى بشناسنامه 42 در تاریخ 
95/10/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند پسر 
و دو فرزند دختر و یک همسر دائمی و یک مادر به اســامى ذیل: 1- محمد حاجى حسینى ش.ش 1827 (پسر 
متوفى) 2- اکرم حاجى حسینى ش.ش 43 (دختر متوفى) 3- زهرا حاجى حسینى ش.ش 777 (دختر متوفى) 
4- مهین ترك نژاد ش.ش 1081 (همســر متوفى) 5- اقدس مســتأجران ش.ش 25 (مادر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 6548 شعبه 54 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/289
حصر وراثت

اعظم صادقى داراي شناسنامه شماره  838 به شرح دادخواست به کالسه 30/96 ش ح 54 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه صادقى قهســاره بشناسنامه 12 در تاریخ 
94/5/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 دختر: 1 – اعظم 
صادقى ش.ش 838 دختر 2-  مهین صادقى قهساره ش.ش 70226 دختر 3- معصومه صادقى قهساره ش.ش 
559 دختر 4- هاجر صادقى قهساره ش.ش 285 دختر 5- سکینه صادقى قهساره ش.ش 1451 دختر والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 6555 شعبه 54 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/290
حصر وراثت

مجتبى کوپائى داراي شناسنامه شماره 35421 به شــرح دادخواست به کالسه 783/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم مرتضوى کوپائى بشناسنامه 28311 در تاریخ 
95/9/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند: 1- رسول 
کوپائى-ش ش 26735 فرزند 2- مرتضى کوپائى- ش 26736 فرزند 3- مصطفى کوپائى- ش 825 فرزند 4- 
مجتبى کوپائى- ش 35421 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 6559 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/3/292

حصر وراثت
مهرى جعفرزاده داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالســه 754/96 ح 10 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن جعفرزاده بشناسنامه 75 در تاریخ 96/1/31  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و یک پدر و یک پسر و 
یک دختر: 1- مهرى جعفرزاده – ش ش 404 همسر 2- نرگس جعفرزاده – ش ش 2416 فرزند 3- حجت اله 
جعفرزاده – ش ش 8363 پســر متوفى 4- خداداد جعفرزاده – ش ش 329 پدر متوفى والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 6560 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/293
حصر وراثت

مهدى حکیمى بشناسنامه شماره 1210001861 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره 123/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان حمیدرضا حکیمى 
بشناسنامه شماره 194 در تاریخ 1395/12/14 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مهدى 
حکیمى فرزند حمیدرضا شماره شناسنامه 1210001861 نســبت با متوفى (فرزند) 2- مجید حکیمى فرزند 
حمیدرضا شماره شناسنامه 3420 نسبت با متوفى (فرزند) 3- مریم حکیمى فرزند حمیدرضا شماره شناسنامه 
439 نسبت با متوفى (فرزند) 4- مصطفى حکیمى فرزند حمیدرضا شماره شناسنامه 1272955719 نسبت با 
متوفى (فرزند) 5- معصومه اسکندرى پور فرزند کاظم شماره شناسنامه 362 نسبت با متوفى (همسر). اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 

م الف: 408 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/298
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى- خواهان رحمان منتظرى با وکالت داودکاظمیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده به انتقال 
سندرسمى یکدستگاه خودروى پراید سفید بطرفیت خواندگان 1.اسماعیل انصارى2.ابراهیم قنبرى3.سیدعلى 
یحیى زاده فیروزآبادى به این شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس ازارجاع 
بشماره 219/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/11 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده، نظربه اینکه 
خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خواندگان اخطار مى گردد که با 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 شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوب ت درج خواهد شد. م الف: 4518 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/3/315
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به خانم فرشته دهقانى فرزند غالمحسین- آقاى محمد 
عابدینى فرزند رجبعلى دادخواستى به خواسته انتقال سند خودرو پراید به شماره 582 ى 99- ایران 23 بطرفیت 
خانم فرشته دهقانى و غیره که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 133/96 ش/3 ثبت گردیده 
و علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود روز 96/4/10 ساعت 4/15 عصر در شعبه سوم حقوقى شورا زرین شهر حاضر و در همین خالل با 
مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى 
و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 246 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (زرین شهر) (مجتمع شماره یک)/3/357
اجراییه

شماره: 1150/95- 950816 به موجب راي شماره 960997679720003 تاریخ 96/1/14 حوزه شعبه 42 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ابراهیم کاظمى حسن آبادى فرزند على به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال قطعى اتومبیل کامیون کشنده 
سیستم ماك به شماره انتظامى 137 ع 43  ایران 13 و پرداخت مبلغ 1/350/000 ریال هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى تا اجراى کامل حکم و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. مشخصات محکوم له: غالمرضا ابراهیمیان 
دستجردى فرزند احمد شغل: بازنشسته به نشــانى: اصفهان- خ ســهروردى- ك جالالن شرقى- مجتمع 
زاینده رود- ط اول. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 5380 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/410

احضار
پرونــده:  شــماره   9610463624700001 درخواســت:  شــماره 
9509983624700161  شماره بایگانی شعبه: 950175 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 950175 بازپرسی اردســتان متهم آقاي بهروز صمدى فرزند حمزه به 
اتهام خیانت در امانت نسبت به دو فقره چک به شماره هاى 459545 و 459546 
بانک کشاورزى اردستان از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد با توجه به 
مجهول المکان بودن نامبرده بدین وسیله در اجراي ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفري مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول 
بازپرسی دادسراي عمومی و انقالب اردستان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد 
شد. م الف: 86 کریمى برزکى بازپرس شــعبه اول بازپرسی دادسراي عمومی و 

انقالب شهرستان اردستان/3/257
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خرداد؛ موعد ارائه
 اظهارنامه مالیاتى مشاغل

معاون مالیات هاى مستقیم سازمان امور مالیاتى کشور 
گفت: موعد ارائه اظهارنامه مالیاتى صاحبان مشـاغل 

(اشخاص حقیقى) خردادماه است.
نـادر جنتى بـا تأکید بـر اینکـه برخـوردارى از هر نوع 
تسـهیالت و معافیت هـاى مالیاتـى منـوط بـه ارائـه 
اظهارنامـه مالیاتى در موعد مقرر قانونى اسـت، اظهار 
داشـت: فعاالن اقتصـادى به منظـور بهره منـدى از 
مشـوق هاى قانونى نرخ صفر و یا هرگونه تسهیالت 
دیگر، بایـد اظهارنامه مالیاتـى خـود را در مهلت مقرر 

قانونى ارائه کنند.
وى در ادامه با اشاره به قانون مالیات هاى مستقیم افزود: 
مؤدیان مالیاتى به منظور بهره مندى از معافیت مالیاتى 
براى عملکرد سال 1395، حداکثر تا 31 خردادماه سال 

جارى مهلت دارند اظهارنامه مالیاتى را ارائه دهند.
معاون مالیات هاى مستقیم سازمان امور مالیاتى کشور 
خاطرنشان کرد: در صورتى که صاحبان مشاغل با هر 
میزان درآمد اظهارنامه مالیاتى خـود را در مهلت مقرر 
ارائه نکنند، عالوه بر اینکه مکلـف به پرداخت مالیات 

هستند، مشمول جرایم نیز خواهند شد.

گوشت 21 هزار تومانى 
در راه است

همزمان با شروع ماه مبارك رمضان تصمیمات تازه اى 
درباره اقالم غذایى پرمصـرف در این ماه اتخاذ شـده 
اسـت. در همین راسـتا، براى تنظیم بازار مـاه مبارك 
رمضان روزانه دو تا سـه هزار تن الشه گوشت قرمز به 
صورت منجمد و به قیمت هر کیلوگرم 21 هزار تومان 

توزیع مى شود.
با توجه به افزایش مصرف مواد غذایـى در ماه مبارك 
رمضان و احتمال رشد قیمتى کاال ها، مقرر شد روزانه 
دو تا سه هزار تن الشه گوشت قرمز به صورت منجمد 
به قیمت هـر کیلوگرم 21 هـزار تومان در مـاه مبارك 

رمضان توزیع شود. 

یارانه ضمانت وام مى شود
مدیر امور مشتریان و بانکدارى عمومى بانک کشاورزى 
گفت: تا پایان خردادماه یاراکارت به تمام کشاورزانى که 
یارانه خود را از این بانک دریافت مى کنند، داده مى شود 

تا یارانه آنها ضمانتى براى اقساط آنها شود.
محمد رضا غفورى در مورد اجراى طرح جدید یاراکارت 
اظهار داشت: به دنبال طرحى بودیم تا کشاورزان براى 
دریافت وام هاى ُخرد مراحل پیچیده ادارى را طى نکنند 
و با تضامین ساده بتوانند وام هاى فورى و مورد نیاز خود 

را دریافت کنند.
وى اضافه کرد: از همین رو طرح یاراکارت در دسـتور 
کار قرار گرفت که تا پایان خردادماه تمام کشـاورزانى 
که یارانه خود را از بانک کشـاورزى دریافت مى کنند، 
مى توانند از طریق همین کارت به راحتى یارانه خود را 

ضمانتى براى اقساط پرداختى وام نمایند.
مدیر امور مشتریان و بانکدارى عمومى بانک کشاورزى 
به این نکته اشاره کرد که حتى کشاورزان مى توانند با 
دریافت تسـهیالت از طریـق همیـن کارت ماهانه به 
صورت خودکار یارانه خود را به عنوان اقساط به بانک 

کشاورزى بپردازند.

هشدار فائو درباره شیوع 
ویروس مرگبار ماهى تیالپیا

سازمان خواربار و کشـاورزى ملل متحد (فائو) هشدار 
داد ویروس بسـیار مسـرى «دریاچه تیالپیا» اگر چه 
خطرى بـراى سـالمت انسـان ها نـدارد، امـا در حال 
شـیوع در میـان ماهیـان پرورشـى و طبیعـى تیالپیا 
بوده و یکى از مهمترین منابع تغذیه انسـانى را تهدید 

مى کند.
ایـن ویـروس هیـچ گونـه خطـرى بـراى سـالمتى 
انسـان ها ندارد، اما مى توانـد جمعیت آبزیـان آلوده را 
به شـدت کاهش دهد. در هشـدار فائو اعالم شده که 
هنوز مشـخص نیسـت این بیمارى مى تواند از طریق 
محصوالت منجمـد تیالپیا نیز سـرایت کند یـا نه اما 
احتماًال سـطح توزیع ویروس دریاچه تیالپیـا از آنچه 
امروز گمان مى رود گسترده تر بوده و تهدید بزرگى علیه 

پرورش این نوع ماهى در سطح جهانى است.

خبر

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى 
ایران گفت: امسال 200 هزار میلیارد ریال تسهیالت، براى 
افزایش ظرفیت ده هزار بنگاه کوچک و خروج آنها از رکود 

در نظر گرفته  شده است.
على یزدانى گفت: با توجه به تعداد زیاد بنگاه هاى کوچک 
و پراکندگى آنها در کشور، همچنین بیشترین آسیب هاى 
وارده به آنها در سال هاى گذشــته، عزم جدى براى رفع 

مشکالتشان وجود دارد.
به گفته وى، ایــن اقدام در ادامه طرح رونق تولید اســت؛ 
طرحى که در ســال 1395 کلید خورد و باعث شــد بیش 
از هفت هزار و 500 واحد صنعتى کوچک و متوســط که 

با شرایط بحرانى روبه رو بودند، احیا شــوند. وى افزود: در 
این طرح که از ابتداى سال گذشته تعریف شد، واحدهاى 
کوچک و متوسط افزایش تولید را در دستور کار قراردادند 
و هدف گذارى طرح رونق تولید در ســال گذشــته براى 
احیاى واحدهاى صنعتى بود که باید 24 هزار واحد صنعتى 
براى رونق تولیدات خود، از تسهیالت بانکى به میزان 17 
هزار میلیارد تومان بهره مند شوند اما کمبود نقدینگى مانع 
حصول این نتیجه شــد؛ براى همین این طرح براى سال 
جدید هم تمدید مى شود. به گفته وى، مطابق برنامه ابالغى 
وزارتخانه، امسال افزایش ظرفیت ده هزار بنگاه و خروج آنها 

از رکود در دستور کار است .

در حالى که همیشــه در مبادالت اقتصادى تولیدکننده 
از خریدار طلــب دارد، کارخانجــات مخابراتى ایران 
به عنوان فروشــنده بــه مخابرات 33 میلیــارد تومان 
بدهــکار هســتند چنانکه بــه گفته معاون شــرکت، 
مخابرات همواره 50 درصد مبلغ خرید را به کارخانه ها 

مى پردازد.
کمــال بیگدلــى گفــت: مخابــرات 33 میلیــارد 
تومــان از کارخانجــات مخابراتــى طلــب دارد. 
وى ادامــه داد: در گذشــته مبلــغ طلبــکارى هفت 
میلیارد تومــان بود که بــه رقم فعلــى افزایش یافته 

است. 

به گفتــه وى، در حال حاضــر مخابرات همــواره هر 
میــزان خریدى کــه از کارخانجــات مخابراتى ایران 
دارد، مبلغ 50 درصــد آن را مى پــردازد و بقیه را بابت 
طلبــکارى منظــور مى کنــد، امــا بــا این شــرایط 
نیز ایــن تولیدکننــده نمى توانــد حقــوق کارگران 
خــود را بدهد و کارخانجــات مخابراتى چــاره اى جز 
این ندارند. معــاون مالى و امور مجامع شــرکت هاى 
تابعه شــرکت مخابرات در توضیح مبلــغ اقالم راکد 
و ســنواتى از بدهى کارخانجات مخابراتــى ایران به 
عنوان یکــى از بندهــاى تشــکیل دهنده بدهى خبر

 داد. 

بدهى 33 میلیاردى کارخانجات 
مخابراتى به مخابرات!

تداوم پرداخت تسهیالت به 
بنگاه هاى کوچک و متوسط

رئیس کل بانک مرکزى دربــاره برنامه بانک مرکزى 
براى ادغام بانک هاى مجاز توضیحاتــى ارائه کرد و 
البته به سپرده گذاران و مشتریان بانک ها اطمینان داد 
که هیچ جاى نگرانى براى آنها نیست و از این سیاست 

متأثر نخواهند شد.
ادغــام تعاونى هاى اعتبارى و یا مؤسســات مالى غیر 
مجاز در مؤسســات و بانک هاى مجاز سیاستى  است 
که طى ســال هاى گذشــته و در  جریان ساماندهى 
بازار غیر متشــکل پولى و کنترل فعالیت مؤسســات 
غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزى قرار داشته و به 
دنبال آن مؤسساتى موفق به دریافت مجوز شده اند که 
مجموعه اى از تعاونى هاى غیر مجاز  تحت فعالیت  آنها 

قرار گرفته اند و این روند نیز همچنان ادامه دارد.   
در حالى اکنون در حدود 35 بانک و مؤسســه اعتبارى 
مجــاز در حال فعالیت هســتند که  چنــدى پیش در 
اظهارات مقامات بانکى اشــاره اى به این شده بود که 
امکان ادغام بانک ها و مؤسســات مجاز وجود خواهد 
داشــت این موضوع گرچه تاکنون عملیاتى نشده اما 
چندى اســت که مخاطبان شــبکه بانکى با اخبارى 
درباره ادغام بانک هاى بزرگ و کوچک مواجه شــدند 
که به طــور  طبیعى آنهــا را درباره ســرانجام منابع و 

سپرده هایشان نگران کرده است.
 این در حالى اســت که ولى ا...سیف، رئیس کل بانک 
مرکزى  احتمال ادغام بانک ها را تأیید کرده و تأکید دارد 
که این یکى از روش هاى نزدیک شــدن صورت هاى 

مالى بانک هاى ایرانى به استانداردهاى روز دنیاست.
آنطور که ســیف عنوان کرده تصمیم بــراى ادغام در 
درجه اول بر عهده ســهامداران خود بانک ها قرار دارد 
ولى در مسیرى که بانک مرکزى براى استاندارد سازى 
صورت هاى مالى بانک ها در پیش گرفته، این موضوع 
وجود داشته و خود ســهامداران نیز ممکن است از آن 

استقبال  کنند.
وى توضیح داد: هدف ما این اســت که بتوانیم نسبت 
هاى مالى در صورت هاى مالــى بانک هاى ایرانى را 
به نســبت هاى روز بانکدارى دنیا نزدیک کنیم که در 
این حالت مهمترین موضوع نســبت کفایت سرمایه 
بانک هاست و براى تأمین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه 
ســرمایه آورده خود را افزایش دهند، ســهام جدید در 
بورس عرضه کنند و یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر 

ادغام شوند.
رئیس شــوراى پول و اعتبار گفت: وقتــى بانک ها با 
یکدیگر ادغام مى شوند، صرفه جویى قابل توجهى براى 
آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت  تمام شده و  
هزینه خدمات آنها کاهش مى یابد. از سوى دیگر برخى 
از هزینه هاى دیگر از جمله هزینه هاى مربوط به شعب 
کاهش مى یابد چرا که وقتى دو بانک با یکدیگر ادغام 

مى شوند، دیگر دلیلى براى وجود دو شعبه از آن در یک 
خیابان وجود ندارد. در این حالت مى توانند یکى از شعب 

را تعطیل کنند و آن را در جاى دیگرى توسعه دهند.
سیف، در عین حال به سپرده گذاران بانک ها و مؤسسات 
مجازى که ممکن است در آینده با یکدیگر ادغام شوند 
اطمینان داد که به هیچ وجــه از این تصمیم آنها متأثر 
نخواهند شــد، حتى اگر دو بانک و شــعبه هاى آنها با 

یکدیگر ادغام شود.
وى یادآور شد: سپرده گذاران، سرمایه گذاران بانک ها 
هستند و بانک مرکزى هرگز اجازه  نخواهد داد که منافع 
سپرده گذاران دچار مشکل شود، از سوى دیگر بانک ها 
در فضاى رقابتى به هیچ عنوان اقدامى نخواهند کرد که 
مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جاى نگرانى 

براى آنها وجود ندارد.

احتمال ادغام بانک ها
رئیس  شـوراى پـول و اعتبار: سـپرده گــذاران نگـران نبـاشند

رئیس اتحادیه میوه و ســبزى با بیان اینکه در روزهاى آینده احتمال کاهش قیمت هندوانه، ملون و طالبى در بازار وجود دارد، گفت: پیاز گران شده و این گرانى تا حدود 15 روز 
آینده ادامه خواهد داشت.

حسین مهاجران وضعیت بازار میوه را در روزهاى ابتدایى ماه مبارك رمضان آرام توصیف کرد و اظهارداشت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم هندوانه بین 400 تا هزارتومان، ملون 
بین هزار تا دو هزار تومان و طالبى بین هزار و 500 تا دو هزار و 500 تومان است.

وى با بیان اینکه پیش بینى نمى شود افزایش قیمتى طى روزهاى آینده در این زمینه داشته باشیم، افزود: احتمال کاهش قیمت طى روزهاى آتى نیز وجود دارد.
رئیس اتحادیه میوه و سبزى ادامه داد: در حال حاضر قیمت ها مناسب است چون ما با فراوانى محصول در بازار مواجه هستیم ضمن اینکه امسال عرضه میوه هاى سردرختى در 

بازار نیز بسیار زیاد است.
مهاجران قیمت هرکیلوگرم زرد آلو را بین چهار هزار تا 12 هزار تومان، گوجه سبز بین دو تا 12 هزار تومان، توت فرنگى بین چهار هزار تا 13 هزار تومان و سیب زمینى را نیز بین 

هزار و 200  تا هزار و 800 تومان اعالم کرد.
وى همچنین از افزایش قیمت پیاز در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم پیاز به ســه هزار تومان رسیده که دلیل آن نیز این است که هم اکنون کل کشور به 

محصول منطقه دزفول وابسته شده و حدود ده تا  15 روز آینده محصول اصفهان وارد بازار مى شود و قیمت ها متعادل خواهد شد.

پیاز گران شد

 احتمال کاهش قیمت هندوانه و طالبى

کارشناس ارشد اشتغال و مدرس کسب و کار با تشریح 
طرح کارورزى جدید و برنامه جذب 150 هزار کارورز در 
بنگاه ها و واحدهاى اقتصادى کشور گفت: پرداختى به هر 

کارورز در سال جارى 310 هزار تومان است.
مســلم خانى، درباره طرح کارورزى فارغ التحصیالن 
دانشــگاهى گفت: در ســال هاى 1387و 1388 در دو 
سال پیاپى طرح کارورزى فارغ التحصیالن دانشگاهى 
در راستاى توانمندسازى و اشتغال پذیرى فرهیختگان 
و بسترسازى براى اشــتغال آنان انجام شده است.این 
کارشناس ارشــد بازار کار و کارآفرینى اظهارداشت: در 
آن سال ها هر یک از دارندگان مدارك تحصیلى از فوق 
دیپلم تا دکتراى کلیه رشته هاى تحصیلى (غیر از دانش 
آموختگان رشته هاى علوم پزشــکى و پیراپزشکى) به 
مدت 11 ماه در یکى از بنگاه هاى کسب و کار متناسب با 
نوع رشته هاى تحصیلى شان به مدت 44 ساعت در هفته 
به فعالیت مشغول مى شــدند و با در نظر گرفتن مدرك 
تحصیلى کارورزان از50 تا 90 درصد حداقل دســتمزد 
مصوب شورایعالى کار را به عنوان کمک هزینه کارورزى 

دریافت مى کردند.
خانى ادامه داد: کمک هزینه کارورزى مورد اشاره نیز به 
نسبت 50 درصد توسط دولت (وزارت کار و امور اجتماعى) 

و50 درصد توسط کارفرمایان پرداخت مى شد .
این استاد دانشگاه تأکید کرد: از سال 89 به بعد به دلیل 
نبود منابع مالــى و محدودیت هاى بودجــه اى، طرح 
کارورزى فارغ التحصیالن دانشــگاهى، عمًال از دستور 

کار خارج شد.
خانى گفت: الزم به توضیح است که معموًال تشکالت 
کارگرى هم با اجراى این طــرح مخالفت کرده و آن را 
موجب استثمار احتمالى نیروى کار دانش آموخته و اخراج 
نیروى کار موجود در مراکز کســب و کار مى دانستند و 

ســازمان تأمین اجتماعى نیز از مخالفان آشکار و پنهان 
این طرح بود.

مشاور عالى کســب و کار و کارآفرینى تصریح کرد: در 
اصالحیه طرح کارورزى فارغ التحصیالن دانشگاهى، 
دوره کارورزى حداقــل چهار ماه و حداکثر شــش ماه 
اعالم شــده و کارورزان صرفًا یک سوم حداقل مصوب 
شــورایعالى کاررا به عنوان مقررى بیــکارى یا هزینه 

آموزش دریافت خواهند کرد.
وى افزود: این مبلغ از ســوى دولت به کارورزان اعطا 
مى شود و کارفرمایان هیچ حق الزحمه اى به کارورزان 
نمى دهند. کارورزانى که پس از شــش ماه کارورزى در 
همان بنگاه کســب و کار استخدام شــوند تا دو سال از 

معافیت کامل بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهند شد.
این کارشناس ارشد بازار کار بیان داشت: کارورزان مایل 
به فعالیت در این طرح و کارفرمایان راغب به اســتفاده 
از توان و تحصص کارورزان براى ثبت نام به ســامانه
karvarzi. mcls. gov. ir مراجعــه کنند و ســایر امور 
اجرایى و ادارى را از طریق مراکز مشاوره شغلى و کاریابى 

انجام دهند.
خانى اظهارداشت: ظرفیت اعالم شده براى این طرح در 
سال96، به تعداد 150 هزار نفر خواهد بود. هر چند طرح 
کارورزى فارغ التحصیالن دانشــگاهى به شیوه اى که 
اعالم شد به توانمندسازى و اشتغال پذیرى و بسترسازى 
براى اشتغال فرهیختگان جویاى کار به عنوان یک طرح 
بسترساز براى اشتغال بهینه، مورد تأیید و حمایت است اما 
شایسته تر آن است که طرح کارورزى براى دانشجویان 
تمام رشته هاى تحصیلى در حین تحصیل و قبل از فارغ 
التحصیلى و دریافت مدارك تحصیلى، توسط دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالى انجام شود و این دوره به عنوان 

بخشى از دوران تحصیل محسوب شود.

جزئیات طرح کارورزى جدید

 حداقل مزد کارورزان، 310 هزار تومان

مانده کل سپرده هاى ریالى و ارزى در سراسر 
کشور در فروردین 96 بالغ بر هزار و 283هزار 
میلیارد تومان بوده که نســبت بــه فروردین 
95 به میزان 217 هــزار میلیارد تومان معادل 

20/4درصد افزایش داشته است. 
نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی معادل 85/7درصد بوده که نســبت به 
فروردین 95 معــادل 3/1واحد درصد افزایش 

داشته است. 

 نســبت بــاالي 100 درصــد 
تسهیالت به سپرده ها در 7  استان

نســبت تســهیالت به ســپرده ها در هفت 
اســتان باالي 100درصد بوده است. نسبت 
تسهیالت به سپرده ها در اســتان هاي عمدتًا 
محروم کشور ازجمله گلستان، لرستان، اردبیل، 
چهارمحال وبختیاري، ایالم، خراسان شمالی و 
کهگیلویه وبویراحمد باالتر از 100درصد بوده 
است، اما در سایر استان هاي کشور این نسبت 
با رعایت ســپرده قانونی و کمتر از 100درصد 

بوده است.
رقم تسهیالت در 15 اســتان باالتر از سپرده، 
بعد از کسر سپرده قانونی بوده و در استان هاي 
مازندران، گیالن، کرمان، کرمانشاه، سمنان، 
لرستان، قزوین، کردستان، زنجان، گلستان، 
اردبیــل، چهارمحال وبختیــاري، ایــالم، 
خراسان شــمالی و کهگیلویه وبویراحمد رقم 
تسهیالت بیش از سپرده ها بعد از کسر سپرده 

قانونی بوده است.

سهم باالي استان هاي بزرگ
11 استان اول کشــور شامل تهران، اصفهان، 
خراســان رضوي، فــارس، خوزســتان، 
آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، کرمان، 
گیالن، مازندران و البرز، روي هم 1117میلیارد 
تومان معادل 87درصد کل سپرده هاي کشور 
و 844هزار میلیارد تومان معادل 85/6درصد 
کل تسهیالت بانکی را جذب کرده اند و سهم 
آنها از بازار پول و بانکداري کشور تقریبًا شش 
برابر 20 استان دیگر کشور در جذب تسهیالت 
و 6/6برابر آنها در جذب ســپرده اســت. پنج 
استان بزرگ کشور شــامل تهران، اصفهان، 
خراســان رضوي، فارس و خوزستان نیز روي 
هم 975 هزارمیلیــارد تومان معادل 76درصد 
سپرده ها را جذب کرده اند و این پنج استان روي 
هم 74درصد تسهیالت معادل 730هزارمیلیارد 

تومان تسهیالت دریافت کرده اند .

سهم 11 استان، 
6 برابر 20 استان 
دیگر در بازار پول!

عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى گفت: پرداخت 
تســهیالت به تنهایى نمى تواند به اشــتغالزایى کمک 
کند، زیرا این تسهیالت تنها صرف خرید وسایل زندگى 

روستاییان شده و صرف اشتغالزایى نمى شود.
غالمرضا کاتب با اشــاره به ردیف بودجه میلیاردى براى 
اشتغالزایى در بخش روستایى و عشایر، افزود: دولت پیش 
از سال 96 الیحه اى با عنوان برداشت 1/5 میلیارد دالرى 
از صندوق توسعه ملى براى اشتغالزایى در مناطق روستایى 

و عشایر به تصویب رساند.
وى با بیان اینکه این الیحه تنها برداشت را مورد توجه قرار 
داده، اما چگونگى اجراى آن را مورد توجه قرار نداده است، 
تصریح کرد: روشن است تنها پرداخت تسهیالت نمى تواند 
به اشتغالزایى کمک کند، زیرا این تسهیالت تنها صرف خرید 
وسایل زندگى و موتور سیکلت و جشن و سرور در روستاها 

مى شود و عمًال صرف اشتغالزایى نمى شود.
وى با بیان اینکه این الیحه داراى چند نقص است، تصریح 
کرد: یکى از نقص هاى الیحه اشــتغالزایى روستاییان و 

عشایر، مشخص نبودن متولى اصلى آن است.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتى تأکید کرد که براى تأمین آرد 
مورد نیاز نانوایى ها و نان براى شهروندان هیچ مشکلى 
وجود ندارد و قیمت انواع نان نیز همان نرخ هاى قبل بوده 

و تا کنون تغییرى نکرده است.
قاســم زراعت کار در رابطه با وضعیت قیمت نان در ایام 
ماه رمضان بیان داشت: مشکلى براى تأمین نان در ماه 
مبارك رمضان وجود ندارد و قیمت انواع نان نیز تغییرى 

نخواهد کرد.
وى در رابطــه وضعیت تأمین آرد بــراى تولید نان بیان 
داشت: با وجود ذخیره سازى بیش از 8/5میلیون تنى به 
خودکفایى رسیدیم و برآوردها نشان مى دهد که امسال 
بیش از 11 میلیون تن گندم توسط دولت خریدارى شود 
که باید به فکر صادرات گندم باشیم و به این معناست که 
در تأمین آرد مورد نیاز نانوایى ها هیچ مشکلى نخواهیم 

داشت.
رئیس اتحادیه نانوایان ســنتى تأکید کرد که در صورت 
اجراى طرح یکسان ســازى آرد نانوایى ها  امکان صرفه 

جویى بین 1/5 تا دو میلیون تن دیگر آرد را داریم.

خرید لوازم خانگى به 
جاى اشتغال!

افزایش
 قیمت نان نداریم



هیچ کارى خــدا را از کار دیگر باز نمى دارد و گذشــت زمــان در او 
دگرگونى ایجاد نمى کند و مکانــى او را در بر نمى گیرد، هیچ زبانى 
قدرت وصف او را ندارد و چیزى از خدا مخفى و پنهان نیست. نه تعداد 
قطرات فراوان آب ها، و نه ســتارگان انبوه آســمان و نه ذرات خاك 
همراه با گرد بادها در هوا و نه حرکات مورچگان بر سنگ هاى سخت 

موال على (ع)و نه استراحتگاه مورچگان ریز در شب هاى تار.

بدون شرح
طرح: ایران کارتون

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز سوم ماه مبارك رمضان:
فاَههِ َوالتَّْمویِه، َواْجَعْل  ْهَن َوالتَّْنبیَه، َوباِعْدنى فیِه ِمَن السَّ اَللّـُهمَّ اْرُزْقنى فیِه الذِّ

لى نَصیبًا ِمْن ُکلِّ َخْیر ُتْنِزُل فیِه، بُِجوِدَك یا اَْجَوَد اْالَْجَودیَن.
خدایا روزیم کن در این ماه تیزهوشى و بیدارى و دورم گردان در آن از بى 
خردى و اشتباه کارى و مقرّر فرما برایم بهره اى  از هر خیرى که در آن نازل 

گردانى بجود و کرمت اى بخشنده ترین بخشندگان. 
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حمله دزدان شمشیر 
به دست به مرد 

طالفروش

است؟چرا سرمایه گذارى در سئو (SEO) از لحاظ تجارى منطقى است؟ ىمنطق لحاظتجا از از) طق) ؟تج نط تظ م سحاظ ى لح SEOSEEOO)سئو ىد مایهگذا س ا سئوسچ گذ سچ دیه (ما ى
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استقالل روى تعصب امید استقالل روى تعصب امید 
حساب نکند!حساب نکند!
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شهردارى بادرود با استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد ساماندهى معدن زباله تر و خشک در معدن زباله شهردارى را طبق شرایط و مشخصات 
ذیل از طریق آگهى مزایده به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واگذار نماید. 

قیمت پایه مزایده: 
قیمت پایه واگذارى معدن زباله 400/000/000 ریال براى مدت یک سال مى باشد

شرایط مزایده: 
1- متقاضیان شرکت در آگهى جهت دریافت اطالعات کافى در خصوص محل معدن مى توانند به شهردارى مراجعه نمایند. 

2- شرکت کنندگان باید داراى توانایى مدیریت اجرایى و ساماندهى معدن و توانایى مالى بابت تهیه ضمانت نامه بانکى و کلیه حقوق شهردارى را داشته باشد. 
3- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

4- کلیه پیشــنهاد دهندگان در مزایده بایســتى مبلغ 40/000/000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب ســپرده شهردارى به شماره سیبا 
106682190001 نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و فیش آن را ضمیمه پیشنهاد نمایند. 

5- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهادات خود را با توجه به قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 96/3/24 در پاکت الك و مهر شده محتوى 
فیش سپرده بانکى و برگ پیشنهادى با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگى همراه با آدرس و ذکر شماره تلفن پس از امضاء به دبیرخانه محرمانه شهردارى 

تسلیم و رسید دریافت دارند. 
6- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11:00 صبح روز پنج شنبه مورخه 96/3/25 در محل شهردارى با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى قرائت و 

سپس تعیین برنده مشخص خواهد شد. 
7- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و پیشنهادات مخدوش و مبهم و ناخوانا و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- افراد شرکت کننده باید صالحیت شرایط دریافت پروانه کسب و مجوز از اداره محیط زیست و سایر ارگانهاى ذیربط را داشته باشند. 
9- افراد شرکت کننده متعهد و ملزم به رعایت و قوانین مربوطه و مجوز و مصوبه شوراى اسالمى شهر خواهد بود. 

10- مدت زمان واگذارى محل اجراى پروژه یک سال شمسى است و در پایان مهلت هیچگونه حق و حقوقى براى طرف قرارداد (بهره بردار) ایجاد نخواهد کرد. 
11- افراد شرکت کننده باید متأهل و داراى مدرك پایان خدمت نظام وظیفه باشند. 

12- سپرده هاى نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد به نفر اول باقى خواهد ماند. چنانچه نفرات اول و دوم و سوم پس از ابالغ کتبى شهردارى ظرف مدت حداکثر 
یک هفته از قرارداد خوددارى نمایند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 

13- افراد تعیین برنده حق واگذارى مدیریت اجرائى پروژه را به غیر ندارند و کلیه هزینه آگهى و درج در روزنامه و....... به عهده برنده مزایده مى باشد. 

شهردارى فالورجان در نظر دارد براساس مصوبه شــماره 4/1096 مورخ 95/12/14 مدیریت 
اجراى بازار روز (جمعه) واقع در فالورجان- بلوار سپاه- کوچه شهید کریم زاده را طبق شرایط 
و مشخصات ذیل براساس قیمت کارشناسى به متقاضیان واجد شرایط بصورت اجاره به مدت 

یکسال شمسى واگذار نماید. 
الف) قیمت پایه بهره بردارى براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 12/500/000 ریال مى باشد 

که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود. 
ب) متقاضیان مى بایســت آخرین قیمت پیشــنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز 

سه شنبه مورخ 96/03/16 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده 

مى باشد. 
د) شهردارى (کمیسیون) بنا به صرفه و صالح در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید. 

(آگهى مزایده عمومى)

«آگهى مزایده»
مجید صفارى- شهردار بادرود 

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

نوبت اول

دوم نوبت 

متقاضیان شرکت در مناقصه با توجه به اطالعات زیر مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 
سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانى دانشگاه به 

آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه نمایند. 
شرایط متقاضیان حقوقى: گواهى معتبر صالحیت پیمانکارى حداقل پایه پنج دررشته تأسیسات 

از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور 
برآورد اولیه به هنگام شده: 10/238/847/307 ریال براساس فهرست بها 1396 

تاریخ توزیع اســناد مناقصه: از روز دوشــنبه مورخ 1396/3/8 لغایت روز سه شنبه مورخ 
 1396/3/16

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى تعمیرات و تکمیل
 کلینیک مرکز خدمات جامع سالمت شهید 

خجسته کوهپایه وابسته به مرکز بهداشت شماره یک اصفهان براساس فهرست بهاء سال 1396

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداش تى درمانى استان اصفهان 

م الف: 45468  
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مسعود کیمیایى فیلمساز نســل اولى سینماى ایران و 
خالق آثارى ماندگار در گنجینه سینما، از احتمال ساخت 

«ضیافت 2» خبر داد.
مســعود کیمیایى فیلمساز مطرح کشــور که آخرین 
ســاخته اش در «قاتل اهلى» در چنبــره اختالف با 
ســرمایه گذار آن گیر کرده، در گفتگویى کوتاه اعالم 
کرد: پیشنهادى شــده براى ســاخت «ضیافت 2». 
قصه همان آدم هاســت در 30 ســال بعد. اینکه این 
آدم ها چه سرنوشــت هایى پیدا کــرده و حاال چه کار 
مى کنند محور و چارچوب قصه فیلم را تشکیل خواهد 

داد.کیمیایــى در مــورد ضــرورت هــاى ســاخت 
«ضیافت 2» گفت: این پیشــنهادى است که توسط 
یکى از سرمایه گذاران شده و عالقه مندى او به ساخت 
«ضیافت2» ناشى از حس نوستالژیکى است که نسبت 

به این فیلم دارد.
«ضیافت» که در ســال 1374 ساخته شــد، داستان 
هفت رفیق دوران دبیرســتان را تعریــف مى کند که 
پس از پایان تحصیالت خود در دبیرستان «بدر» قرار 
مى گذارند چند سال بعد در یک روز مشخص در مغازه 
اغذیه فروشى محله شــان که پاتوق آنها بوده دور هم 

جمع شوند. این هفت رفیق پس از سال 
ها به پاتوق قدیمى شــان مى آیند امــا هر کدام، 

سرگذشت و موقعیت متفاوتى پیدا کرده اند.
فریبرز عرب نیا، بهزاد خداویســى،  پارســا پیروزفر،  
رامیــن پرچمى، مهــدى خیامــى،  محمــد رجبى 
و زنده یاد حســن جوهرچى، بازیگــران نقش هفت 
رفیــق بودند کــه از قضا پس از گذشــت 22 ســال 
از ســاخت و اکــران «ضیافــت»، هر کــدام از آنان 
سرنوشــتى متفــاوت در کارنامــه هنرى خــود پیدا 

کرده اند.
عرب نیا که پاى ثابت سریال هاى دینى تلویزیون شد 
و حضورش در فیلم هاى ســینمایى به سطح پایینى 
رسید؛ بهزاد خداویسى تقریبًا همان موقعیت قبلى اش 
در عرصه بازیگرى را حفظ کرد. پارسا پیروزفر پس از 
حضور موفق در فیلم هایى چــون «مهمان مامان» و 
سریال پر مخاطب «در چشــم باد»، تالش بازیگرى 
خود را در صحنه تئاتر ادامــه داد. رامین پرچمى پس 
از مشــکالتى که در ســال 88 برایش به وجود آمد، 
تقریبًا حضورى در میدان بازیگرى نداشــته اســت. 
از مهــدى خیامــى و محمــد رجبــى هم پــس از 
«ضیافت» خبر چندانى شنیده نشد. حسن جوهرچى که 
پس از «ضیافت»، بخت خود را در سریال هاى مختلف 
تلویزیونى آزمود و اواخر سال گذشته در عین ناباورى، 
درگذشــت. «ضیافت» هر چند نقــدى اجتماعى از 
دورانى داشت که بازار سرمایه دارى و بیزینس به شکل 
حیرت آورى در حال رشــد بود، اما از برخى مسائل نیز 
در امان نماند. شایعه سرمایه گذارى نهادهاى امنیتى 
در این پروژه و فیلم بعدى یعنى «ســلطان» باعث شد 
در نگاه عالقه مندان به ســینماى کیمیایى نسبت به 
مواضع مطرح شده در فیلم و نقد اجتماعى آن تغییراتى 
ایجاد شود. کیمیایى اما این اتهامات را به شدت رد کرد 
و کسانى را که مروج این شایعات بودند مورد سرزنش 

قرار داد.
باید منتظــر ماند و دید کــه کیمیایى براى ســاخت 
«ضیافــت 2» مصمم تر اســت یا ســاخت این فیلم 
نوســتالژیک را پــس از کارگردانى پروژه ســینمایى 

«عدالت شوم» جلوى دوربین خواهد برد.
با وجود آنکه سال 95 و مشکالت عدیده اى که تولید 
فیلم «قاتل اهلى» و شکل تهیه آن براى کیمیایى به 
وجود آورد را مــى توان بدترین ســال در کارنامه این 
سینماگر لقب داد اما ســال 96 و خبرهاى خوب تولید 
فیلم، چشم انداز متفاوت و بهتر نسبت به سال گذشته 

و مشــکالت «قاتل اهلى» را براى مسعود کیمیایى 
رقم خواهد زد.

«ضیافت» مسعود کیمیایى براى سینما 
رضا رشیدپور  مجرى برنامه «حاال خورشید» با انتشار متنى 
از افرادى نوشت که با سوءاستفاده از یک ویدئوى تقطیع 

شده با الفاظ ناشایست به او توهین شده و وى را تهدید 
کرده اند.

رضا رشــیدپور در ادامه افزود: «در این چند روز 
برخى با ارســال پیام هاى سراسر بى شرمى 

و الفاظ رکیک به من تــالش کردند که 
اهداف غیراصیل و کوته نگرانه خودشان 

را پیش ببرند. از گفتگوى طوالنى من 
با یک پایگاه خبرى که چند ســال 
پیش صورت گرفته و مربوط به تأثیر 
سریال هاى ساخت ترکیه بر ذهن و 
جان مخاطب گرانمایه ایرانى است، 

چند ثانیه را تقطیع و پخش کرده اند 
تا به گمان خودشان فضاى غرورآمیز 

پس از انتخابات و شــور ملــى در میهن 
عزیزمان و به ویژه آذربایجان پاك را تحت 

تأثیر قرار بدهند. اگر این موضوع به فحاشى به 
من محدود مى شد واکنشى نشان نمى دادم اما از 
دو چیز نمى توان ساده عبور کرد . اول مادر مهربان 
و ارجمندم که مورد توهین بى شرمانه قرار گرفت. 
دوم مام میهن که مورد هجمه وقیحانه عده اى 
بى اصالت واقع شده. کودکانه من را تهدید به قتل 
(!) کرده اند... اتفاقاً نیک بدانند که چو ایران نباشد 

تن من مباد.»

مجرى مشهور 
تلویزیون 

تهدید به قتل شد
ورشید» با انتشار متنى 
ز یک ویدئوى تقطیع 

شده و وى را تهدید 

ین چند روز 
ى شرمى 

ند که 
شان 

ن 
 

 
یز 

میهن 
 را تحت 

فحاشى به 
ى دادم اما از 
 مادر مهربان 
ه قرار گرفت. 
حانه عده اى 
هدید به قتل 
ایران نباشد 

شهور 
ون 

تل شد

در میان فیلم هاى سینمایى روى پرده بازیگرانى از نسل هاى 
مختلف حضور دارند که تقریباً سهم بازیگران سرشناس زن 

بیشتر است.
ثریا قاسمى، مهناز افشار، ویشکا آسایش، پگاه آهنگرانى، 
طناز طباطبایى، پریناز ایزدیار، هانیه توســلى، یکتا ناصر و 
شقایق فراهانى از جمله بازیگران زنى هستند که این روزها 

برپرده سینماها فیلم دارند. 
پرفروش ترین فیلم این روزهاى ســینماى ایران عالوه بر 

بازیگران اصلى که در نسخه قبلى خود 
داشت، بازیگران قدیمى دیگرى 

هم در آن حضور دارند 
که مى توان به شهال 

ریاحى و کتایون 
امیرابراهیمــى 

اشاره کرد.
در «نهنــگ 
 :2 عنبــر

سلکشــن 
رؤیــا» رضا 
عطــاران هم 
به همراه مهناز 
افشار و ویشکا 
سه  آســایش 
بازیگــر مطرح 
این فیلم هستند 
و در کنــار آنها 

حسام نواب صفوى، امیرحسین آرمان، سیروس گرجستانى، 
رضا ناجى، على قربان زاده، محسن قاضى مرادى، اسدا... یکتا 

و احمدرضا اسعدى هم بازى مى کنند.
دیگر فیلم ســینماها که این روزها در حال اکران اســت؛ 
«ویالیى ها» اســت که بازیگران زن اصلــى آن همگى 

چهره هایى مطرح هستند.
ثریا قاسمى پس از مدتها نقش پررنگى را در فیلمى سینمایى 
در حال اکران دارد که براى آن جایزه سیمرغ نقش مکمل زن 

را از جشنواره سى وپنجم فیلم فجر دریافت کرد، سیمرغى که 
براى دریافت آن در این رویداد شرکت نکرد و پس از آن در 
اکران افتتاحیه  فیلم، ثریا قاسمى با بیان اینکه به نقش مکمل 
در این فیلم اعتقادى ندارد، گفــت: «ما نقش اول و مکمل 
نداریم و همه در این فیلم قهرمان هســتیم، بنابراین نقش 

مکمل را در این عنوان ها قبول ندارم.»
طناز طباطبایى و پریناز ایزدیــار دو بازیگر مطرح دیگر این 
فیلم هســتند که با حضور صابر ابر در «ویالیى ها» ایفاى 

نقش کرده اند.
هنگامه قاضیانى یکى دیگر از هنرپیشــگانى است که در 
فیلم «برادرم خســرو» به همراه شــهاب حسینى و ناصر 
هاشمى ایفاى نقش کرده اســت. البته شهاب حسینى که 

نقش یک شخص دو در این فیلم  در 
کرده است، فیلم قطبى بازى 

را هــم بــا نام دیگرى 
ن  متحــا ا »
نهایى» روى 
پــرده دارد 
که در آن با 
لیال زارع 
همبازى 

است.
«تیک 
آف» 

احسان عبدى پور هم دو بازیگر زن دارد که سوگل قالتیان 
نقشى متفاوت از آنچه در تئاتر داشته را به نمایش گذاشت. 
او در این فیلم که بیشتر بازیگران با لهجه جنوبى صحبت 
مى کنند با پگاه آهنگرانى و مصطفى زمانى همکارى داشته، 
ضمن اینکه رضا یزدانىـ  خوانندهـ  هم در این فیلمى نقشى 

متفاوت بازى کرده است.
پربازیگرترین فیلمى که در حال حاضر اکران مى شود هم 
«آشوب» نام دارد که یکتا ناصر، شهره لرستانى، آشا محرابى 
و لیال اوتادى بازیگران زن آن هستند و کوروش تهامى، آتیال 
پسیانى، فرهاد آییش، همایون ارشادى، امیرحسین صدیق، 
داریوش فرهنگ، محمدرضا هدایتى، ارژنگ امیرفضلى، نادر 
سلیمانى، رامین ناصرنصیر، نیما فالح، فخرالدین صدیق 
شریف، داریوش کاردان ، رضا فیاضى، سعید امیرسلیمانى، 
رضا بنفشه خواه، میرطاهر مظلومى و غالمحسین لطفى هم 

بازیگران مرد این فیلم کاظم راست گفتار هستند.
دیگر فیلمى که مدت زمان خیلى زیادى از اکران آن نمى گذرد 
«نقطه کور» است که محمدرضا فروتن، هانیه توسلى، شقایق 
فراهانى، محسن کیایى، خاطره اسدى، مریم بوبانى و نیکى 

مظفرى از بازیگران شناخته شده آن هستند.

در میان فیلم هاى سینمایى روى پرده بازیگرانى از نسلهاى 
مختلف حضور دارند که تقریباً سهم بازیگران سرشناس زن 

بیشتر است.
ثریا قاسمى، مهناز افشار، ویشکا آسایش، پگاه آهنگرانى، 
طناز طباطبایى، پریناز ایزدیار، هانیه توســلى، یکتا ناصر و 
شقایق فراهانى از جمله بازیگران زنى هستند که این روزها 

برپرده سینماها فیلم دارند. 
پرفروش ترین فیلم این روزهاى ســینماى ایرانعالوه بر

بازیگران اصلى که در نسخه قبلى خود 
داشت، بازیگران قدیمى دیگرى 

هم در آن حضور دارند
الشهال که مىتوان به 
ریاحى و کتایونن
امیرابراهیمــىــى

اشارهکرد.
در «نهنــگ 
:2 عنبــر

سلکشــن 
رؤیــا» رضا 
عطــاران هم 
به همراه مهناز 
افشار و ویشکا 
سه  آســایش 
بازیگــر مطرح 
این فیلم هستند 
و در کنــار آنها

امیرحسین آرمان،سیروس گرجستانى، حسام نواب صفوى،
ىىىىىىىىىىىىناجىىىى، على قربان زاده، محسن قاضى مرادى، اسدا... یکتا  رضا 

و احمدرضا اسعدى هم بازى مى کنند.
دیگر فیلم ســینماها که این روزها در حال اکران اســت؛ 
«ویالیى ها» اســت که بازیگران زن اصلــى آن همگى 

چهره هایى مطرح هستند.
ثریا قاسمى پس از مدتها نقش پررنگى را در فیلمى سینمایى 
در حال اکراندارد که براى آنجایزه سیمرغنقشمکمل زن

را از جشنواره سى وپنجم فیلم فجر دریافت کرد، سیمرغى که 
براى دریافت آن در این رویداد شرکت نکرد و پس از آن در 
اکران افتتاحیه  فیلم، ثریا قاسمى با بیان اینکه به نقش مکمل 
در این فیلم اعتقادى ندارد، گفــت: «ما نقش اول و مکمل 
نداریم و همه در این فیلم قهرمان هســتیم، بنابراین نقش 

مکمل را در این عنوان ها قبول ندارم.»
طناز طباطبایى و پریناز ایزدیــار دو بازیگر مطرح دیگر این 
فیلم هســتند که با حضور صابر ابر در «ویالیى ها» ایفاى 

نقش کرده اند.
هنگامه قاضیانى یکى دیگر از هنرپیشــگانى است که در 
فیلم «برادرم خســرو» به همراه شــهاب حسینى و ناصر 
هاشمى ایفاى نقش کرده اســت. البته شهاب حسینى که 

نقش یک شخص دودر این فیلم در 
کرده است، فیلم قطبى بازى

را هــم بــا نام دیگرى 
ن  متحــا ا »
نهایى»روى

پــرده دارد 
که در آن با 
لیال زارع

همبازى 
است.

احسان عبدى پورهم
نقشى متفاوت از آنچه
او در این فیلم که بیش
مى کنند با پگاه آهنگر
ضمن اینکه رضا یزدان
متفاوت بازى کرده اس
پربازیگرترین فیلمى
«آشوب»نامدارد کهی
و لیال اوتادى بازیگران
پسیانى، فرهاد آییش،
داریوش فرهنگ، محم
رامین ناصر سلیمانى،
شریف، داریوش کارد
رضا بنفشه خواه، میرط
بازیگران مرد این فیلم
دیگر فیلمى که مدتز

ت »ا «نقطهک
ذرد ى ن ن

 محمدرضا فروتن، هانیه توسلى، شقایق 
یى، خاطره اسدى، مریم بوبانى و نیکى

شناخته شده آن هستند.

است.
«تیک 
آف»

«نقطه کور» است کهم
ىىىانى، محس محس محس محسنکین کین کین کیایایایای فراه
مظمظظمظمظففففرفرىاز بازیگرانش

کیهان مدعى شد؛ پرویز پرستویى در صفحه شخصى خود نوشت: «بخاطر همدردى کردن با بازماندگان، قهرمانان بى ادعا 
و جان برکف که باعث آزاد سازى خرمشهر یا بهتر بگویم خونین شهر شدند پستى گذاشتم که هم یاد آور آن روزمان باشد و 
هم به مسئولین و دولتمردان یاد آورى کنیم که خرمشهر را این مردان خدا آزاد کردند و بر ماست که همیشه به یادشان باشیم 
و مبادا یادمان برود که هرچه داریم از همین شهدا و جانبازان و مفقودین است.اما نمى دانم به چه دلیل این پست از اینستاى 

بنده برداشته شده و در حیرتم که چه اتفاقى افتاده! لطفاً مرا توجیه کنید که دلیل این کار چیست؟»
اما مطلب پرستویى که از اینستاگرام سانسور شده چیســت. وى در یادداشتى به مناسبت سوم خرداد، سالگرد آزادسازى 
خرمشهر نوشته بود: «خرمشهر آزاد شد،  یادمان نرود، خرمشهر را این مردان خدا آزاد کردند. مى دانم با دیدن این صحنه ها، 
کلى کامنت خواهم داشت که تو رو خدا این پست رو بردارید، آدم حالش بد مى شه ولى من مى گم اشکالى نداره بزار حالمون 
بد بشه، بذار مسئولین و دولتمردان ببینند و این دسته بندى ها رو کنار بگذارند. چپگرا و راستگرا، این خط کشى ها رو کنار 
بگذارند و از اهداف این شهدا و جانبازان و مفقودین پاسدارى کنند و احساس مسئولیت کنند و با همدلى و خلوص براى 
حفظ ایران زمین تالش کنند. چرا که آنها زمانى که از مملکت و اعتقاداتشان پاسدارى مى کردند، به هیچ خط کشى فکر 
نمى کردند، جز حفظ خاك و سرزمین عزیزمان ایران؛ نه به دنبال قدرت بودند و نه طلبى از کسى داشتند و نه دارند.ما همگى 
براى قطره قطره خونى که این عزیزان ریختند مسئولیم، نیستیم؟!روح همه قهرمانان سرزمینمان شاد و یادشان گرامى.»

پرویز پرستویى از دولت انتقاد کرد، مطلبش سانسور شد!

هومن ســیدى با انتشــار این عکس در 
صفحه اش نوشــت: «هرچقــدر خودت 
رو مجبور کنى و بیشتر ســعى کنى آدم 
جالبى باشــى، نفرت انگیز تر مى شــى. 
بهتــر اینه که خودت باشــى همــراه با 

محمدزاده،رفیق،بازیگر آدم حسابى.» 

رفیق جان

مراسم افتتاحیه رستوران خانم فریبا نادرى 
با نام «دلیجان»، با حضــور چهره هاى 

سرشناس هنرى افتتاح شد.

رستوران خانم بازیگر

محمدرضا گلــزار با انتشــار این عکس 
در کانــال تلگرامــى اش نوشــت: «از 
محبت مردم نازنیــن در تمام ایران عزیز 

سپاسگزارم.»

تشکر

داریــوش اســدزاده این عکــس را در 
اینستاگرامش منتشر کرد. 

بدون شرح

سهم پررنگ بازیگران زن بر پرده سینماسهم پررنگ بازیگران زن بر پرده سینما
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آیا مى دانید چه چیزى در مسواکتان نهفته است؟ به گفته محققان دانشگاه انگلند منچستر 
مسواك شــما مى تواند بیش از 100 میلیون باکترى را در خود پنهان نگه دارد. اما نگران 

نباشید.
مهم این است که به یاد داشته باشید آنچه با مسواك زدن از دهانتان خارج مى کنید باکترى 

است؛ پس شما همواره در حال به جا گذاشتن باکترى روى مسواك خود هستید.
اما سئوال اینجاست که آیا مسواکتان مى تواند شــما را مریض کند؟ محققان مى گویند 
احتماًال نه. صرف نظر از اینکه چقدر باکترى در دهان شما زندگى مى کند یا با مسواك به 
آن وارد شده، سیستم دفاعى بدن شما به صورت طبیعى انقدر ها قوى هست که به سادگى 

موجب سرایت عفونت از مسواك در دهان شما نشود.
هیچ مدرك واقعى هم وجود ندارد که نشــان دهد قرار دادن مسواك در حمام و در محل 
مخصوص مسواك ها مضر است و نمى دانیم دقیقًا کدام باکترى ها در حال تبدیل شدن 

به عفونت هستند.
اما بهتر است در مورد نگهدارى مسواکتان و اینکه چقدر به توالت نزدیک است حساس 
باشــید. همانطور که ظرف و ظروف خود را نزدیک توالت نگــه نمى دارید تا حد ممکن 
مســواکتان را هم از توالت دور نگه دارید. توالت ها پر از باکترى هایى هستند که در هوا 

پراکنده مى شوند.
همچنین نگه دارنده هاى مسواك هم به دلیل نزدیکى به توالت ها، آنهم امروزه با کوچک تر 
شدن بیشتر خانه ها، جزو کثیف ترین وسایل خانه هستند. این را مى توانید از جرم هاى روى 

محل مسواك ها هنگام تمیز کردن دستشویى و حمام متوجه شوید.
براى محافظت از مســواك، پس از مسواك زدن از خشــک بودن آن مطمئن شوید تا 
باکترى ها که عاشق رطوبت هستند، فرصت رشــد نداشته باشند. مسواك را سر باال در 

جایش بگذارید.

بیشتر مردم در بیدار شــدن صبحگاهى سختى بسیارى را 

تحمل مى کنند. حاال فرض کنید به سختى از خواب بیدار 

شده اید و سخت تر از آن از رختخواب جدا شده اید.

یکى از بدترین وظایف در این جــور مواقع نظم دادن به 

تخت خواب و مرتب کردن رختخواب است. بیشتر مردم 

بر این باورند که مرتب کردن رختخواب یک امر کامًال 
بیهوده و بى معنایى به نظر مى رسد.

شاید مرتب کردن رختخواب کار بى معنایى به 
نظر برسد ولى دالیل محکمى هست که شما 

را وادار به نظم بخشیدن رختخواب 
مى کند.

یک شروع خوب
خــواب آلودگــى صبح و 
کسالت خواب و بسیارى از دالیل 
دیگر به شــما کمک مى کند تا 
فکر کنید جمــع آورى رختخواب 
کار احمقانه اى است. مرتب کردن 

رختخواب نوعى اتمام یک کار 
نیمه اســت.بنابراین شما با 

مرتب کردن رختخواب 
تمایل بیشترى براى 

رفتن سراغ یک کار دیگر را 
خواهید داشــت. زمانى که 
تخت خود را مرتب مى کنید 
روز پربارترى خواهید داشت.
با  نظم دادن به تخت نامنظم 
اولین کار موفقیــت آمیز روز 
خود را انجام داده اید و با انرژى 
بیشترى سراغ دیگر کارها 

مى روید.

تمرکز

زمانى که ساعت شــما در صبح زنگ مى زند مقاومت دو 

نیروى روحى و جسمى شروع مى شــود. اما مرتب کردن 

تخت در صبح کمک مى کند رشته افکار شما با نظم اولیه 

شروع شود. شــما یک کار را در اولین ساعات صبح با نظم 

شروع مى کنید. همین عمل سبب مى شــود ذهن شما از 

حالت خواب آلودگى جدا شــود و با تمرکز بیشــترى سراغ 
مسائل روزانه بروید.

خواب بهتر شبانه

مرتب سازى رختخواب به شما کمک مى کند شب هنگام 

خواب راحت تر و بهترى داشــته باشــید.  با نظم بخشیدن 

به رختخواب ها هنگام فرا رســیدن خواب شبانه با آرامش 

بیشترى خواهید خوابید. مطالعات نشان داده افراد و زوجینى 

که هر روز بستر خود را مرتب مى کنند خواب شب آرم ترى 

دارند. با این امر شب رختخواب شما با نظم و آرامش بیشترى 
به خواب شما کمک خواهد کرد.

آرامش بیشتر

هر چه نظم و تمیزى در منزل بیشــتر باشد بار مسئولیت 

کمترى احساس خواهد شــد. اگر صبح خانه را ترك مى 

کنید حتماً رختخواب خود را منظم کنید تا طى روز فکرتان 

ه آشفتگى منزل مشغول باشد. هر مقدار که بتوانید 
کمتر ب

اتاق خواب به خصوص رختخواب را تمیز تر و مرتب تر 

نگه دارید فکر شما آرامش بیشترى خواهد داشت.

زمانى که شــما خانــه را ترك مى کنیــد ناخود آگاه 

مسئولیت هایى که انجام نداده اید در ذهن شما باقى 

مى مانند. طى روز شاید به تخت و نظم رختخواب 
فکر نکنید ولى حتماً یک بى نظمى در ضمیر 
شما فریاد خواهد کشید.مرتب و تمیز نگه 
داشــتن رختخواب به شما کمک 
مى کند نظــم را در تمام موارد 

روزانه خود رعایت کنید. 

بیشیشتر مردم در بیدار شــدن صبحگاهى سختى بسیارى را 

تححملمى کنند. حاال فرض کنید به سختى از خواب بیدار 

شدده اید و سخت تر از آن از رختخواب جدا شده اید.
ا کک

رفتن سراغ یک کار دیگر را 
تمرکزخواهید داشــت. زمانى که 

گ ا ساعتش که زمانى

اغلب میوه ها و سبزیجات، حاوى فیبر بوده و در نتیجه، ملین هســتند و با ایجاد گاز و افزایش حجم 
مدفوع و حرکات اصطالحاً دودى روده، به دفع بهتر و بهبود یبوست کمک مى کنند؛ اما شیر فاقد مواد فیبرى است؛ بنابراین، آیا مى تواند 

ملین باشد و به لینت مزاج کمک کند؟
بسیارى از افراد با خوردن شیر دچار اسهال مى شوند و از این نوشیدنى به جهت ملین بودن استفاده مى کنند اما در مقابل، کسانى هم هستند که نوشیدن شیر باعث 

لینت مزاجشان نمى شود و کمکى به رفع یبوست آنها نمى کند.
الزم است بدانید شیر اثر چندانى بر رفع یبوست ندارد و دلیل اینکه برخى افراد پس از مصرف شیر به دفعات دچار اسهال یا لینت مزاج مى شوند، آن است که بدنشان به دلیل 

کمبود آنزیم الکتاز، توانایى هضم قند الکتوز موجود در شیر را ندارد و به همین سبب پس از نوشیدن شیر دچار عالیم ناشى از حساسیت به الکتوز مى شوند. یکى از نشانه هاى 
چنین حساسیتى نیاز به بیرون روى  مکرر یا به بیان دیگر بروز اسهال در آنهاست.

فرقى ندارد که شیر، گرم استفاده شود یا سرد؛ چرا که برخى افراد معتقدند شیر سرد ملین و شیر گرم یبوست آور است یا بالعکس. این موضوع به تفاوت هاى فردى و بیولوژیکى 
بدن افراد مربوط مى شود و نمى توان گفت که گرم بودن یا سرد بودن شیر بر همه افراد اثرى مشابه دارد.

فیبرهاى خوراکى نقش دوگانه اى دارند؛ هم مى توانند سبب لینت مزاج شوند و هم مى توانند جلوى بیرون روى را بگیرند. در واقع، فیبرها در سیستم گوارشى مانند اسفنج 
عمل مى کنند، ابتدا مقدارى آب را در خود جمع مى کنند و در نتیجه در شروع اسهال مى توانند با کمک به تجمع آب در بدن از خروج آب دفعى بکاهند؛ اما وقتى میزان دریافت 

آب بیش از اندازه زیاد شود، فیبرها شروع به پس دادن آب به سمت روده ها مى کنند و باعث لینت مزاج مى شوند. بنابراین، نوشیدن آب به خصوص آب ولرم همراه با 
مصرف میوه ها و سبزیجات فیبرى، کمک شایانى به رفع یبوست مى کند.

الزم است به یاد داشته باشید که مصرف فیبرهاى غذایى در زمان ابتال به اسهال هاى شدید، باعث تشدید عالیم و وخامت حال بیمار مى شود. در چنین 
شرایطى باید به مراکز درمانى مراجعه کرد تا علت اصلى بروز اسهال مشخص و درمان شود.

آیا شیـــــــــــرآیا شیـــــــــــر
کارشناس آزمایشگاه 
کنتــرل غــذا و داروى 
کرمانشاه اظهار داشــت: هرساله 
کارخانجات و واحدهاى صنعتى و مراکز شــهرى با 
ورود فاضالب ها و پساب هاى خود به محیط هاى آبى 
و وارد شدن آنها به زمین هاى کشاورزى و همچنین 
استفاده از سموم و کودهاى شیمیایى به منظور بارورى 
خاك که حاوى فلزات سنگین هستند، باعث آلودگى 

زمین هاى کشاورزى مى شوند.
مریم مظهــرى  اظهار داشــت: از آنجایى که رابطه 
معنى دارى بین فلزات سنگین خاك و میزان تجمع 
آنها در گیاه وجود دارد این فلزات سنگین پس از تجمع 
در گیاهان و حیوانات، عالوه بر آسیب هاى جدى بر 
سالمت این موجودات، مصرف فرآورده آنها را براى 
مصرف کننده نهایى یعنى انسان، مخاطره آمیز مى کند، 
در نتیجه، یکى از دالیل اصلى مواجهه انسان با فلزات 
سنگین، مسیر خاك- دانه- غذاست. از میان فلزات 
سنگین، فلزاتى مانند ســرب و کادمیم و آرسنیک، 
زئوبیوتیک هستند به این مفهوم که این عناصر براى 
متابولیسم بدن، مورد نیاز نیستند و حتى مقادیر کم آنها 

نیز براى بدن، مضر است.
مظهرى گفت: فلزات ســنگین پس از ورود به بدن، 
دیگر از بدن دفع نشده، بلکه در بافت هایى مانند چربى، 
عضالت، استخوان ها و مفاصل رسوب کرده و انباشته 
مى شوند و باعث بروز بیمارى ها و عوارض متعددى 
مانند اختالالت عصبى، انواع سرطان، سقط جنین، 
اختالالت تنفسى، آسیب به کبد و کلیه و مغز، التهاب 
مفاصل، ریزش مو و پوکى اســتخوان در بدن انسان 
مى شوند، با توجه به این مسئله و نیز ماهیت بین المللى 
اهمیت روزافزون غذا در سال هاى اخیر، توجه عموم 
مردم و ارگان هاى نظارتى در بخش غذا، به خصوص 
سازمان تجارت جهانى، به صورت جدى به ایمنى غذا 

و تخمین کیفیت آن معطوف گشته است.
وى با اشاره به اینکه زنجیره ایمنى غذا در کشور باید 
از مرحله مزرعه تا ســفره خانواده تعیین شود، عنوان 
کرد: از اثرات مخرب فلز ســرب، مى توان به آسیب 
جدى به سیســتم عصبى مرکزى و محیطى اشاره 
نمود. از آنجایى که بیشتر مصرف کنندگان ایرانى بر 
شستشوى برنج و خیســاندن آن قبل از پخت عادت 
دارند، هدف از این مطالعه، اندازه گیرى میزان سرب در 
برنج خام و سپس در برنج شسته شده و خیسانده شده، 
در برنج هاى وارداتى و داخلى با برند معروف، در سطح 
عرضه کرمانشــاه مى باشــد که پس از جمع آورى و 
نمونه بردارى با روش اســتانداردهاى موجود آسیاب 
شده و پس از هضم اســیدى به وسیله دستگاه جذب 
اتمى واریان اندازه گیرى مى شود.مظهرى به روش 
به کاررفته براى این تحقیق اشاره کرد و افزود: در این 
روش که به روش توصیفى مقطعى انجام شد 21 نمونه 
از برندهاى معروف، از فروشگاه هاى زنجیره اى شهر 
کرمانشاه، از برنج بســته بندى و بازار فروشگاه هاى 
سطح شهر، خریدارى شد که 14 نمونه برنج وارداتى و 

هفت نمونه برنج داخلى بودند.
کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و داروى کرمانشاه 
گفت: در این مطالعه با بررســى میزان ســرب، در 
برنج هاى ایرانى و هندى موجود در بازار کرمانشــاه 
4/33 درصد کل نمونه ها، ســربى بیــش از مقدار 
تعیین شده استاندارد ملى ایران داشتند. به دلیل خاصیت 
تجمعى فلزات سنگین بر بافت هاى بدن و اثرات سوِء 
آن بر بدن و همچنین افزایش آلودگى هاى محیطى 
و منابع غذایى به این فلز بهتر اســت در مصرف 
محصوالت حاوى این فلز دقت بیشــترى 
کرد و از محصوالت پاك با درجه اطمینان 
باالیى اســتفاده کرد. وى خاطرنشان 
کــرد: در مطالعه ما بــه این نتیجه 
رسیدیم که به طور متوسط سه بار 
شستن و سه ساعت خیساندن، 
به میــزان 15 درصــد فلز 
ســرب را در برنــج 
کاهــش مى دهد، 
شستن  پس 

و خیســاندن که در 
اکثر فرهنگ ها وجود دارد به کاهش این فلز 
سنگین کمک مى کند ولى باید مطمئن شد 
آبى که براى شستشــو و خیساندن استفاده 

مى شود خود داراى سرب باالیى نباشد.

  موسیقى با صداى بلند وکاهش شنوایى
هرگز ساعاتى گوش دادن به موسیقى با صداى بلند مى تواند باعث کاهش شنوایى و یا ایجاد ناشنوایى شما شود، براى پیشگیرى از وارد شدن آسیب به گوش هایتان 

طوالنى مشغول به شنیدن موسیقى نباشید و اجازه ندهید سالمت شنوایى تان در معرض خطر بیافتد.
«دکتر اتین کروگ»، مدیر دپارتمان بیمارى هاى غیرواگیر، معلولیت و جلوگیرى از صدمات و خشونت هاى سازمان جهانى بهداشت، مى گوید: 

«حاال هر روز تعداد بیشترى از جوانان خود را در معرض آسیب هاى شنوایى قرار مى دهند، موضوع این است که اکثریت آنها اصًال در جریان 
خطرى که شنوایى شان را تهدید مى کند، نیستند.»کاهش شنوایى و ناشنوایى در این موارد، هم با شدت صدا،هم با طول  مدت در معرض 

آن صداى بلند بودن و هم با تعداد دفعات در معرض صداى بلند قرارگرفتن مرتبط است. در واقع صداى با شدت خیلى باال حتى براى 
یک بار تماس هم مى تواند بر قدرت شنوایى فرد تأثیر بگذارد، اما صداهاى با شدت کمتر هم اگر چند ساعت در معرض آن 

قرار بگیرند یا اگر روزهاى متوالى براى دوره اى حتى کوتاه مدت در معرض آن قرار بگیرند، همین شدت آسیب را ایجاد 
کنند. براى مثال اگر گوش کردن به موسیقى با شدت صداى 85دسى بل هشت ساعت در روز بى خطر است، 

اما یک آى پد کوچک مى تواند تا 105دسى بل صدا تولید کند و شنیدن صدایى با این شدت تنها براى 
چهار دقیقه مجاز است. در واقع اگر شدت صداى موسیقى دستگاه آى پدتان را روى حد وسط 

آن قرار دهید، بیشتر از یک ساعت در روز نباید به آن گوش دهید. شدت صداهاى یک 
کنسرت عظیم موسیقى 120دسى بل است و تنها شنیدن آن براى 28 ثانیه مجاز 

است. دکتر کروگ هشدار مى دهد که آسیب هاى این گونه غیرقابل برگشت 
هستند و براى همین تمام مقامات بهداشتى دولتى کشورهاى جهان باید 

به موضوع آسیب هاى شــنوایى دقت ویژه اى کنند. سازمان جهانى 
بهداشت از تمام دولت ها خواسته تا بر پخش موسیقى در کنسرت ها، 
ورزشــگاه ها، کافه ها و رســتوران ها نظارت کنند. شکل دادن
 اتاق هاى ســاکت در رســتوران ها و کافه ها و توزیع رایگان 
گوشى هاى صداگیر براى همه این مکان ها بخشى از پیشنهادات 
سازمان جهانى بهداشت به کشورهاى عضو است. درحال حاضر 

به تخمین این ســازمان حــدود 360 میلیون نفــر در جهان 
ناشنوا یا کم شنواى شدید هســتندقرارگرفتن در معرض صداهاى شدید پس از 

جراحات و تصادفات و نیز عفونت هاى گوش، یکى از دالیل اصلى کم شــنوایى و ناشــنوایى در جهان است: 85 دسى بل، 
(شدت معمول صداى داخل یک اتومبیل در حال حرکت در خیابان هاى شهر):8 ساعت 95 دسى بل (صداى معمولى 
که یک موتورسیکلت ران مى شنود): 47 دقیقه 100 دسى بل (صداى ممتد بوق اتومبیل ها یا بودن در محل عبور مترو): 

15 دقیقه 115 دسى بل (صداى کنسرت موسیقى اگر در نقطه اوج صداى بلندگوها باشید): 28 ثانیه.

گفت: در این مطالعه با بررســى میزان ســرب، در
برنج هاى ایرانى و هندى موجود در بازار کرمانشــاه
4/33 درصد کل نمونه ها، ســربى بیــش از مقدار
تعیین شده استاندارد ملى ایران داشتند. به دلیل خاصیت
تجمعى فلزات سنگین بر بافت هاى بدن و اثرات سوِء
آن بر بدن و همچنین افزایش آلودگى هاى محیطى
و منابع غذایى به این فلز بهتر اســت در مصرف
محصوالت حاوى این فلز دقت بیشــترى
پکرد و از محصوالت پاك با درجه اطمینان
باالیى اســتفاده کرد. وى خاطرنشان
کــرد: در مطالعه ما بــه این نتیجه
رسیدیم که به طور متوسط سه بار
شستن و سه ساعت خیساندن،
5به میــزان 15 درصــد فلز
ســرب را در برنــج
کاهــشمى دهد،
شستن پس 

وخیســاندن که در
اکثر فرهنگ ها وجود دارد به کاهش این فلز
سنگین کمک مى کند ولى باید مطمئن شد
آبى که براى شستشــو و خیساندن استفاده

مى شود خود داراى سرب باالیى نباشد.

ند وکاهش شنوایى
وایى و یا ایجاد ناشنوایى شما شود،براى پیشگیرى از وارد شدن آسیب به گوش هایتان

ت شنوایى تان در معرض خطر بیافتد.
لولیت و جلوگیرى از صدمات و خشونت هاى سازمان جهانى بهداشت، مى گوید: 

هاىشنوایى قرار مى دهند، موضوع این است که اکثریت آنها اصًال در جریان 
ایى و ناشنوایى در این موارد، هم با شدت صدا،هم با طول  مدت در معرض 

 قرارگرفتن مرتبط است. در واقع صداى با شدت خیلى باال حتى براى 
 اما صداهاى با شدت کمتر هم اگر چند ساعت در معرض آن 

 در معرض آن قرار بگیرند، همین شدت آسیب را ایجاد 
8دسى بل هشت ساعت در روز بى خطر است، 

 شنیدن صدایى با این شدت تنها براى 
تگاه آى پدتان را روى حد وسط 

هید. شدت صداهاى یک 
8براى 28 ثانیه مجاز 

رقابل برگشت 
جهان باید 

جهانى 
ت ها، 
ن
ن
ت
ر

ر جهان 
ض صداهاى شدید پس از 

5یل اصلى کم شــنوایى و ناشــنوایى در جهان است: 85 دسى بل، 
5 ساعت 95 دسىبل (صداى معمولى  حرکت درخیابان هاى شهر):8
 دسىبل (صداى ممتد بوق اتومبیل ها یا بودن در محلعبور مترو):

8 اگر در نقطه اوج صداى بلندگوها باشید): 28 ثانیه.

چطور سرب برنجچطور سرب برنج
 را بگیریم را بگیریم

ل مهم، حتماً 
ین دالی

به ا

ل مهم، حتماً 
ین دالی

به ا

ر روز 
خود را ه

خواب 
رخت

ر روز 
خود را ه

خواب 
رخت

ب کنید
مرت

ب کنید
مرت

 اتاقه
گوشى
سازمان

ن
جراح

کنگر طبیعتى گرم و خشک دارد و به همین علت آن را با ماست نیز مى خورند و در ضمن براى آن دسته 
از افرادى که گرم مزاج هستند، خوردن آن توصیه مى شود. عالوه بر این، کنگر منبع غنى پتاسیم است.

خواص درمانى
*کنگر ضدعفونى کننده، اشتهاآور، تب بر و هضم کننده غذاست و درضمن، مصرف آن باعث تقویت 

دستگاه گوارش مى شود.
* این گیاه و به خصوص برگ آن ادرارآور و نیروبخش است و در ضمن قلب را نیز تقویت مى کند.

*کنگر در درمان یرقان، نارسایى کبد و کم خونى مؤثر بوده و از کبد در برابر سموم شیمیایى محافظت 
مى کند.

*محققان معتقدند وجود ماده اى به نام سینارین در عصاره برگ کنگر، باعث کاهش کلسترول و 
ترى گلیسیرید خون مى شود و همین ماده به همراه مواد دیگرى به نام اسید کافئیک موجود در کنگر، 

کبد را در برابر عفونت حفظ مى کنند.

چه کسانى نباید کنگر مصرف کنند؟
کنگر یکى از گیاهان دارویى است که موجب بروز انقباضاتى در کیسه صفرا مى شود. از این رو مصرف 
این گیاه براى افرادى که دچار التهاب کیسه صفرا یا سنگ کیسه صفرا هستند، توصیه نمى شود. 
این افراد بهتر است با مشاوره متخصص طب سنتى یا پزشک معالجشان از این گیاه دارویى استفاده 
کنند. خانم هاى باردار و شیرده نیز بهتر است در این دوران از کنگر یا کنگرفرنگى استفاده نکنند، زیرا 
این گیاه بر کیفیت و میزان شیر مادر تأثیر مى گذارد. برگ ها و میوه گیاه کنگر به دلیل داشتن ماده اى 
به نام سینارین، ممکن است در برخى افراد مبتال یا مستعد به آلرژى ها ایجاد حساسیت کند یا شدت 

حساسیت آنها را افزایش دهد، بنابراین افرادى که مبتال به انواع آلرژى هستند یا احتمال بروز 
این بیمارى در آنها وجود دارد، بهتر است پیش از مصرف با پزشک مشاور یا متخصص شان 

مشورت کنند.گفتنى است، با توجه به اینکه برگ هاى کنگر، تیغ هاى 
ریز و تیزى دارند، هنگام پاك کردن مراقب دستان خود باشید و از 

دستکش استفاده کنید.

کنگر و خواص کمتر شناخته شده آن

خانه هزار میلیون باکترى
 در مسواك

ملیـن اسـت؟ملیـن اسـت؟
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وى در روزهاى 
اولیه اى که از لیگ 
یک به سپاهان آمده 
بود، خطاب به یکى 
از بازیکنان سابق 
سپاهان گفته بود 

که اگر بتواند از این 
فوتبال صد میلیون 
تومان درآمد کسب 

کند، آن را براى 
همیشه کنار مى گذارد 
و به زندگى و خانواده 

خود مى رسد!

الهه مهرى دهنوى

بار دیگر بحث جدایى امیــد ابراهیمى و بیــم و امید مدیران 
آبى بــراى تعیین وضعیت او براى فصــل جدید نقل محافل

 رسانه اى شده است.
بنا به نوشته برخى ســایت هاى خبرى و یکى از روزنامه هاى 
نزدیک به باشگاه اســتقالل، علیرضا منصوریان که روى امید 
ابراهیمى به عنوان یکى از کلیدى ترین بازیکنان براى قهرمانى 
در لیگ هفدهم حساب باز کرده در آستانه دیدار برگشت با العین 
در مرحله حذفى لیگ قهرمانان با شوك دیگرى روبه رو شد. شوکى 
که فصل قبل هم تا آخرین روزهاى نقل و انتقاالت با آن دســت و 
پنجه نرم مى کرد ولى به هر شکلى بود مانع عملى شدن آن در نقل 

و انتقاالت شد.
ماجرا از این قرار اســت که مدیربرنامه هاى کاوه رضایى که 
بخاطر اختالفات با مدیران استقالل قصد دارد به هر نحوى 
شده این مهاجم را از جمع شــاگردان منصوریان جدا و راهى

 تیم هاى خارجى کند این بار به دنبال هموار کردن مســیر 
جدایى امید ابراهیمى و حضور او در باشگاه هاى عربى حاشیه 
خلیج فارس است از همین رو ملى پوش استقالل در آخرین 
صحبتى که با ســرمربى و مدیران باشگاه داشت این موضوع 
را بر زبان آورد که اولویت نخســت او در تابســتان حضور در

 باشگاه هاى خارجى است تا تمدید قرارداد با استقالل.
با توجه به اینکه امید ابراهیمى به تازگى به جرگه متأهلین پیوسته 
و باجناق خسرو حیدرى شده است استقاللى ها زیاد این شوك ملى 
پوش خود را جدى نگرفتند اما با وجود این، منصوریان از ابراهیمى 
خواسته تصمیم گیرى در این رابطه را به بعد از بازى با العین و جدال 

تیم ملى با ازبکســتان موکول کند تا با خیالى آسوده طرفین راجع به آن 
تصمیم گیرى کنند.

پس از افشــاگرى این رســانه ها الزم مى دانیم تا براى اولین بار، دو 
نکته را  در این باره در نصف جهان مطرح کنیم؛ اول اینکه تعصب امید 
ابراهیمى به باشگاه استقالل موضوع بیهوده و دور از واقعیتى است که
 استقاللى ها نباید دلخوش آن براى ماندن این بازیکن باشند. چرا که وى 
دو فصل پیش و و هنگامى که یک فصل از ترك ســپاهان و حضورش 
در استقالل مى گذشت(پس از قهرمانى سپاهان در لیگ چهاردهم) بار 
دیگر به اصفهان آمد و در دو جلسه  مذاکره با مهرزاد خلیلیان مدیرعامل 
وقت سپاهان براى پیوستن دوباره به جمع زردپوشان شرکت کرد، اما عدم 
توافق مالى با سپاهان و پیشنهاد خوب استقاللى ها براى تمدید باعث شد 
که بماند و خبر تمدیدش در اســتقالل را هم در صفحه اینستاگرام خود 
با اســتیکرى معنادار اعالم کند. حضور وى در اصفهان و مذاکره براى 
حضور مجدد در سپاهان هیچگاه به طور رسمى اعالم نشد و هواداران 
اســتقالل به این دلخوش بودند که وى به جهت تعصب به رنگ آبى با 

تیمشان تمدید کرده است!
نکته دیگر اینکه وى در روزهاى اولیه اى که از لیگ یک به ســپاهان 
آمده بود، خطاب به یکى از بازیکنان ســابق ســپاهان گفته بود که اگر 
بتواند از ایــن فوتبال صد میلیون تومان درآمد کســب کند، آن را براى 
همیشــه کنار مى گذارد و به زندگى و خانواده خود مى رسد!  از آن حرف 
ســال ها گذشــته و وى از این فوتبال میلیاردها تومان در آمد کســب 
کرده و  البته چند ســال پیش هم بخاطر صد میلیون تومان بیشــتر از 
اصفهان به تهران رفت. حاال هواداران استقالل اطمینان داشته باشند 
که  اگر پیشنهاد مالى بهترى در کار باشــد وى بى درنگ استقالل را با 
دوستاره اش(!) ترك مى کند و به جایى مى رود که بتواند قرارداد بهترى 
ببندد.  فقط یک پیشــنهاد مالى جذاب مى توانــد او را در اردوگاه آبى

 نگه دارد.

چک دردسر سازى که سعید آقایى نزد باشگاه گسترش 
فوالد دارد به مانع بزرگ او براى پیوســتن به سپاهان 

تبدیل شده است.
ســعید آقایى ، مدافع تیم ملى کشورمان که مورد توجه 
تیم هایى مثل سپاهان،پرســپولیس و تراکتورســازى 
قرار دارد به دلیل نداشتن برگه تسویه حساب از باشگاه 
گســترش فوالد موفق به انتخاب تیم جدید خود نشده 

است.
آقایى چک 1/5میلیــاردى بابت ضمانت بازگشــت 
به گســترش فوالد در اختیار این باشــگاه قــرار داده 
اســت و این موضوع مانع از قراردادش بــا تیم جدید 

خواهد بود.
این بازیکــن که پیش از دوران خدمت ســربازى خود 
در تراکتورســازى، عضو گســترش فوالد بوده است  

شــش ماه از قراردادش با این باشــگاه باقى مانده بود 
که با موافقت گسترشــى ها در نیم فصــل دوم لیگ 
شــانزدهم در تراکتورســازى باقى مانــد ولى بابت 
آن یــک چک ضمانــت 1/5میلیــاردى به باشــگاه 
داد کــه او را نســبت به ادامــه حضور در ایــن تیم یا 
پرداخت مبلغ حق آمــوزش به باشــگاه متعهد کرده 

باشد.
آقایى در حــال حاضر قــراردادى با گســترش فوالد 
ندارد و براى قرارداد بســتن با تیم جدید خود نیازى به 
رضایتنامه نخواهد داشــت ولى بنا بــر ادعاى مدیران 
گســترش فوالد در صورت عدم توافق با این باشگاه 
مورد شــکایت به کمیته انضباطى قرار خواهد گرفت 
که مى تواند مانــع از صدور کارت بــازى  او براى تیم 

جدیدش شود.

  افشاگرى نصف جهان از آرزوى 100 میلیونى ابراهیمى

استقالل روى تعصب امید حساب نکند!

در دور برگشت مرحله یک هشــتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا، 
استقالل امشب به مصاف العین امارات خواهد رفت. 

  دیدارهاى برگشت مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
از امروز (دوشنبه) با برگزارى دو دیدار آغاز مى شود و در روزهاى 
سه شنبه و چهارشنبه پیگیرى خواهد شد. در اولین روز استقالل 
باید بازى برگشــت خود مقابل العین امارات را در زمین حریف 

برگزار کند.
حساس ترین روز براى استقالل فرا رسید، جایى که تنها یک گام 
براى رســیدن به مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
فاصله دارد. شاگردان علیرضا منصوریان در بازى رفت و در حالى 
که نمایش خوبى نداشتند، با اشتباه مدافع العین صاحب پنالتى و با 
یک گل پیروز شدند. این برد اندوخته اى براى استقاللى ها جهت 

بازى برگشت شد، اما کافى نخواهد بود. العینى ها بازیکنان خوبى 
در ترکیب تیم شان دارند و در بازى رفت نشان دادند که از توانایى 
حمل توپ برخوردار هســتند که نمونه اش عمر عبدالرحمن بود. 
عالوه بر این بازیکن، ناصر الشمرانى مهاجم عربستانى هم حضور 
خواهد داشت تا خط حمله مامیچ تکمیل شود. العین جزو معدود 
تیم هاى اماراتى است که از هواداران زیادى برخوردار است و قطعًا 

جو ورزشگاه به سود آنها خواهد بود.
منصوریان هر چقدر نگران بازى رفت و نبود ستاره هایى چون امید 
ابراهیمى، جابر انصارى و وریا غفورى بود، براى دیدار برگشــت 
ستاره هاى خود را در اختیار دارد. تنها فرشید اسماعیلى است که 
به دلیل اخراج در بازى رفت، از ترکیب خارج شده است. همانطور 
که سرمربى استقالل پیش از این اعالم کرده بود، هدف نماینده 

کشــورمان در وهله اول گل نخوردن است، بنابراین نباید انتظار 
داشته باشیم که اســتقالل در این بازى هجومى بازى کند. اگر 
اســتقالل بتواند گلى به ثمر برســاند، العین از نظر ذهنى آشفته

  مى شود و براى صعود باید با اختالف دو گل استقالل را شکست 
دهد.اگر استقالل مقابل نماینده امارات موفق شود، با خاطره خوش 
به استقبال تعطیالت پیش از فصل جارى لیگ برتر خواهد رفت 
و آماده ادامه مسابقات لیگ قهرمانان با ترکیب جدید خواهد شد. 
در غیر این صورت، استقاللى ها باید با این دوره از لیگ قهرمانان 

آسیا خداحافظى کنند و منتظر فصل بعد باشند.
نکتــه جالب توجــه ایــن دیدار آن اســت کــه هــر دو تیم 
ســابقه قهرمانــى و نایــب قهرمانــى در آســیا را در کارنامه

 خود دارند.

عین العین! 

از میــان مربیانــى کــه در پنــج فصــل اخیــر بــا 
تیم هاى شــان قهرمان لیگ برتر شــده اند، فعًال فقط 
سیروس پورموسوى(که مربى اســتقالل خوزستان و 
دســتیار ویســى در زمان قهرمانى این تیم بود) به تیم 
جدیدى پیوسته و دیگر مربیان قهرمان با نتایج ضعیفى 
که در یکى دو فصل اخیــر گرفته انــد، در حال حاضر 

پیشنهادى ندارند و بیکار هستند.
امیر قلعه نویــى در لیگ دوازدهم با اســتقالل قهرمان 
شــد اما دو ناکامى پیاپى با استقالل (پنجمى و ششمى) 
در لیگ هاى ســیزدهم و چهاردهم) و یــک ناکامى با 
تراکتورسازى (سومى در لیگ شــانزدهم) باعث شد تا 
کمتر تیمى به دنبال مربِى گران و پرهزینه اى مثل او باشد. 
ژنرال فعًال پیشنهادى ندارد البته گفته مى شود او یکى از 
کاندیداهاى ذوب آهن در صورت عدم ادامه همکارى این 

تیم با مجتبى حسینى است.
حسین فرکى که در لیگ هاى ســیزدهم و چهاردهم با 
فوالد و سپاهان قهرمان شد، در لیگ شانزدهم با سایپا 
نتایج ضعیفى گرفت و فقط در هفته پایانى بود که توانست 
مانع ســقوط این تیم به لیگ یک شــود. او هم در حال 
حاضر پیشــنهادى ندارد و البته خودش مدعى است که 

قصد دارد فعًال استراحت کند!
عبدا... ویسى که در لیگ پانزدهم موفق شد تیم بى ادعاى 
استقالل خوزســتان را قهرمان کند، در لیگ شانزدهم 
نتوانست انتظارات سپاهانى ها را برآورده کند و در اواسط 
فصل اخراج شــد. او در حال حاضر تیم نــدارد اما گفته 
مى شود از تیم نفت که سهمیه آسیا را هم دارد پیشنهادى 
دریافت کرده است و احتمال دارد که به زودى هدایت این 

تیم را بر عهده بگیرد.

در تیم فعلى پرســپولیس، تمام بازیکنانى که براى این 
تیم  پنالتى زده اند، سابقه خراب کردن پنالتى هم دارند. 
طارمى پنج پنالتى با پیراهن پرسپولیس هدر داده، ماهینى 
این فصل مقابل استقالل خوزستان پنالتى خراب کرد و 
کامیابى نیا هم فصل پیش در بازى با ذوب آهن نتوانست 
پنالتى اش را گل کند. رضاییان و عالیشاه که حاال بازیکن 
پرسپولیس نیستند هم قبًال براى این تیم پنالتى خراب 

کرده اند.
در بازى آینده، سروش رفیعى قرار است براى پرسپولیس 
پنالتى بزند. سروش هم از ســه پنالتى که زده، یکى را 
خراب کرده و کارنامه چندان درخشانى ندارد. موضوعى 
که مى تواند برگ برنده منشا در آستانه ورود به پرسپولیس 

باشد.
منشا این فصل هر دو پنالتى اش براى پیکان را گل کرده 
و نشان داده مثل بنگســتون مهاجم سابق سرخپوشان، 
تمرکز الزم براى زدن این ضربــات را دارد. با توجه به 
توانایى پنالتى گیــرى طارمى، منشــا مى تواند از حاال 
روى زدن چند گل از روى نقطه پنالتى حســاب باز کند. 
پرسپولیسى ها هم شاید از شر کابوس پنالتى خراب کردن 

مهاجمانشان راحت شوند. 

نصف جهان فیروز کریمى شاید فصل آتى هم  همچنان 
در خطه جنوب ایران به مربیگرى خود ادامه دهد و این بار 

در لستر سیتى ایران، استقالل خوزستان!
سیروس پورموسوى مربى موفق تیم استقالل خوزستان 
در حالى قرارداد فصل بعد خــود را با تیم فوالد قطعى و 
رســمى کرد که هنوز یک دیدار از بازى هاى استقالل 
خوزستان در لیگ قهرمانان آســیا باقى مانده است و در 

صورت صعود بیشتر هم خواهد شد.
پس از قطعى شدن جدایى پورموسوى از آبى پوشان اهواز، 
به نظر مى رسد یکى از گزینه هاى بسیار نزدیک به نیمکت 
این تیم فیروز کریمى باشــد. کریمى که نیم فصل دوم 
فصل گذشــته هم روى نیمکت تیم صنعت نفت آبادان 
نشست و عملکرد قابل قبولى هم داشت، حاال جدى ترین 
گزینه براى هدایت تیمى دیگر از استان خوزستان است. 

به احتمال بســیار زیاد به زودى مالکیت تیم استقالل 
خوزستان هم تغییر خواهد کرد و این تیم که در دو فصل 
گذشته شرایط مالى چندان مناسبى هم نداشت، با تغییر 
مالک با شرایطى متفاوت در لیگ هفدهم حضور خواهد 

داشت.
این تیم در دور برگشــت از مرحله یک هشــتم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا بامداد چهارشــنبه در قطر به دیدار 
تیم الهالل عربســتان مى رود. دیدار رفــت دو تیم که 
دیدارى خانگى براى اســتقالل خوزســتان محسوب 
مى شد با حساب 2 بر یک به سود تیم عربستانى به پایان 

رسید. 
گفته مى شود فیروز کریمى چند پیشنهاد لیگ یکى هم 
دارد اما ترجیح مى دهد همچنان در لیگ برتر مربیگرى 

خود را ادامه دهد.

فیروز در نزدیکى لستر قهرمانان بى تیم آقایى، سپاهان و معضل چک!

پنالتى ها مال منشا!

الهه مهرى دهنوى

بار دیگر بحث جدایى امیــد ابراهیمى و بیــم و امید مدیران
بآبى بــراى تعیین وضعیت او براى فصــل جدید نقل محافل

 رسانه اى شده است.
بنا به نوشته برخى ســایت هاى خبرى و یکى از روزنامه هاى 
نزدیک به باشگاه اســتقالل، علیرضا منصوریان که روى امید 
ابراهیمى به عنوان یکى از کلیدى ترین بازیکنان براى قهرمانى 
در لیگ هفدهم حساب باز کرده در آستانه دیدار برگشت با العین 
ر مرحله حذفى لیگ قهرمانان با شوك دیگرى روبه رو شد. شوکى 
 فصل قبل هم تا آخرین روزهاى نقل و انتقاالت با آن دســت و 
نجه نرم مى کرد ولى به هر شکلى بود مانع عملى شدن آن در نقل 

و انتقاالت شد.
ماجرا از این قرار اســت که مدیربرنامه هاى کاوه رضایى که 
بخاطر اختالفات با مدیران استقالل قصد دارد به هر نحوى 
شده این مهاجم را از جمع شــاگردان منصوریان جدا و راهى

 تیم هاى خارجى کند این بار به دنبال هموار کردن مســیر 
او در باشگاه هاى عربى حاشیه ابراهیمى و حضور جدایى امید

خلیج فارس است از همین رو ملى پوش استقالل در آخرین 
صحبتى که با ســرمربى و مدیران باشگاه داشت این موضوع
را بر زبان آورد که اولویت نخســت او در تابســتان حضور در

 باشگاه هاى خارجى است تا تمدید قرارداد با استقالل.
با توجه به اینکه امید ابراهیمى به تازگى به جرگه متأهلین پیوسته 
و باجناق خسرو حیدرى شده است استقاللى ها زیاد این شوك ملى 
اپوش خود را جدى نگرفتند اما با وجود این، منصوریاناز ابراهیمى 
خواسته تصمیم گیرى در این رابطه را به بعد از بازى با العین و جدال 
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جدیدش شود.در تراکتورســازى، عضو گســترش فوالد بوده است  

  افشاگرى نصف

استقالل روىت
کاندیداهاى ذوب آهن در صورت
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نصف جهان  یک اتفاقى که دیروز برخى خبرگزارى  ها 
از آن به عنوان بحران جدید تراکتورســازى یاد کردند 
ممکن است که به بازگشت سینا عشورى به ذوب آهن 

منجر شود.
سینا عشورى در اواسط نیم فصل اول لیگ برتر شانزدهم 
با پارگى رباط صلیبى مواجه شــد و مدت زیادى دور از 
میادین بود. مصدومیت عشورى سبب شد تا مسئوالن 
تراکتورسازى براى جذب بازیکن جدید تصمیم به خروج 
نام عشورى از لیست و البته اقدام به تمدید قرارداد این 
بازیکن کنند. با توجه به اینکه نام عشورى از لیست خارج 
شده است حاال محرومیت فیفا به تراکتورسازى اجازه 
حضور این بازیکن در لیســت تیم براى لیگ هفدهم 
را نمى دهد. محمودزاده، مســئول نقــل و انتقاالت 
لیگ برتر نیز روز شنبه رسمًا این مسئله را اعالم کرد. 
از این رو در صورت منتفى شــدن حضور عشورى در 
لیست تراکتورســازى از ابتداى فصل مدیران باشگاه 
امیدوار هستند تا بتوانند از این بازیکن به عنوان یکى از 
سهمیه هاى آزاد استفاده کنند. حاال اما با توجه به اینکه 
احتماًال جذب سه بازیکن آزاد نیز منتفى خواهد شد و این 
خبر شوك دیگرى را به تبریزى ها وارد کرد، عشورى 
رســماً نمى تواند در لیگ هفدهم براى تراکتورسازى 

بازى کند و باید به تیم دیگرى بپیوندد.
در این باره مدیربرنامه هاى عشــورى به فدراســیون 
فوتبال رفت تــا پیگیر وضعیت این بازیکن شــود اما 
جواب فدراسیون نشینان به مسئله او روشن بود؛ اینکه 
او از لیســت خارج شــده و نمى تواند براى تراکتور به 

میدان برود.
در عین حال مسئوالن تراکتورسازى نامه اى را براى 
فدراســیون تنظیم کرده اند مبنى بر اینکه چون این 
باشگاه محروم بوده، نباید نام عشورى نیز از لیست خارج 
شده باشد. تنها روزنه امید براى تراکتورى ها موافقت با 
این نامه است که البته بعید است صورت بگیرد. با این 
اتفاق ممکن است بار دیگر شاهد بازگشت عشورى به 
ذوب آهن اصفهان به عنوان تیمى که در آن به فوتبال 

ایران معرفى شد، باشیم.

نصف جهان  طبق اعالم رسانه ها هر چند اشکان دژآگه 
فصل فوتبالى خوبى را پشت سر نگذاشت اما از لحاظ 

مالى این فصل براى او بهترین فصل ممکن بود.
درست است که اشــکان دژآگه تا امروز فقط در حدود 
ده دقیقه براى ولفســبورگ بازى کرده اما امسال، به 
لحاظ مالى سال بســیار ایده آلى براى بازیکن سابق 
باشــگاه العربى قطر بوده اســت. آنطــور که برخى 
سایت ها نوشته اند،  طبق شنیده ها قرارداد او با العربى 
حدود 6/3میلیون یورو بود! اما چون مصدوم شد بازى 
نکرد. قرارداد دژآگه با تیم آلمانى هم باالى دو میلیون 
یورو است که اشکان تا پنج شنبه هفته قبل به دالیل 
مختلف، حتى یک ثانیه هم براى این تیم بازى نکرده 
بود. به این ترتیب او گران ترین بازیکن آسیا در فصلى 

که گذشت محسوب مى شود.

 محمدرضا اخبارى با پایان دوران خدمت سربازى اش 
باید از تراکتورســازى جدا شــود و به ســایپا برگردد 
تراکتورسازى به دنبال آن اســت که این دروازه بان را 
نگه دارد اما این موضوع با مخالفت سایپا مواجه شده 
است. اما حاال یحیى گل محمدى شخصاً براى گرفتن 
رضایتنامه این دروازه بان دست به کار شده است. او که 
رابطه خوبى با على دایى دارد، با سرمربى سایپا تماس 
گرفته و از او درخواست کرده در صورت امکان، براى 
یکســال دیگر رضایتنامه اخبارى را بــراى حضور در 
تراکتورسازى صادر کند. قرار است دایى به زودى جواب 

نهایى را به گل محمدى بدهد. 

به نظر مى رسد که امیر قلعه نویى بعد از چند سال دور زدن در تیم هاى مختلف فوتبال ایران بیش از هر زمان دیگرى به نیمکت ذوب آهن 
نزدیک شده است.

اگر هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن و در کنار آنها سعید آذرى مدیرعامل این باشگاه بیشتر از این وقت را نسوزانند قرار است که نام سرمربى 
ذوب آهن در لیگ هفدهم روز سه شنبه این هفته اعالم شود. البته بر خالف شایعات موجود ذوب آهنى ها تأکید کرده اند که به جز مجتبى 
حسینى از هیچ مربى دیگرى برنامه نگرفته اند و به هیچکس هم جدى فکر نکرده اند ولى با این حال بعید به نظر مى رسد که ذوب آهنى ها 
دور اندیشى الزم را به کار نبرده باشند و گزینه هاى مختلفى را براى هدایت تیم فوتبالشان در فصل بعد بررسى نکرده باشند.  در حال حاضر 

مجتبى حسینى سرمربى فصل گذشته ذوب آهن نزدیک ترین فرد به نیمکت این تیم است که از چند لحاظ نسبت به بقیه گزینه ها برترى 
دارد. اوًال اینکه حسینى در فصل قبل سرمربى تیم بوده و شناخت کافى نسبت به همه بازیکنان دارد. از طرف دیگر او آنچنان هم اهل 
ریخت و پاش در فصل نقل و انتقاالت نیست و با شرایط موجود کنار مى آید و به همین خاطر بهترین گزینه براى هدایت ذوب آهن 
خواهد بود. اما در صورتى که طرفین بر سر مباحث مالى با یکدیگر توافق نکنند آن زمان نوبت به بررسى بقیه گزینه ها خواهد رسید که 
به نظر مى رسد امیر قلعه نویى در سر لیست این اسامى باشد. قلعه نویى بعد از دو سال موفقى که در لیگ هاى نهم و دهم در اصفهان 
پشت سر گذاشت و دو عنوان قهرمانى با سپاهان کسب کرد تا به امروز تقریباً هر سال نامش براى بازگشت به اصفهان مطرح شده و 

این بار بیش از هر زمان دیگرى به نیمکت ذوب آهن نزدیک است.
مورد اول اینکه او از تراکتورسازى جدا شــده و در بین تیم هایى که بدون سرمربى هســتند هیچ تیمى به جز ذوب آهن نمى تواند 
فرصت را براى جاه طلبى هاى او فراهم کند. ضمــن اینکه خود قلعه نویى هم بخاطر اینکه بى تیــم نماند بدش نمى آید که یک 
تخفیف خوب به ذوب آهن بدهد و این وســط تنها مشــکلى که ممکن اســت کار را به بن بست بکشاند ســلیقه نقل و انتقاالتى 
امیر قلعه نویى اســت که با بودجه ذوب آهن جور نخواهد بود. البته او در فصل گذشــته و بعد از محرومیت اجبارى تراکتورســازى 

در فصل نقل و انتقاالت مجبور شــد چند بازیکن جوان را به تیم تزریق کند و دســت از خرید نام هاى بزرگ و  پرســروصدا بردارد و 
شــاید بتواند این روند را در ذوب آهن هم ادامه دهد. ضمن اینکه قلعه نویى از لحاظ اســمى نسبت به حســینى صاحبنام تر است و تیم 
رســانه اى مخصوص به خودش را هم دارد که عملکرد او را مثبت جلوه خواهند داد و این مى تواند به ســود ذوب آهن باشــد. البته همه 
این موارد در صورتى اجرایى خواهد بود که ذوب آهن در روز سه شــنبه اعالم کند با مجتبى حســینى به توافق نهایى نرســیده اســت 
وگرنه در شــرایط فعلى ســرمربى جوان و با انگیزه ذوب آهن  در لیگ شــانزدهم بهتریــن گزینه براى هدایت تیــم در فصل بعد هم

 خواهد بود.

نصف جهان   حسن جعفرى بابت بازگشت به سپاهان حسابى ذوق زده است 
و  این ذوق زدگى را خیلى مشهود از خود نشان داد. روزنامه صداى سپاهان 
در گفتگویى با وى به نقل از او تیتر زد که دلم براى حضور در سپاهان لک زده 
بود! جعفرى در گفتگو با شبکه ویدئویى باشگاه هم گفت که هم با سپاهان و 
هم با فوالد خوزستان قهرمان شده است اما قهرمانى که با سپاهان به دست 
آورده یک چیز دیگر بود. حرفى که اگر هواداران فوالد خوزســتان بشنوند 
ممکن است حسابى از او شاکى شوند و حداقل در فضاى مجازى حسابى از 
خجالت او در بیایند. او حتى گفته فراتر از تیم ملى  همیشه به سپاهان فکر 

مى کرده است. بخشى از صحبت هاى جعفرى را با هم مى خوانیم: 
خیلى خوشحالم که به تیم سابقم برگشتم. من در مکتب سپاهان بزرگ شدم 

و در تمام رده هاى سپاهان نوجوانان، جوانان و امید، قهرمانى دارم. سه چهار 
سال از سپاهان دور بودم هر چند دوست نداشتم بروم؛ به هر حال تقدیر بود 
ولى خدا را شکر مى کنم که برگشتم و امیدوارم به تیم محبوبم کمک کنم 

و حاال حاال اینجا بمانم.
 باعث افتخار است که مربى بزرگى مثل کرانچار به من عالقه دارد و من 
هم تمام تالش و هدفم این اســت که بهترین عملکردم را نشــان دهم. 
هواداران هم بدانند که نسبت به قبل، هم تجربه هاى بیشترى دارم و هم 
به پختگى الزم رسیدم. ضمن اینکه حاال بیشتر قدر سپاهان را مى دانم؛ 
مى دانم کجا بوده ام و کجا مى آیم. این سه سالى که نبودم در سال اول با 
فوالد قهرمان شدیم ولى یک درصد نسبت به قهرمانى که با سپاهان داشتم 

به من نچسبید. چون آدم وقتى دلش جاى دیگر باشد زیاد لذت نمى برد. 
سال هاى بعد را هم در ملوان و پدیده بودم ودر تمام این سال ها به این فکر 
مى کردم که طورى کار کنم که دوباره به سپاهان برگردم. در این سال ها 
هدف اولم سپاهان بود و بعد تیم ملى. شاید خیلى ها برعکس این فکر کنند 
ولى خدا شاهد اســت من دنبال این بودم که اول به سپاهان برسم و پس 
از آن تیم ملى. هواداران سپاهان را خیلى دوست دارم؛ لطف آنها همیشه 
شــامل حال من بوده، چه زمانى که در ســپاهان بودم و چه زمانى که در 
تیم هاى دیگر بودم و از سپاهان دور بودم. به هواداران قول مى دهم که 
بهترین عملکردم را براى سپاهان انجام دهم و سپاهان بار دیگر به روزهاى 

اوجش  بازگردد.

ق زدگى 
ذو

ـسـن ! 
ح

مهاجم تیم ملى جوانان مى گوید نباید از شکســت 
مقابل پرتغال ناراحت باشــیم چراکه همه بچه هاى 

تیم هر چه در توانشان بود گذاشتند.
رضا شکارى درباره نتیجه دیدار با پرتغال گفت: بازى 
خوبى بود، ما از همان اول رفته بودیم که مســاوى 
بگیریم تا به مرحله بعد صعود کنیم اما متأسفانه این 

اتفاق رخ نداد.
وى در ادامه گفت: دقیقه چهار پنج بود که توانســتم 
گل بزنم و از این موضوع خوشــحالم. در نیمه اول 
بازى را نگه داشتیم ولى نیمه دوم تیم پرتغال خیلى 
تاکتیکى تــر بازى کــرد و روى دو اشــتباه بچگانه 

گل خوردیم و نتوانستیم ببریم. 
او درباره صحنه پنالتى که بــا ویدئوچک تغییر کرد 
گفت: ما صحنه را دیدیم و مى دانســتیم که پنالتى 
نیست. به اعتقاد من این ویدئوچک ها مسخره است 
و از جذابیت فوتبال مى کاهد اما از طرفى هم از حق 
بعضى ها که در فوتبال ضایع مى شــده هم دفاع مى 

کند.
شــکارى درباره عملکرد بازیکنان تیم ملى با توجه 
به حذفشــان مى گوید: تیم ما بعد از 40 سال حضور 
توانست در این رقابت ها گل بزند و این کارى بزرگ  
اســت. براى اینکه تیم جوانان در جام جهانى 2017 
حضور پیدا کند زحمات زیادى کشــیده شده است 
اما متأسفانه در حق این تیم کم لطفى هایى هم شده 
است. همانطور که شما مى دانید بنا بود پاداش صعود 
ما قبل از حضورمان در این رقابت ها پرداخت شــود 
که یک سوم آن به حســاب هاى ما واریز شد به جز 
آن امکانات ما در این رقابت هــا آنطور که باید نبود. 
حتى آقاى کریمى در پســت اینستاگرامشان به این 
موضوع اشاره کردند و گفته اند که جوانان ما باتوجه 
به امکاناتشان در جام جهانى خوب بودند. ما دوست 
داشتیم بیشتر از این خودمان را نشان بدهیم و پرچم 
ایران را به اهتزاز دربیاوریم و از کســب رتبه چهارم 
ناراحت هستیم، اى کاش مى شد که پرتغال را ببریم 

و به عنوان تیم سوم باال بیاییم.

بازیکن ایرانى تیم هندبال دینامو بخارست 
رومانــى گفت: «شــرایط بــراى حضور 
بازیکنان هندبال ایــران در لیگ اروپا، 

مهیا شده است.»
ا... کــرم اســتکى در گفتگویى، در 
خصوص وضعیت خود در تیم 
هندبال دینامو بخارســت 
رومانى اظهار داشت: «خدا 
را شاکریم که بعد از مدت ها 
توانستیم با تحمل سختى ها در 
هندبال اروپا، جایگاه خودمان را محکم 
کنیم.» وى ادامه داد: «خیلى خوشحال 
هســتم که برخى از هــواداران تیم 
هندبال دینامو بخارســت با پرچم 
کشــور ایران در ســالن مسابقات 
حضور پیــدا مى کنند. شــرایط 
براى حضور بازیکنان ایرانى در 
هندبال اروپا و رشد هندبال 

کشورمان، مهیاســت و امیدوارم بازیکنان بتوانند با 
لژیونر شدن، باعث رشد هندبال ایران شوند.»

لژیونر هندبال ایران در رابطه با وضعیت لیگ و هندبال 
ایران، تصریح کرد: «بــه نظر من لیگ هندبال ایران 
در فصلى که گذشــت، چندان بد نبود و تیم ها خوب 
ظاهر شــدند. امیدوارم با حضور اسپانسر ها و حمایت 
بیشتر مسئوالن ورزشى از رشته هندبال، شاهد رشد 
این رشته باشیم.» استکى افزود: «در چند سال اخیر 
نگاه هندبال دنیا به هندبــال ایران و بازیکنان ایرانى 
خیلى بهتر شده است. بازیکنان ایرانى که در تیم هاى 
اروپایى بازى مى کنند، بسیار خوب عمل کرده اند که 
باعث شده وضعیت بهتر شــود. درحال حاضر تیم ها 
ســعى دارند از حضور بازیکنان ایرانى در جمع خود 

استفاده کنند.»
وى در رابطــه با وضعیت مالــى بازیکنان ملى پوش 
ایران گفت: «متأســفانه در هندبال ایران بازیکنان و 
مخصوصاً بازیکنان ملى پوش چندان تأمین نمى شوند. 
چرا باید بازیکن ملى پــوش دغدغه رهن خانه خود را 

داشته باشد؟ البته خدا را شاکرم که بازیکنان شاغل در 
هندبال اروپا چندان از لحاظ مالى دغدغه اى ندارند.»

استکى خاطرنشان کرد: «تنها آرزوى من این است 
که هندبال ایران المپیکى شود و این موضوع دور از 
دسترس نیست، کســب مدال و افتخارآفرینى براى 
کشورم در رشــته هندبال آرزوى من است. امیدوارم 
با حمایت مسئوالن فعلى هندبال ایران، شرایط بهتر 

شود تا بتوانیم افتخار بیافرینیم.» 
وى در پاســخ به این ســئوال که آیا او باعث ایجاد 
بازیکن ساالرى در هندبال ایران شده؟ گفت: «من 
کى باشم که بخواهم در هندبال ایران بازیکن ساالرى 
کنم. برخى از آقایان مغرور بودند و صداى بازیکنان 
تیم ملى را نمى شــنیدند. اینکــه بازیکنى حق خود 
را طلب کند و نســبت به وضعیــت و امکانات اولیه 

شــى  ز ر و غذایى تیــم ملى معترض و
باشد، بازیکن ساالرى

نیست.» 

سینا به ذوب آهن 
باز مى گردد؟

بچه پولدار آسیا!

  یحیى به دایى رو زد

شکارى:  
ویدئو چک مسخره است! 

استکى: باعث ایجاد بازیکن ساالرى شده ام؟

 به ذوب آهن نزدیک است
قلعه نویى بیشتر از همیشه

ن بیش از هر زمان دیگرى به نیمکت ذوب آهن 

 این وقت را نسوزانند قرار است که نام سرمربى 
د ذوب آهنى ها تأکید کرده اند که به جز مجتبى 
ا این حال بعید به نظر مى رسد که ذوب آهنى ها 
رفصل بعد بررسى نکرده باشند.  در حال حاضر 

هاز چند لحاظ نسبت به بقیه گزینه ها برترى 
کنان دارد. از طرف دیگر او آنچنان هم اهل 
بهترین گزینه براى هدایت ذوب آهن  طر
ت به بررسى بقیه گزینه ها خواهد رسید که 
 که در لیگ هاى نهم و دهم در اصفهان 
 براى بازگشت به اصفهان مطرح شده و

ند هیچ تیمىبه جز ذوب آهن نمى تواند 
ه بى تیــمنماند بدش نمى آید که یک
ن بست بکشاند ســلیقه نقل و انتقاالتى

از محرومیت اجبارى تراکتورســازى  عد
نام هاى بزرگ و  پرســروصدا بردارد و  رید

مى نسبت به حســینى صاحبنام تر است و تیم 
مى تواند به ســود ذوب آهن باشــد. البته همه 
ى حســینى به توافق نهایى نرســیده اســت 
نگزینه براى هدایت تیــم در فصل بعد هم

ت ی

نصف
و  این
در گفت
بود! ج
هم با
آورده
ممکن
خجالت
مى کر
خیلى
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نصف جهــان   قبل از پایان لیگ هشــدار داده بودیم که 
ســتاره هاى ذوب آهن با اتمام فصل در معرض شــکار 
ســایر تیم ها قرار مى گیرنــد و این تیــم را قطعًا ترك 
مى کنند. بعد از تبریزى که جدایى او تقریبًا قطعى شده، 
حاال نوبت  مهرداد قنبرى اســت که اردوگاه سبزپوشان 
را ترك کند و با پیشــنهادى نجومى به تبریــز برود و با 
قراردادى دو ساله رسماً به عضویت باشگاه گسترش فوالد 

دربیاید.
مهرداد قنبرى که قراردادش با ذوب آهن به اتمام رسیده 
بود، بعد از سه سال تصمیم گرفت از جمع این تیم جدا شود 
و پیش از مشخص شدن وضعیت سبزپوشان اصفهانى، 

تیم دیگرى را انتخاب کند.
قنبرى سال اول حضور در ذوب آهن در تمام مسابقات به 

میدان رفت اما در فصل 95-94 از هفته ششم تا بیست 
و هشتم به دلیل مصدومیت فرصت بازى پیدا نکرد و در 
نیمى از دیدارهاى لیگ شانزدهم هم در ترکیب ذوبى ها 

حضور داشت.
این مدافع چپ که جزو گزینه هاى اســتقالل تهران هم 
محسوب مى شد رســمًا با قراردادى دو ســاله با باشگاه 
گسترش فوالد امضا کرد تا در فصل آینده براى این تیم 

تبریزى به میدان برود.
چنانچه دست دست کردن ذوبى ها، هم در فصل نقل و 
انتقاالت و هم براى انتخاب سرمربى ادامه داشته باشد، 
ســایر مهره هاى تأثیرگذار این تیم همچنان به ســایر 
تیم ها مى پیوندند و معلوم نیست فصل آتى چه بر سر این 

تیم اصفهانى بیاید.

مهرداد هم از ذوب آهن رفت

وضعیت مالــى بازیکنان ملى پوش 
ســفانه در هندبال ایران بازیکنان و 
ن ملى پوش چندان تأمین نمى شوند. 
لى پــوش دغدغه رهن خانه خود را 

شــى  ز ر و غذایى تیــم ملىو
باشد، بازیکن

نیست.»

وگرنه در شــرایط فعلى ســرمربى جوان و با انگیزه ذوب آهن  در لیگ شــانزدهم بهتریــ
 خواهد بود.

ایرانى تیم هندبال دینا بازیکن
رومانــى گفت: «شــرایط بــ
بازیکنان هندبال ایــران در

مهیا شده است.»
ا... کــرم اســتکى در گ
خصوص وضعیت
هندبال دینامو
د رومانى اظهار
را شاکریم که بع
توانستیم با تحمل
هندبال اروپا، جایگاه خودما
کنیم.» وى ادامه داد: «خیل
هســتم که برخى از هــ
هندبال دینامو بخارســ
کشــور ایران در ســا
پیــدا مى کنن حضور
براى حضور بازیکن
ر هندبال اروپا و

اس

ـنگزینه براى ه

ف آ ذ ا ا

ذوب آهن اصفهان به عنوان تیمى که در آن به فوتبال 
ایران معرفى شد، باشیم.

سه شنبه
 روز تعیین سرنوشت
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چهل تکه

«اللیتا بنبانسى» دختر هندى که یکى از قربانیان حادثه اسید پاشى 
بوده، پس از 17 بار عمل جراحى هنــوز چهره اش به حالت عادى 

باز نگشته است.
اللیتا بنبانسى که به دســت برادرش در ســال 2012 به این روز 
افتاده بود با یک تلفن اشــتباه به مرد رؤیاهایش رسید و سرنوشت 
«راهول کومار» را از مایل ها آن طرف تر به سوى او کشاند. قربانى 
اسیدپاشى گفت که هیچ وقت فکرش را هم نمى کردم یک تماس 
تلفنى اشتباه همه مشــکالت زندگى من را از این رو به آن رو کند 
و تمام مشکالت، افسردگى ها و غصه هاى من پایان یابد، چرا که 

راهول همسر من قلبى بزرگ و ذهنى زیبا دارد.
دختر هندى در ادامه صحبت هایش گفت کــه من واقعًا به اینکه 

شریک زندگى راهول هستم، افتخار مى کنم.

جنایتکارى به نام «تاد کوهلهپ» در طــــــول ده سال، هفت 
زن و مرد را به خانه شیطانى اش کشانده و پس از شکنجه، آنها را به 
قتل رسانده است.سال گذشته به دنبال اعالم خبر آخرین گزارش 
مفقودشــدن زن جوانى در کارولیناى شمالى، پلیس با ردگیرى 
گوشى همراه او توانست این زن را در خانه کوهلهپ بیابد. این زن 
پس از نجات گفت: «دو ماه قبل به همراه نامزدم براى نظافت، به 
خانه این مرد جنایتکار آمدیم. اما  او لحظاتى بعد از ورود ما، نامزدم 
را به طرز وحشیانه اى مقابل چشمانم کشت و مرا در زیرزمین با 
زنجیر به تخت بست. او در طول این ماه ها درباره کشتن شش زن 

و مرد جوان دیگر هم حرف زد.»
قاضى دادگاه این قاتل ســریالى را مستحق مرگ دانست. اما با 
توجه به اینکه طى شش سال گذشــته ایالت کارولینا با مشکل 

کمبود سم روبه  رو شده، دادگاه حکم به حبس ابد داد.

خانه خانواده «مالون»، شش ماه پیش در بالتیمور آتش گرفت. 
در این آتش سوزى، شــش کودك خانواده جان خود را از دست 
دادند. دختر هشــت ساله که جان ســالم به در برده بود، گفت: 
«شــعله هاى آتش از مبل ها زبانه مى کشید.» کارآگاهان بنابر 
گفته هاى این کــودك، یک فندك و یک تکــه آهن را در آن 

قسمت از خانه یافتند.
بر اساس اظهارات همسایگان، نیمه  شب زن و مردى از در پشتى 
به خانه آنها آمدند و بعد از مدت زمان کوتاهى از آنجا خارج شدند 

و به علت تاریکى همسایه ها نتوانستند آنها را تشخیص دهند. 
به گفته پلیس بالتیمور، با توجه به مرگ شــش کودك خانواده 
احتمال جنایت قوت بیشترى گرفته اســت. در این حادثه پدر، 

مادر و سه فرزند از 9 فرزند خانواده زنده ماندند.

قتل عام 6 کودك در آتش سوزى رهایى قاتل سریالى از مرگ ازدواج دخترى با چهره سوخته  030201

ساعت 15و30 دقیقه عصر روز چهارشنبه هفته گذشته، 
مأموران پلیس با تماس شــهروندى در جریان دستبرد 
مسلحانه سارقان نقابدارى به دو مرد طالفروش در حوالى 

یکى از میدان هاى مرکزى تهران قرار گرفتند. 
مأموران پلیس در محل حادثــه دریافتند لحظاتى قبل 
دو مرد نقابدار، سوار بر موتورســیکلت با قمه و شمشیر 
به تاکسى که بخاطر پنچر شدن الستیکش کنار خیابان 
متوقف بود، حمله کرده و پــس از ضرب و جرح راننده و 
مســافران خودرو، یک کیلو و 200 گرم طالى یکى از 
مسافران را سرقت کرده و از محل گریخته اند. به گفته 
شاهدان راننده و دو نفر از مســافران تاکسى پس از این 
حادثه به بیمارستان منتقل شده اند. بدین ترتیب مأموران 

براى بررسى موضوع راهى بیمارستان شدند.
مرد زخمى که ســارقان یک کیلو و 200 گرم طالى او 
را ســرقت کرده بودند در توضیح ماجرا گفت: «من در 
شهرستان نقده مغازه طالفروشى دارم به همین دلیل هر 
چند ماه یک بار براى خرید طال به تهران مى آیم. روز قبل 
همراه یکى از دوستانم به نام "رامین" که در شهرستان 
طالسازى دارد راهى تهران شدیم. رامین با خود تعدادى 
از نمونه کارهایش را به تهران آورد تا بازار یابى کند. صبح 
وقتى به تهران رســیدیم از ترمینال به صورت مستقیم 
راهى بازار تهران شــدیم و در نهایت پس از چند ساعت 
از مغازه اى من یک کیلو و 200 گــرم طال خریدم. من 
همیشه طالهاى خریدارى شده را داخل کمربندى که 
به همین منظور ساخته ام جاسازى مى کنم و کمربند را 
به کمرم مى بندم و اینگونه طالهایم را به شهرســتان 

منتقل مى کنم.» 
وى ادامه داد: «پس از اینکه طال ها را جاسازى کردم، دو 
نفرى به داخل خیابان آمدیم تا با تاکسى به ترمینال برویم. 
لحظاتى بعد تاکسى جلوى ما توقف کرد و ما پس از گفتن 
مسیر سوار شــدیم. در حالى که رامین داخل تاکسى در 
حال ارسال پیامک بود راننده پس از طى مسافت کوتاهى 
زن جوانى را در صندلى جلو و مردى را در صندلى عقب 
به عنوان مسافر کنار ما سوار کرد و به راه خود ادامه داد تا 
اینکه دقایقى بعد نزدیک میدانى خودرویش را به جدول 
کوبید و مدعى شد الستیک خودرویش پنچر شده است. 
راننده از خودرو پیاده شد و الستیک زاپاس را از صندوق 
عقب بیرون آورد تا الستیک را تعویض کند و مردى هم 
که کنار ما نشسته بود به بهانه کمک به راننده از خودرو 
پیاده شد. هنوز دقایقى نگذشــته بود که دو مرد نقابدار 

و مسلح با قمه و شمشــیر با موتورسیکلت به خودروى 
تاکسى نزدیک شدند. آنها موتورسیکلت را کنار تاکسى 
متوقف کردند و با قمه و شمشیر به ما حمله کردند. یکى از 
آنها با قمه ضربه آرامى به راننده زد به طورى که او از ناحیه 
کتف زخمى شد و دیگرى هم به سراغ من آمد و تهدید 
کرد طال ها را به او بدهم. من در برابرش مقاومت کردم 
و طالها را به او ندادم که ناگهان با آچار چرخ ضربه اى از 
پشت به سرم کوبیده شد که احساس کردم ضربه را راننده 
تاکسى به من زد. چشمانم تار شد و سارقان کمربند طال ها 
را از کمرم باز کردند و به سرعت با موتورسیکلت از محل 
گریختند و زن جوان و مرد مسافر هم که احتمال مى دهم 
با ســارقان همدســت بودند فرار کردند، اما رامین هیچ 
کمکى به من نکرد به همین دلیل من به راننده تاکسى و 

دوستم مشکوك هستم.» 
بررسى هاى مأموران نشان داد راننده تاکسى از مجرمان 

سابقه دار است. وى در چندین سرقت به عنوان زاغ زنى 
دستگیر و روانه زندان شده است.  همچنین مشخص شد 
رامین پس از حادثه تمامى پیامک هاى گوشى اش را پاك 
کرده است. بدین ترتیب مأموران رامین و راننده تاکسى 
را به عنوان مظنونان حادثه بازداشت کردند. دو متهم در 
بازجویى ها جرم خود را انکارکردند و مدعى شدند از نقشه 

سرقت موتورسواران نقابدار بى خبر هستند. 
در ادامه راننده تاکسى براى مشخص شدن نحوه اصابت 
قمه به کتفش در اختیار پزشــکى قانونى قرار گرفت تا 

عمدى یا غیر عمدى بودن ضربه مشخص شود.
همچنین تاکسى حادثه دیده در این حادثه براى بررسى 
فنى و چگونگى پنچر شــدن به دســتور قاضى پرونده 
در اختیار کارشناســان پلیس آگاهى قرار گرفت. تالش 
براى شناسایى سارقان نقابدار از سوى کارآگاهان پلیس 

آگاهى ادامه دارد. 

حمله دزدان شمشیر به دست به مرد طالفروش

من همیشه 
طالهاى خریدارى شده را 

داخل کمربندى که به همین 
منظور ساخته ام جاسازى مى کنم 
و کمربند را به کمرم مى بندم و 
اینگونه طالهایم را به شهرستان 

منتقل مى کنم

ا

ســاعت 2و 45 دقیقه بامداد جمعه 5 خرداد، تیم هاى آتش نشانى با اطالع از یک حریق 
گسترده، راهى خانه اى قدیمى در خیابان سبالن جنوبى شــدند. پس از اطفاى حریق، 

آتش نشان ها پیکرهاى دو مرد 30 و 40 ساله را پیدا کردند که در آتش سوخته بودند.
با کشف جسد دو مرد جوان موضوع به پلیس 

و بازپرس کشیک قتل پایتخت گزارش شد.
بدین ترتیــب تیم جنایــى وارد محل حادثه 
شده و در بررســى هاى محلى دریافتند، سه 
مرد جوان از مدتى قبل داخــل خانه قدیمى 
که محل نگهدارى ضایعــات نیز بود، زندگى 

مى کردند.
از آنجا که بــه نظرمى رســید حریق عمدى 
بوده اســت، تجســس ها دراین بــاره ادامه 
یافت تا اینکه مأموران پــى بردند همزمان با 
آتش سوزى، زن و مرد جوانى موفق به فرار از 

میان شعله هاى آتش شده اند.
بدین ترتیب زن و مرد جوان شناسایى شدند 
و تحت بازجویى قرار گرفتند. تا اینکه «مینا» 
مدعى شــد که خانه را دوبرادر بــه نام هاى 
«اردشیر» و «شــهرام» به آتش کشیده اند. 
مینا دربــاره انگیزه آتش ســوزى نیز گفت: 
«مدتى قبل با اردشیر آشنا شــدم اما بخاطر 
اختالفاتى که با او پیدا کــردم خیلى زود این 
رابطه تمام شــد. بعد از آن با یکى از قربانیان 
این حادثه که "ایمان" نام داشــت آشنا شــدم و این آشــنایى به نامزدى ما منجر شد. 
من با ایمان مشکلى نداشــتم تا اینکه سر و کله اردشیر پیدا شــد. او به سراغ ایمان آمد 
و بخاطر اینکه با من نامزد کرده اســت باهم درگیر شــدند. درگیرى و اختالف بین آنها 
روز به روز بیشتر مى شد و اردشــیر ســر همین موضوع از ایمان کینه به دل گرفت. در 
این مدت من به خانــه ایمان رفت و آمد مى کردم و اردشــیر نیز در جریــان ماجرا بود. 
شــب حادثه اردشــیر همراه برادرش به مقابل خانه ایمان آمد و بــراى انتقام و گرفتن 
زهر چشــم، بطرى آتشــین بنزین را به داخل خانه پرتاب کردند. خانــه آتش گرفت و 
هر کدام ســعى کردیم راه فرارى پیدا کنیم. اما در چشــم برهم زدنى آتش شعله ور شد 
و ایمان و یکى از دوســتانش داخل خانه گرفتار شده و من و دوست دیگر ایمان موفق به 

فرار شدیم.»
باتوجه به اظهارات زن جوان، اردشــیر و برادرش به عنوان مظنونان پرونده بازداشــت 
شــدند و تحت بازجویى قرارگرفتند. امــا دو برادر منکراطالع از آتش ســوزى و حضور

 درآنجا شدند.باتوجه به اظهارات مظنونان پرونده، تحقیقات براى رازگشایى ازاین ماجرا 
ادامه دارد.

مینا راز زنده زنده سوختن
 2 مرد را برمال کرد 

حکم قصاص مرد جوان که دوســتش را کشــته 
و در جلســه دادگاه ســکوت کرده بــود در دیوان 
عالى کشــور مهر تأیید خورد و او در لیســت سیاه 

اعدامى ها قرار گرفت.
رسیدگى به این پرونده از بامداد هفدهم آذرماه 93 
به دنبال تماس یک زن با کالنترى 17 شهریور در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
زن میانسال که هراســان بود به پلیس گفت مرد 
همســایه را هنگام انتقــال یک جنــازه متعفن از 

خانه اش دیده است. 
پلیس به این آپارتمان رفــت و با جنازه متعفن یک 

مرد که داخل گونى قرار داشت روبه رو شد.
زن همسایه در بازجویى ها گفت: «چند روز بود که 
از خانه همسایه مان بوى تعفن به مشام مى رسید. 
چند بار مقابل در خانه همسایه رفتم اما کسى در را 
باز نکرد. تا اینکه صبح صداى در خانه همســایه 
روبه رویى را شنیدم و متوجه شدم مرد همسایه که 
"داوود" نام دارد به خانه برگشته است. مى خواستم 
مقابل در خانه اش بروم اما همان موقع در را باز کرد 
و در حالى که یک گونى بر دوش داشت از خانه اش 
خارج شــد. وقتى علت بوى تعفن را از او پرسیدم 
گفت در غیاب او یک گربه به خانه اش آمده و مرده 
است. حاال مى خواهد الشه گربه را به بیرون از خانه 

منتقل کند.»
این زن ادامه داد: «چون گونى که روى دوش مرد 
همســایه بود بزرگ بود به ماجرا مشکوك شدم و 

اصرار کردم تا در گونى را بــاز کند. اما قبول نکرد. 
همان موقع همســایه ها که ســر و صدا را شنیده 
بودند به راه پله ها آمدند و داوود همان لحظه گونى 
را بر زمین گذاشــت و فرار کرد. همسایه ها وقتى 
در گونــى را باز کردند با صحنه وحشــتناکى روبه 
رو شدند.» پلیس در نخســتین گام از تحقیقات به 
ردیابى داوود پرداخت و وى را که به خانه پدرزنش 
در شرق تهران رفته بود بازداشــت کرد. داوود در

بازجویى ها به قتل اعتراف کرد و گفت ناخواســته 
دوستش را کشته است.

این مرد در تشــریح جزئیات ماجرا گفت: «قربانى 
دوســتم بود. او  به تنهایى زندگى مــى کرد. چند 
ســال پیش در جریان یک کتک کارى با او آشــنا 
شدم. چند نفر بر ســر او ریخته بودند و بى رحمانه 
او را کتک مى زدند. من که ورزشکار بودم به کمک 
او رفتم و دو مرد خشــن را کتــک زدم. بعد از آن 
ماجرا دوستى من و او آغاز شــد. او گاهى اوقات در 
غیاب همســر و فرزندم به خانه ام مى آمد.آخرین 
بار هم وقتــى همســر و فرزندم در خانــه پدرزنم 
بودند نزدم آمد اما حــال طبیعى نداشــت. او فکر 
مى کرد سیمکارت موبایلش را برداشته ام. به همین 
خاطر با من درگیر شــد. هر چه به او گفتم اشــتباه
 مى کند قبول نکرد و به سمتم حمله ور شد. ما با هم 
درگیر شدیم و با مشــت و لگد به جان هم افتادیم تا 
اینکه بیهوش شدیم.چند ساعت بعد وقتى به هوش 
آمدم متوجه شدم "حمید" نفس نمى کشد. از مرگ او 

شوکه شده بودم. به همین خاطر خانه را ترك کردم. 
اما چند روز بعد که براى انتقال جنازه به بیرون از خانه 

آمده بودم زن همسایه مرا دید و ماجرا لو رفت.»
داوود 35ســاله در شــعبه دوم دادگاه کیفرى یک 
اســتان تهران پاى میز محاکمه ایستاد و در حالى 
که اولیاى دم براى وى حکم قصاص خواسته بودند 
از خود دفاع نکرد. او ســکوت کرد و به ســئواالت 
قضائى پاسخ نداد. در پایان ان جلسه هیئت قضائى 
با توجه به مدرك هاى موجود در پرونده این مرد را 
به قصاص محکوم کرد. حکم صادره در شعبه 43 
دیوان عالى کشور تحت رسیدگى موشکافانه قرار 
گرفت و مهر تأیید خورد. به این ترتیب داوود در یک 

قدمى چوبه دار قرار گرفت. 

2 برادر که با همدســتى یکدیگر دوســت پنهانى زن 
برادرشان را کشــته بودند در دادگاه کیفرى یک استان 

تهران پاى میز محاکمه ایستادند.
رسیدگى به این ماجرا از چهارم آبان 94 به دنبال کشته 
شدن پسر 24ساله اى به نام «امیر» در دستور کار پلیس 
ورامین قر ار گرفت. شواهد نشــان مى داد این پسر به 
مالقات با دو برادر رفته بود که کشته شد. خیلى زود دو 
برادر 22 و 23ساله به نام هاى «محمد جواد» و «سجاد» 
بازداشت شدند و به قتل اعتراف کردند. آنها گفتند امیر را 

کشتیم چون با زن برادرمان در ارتباط بود.
به دنبال بازســازى صحنه جرم، دو برادر در شعبه دوم 
دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى امین 
مقدم زهرا و با حضور دو قاضى مستشار پاى میز محاکمه 

ایستادند.

در ابتداى جلسه مادر قربانى در حالى که اشک مى ریخت 
روبه روى هیئت قضائى ایستاد و گفت: «این دو پسر با 
نقشه از پیش طراحى شده پسرم را به بیابان کشاندند و او 
را با 17 ضربه چاقو کشتند. من براى آنها حکم قصاص 

مى خواهم.»
ســپس محمد جواد در جایگاه ویژه ایستاد و در تشریح 
جزئیات ماجــرا گفت: «در خانه پدرم نشســته بودم که 
پیامک ناشناسى به دستم رســید بااین نوشته که در بام 
خانه یک کفتر نشسته است.همان موقع به بام خانه رفتم 
اما کفترى آنجا نبود. چون دو برادر دیگرم هم در طبقات 
باالى خانه پدرى ام ســاکن بودند موقع پایین آمدن از

پله ها تصمیم گرفتم به خانه برادر بزرگم بروم و سرى به 
زن برادر بزنم. اما وقتى در زدم زن برادرم هراسان در را 
باز کرد و گفت زن همسایه میهمان اوست،براى همین 

به طبقه پایین برگشتم. شب دوباره پیامک ناشناسى به 
دستم رسید که فرستنده ادعا کرده بود وقتى پیامک اول 
به دستم رسیده دو دوست صمیمى ام به نام هاى "امیر" 
و "ابوالفضل" میهمان زن برادرم بوده اند. از خواندن این 
پیامک شوکه شدم و ماجرا را با برادر دیگرم سجاد در میان 
گذاشتم.من و سجاد شروع به پرس و جو کردیم و وقتى از 
دختر خردسال برادرم به نام "ریحانه" دراین باره پرسیدیم 
او به گریه افتاد. چون امیر و ابوالفضل از دوستان صمیمى 
مان بودند با آنها در بیابان هاى قرچک قرار گذاشــتیم 
وریحانه را هم با خود سر قرار بردیم. وقتى ریحانه از دیدن 
دو پسر جوان بار دیگر به گریه افتاد مطمئن شدیم ماجرا 
حقیقت دارد. من چاقو کشیدم و به سمت امیر و ابوالفضل 
حمله کردم. ابوالفضل فرار کرد اما امیر را با17ضربه چاقو 

کشتم و برادرم در قتل نقشى نداشت.»
وقتى نوبت دفاع به سجاد رسید وى حرف هاى برادرش 

را تأیید کرد و گفت: «من هیچ ضربه اى به امیر نزدم.»
سپس ابوالفضل که به اتهام شــرکت در نزاع منجر به 
جنایت با قرار وثیقه آزاد اســت روبه روى هیئت قضائى 
ایســتاد و دو برادر را دروغگو خواند و گفت: «امیر نقاش 
ساختمان بود و در یک مغازه کار مى کرد. او هیچ رابطه 
پنهانى اى با زن برادر محمد جواد و سجاد نداشت این دو 
برادر ما را به بهانه واهى به بیابان هاى قرچک کشاندند 
و آنجا به رویمان چاقو کشیدند. من در درگیرى شرکت 
نداشتم و به محض اینکه چاقو را در دستان محمد جواد 

دیدم فرار کردم.» 
بنابر این گزارش در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد 

شور شد تا رأى صادر کند.

زن همسایه پرده از راز قتل برداشت  امیر را کشتیم چون با زن برادرمان در ارتباط بود  
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همینطور که گوگل مدل هاى بازریابى جدید را در سرتاسر دنیا به  وجود 
مى آورد، کمپانى ها نیز هزینه هاى بیشترى در بخش بازاریابى شبکه اى 
صرف مى کنند. اگر قصد سرمایه گذارى در بخش بهینه سازى وبسایت 
(SEO) را دارید، احتماًال تشخیص اینکه هزینه ها را در کدام بخش ها 
باید صرف کنید کمى مشکل خواهد بود، على الخصوص زمانى که بودجه  
بازاریابى الکترونیکى محدود باشــد. شــرکت هاى فعال در زمینه سئو 
مى توانند موجب جذب ارزش و درآمد زیادى به وبسایت و کسب و کار 
شما شوند و در حال حاضر بسیارى از کسب و کارها نیز در حال استفاده 
از خدمات این شرکت ها هســتند. طبق گزارش تحلیلگران رسانه اى، 
سرمایه گذارى در بخش سئو تا ســال 2020 با 80 میلیارد دالر در سال 

خواهد رسید.
اگر به دنبال اســتخدام یا همکارى با یک تیم سئو براى بهبود فعالیت 
کمپانى خود در فضاى اینترنت هســتید، رعایت برخى نکات و داشتن 
اطالعات کافى در این زمینه بســیار ضرورى است. در کل، سئو به سه 

بخش مهم تقسیم مى شود:

1- جستجوى کلمات کلیدى و بهینه سازى وبسایت
این موضوعى اســت که بیشــتر افراد دربــاره کاربرد ســئو مى دانند. 
«انــدى کرنز» متخصــص محتوا در شــرکت بازاریابــى دیجیتالى

 Digital Third Coast در اینباره مى گوید: «جستجوى کلمات 
کلیدى و بهینه ســازى، به معنى جذب افرادى است که مایلید وقتى به 
گوگل مى آیند، مطالب شما را مشاهده کنند. اینکه خوانندگان مطالب 
شما را اول از همه مشــاهده کنند بســتگى به کلمات کلیدى استفاده 
شده دارد. براى مثال، کاربران کلمات به خصوصى را در گوگل جستجو 
مى کنند که به کلمات کلیدى مورد استفاده در وبسایت شما مرتبط است. 
اگر وبسایت شما جزو اولین نتایج جستجو قرار گرفته باشد، افراد بر روى 
لینک وبسایت شما کلیک مى کنند و به این ترتیب شما با یک چشم انداز 

جدید مواجه مى شوید.

2- کار فنى روى وبسایت ها
این بخش شاید ربطى به سئو نداشته باشــد اما اغلب براى وبسایت ها 
ضرورى اســت. کرنز در اینباره مى گوید: «الگوریتیمى که گوگل براى 
امتیازدهى به سایت ها استفاده مى کند بسیار تخصصى و حساس است. 
وبسایت شما باید خیلى سریع و روان کار کند، تقریباً در کسر کمتر از ثانیه. 
اگر مى خواهید جســتجوکنندگان کلمات کلیدى ابتدا به سراغ کلمات 
مرتبط با وبسایت شما بیایند، سایت شما باید همانند ماشینى روغن کارى 
شده که با سرعت و شفافیت باالیى با گوگل تعامل دارد، عمل کند. عمل 
به این وظیفه بسیار سخت تر از صحبت کردن درباره آن است چون براى 
بهینه سازى وبسایت در جهت رسیدن به اهداف مد نظر، بیش از صدها 

اقدام فنى و تخصصى وجود دارد که باید آنها جامه  عمل بپوشانید.»

3- کمپین هاى سازنده لینک
اگر تازه وارد باشــید، احتماًال این بخش از سئو باعث تعجب و شگفت 
زدگى شما خواهد شــد. کرنز مى گوید: «صدها توییک ضرورى براى 
بهینه ســازى وبســایت وجود دارد. در این میان یک اقدام براى قرار 
گرفتن در کانون توجــه الگوریتم گوگل وجود دارد کــه از بقیه موارد 
مهمتر و کارآمدتر بوده و نام آن نیز «لینک ســازى» است. یک لینک 

از وبسایت هاى مختلف به وبسایت شما، چیزى است که 
گوگل از همه   اقدامات شــما بیشتر به آن اهمیت 

مى دهد. اگر وبسایت شــما در وبسایت هاى 
محبوب و معتبر لینک داشته باشد، گوگل 

نیز به طور خودکار به شما عالقه بیشترى 
پیدا خواهد کرد و آدرس وبسایت شما 
را در باالترین رتبــه  ممکن در نتایج 

جستجو قرار خواهد داد.»
ســخت ترین بخش نیز اســتفاده از 
بهترین کلمات کلیــدى در محتواى 
لینک هاست. اینجاست که وجود سئو 
حیاتى و مهم مى شــود. کرنز مى گوید: 
«اگر محتویات دســته اولى که درباره 

مطالب آموزشى، سرگرم کننده و یا هردو 
باشند را گسترش دهید و براى به اشتراك گذارى آن محتویات 

با کاربران اینترنت تالش مضاعفى کرده باشــید، کاربــران و دنیاى 
اینترنت نیز براى دسترســى به این محتویات تالش بیشترى خواهد 
کرد. این موضوع کامًال ثابت شده است و ما نیز همواره این کار را براى 

مشتریانمان انجام مى دهیم و البته نتایج خوبى نیز کسب مى کنیم.»
با اینکه بخشــى از این کار را خودتان حتى در خانه هم مى توانید انجام 
دهید، اما در صورتى کــه این کار را به متخصصین بســپارید، مطمئنًا 
بازخوردهاى بهترى کســب خواهید کرد. در اینجا برخى از دالیل این 

پیشنهاد را برایتان شرح داده ایم:

سئو کارى گسترده و تیمى است
«اگر تمامى اقدامــات الزم از جمله بهینه ســازى کلمــات کلیدى، 
مباحث فنى و ســاخت لینک ها را به درســتى انجام ندهیــد، احتماًال
 بازخوردهــاى الزم را هم کســب نمى کنید. کار ســئو گســترده و 
همواره نیازمند تالش مضاعف و مهارت هاى بى شــمارى اســت که

انجام آنها توســط تیم داخلى شما احتماًال بسیار ســخت و هزینه آور 
خواهد بود.»

 استخدام افراد ماهر و یا استفاده از متخصصین یک شرکت فعال در این 
زمینه مى تواند انجام این پروسه ها را برایتان آسان تر و جذب سرمایه و 

درآمد را به باالترین مقدار ممکن برساند.

«نگرش نو» بهترین دوست شماست
کرنز مى گوید: «چالش هاى رایجى که همواره با آن روبه رو هســتیم، 
کمک به مشــتریان به منظور درك بهترین زمان بــراى تغییر کلمات 
کلیدى است تا از این طریق بتوانند با نگرش روز کاربران اینترنت همراه 
شوند. در ضمن بایستى به آنها ساخت لینک  با محتوایى که باعث جذب 
مشتریان و کاربران مى شوند را نیز آموزش دهیم. تصور و درك ابعاد فراتر 
و تشخیص زمان مناسب براى گسترش حیطه  کسب و کار براى مدیران 
وبسایت بسیارى از شرکت ها کار دشوارى است. تیم 
ما قادر است تمامى این وظایف را 

براى شما انجام دهد.»

هیــچ تضمینى وجود 
ندارد

مى توانید زمان زیــادى را صرف 
یادگیرى مهارت هاى ســئو کنید 
و اقدامات الزم جهــت مدیریت 
سئو وبسایت خودتان را با استفاده 
از منابــع انســانى داخلــى انجام 
دهید و حتى ممکن اســت موفق هم 

شوید.
 اما رســیدن به این هدف ممکن است کمى دور 
از دســترس باشد. ســئو مهارتى نســبتًا جدید و حساس 
اســت. به کارگیرى یک تیم ســئو ماهر و با ســابقه  درخشان همیشه 
بهترین و هوشمندانه ترین راه براى پیشــرفت در این بخش محسوب 

مى شود.

به بهترین ابزارهاى موجود دسترسى داشته باشید
کرنز مى گوید: «شخصى را در نظر بگیرید که قصد دارد یک خانه را با 
قدیمى ترین ابزار موجود بسازد. او را با یک تیم حرفه اى که از جدیدترین 
ابزار و متد روز دنیا براى خانه سازى استفاده مى کنند مقایسه کنید. یک 
تیم متخصص سئو، همیشه از جدیدترین و برترین ابزارهاى نرم افزارى 
دنیا براى انجام وظایف خود بهره مى برد. این نرم افزارها، ضرورى ترین 
ابزار یک تیم تخصصى ســئو به شــمار مى آیند. حتى اگر بهترین ابزار 
موجود در بازار را نیز بشناسید، خرید و به کارگیرى آنها مطمئناً هزینه هاى 

هنگفتى را برایتان به همراه خواهد داشت.»
بنابرایــن اگــر محصول یــا خدماتــى دارید کــه آماده گســترش

 آن در سطوح باالتر على الخصوص در سطح ملى هستید، جهت بهبود 
کسب و کارتان حتمًا به اســتخدام یا همکارى با یک شرکت فعال در 
زمینه ســئو فکر کنید. این اقدام براى افرادى که به دنبال یک جهش

 مثبت در حیطه  فعالیتشان هستند، ایده  کامالً  هوشمندانه اى محسوب 
مى شود.

از گذشته، «سفر» یکى از عالقه مندى هاى ما ایرانیان بوده است اما این 
مهم در عصر کنونى نیازمند همگام سازى با شرایط و سبک زندگى جدید 
است. امروزه یکى از مشکالت سفر و گردشگرى در ایران، نبود اطالعات 
کافى و دقیق از اماکن تاریخى و گردشگرى و... یک شهر و یا استان است. 
از این رو سایت گردشگرى مکانبین با ثبت اطالعات و امکان مسیریابى 
از طریق گوگل مپ ســعى بر آن دارد تا این نقیصه در فضاى مجازى و 

صنعت گردشگرى در ایران را اصالح کند.
سایت گردشــگرى و ایرانگردى «مکان بین» از مجموعه سایت هاى 
تشکیل شــده اى اســت که هر یک از آنها به صورت مجزا به استانى 
اختصاص داده شده است و اطالعات گردشگرى مربوط به مراکز تفریحى 
و توریستى، اماکن تاریخى و باستانى، مراکز خدماتى و… آن استان با 
مشخصات کامل آن در قالب نقشه هاى ماهواره  اى گنجانده شده است. 
براى سهولت دسترسى گردشگران به محتواى مورد نیاز خود در سایت 
گردشگرى هر استان، امکان انتخاب شــهرهاى آن از طریق منو تعبیه 
شده است از این رو شما پس از ورود به سایت استان مورد نظر مى توانید 
شهر مورد نظر در آن استان را نیز انتخاب کنید تا جاذبه هاى گردشگرى و 

تاریخى و… آن در دسترس شما قرار بگیرد.
http://www.makanbin.com :وب آدرس

محققان مایکروسافت موفق به توسعه هولوگراف هاى نزدیک به چشم 
واقعى شدند که لنزهاى آن در درون عینک هاى معمولى قرار مى گیرد.

آینه ها و کریســتال مایع روى ســیلیکون باید براى قرارگیرى اثر این 
فناورى در فریم عینک قرار بگیرند و تنها قطعات الکترونیکى در بیرون 

از آن قرار خواهند گرفت.
در حالى که اندازه بسیار فشرده این فناورى معموًال به نشان دادن تصاویر 
بى کیفیت و غیرقابل استفاده منجر مى شود، اما محققان مایکروسافت 
توانسته اند با ایجاد اصالحات در پروژکتور هولوگرافیک،حتى تماشاى 

پیکسل هاى تکى را هم ممکن و آسان کنند.
تیم محققان مایکروسافت از فناورى ردیاب حرکات چشم(که جزئ یات 
دقیقى از آنچه مى بینید را فراهم مى کنــد) و الگوریتم هاى ارتقا دهنده 
گرافیک، براى تولیــد هولوگرام هایى با جزئیات بــاال در زمان واقعى 

استفاده کردند.
مایکروسافت در حال حاضر با مشکالت و محدودیت هایى براى تولید 

این هولوگرام ها مواجه شده است.
این عینک ها در حال حاضر تنها مى توانند تصاویر مونوسکوپى را نمایش 
دهند و توســعه تصاویر استروســکوپى چالش دیگرى براى محققان 

مایکروسافت محسوب مى شود.
اگر همه چیز طبق برنامه ریزى پیش برود، شما مى توانید از یک صفحه 
نمایش واقعى هولوگرافى که بسیار راحت است در تمام طول روز استفاده 

کنید.
افرادى مانند پزشکان و کاربران بازى هاى رایانه اى مى توانند به راحتى 
و بدون نیاز به استفاده از هدست هاى بسیار سنگین وزن از این فناورى 

جدید بهره بگیرند.

(SEO) چرا سرمایه گذارى در سئو
 از لحاظ تجارى منطقى است؟

رامین مشکاه

 اگر محصول یا خدماتى 
دارید که آماده گسترش آن در 

سطوح باالتر على الخصوص در سطح 
ملى هستید، جهت بهبود کسب و 
کارتان حتمًا به استخدام یا همکارى

 با یک شرکت فعال
 د در زمینه سئو فکر کنید

 «4K Yi» مــدل (Xiaomi دوربیــن شــیائومى (
محصولى اســت کــه بــراى همراهــى بــا ورزش هاى 
هیجان انگیز«Extreme» طراحى شده است. مشخصه اى 
 4K  که این دوربین را متمایز ساخته، فیلمبردارى با کیفیت

است. 
این دوربین داراى ابعاد جمع وجور و ارگونومیک است و با وزنى 
کمتر از 100 گرم تولید شده است. این ابعاد و وزن کم، باعث 
مى شود تا شما حین انجام حرکات ورزشى، به راحتى قادر به 

استفاده از آن باشید. 
در این دوربیــن ثبت تصاویر توســط یک حســگر از نوع 

CMOS با ابعاد 2,3/1 اینچ صورت مى گیرد. 
عالوه بر فیلمبردارى باکیفیت، این دوربین قادر است عکس ها 

را با رزولوشن 12مگاپیکسلى ذخیره کند. از آنجایى که این 
مدل براى تصویر مخصوص ورزش هاى پرتحرك ســاخته 
 شده است، براى آن قابلیت عکاسى پیاپى تا 30 فریم بر ثانیه 

در نظر گرفته شده است. 
این ویژگى براى زمان هایى کــه مى خواهید از ورزش هاى 
پرســرعت، مثًال دوچرخه سوارى، موج ســوارى یا اسکیت 

عکاسى کنید، بسیار پرکاربرد واقع مى شود. 
لنز این مدل، کامًال مخصوص حرکات ســریع ساخته شده 
است و تا حد زیادى لرزش هاى ناشى از حرکت را به تصویر 
منتقل نمى کنــد؛ همچنین این لنــز داراى قابلیت فوکوس 
خودکار اســت و تصویر ســوژه  مورد نظر را با وضوح زیادى 

ذخیره مى کند. 

براى انتقال فیلم و عکس از این مدل به کامپیوتر، براى آن 
یک پورت USB تعبیه شده اســت. همچنین، براى ثبت 
تصاویر در محیط هاى کم نور، یک عدد فالش، روى قسمت 

جلویى دوربین قرار داده شده است.
 حیــن فیلمبردارى، صــداى محیط به واســطه میکروفن 
داخلــى آن ضبــط مى شــود. باتــرى ایــن مــدل قادر
 اســت تا دو ســاعت حیــن فیلم بــردارى با رزولوشــن
 4K کار کند. ظرفیت درنظرگرفته شــده بــراى آن، 1400 

میلى آمپر ساعت است.
 براى ورزشکارانى که عالقه دارند لحظات پرهیجان ورزشى 
خود را با دیگران به اشــتراك بگذارند، این دوربین توصیه 

مى شود.

Yi 4K دوربین شیائومی مدل

X i a o m i  Y i  4 K  A c t i o n  C a m e r a

Simpler Contacts & Dialer یک 
برنامه قدرتمند و عالى در زمینه شــماره گیر و 
مدیریت مخاطبین براى اندروید اســت که 
توسط اســتودیوى Simpler Apps به 
صورت رایگان با پرداخت درون برنامه اى در 
گوگل پلى عرضه شده و نسخه رایگانش +2 
میلیون بار توســط کاربران اندرویدى سراسر 
جهان دریافت شده است. با نصب این برنامه 
عالى بر روى تبلت و یا گوشى اندرویدى خود 
بخش مخاطبین و شماره گیر دستگاهتان را 
دگرگون خواهید کرد! بلــه... محیط کاربرى 
دوست داشــتنى و ویژگى هاى جدید نظیر 
جستجوى سریع در بین مخاطب ها، مشاهده 
آسان اطالعیه هاى تماس، شماره گیرى به 
روش T9، ادغام مخاطبین، پشتیبان گیرى 
از مخاطبین و... شــما را از داشتن یک دیالر 

قدرتمند و عالى بى نیاز مى سازد! 
برخــى از امکانــات و قابلیت هــاى برنامه 
 Simpler Contacts & Dialer

اندروید:
* ادغــام خــودکار و بدون دردســر تمامى 
مخاطب هاى تکرارى!* پشتیبان گیرى ساده 
و کاربردى براى از دست ندادن مخاطبین خود.
* بخش کلین آپ براى حذف مخاطبین بدون 
شماره، بدون اسم و...* شماره گیر بسیار زیبا و 
هوشمند براى شماره گیرى و ذخیره مخاطب.

* فیلتر تماس با ویژگى هاى فیلتر مخاطبى 
با کمپانى، تولد و...* پشتیبانى از 15 زبان زنده 

دنیا از جمله عربى، انگلیسى، فرانسوى و...   .

اپلیکیشن مدیریت 
مخاطبین و شماره گیر 

قدرتمند اندروید!

نمایشگر هولوگرافیک 
مایکروسافت

 در عینک هاى معمولى

پرتال گردشگرى
 «مکان بین» 

 (Notes ) برنامه دفترچه یادداشــت آیفون
یــک  از  فراتــر 
متن  ویرایشــگر 
ساده بود و امکانات 
دیگــرى همچون 
چک لیست، ذخیره 
فیلــم و عکــس 
و رســم تصویــر 
در  داراســت!  را 
صورتى که هنوز از 
قابلیت رسم تصویر 

در برنامه دفترچه یادداشت آیفون 7 استفاده 
نکرده اید، همراه ما باشــید تا چگونگى رسم 
یک تصویر با قلم مو هــاى مختلف و رنگ 

جوهر هاى متنوع را به شما آموزش دهیم.
 اپلیکیشن Notes را اجرا کنید.

روى گزینه یادداشــت جدید در پایین سمت 
راست صفحه ضربه بزنید.

 سپس روى نماد + که در پایین سمت راست 
صفحه وجود دارد ضربه بزنید.

 گزینه خط موجدار را انتخاب کنید!
 اکنون نوع قلم را انتخاب کنید.

 پس از رسم تصویر یا نقاشى خود، روى گزینه 
Done ضربه بزنید.
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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          

ناگهان 84 سالگى
«رافت صراف» با اعداد و ارقام شناسنامه هاى کاغذى این روزها در حال سپرى کردن ایام 86سالگى است؛ اما اگر بخواهیم با شاخص هاى اندازه گیرى جوانى سن و سالش را اندازه 

بگیریم باید بگوییم که او یکى از جوان ترین 86 ساله هاى روى زمین است؛ تا جایى که او از دو سال پیش به شگفتى رنگ ها و معجزه اى به نام نقاشى در زندگى اش رسیده و این روزها 
نمایشگاه نقاشى هایش با نام «ناگهان 84 سالگى» در گالرى گلستان تهران در حال برگزارى است. 

دریچـه
منبع : مهر  

@nesfejahanclub




