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راه هاى میانبر براى دریافت 
انواع وام مسکن

سال آینده، آب بر اساس 
حقابه ها توزیع مى شود

80 درصد مردم 
دچار کمبود 

ویتامین D هستند

رونمایى هاى ایسوس در 
نمایشگاه کامپیوتکس 2017

معماى مرگ مرموز 
دختر نوجوان

13

فرکى و 
آه سپاهانى ها! 

دست هاى رنگى 
بالى جان بافت تاریخى اصفهان

کالسکه هاى برقى در چهارباغ به حرکت در مى آیندکالسکه هاى برقى در چهارباغ به حرکت در مى آیند
4

یک اقدام عجیب به اسم کار هنرى؛

جهان نما

اخذ شهریه در 
مدارس دولتى 
غیرقانونى
 است

3

طبق بخشنامه آموزش و پرورش اخذ هرگونه 
شهریه در مدارس دولتى از والدین دانش آموزان، 

غیر قانونى و ممنوع است. با وجود این 
بخشنامه، بسیارى از مدارس دولتى که این 
روزها بازار ثبت نام آنها داغ است به عناوین 

و بهانه هاى مختلف از 
اولیاى دانش آموز 

شهریه دریافت 
مى کنند...

سردار سرلشکر قاسم سلیمانى در جمع 
رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس 

استان کرمان گفت: ما چند سال پیش در 
سوریه به اندازه انگشتان دست با افراد و 

جریانات ارتباط نداشتیم در حالى که امروز 
با صدها هزار نفر ارتباط داریم. سردار 

سلیمانى با بیان اینکه براى آحاد 
ملت...
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مرا هدف
 قرار دهید 
نه سپاه را

رؤیاهاى جدید 
خلعتبرى

درؤیاهاىجدیدرؤیاهاىجدیدرؤیاهاى جدید  د ا ا یؤ ىج رؤیاهاىجدیدرؤی
ىخلخلعتبرىبرىخلعتبرى ت خلعتبرىرخل

نصف جهان  
محمدرضا خلعتبرى 
کرد تا براى تالش بسیار زیادى 

سپاهان بازگردد این فصل به 
او نافرجاماما تالش هاى 

بازگشت کرانچار به  بود. با 
هفته هاى پایانى اصفهان در 

خلعتبرى به سرعت پستى لیگ پارسال، 
در صفحه اینستاگرامش در تمجید از سرمربى 

کروات زردها منتشر کرد اما ظاهراً همه این 
تالش ها نتوانست باعث شود تا سپاهانى ها 

بى خیال افت فنى دو سال اخیر او شوند و بتوانند 
خود را مجاب به خرید او نمایند. او که به همراه 
رفیق فابریکش شهاب گردان از بازگشت به 
اصفهان ناامید شده بود حاال به پدیده رفته و 

آرزوهاى خود را در سال هاى پایان فوتبالش در 
12این تیم جستجو  مى کند.

در دیدار معاون اول رئیس جمهور  با مسئوالن استان اعالم شد
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معاون ستاد حقوق بشــر قوه قضائیه با اشاره به پاسخ هاى 
ایران به ادعاهاى حقوق بشرى علیه نظام جمهورى اسالمى 
گفت:  ایران نیازى به داشتن گزارشگر ویژه حقوق بشر ندارد.
به گزارش ایلنا، خسرو حکیمى به گزارش هاى گزارشگر 
ویژه حقوق بشر ایران اشــاره کرد و گفت: آخرین گزارش 
که در 25 صفحه توســط عاصفه جهانگیر تهیه شده بود 
را در 120صفحه پاســخ دادیم. در این گزارش 45 کیس 
مطرح کردند ما اینها را ظرف هشت روز جمع آورى کردیم 

و پاسخ دادیم.
وى پاســخگویى به ادعاهاى ســازمان بین المللى کار را 
نیز وظیفه ســتاد حقوق بشــر قوه قضائیه دانست و گفت: 

قطعنامه اى که هر سال به پیشــنهاد کانادا داده مى شود را 
نقد مى کنیم و مى گوییم ایران نیازى به داشتن گزارشگر 

حقوق بشر ندارد. 
حکیمى به همکارى هاى ستاد حقوق بشر با گزارشگران 
ویژه حقوق بشر اشــاره کرد و گفت: ما همکارى با احمد 
شهید داشتیم. همچنین با خانم جهانگیر در جهت تعامل 
نیز مذاکراتى داشتیم. به گونه اى پاسخ مى دهیم جاى ابهام 
نباشد و منابع غیر معتبر را ایراد مى گیریم. در طول سال، 80 
تا 90 جلسه تشکیل مى دهیم تا محور سنجى کنیم و مطالب 
را تطبیق دهیم. این اقدامات بخشى از اقداماتى است که در 

ستاد انجام مى شود.

سردار سرلشــکر قاسم ســلیمانى در جمع رزمندگان و 
پیشکسوتان دفاع مقدس اســتان کرمان گفت: ما چند 
سال پیش در ســوریه به اندازه انگشتان دست با افراد و 
جریانات ارتباط نداشتیم در حالى که امروز با صدها هزار 

نفر ارتباط داریم.
سردار سلیمانى با بیان اینکه براى آحاد ملت ایران، ثروتى 
گرانقدرتر از ثروت رهبرى وجود ندارد و این ثروت با هیچ 
ثروتى قابل مقایسه نیست، افزود: در کشور نباید کالمى 
بر خالف سیاســت ها و منویات مقــام معظم رهبرى 
(مدظله العالى) گفته شود و اگر هم گفته شود و اعتراضى 

صورت نگیرد در گناه آن سهیم هستیم.

وى اظهار داشت: ســپاه را با من که عیب دارم مقایسه 
نکنید، من را هدف قرار دهید، نه ســپاه را، اگر سپاه نبود 

کشور نبود و این حرف همه روزهاست.
سرلشکر سلیمانى تأکید کرد: نباید کسى سپاه را تضعیف 
کند و مورد حمله هاى گوناگــون قرار دهد، نباید تداعى 
حرف هاى دوره هاى گذشته را کرد، زیرا امروز سینه سپاه 
براى ایثار در راه کشور و مردم ســپر است و فرقى بین 
باالى شهر و پایین شهر نمى کند، ما باید حساس باشیم 
و سیاســى نگاه نکنیم، اگر ما مجاهدیم و عزت ایران را 

ایران به  گزارشگر ویژه حقوق مى خواهیم، باید این اصول را رعایت کنیم.
بشر نیاز ندارد

مرا هدف قرار دهید
 نه سپاه را

پدیده استثنایى در 
کالهبردارى

   انتخاب | وزیر نفت دربـاره پرونده بابک 
زنجانى و ادعاهـاى جدید وى بـراى پرداخت بدهى 
گفت: بابـک زنجانى یـک پدیده اسـتثنایى در تاریخ 
کالهبـردارى بیـن المللى اسـت کـه نفـر دوم با آن 
فاصله زیادى دارد. وى با بیان اینکه زنجانى به دنبال 
پرداخت بدهى خود نیست، اظهار داشت: داستان ها و 
اخبار مربوط به آمدن شریکان خارجى بابک زنجانى 

به ایران را خودشان درست کرده اند.

تعریف الریجانی از قالیباف 
  آریا| علی الریجانی در مراسم افتتاحیه مجموعه 
فرهنگی باغ کتاب تهران اظهار داشت: ما امیدواریم 
آقاي قالیباف همیشـه سـرزنده و فعال کار کنند و از 
وجود ایشـان در نظـام جمهوري اسـالمی ایـران به 
خوبی اسـتفاده شـود. ایشـان در دفاع مقـدس خوب 
کار کرده و زحمات زیادي کشیده و بعد از دفاع مقدس 
در بخش هاي مختلف تالش هاي سنجیده و بهنگام 
و با رویه مدیریتی خالق داشتند. ایشان همچنین در 
کارهاي فرهنگی و هنري از ذهـن خالقی برخوردار 
بودند. خوشـبختانه مدیریت شهرداري تهران در این 

دوران از همبستگی خوبی برخوردار بود.

دادگاه تلگرامى ها، اواخر مرداد
رئیـس    خبرگزارى صدا و سیما | 
دادگسترى استان تهران گفت: دادگاه پرونده مدیران 
بازداشت شده کانال هاى تلگرامى اواخر مرداد برگزار 
مى شـود. غالمحسـین اسـماعیلى افزود: تحقیقات 
پرونده مدیـران بازداشـت شـده برخى کانـال هاى 
تلگرامـى تکمیـل و منجر به صـدور کیفر خواسـت 
شـده اسـت. در ایام تبلیغات و روز برگزارى انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاسـت جمهورى و پنجمین دوره 
شوراهاى اسـالمى شـهر و روسـتاها برخى مدیران 

کانال هاى تلگرامى بازداشت شدند.

تغییر نه، ثبات آرى
  ایسنا| یک فعال سیاسـى معتقد است ثبات 
رمـز پیـروزى کار دولت اسـت و نیـازى بـه تغییر در 
کابینـه در دولـت دوازدهم وجـود ندارد چـون تغییر 
فقط فرصت ها را از دسـت مى دهد. محمد هاشمى با 
اشاره به گمانه زنى برخى افراد و رسانه ها از نام وزراى 
احتمالى دولت آینده اظهار داشت: بیان این نوع مطالب 
به جاى اینکه نفعى داشته باشد ضرر دارد چون از حاال 
تا تشکیل کابینه بعدى دو ماه فرصت هست. بنابراین، 
این گمانه زنى ها از سـوى دوستان و دلسـوزان نظام 

مطرح نمى شود.

عارف، شهردار مى شود؟
  ایسنا| در حالـى کـه شـنیده ها حاکـى از 
مطرح شـدن نام محمدرضـا عارف به عنـوان گزینه 
اصالح طلبان براى شـهردارى تهران است؛ برخى از 
اعضاى شوراى پنجم از این موضوع اظهار بى اطالعى 
کردند. همچنین برخـى اعضا بر ایـن موضوع تأکید 
دارند کـه عـارف لیـدر فراکسـیون امیـد در مجلس 
اسـت و بیرون آمدن او بعید است. از سـوى دیگر نیز 
برخى اعضا معتقد هسـتند که با خارج شدن فردى از 
مجموعه مجلس یا شوراى شـهر، نباید هزینه اى بر 

دوش دولت و دستگاه هاى مسئول بگذاریم.

کسى خارج از قانون
رد صالحیت نشد

على اصغـر احمـدى معـاون سیاسـى    ایمنا|
وزیر کشـور گفت: در بررسـى صالحیـت  نامزدهاى 
شـوراهاى اسالمى شـهر و روسـتا شـاید در گذشته 
بـا نکاتى مواجـه بودیـم اما در ایـن انتخابات شـاهد 
ایستادگى جدى بودیم و سـعى شد که خارج از قانون 
کسـى رد صالحیت نشود. این خواسـت یک جریان 
نبود و همـه جریان ها اعم از اصالح طلـب و اصولگرا 
حق داشتند اظهار وجود کنند و از حقوق نامزدها دفاع

 شد.

توئیتر

کره شمالى کشــور مرموزى است،    نامه نیوز |
هیچ اطالعات درســت و دقیقى از وضعیت این کشور، 
سیاســتمداران و وضعیت زندگى مردم در دســترس

 رسانه ها نیست. اما به نظر مى رسد «کیم جونگ اون» 
رهبر کره شــمالى در رفاه کامل به سر مى برد و زندگى 
کامًال لوکسى دارد. این در حالى است که غذاى مردم این 
کشور جیره بندى اســت و اغلب مردم کره شمالى براى 

زنده ماندن مى جنگند.

مشروبات الکلى وارداتى
در حالى که مشروبات الکلى محلى در کره شمالى ارزان 
و در دسترس است اما به نظر مى رسد باب طبع «کیم» 
نیست، در عوض، بر اساس گزارش ها وى به طور متوسط 
ساالنه 30 میلیون دالر(111میلیارد تومان)  براى واردات 
مشــروبات الکلى به کره شــمالى براى حلقه نزدیکان 
خود صرف مى کند. رهبر کره شــمالى ترجیح مى دهد 
مشروبات الکلى از برندهاى گرانقیمت در اختیار داشته 
باشد تا جایى که قیمت هر بطرى از این برند گران دو هزار 

و 145 دالر(نزدیک هشت میلیون تومان) است.

غذاهاى خارجى
معروف است که کیم جونگ اون گوشت خوك با کیفیت 
بسیارباال را از دانمارك سفارش مى دهد، خاویار مصرفى 
کیم نیز از ایران مى رســد، خربزه و گوشت نیز از چین 
به کره شمالى ارسال مى شــود. در حالى که رقم دقیق 
هزینه هایــى که براى واردات غذاهــاى مورد عالقه و 
مصرفى رهبر کره شمالى و اطرافیانش انجام مى شود، 
عنوان نشده است اما این رقم میلیون ها دالر برآورد شده 
است. این در حالى است که مردم کره شمالى غذاى کافى 
براى خوردن ندارند. مواد غذایى در کره شــمالى براى 

اغلب مردم این کشور جیره بندى شده است.
در آگوست سال 2015 ، میزان جیره هر نفر در روز تنها 
250 گرم غالت بــود. پروتئین نیز به جــز قطعه هاى 
کوچک ماهى خشک و یا ماهى مرکب آن هم در فواصل 
طوالنى مدت در سبد غذایى مردم این کشور جایى ندارد 
و بسیارى از مردم کره شمالى براى تأمین غذاى خود با 

ناتوانى مواجه هستند.

سیگارهاى طراحى شده 
وقتى که شــما میلیونر باشــید احتماًال به مغازه سیگار 
فروشــى نمى روید و از پشــت باجه تقاضاى ســیگار

 نمى کنید، این دقیقًا شــرایط کیم جونگ اون است که 
طراحى سیگارهایش را به طراح فرانسوى سپرده است. 
قیمت هر بسته سیگار طراحى شده کیم جونگ اون 44 
دالر است که به همراه کیف چرم و دیگر هزینه ها به 165 

دالر(بیش از 600 هزار تومان) مى رسد.

قایق بادبانى 200 مترى
اغلب مــردم هیچگاه فکــر نمى کنند کــه یک قایق 

بادبانى داشــته باشــند اما کیم مالک یک قایق بادبانى 
200 مترى اســت. ایــن قایق بادبانى هشــت میلیون 
دالر (نزدیــک 30 میلیارد تومــان) ارزش دارد. این در 
حالى اســت که اغلب مردم کره شــمالى حق داشتن 
گوشــى تلفن همراه را ندارند. برخى دیگر نیز دسترسى 
محدودى به خطوط عمومى دارند امــا همه تماس ها 
در این کشور توســط مقامات در کره شــمالى بررسى

 مى شوند.

کادوهاى گرانقیمت براى همسر 
کیم جونگ اون با «رى سول جو» در سال 2009 میالدى 

ازدواج کرد. گفته مى شود که رهبر کره شمالى از بودجه 
عمومى این کشور براى خرید کادوهاى گرانقیمت براى 
همسرش استفاده مى کند. کادوهایى چون کیف دستى 
با مارك «کریستین دیور» که ارزش آن یکهزار و 457 
دالر اســت. قیمت این کیف نزدیک به درآمد یکسال 
هر فرد در کره شــمالى اســت که یکهزار و 800 دالر 

است.

سینماى خصوصى لوکس
البته کسى که تا این اندازه پول براى خرید یک کادو براى 
همسرش مصرف مى کند براى دیدن فیلم در تلویزیون 

روى نیمکت نمى نشیند. کیم جونگ اون صاحب یک 
سینماى لوکس خصوصى است که هزار نفر ظرفیت دارد 
و احتماًال صدها هزار دالر هزینه ساخت آن شده است. 
این در حالى اســت که اغلب مردم کره شمالى درآمد و 

امکانات خاص در اختیار ندارند.

پیست اسکى
توسعه پیست اسکى کره شمالى به ارزش35 میلیون دالر 
( نزدیک 130 میلیارد تومان)مى تواند با هدف ســاخت 
صنعت گردشگرى این کشور باشد اما حقیقت این است 
که کیم یکى از طرفداران ورزش است و انتظار مى رود 
از مشارکت کنندگان اصلى در ساخت این پیست باشد. 
کیم جونگ اون خود این پیست را پیستى بدون عیب و 
نقص توصیف مى کند، این پیست داراى کابین چوبى و 
رستوران است که 70 کیلومتر از دامنه هاى کوه را به خود 

اختصاص داده است.

17 کاخ و یک جزیره شخصى
پاســخ به این ســئوال که کیم کجا زندگــى مى کند،

 نمى تواند پاســخ ساده اى باشــد. به این خاطر که وى 
17 کاخ و قصر دارد که در سراســر کره شمالى هستند و 
حتى یکى از آنها در جزیره وى واقع است و کیم جونگ 
اون باید براى زندگى یکى از آنها را انتخاب کند. این در 
حالى است که اغلب مردم کره شمالى مسکن مناسبى 
براى زندگى ندارند و براى پخت غذا از هیزم اســتفاده 

مى کنند.

پیانوى گرانقیمت و مرسدس بنز کیم
معموًال تعداد خیلى کمى از مردم کره شــمالى در خانه 
خود پیانو دارند. کیم داراى مجموعه اى از 30 پیانو است 
که ارزش آنهــا به 64 هزار دالر و 451 ســنت(نزدیک 
237 میلیون تومان) مى رسد و هرکدام از آنها از بهترین

 مدل هــاى پیانو هســتند. کیم جونــگ اون صاحب 
یک مرســدس بنــز اس 600 به ارزش یــک میلیون 
دالر(نزدیک چهار میلیارد تومان) اســت. وى عالوه بر 
این صاحب یک فرودگاه و یک زمین گلف شخصى نیز

 هست.

جزئیاتى باور نکردنى از زندگى رهبر کره شمالى در کشورى که موادغذایى در آن جیره بندى است

 «اون»، خاویار ایرانى و خربزه چینى مى خورد!

محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان، در خصوص اظهارات 
اخیر علیرضا زاکانى درباره ضرورت «آتش بس» میان جریان 
اصالحات و اصولگرا و قرابت این مفهوم با طرح «گفتگوى 
ملى» که چندى پیش از سوى اصالح طلبان مطرح شده بود، 
گفت: این تعبیرى است که باید مورد تفسیر قرار گیرد. بعضى 
گفتگوى ملى بین مردم را مطرح مى کنند اما من این طرح 
را قبول ندارم. مردم با هم مشکلى ندارند. مردم از ما دلخور 

هستند که چرا با هم دعوا مى کنیم.
او با بیان اینکه طبیعى است مواضع اصولگرا و اصالح طلب با 
هم منطبق نشود، گفت: مهم این است که ما در منافع ملى با 
هم هماهنگ باشیم و بر آن اساس سیاست راهبردى خود را 
تدوین کنیم. این مى تواند با گفتگو و تعامل باشد یا مى تواند 
به گونه اى دیگر صورت بگیرد. براى نمونه اگر دولت به این 
جمع بندى برسد که از نیروى رقیب در ادامه امورش استفاده 

کند، این قدم رو به جلویى است.
باهنر گفت: اصالح طلبان از بحث گفتگوى ملى براى فتنه 

حرف مى زنند که این درست نیست و خط قرمز ماست.
او تأکید کــرد: البته این اصــًال به این معنى نیســت که 
اصالح طلبان را فتنه گر بدانیم. من بار ها گفته ام اصالح طلبان 
نیروهاى مؤمن و انقالبى بسیارى دارند. ممکن هم هست 
با ما موضع داشته باشــند اما این به معنى فتنه گر بودن آنها 
نیست. اما طرح مسئله گفتگوى ملى با هدف نادیده گرفتن 

فتنه، خط قرمز ماست.

باهنر: اصالح طلبان 
فتنه گر نیستند

  الف| جنگ قدرت براى تصاحب کرسى هاى بیشتر 
از کابینه دولت دوازدهم آغازشده است. اصالح طلبان با 
پیش زمینه بهارستان همسو، خواهان حضور گسترده در 
کابینه هســتند اما حزب اعتدال و توسعه نزدیک ترین 
حزب سیاســى به رئیس جمهور مانــع از فزون خواهى 

آنان است.

در حسرت وزارت خارجه
تابســتان چهار ســال قبل، آقاى محمود واعظى یکى 
از گزینه هاى جدى وزارت امور خارجــه بود؛ دیپلمات 
برجسته که در معاونت سیاسى اروپا و آمریکاى وزارت 
امور خارجه حضور طوالنى داشــت ولى بخت با او یار 
نبود اما به حضور وى در کابینــه نیاز بود. دکتراى روابط 
بین الملل روانه وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات شد 
بار دیگر تکاپوها براى گمانه زنى کابینه دولت دوازدهم 
آغازشده است. الیاس حضرتى از دیپلماتى در کمین میز 
ریاست محمدجواد ظریف خبر داد. او در صفحه توییترش 
نوشت: «واعظى وزیر ارتباطات در تالش است جایگزین 
ظریف در وزارت امور خارجه شــود، ولى اقبالى در این 
زمینه وجود ندارد.» این پیام آغازگر موج مخالفت با اقدام 

محمود واعظى بود.
در ماه هاى اخیر حزب اعتدال و توسعه در دو محور، تغییر در 
هیئت رئیسه بهارستان دهم و ارتقاى جایگاه اعضاى حزب 
در کابینه دولت دوازدهم، تالش هاى سیاسى خود را آغاز 
کردند. نام محمود واعظى در صدر البى هاى سیاسى قرار 
دارد. او تالش هاى خــود را براى حذف نمایندگان اصلى 
فراکسیون امید با حمایت فراکسیون مستقلین آغاز کرد؛ 
اما با فشار جریان اصالحات عقب نشینى نسبى انجام داد و 
مهمترین اقدام مبنى بر حذف على مطهرى از هیئت رئیسه 

صورت نگرفت. 
«اشتباه سیاســى» به تعبیر اصالح طلبان ادامه پیدا کرد؛ 
محمود واعظــى خواهان تغییــرات گســترده در کابینه 
دولت دوازدهم اســت و آخرین گزینه در لیست پیشنهادى 
آقاى محمدجواد ظریف است اما اصالح طلبان با پیش دستى 
تهاجم پیشگیرانه را مدنظر قراردادند. بار دیگر محمود واعظى 
در موضع آتش بس و عقب نشــینى قرار گرفت و هرگونه 

تالش براى تغییر در وزارت امور خارجه را تکذیب کرد. 

تکرار عقب نشینى
اصالح طلبان براى سهم بیشــتر از کیک قدرت در کابینه 
دولت دوازدهم راه ســختى پیش رو دارند. حزب اعتدال و 
توسعه و حامیان على الریجانى اصلى ترین رقباى جریان 
اصالحات هستند. على الریجانى پیام خود را با گزاره «دولت 
آینده باید کابینه کار باشد نه خط و خطوط» و حزب اعتدال و 
توسعه با البى در پاستور به گوش جریان مقابل مى رسانند. 
اصالح طلبان نخستین گام براى رقابت سهمگین را با حزب 
رئیس جمهور آغاز کردند؛ کنش هاى سیاســى هدفمند
 تیم سیاســى باوجود اخطارهاى مکرر اســتمرار یافت و 
ســرانجام «جنگ روانى» اصالحات علیه آنان آغاز شد. 
اصالح طلبان میان اهداف حزب اعتدال و توسعه با مطرح 
ســازى احتمال تغییر محمدجواد ظریــف، حربه تقابل
 حزب اعتدال و توســعه با پایگاه اجتماعى مناســب وزیر

 امور خارجه را کلید زدند تا از این طریق مانع از دســتیابى 
رقیب به کرسى هاى دیگر بشود. 

جوانب زیادى از تروریسم و به خصوص    فرادید|
داعش ما را به وحشت مى اندازد. اما دخالت زنان در این 
امور بسیار شوکه کننده است. زمانى که زنان در اعمالى 
چون ترور، شــکنجه و تجاوز سهیم مى شــوند از خود 
مى پرسیم «چطور ممکن اســت؟ چطور ممکن است 

زنان دست به چنین کارهایى بزنند؟»
در سال هاى اخیر، بیشترین نمونه هاى خشونِت زنان از 
گروه هاى تروریستى بوده است. دکتر «کاترین براون» 
استاد دین و الهیات در دانشگاه بیرمنگام گفت: «زنان به 
دالیل مختلف شخصى و سیاسى و یا ترکیبى از آنها به 

گروه هاى افراط گرا مى پیوندند.»
زنان حداقــل در ابتــدا جــذِب شــعارهاى آرمانى و 
نوع دوستانه مى شوند. اما موضوع عجیب افزایش میزان 
بمبگذاران انتحارِى زن است. در سال 2002، پس  از آنکه 
«وفا آدریس» خود را منفجر کرد، بسیارى از گروه هاى 
اســالم گرا مشــارکت زنان در جهاد را محکوم کردند. 
استداللشــان این بود که اگر زن به تنهایى سفر کند و 

پس از مرگ بدنش نمایان شود، عفتش از بین مى رود!
اما اطالعات جمع آورى شــده نشــان مى دهد در سال 
2016، حداقل 29 زن دست به عملیات انتحارى زدند.  
دکتر براون دو مورد را به عنــوان انگیزه اصلى زنان در 
حمالت انتحارى نام برد. در سطح شخصى، زنان براى 
کسب افتخار، آمرزش گناهان و رفتن به بهشت این کار 
را انجام مى دهند. البته انگیزه مالى هم مطرح است، زیرا 
به آنها اطمینان خاطر داده مى شود که خانواده هایشان 
تا آخر عمر از لحاظ مالى تأمین خواهند بود. جالب است 
که از دیدگاه آنها پاداش اخروى انتحار برحسب جنسیت 
متفاوت است: زنان معموًال براى آمرزش گناهان جنسى 
دست به این کار مى زنند، اما دالیل مردان متفاوت است.

استفاده از زنان براى ســازمان هاى تروریستى داراى 
مزیت استراتژیک است: زنان راحت تر از مردها از تدابیر 
امنیتى عبور مى کنند، شناسایى شــان سخت تر است و 

مرگشان بازتاب بیشترى در رسانه ها دارد. سازمان هاى 
تروریستى مى توانند با مرگ زنان، حس خشونت در مردم 
را بیدار و از آن در راستاى تبلیغ اهداف خود استفاده کنند.
حدوداً 10 درصد از اعضــاى گروه هاى افراطى را زنان 
تشــکیل مى دهند و داســتان دخترهاى جوانى که از 
خانه گریختند تا به جهاد نــکاح بپیوندند تمام اینترنت 
را پر کرده اما این تنها بخشى از داستان است. متأسفانه 
رسانه ها تمرکز نامتناســبى بر «عروس هاى جهادى» 
دارند، به گونه اى که آنها را شستشوى مغزى داده شده و 

در رؤیاى شوهر به تصویر مى کشد.
مشکل اصلى، توصیف هاى مردســاالرانه از زن است.

 ایده آل سازى عاطفى زنان باید متوقف شود. دکتر براون 
به دست داشتن ســرباز زن آمریکایى در شکنجه هاى 
زنــدان ابوغریب اشــاره کرد که تالش هــاى زیادى 
براى توجیه آن شــد. براون گفت: «زنان همیشــه در 
خشونت هاى سیاسى در سراسر جهان دست داشته اند: 
حزب پلنگ سیاه، فراکســیون ارتش سرخ و بسیارى 

موارد دیگر. حافظه فرهنگى ما بسیار ضعیف است.» 

درباره علت رفتار این روزهاى وزیر دولت اعتدال

موردى به نام واعظى
عملیات انتحارى براى آمرزش گناهان جنسى!

چرا زنان تروریست مى شوند؟
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مدیر کل دفتر بهبــود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکى گفت: 70 تا 80 درصد مردم 
با کمبود ویتامین D مواجه هستند به همین علت طرح 
غنى سازى اجبارى شــیر با ویتامین D را به دولت ارائه 

کرده ایم.
زهــرا عبداللهى افــزود: طرح غنى ســازى شــیر با 
ویتامین D از حدود ده سال پیش و از سال 88 مطرح شد 
و به برخى کارخانه هاى تولید شــیر مجوز غنى سازى 
با ویتامین D داده شــد، پایلوت ســازى آن انجام شد و 
تعدادى از کارخانه ها شیرغنى شده با ویتامین D را تولید

 کردند.

وى گفــت: آمارها نشــان مى دهــد که بیــن 70 تا 
80 درصد مــردم دچار کمبــود ویتامین D هســتند، 
کمبود ویتامیــن D از حــدود شــیوع 23 درصدى در 
کودکان شروع مى شــود و تا شیوع 86 درصدى کمبود 
ویتامیــن D در زنان بــاردار افزایش مــى یابد، حدود 
کمبــود  دچــار  آمــوزان  دانــش  درصــد   76
ویتامین D هســتند کــه بــراى جبــران آن، قرص 
ویتامیــن D بین دانش آمــوزان توزیع مى شــود ولى 
همیشــه نمى توان با قرص این کمبود را جبران کرد و 
باید این ماده غذایى بســیار مهم از طریق غذا دریافت

 شود.

پرویز افشار سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
براساس گزارش سازمان ملل تعدد مواد مخدر صنعتى 
جدید از 470 نوع در ســال 2015 به 700 نوع در سال 
 MTF  2016 رسیده است که این روند نشان مى دهد مواد
به راحتى در دنیا تولید و مصرف مى شــود و کشورهاى 
مختلف را دچار سونامى مواد محرك جدید صنعتى کرده 
اســت. وى افزود: عوارض مصرف مواد محرك جدید 
صنعتى از موادى چون آمفتامین و شیشه بسیار سنگین تر 

بوده و عواقب بدى به همراه دارد.
سخنگوى ســتاد مبارزه مواد مخدر خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر ایــن مواد در قالب تجــارى و صنعتى براى 

توزیع و فروش در کشــور وجود ندارد و این امر با کنترل 
ورودى پیش سازها در مبادى بى ربط برخورد مناسب در 
فرودگاه ها، پایانه ها، گمرك ها و مرزها با واردکنندگان 

مواد صورت مى گیرد.
وى عنــوان کرد: با آموزش پرســنل گمــرك و وجود 
ســامانه هاى ملى و بین المللى، از مصارف متعدد مواد 
حالل و اســیدها جهت صنایع شــیمیایى، کشاورزى، 
پزشکى و... که وارد کشور مى شوند، جلوگیرى شده و با 
نظارت بر روند نوع ماده وارد شده، مسیر ورودى و کارکرد 
دقیق آن مواد از مصرف پیش ساز یا حالل ها براى تولید 

مواد جدید صنعتى ممانعت مى شود.

وجود 700 نوع 
مواد مخدر صنعتى جدید

80 درصد مردم دچار 
کمبود ویتامین D هستند

افزایش مهاجرت  از خوزستان
نماینده مردم خوزسـتان در شـورایعالى استان ها گفت: 
به دلیل معضل ریزگرد ها و کم آبى، آمار مهاجرت ها در 
استان خوزستان به شدت رو به افزایش است. سیف ا... 
پدین تصریح کرد: معضل ریزگرد ها به مشکل همیشگى 
مردم خوزستان تبدیل شده است و اکنون به این معضل 
باید گرماى بى رویه هـوا را نیز اضافه کـرد. وى اذعان 
کرد: در شـرایطى که خاك موجود در استان خوزستان 
براى کشاورزى بسیار مناسب است، اما به دلیل کمبود 
شدید آب، شـاهد هستیم که کشت تابسـتانه در استان 

متوقف شده است. 

ثبت رکورد دماى 60 درجه 
ابوالقاسـم حسـین پور معاون آبخیزدارى منابع طبیعى 
هرمزگان از ثبـت رکورد دمایى 60درجه سـانتیگراد در 
سطح زمین طى روزهاى گرم تابستان سـال جارى در 
ایستگاه آبخیزدارى حوضه آبخیز معرف و زوجى دهگین 

رودان خبرداد. 
شایان ذکر است این گرماى بى سابقه اثرات نامطلوبى 
روى منابع آب و خاك و حیات عرصه هاى منابع طبیعى 

استان خواهد داشت.

گیالن، 44 درجه باالى صفر
کارشناس سازمان هواشناسى گفت: هوا در بیشتر نقاط 
کشور تا آخر هفته گرم تر مى شـود. کوروش محمدپور 
اظهار داشت: در نیمه شمالى و سواحل خزر هوا گرم تر 
شده و در گیالن دما به 44 درجه باالى صفررسیده است. 
وى تأکید کرد: انتظار داریم در جنوب شرق کشور شاهد 
بارش پراکنده باران باشیم. روز دوشنبه (دیروز) هم دماى 

هواى کرمان نسبت به روز قبل 6 درجه کاهش یافت.

گدایان میلیونر! 
رضا قدیمـى مدیرعامـل سـازمان خدمـات اجتماعى 
شهردارى تهران در خصوص متکدیان سر چهارراه ها در 
شهر تهران گفت:  برخى متکدیان روزانه بین 400 هزار 
تا چهار میلیون تومان درآمد دارند و حاضر نیستند دست 
به کار دیگرى بزنند و وقتى ما هم به آنها شغل دیگرى 

پیشنهاد مى کنیم، نمى پذیرند.

تعطیلى بزرگ ترین 
باغ پرندگان خاورمیانه 

مدیر باغ پرنـدگان کرمانشـاه بـا گالیـه از بى توجهى 
مسئوالن استان و به ویژه استاندار کرمانشاه، از تعطیلى 
بزرگ ترین باغ پرندگان خاورمیانه به عنوان یک پروژه 
کامًال خصوصـى در این اسـتان خبـر داد. امید قلیچى 
دلیل این امر را مشـکالت مالـى اعالم کـرد. مدیر باغ 
پرندگان کرمانشاه گفت: هم اکنون 80 درصد پرندگان 
رابه صـورت امانى در اختیار باغ پرنـدگان اصفهان قرار 
داده ایم. وى یادآور شـد: در سـال هاى گذشـته روزانه 
500 نفـر بازدیـد کننـده داشـتیم اما هـم اکنـون آمار 

بازدید کنندگان در روز به 20 نفر هم نمى رسد.

فریب نخورید
رئیس پلیس فتاى اسـتان بوشـهر گفت: مردم هوشیار 
باشـند و فریب تورهاى گردشـگرى تقلبـى را نخورند. 
سرهنگ مهدى قاسمى اظهار داشت: هم استانى هاى 
عزیزى که قصد سفر تابسـتانى با تورهاى گردشگرى 
دارند باید در انتخاب دفاتر یا شرکت هایى که مجرى تور 
هسـتند، دقت کنند که مجوز فعالیت از سازمان میراث 

فرهنگى داشته باشند.

مشارکت در امنیت جام جهانى 
سردار اشترى رئیس پلیس کشور با اشاره به دور جدیدى 
از روابط همکارى بین کشور ایران و روسیه، به برگزارى 
مسابقات جام جهانى 2018 در کشور روسیه اشاره کرد 
و گفت: پلیس ایران آمادگى اعزام نیروى انسـانى براى 
امنیت برگزارى این مسابقات را دارد. پلیس کشور ما در 
سال هاى گذشته نیز اقدام به اعزام نیرو به منظور تأمین 

امنیت مسابقات جهانى در کشور برزیل کرد.

چرك نویس

خبرگزاري «اسپوتنیک» روســیه در گزارشی به واکنش 
مردان و زنان ایرانى به طرح دوچرخه سواري براي کمک 

به محیط زیست پرداخت.
به گزارش آریا، اســپوتنیک گزارش خــود را با طرح این 
ســئوال آغاز کرد؛ چرا مردان ایرانی دست رد به حمایت 
زنان از طرح هاي محیط زیســت می زنند؟ در ایران طرح 
رکابزنی به جاي خودروســواري با هدف القاى فرهنگ 
دوچرخه ســواري و  افزایش سطح ســالمتی، چه از نظر 
فیزیکی و روحی و کاهش هزینه  رفت و آمد و وسیله اي 
براي کاهش آلودگی هوا مطرح شــد. مردم ایران با وجود 
مشکالت زیادي که طرح دوچرخه سواري پیش رو دارد، به 
هر حال از این طرح حمایت می کنند؛ پس باید زمینه هاي 

مناسبی براي ترویج آن ایجاد کرد.
فقدان مســیرهاي ویژه عبور دوچرخــه، پارکینگ هاي 
ویژه، ایجاد امنیت براي دوچرخه ســواران در سطح شهر، 
کمبود دوچرخه هاي مناسب و عدم اطالع رسانی در باره 
فواید دوچرخه ســواري از جمله مشکالتی است که طرح 

دوچرخه سواري در ایران با آن مواجه است.
شهروندان براي استفاده از دوچرخه باید به اصطالح قوانین 
«نانوشته اي» را رعایت کنند. عابران پیاده و رانندگان باید 
رعایت حقوق دوچرخه سواران را بکنند، دوچرخه سواران 
نیز باید حقوق آنها را نادیده نگیرند تا مشکلی براي طرفین 
پیش نیاید. حفظ دوچرخه نیز بسیار مهم است چون شاید 
شخصی که دوچرخه را از ایستگاه دوچرخه تحویل گرفته 
است دوباره همان دوچرخه در جاي دیگري به او تحویل 
داده شود. از این رو باید به حفظ این وسلیه نقلیه توجه شود.

ایستگاه هاي کرایه دوچرخه در شهرهاي مختلف ایران 
راه اندازي شده است. در شهرهاي اصفهان و بناب و مشهد 
و یزد استقبال خوبی از طرح دوچرخه سواري شده است، 
هرچند ساکنان این شهرها با دوچرخه سواري آشنا هستند 

و مثًال یزد را بهشت دوچرخه سواري می نامند.
معموًال هر طرحی که از سوي دولت پیشنهاد می شود باید 
همه ساکنان را در برگیرد و در این مورد خاص هم مردان 
و هم زنان را. ولی یکبار دیگر استقبال مثبت بانوان ایرانی 
از طرح دوچرخه سواري از سوي مقامات «رد شد» و این 
در حالی اســت که خانم هاي راننده در ایران همیشه زیاد
بوده اند و مســئله اي مانند رانندگی خانم ها در عربستان 
شامل حال بانوان ایرانی نشده است. بانوان ایرانی گام به 
گام براي رفع ممنوعیت دوچرخه سواري در خیابان ها پیش 
می روند. در خصوص علت منع دوچرخه سواري گفته شد 
که دوچرخه ســواري باعث جلب توجه مردان می شود و 

جامعه را به فساد می کشاند.
بانــوان ایرانی مــی تواننــد در ییالقات و حومه شــهر 
دوچرخه سواري کنند. با صحبتی که با ایرانی ها داشتیم، 
بسیاري از دختر خانم ها و بانوان ایرانی با شور و شوق زیاد 
از این طرح استقبال می کنند و تنها مشکل را قبول «بله» 
آنها از طرف دست اندرکاران  طرح مذکور می دانند. یکی از 
هم صحبت هاي ما گفت: «ما حجاب را در دوچرخه سواري 
رعایت خواهیم کرد. با دوچرخه می توانیم ســریع تر به 

مقصد برسیم، البته اگر مسیر زیاد طوالنی نباشد.»
تا آنجا که می دانیم هیچ قانونــی در ایران وجود ندارد که 
دوچرخه ســواري را براي بانوان ممنوع کرده باشــد اما 
صحبت هایی در باره حرام شمردن دوچرخه سواري بانوان 
و ممنوعیت رکابزنی در مألعام، عشــق و عالقه زنان به 

حمایت از این طرح را زیر عالمت سئوال می برد.
در گوشه و کنار کشــور ایران، دوچرخه سواري بخشی از 
زندگی مردم است و رفت و آمد با دوچرخه انجام می شده و 

می شود. بانوان ایرانی هم سوار بر دوچرخه هاي کوهستانی 
ورزش می کنند و از سواري با این وسیله نقلیه لذت می برند.
هم صحبت دیگر ما معتقد بود که آقایان باالخره مجبور 
خواهند شد با دوچرخه سواري بانوان کنار بیایند زیرا زنان با 
این کار به پاك تر شدن هوایی که آنها استشمام می کنند 
کمک خواهند کرد. اجازه دوچرخه سواري براي بانوان به 
هرحال صادر خواهد شــد اگر رکاب زدن خانم ها عواقب 
اخالقی نداشته باشــد، یعنی با رعایت حجاب همیشگی، 

دوچرخه سواري کنند.
محمد درویش مدیــر کل دفتر مشــارکت هاي مردمی 
محیط زیست ایران در توضیح این طرح گفت: «در ایران 
به کمک ان.جی.اُهاي محیط زیستی طرحی معرفی شد با 
عنوان "سه شنبه هاي بدون خودرو" و تالش شد به کمک 
مردم و تشکل هاي محیط زیستی و کنش گران مدنی از 
مردم بخواهیم به جاي استفاده از خودروهاي تک سرنشین 
تالش کنند تا بخشی از مسیرشان را از وسایل حمل و نقل 

عمومی اســتفاده کنند یا پیاده بروند و یا اینکه از دوچرخه 
استفاده کنند. این طرح 82 هفته اســت که در ایران اجرا 
می شود و خوشبختانه در بیش از 185 شهر ایران استقبال 
بسیار خوبی از این طرح شده است. بهترین عملکرد را ما در 
بین شهرهاي ایران، در اصفهان، بجنورد و بقیه شهرهاي 
خراسان شــمالی، یزد، قزوین، نیشابور،سیرجان، مشهد، 
تبریز و چند شهر دیگر داشتیم. تهران آنگونه که شایسته 
بود از این پروژه حمایت نکرد. دلیل عمــده اش این بود 
که شــهرداري تهران در واقع از این پروژه حمایت نکرد. 
باید یادمان باشــد که مسیر تهران، مســیرهاي شمال و 
جنوبش، مسیرهاي بسیار پرشیبی است و نیاز به آن دارد 
که از دوچرخه هاي برقی استفاده شــود و امکانی فراهم 
شــود تا فروشــندگان دوچرخه هاي برقی در اقساط این 
دوچرخه هــا را در اختیار مردم قرار بدهنــد، عین تجربه 
خوبی که ما در اصفهان داشــتیم، در تهران نیز این اتفاق

 بیافتد.»

گزارش خبرگزارى روسى از موانع دوچرخه سوارى بانوان در ایران

خانم هاي ایرانی «بله» گفتند 
مردان ایرانی «نه»!

بنابر اظهارات یک جمعیت شناس، درحال حاضر نرخ بارورى کشور 1/9 کودك به ازاى هر زن است، این درحالى است 
که چنانچه سقط هاى «غیرعمد» در کشور کنترل شوند، نرخ بارورى از 1/9 به 2/2خواهد رسید.

شــهال کاظمى پور همچنین با بیان آنکه دو نوع ســقط «عمد» و «غیر عمد» وجود دارد، گفت: سقط هاى غیر عمد
30 درصد سقط هاى کشور را شامل مى شوند؛ این در حالى است که هیچ آمار قطعى در خصوص سقط هاى غیر قانونى 
در کشور وجود ندارد و آمار آنها در جایى ثبت نمى شود. آمارهاى ارائه شده نیز بر اساس برآوردهاى صورت گرفته اعالم 

مى شوند.
وى در ادامه با بیان آنکه مسئوالن وزارت بهداشت آمارهاى 200 تا 300 هزار سقط در کشور را اعالم کرده اند در خصوص 
«سقط هاى غیر عمد» تصریح کرد: سقط هاى 
غیر عمد از جمله ســقط هایى هستند که به 
صورت خود به خــودى و در اثر حادثه، ضعف 
مادر، آســیب دیدگى، آلودگى هاى زیســت 
محیطى، عــدم مراقبت هاى بهداشــتى و... 

اتفاق مى افتند.
کاظمى پور با تأکید بر آنکه سقط هاى غیر عمد 
بیشــترین تأثیر را بر نرخ جمعیت مى گذارند، 
تصریح کرد: ســقط هاى قانونــى به منظور 
جلوگیرى از معلولیــت زایى صورت مى گیرد 
و باید اجرا شوند. سقط هاى عمدى نیز به علت 
آنکه فرد قصد به دنیا آوردن نوزاد خود را ندارد به 
هر طریقى اقدام به سقط مى کند و حتى اگر سقط انجام نشود نیز در صورت تولد نوزاد، فرد عمًال از باردارى هاى بعدى 
خود جلوگیرى مى کند به همین دلیل بیشترین سقطى که بر روى نرخ جمعیت تأثیر مى گذارد سقط هاى غیر عمد هستند.

وى در ادامه با اشاره به آنکه برخى از زنان پس از چندین سقط دچار نابارورى مى شوند، گفت: چنانچه سقط هاى غیر عمد 
در کشور کنترل شوند، نرخ بارورى از 1/9 کودك به ازاى هر زن ممکن است به 2/2 کودك  برسد.

کاظمى پور ادامه داد: برآوردها نشان مى دهد میزان سقط در کشور کمتر شده است زیرا استفاده از روش هاى پیشگیرى 
از باردارى به شدت افزایش یافته مگر آنکه از روش هاى پیشــگیرى ناایمن و نامطمئن استفاده شده باشد. با این حال 

معتقدم میزان سقط نسبت به گذشته کاهش یافته و علت آن افزایش سطح سواد و مدیریت بیشتر روابط جنسى است.

آیین نامه مرده شویخانه و گورستان در سال 1319 
تصویب شــده و داراى مــواد مهم و جالبى اســت. 
مصطفى ترك همدانى وکیل دادگسترى در وبالگ 
خود به این موارد پرداخته اســت که بخشى از آن را 

مى خوانید:
 ماده 5- حمل جنازه به وسیله وسائط نقلیه و کرایه و 

شخصی اکیداً ممنوع است.
ماده 6-اتومبیل یا کالســکه مخصوص نعش کش 
باید داراي تابوت روبســته از چوب جال شده و داخل 
آن نیز آهن سفید باشد که مرده را داخل آن قرار دهند، 
اتومبیل و کالسکه نامبرده باید منحصراً براي حمل 
درگذشــتگان به کار برده شــود و هرگونه استفاده 

دیگري از آن ممنوع است.
ماده 7- پس از حمل درگذشته باید داخل تابوت را با 

آهک شستشو دهند.
ماده 9- مأمورین حمل باید لباس مشکی نظیف در 

بر داشته باشند.
ماده 10-کف محل غسل باید تا یک متر از دیوار از 
سمنت صیقلی شده و صاف پوشیده شده و همیشه 
پاکیزه نگاهداري و الاقل روزي دو مرتبه به وسیله 

آب آهک شسته شود.
ماده 11- غسل درگذشتگان در غیر مرده شویخانه هاي 

عمومی ممنوع است و در موارد ضروري موکول به 
موافقت شهرداري است.

ماده 12- غسل درگذشتگان قبل از ارائه پروانه دفن 
ممنوع است.

ماده 13- نگاهداري درگذشــتگان مگــر در موارد 
ضروري بیش از 2 ساعت در مرده شویخانه ممنوع 

است.
ماده 14- متصدیان غســل و کفن و دفــن باید از 
دســتورات مذهبی مطلع و داراي پروانه مخصوص 

بوده از شرایط بهداشت کامًال آگاه باشند.
ماده 15- متصدیان غســل و کفن پــس از انجام 
کارشان باید هر دفعه دست هاي خود را تا آرنج با آب 
گرم و صابون شسته ســپس دریکی از محلول هاي 

گندزداي فرو برند.
ماده 16- اشــخاص نامبرده باید معروف به فســاد 
اخالقی نبوده داراي پروانه تندرستی از پزشک رسمی 
بوده، همیشه نظیف و در موقع کار لباس مخصوص 

در بر داشته باشند.
ماده 17- متصدیان غســل و کفن حــق ندارند با 
لباس کار از مغسل خارج شــوند و پس از انجام کار 
باید خود را شستشو دهند و با لباس شخصی بیرون 

روند.

ماده 18- اشخاص نامبرده و همچنین گورکنان حق 
اشتغال به پیشه دیگري ندارند.

ماده 19- کفن درگذشــتگان بایــد در همان اتاق 
مخصوص غسل روي سکوي جداگانه که از سمنت 

و یا سنگ و یا پارچه صاف باشد انجام شود.
ماده 20- ورود اشــخاص متفرقه به محل غســل 

ممنوع است.
ماده 21- دفن و امانت گذاردن درگذشتگان در غیر 

از گورستان هاي رسمی ممنوع است.
ماده 22- گودي گور باید حداقل 2 متر، طول 2 متر 
وعرض 80- ســانتیمتر باشــد در اطفال خردسال 
عرض و طول به تناسب ســن کمتر از این مقیاس 

منظور شود.
ماده 23- هر گــور از اطراف با گــور دیگر باید 30 

سانتیمتر فاصله داشته باشد.
ماده 24- براي هر درگذشته گور جداگانه الزم است. 

دفن دو درگذشته یا بیشتر در یک گور ممنوع است.
مــاده 25- در گــور درگذشــتگانی کــه بــه 
بیماري هاي واگیري مثل اسهال خونی، حصبه، سل 
و... فوت کرده اند باید مقدار سه کیلو آهک را در آب 
مخلوط نموده داخل  گور بریزند و سپس روي آن را

 بپوشانند...

مرده شویى هم آیین نامه دارد!
اگر نمى دانستید این مطلب را بخوانید چرا سقط جنین در ایران کاهش پیدا کرده است؟ 

طبق بخشنامه آموزش و پرورش اخذ هرگونه شهریه 
در مدارس دولتى از والدین دانش آموزان، غیر قانونى 
و ممنوع است. با وجود این بخشــنامه، بسیارى از 
مدارس دولتى که این روزهــا بازار ثبت نام آنها داغ 
است به عناوین و بهانه هاى مختلف از اولیاى دانش 
آموز شهریه دریافت مى کنند البته اگرچه این شهریه 
در مقابل شــهریه مدارس غیر دولتى رقم بزرگى 
نیست و مى تواند از نگاه برخى ها قابل توجیه باشد 
ولى مسلمًا اصل رایگان بودن مدارس دولتى را زیر 

سئوال مى برد.
علیرضا سلیمى دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در گفتگو با جام جم آنالین در این باره اظهار 
داشت: معلوم نیست که در مدارس دولتى با چه توجیه 
و منطقى از اولیاى دانش آموزان شــهریه دریافت 
مى شــود. اقدامى که خالف قانون نظام آموزش 

وپرورش در حال انجام است.
وى با اشاره به اینکه کمیسیون آموزش مجلس در 
حال رسیدگى به این موضوع است، افزود: چنانچه 
خانواده هایى با این اقدام غیرقانونى روبه رو شوند 
حتمــاً اطالع رســانى کنند ومجلــس درمورد آن 

رسیدگى خواهد کرد.
ســلیمى در پاســخ به این پرســش که آیا در این 
خصوص از مســئولین آموزش و پرورش خواستار 
پاسخگویى نشده اند؟ گفت: ما از مسئولین آموزش 
و پرورش خواســتیم در این خصوص توضیح دهند 
و آنها هم این اقدام را غیرقانونى دانســتند و اعالم 
کردند که با مدیران متخلف برخورد مى کنند. وى 
با بیان اینکه مجلس با ابزارهاى نظارتى خود پیگیر 
این موضوع اســت، افزود: در وهله اول مسئولین 
آموزش و پرورش باید پاسخگو باشند و در مرحله بعد 
حتمًا با مدیر متخلف برخورد قانونى صورت خواهد 

گرفت.

لو رفتن سئواالت به دلیل خیانت
نماینده محالت در خصوص گزارش کمیســیون 
آموزش مجلــس در رابطــه با ماجــراى لو رفتن 
ســئواالت امتحانات نهایى نیز گفت: متأسفانه این 
اتفاق ناگوار به دلیل کوتاهى ها و خیانت برخى افراد 
رخ داده است، که حتى بى دلیل تالش مى شد که 
اصل ماجرا انکار شود ولى طبق اسنادى که به دست 

آمده است این اتفاق ناخوشایند به اثبات رسید.
وى با اشــاره به اینکه این تخلف غیر قابل گذشت 
اســت افزود: با متخلفین برخورد خواهد شد چراکه 
دیگر بحث خیانت به یک فرد مطرح نیســت بلکه 
به یک جامعه خیانت شده است. از این رو نتایج این 
گزارش به  زودى توسط کمیسیون در مجلس ارائه 

خواهد شد.

دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکیدکرد

اخذ شهریه در مدارس دولتى 
غیرقانونى است
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افزایش مصرف برق 
در اصفهان 
اصفهان در مصرف برق رکورددار شد. 

مدیر عامـل برق منطقـه اى اصفهان با اشـاره به روند 
افزایش دما و گرمى هوا در اصفهـان و مصرف برق در 
ساعت پیک گفت :  مصرف برق در هفتم تیر در استان 
به 4100مگاوات رسید که این رقم  در سال هاى قبل به 

روزهاى آخر تیرماه تعلق داشت. 
رسـول موسـى رضایـى اظهارداشـت:  از ادارات 
خواسته ایم از سـاعت 11 تا 15 براى مصرف برق خود 
از دیزل ژنراتور استفاده کنند. وى با بیان اینکه بیشترین 
مصرف برق مربوط به صنایع استان است، افزود : صنایع 
اسـتان تعمیرات اساسـى خود را از فصل هاى دیگر به 
تابسـتان انتقـال داده اند و بـراى کمک به شـبکه برق 
سراسرى شیفت هاى کارى کارکنان خود را عوض کنند.

به زودى؛ آغازعملیات اجرایى 
 B.R.T خط پنجم

مدیر پـروژه B.R.T گفـت: عملیات اجرایـى خط پنج 
B.R.T بـراى کاهش ترافیک و آلودگـى هوا به زودى 

آغاز مى شود. 
على ملک زاده اظهارداشت: عملیات اجرایى خط  پنجم 
B.R.T از میدان استقالل تا میدان جمهورى به طول 10 

کیلومتر و 18 ایستگاه به زودى آغاز مى شود.

برگزارى همایش گویش هاى 
محلى استان در انارك

دومین همایش گویـش هاى محلى اسـتان اصفهان با 
همکارى دوسـتداران گویـش و فرهنگ انـارك برگزار 
مى شـود. ساختارشناسـى و گویش هاى محلى، ریشه 
شناسى گویش هاى محلى، پراکندگى فضایى و جغرافیایى 
گویش هاى محلى، منبع شناسـى گویش هاى محلى، 
رسانه نظام آموزشى و گویش هاى محلى، گویش هاى 
محلى به عنوان محورهاى دومین همایش گویش هاى 

محلى استان اصفهان اعالم شده اند.

لزوم بارگیرى کامیون ها در 
مبارکه به صورت آنالین 

فرماندار مبارکـه گفت: فرآیند بارگیـرى کامیون ها در 
سالن اعالم بار این شهرستان باید طبق مصوبه استان 

به صورت آنالین انجام شود. 
على اصغر ذاکرى افزود: بارگیرى آنالین به مدت شش 
ماه انجام و در این مدت نواقص و موانع موجود بررسى 
مى شود. وى گفت: اداره حمل و نقل مبارکه در صورت 

بروز مشکل، باید اقدام به رفع آن کند.

برخورد قاطع با فروش 
اراضى ملى در گلپایگان 

نجفعلى علیـان، دادسـتان گلپایگان با اشـاره به اینکه 
با تشـکیل شـوراى حقوق بیت المال براى حفظ منابع 
طبیعى و اراضى ملى از همه ظرفیت هاى شهرستان و 
مسؤوالن استفاده مى شود، گفت: اراضى ملى گلپایگان 
کامًال مشخص است و با هرگونه معامله در این اراضى 
برخورد قاطع مى شـود و حتى اگر در بنگاهى معامله در 

زمینه اراضى ملى شود شریک جرم محسوب مى شود.

آسفالت معابر مبارکه در 
اولویت برنامه هاى شهردارى 
شهردار مبارکه گفت: آسفالت و اصالح معابر محله هاى 
مبارکه، که نیاز به بازسازى و مرمت دارند در دستورکار 

سال جارى شهردارى قرار دارد.
محمد شـرفا افزود:  اجـراى عملیات آسـفالت ریزى و 
بهسـازى معابر، خیابان ها و کوچه هاى شـهر مبارکه 
با هدف ارتقاى کیفى سطح معابر، سـهولت در عبور و 
مرور شهروندان و وسائط نقلیه در سال جارى با جدیت 
در حال اجراست. وى اظهار داشت: به منظور رفاه حال 
شهروندان گرامى و ارائه خدمات به محله هاى مختلف 
شـهر، خدمات رسـانى از جمله لکه گیرى و آسفالت و 

جدولگذارى همچنان با تمام قوت ادامه دارد.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 33 
طرح سرمایه گذارى تولیدى، خدماتى، صنعتى و کشاورزى 
براى اجرا در روستاهاى اســتان به تصویب رسیده است. 
محمدعلى طرفه اعالم کرد: با اجراشدن این طرح ها بالغ بر 
هزار و 812 فرصت شغلى در روستاهاى استان ایجاد خواهد 
شد. وى تصریح کرد: این طرح ها بر اساس طرح مشارکت 
و سرمایه گذارى در روســتاها و از بین طرح هاى ارسالى 
متقاضى سرمایه گذارى در روستاهاى استان برگزیده شده 
اســت. طرفه افزود: در طرح هاى مصوب توسط صندوق 
کارآفرینى امید بالغ بر 736 میلیارد ریال ســرمایه گذارى 
خواهد شــد که از این مبلغ 379 میلیارد ریال تسهیالت 

کم بهره توسط صندوق مذکور و بالغ بر 362 میلیارد ریال 
سرمایه آورده متقاضیان خواهد بود.

معاون استاندارى اصفهان گفت: بالغ بر 200 میلیارد ریال 
تسهیالت کم بهره توسط شعب بانک سینا به متقاضیان 
اعطا مى شود. معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
اصفهان خاطر نشــان کرد: عالوه بر این، پست بانک نیز 
به متقاضیان سرمایه گذارى در روستاهاى مناطق محروم 
استان از محل صندوق توسعه کشور در زمینه هاى شیالت 
و پرورش ماهى، احداث گلخانه، مکانیزاسیون کشاورزى 
و طرح هاى بهره ورى آب تسهیالت ارزان قیمت پرداخت 

خواهد کرد.

معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى استان 
اصفهان گفت: اصفهان نخستین استان کشور است که 
85 درصد از شهرهاى آن از بنزین و نفت گاز با استاندارد 

یورو 4 استفاده مى کنند.
فضل ا... اکبــرى تأکید کرد: هم اکنــون 100درصد از 
مصرف بنزین و نفت گاز کالنشهر اصفهان از استاندارد 

یورو 4 برخوردار است. 
وى با اشــاره به وجود 157 جایگاه توزیع گاز CNG در 
اســتان که 10 درصد کشور را شــامل مى شود، افزود: 
روزانه افزون بر 1/5میلیون مترمکعب گاز طبیعى در این 
استان مصرف مى شود که معادل 1/5 میلیون لیتر بنزین

 است. 
وى خاطرنشــان کــرد: 257 جایگاه توزیع ســوخت 
در اســتان وجــود دارد کــه 9 درصــد از کل کشــور 
را به خــود اختصــاص داده اســت و روزانــه افزون 
بر شــش میلیون لیتر انــواع بنزیــن در آنهــا توزیع 

مى شود.
معاون شــرکت پاالیش و پخش فــرآورده هاى نفتى 
اصفهان همچنین از تولید روزانــه 14 میلیون لیتر نفت 
کوره در استان خبر داد و اظهارداشت: یک درصد از نفت 
کوره تولیدى در استان مصرف و بقیه به خارج از کشور 

صادر مى شود.

تصویب اجراى 33 طرح صنعتى 
و کشاورزى در روستاها

توزیع بنزین یورو 4 در 
85درصد از شهرهاى اصفهان 

مدیر عامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر بر اساس قانون توزیع عادالنه آب، 
وزارت نیرو موظف به تحویل حجمى آب اســت، گفت: 
در ســال آبى 97-96توزیع آب بر اساس حقابه ها انجام 

مى شود.
مسعود میرمحمد صادقى با بیان اینکه تأمین آب شرب 
اولویت اول استان اســت، اضافه کرد: محیط زیست و 
صنعت اولویت هاى بعدى و کشاورزى اولویت سوم استان 
براى تأمین آب هستند اما با توجه به بارگذارى هایى که 
براى بخش شرب بر روى زاینده رود شده و مهمان هاى 
زاینده رود در این بخــش، دولت و صنایع قطعاً میزانى از 
ســهم حقابه داران را مصرف مى کنند که عمده آنها به 

بخش شرب اختصاص خواهد یافت.
وى با بیان اینکه حقابه یک امر مشخص و ثابتى نیست 
بلکه بسته به میزان بارش ها و آورده در هر سال مشخص 
مى شود، ادامه داد: اولین کارى که براى ساماندهى حوضه 
زاینده رود باید انجام شود شفاف سازى مسائل است، که 
هر بخش چه اندازه از آب برداشت مى کند که این امر از 
طریق مدیریت یکپارچه محقق مى شود و در حال حاضر 

میزان برداشت هر استان از رودخانه مشخص است.

تعیین سهم بخش هاى مختلف
میر محمد صادقى تصریح کرد: امســال در حدود هزار و 
200 میلیون مترمکعب آب توزیع مى شود که سهم صنایع 
74 میلیون متر مکعب، شرب در حدود 400 میلیون متر 
مکعب، محیط زیست 90 میلیون متر مکعب و کشاورزى 
اصفهان و چهار محال و بختیارى در حدود 610 میلیون 
متر مکعب است و درحدود 30 میلیون متر مکعب نیز براى 

تبخیر در نظر گرفته شده است.
وى در پاســخ ســئوالى در خصوص اجراى مصوبات 9 
ماده اى آب گفت: بر اساس مصوبات 9 ماده اى هر گونه 
بارگذارى جدید در حوضه زاینده رود ممنوع است و وزارت 
نیرو سهم دو استان اصفهان و چهار محال و بختیارى را 
مشخص کرده که سهم استان چهارمحال و بختیارى 237 

میلیون متر مکعب و بقیه متعلق به استان اصفهان است.
مدیر عامل آب منطقه اى اصفهان اظهارداشت: بر اساس 
این مصوبات باید شوراى هماهنگى زاینده رود تشکیل 

مى شد که در حال حاضر این شورا  9 جلسه برگزار کرده 
و بارگذارى جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین 
تکلیف استان و شفاف سازى مصارف آب ممنوع شد که 

60 درصد این ماده نیز اجرایى شده است.

اصفهان در رتبه 13 خشکسالى کشور
وى با بیان اینکه بر اســاس آمار مرکز ملى خشکسالى 
و مدیریت بحران اســتان اصفهان در رتبه ســیزدهم 
خشکسالى کشــور قرار دارد، گفت: بارش ها در استان 
اصفهان و چهارمحال و بختیارى به ترتیب 18 درصد و 
17 درصد پایین تر از میانگین بارش هاى کشورى هستند 
و اســتان چهارمحال و بختیارى نیز در رتبه چهاردهم 

خشکسالى قرار دارد. استان هاى بوشهر، همدان، مرکزى، 
قم، هرمزگان و فارس از نظر بارش وضعیت مطلوب ترى 

را در مقایسه با استان اصفهان دارند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با اشاره به سال 
آبى که از ابتداى مهر ماه سال گذشته شروع شده است، 
اظهارداشت: در حال حاضر حجم ســد زاینده رود 389 
میلیون متر مکعب است که در سال آبى قبل 345 میلیون 

متر مکعب بود.
میرمحمد صادقى تصریح کرد: حجم ورودى به سد زاینده 
رود هزار و 94 میلیون متر مکعب است و در سال گذشته 
نیز 997 میلیون متر مکعب و میانگین بلند مدت آن هزار 

و 217 میلیون متر مکعب بوده است. 

اصفهان در مرحله تنش آبى
مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه 
بسیارى از کالنشهرهاى کشور در حال حاضر در مرز تنش 
آبى هســتند و منابع و مصارف آنها سر به سر شده است، 
گفت: در استان اصفهان، وضعیت بدتر از این است و باید 

در همه بخش ها صرفه جویى داشته باشیم. 
وى با بیان اینکه اســتان هاى فــارس، کرمان، تهران، 
خراسان رضوى و اصفهان از نظر منابع زیر زمینى دچار 
بحران هســتند، اضافه کرد: بر اساس طرح احیا و تعادل 
بخشى آب هاى زیر زمینى باید چاه هاى غیر مجاز بسته 
و کنتورگذارى شــود که  این کار یکى از پر تنش ترین 

فعالیت هاى وزارت نیرو است.

مدیر عامل آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه مهندسى 
رودخانه یکى از اولویت هاى اصلى وزارت نیرو اســت،  
تصریح کرد: کنترل و حفاظت، تعیین حد حریم و بســتر 
رودخانه و ســاماندهى آن و... از جمله اقداماتى است که 
براى مهندسى رودخانه انجام مى شــود و خوشبختانه 
اعتبارات این بخش، پنج برابر شده است. البته از سازمان 
برنامه و بودجه گالیه داریم که بــراى تأمین اعتبار این 
طرح هاى مهم بى مهرى مى کند و تنها 10 درصد آن را 

تخصیص دادند.

سامانه دوم آبرسانى اصفهان در مرحله 
مناقصه

میرمحمد صادقى با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصى 
بیشتر در طرح هاى مربوط به آب و فاضالب است، افزود: 
در حال حاضر شــش هزار میلیارد تومان از پروژه ها به 
بخش خصوصى واگذار شــده اســت اما در طرح هاى 
بلند مدت مشــارکت بخش خصوصى داراى مشکالتى 
اســت، اگر چه این موضوع در اصفهان شــروع شــده

 است.
وى با اشاره به سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ گفت:  
این طرح در مرحله مناقصه است و قرار است تأمین لوله 
و ورق هاى فوالدى را بخش خصوصى انجام دهد. این 
طرح اولویت اول استان اصفهان است. درحدود دو سوم 
این سامانه توسط بخش خصوصى انجام مى شود و یک 
سرمایه گذارى 20 ساله است و در سال هاى بعدى این خط 

تکمیل خواهد شد. 
مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان تصریح کرد: 
آب شرب اصفهان از سد چم آسمان آبگیرى  و با استفاده 
از تونل به تصفیه خانه بابا شیخ على منتقل مى شود و با 
تونل دیگرى به طول 18 کیلومتر بــا حداکثر 10/5متر 
مکعب بر ثانیه آب وارد شبکه اصفهان مى شود اما مقدار 
اوج مصرف در حدود 14/5 متر مکعب بر ثانیه است.میر 
محمد صادقى با بیان اینکه حتى در صورت پر آب بودن 
سد بیش از 10/5میلیون متر مکعب نمى توانیم آب منتقل 
کنیم، گفت: از طریق سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ 
آب به اصفهان وارد مى شــود و مشکالت افت فشار آب 

عملیاتى تر خواهد شد. 

 در استان اصفهان وضعیت بدتر از «مرز تنش آبى» است

سال آینده، آب بر اساس حقابه ها توزیع مى شود

نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شوراى 
اسالمى دریاچه نمک را «دریاچه ثروت» توصیف کرد و 
گفت: چندى پیش بهره بردارى از این دریاچه به مجتمع 

اقتصادى کمیته امداد واگذار شده است.
سید جواد ساداتى نژاد به دعوت از این مجتمع و برگزارى 
جلسات متعدد اشــاره کرد و افزود: در این جلسات تالش 
شد حق مردم در بهره بردارى از این دریاچه که 44 درصد 
از مساحت آن در این شهرســتان آران و بیدگل قرار دارد، 

محفوظ بماند. 
وى ابراز امیدوارى کرد با مذاکــره هاى صورت گرفته از 
سال آینده فعالیت هاى اقتصادى مجتمع کمیته امداد در 

منطقه مستقر شد.
این نماینده مجلس شوراى اســالمى اظهارداشت: باید 
محورهاى جدید توسعه و استفاده از گیاهان سازگار با آب 

شور در دستور کار قرار گیرد. 
 ســاداتى نژاد همچنین وضعیت حوزه سالمت و درمان 
این شهرســتان را نامطلوب دانســت و خاطرنشان کرد: 
با تغییــرات مدیریتى و تحولى کــه در رویکردها رخ داد، 
تجهیزات مناسبى تأمین و موانع تکمیل بیمارستان هاى 

امام حسن(ع) و ثامن الحجج(ع) برطرف شد.

دبیر انجمن صنفى مرغداران گوشتى اصفهان پیرامون استفاده از هورمون در مرغ ها، گفت: این موضوعى دروغین و 
انحرافى است و در کشور اصًال براى رشد سریع مرغ، هورمون مصرف نمى شود.

بهرام پاکزاد با اشاره به اینکه 27 هزار مرغدار گوشتى در کشور داریم، اظهار داشت: به جرأت مى گویم که اصًال هورمون 
مصرف نمى کنند و حتى سازمان دامپزشکى و اتحادیه مرغداران نیز این موضوع را بارها تکذیب کرده اند.

وى ادامه داد: تاکنون هیچ نمونه آزمایش مورد تأییدى مبنى بر استفاده هورمون در مرغ و اعالم نام تجارى آن در کشور 
تأیید نشده است.

دبیر انجمن صنفى مرغداران گوشتى اصفهان 
با بیان اینکه سرانه مصرف مرغ در کشور به 
ازاى هر نفر در سال 24 کیلوگرم است، افزود: 
این میزان مصرف در خانواده مرغداران حتى 

به 50 کیلوگرم هم مى رسد.
وى پیرامــون برخــى از بیمارى هاى مرغ و 
اســتفاده از آنتى بیوتیک بــراى درمان آنها، 
گفت: تا 20 ســال پیش در تمام دنیا و حتى 
ایران براى پیشگیرى از بیمارى به مرغ آنتى 
بیوتیک مى دادند، اما این امر بسیار هزینه بر 
بود و امروز مرغداران تمایلى براى این کار ندارند. پاکزاد بیان داشــت: چنانچه مرغ درگیر بیمارى شــد طبق دستور 

دامپزشک براى آن آنتى بیوتیک تجویز مى شود و تا هشت روز بعد قبل از کشتار باید داروى دام قطع شود.
دبیر انجمن صنفى مرغداران گوشتى اصفهان خاطر نشان کرد: جوســازى ها پیرامون مرغ موجب تشویش اذهان 
عمومى مى شود و دالالن و واسطه ها و همچنین افرادى که ســوداى واردات مرغ دارند از این شرایط سود خواهند

 برد.

کالســکه هاى برقــى در راســتاى اجــراى طرح 
سه شــنبه هاى بدون خودرو و استفاده از حمل و نقل 

پاك در چهارباغ اصفهان به حرکت در مى آیند.
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
پیرامون استفاده از کالسکه هاى برقى گفت: به غیر از 
بحث دوچرخه که انواع و اقسام آن در چهارباغ عرضه 
مى شــود، پیش از این رونمایى از تردمیل دوچرخه اى 
را داشتیم و اخیراً از کالسکه برقى در چهارباغ استفاده 

مى شود.
علیرضا صلواتى اظهارداشت: کالسکه برقى به همت 
کارشناسان اصفهانى طراحى و ساخته شده و تالش بر 
این است که این کالسکه هویت ساز باشد و بتوانیم به 

اصفهان قدیم بازگردیم. 
وى اضافه کرد: قصد ما این اســت که هــر هفته از 

رویدادهاى حمل و نقل پاك رونمایى کنیم. 
صلواتى ادامه داد: با توجه به ساخت وسایل حمل و نقل 
پاك که در اصفهان در حال ساخت است، هدفمان در 
آینده ساخت خودروهاى کالسیک و قطار برقى است تا 
این وسایل جدید را نیز به خیابان چهارباغ اضافه کنیم. 
صلواتى درباره مزیت کالســکه برقــى گفت: مزیت 

وسایل حمل و نقل برقى این است که عالوه بر حمل و 
نقل پاك، عبور و مرور را براى خانواده هایمان تسهیل 

مى کند.
وى افزود: امیدوارم تــا هفته آینده بتوانیم خودروهاى 
کالســیک برقــى را در چهارباغ رونمایــى کنیم که 
بدون هیچگونه آلودگــى صوتى و هوایى حمل و نقل 

همشهریان را در چهارباغ انجام دهد.
صلواتى از راه اندازى قطار برقى در تابستان امسال در 
چهارباغ خبر داد و افزود: این وسیله نقلیه، هم عبور و 
مرور همشهریان را تســهیل مى کند و هم خاطره  ساز 

مى شود.
وى درباره تولید انبوه کاسکه برقى گفت: کالسکه برقى 
که به همت کارشناسان اصفهانى طراحى و ساخته شده 
است، به صورت آزمایشى تولید شده و نمونه اولیه آن 
اکنون در چهارباغ در حال گذران مراحل آزمایشى است. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان افزود: 
بى شک طراحى و ساخت این وسیله ادامه و توسعه پیدا 
مى کند و امیدواریم در آینده اى نزدیک، این وسیله نقلیه 
در چهارباغ و دیگر پیاده روهاى شــهر از جمله میدان 

امام(ره) و میدان امام على(ع) مورد استفاده قرار گیرد. 

کالسکه هاى برقى در چهارباغ به حرکت در مى آیند

مدیر پروژه میدان امام على (ع ) گفت: عملیات اجرایى 
فاز سوم میدان امام على (ع) براى احیاى قلب شهر در 

دست اجراست.
بابک کاویان اظهارداشت: در ســال جارى 18 میلیارد 
تومان بودجه براى عملیات اجرایى میدان امام على (ع) 
در نظر گرفته شد.وى با اشــاره به اینکه احیاى میدان 
امام على (ع) بیش از 32 هکتار و در سه فاز طراحى شده 
است، افزود: عملیات اجرایى فاز اول و دوم این ابَر پروژه 

تکمیل شده است.
کاویان با اشاره به اینکه عملیات اجرایى فاز سوم میدان 

امام على (ع) از سال 94 در دست اجرا قرار گرفته است، 
ادامه داد: فاز سوم داراى 12 پروژه است که 11 پروژه آن 
از سوى شهردارى و یک پروژه دیگر آن نیز با همکارى 

بخش خصوصى اجرا مى شود.
وى اضافه کرد: براى اجراى ایــن ابَر پروژه 20 میلیارد 
تومان از سوى شــهردارى و 40 میلیارد تومان از سوى 

بخش خصوصى هزینه مى شود.
وى با بیان اینکه فاز ســوم نیز شــامل احداث میدان 
جلوخــان مســجدجامع در ضلــع شــمالى میــدان 
امام على (ع) است، افزود: بدنه سازى ضلع شرقى میدان 

جلوخان در سال گذشته تکمیل شده است و اکنون نیز 
ضلع غربى این پروژه نیاز به آزادسازى دارد.

مدیر پروژه میدان امــام على (ع) با بیــان اینکه موزه 
میدان امام على (ع) از دیگر پروژه هاى فاز سوم این ابَر 
پروژه است، گفت: عملیات سفتکارى میدان امام على 
(ع) نیز  در سال گذشته تکمیل شــده و در ابتداى سال 
جارى نیز عملیات نازك کارى آن در دو قسمت مرمت و 
نوسازى آغاز شد که اکنون نیز نازك کارى آن 16 درصد 
پیشرفت داشــته است و تا پایان ســال جارى به پایان 

مى رسد. 

قلب شهر احیا مى شود

استفاده از هورمون در مرغ، موضوعى دروغین است

دالالن وارد بازار مرغ شدند
آغاز طرح هاى اقتصادى 

دریاچه نمک آران
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242 هزار خانه  خالى در اصفهان 
و چند صد هزار نفربى خانمان!

اصفهان در حالى جایـگاه دوم را در تعـداد واحدهاى 
خالـى دارد که بیـش از صد هـزار نفر بـى خانمان در 

استان است و مستأجرنشین هستند.
اصفهان با 242 هزار واحد بدون سکنه دومین استان 

کشور بعد از تهران در داشتن خانه هاى خالى است.
 آمار خانه هاى خالى در استان هایى همچون تهران، 
اصفهان و خراسـان رضـوى در حالى اسـت که این 
اسـتان ها در رده اول کشـور از بعد جمعیتى هسـتند 
و بیشـترین تعداد بى خانمان ها را دارند اما اینکه چرا 
این معادله متضاد به وجود آمده اسـت به دلیل وجود 
قیمت هاى گزاف مسـکن اسـت کـه با درآمد قشـر 

متوسط جامعه همخوانى ندارد.

ایجاد 602طرح اشتغال براى 
مددجویان کمیته امداد

بیـش از 84میلیـارد و 200میلیـون ریال تسـهیالت 
اشـتغال به مددجویان کمیتـه امداد اسـتان اصفهان 

اختصاص داده شد.
معاون اشتغال کمیته امداد اسـتان اصفهان گفت: از 
ابتداى امسـال تاکنون، این میزان تسـهیالت براى 
ایجاد 602طرح اشتغال ازمحل منابع بانکى و امدادى 

در اختیار مددجویان قرار گرفته است.
بهـرام سـوادکوهى بـا بیـان اینکـه این تسـهیالت با 
سـود4درصد در اختیار مددجویـان قرار گرفته اسـت، 
افـزود: دامپـرورى و خدمـات صنفـى بیشـترین آمار 

طرح هاى اشتغال امداد را به خود اختصاص داده اند. 

آغاز آبرسانى سیار به 
خانوارهاى عشایرى

آبرسانى سیار به 53 هزار عشایر استان اصفهان آغاز 
شد. مدیرکل سـتاد مدیریت بحران اسـتان اصفهان 
گفت: با اجـراى این طرح آب آشـامیدنى 53هزار نفر 
عشایر در قالب بیش از 11 هزار خانوار عشایرى با 18 

تانکر تأمین مى شود.
منصور شیشـه فروش با بیان اینکـه 450 منبع بتنى 
براى ذخیره آب پیش بینى شده اسـت، افزود:کمبود 
بارش ها، خشـکى چشـمه ها و قنـات ها و اسـتفاده 
نادرست از منابع آبى از جمله دالیل آبرسانى سیار به 

مناطق عشایر نشین است.
وى با اشـاره به اینکه امسـال چهـار میلیـارد و 500 
میلیون ریال براى آبرسانى سیار به عشایر اختصاص 
یافتـه اسـت، گفت: شهرسـتان هـاى فریدونشـهر، 
چادگان، سمیرم، شهرضا و دهاقان از مناطق عشایرى 
استان اصفهان هستند که آبرسـانى، به صورت سیار 

انجام مى شود.

نظارت بر شاخص پژوه 
بر عهده وزارت علوم است

معـاون مالـى و ادارى دانشـگاه اصفهـان گفـت: از 
سـال 91 تعدادى قـرارداد بیـن دانشـگاه اصفهان و 
پژوهشـگاه شـاخص پژوه در زمینه هـاى آموزشـى، 
پژوهشى و اجاره اى منعقد شده است و در واقع ارتباط 
بین دانشـگاه اصفهـان و این پژوهشـگاه یک رابطه 

مالک و مستأجر بوده است.
ولـى ا... میرخانى با اشـاره به حواشـى پیـش آمده در 
خصوص پژوهشـگاه شـاخص پژوه در روزهاى اخیر 
اظهار داشت: در قرارداد ذکر شده است که پژوهشگاه 
چهار بلوك سـاختمانى به مسـاحت 7000 مترمربع 
ایجاد کند و دو بلوك سـاختمانى را پژوهشـگاه و دو 
بلوك دیگر را دانشـگاه اسـتفاده کنـد؛ از ایـن تعداد 
تنها تعداد دو بلوك ساخته شد که یکى را پژوهشگاه 
اسـتفاده کرد و دیگرى را تحویل دانشـگاه اصفهان 
دادند؛ از دو بلوك باقیمانده نیز فقط یکى را سـاختند 
و خودشان اسـتفاده کردند و دیگرى را نیمه کاره رها 

کردند.
وى با بیان اینکه پژوهشـگاه یکسـرى فعالیت هاى 
تحقیقاتى و علمى داشته است که با مجوز وزارت علوم 
بوده اسـت، تصریح کرد: مجوزى که این پژوهشگاه 
اخذ کرده از سـوى وزارت علوم صادر شده و دانشگاه 
در این امر هیچ کاره است و نظارت بر این پژوهشگاه 

نیز بر عهده وزارت علوم بوده است.

خبر

67 هــزار و 783 داوطلب از اســتان اصفهان در آزمون 
سراسرى ورود به دانشگاه هاشرکت کرده اند که این رقم 
در مقایسه با سال گذشته 5/6 درصد افزایش یافته است.

از ایــن تعــداد داوطلــب 42 هــزار و 176 داوطلب، 
زن (62/2درصــد) و 25 هــزار و 607 داوطلــب مرد 

(37/8درصد) هستند. 
رئیس ستاد آزمون هاى استان اصفهان گفت: سال جارى 
داوطلبان کل کشــور یک میلیــون و 94 هزار داوطلب 
هســتند که از این تعداد 67 هزار و 783 نفر داوطلب از 
استان اصفهان روزهاى 15 و 16 تیر در آزمون سراسرى 
ورود به دانشــگاه هــا و مراکز آموزش عالى شــرکت 

مى کنند.
محمد رضا ایروانى افزود: آزمون سراسرى امسال در پنج 

حوزه امتحانى برگزار مى شود. 
رئیس ستاد آزمون هاى اســتان اصفهان اظهار داشت: 
16 هــزار و 377 داوطلب در حوزه امتحانى دانشــگاه 
اصفهان، 9 هزار و 129 داوطلب در حوزه دانشگاه صنعتى 
اصفهان، دوهزار و 485 داوطلب در حوزه هاى آموزش و 
پرورش ناحیه 3اصفهان، دو هزار و 480 داوطلب در حوزه 
دانشگاه شهید اشرفى اصفهانى و دو هزار و 477 در حوزه 
دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر در آزمون شرکت 

مى کنند.

تاکنون 200 کانون آلوده به ســالک در استان اصفهان 
شناسایى شده اســت. مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى 
واگیر و غیر واگیردار مرکز بهداشت اصفهان، این استان 
را از مناطق سالک خیز کشــور و باالترین میزان شیوع 
سالک دانست و گفت: هم اکنون در حدود دوهزار مورد 
بیمار مبتال به سالک در اســتان اصفهان شناخته شده 

است.
رضا فدایى تعداد کانون هاى آلوده به سالک را در منطقه 
شمالى شهر اصفهان ازجمله زینبیه انگشت شمار بیان 
کرد و گفت: شهرســتان هاى اردستان، برخوار، شاهین 
شهر و میمه، نطنز و مناطق روستایى این شهرستان ها از 

مهمترین کانون هاى آلوده به سالک است.
وى افزود: در مکان هاى تجمع نخاله هاى ساختمانى در 
یک ماه، موش  و پشه هاى انتقال دهنده بیمارى سالک 

مشاهده مى شود.
مدیر گروه مبارزه با بیمارى هــاى واگیر و غیر واگیردار 
مرکز بهداشــت اصفهان گفت: با خشــکى زاینده رود 
و تعطیــل شــدن کشــاورزى در برخــى از مناطــق 
احتمال هســت که موش ها براى پیدا کــردن غذا به 
سمت خانه هاى مسکونى بروند و شــاهد شیوع بیشتر 
ســالک و در معرض گزش قرار گرفتن شهروندان قرار 

گیریم.

شناسایى 200 کانون آلوده 
به سالک در استان

افزایش 5/6 درصدى داوطلبان 
آزمون سراسرى در اصفهان

گروهى به اسم فعالیت هنرى با دست هاى رنگى به جان 
بافت تاریخى شهر اصفهان افتاده و باعث اعتراض اهالى 

این شهر شده اند.
تصاویرى در فضاى مجازى اصفهان منتشر شده است که 
گروهى را در حال نقش زدن به روى دیوار ها با دست هاى 
رنگى نشان مى دهد. این تصاویر که اعتراض شدید اهالى 
شهر اصفهان را به دنبال داشته حاکى از رنگ کردن دیوار 

در بافت تاریخى این شهر دارد.
رنگ کردن و مخدوش کردن بناهــاى تاریخى نوعى از 
وندالیسم است و مشخص نیســت این گروه با اجازه چه 
نهادى به جان دیوارهاى شهر اصفهان افتاده اند و مخدوش 

کردن بافت تاریخى را رواج مى دهند. در تصاویر منتشــر 
شــده از این اقدام محله ســنگ تراش هاى اصفهان که 
داراى بناهاى واجد ارزش هست، دیده مى شود. همچنین 
پیاده رو پشت پردیس دانشکده هنر اصفهان که خود بناى 
تاریخى است نیز توسط این گروه با دست،رنگى شده است. 
شهروندان اصفهان نیز در فضاى مجازى به شدت نسبت به 

این اتفاق اعتراض کرده اند. 
فریدون اللهیارى، مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان 
در این بــاره گفت: تصاویر این اتفاق را مشــاهده کردم و 
یگان حفاظت میراث فرهنگى استان پیگیر این موضوع 

است.

دست هاى رنگى، بالى جان بافت تاریخى اصفهان
یک اقدام عجیب به اسم کار هنرى؛

برداشــت آلبالو از هــزارو 27 هکتار باغ بارور اســتان 
اصفهان آغاز شد.

مدیر امور باغبانى ســازمان جهادکشــاورزى اســتان 
اصفهان، وســعت باغ هاى آلبالوى این استان را هزار و 
149 هکتار بیان کرد و گفت: 122 هکتار از این وسعت 

نهال و بقیه بارور است.
احمدرضا رئیــس زاده عملکرد ایــن محصول باغى را 
در هر هکتار 6/3 تــن بیان کرد و پیــش بینى کرد تا 

مرداد ، شــش هزار و 500 تن آلبالو بــا ارقام مجارى، 
گیســى و بومى از بــاغ هاى این اســتان برداشــت 

شود.
 وى تولید این محصــول باغى را 14 درصد بیشــتر از 
پارسال پیش بینى کرد و افزود: خمینى شهر، نجف آباد، 
فالورجان، شهرضا، اصفهان، ســمیرم وکاشان عمده 
شهرســتان هاى تولید کننده آلبالوى استان اصفهان 

هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به احداث راه آهن و 
راه اندازى قطار سریع السیر تهران- اصفهان، آن را جزو 
طرح هاى اولویت دار کشــور ارزیابى کــرد و گفت: دو 
میلیارد و 600 میلیون دالر منابع الزم این طرح از طریق 
فاینانس تهیه شده است که با رعایت ضوابط مهندسى در 

دولت دوازدهم تکمیل خواهد شد.
اسحاق جهانگیرى در دیدار با مجمع نمایندگان استان 
اصفهان، با اشــاره به اشــراف و آگاهى خود از مسائل 
اســتان،   اظهار داشــت: موکالن مردم استان اصفهان 
در تمام ادوار مجلس افرادى مؤثر و داراى بینش و نگاه 
کالن به مسائل ملى بوده اند و امروز نیز نقش مؤثرى در 

خانه ملت دارند.
وى با بیان اینکه اســتان اصفهان در عین وجود برخى 
مشکالت از استان هاى خوب و برخوردار کشور است، 
گفت: یکى از اصلى ترین مســائل کشــور موضوع آب 
است و استان اصفهان نیز از این مسئله رنج مى برد که 
حل موضوع آب این استان نیازمند تدبیر و برنامه ریزى و 

تصمیمات منطقى است.

جهانگیرى با اشاره به اینکه براى حل مسئله آب استان 
اصفهان به وزراى کشور و نیرو دســتورات الزم را داده 
اســت، اظهار داشــت: در تصمیم گیرى براى مسائلى 
که پیامدهاى سیاسى و اجتماعى دارد باید نهایت دقت 
انجام شود. البته در این مسئله پیگیرى و اجراى مصوبه 
شــورایعالى آب که همه درباره آن اجمــاع نظر دارند، 
کارگشاســت و باید طرح احیاى زاینده رود پیگیرى و 

اجرایى شود.
معــاون اول رئیس جمهــور در عین حال بــا انتقاد از 
رواج برخى اخبار کذب و شــایعه نظیر قطع و ســهمیه 
بندى آب گفت: متأســفانه رواج برخى شایعات با هدف 
کشاندن دولت و کشــور به بحران صورت مى گیرد که 
باید در این زمینه اطالع رســانى دقیق و شفاف انجام 

شود.
وى سپس از بیکارى به عنوان ابَرچالش دیگر کشور یاد 
کرد و با بیان اینکه تعداد زیادى از بیکاران کشــور فارغ 
التحصیالن دانشگاهى هستند که شغل متناسب با شأن 
و جایگاه خود مــى خواهند، تصریح کــرد: براى ایجاد 

شغل نیازمند سرمایه گذارى و حضور بخش خصوصى و 
دسترسى به رشد اقتصادى مستمر 7 تا 8 درصدى هستیم 
تا اقتصاد کشور بزرگ شود؛ در عین حال که باید بخش 
خصوصى بزرگ شــود باید دولت نیز کوچک شود چرا 
که در حال حاضر بیش از 90 درصد بودجه جارى کشور 

صرف پرداخت حقوق مى شود.
جهانگیرى به مصوبات جلســه اقتصاد مقاومتى براى 
اختصاص منابع بانکى به ده هــزار طرح و واحد صنعتى 
در سال 96 و نیز ارائه تسهیالت به طرح هایى با باالى 
60 درصد پیشــرفت فیزیکى، اشــاره کرد و افزود: این 
تصمیمات مى تواند رونق مناســب در صنعت کشــور 
همچون صنایع استان اصفهان که استانى صنعتى است، 

ایجاد کند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه از تأمین منابع خارجى 
براى توسعه و تجهیز فرودگاه هاى اصفهان، مشهد، شیراز 
و تهران خبر داد و ابراز امیدوارى کرد توســعه و تجهیز 
فرودگاه بین المللى اصفهان پس از رفع برخى مشکالت،   

در آینده صورت پذیرد.
استاندار اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت ها و 
چالش هاى پیش روى استان، گفت: مهمترین درخواست 
مســئوالن و مردم اســتان پیگیرى مصوبات اقتصاد 
مقاومتى یعنى احیاى زاینده رود، تسریع در احداث قطار 
سریع السیر و فرودگاه بین المللى شهید بهشتى و  مقابله 

با توسعه کویر در استان است.
در این جلســه هر یک از نمایندگان استان اصفهان به 
طور جداگانه مســائل، دغدغه ها و دیــدگاه هاى خود 
پیرامون حوزه انتخابیه نظیر حل مسئله آب زاینده رود،   
اجراى مصوبات شــورایعالى آب، مقابله با برداشت بى 
رویه آب، بیکارى، تأمین سرمایه در گردش بنگاه هاى 
صنعتى، آســیب هاى اجتماعى و فرهنگى، نظارت بر 
مؤسســات مالى، حمایت از حقوق کشاورزان و توجه به 
مسائل زیست محیطى نظیر احیاى تاالب گاوخونى را 

ابراز کردند.

در دیدار معاون اول رئیس جمهور  با مسئوالن استان اعالم شد

مأموریت 2 وزیر براى حل مشکل آب اصفهان 

با نبود آرد نیمى از نانوایى هاى شهر کمشچه استان 
اصفهان تعطیل شده است.

رئیس تعاونى نانوایان کمشچه جمعیت این شهر را  
شش هزار نفر بیان کرد و گفت:  دوهزار و 500 نفر 
از این جمعیت در صنعت نانوایى فعالیت دارند که از 
دوسال پیش تاکنون  با قطع شدن سهمیه آرد دولتى 
نیمى از این نانوایان به علت کمبود آرد بیکار شده اند. 
حسن اصغرى تولید روزانه نان 300 نانوایى سنتى و 
نیمه صنعتى این شهر را بین 60 تا 80تن اعالم کرد و 
افزود: نان تولیدى این شهر به سراسر استان اصفهان 
و استان هاى همجوار صادر مى شد که اکنون این 

میزان به کمتر از 25 تن در روز رسیده است.
وى قیمت هر کیسه آرد دولتى را در دوسال گذشته 
320 هزار ریال بیان کرد و گفت: با قیمت 450هزار 
ریال هر کیسه آرد در شــرایط کنونى و قاچاق این 
محصول، هر قرص نان نســبت به قبل 80 تومان 

اختالف قیمت دارد.
 رئیس تعاونى نانوایان کمشچه گفت: 20 نوع نان 
از جمله نان جو، نان رژیمى، نان ماست موسیر، نان 
پیاز و جعفرى، نان شوید، نان تنور سنتى، نان خشک، 
نان تافتون و انواع دیگر در کمشچه تولید مى شود که 

13 نوع آن ثبت ملى شده است.
وى افزود: نان کمشچه با 80 سال قدمت در استفاده 
از گندم محلى در تهیــه آرد و خاك مخصوص این 
منطقه در تنورها از کیفیت، طعم و ماندگارى متفاوتى 
برخوردار اســت ولى هم اکنون نان کمشــچه در 

اصفهان با برند این شهر به فروش مى رسد.

بیکارى 
نیمى از نانوایى هاى کمشچه

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از 
ابطال سه هزار و 500 طرح صنعتى نیمه تمام با پیشرفت 

فیزیکى صفر درصد در این استان خبر داد.
اسرافیل احمدیه اظهارداشت: ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان، تعیین تکلیــف طرح هاى صنعتى نیمه 
تمام را در دستور کار خود قرار داده و در مرحله نخست، سه 
هزار و 500 طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکى صفر درصد، 
ابطال و از جامعه آمــارى وزارت صنعت، معدن و تجارت 

خارج شده است. 
وى افزود: برخى طرح هاى نیمه تمام کوچک و متوســط 
صنعتى با پیشرفت باالى 60 درصد در استان موفق به اخذ 

تسهیالت سرمایه ثابت شده اند.
وى با اشاره به پرداخت هزار و 61 میلیارد ریال تسهیالت 
سرمایه ثابت براى 137 طرح کوچک و متوسط نیمه تمام 
در استان در سال گذشته در قالب طرح هاى حمایت و رونق 
تولید گفت: از این تعــداد 66 طرح صنعتى(با 807 میلیارد 
ریال تسهیالت) و 71 طرح کشاورزى (با 254 میلیارد ریال 

تسهیالت) بوده اند.
احمدیه اضافه کرد: همچنین سال گذشته در مجموع هفت 
هزار و 314 میلیارد ریال تسهیالت ســرمایه در گردش 
به 937 واحد تولیدى کوچک و متوســط استان در قالب 
طرح هاى حمایت و رونق تولید پرداخت شد که از این تعداد 

487 واحد صنعتى و 450 واحد کشاورزى بودند.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
تصریح کرد: عالوه بر این، مقدارى تسهیالت نیز از سوى 
بانک ها به طور مســتقیم به واحدهاى صنعتى پرداخت 

شده است.
احمدیه، تسهیالت مستقیم ســرمایه در گردش پرداخت 
شده در استان را براى یکهزار واحد به میزان هفت هزار و 
783 میلیارد ریال اعالم کرد و اظهار داشت: همچنین هزار 
و 540 میلیارد ریال تسهیالت مستقیم سرمایه ثابت براى 

181 واحد تولیدى از سوى بانک ها پرداخت شده است.
وى همچنین میزان تسهیالت مســتقیم بانک ها براى 
واحدهاى صنعتى بزرگ با اشــتغال باالى صد نفر را در 

مجموع ده هزار و 320 میلیارد ریال اعالم کرد.

 صدور 485 پروانه بهره بردارى با اشتغال 
7700 نفر

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
همچنین از صــدور 485 پروانه بهره بردارى با ســرمایه 
گذارى 16 هزار و 828 میلیارد ریال و اشتغالزایى هفت هزار 

و 700 نفر در استان اصفهان خبر داد.
احمدیه افزود: این پروانه ها با رشد 45 درصدى در سرمایه 

گذارى و 18 درصدى در اشتغال مواجه است.
وى افزود: از میان پروانه هاى صادر شده 85 مورد صنایع 
معدنى با ســرمایه گذارى چهار هزار و 765 میلیارد ریال 
و اشــتغال یکهزار و 295 تن اســت. وى افزود: از میان 
پروانه هاى صادر شده 59 فقره نیز مربوط به بهره بردارى 
جدید معادن استان با سرمایه 298 میلیارد ریال و ظرفیت 

استخراج 2 میلیون ُتن و اشتغال 413 نفر است.
■■■

احمدیه همچنین مهمترین چالش هاى صنعت استان را 

موانع بازار مانند نوسانات عرضه و تقاضا و تغییر قیمت مواد 
اولیه، مشکالت نقدینگى و مالى، به روز نبودن فناورى ها و 

مشکالت بازاریابى عنوان کرد.
از راهکارهایى که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان براى رفع این چالش ها مطرح کرد، فرهنگ 
سازى و تشــویق براى خرید تولیدات داخلى، کاهش نرخ 
سود تسهیالت بانکى، تسهیل تأمین مواد اولیه، کاهش 
هزینه هاى تولید و ارتقاى ســطح کیفیت کاالهاى تولید 

داخل است.

3500 طرح صنعتى نیمه تمام 
در نصف جهان حذف شد

آغاز برداشت آلبالو در استان
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 اجراییه
شماره اجرائیه: 9610423730400111 شماره پرونده: 9509983730400810 شماره بایگانى شعبه: 
950822 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به دادنامه غیابى شماره 9509973730401260 
محکوم علیه: آقارضا ماندگارى بامکان نام پدر: محمد محکوم اســت به انتقال رسمى اتومبیل بشماره 
انتظامى 97د189 ایران88 ازطریق نیروى انتظامى درحق محکوم له: على هنرمند نجف آبادى نام پدر: 
اسداله نشــانى: اصفهان-نجف آباد-خیابان منتظرى شمالى ك شهید شــریفیانا پ3 با وکالت حسن 
مهرابى فرزند احمد به نشانى نجف آباد خ امام خمینى بعد از چهارراه شهردارى مجتمع پرشیا و پرداخت 
500/000 ریال هزینه اجرا درحق محکوم له. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 4859 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/4/122
 ابالغ راى 

کالسه پرونده: 980/95 تاریخ رسیدگى: 95/11/16 مرجع رســیدگى: شعبه 24 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: رسول صادقى به نشانى اصفهان خیابان کاشانى روبروى بیمارستان کاشانى شرکت 
کاوشــگر رایانه خوانده: على رحیمى مجهول المکان. خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
1481/534764/33 مورخه 95/8/20 بانضمام کلیه هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى رسول صادقى به طرفیت على رحیمى به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 
1481/534764/33 مورخه 95/8/20 تقدیمى از ناحیه خواهان که داللت بر اســتقرار دین به میزان 
خواسته به عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه 
معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است مستندا به ماده 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه چک/چکهاى مورد دعوى و مبلغ دویست و هشتاد و دو 
هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/8/20 تا زمان اجراى حکم بر 
اساس آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى و نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از 
آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 10521 گازرى 

قاضى شعبه 24 حقوقى حوزه قضائى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/296
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951608 شماره دادنامه: 9609976793500879 -96/3/30  مرجع رسیدگى شعبه 5 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد نجیمى به نشانى اصفهان بازار بزرگ رو به روى مسجد 
ذوالفقار فروشگاه محمد نجیمى خوانده: 1- احســان صیدى 2- احمدرضا حسنى ساطحى نشانى هر 
دو مجهول المکان. شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى 
آقاى محمد نجیمى به طرفیت آقاى احسان صیدى و احمدرضا حسنى ساطحى به خواسته مطالبه مبلغ 
180,000,000 ریال وجه چک به شــماره 160376-95/12/15 به عهده بانک کشاورزى به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک ها و گواهى ها عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها دارد و 
اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اند لذا دعوى 
خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحوه تضامنى به پرداخت مبلغ 
180,000,000 ریال بابت اصل خواسته و5,465,000  ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و 
خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/12/15) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. م الف: 10505  شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/298

ابالغ راى
کالسه پرونده: 951434 – 96/3/10 شــماره دادنامه: 00537-960-1396/3/31 مرجع رسیدگى 
شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سیدمرتضى بازیار قمبوانى به نشانى اصفهان خیام خیابان 
میرزاطاهر کوچه کدخدایى بن بست شقایق پالك 1706 خوانده: علیرضا علیمردانى به نشانى مجهول 
المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 76,000,000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام مطلق خسارت قانونى 
و هزینه دادرســى و تاخیر در تادیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى ســیدمرتضى بازیار قمبوانى به طرفیت آقاى علیرضا علیمردانى به خواسته مطالبه مبلغ 
76,000,000 ریال وجه چک به شماره ى 203961 به عهده بانک ایران زمین به انضمام مطلق خسارت 
قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسدا که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و522,519,515,198 
قانون آ.د.م حکم بــر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 76,000,000 ریال بابت اصل خواســته و 
2,900,000 ریال بابت هزینه دادرســى و نشر آگهى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصــوف (203961-94/6/31) تــا تاریــخ اجــراى حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعالم 
مــى نمایــد راى صــادره غیابــى و ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــى در همین 
مرجع و ظــرف 20 روز پــس از آن قابل اعتــراض در محاکم محتــرم حقوقى اصفهان مى باشــد. 

 م الف: 10495 شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/299
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 951384 شــماره دادنامه: 9609976796300061 تاریخ رسیدگى: 96/1/21 مرجع 
رسیدگى: شعبه سى و سه شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على هادى به نشانى: اصفهان خیابان 
قائمیه بعد از مسجد امام حسن عسگرى کامپیوتر الماس(فروشگاه) وکیل: سیدمجید رجائى به نشانى: 
اصفهان فلکه ارتش ابتداى بلوار کشاورز رو به روى بانک ملى ساختمان سپاهان طبقه سوم خوانده: 
1- مرتضى اجل لوئیان 2- احسان اجل لوئیان به نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 1 فقره 
چک و یک فقره سفته به مبلغ یکصد و سى و هشت میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونى اعم 
از هزینه دادرسى حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى على 
هادى فرزند اکبر با وکالت آقاى سید مجید رجائى به طرفیت آقایان مرتضى اجل لوئیان و احسان اجل 
لوئیان به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک و 1 فقره سفته به مبلغ 138,000,000به انضمام کلیه خسارات 
قانونى اعم از هزینه دادرسى، حق والوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و 
مستندات ابرازى و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 96/1/15 و عدم حضور خواندگان 
على رغم ابالغ قانونى وفق ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
522,519,515,198 قانون آیین دادرسى مدنى و 309,307 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت وجه چک به شــماره 752932 مورخ 95/9/30 به مبلغ سى و نه میلیون ریال 
39,000,000 ریال و یک فقره چک به شماره 752933 مورخ 95/10/30 به مبلغ 39,000,000 ریال 
و مبلغ 443,000 تومان بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها 95/9/30 
و 95/10/30 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان و حق والوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى صادر و 
اعالم مى گردد و در خصوص خواسته خواهان مبنى بر مطالبه وجه سفته با توجه به اینکه وجه سفته در 
سفته درج نشده و میزان اعتبار سفته با مهر آن متفاوت است لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسى و 
اینکه موجبات رسیدگى فراهم نیست قرار عدم استماع دعوى صادر مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان است. م الف: 10492 شــعبه سى و سه حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/301
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960082 شــماره دادنامــه: 9609976793801169-96/4/1 مرجع رســیدگى: 
شــعبه 8 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رضا احمدپور سامانى فرزند عباســقلى به نشانى: 
اصفهان پل چمــران خیابان ابونعیــم میرعماد 11 خوانــده: نازبیگم صفائى هفشــجانى فرزند امیر 
به نشــانى مجهول المکان. خواســته: مطالبه مبلغ 9,340,000 ریال بابت 3 فقــره چک به انضمام 
مطلق خســارات قانونى و هزینه دادرســى تاخیر تادیه. گردشــکار: با عنایت بــه محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شــورا ضمــن اعالم ختم رســیدگى یا اســتعانت از خداوند 
متعال بشــرح آتى مبادرت بــه صدور راى مــى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دادخواســت 
رضا احمدپور ســامانى فرزند عباســقلى به طرفیت نازبیگم صفائى هفشــجانى بخواســته مطالبه 
مبلــغ 9,340,000 ریال وجه 3 فقــره چک به شــماره هــاى: (1) 912007/026048 - 93/3/20 
(2) 912007/026049 - 93/5/30 (3) 912007/026050 - 93/6/30 عهده بانک رفاه کارگران به 
انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات 
ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى خوانده به 
خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 522,519,198 قانون آئین 
دادرسى مدنى و مواد 249,307,309,310,315 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 9,340,000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 1,233,500 به عنوان خســارت دادرسى و 
پرداخت هزینه نشر آگهى به مبلغ 120,000 ریال به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه خواهد بود و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 10493  شعبه هشت حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/302

ابالغ راى
کالسه پرونده:  951268 شماره دادنامه 9509976794102396 -95/12/24 مرجع رسیدگى: شعبه 11 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان:بانک مهر اقتصاد بامدیریت علیرضا زمانى  به آدرس: اصفهان، پل 
ابوذر ابتداى خ توحید پ 3 وکیل: رضا عابدى زاده بــه آدرس : خ آمادگاه مجتمع گلدیس ورودى 3 طبقه 
3 واحد 336 خوانده گان : اکبر نظرى، فرشته الرى  به آدرس: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شوراى حل اختالف، درخصوص دعوى بانک مهر اقتصاد به طرفیت اکبر نظرى، فرشته الرى 
به خواسته مطالبه مبلغ106574614 ریال قسمتى از وجه چک به شماره 259441 به عهده بانک به انضمام 
مطلق خسارات قانونى باتوجه دادخواست تقدیمى ، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده گان 
ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانوت تجارت و 198 و 515 و 519 و  522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده گان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 106574614 ریال بابت 
اصل خواسته و 3/584/360 ریال بابت هزینه دادرسى ، 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت  تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/10/18) تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد م. الف: 10491 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان( 

مجتمع شماره دو) 4/303
ابالغ راى

کالسه پرونده :951297  شماره دادنامه 960215- 96/1/28  مرجع رسیدگى: شعبه 8 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان:بانک مهر اقتصاد بامدیریت علیرضا زمانى  به آدرس: اصفهان، پل ابوذر ابتداى خ توحید 
پالك 3 وکیل: رضا عابدى زاده به آدرس : خ آمادگاه مجتمع گلدیس ورودى 3 طبقه 3 واحد 336 خواندگان: 
1- بهنام ســلطانى فرزند محمد به آدرس اصفهان، خ حکیم، بازار بزرگ حکیم ، پالك 141 ، 2- میثمه 
کریمى فرزند فضل ا...  به آدرس: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف، 
درخصوص دعوى بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى با وکالت رضا عابدى زاده  به طرفیت 1- بهنام 
سلطانى 2- میثمه کریمى  به خواسته مطالبه مبلغ65/084/122 ریال بابت بخشى از وجه چک به شماره 
166547- 95/3/13 به عهده بانک ملى ایران  به انضمام مطلق خسارات قانونى باتوجه دادخواست تقدیمى 
، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده گان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده گان على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده گان ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانوت تجارت و 198 و 515 و 519 و  522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده 
گان به پرداخت مبلغ65/084/122 ریال بابت اصل خواسته و2/597/100ریال بابت هزینه دادرسى ،  و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/3/13) 
تا تاریخ اجراى حکم 120/000 ریال بابت نشر آگهى  در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد م الف: 10489 شعبه هشتم  حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان( مجتمع شماره دو) 4/304
ابالغ راى

کالسه پرونده 950975 شماره دادنامه 9609976794500223 تاریخ دادنامه: 96/2/31  مرجع رسیدگى: 
شعبه15 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان:سید بهمن زهرائى  به آدرس: اصفهان، خ سروش، روبروى 
مسجد الغفور، کوچه شهید بحرى خوانده: سید افشین جاللى  به آدرس: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راى 
قاضى شورا، درخصوص دعوى ســید بهمن زهرائى به طرفیت سید افشــین جاللى به خواسته مطالبه 
مبلغ125/000/000  ریال موضوع یک چک به شماره 936219- 94/5/17 عهده بانک سپه با عنایت به 
محتویات پرونده و بقاء اصول اسناد و مدارك در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و اینکه مشارالیه هیچگونه 
دلیل و یا مدرك موثر قانونى مبنى بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است شورا دعوى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد  198-515-519-522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
و بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/345/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت  زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید . راى صادره غیابى محسوب و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م. الف:10488 شعبه 15 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان( مجتمع شماره یک) 4/305 
ابالغ راى

کالسه پرونده اصلى: 989/95 مرجع رسیدگى: شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمدرضا 
رمضانى به آدرس: خ امام خمینى شــهرك کوثر کوچه بالل وکیل خواهان: فرید ســلگى به نشانى: خ 
نیکبخت نبش کوچه خدا بنده پ 5 طبقه 2 زنگ 4 خوانده: غالمحسین تالن به آدرس: مجهول المکان 
خواســته: مطالبه به تاریخ 96/1/21 شعبه 22 شــوراى حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده 
کالسه 989/95 با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شــورا، درخصوص دعوى محمد رضا رمضانى با وکالت فرید ســلگى به طرفیت غالمحسین تالن به 
خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال موضوع 3 فقره چک به شماره 901/24086822- 94/10/25 
، 90124086822- 94/8/25، 8700895- 94/9/25 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به 
محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و نظر به 
اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته وهیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر 
قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خود ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى خواهان را 
محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 313-314 قانون تجارت و مواد 522-519-515-198 
قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/370/000/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (چک 
ها) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م. الف:  10463 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان( 

مجتمع شماره یک) 4/306
ابالغ راى

کالسه پرونده 950230 شماره دادنامه 9609976794100549 -96/3/11   مرجع رسیدگى: شعبه یازده 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان:امیر بامدادیان  به آدرس: خ امام خمینى ، شهرك قدس، بلوك 
128، واحد 1 غربى  خوانده: میترا اسفندیارى  به آدرس: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا، 
درخصوص دعوى امیر بامدادیان  به طرفیت میترا اسفندیارى  به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
به انضمام خسارت هاى ناشى از تاخیر در تادیه از زمان تخلیه منزل طبق اظهارات در تاریخ 93/5/7 و 
به انضمام هزینه دادرسى و باتوجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازى اظهارات و الیحه 
خواهان به شماره 9510096794100223 مورخ 95/11/26  که اعالم داشته است که نظر به اینکه تا 
تاریخ تخلیه با احتساب شش میلیون تومان وجه الرهن از همین یک میلیون تومان از آن در ید خواهان 
باقى مانده بود و تصویر دادنامه بدوى و تصویر دادنامه دادگاه تجدید نظر با عنایت به اینکه خواسته این 
پرونده به حق محکوم له مطالبه اجور معوقه و هزینه هاى مصرف در پرونده استنادى و واحد بودن این 
پرونده با پرونده استنادى رسیدگى آرا واحد مى باشد با احتساب مبلغ شش میلیون تومان رهن و کسر پنج 
میلیون تومان بابت اجاره معوقه یک میلیون تومان باقى مانده به خواهان مسترد شده است لذا موضوع 
داراى اعتبار امر مختومه است و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرس مدنى حکم به بى حقى خواهان 
صادر و اعالم مى گردد راى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى  اصفهان مى باشد. م. الف:10464 شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع  شماره دو) 4/307
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106796300515 شــماره پرونده: 9609986796300164 شماره بایگانى 
شعبه: 960164 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: 1- غالمرضا ابراهیمى 2- احمد سودائى 3- هادى 
امیرى به نشانى: اصفهان خیابان امام رضا فروش تریلر هادى امیرى داخل گاراژ نوین تریلر جنوب تاریخ 
حضور: 96/6/8 چهارشنبه ساعت 9 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف در خصوص دعوى اکبر قوه عود به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 10496 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شهداى مدافع حرم)(مجتمع شماره دو)/4/308
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره ابالغنامــه: 9610106794200274 و  9610106794200275 شــماره پرونــده: 
9609986794200357 شــماره بایگانی شعبه: 960360 مشــخصات ابالغ شونده حقیقی: محمد 
احمدپور و روح ا... احمدپور هر دو فرزند جهانگیر به نشــانى اصفهــان مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/6/12 یکشنبه ساعت 10 محل حضور: اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف در خصوص دعوى جمال امینى به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 10498 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان(مجتمع شهداى مدافع حرم)/4/310
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه  960381 خواهان مرتضى مارانى  دادخواستى  مبنى بر مطالبه فاکتور  به 
طرفیت خداکرم درخشان تقدیم نموده است. وقت  رسیدگى براى روز سه شنبه مورخ 96/5/17 ساعت 
8 صبح تعیین گردیده اســت. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب  
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع درخیابان سجاد، اول خیابان ارباب، 
روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل 
اختالف اصفهان- شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م.الف: 10504 شعبه13حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) 4/311
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794500247 شــماره پرونده: 9609986794500250 شماره بایگانى 
شعبه: 960250 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: مهدى حاجى عزیز ا...، به آدرس: مجهول المکان 
تاریخ حضور:1396/05/31 سه شنبه، ساعت 16:30 ، محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت 
اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى حمیده ارونقى 
درویش بقال به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در ای ن شعبه حاضر شوید. م.الف:10509 

شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک) 4/312

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه:9610106797200201 شــماره پرونده:9609986797200059 شماره بایگانى 
شعبه: 960059 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: بهنام على محمدى به آدرس: اهواز فاز 2 خ 52 پ 37 
(فعال مجهول المکان) تاریخ حضور: 1396/5/21 شنبه ساعت 15:30 محل  حضور: اصفهان، خیابان 
سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرســه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 در خصوص 
دعوى مهرداد صلصال به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 
م.الف:10517 شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)4/313

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه:9610106795300178 شــماره پرونده:9609986795300240 شماره بایگانى 
شعبه:960242 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: رضا محمدى به آدرس: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/06/05 یکشنبه ساعت:17:00 محل حضور: اصفهان، خیابان  سجاد، خیابان آیت اله 
ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى کبرى غفارپور به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. ضمنا به پیوست نسخه ثانى 
دادخواست و ضمایم ارسال مى گردد. م.الف:10462 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره یک) 4/314
اجرائیه

شماره 778/95 تاریخ 1396/4/3 به موجب راى شماره 1251 تاریخ 95/12/16 حوزه 31 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه سیدرحمت موسوى به آدرس: مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 146/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/530/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/3/20 و 95/3/25 تا زمان اجراى 
حکم در حق خواهان علیرضا سبزیان کوهانســتانى به آدرس: اصفهان، خ کهندژ، کیلومتر اول نبش 
کوچه 23  صادر و اعالم مى گردد پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت / ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و درصورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.م. 

الف: 10490 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 4/315
 اجراییه

شــماره: 950672 و 947/95 به موجب راى شــماره 1209 تاریخ 95/11/20 حوزه 42 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمیدرضا ایزدپرست فرزند مرتضى 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت بیســت و یک میلیون ریال(معادل دو میلیون و 
یکصد هزار تومان) بابت اصل خواسته و مبلغ ششصد و بیست و پنج هزار ریال(625,000 ریال) بابت 
هزینه دادرسى و نشر آگهى بر مبناى قانونى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(95/9/23) لغایت تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
در حق خواهان و نیم عشر حق االجراء در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 10494 شعبه 42 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/316
 اجراییه

شماره: 88/95-96/3/27 به موجب راى شماره 1044 تاریخ 95/12/1 حوزه 18 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه خانم مریم امیرى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال (20,000,000 ریال) به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد و بیست هزار ریال (1,120,000 ریال) به عنوان خسارات دادرسى 
به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 95/1/21 لغایت زمان وصول و ایصال در حق 
خواهان آقاى پرهام گلستانه فرزند شهداد شغل پزشک به نشانى اصفهان خیابان آپادانا اول پالك 72 
و نیم عشــر اجراى احکام صادر و اعالم مى گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 10501 شعبه 18 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/317
اجراییه

شماره: 951384- 96/3/18 به موجب راى شماره 96099767962003011 تاریخ 96/1/16 حوزه 32 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آتوسا باباخانى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 115,450,000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 3,861,250 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 95/10/28 لغایت 
وصول در حق خواهان محمدامین فتاحى مقدم به نشانى اصفهان خیابان نشاط کوچه محمودیان بن 
بست سوانیان پالك 34 با احتساب پ رداخت نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 10502 شعبه 32 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/318
 اجراییه

شماره: 951174 ش5- 96/4/3 به موجب راى شــماره 9609976793500226 تاریخ 96/1/31 
حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مسعود منصورى 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1,310,000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 94/7/25 لغایت زمان اجراى حکــم در حق محکوم له مهدى 
مرادخانى محمودآبادى با وکالت حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده به نشانى اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت ارغوان ط3 واحد 18 و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 10508 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/319
اجراییه

شــماره: 347/95- 1396/1/23 به موجب راى شــماره 846 تاریخ95/8/29 حوزه 23 شوراى حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مهدى حیدرى گاونانى فرزند 
شعبانعلى به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 43,600,000 ریال وجه 4 فقره 
چک به شماره هاى 1) 479697 مورخه 95/2/5 ، 2) 479693 مورخه 94/4/30 ، 3) 479694 مورخ 
94/7/30 ،  4) 479696 مورخه 94/9/5 بابت اصل خواسته و پرداخت 774,000 ریال به عنوان خسارت 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها لغایت زمان وصول و ایصال در حق 
خواهان رسول صادقى فرزند محمود شغل کاوشگر رایانه به نشانى اصفهان خیابان کاشانى روبروى 
بیمارستان کاشانى شرکت کاوشگر رایانه و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 10510 شعبه 23 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/320
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426796200059 شماره پرونده: 9509986796201464 شماره بایگانى شعبه: 
951480 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096796200310 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976796200410 محکوم علیه فاطمه گرجى فرزند غالمعلى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 100,000,000 ریال بابت اصل خواسته(به خواسته یک فقره چک به 
شــماره 873106  مورخ 95/7/30) و پرداخت مبلغ 2,660,000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له مصطفى رضائى 
بندارتى فرزند کریم به نشــانى فالورجان روســتاى بندارت خیابان آزادگان 2 پالك 14 با احتساب 
پرداخت نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 10512 شــعبه 32 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/321
اجراییه

شــماره: 348/95- 1396/1/23 به موجب راى شــماره 717 تاریخ95/7/24 حوزه 23 شــوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه صادق عزیزى لرســتانى 
فرزند پرویز به نشــانى مجهــول المکان محکوم اســت به پرداخــت مبلــغ 29,900,000 ریال 
به عنوان اصل خواســته بابت وجــه دو فقره چک به شــماره هاى 1) 837108 مــورخ 95/2/20 
2) 837103 مورخه 94/8/4 و پرداخت 548,500 ریال به عنوان خسارت دادرسى و هزینه نشرآگهى 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها لغایت زمان وصول و ایصال در حق خواهان 
رسول صادقى فرزند محمود شغل کاوشگر  رایانه به نشانى اصفهان خیابان کاشانى روبروى بیمارستان 
کاشانى شرکت کاوشگر رایانه و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 10514 شعبه 23 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/322

اجراییه
شماره: 950291-96/3/27 به موجب راى شماره 00046-960 تاریخ 96/1/17 حوزه 9 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد طالیى فرزند رضا به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به: حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت 
وجه الرهانه به عنوان اصل خواسته و دو میلیون و یکصد و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت(95/3/5 ) لغایت تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
یونس برخوردارى فرزند على قیصر به نشــانى خیابان کاوه خیابان دکتر باهنــر اول باهنر تیران و 
آهنگران پالك 134 صادر میگردد به انضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 10518 شعبه 9 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/323
اجراییه

شماره: 551/95-1396/1/16 به موجب راى شماره 741 تاریخ 95/8/8 حوزه 28 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه رمضان کیوان شکوه فرزند قباد به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 14,000,000 ریال بابت اصل خواسته (قسمتى از 
چک) و پرداخت مبلغ 1,250,000 ریال بابت خســارت دادرسى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  سررسید چک 93/10/11 طبق نرخ شاخص بانک مرکزى تا روز وصول 
در حق محکوم له رسول صادقى فرزند محمود شغل آزاد به نشانى اصفهان خیابان کاشانى روبروى 
بیمارستان کاشانى شرکت کاوشــگر رایانه و پرداخت نیم عشر دولتى پرونده در حق صندوق دولت. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 10522 شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره یک)/4/324
 اجراییه

شماره: 525/95-1396/4/3 به موجب راى شماره 841 تاریخ 95/8/29 حوزه 23 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه وحید قاسمیان نافچى فرزند حیدرعلى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 41,000,000 ریال بابت اصل خواسته وجه یک 
فقره چک به شماره 260583 مورخه 94/7/5 پرداخت 1,550,000 ریال به عنوان خسارت دادرسى و 
پرداخت خسات تاخیر تادیه از تاریخ 94/7/5 لغایت زمان وصول در حق خواهان رسول صادقى فرزند 
محمود به نشانى اصفهان خیابان کاشانى روبروى بیمارســتان کاشانى شرکت کاوشگر رایانه و نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 10524 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/325
اجرائیه

شــماره 193/95 ش 15 تاریخ 1396/4/4 به موجب راى شــماره 9609976794500042 تاریخ 
96/1/20 حوزه 15 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم 
علیه محمد حیدرى فرزند على حســین به آدرس: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/440/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/25 لغایت زمان وصول در حق خواهان نعمت اله رحیمى کیا 
فرزند امیر على به آدرس: اصفهان، هسته شرقى، خ شریعتى بن بست روحانیت بن بست اول سمت 
چپ، پ 133  و نیز پرداخت نیم عشر حق االجراء  ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و درصورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید.م.الف: 10525 شعبه 15 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک) 4/327
اجرائیه

شماره 950078 تاریخ 96/3/16 به موجب راى شــماره 1259 تاریخ 95/7/29 حوزه 8 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه احمد ترابى به آدرس: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/080/000 ریال هزینه 
دادرسى و 120/000 ریال هزینه نشرآگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/1/24 
لغایت تاریخ وصول و نیم عشر حق االجرا بابت سفته هاى 317505 و 369804. مشخصات محکوم 
له: کورش زعفرانیان به آدرس: اصفهان ملک شهر، کوچه باهنر کوچه چمران، پ 5/ ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و درصورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا

 اعالم نماید.م. الف:10516 شعبه هشــتم حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 
دو)4/328 

ابالغ راى
شماره دادنامه:9609973731000464 شــماره پرونده: 9509983732301064 شماره بایگانى 
شعبه: 951986، 1. صندوق تامین خسارات بدنى متهم، به نشــانى اصفهان چهارباغ باال چهار راه 
نظر مقابل انتشــارات جنگل طبقه فوقانى بانک تجارت صندوق تامین خسارات بدنى 2. خانم جواد 
قاسمى فرزند حسین، متهم، به نشــانى مجهول المکان 3. خانم محترم صفارى نجف آبادى فرزند 
ابراهیم، شاکى، با وکالت آقاى على مومن فرزند عبداالمیر به نشانى اصفهان-بلوار کشاورز- سه راه 
سیمین- روبروى مسجد انبیا- ســاختمان دى- ط6 واحد 44 ، 4. خانم فاطمه صفارى نجف آبادى 
فرزند ابراهیم، شاکى، با وکالت آقاى على مومن فرزند عبداالمیر به نشانى اصفهان- بلوار کشاورز- 
سه راه سیمین- روبروى مسجد انبیا- ساختمان دى- ط6 واحد 44 ، 5. آقاى حسین صفارى نجف 
آبادى فرزند ابراهیم، شــاکى، با قیمومت خانم فاطمه صفارى نجف آبادى فرزند ابراهیم به نشانى 
اصفهان- نجف آباد- خ امام کوى خرسند منزل اول درب سبزرنگ روبروى آرایشگاه سارا اتهام: قتل 
غیر عمدى در اثر بى احتیاطى در امر رانندگى دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى 
نماید: راى دادگاه، در خصوص اتهام آقاى جواد قاسمى علویجه فرزند حسین دایر بر قتل غیرعمدى 
در اثر بى احتیاطى در رانندگى بدون گواهینامه باتوجه به محتویات پرونده و گواهى پزشکى قانونى و 
نظریه افسر کارشناس تصادفات ارتکاب بزه توسط متهم محرز است لذا دادگاه با استناد به مواد 714 
و 718 قانون مجازات اســالمى بخش تعزیرات مصوب 75 و مواد 448 و 462 و 550 و تبصره ماده 
551 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 متهم موصوف را به تحمل سه سال حبس و پرداخت نصف 
دیه کامل مرد مســلمان در حق اولیاء دم مقتول خانم حشــمت فاضل نجف آبادى محکوم مى کند 
همچنین دادگاه حکم به پرداخت نصف دیه کامل مرد مســلمان از محل صندوق تامین خسارتهاى 
بدنى موضوع ماده 21 قانون بیمه اجبارى خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشى از 
وسایق نقلیه در حق اولیاء دم مقتول صادر و اعالم مى کند. راى دادگاه ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادر کننده و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهى در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. م.الف:10672 اسحاقیان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 2 

شهرنجف آباد(101 جزایى سابق) 4/390
ابالغ تجدید نظر خواهى

شماره 95-312 تاریخ 1396/4/4 خواهان معصومه نوروزى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده 
تجدید نظرخواهى به طرفیت خوانده ذبیح اله عباســى به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ یک هفته پس از رویت 
یکشنبه- سه شنبه- 4 شنبه ساعت 4 الى6 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که از تاریخ نشرآگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است در 
صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م.الف:10673 شعبه سوم حقوقى  شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) 4/391
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730402287 شــماره پرونده: 969983730400266 شماره بایگانى 
شــعبه: 960267 خواهان: حمیدرضا رحیمى فرزندعلى دادخواســتى به طرفیت خواندگان رسول 
گل کار فرزند على و نیما آبخیز به خواســته مطالبــه وجه چک تقدیم دادگاه عمومى شهرســتان 
نجف آباد نمو ده که جهت رسیدگى به شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در 
نجف آباد ارجاع و به کالســه 960267ح/4 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/05/14 و ساعت 
9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشــود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4801 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان

 نجف آباد/424/ 4
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730400272 شــماره پرونده: 9509983730401045 شماره بایگانى 
شــعبه:  951060 خواهان: آقاى حســینعلى عطوفى فرزند عبداله با وکالت آقاى على مومن فرزند 
عبداالمیر به نشانى اصفهان- بلوار کشاورز- سه راه سیمین- روبروى مسجد انبیا- ساختمان دى- 
ط6- واحد 44 خواندگان: 1. آقاى غالمحسین گلچین فرزند محمد 2. آقاى مهدى آبیپور همگى به 
نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارات دادرسى 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه دادگاه با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه، در خصوص 
دعوى آقاى حسینعلى عطوفى با وکالت آقاى على مومن بطرفیت آقایان غالمحسین گلچین و مهدى 
آبى پور بخواسته مطالبه پانصد میلیون ریال وجه 2 فقره چک به شماره هاى 47-412546 عهده بانک 
سپه به انضمام خسارات وارده نظر به اینکه وجود چک ها در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه مسئولین 
آن داللت داشته و خوانده با وصف ابالغ در دادگاه حاضر نشده ودفاعى نیز مطرح ننموده، لذا دادگاه 
ضمن استصحاب بقاء دین دعوى خواهان را ثابت دانسته و با استناد به مواد 522 و 515 و 198 قانون 
آئین دادرسى مدنى و مواد 314 و 249 قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى 
به پرداخت پانصد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و 15665000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر از سررســید لغایت پرداخت در حق خواهان صادر واعالم 
مى نماید. این راى غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن 
ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در محاکم تجدید نظر مستقر در مراکز استان است. م.الف: 
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اقتصاداقتصاد 07072978 سال چهاردهمچهارشنبه  14 تیر  ماه   1396

آنطور که مسئوالن سازمان خصوصى سازى مى گویند 
اولین مرحله واریز سود سهام عدالت مربوط به سال 1395 
قبل از اتمام تابستان سال جارى به حساب مشمولین واریز 

خواهد شد.
چندى پیش سازمان خصوصى سازى از مشموالن سهام 
عدالت خواست تا با ورود به سامانه سهام عدالت شماره 
شبا حساب بانکى خود را اعالم کنند تا هنگام واریز سود، 

مبالغ به حساب بانکى مشموالن واریز شود.
طبق آمارهاى سازمان خصوصى سازى مجموعه تعداد 
مشمولین که تاکنون به سامانه سهام عدالت رجوع کرده  
و صورت حساب دریافت کرده اند، بیش از 35 میلیون نفر 

است و از این تعداد نزدیک به 28 میلیون نفر شماره شباى 
خود را ثبت کرده اند.

اینطور که سازمان خصوصى سازى اعالم کرده بیش از 
97 درصد از شماره هاى شباى اعالم شده بدون اشکال 
بوده البته مشمولین مى توانند 15 روز بعد از وارد کردن 
شماره شباى خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کنند 

و از تأیید یا عدم تأیید شماره شباى خود آگاهى یابند.
در آخرین بررسى ها ســازمان خصوصى سازى اعالم 
کرده است که مرحله اول واریز ســود سهام عدالت به 
حساب مشــموالن قبل از اتمام تابســتان سال جارى 

شروع مى شود.

مدیرکل صنایع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از برنامه ریزى براى تولید 95 میلیون مترمربع فرش 
ماشینى و 210 میلیون جفت کفش ایرانى در سال 96 خبر داد.
افسانه محرابى افزود: اکنون 9 هزار و 818 واحد صنعتى با اخذ 
پروانه بهره بردارى از وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش 

صنایع نساجى و پوشاك فعال هستند.
وى افزود: این واحدهاى صنعتى 11 درصد از کل بنگاه هاى 
فعال صنعتى کشور را تشــکیل مى دهند و ارزش صادرات 
محصوالت آنها در ســال 1395 با محاسبه صادرات فرش 

دستباف بیش از یک میلیارد و 200 میلیون دالر بود.
محرابى در باره سرمایه گذارى در این واحدها گفت: میزان 

سرمایه گذارى صورت گرفته در این واحدها براساس ارقام 
موجود در پروانه ها، در حدود90 هزار میلیارد ریال اســت و 
5درصد کل سرمایه گذارى صورت گرفته در کشور را شامل 

مى شود.
وى درباره میزان اشتغالزایى این واحدها نیز گفت: این واحدها 
بالغ بر 290 هزار شغل صنعتى مستقیم معادل 13 درصد از 
اشتغال صنعتى کشور را به خود اختصاص داده اند که با توجه 
به اینکه فقط 5 درصد سرمایه گذارى هاى صنعتى مربوط 
به صنایع نساجى و پوشاك و 13 درصد از اشتغال صنعت را 
صنایع نساجى و پوشاك تشکیل مى دهند، پتانسیل باالى 

اشتغالزایى این صنعت مشهود است.

برنامه تولید
210میلیون جفت کفش ایرانى

واریز سود سهام عدالت قبل از 
اتمام تابستان

صدور4000 تن گوشت از 
مغولستان به ایران 

 بر اساس توافق صورت گرفته میان دو شرکت مغولى، 
صادرات گوشت گوسفندى از این کشور به ایران کلید 
خورد. در همین حال مقامات این دو شـرکت گفتند: 
صادرات گوشـت به ایران موجب افزایش سهم بازار 

صادرات محصوالت خارجى مغولستان مى شود.  
همچنین مقامات وزارت کشاورزى مغولستان اعالم 
کردند، مغولستان قادر به صادرات بیش از 100 هزار 
تن گوشت در سال اسـت و اگر از این ظرفیت به طور 
کامل استفاده شود، کیفیت گوشت مغولى در بازارهاى 
بیـن المللى به طـرز گسـترده اى به اطـالع همگان 
مى رسد و این موضوع موجب بهبود اوضاع اقتصادى 

دامداران مغولستانى مى شود. 

بى کیفیت ترین خودروها را 
بشناسید

سایپا 131، سایپا 111، سایپا 132، تیبا، تیبا هاچ بک، 
سـاینا، ام وى ام 110 اس، سـمند، پـژو پـارس، پـژو 
405، لیفـان ایکـس 60 و ام وى ام 550 همچنان در 

پایین ترین سطح کیفى تولید مى شوند.
در این شرایط بررسـى گزارش جدید ارزیابى کیفیت 
خودروهاى داخلى (خرداد 1396) نشـان مى دهد که 
تغییـرى در کیفیت ایـن خودروها صـورت نگرفته و 
برخى از محصوالت تولیدى از سـوى ایـران خودرو، 
سـایپا، مدیران خودرو و کرمان خـودرو همچنان در 

پایین ترین سطح کیفى تولید مى شوند.
در مـدل ارزیابـى کیفیـت خودروهـاى داخلـى، این 
محصوالت بسته به کیفیت خود یک تا 5 ستاره کسب 
مى کنند. یک ستاره پایین ترین سطح کیفى و 5 ستاره 

باالترین سطح کیفى را نشان مى دهد.
این وضعیت در حالى اسـت که کارشناسـان با ادامه 
تولید خودروهاى تک سـتاره با سـطح کیفـى پایین 
مخالف بوده و معتقد هسـتند که تولیـد این خودروها 

باید متوقف شود.

فردا؛آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیات 

معاون مالیات بـر ارزش افزوده سـازمان امورمالیاتى 
کشور گفت: 15 تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه بهار 96 است.
محمد مسیحى مطلب افزود: مؤدیان نظام مالیات بر 
ارزش افزوده حداکثر 15 روز پـس از پایان هر فصل 
مهلت دارند اظهارنامه مالیاتى خود را از طریق سایت 
عملیات الکترونیکى مالیات بر ارزش افزوده به نشانى 
www.evat.ir ارائه و مالیـات و عوارض ابرازى را 

پرداخت کنند.
معاون مالیات بـر ارزش افزوده سـازمان امورمالیاتى 
کشور خاطرنشان کرد: از آنجا که روز 15 تیرماه(فردا) 
مصـادف بـا روز پنـج شـنبه اسـت همـه ادارات کل 
امورمالیاتى تا سـاعت 18 همان روز آمـاده دریافت و 

ارائه خدمات به مؤدیان محترم مالیاتى هستند.
وى توصیه کرد: مؤدیان مالیاتى به منظور برخوردارى 
از هرگونه تسهیالت قانونى و جلوگیرى از تعلق جرایم 
مالیاتى نسبت به تسـلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش 

افزوده در موعد مقرر اقدام کنند.

ذخایر گندم ایران
 10 میلیون ُتن شد

معاون شـرکت بازرگانى دولتـى ایران با بیـان اینکه 
میزان ذخایر گندم کشور بیش از 10 میلیون ُتن است، 
گفت: در صورتى که در سـال آینده اقدام به کاشـت 
گندم نشود مشـکلى بابت تأمین نیاز مصرفى کشور 
وجود ندارد و وضعیت مناسبى در این خصوص داریم.

عباس معروفان اظهارداشـت: میزان خرید تضمینى 
گندم تاکنـون پنج میلیـون و 160 هزار ُتن رسـیده و 
امیدواریم که خرید تضمینى امسال از 10 میلیون ُتن 

عبور کرده و به 11 میلیون ُتن برسد.
وى افـزود: میـزان خرید تضمینـى گندم امسـال در 
مقایسـه با خرید تضمین سال گذشـته  4 تا 5 درصد 
کمتر اسـت و باید توجه داشـت کـه در سـال جارى 
ممکن اسـت به میـزان تولید و خرید تضمینى سـال 

گذشته نرسیم. 

چرك نویس

رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: مقرر شــده پرداخت تا مبلغ 50میلیون تومان به 
سپرده گذاران کاســپین در دســتور کار بانک مرکزى 

قرار گیرد.
محمدرضا پورابراهیمى رئیس کمیســیون اقتصادى 
مجلس شوراى اســالمى افزود: در حدود 90 درصد از 
مبالغ ســپرده گذاران به صورت على الحساب پرداخت 

مى شود.
وى با بیان اینکه مقرر شــده تا بانــک مرکزى ظرف 
هفته هاى آینــده برنامه زمانبندى خــود را براى حل  و 
فصل باقى مشکالت سپرده گذاران ارائه دهد، تصریح 
کرد: همچنین درباره دارایى هاى مؤسسه کاسپین  که 
به تازگى در نقاط مختلف کشور کشف شده، دستگاه هاى 
قضائى و وزارت اطالعات در کل کشور وارد این پرونده 
شده اند و متأسفانه شاهد هســتیم که هر روز خبر پیدا 
شدن دارایى هاى مؤسسه کاسپین که در حساب هایى 
به غیر از نام این مؤسسه اســت، به گوش مى رسد که با 
کمک وزارت اطالعات و دســتگاه هاى نظارتى کشف 

مى شود و در اختیار بانک مرکزى قرار مى گیرد.
پورابراهیمى گفت: در رابطه با ساماندهى دیگر مؤسسات 
نیز تصمیم گیــرى صورت گرفت و مقرر شــد تا پایان 
اسفندماه سال جارى و براســاس ظرفیت هاى قانونى 
که در اختیار بانک مرکزى قرار داده شــده، هیچ عذرى 
در قبال وجود حتى یک مؤسسه مالى غیرمجاز از جانب 

بانک مرکزى قابل قبول نباشد. 

در دو سال اخیر شوراى پول و اعتبار پرداخت تسهیالت 
تا سقف 60 میلیون تومان را براى بانک هاى تجارى آزاد 
کرده و در ادامه نیز اختیارات دیگرى به آنها داده اســت 
اما در مورد وام هاى رایج شــبکه بانکى دو مورد خاص 
وجود دارد: تســهیالتى که متقاضیان مى توانند از محل 
خرید اوراق ممتاز از بازار بورس دریافت کنند و همچنین 
تسهیالتى که از حدود سه سال گذشته در قالب صندوق 
پس انداز مسکن شــرایط آن فراهم شــده و در اختیار 

خریداران مسکن قرار مى گیرد.
البته این دو وام با یکدیگر تفاوت هایــى دارند؛ از نحوه 
دریافت گرفته تا مدت انتظار و سود بازپرداخت. براى هر 
دوى این تسهیالت دو گروه تعریف مى شوند: انفرادى و 
زوجین. سطح تســهیالت براى هر کدام از این گروه ها 
بســته به منطقه جغرافیایى که در آن زندگى مى کنند، 

متفاوت است.

وام هاى اوراق دار با هزینه هاى گزاف
در تسهیالت مربوط به خرید اوراق ممتاز در بازار سرمایه 
در هر صورت متقاضى باید نســبت به خرید اوراق اقدام 
کند؛ به طورى که به میــزان مبلغ وامــى که دریافت 
مى کند، براى هر 500 هــزار تومان یک بــرق اوراق 
بگیرد. قیمت هر برگ اوراق اکنــون درحدود 75 هزار 
تومان و مثًال براى وام 70 میلیونى باید تا 140 برگ اوراق 
خریدارى شــود که هزینه اى در حدود ده میلیون تومان 
را به گیرنده وام تحمیل مى کند اما در این شرایط دیگر 
نیازى به منتظر ماندن براى دریافت تسهیالت نیست و 

بعد از خرید اوراق اقدامات الزم انجام مى شود.
اکنون و با آخرین مصوبه شــوراى پول و اعتبار ســقف 
پرداخت وام هاى مسکن از محل خرید اوراق براى هر نفر 

تا ده میلیون تومان افزایش یافته است.
از سوى دیگر این تســهیالت براى زوجین نیز تعریف 
شده و در تهران تا 120 میلیون، مراکز استان و شهرهاى 
باالى 200 هزار نفر جمعیت تا صد میلیون و سایر مناطق 
تا 80 میلیون تومان مى توانند تسهیالت دریافت کنند. 
متقاضى باید بــراى بازپرداخت ســودى 17/5 درصد 
را بپردازد. زمان بازپرداخت حداکثر 12 ســال و امکان 

بازپرداخت به روش هاى ساده و پلکانى وجود دارد.

نقطه ضعف
وجود سود باالى تسهیالت این بخش از مشکالت آن به 
شمار رفته و اقساط باال و مجموع سود بازپرداختى قابل 

توجهى را به دارنــده وام تحمیل مى کند؛ به گونه اى که 
گیرنده وام 120 میلیونى (زوج تهرانــى) باید در هر ماه 
حدود دو میلیون تومان قســط و در مجموع در 12 سال 

حدود 167 میلیون تومان سود برگرداند. 

صندوق پس انداز مسکن یکم
در رابطه با حســاب صندوق پس انداز مســکن شرایط 
دیگرى وجــود دارد. ایــن نوع از تســهیالت در حدود 

سه سال است که با تصویب شــوراى پول و اعتبار و از 
طریق بانک مســکن در اختیار متقاضیان قرار مى گیرد. 
تســهیالت صندوق پس انداز یکم در دو گروه انفرادى 
و زوجین قابل پرداخت خواهد بود. بــراى انفرادى و بر 
اســاس مناطق جغرافیایى در تهران 80 میلیون، مراکز 
اســتان ها و شــهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعیت تا 
60 میلیون و در سایر مناطق تا 40 میلیون تومان تعریف 

مى شود. 

ایــن در حالى اســت کــه بــراى دریافت هــر مبلغ 
از این تســهیالت در دوره یکســاله باید تا نیمى از آن 
ســپرده گذارى شــود؛ هر چند که امکان سپرده گذارى 
کمتر بــا دوره طوالنى تر نیز وجــود دارد. در این مدت 
اگر ســپرده گذار خواهــان برداشــت منابع خــود از 
صندوق پس انداز باشــد به آنها بر اساس سود مصوب 
شوراى پول و اعتبار ســود ســپرده تعلق مى گیرد. در 
صندوق پس انداز یکم نرخ ســود تفــاوت عمده اى با 

تســهیالت از محــل اوراق دارد و از ابتداى تأســیس 
تاکنون در روندى کاهشــى به 9/5درصد رسیده است 
که تا حــدودى این تســهیالت را به صرفــه مى کند. 
دلیل اصلى این کاهش نیز به مدت زمان سپرده گذارى 
برمى گردد؛ اتفاقى که مى تواند به تأمین منابع صندوق 
براى پرداخت وام به افراد منجر شــود. این در شرایطى 
اســت که متقاضى وام 80 میلیونى ماهانــه در حدود 
930 هزار تومان قســط و در مجموع 54 میلیون تومان 
سود برمى گرداند. ســود مجموع وام 160 میلیونى نیز 
تــا 128 میلیون تومان و با قســط دو میلیــون تومانى 

است.

وام کمکى براى آنها که پول نقد دارند
یکى دیگر از شرایط دریافت تسهیالت مسکن به طرحى 
تحت عنوان «خریــد زمان» برمى گردد کــه در قالب 
حساب صندوق پس انداز مســکن اعطا مى شود. خرید 
زمانى یعنى اینکــه متقاضى مى تواند بعد از گذشــت 
شش ماه ســپرده گذارى از محل امتیاز حساب صندوق 
پس انداز مســکن خود از تســهیالت بیش از هشــت 
میلیون تا ســقف 12 میلیون تومان استفاده کند. جهت 
استفاده از این طرح باید متوسط موجودى در حساب دو 
برابر تسهیالت دریافتى باشــد به عنوان مثال متقاضى 
وام 12 میلیونى تــا 24 میلیون تومان را در شــش ماه 
سپرده گذارى کند. ســود بازپرداخت این تسهیالت تا 
11 درصد بوده و عمر ســاختمان نباید از 25 سال بیشتر 

باشد.

وام جعاله را به شکل مشترك بگیرید
در بین وام هاى متفاوت مســکن وام دیگرى است که 
تحت عنوان جعاله تعمیر مسکن به صاحبان خانه تعلق 
مى گیرد. این تســهیالت تا چندى پیش با ســقف ده 
میلیونى اعطا مى شــد که با مصوبه اخیر شوراى پول و 
اعتبار تا 20 میلیون تومان افزایــش یافته و متقاضیان 
دریافت وام مسکن اعم از کسانى که از محل اوراق وام 
مى گیرند یا آنها که از صندوق پس انداز یکم تسهیالت 
دریافت مى کننــد، مى تواننــد وام جعالــه را دریافت 

کنند. 
براى این تســهیالت نیز باید اوراق خریدارى شود؛ به 
طورى که براى وام 20 میلیونــى نیاز به 40 برگ اوراق 
خواهد بود. ســود بازپرداخت آن نیز در حدود 18 درصد 

تعریف شده است.

راه هاى میانبر براى دریافت انواع وام مسکن

آمار تعداد مسکن در برابر تعداد خانوار نشان مى دهد کشور هنوز با کسرى 1/39میلیون 
مسکن در بخش تقاضاى مصرفى مواجه است.

بر اساس سرشمارى سال 1395، موجودى مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهاى 
مسکونى خالى) بیش از 22/8 میلیون واحد مسکونى و تعداد خانوار 24/19 میلیون واحد است. 
همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونى حدود 1/05 است. در حالى که تعداد خانه هاى خالى 

با بیش از 55 درصد رشد از 1/66 میلیون واحد در سال 1390 به 2/58میلیون واحد در سال 
1395 افزایش یافته است.

علیرغم وجود بیش از 2/5میلیون واحد مسکونى خالى در کشور حدود 30 درصد از جمعیت 
شهرى کشور در بافت هاى فرسوده و سکونتگاه هاى غیررسمى زندگى مى کنند و از نداشتن 

مسکن مناسب، ایمن و بهداشتى رنج مى برند. 

کسرى 1/4 میلیون مسکن در ایران

کشف دارایى هاى جدید مؤسسه کاسپین توسط وزارت اطالعات
 پرداخت تا 50میلیون تومان به سپرده گذاران

 معاون وزیـر جهاد کشـاورزى و رئیس سـازمان 
تحقیقـات، ترویـج و آموزش کشـاورزى بـا بیان 
اینکه در ایران ده شـرکت در زمینه نانو در بخش 
کشـاورزى فعالیـت مـى کننـد، گفت:یکـى از 
دستاوردهاى فناورى نانو در کشور هوشمندسازى 

تمام مزارع در آینده نزدیک است.
اسـکندر زند افزود: هم اکنون در حدود 30 درصد 
مزارع تحت پایش دیجیتال گرفته است و به زودى 
تمام مزارع کشور را هوشمند مى کنیم تا هزینه ها 
کاهش و کیفیت افزایش یابد.  وى اظهار داشـت: 
این امر در هوشمندسازى و تولید بذر گواهى شده 

نقش مهمى ایفا خواهد کرد. 
وى ادامه داد: ایران موضوع نانو در کشـاورزى را 
زود شـروع کرد و فعالیت هاى خوبـى در دهه 80 
انجام شـد، ولى در ادامه مقدارى تعلل داشتیم که 

امیدواریم این تعلل جبران شود.

مزارع کشور در 
آینــده نزدیـک 
هوشمند مى شوند

وزیر نیرو گفـت: اگر هر فـرد 5 تـا 10 درصد مصرف 
آب را کاهش دهد، تابسـتان امسال را بدون دغدغه و 

مشکل پشت سر خواهیم گذاشت.
حمید چیت چیان گفت: به رغم همه اقدامات صورت 
گرفته در زمینه تأمین آب هنوز تعدادى از مشترکان با 
خطر کمبود آب مواجه هستند که تنها راهکار برطرف 

شدن آن، مدیریت مصرف است.
وى گفت: در ابتداى دولت یازدهم درحدود 560 شهر 
دچار تنش آبى) بودنـد و االن حدود 300 شـهر دچار 

تنش آبى هستند و 260 شهر از تنش خارج شدند.
چیت چیان افـزود: با احداث سـدهاى جدیـد، تأمین 
منابع آبى جدید، اجراى طرح هاى متعدد انتقال آب در 
چهار سال گذشته توانسـتیم 860 مترمکعب ظرفیت 
جدید آب و تصفیه خانه آب ایجاد کنیم. با افزایش این 
ظرفیت چهـار میلیون و 300 هزار نفـر جمعیت جدید 

تحت پوشش خدمات قرار گرفتند.
وزیر نیرو تأکید کرد: در چهار سال اخیر هم با آبگیرى 
یا افتتاح 34 سد، 4/5 میلیارد متر مکعب ظرفیت جدید 

براى استحصال آب ایجاد شـده است به عبارت دیگر 
ساالنه یک میلیارد و 125 میلیون متر مکعب ظرفیت 
جدید به وجود آمده که نشـان دهنده حرکت جدى در 

زمینه سدسازى است.
چیت چیان به آبرسـانى روسـتاها اشـاره کرد و گفت: 
در بخش آبرسـانى روسـتایى پنج هزار و 200 روستا 
در چهارسـال گذشته آبرسانى شـد که دو هزار و 958 
روستاى آن تنها در سال گذشـته بوده و به این ترتیب 
در یکسال گذشته به اندازه ده سال قبل در این دولت 

کار آبرسانى روستایى انجام شده است.
وزیـر نیـرو گفـت: عـالوه بـر ایـن مـوارد در بخش 
فشارشـکن نیـز در روز کـه مصـرف آب باالسـت، 
هدررفـت آب بـه حداقـل مـى رسـد و در شـب کـه 
مصرف کاهـش مـى یابـد و فشـار آب باال مـى رود 
آب از منافـذ بیشـترى هـدر مـى رود امـا سـعى 
مى کنیم فشار آب را تنظیم کنیم و هدر رفت آن را به 
حداقل برسـانیم تا در تابسـتان مردم دچار کمبود آب 

نشوند.

درخواست وزیر نیرو از مردم

 5 تا 10 درصد درمصرف آب صرفه جویى کنید

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد ملکى واقع در خیابان ابوذر شهر اصفهان را از 
طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط 
مزایده تا تاریخ 1396/04/22 به اداره تدارکات(کارشناسى امور قراردادها) این اداره کل مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى نوبت اول

م الف: 58214



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

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

هیچ کارى خدا را از کار دیگر باز نمى دارد و گذشت زمان در او دگرگونى 
ایجاد نمى کند و مکانى 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 ستارگان انبوه آسمان و نه ذرات خاك همراه با گرد بادها در هوا و نه 
حرکات مورچگان بر سنگ هاى سخت و نه استراحتگاه مورچگان ریز در 

موال على (ع)شب هاى تار.

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى سازمان فرهنگى ، تفریحى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

سازمان فرهنگى ، تفریحى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4620/ش 
مورخ 95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد زیر را  از طریق مزایده واگذار 

نماید. 
1- اجاره ماهانه خانه خالقیت کودك واقع در فرهنگسراى ادب و هنر به مدت دو سال

2- اجاره ماهانه کافه کتاب واقع در فرهنگسراى ادب و هنر به مدت دو سال
3- اجاره ماهانه واحد خدماتىـ  تجارى مجموعه ورزشى تختى به مدت دو سال

افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط مزایده تا روز دوشنبه مورخ 96/4/19 به 
امورقراردادهاى سازمان مراجعه و حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 96/04/20 نسبت به تحویل 
پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ساختمان نگارستان 

شهردارىـ  طبقه چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتfarhangi.shaahinshahr.com  مراجعه فرمایید.

 نوبت دوم

آگهى مزایده عمومى
مرحله دوم

سبحان نظرى – شهردار نیاسر

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 
4/420 مورخه 96/3/27 شور اى اسالمى شهر، نسبت به فروش قطعه 
زمینى به شماره 3431 فرعى، مجزا شــده از پالك 2952 فرعى از
 35 اصلى به متراژ 358/1 مترمربع در منطقه تاالر نیاسر بر اساس 
قیمت پایه کارشناسى شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان
مى توانند از تاریخ انتشــار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت 
اسناد و مدارك به شهردارى(امور پیمان ها) مراجعه نمایند. ضمنًا 

هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

نوبت اول آگهى مزایده عمومى
مرحله اول

سبحان نظرى – شهردار نیاسر

شهردارى نیاسر به استناد مصوبات شوراى اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 
3 قطعه از اراضى تفکیکى از پالك ثبتى 3423 در مجاورت شهرك باغشهر 
نیاسر را بر اساس قیمت پایه کارشناسى شــده از طریق مزایده به فروش 
برســاند. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز 
جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى(امور پیمانها) مراجعه نمایند. 

ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 96/4/7

آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارك مزایده: 96/4/21
محل تحویل اسناد و مدارك مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى

نوبت دوم

محمدحسن رفیع – شهردار گزبرخوار

شهردارى گزبرخوار به اســتناد ماده 5 آئین نامه مالى شهرداریها در نظر 
دارد از محل اعتبارات بودجه سال 1396 تعداد دو دستگاه خودرو سوارى 
با مشخصات ذیل به همراه راننده جهت سرویس دهى ادارى و ایاب و ذهاب 
کارکنان خود از طریق مناقصه اجاره نماید. متقاضیان مى توانند تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 96/4/24 جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه 

شهردارى گز مراجعه نمایند.
1- خودرو سوارى پژو 405 یا پژو پارس مدل 1392 و به باال

2- خودرو سوارى سمند مدل 1392 و به باال

آگهى مناقصه    (نوبت اول)چاپ دوم

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/04/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/04/25

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه مّلى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (داخلى 337)

محل تأمینموضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین برآورد(ریال)اعتبار

(ریال)

96-2-108
حفظ و نگهدارى فضاى سبز تصفیه خانه فاضالب 
شاهین شهر، اداره گز، منابع هشت بهشت و پمپاژ 

بیست هزار مترمکعبى
2,699,940,509135,000,000جارى

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 96/4/14

مدیران شهرى شبانه روز در حال فعالیت هستند تا از طریق برنامه ریزى و اجراى اقدامات 
جدید، شهرها را مناسب زندگى و کار مردم نمایند. آنها با ارائه خدمات مطلوب و بى منت به 

مردم به ویژه اقشار ضعیف و محروم، مسیر توسعه شهرها را مى گشایند.
ضمن عرض تبریک فرا رسیدن روز شهردارى ها و دهدارى ها به همه این دوستداران 
پیشرفت و ترقى به خصوص پرسنل شریف شهردارى زواره  از خداوند متعال توفیق 

روزافزون این خدمتگزاران را خواستاریم. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى زواره روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بادرود

فرا رسیدن 14 تیر ماه روز شهرداري ها و دهیاري ها را 
به تمامى کارکنان خستگى ناپذیر مدیریت شهري تبریک عرض نموده 

و از صمیم قلب آرزومندیم که در پرتو همکاري هاي متقابل شهردارى و 
شوراى شهر، خدمات هر چه بیشترى  در خور شأن شهروندان  شهر بادرود 

به منظور پیشرفت جامعه ارائه شود.

مجید صفارى- شهردار بادرود

آگهى مزایده عمومى     ( نوبت اول)چاپ دوم
شهردارى بادرود به استناد مجوز شوراى اسالمى محترم شهر  
در نظر دارد تعداد 5 قطعه زمین تفکیکى (رضا کام بخش) با 
کاربرى مسکونى واقع در خیابان نواب(استادیوم) به شرح ذیل 

از طریق آگهى مزایده با شرایط ذیل به فروش برساند.
الف- شرایط مزایده:

1- متقاضیان شرکت در آگهى مزایده جهت  مالحظه نقشه و 
دریافت اطالعات کافى در خصوص محل وقوع ملک بر روى 

نقشه مى توانند به واحد دفتر فنى شهردارى مراجعه نمایند.
2- کلیه پیشنهاد دهندگان در مزایده بایستى 5٪ قیمت پایه 
زمین موردنظر را طبق موارد ذیل به حساب سپرده شهردارى 
به شماره 106682190001 نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و 

فیش مربوطه را پیوست مدارك نمایند.
3- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهادات خود را با توجه به 
قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه  
96/4/21 در پاکت الك و مهر شده محتوى فیش سپرده بانکى و 
برگ پیشنهاد با عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگى همراه 
با آدرس و در صورت امکان ذکر شماره تلفن پس از امضاء به 

دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت دارند.

4- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
و پیشــنهادات مخدوش و مبهم، ناخوانا و فاقد فیش سپرده 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- پیشنهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارمندان 

دولت را بنمایند.
6- پیشنهادات واصله رأس ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخه 
96/4/22 در محل شهردارى با حضور کلیه اعضاء کمیسیون 

عالى معامالت شهردارى قرائت تا تعیین برنده شوند.
7- سپرده هاى نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول 
باقى خواهد ماند چنانچه نفرات اول و دوم و ســوم به ترتیب 
پس از ابالغ کتبى ظرف مدت حداکثر یک هفته از عقد قرارداد 
خوددارى نمایند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد 

شد.
8- در صورت برنده شــدن هر یک از متقاضیان، متقاضیان 

موظف اند اقدام به اخذ پروانه ساختمان از شهردارى بنمایند.
9- نحوه پرداخت وجه زمین به صورت نقد میباشد.

10- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال و درج آگهى شهردارى و غیره 
بر عهده برنده مزایده مى باشد.
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در راه است 3

روابط عمومى شوراى اسالمى شهر قمصر

شهردار محترم و پرسنل تالشگر شهردارى قمصر
چهاردهم تیرماه که مزین به نام شهردارى ها و دهیارى هاست، فرصتى مغتنم 

براى قدردانى و تجلیل از فعالیت هاى خالصانه خادمان ملت در عرصه هاى مختلف 
شهردارى و مدیریت شهرى مى باشد. از آنجا که خدمت رسانى بى منت به مردم 

بزرگوار شهر قمصر شایسته تحسین مى باشد، بر خود وظیفه دانستیم به مناسبت 
این روز مهم، مراتب قدردانى خود را نسبت به اقدامات موثر شما ابراز نماییم. 

امید که در مسیر پرم سئولیتى که برگزیده اید همواره پیروز باشید.

بى شک ارج نهادن بر تالش کسانى که در تحقق ساختن ورشد شهرها مى کوشند،
کمترین کارى است که مى تواند صورت گیرد و شایسته است این اقدام در روزى که 

مزین به نام شهردارى ها و دهیارى هاست به انجام برسد. فرا رسیدن چهاردهم تیرماه 
را به همه خدمتگزاران مردم در شهردارى رزوه تبریک عرض نموده و  آرزو مى کنیم 

همواره در مسیر پرمسئولیتى که برگزیده اند پیروز باشند. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر رزوه

امیر قاسمى فالورجانى _ رئیس شوراى اسالمى شهر فالورجان

فرا رسیدن 14 تیرماه که به نام شهردارى ها و دهیارى ها مزین شده است 
را به همه کارکنان خدوم شهردارى فالورجان ، معاونین، مدیران، پرسنل 
و کارگران زحمتکش شهردارى فالورجان و همچنین اعضاى محترم شوراى 
اسالمى شهر فالورجان که نقش مهمى در سیاست گذارى و برنامه ریزى هاى 
شهرى بر عهده دارند، تبریک گفته و موفقیت روزافزون همگان را از درگاه 

خداوند متعال مسئلت مى نماییم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرطالخونچه

چهاردهم تیرماه که به نام شهردارى ها و دهدارى ها ثبت شده است،
 براى  خادمین مردم در این دستگاه هاى خدمت رسان یک روز مهم و  فرصت مغتنمى براى 

ابراز سپاس از این تالشگران عرصه خدمت به مردم است. ضمن عرض تبریک به مناسبت
 فرا رسیدن روز شهردارى ها و دهدارى ها، آرزوى توفیقات روزافزون همه دست اندرکاران 

مدیریت شهرى را از خداوند منان مسئلت مى نماییم.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

متقاضیــان شــرکت در مزایده مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان بــه آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا 

با شماره تلفن 37924005-37923989-031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى تجدید مزایده عمومى فروش ساختمان واقع در اصفهان، نظر شرقى،
 کوچه قصر، پالك 22 با کاربرى مسکونى

م الف: 56446

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  ابریشم

شهردارى ها و دهدارى ها با ارائه خدمات مطلوب و بى منت به عموم مردم 
به ویژه اقشار ضعیف و محروم، تالش زیادى براى برقرارى عدالت و رشد و پیشرفت شهرها از خود نشان 

مى دهند و به همین دلیل از ابتدا الزم بود که روزى به نام این زحمتکشان عرصه مدیریت ثبت شود تا 
تالش آنها بیش از پیش نمایان باشد.  فرا رسیدن روز شهردارى ها و دهدارى ها که مناسب ترین روز به 
این منظور است را به  همه پرسنل زحمتکش شهردارى  ابریشم تبریک عرض نموده و از خداوند متعال 

توفیق روز افرون آنها را در خدمت رسانى به مردم شریف شهر ابریشم خواستاریم.  
مقام معظم رهبرى: شهردارى به عنوان سازمانى که سرو کارش با مردم است باید روح خدمتگزارى  و 

اخالص را بیشتر از جاهاى دیگر داشته باشد.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر کرکوند

نامگذارى چهاردهم  تیرماه به عنوان روز شهردارى ها ودهیارى ها  
اقدامى ارزنده براى قدردانى و تجلیل از فعالیت هاى خالصانه 

زحمت کشان عرصه اداره شهرهاست. 
ضمن عرض تبریک به مناسبت این روز، توفیق بیش از پیش کادر خدوم 

شهردارى کرکوند را از درگاه بارى تعالى مسألت مى نماییم.

محمد غالمى – رئیس شوراى اسالمى شهر قهدریجان

جناب آقاى مهندس سلیمانپور شهردار پرتالش قهدریجان
سالم علیکم

نامگذارى چهاردهم تیرماه بعنوان روز شهردارى ها و دهیارى ها اقدامى ارزشمند 
و فرصتى مغتنم براى تجلیل ازفعالیت هاى خالصانه خادمین بخش مدیریت شهرى و 

روستایى به شمار مى رود.
اینجانب چهاردهم تیرماه روز شهرداریها و دهیاریها را به حضرتعالى و تمام پرسنل 

زحمت کش شهردارى  قهدریجان تبریک و تهنیت عرض مى نمایم و از خداوند منان براى 
همه عزیزان سخت کوش عافیت و عاقبت به خیرى آرزومندم.
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در یکى از عکس هاى منتشــر شــده از 
جلسات تمرین نمایش «شرق دور، شرق 
نزدیک»، حامد بهداد با دستکش بوکس 
در حال مبــارزه دیده مى شــود. نمایش 
«شرق دور، شرق نزدیک» به کارگردانى 
حمیدرضا نعیمى ایــن روزها تمرین هاى 
خود را براى اجرا در سالن استاد سمندریان 

تماشاخانه ایرانشهر سپرى مى کند.

تمرین با بوکس  

عکس جالب تغییر چند چهره در چند دهه 
روى جلد یک مجله

پرستو صالحى در واکنش به حاشیه هاى 
خواستگارى على صالحى از وى در برنامه 
زنده «دعوت» ایــن عکس را در صفحه 

اینستاگرامش منتشر کرد.
این بازیگر نوشت: «در شو هاى پر بیننده 
خارجى کلى شــوخى مى کنــن و مردم 
هم چون از جنس زندگى واقعى هســت 
از این شــوخى ها لذت مى برنــد. رفقا، 
ما هم براى رســیدن به فضاى خوب و 
صمیمى در برنامه هــاى تلویزیونى باید 
تالش کنیم و از همــه مهمتر جنبه مونو 
باال ببریم ومتوجه باشــیم شوخى فقط 
شــوخى هســت! یکى از همراه ترین، 
رفیق ترین هاى عالم هنر على صالحى 
است فقط رفیق شــادى نیست ها، رفیق 
روزهاى سخت همه رفیقاشه، اینارو گفتم 
بدونین همسرش هرکى بشه خوشبخت 
تریِن و اگر مثل خواهر برادر نبودیم قطعًا 
به نظرات مخالف و ســطحى که به هم 
میایم یا نمیایم کارى نداشتیم و ازدواجم 
مى کردیم، وا.... على جان داداش خیلى 

مخلصیم.»

تغییرات  

مراسم خواستگارى  

فقیهه سلطانى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص فعالیت هاى خود در سال 
جارى گفت: در عرصه سینما و تلویزیون فعًال کارى ندارم و قراردادى هم براى 

بازى نبسته ام اما به زودى در دو اثر نمایشى به ایفاى نقش خواهم پرداخت.
وى درباره دلیل کم کارى خود طى سال گذشــته تصریح کرد: خوشبختانه 
من طى سال گذشته مادر شــدم و همین اتفاق باعث شد تا کمى از عرصه 
بازیگرى دور باشــم. در حال حاضر «گندم» دخترم شش ماه دارد و طى این 
ماه ها هم برخى کارها که پیشنهاد شده در شهرستان فیلمبردارى مى شدند 
و من نمى توانستم در آنها حضور پیدا کنم. دلیل اصلى کم کارى من طى این 

ماه ها همین بوده است.
بازیگر فیلم «صورتى» درباره ایفاى نقش در نمایش «تمام شــد» اضافه 
کرد: سال گذشته نمایشى به نام «تمام شــد» را در اصفهان روى صحنه 
بردیم و به امید خدا امســال در تــاالر مولوى تهــران آن را دوباره اجرا

 مى کنیم. در این کار من عالوه بر امید نیــاز با صدرالدین حجازى نیز 
همبازى هستم.

ســلطانى با اشــاره به کارگردانى یک اثر نمایشى توسط خودش 
خاطرنشــان کرد: به مدت دو ســال اســت که براى اجراى این 
نمایش دورخیز کرده ام. این نمایــش اتفاقى جدید در عرصه هنر 
نمایشى بوده و قصه اى نو را در تئاتر ایران روایت مى کند. به امید 
خدا طى دو ماه آینده و با بزرگ شدن دخترم تمرین هاى آن را آغاز 
مى کنم و متعاقبًا به پیشنهادات سینمایى و تلویزیونى بهتر فکر

 خواهم کرد.

رســول نجفیان بازیگر ســینما و تلویزیون در ارتباط بــا تازه ترین 
فعالیت هاى خود، بیان کرد: در حال حاضر مشــغول 

بازى در ســریال «از یاد رفته هــا» بهرام 
بهرامیان هستم و در طول هفته یک 

الى دو مرتبه هم در مراســم هاى 
شــاهنامه خوانى براى حفظ 

هویت ملى ایران شــرکت 
مى کنم.

وى در خصــوص آخرین 
وضعیت ســاخت سریال 
«ماه تى تــى»، گفت: با 
توجه به اتفاقــى که براى 

ســرمایه گذار این مجموعه 
نمایشــى رخ داد، ساخت این 

سریال متوقف شد و تا این لحظه 
که با شما گفتگو مى کنم اتفاق خاصى 

در ارتباط با آغاز تصویربردارى یا پیش تولید 
مجدد آن رخ نداده است.

این بازیگر در خصوص نقش آفرینى در فیلم ســینمایى «ساعت 5 
عصر» مهران مدیرى، بیان کرد: بــازى در یک نقش 
کوتاه در این اثر به من واگذار شد که با کمال 
میــل آن را ایفا کــردم، زیــرا همواره 
مهران مدیرى به من لطف داشــته 
و هنرمنــد شــریف و مهربانى 

است.
نجفیان در خصوص حواشى 
کــه ایــن روزهــا دامنگیر 
«ســاعت 5 عصر» شــده 
است، گفت: مدیرى نویسنده 
بااستعدادى اســت، ذهنیت 
نویسندگى وى را کامًال قبول 
دارم، ســر صحنه «ســاعت 5 
عصر» هم خودش متن و سناریو را 
در اختیار عوامل قرار مى داد، این مسائل 
در مجموع مهم نیست، مهم تأثیر این آثار بر 

مردم است.

مهران غفوریان در خصوص حضورش در سریال «پنچرى» که طى 
چند شب گذشته اولین قسمتش از شبکه 3 سیما پخش شد، گفت: نقشى 
که در این سریال بازى مى کنم را دوست دارم و امیدوارم که مورد توجه 

مخاطبین قرار بگیرد و سریال بتواند نظر مخاطبان را 
جلب کند، چرا که تیم خوبى براى ساخت سریال 

«پنچرى» دور هم جمع شده اند.
وى در خصوص فیلمنامه این سریال و اینکه 
امروزه فیلمنامه ها به تکــرار افتاده اند نیز 
گفت: نمى توانم بگویم که متن درجه یک 
فوق العاده اى دارد اما خوب در کل متن بدى 

ندارد و قابل تأمل است.
وى در خصوص حضور ملکه رنجبر در «زیر 

آسمان شهر 4» نیز گفت: امیدوارم که بتوانند 
در این سریال به ایفاى نقش بپردازند.
غفوریان درباره حضور رضا عطاران 

نیز پاسخ داد: فعًال فقط 

توانسته ام از او قول حضور در تولید کار را بگیرم به عنوان مشاور پروژه  اما 
موافقت نکرده که به ایفاى نقش بپردازد ولى هرکارى از دستم بر بیایید 

براى حضور وى انجام خواهم داد.
وى در پایان گفت: ان شاءا... به زودى به سراغ نگارش متن «زیر 

آسمان شهر 4» و مراحل پیش تولید خواهیم رفت.
الزم به ذکر اســت بازیگرانى مانند یوسف تیمورى، 
حمید لوالیى، رضا داود نژاد، مهران غفوریان،  رضا 
نیکخواه، ســولماز غنى، زهره فکــور صبور، مائده 
طهماسبى، مریم سعادت، شهین تسلیمى، شهره 
سلطانى، بهشاد شریفیان،  فرزاد حاتمیان، نازگل 
فرنقــى و حمید غالمــى در ســریال تلویزیونى 

«پنچرى» به ایفاى نقش پرداخته اند.
این سریال در 40 قسمت 40 دقیقه اى براى شبکه 3 

سیما تولید شده است.

فیلم ســینمایى «نهنگ عنبر 2» به کارگردانى، نویســندگى و تهیه 
کنندگى ســامان مقدم با حضور این کارگردان ایرانى در کوآالالمپور 
پایتخت مالزى به نمایش درآمد. این فیلم در سالن و مجموعه فرهنگى 
«ام.سى.اى شهر» کوآالالمپور پایتخت مالزى با حضور صدها ایرانى 

مقیم این کشور اکران شد.
سامان مقدم کارگردان، نویسنده و تهیه کننده این اثر که حین نمایش 
فیلم در ســالن حضور داشت و شاهد اســتقبال مردم از فیلم خود بود، 
پس از پایان نمایش فیلم گفت که «نهنگ عنبر 3» ســال آینده تولید

 مى شود. 
این فیلم که از 20 اردیبهشــت ماه سال جارى در ســینماهاى داخل 
ایران در حال نمایش اســت، تاکنون بیش از 160 میلیارد ریال فروش 
داشته است و در صدر جدول فروش سینماى ایران در هفته هاى اخیر 

قرار دارد.
رضا عطاران، مهناز افشــار، ویشــکا آسایش، حســام نواب صفوى، 
امیرحسین آرمان، سیروس گرجســتانى، رضا ناجى و على قربان زاده 
بازیگران این فیلم هستند و داستان فیلم در مقطع زمانى «نهنگ عنبر» 
مى گذرد و برشى دیگر از زندگى شخصیت  هاى اصلى قصه یعنى همان 

ارژنگ و رؤیا با بازى رضا عطاران و مهناز افشار در همان دوران است.
نمایش این فیلــم با حمایت مالــى بخش خصوصى فعــال در حوزه 
اقتصادى و تجارى مالزى و با سازماندهى یک شرکت خصوصى انجام 

شد و حدود 300 ایرانى به تماشاى این فیلم نشستند.

سریال «نوار زرد» به کارگردانى پوریا آذربایجانى در 
حال حاضر مراحل تصویربردارى خود را در لواسان 
پشت سر مى گذارد و داریوش اسدزاده به تازگى به 

جمع بازیگران این پروژه اضافه شده است.
تاکنــون امیــر آقایى، محســن بهرامــى، کمند 
امیرسلیمانى، امیر غفارمنش و نادر مشایخى مقابل 
دوربین سریال «نوار زرد» حاضر شده اند و داریوش 

اسدزاده نیز به جمع بازیگران این سریال پیوست.
ژانر سریال «نوار زرد» جنایى - پلیسى است و کریم 
لک زاده آن را در 20 قســمت به نــگارش درآورده 

است.
 در خالصه داستان «نوار زرد» آمده است: «سرگرد 

گره پرونده هاى جنایى را باز مى کند، در این میان به 
پرونده اى برمى خورد که کشف واقعیت، پاى زندگى 

شخصى اش را به میان مى کشد.»
 امیر آقایى در این مجموعه تلویزیونى ایفاى نقش 
یک ســرگرد پلیس را بر عهده دارد همچنین بهاره 
کیان افشار، سیروس گرجستانى، قاسم زارع، کمند 
امیرسلیمانى، محسن بهرامى و ... از بازیگران اصلى 

سریال «نوار زرد» هستند.
ایــن مجموعه تلویزیونــى محصول گــروه فیلم 
سریال شبکه 2 و مؤسســه ناجى هنر است و براى 
پخش در مهر ماه مصادف با هفته ناجا تهیه و تولید

 خواهد شد.

حافظ احمدى دبیر ســومین دوره جشــن عکاسان 
ســینماى ایران دربــاره تجلیل هایى کــه از برخى 
بازیگران در این دوره از جشن صورت مى گیرد، گفت: 
در این دوره از جشــن از برخى بازیگران مانند مهناز 
افشار و مصطفى زمانى قدردانى مى شود، در واقع این 
تجلیل از کسانى است که با عکاسان در پروژه هاى 
مختلف سر صحنه فیلمبردارى تعامل خوبى داشته اند.

وى افزود: به نظرم وظیفه انجمن عکاسان این است 
که از چنین افرادى به دلیل تعامل ســازنده شــان با 
عکاسان تجلیل کند زیرا این بازیگران گاهى اوقات 
تنها بخاطر عکاسان چند پالن را تکرار مى کنند تا آنها 
بتوانند عکس مورد نظر خود را ثبت کنند، ضمن اینکه 
چنین تجلیل هایى باعث مى شود دیگر بازیگران هم 

براى تعامل بیشتر با عکاسان تشویق شوند.

احمــدى در پایان بیان کــرد: ما در کنــار تجلیل از 
پیشکســوتان عرصه عکاســى از این بازیگران هم 

تجلیل خواهیم کرد.
گدایى از بازیگرى بهتر است

زهره صفوى بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون 
درخصوص فعالیت خود طى سال هاى گذشته گفت: 
سال هاست که بیکارم و در اصل باید بگویم خیلى از 
بازیگران همسن و سال من این روزها بیکار هستند. 
دیگر فیلمى تولید نمى شــود که بخواهند امثال من 
در آن بازى کنم و همین باعث شــده تا این سال ها 

خانه نشین شوم.
وى در همین راســتا افزود: یک زمانى در همان دهه 
70 من تمام نقش اول مادر هاى سینما را ایفا مى کردم 
اما حاال اصًال کسى از من خبرى هم نمى گیرد. نه من 
بلکه همه همکاران که سنشان باال رفته با مشکالت 

فراوانى مثل امرار معاش و بیمه روبه رو هستند.
بازیگر فیلم «بى پولى» درباره طرد شدن پیشکسوتان 

از سینما تصریح کرد: این روزها همه فیلم ها را جوانان 
بازى مى کنند. بازى جوانان مشکلى ندارد اما آیا براى 
نقش هایى با سن باال هیچ شخصیتى نوشته نمى شود؟ 
همین چند وقت پیش یکى از بازیگران هم نسل خود 
را دیدم که بخاطر چهار سال بیکارى تا مرز مالیخولیا 

رفته بود.
وى درباره وضعیت امــرار معاش خــود تأکید کرد: 
هم اکنــون هیچ پولى از ســینما و بازیگــرى به من 
نمى رســد و هزینه هاى زندگى ام توسط یک حقوق و 
خانواده تأمین مى شــود. براى من بازیگر وقتى درآمد 
وجود دارد که بازى کنم. من سال هاست هیچ کارى 

نداشتم پس بالطبع درآمدى نخواهم داشت. 
بازیگر فیلم «ســفر پرماجرا» با گالیه از وضع کنونى 

خود ادامه داد: اگر مى شد و من دوباره به دنیا مى آمدم 
به هیچ وجه بازیگرى را انتخــاب نمى کردم. محال 
بود بار دیگر پا به عرصه بازیگــرى بگذارم و به تمام 
جوانانى که بــراى بازیگرى به من رجــوع مى کنند 
مى گویم که بازیگرى راه خوبى بــراى ادامه زندگى 
نیســت چون در ایــن روزهــا گدایــى از بازیگرى 

بهتر است.
صفوى با اشــاره به حضور پررنگ خود در سالیان دور 
خاطرنشان کرد: یک زمانى من در اکثر فیلم ها بازى 
مى کردم. متأ سفانه اکثر هم نسل هاى من یا در خانه 
هســتند و یا از دنیا رفته اند. امیدوارم این مشــکالت 
براى همه حل شود و بازیگران پیشکسوت از این همه 

دردسر رها شوند.

فقیهه سلطانى
جارى گفت
بازىنبس
وىدرب
من طى
بازیگرى
ماه ها ه
و من نم
ماه ها ه
بازیگر
س کرد:
بردی
 م

دلیل کم کارى من « گندم» بود مدیرى نویسنده بااستعدادى است!

«پنچرى» متن فوق العاده اى ندارد
«نهنگ عنبر 3» در راه است

طبین قرار بگیرد و سریال بتواند نظر مخاطبان را 
 کند، چرا که تیم خوبى براى ساخت سریال 

چرى» دور هم جمع شده اند.
ر خصوص فیلمنامه این سریال و اینکه 
زه فیلمنامه ها به تکــرار افتاده اند نیز 
: نمى توانم بگویم که متن درجه یک 
 لعاده اى دارد اما خوب در کل متن بدى 

و قابل تأمل است.
در «زیر در خصوصحضور ملکه رنجبر

4» نیز گفت: امیدوارم که بتوانند  4نشهر
ن سریال به ایفاى نقش بپردازند.
یان درباره حضور رضا عطاران 

سخ داد: فعًال فقط 

وى در پایان گفت: ان شاءا... به زودى به سراغ نگارش متن
4آسمان شهر 4» و مراحل پیش تولید خواهیم رفت.

الزم به ذکر اســت بازیگرانى مانند یوسف تیمو
حمید لوالیى، رضا داود نژاد، مهران غفوریان،
م نیکخواه، ســولماز غنى، زهره فکــور صبور،
طهماسبى، مریم سعادت، شهین تسلیمى، ش
سلطانى، بهشاد شریفیان،  فرزاد حاتمیان، نا
فرنقــى و حمید غالمــى در ســریال تلویزی

«پنچرى» به ایفاى نقش پرداخته اند.
0 قسمت 40 دقیقه اى براى شبک 0این سریال در 40

سیما تولید شده است.

مهناز افشار و مصطفى زمانى در جشن عکاسان

داریوش اسدزاده به «نوار زرد» پیوست

,,

,,

چنــد  همیــن 
وقت پیش یکى 
ن  ا یگــر ز با ز ا
هم نســل خود 
را دیــدم کــه 
بخاطرچهار سال 
بیکارى تــا مرز 
مالیخولیا رفته 

بود
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مصرف آبمیوه روز به روز در حال افزایش اســت. با این 
حال باید از خود پرســید که چرا مدت نگهدارى شــان 

طوالنى است؟

آبمیوه و نکتار
بســیارى از مردم تفاوت این دو محصول را نمى دانند و 
هر دو را به یک چشم نگاه مى کنند! در حالى که آبمیوه و 
نکتار دو محصول کامًال مجزا هستند. آبمیوه همینطور 
که از اسمش پیداست، ترکیب طبیعى دارد و 100 درصد از 
آِب میوه تشکیل شده است. البته این آبمیوه تقریباً همیشه 
به صورت کنسانتره استفاده مى شود. اما نکتار ترکیبى 
است از آِب میوه به همراه آب، اسیدهاى خوراکى، طعم 
دهنده ها وافزودنى هاى دیگر. درست به همین دلیل هم 
هست که قیمت نکتارها کمى پایین تر از آبمیوه هاست.

نکتارها طبق قانون اســتاندارد ایــران حداقل باید 20 
درصد آب میوه داشته باشند. در نهایت شما تفاوت مزه 
چندانى بین آبمیوه و نکتار احساس نمى کنید؛ چرا که در 
کارخانه هاى آبمیوه ترکیبات نکتار را طورى تنظیم مى 

کنند که تا حد ممکن طعم طبیعى داشته باشد.

آبمیوه پالپ دار
داشتن پالپ همیشه به معناى برترى آبمیوه نیست. 
باید در نظر داشت که تکه هاى میوه موجود در این 
آبمیوه ها در چه شرایطى نگهدارى مى شوند و آن 
آبمیوه از چه نوع اســت. ممکن است یک شربت 
میوه اى حاوى پالپ باشد که تنها 5 تا 7 درصد از آن 

آبمیوه طبیعى باشد.
با اینکه اضافه کردن پالــپ باعث افزایش فیبر 

مى شــود اما خواص این آبمیوه 
هرگز ماننــد آبمیوه طبیعى 
نخواهد بــود. بنابراین باید 

مجموع آبمیوه و پالپ را با هم در نظــر گرفت. به طور 
حتم اگر آبمیوه طبیعى با پالپ یا تکه هاى میوه مخلوط 
شود خاصیتش بیشتر از یک شــربت معمولى پالپ دار 

خواهد بود.

شایعه استفاده از نگهدارنده در آبمیوه
وجــود نگهدارنده در آبمیوه شــایعه اى بیش نیســت. 
آبمیوه ها به طور کلى ترکیب اسیدى دارند و بنابراین دیرتر 
خراب مى شوند. هر چه مواد غذایى شما اسیدى تر باشند، 
مثل آبمیوه ها و ترشیجات، دیرتر مورد هجوم کپک ها و 
باکترى ها قرار مى گیرند. به عالوه آبمیوه هایى که امروزه 
در فروشگاه ها مى بینید، پیش از بسته بندى پاستوریزه 
شده اند. این پاســتوریزه کردن عمر نگهدارى آبمیوه یا 
نکتار را بیشتر هم مى کند. بنابراین اصًال لزومى به استفاده 

از نگهدارنده ها وجود ندارد.

ه  ســتگا د
آبمیوه گیرى را راه 

بیاندازید
با همــه فوایدى که 
میوه ها دارند اگر باز هم 

اهل مصرف میوه نیســتید، الاقل آبمیوه را خودتان در 
خانه تهیه کنید. اســتفاده از آبمیوه هاى تازه و طبیعى 
براى همه بــه خصوص کــودکان بســیار مفیدتر از 

آبمیوه هاى آماده است.
همانطور که پیش از این گفته شــد نکتارها از ترکیباتى 
نظیــر آب و قند تهیه مى شــود و مواد مغــذى زیادى 
دارند. آبمیوه هاى صنعتى هم تا حــد زیادى خواص و 
ویتامین هایشان را از دســت داده اند. یک بسته آبمیوه 
آماده حاوى تقریباً 228 کالرى و یک بطرى نوشابه 159 
کالرى انرژى است. بنابراین آبمیوه هاى آماده عالوه بر 
اینکه فاقد بســیارى از فواید میوه هاى کامل هستند، 

داراى کالرى زیاد بوده و باعث چاقى در افراد مى شوند.

میوه تازه بهتر است
بیشــتر ما خوردن آبمیــوه را به خوردن میــوه ترجیح 
مى دهیم. اما دالیل زیادى هســت که مى گوید میوه 
را انتخــاب کنید. میوه هــاى تازه سرشــار از ویتامین 
هاى گوناگون هستند که نیاز بدن به ویتامین را تأمین 

مى کنند. به عالوه محتواى آبى باالیى که دارند، نیاز بدن 
به آب را مرتفع مى کند.

آنتى اکســیدان ها هم که معجزات طبیعت محســوب 
مى شــوند، در میوه ها به وفور یافت مى شــوند. تمام 
رنگ هاى موجود در میوه ها بــه خصوص رنگ هاى 
نارنجى و قرمز و زرد، آنتى اکسیدان هاى قوى به حساب 
مى آیند. این مواد باعث جوانى و شــادابى پوست و مو و 

ناخن شده و از سرطان جلوگیرى مى کنند.
همه این خــواص را میوه هــاى تازه دارنــد. در حالى 
کــه آبمیــوه هــا محصوالتى بــدون فیبر هســتند. 
ویتامین هایشان در اثر فرآیندهایى مثل حرارت دیدن، 
نگهدارى طوالنى و پاستوریزه کردن تا حد خیلى زیادى 
از بین رفته است. آنتى اکســیدان ها شاید بیشتر از مواد 
دیگر در آِب میوه ها یافت شوند؛ چرا که این مواد مغذى 

مقاومت بیشترى به گرما و ماندگارى دارند.

نکتار و دیابت
دیابت نوع 2 شــایع ترین نوع دیابت اســت که ارتباط 
تنگاتنگى با چاقــى دارد. مصــرف نکتارهاى صنعتى 
که شــکر زیادى دارند، باعث افزایش وزن و همچنین
 بیمارى هاى قلبــى- عروقى مى شــود. دیابت نوع 1 
ارتباطى با مصرف مواد شیرین ندارد و این نوع دیابت در 

میان کودکان شایع تر از دیابت نوع 2 است.
غده پانکراس یا لوزالمعــده در مواجهه بدن با قندهاى 
ســاده و کربوهیدرات ها انسولین ترشــح مى کند و با 
دریافت باالى این مواد و ترشــح زیاد انســولین قدرت 
پانکراس کاهش مى یابد و فرد در معرض دیابت قرار مى 
گیرد. به تمامى افرادى که دچار بیمارى دیابت هستند، 
توصیه مى شود هنگام بیدار شدن از خواب و به صورت 

ناشتا نکتار نخورند.
بر اســاس پژوهش ها، مصرف سبزیجات 
برگ دار و میوه ها روزى ســه وعده 
باعث افزایش دیابت نمى شــود؛ 
در حالــى کــه مصرف مــداوم 
آبمیوه ها خطر ابتــال به دیابت را 
به 18/1 درصــد افزایش مى دهد. 
این خطر خانم ها را بیشتر از آقایان 

تهدید مى کند.

کاربرد دستگاه آبمیوه گیرى در سالمت بدن

هست که قیمت نکتارها کمىپایین تر از آبمیوه هاست.
0نکتارها طبق قانون اســتاندارد ایــران حداقل باید 20
نهایت شما تفاوتمزه داشته باشند. در آب میوه درصد

چندانى بین آبمیوه و نکتار احساس نمى کنید؛ چرا که در 
کارخانه هاى آبمیوه ترکیبات نکتار را طورى تنظیم مى 

کنند که تا حد ممکن طعم طبیعى داشته باشد.

آبمیوه پالپ دار
داشتن پالپ همیشه به معناى برترى آبمیوه نیست. 
این باید در نظر داشت که تکه هاى میوه موجود در

آبمیوه ها در چه شرایطى نگهدارى مى شوند و آن 
تتتتتتتتتتتتتتربت آبمیوه از چه نوع اســت. ممکن است یک ش
7 تا 7 درصد از آن  5میوه اى حاوى پالپ باشد که تنها 5

آبمیوه طبیعى باشد.
با اینکه اضافه کردن پالــپ باعث افزایش فیبر

ویوه م آبم مى شــود اما خواص این
هرگز ماننــد آبمیوه طبیعى

نخواهد بــود. بنابراین باید 

نکتار را بیشتر هم مىکند. بنابراین اصال لزومى به استفاده 
از نگهدارنده ها وجود ندارد.

ه  ســتگا د
آبمیوه گیرى را راه 

بیاندازید
با همــه فوایدى که 
میوه ها دارند اگر باز هم 

میوه تازهبهتر است
بیشــتر ما خوردن آبمیــوه را به خوردن میــوه ترجیح 
زیادى هســت که مى گوید میوه مى دهیم. اما دالیل

را انتخــاب کنید. میوه هــاى تازه سرشــار از ویتامین 
هاى گوناگون هستند که نیاز بدن به ویتامین را تأمین 

میوه ها یاف دیگر در آِب
مقاومت بیشترى به گرم

نکتار و دیابت
2دیابت نوع 2 شــایع تر
تنگاتنگى با چاقــى دا
که شــکر زیادى دارند
 بیمارى هاى قلبــى-
ارتباطى با مصرف مواد
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کرفس یک سبزى شناخته 
شــده و پر مصرف اســت که در درمان و 
پیشگیرى بسیارى از بیمارى ها به ما کمک مى 
کند.  بسیارى از مردم تصور مى کنند ساقه کرفس 
یک سبزى سرشار از آب و فاقد هر گونه خواص بسیار 
سودمند است. این سبزى سرشار از ویتامین ها، آنتى 

اکسیدان و بسیارى از مواد مغذى مى باشد.
تحقیقات علمى نشان مى دهد که کرفس نه تنها در 
تقویت قوه بینایى بسیار سودمند است بلکه مى تواند به 
میزان قابل توجهى چشم را روشن و شفاف بسازد. در 

واقع چشم شما را شاداب و جوان تر مى سازد.
این بار به شــما خواهیم گفت که چرا باید کرفس را 

بیشتر در برنامه غذایى خود بگنجانید.

خواص ضد التهابى
کرفس از دسته ســبزیجات ضد التهابى است که به 
خوبى مى تواند مانع التهابات درون بدن شــما شود. 
در ضمن سرشار از پلى ســاکارید یا همان مواد غیر 

نشاسته اى مى باشد.

آنتى اکسیدان ها در کرفس
از جمله نکات مثبت کرفس، وجود آنتى اکسیدان ها 
در برابر رادیکال هاى آزاد اســت. ایــن امر در مقابل 
سرطان و بیمارى هاى التهابى و ورم مفاصل،  بسیار 
حائز اهمیت مى باشد. کسانى که به کولیت اولسراتیو، 
بیمارى کرون یا دیگر بیمارى هاى دستگاه گوارش 
مبتال هستند مى توانند با مصرف کرفس مشکالت 

ناشى از این بیمارى را تا حد زیادى درمان کنند.

آرامش با کرفس
وجود بســیارى فالونوئیدهــا، ویتامیــن k و آنتى 
اکسیدان ها سبب مى شود که مصرف این سبزى مفید 

به طور طبیعى سبب از بین بردن استرس شود.
به دلیل وجود میزان قابل توجهى آب در کرفس، 

این ســبزى به طور طبیعى یک الکترولیت 
محسوب مى شــود که در روزهاى گرم با 

تنظیم درجه حــرارت به خنک 
شــدن بدن شــما کمک 

مى کند.

بهبود زخم ها
براى جلوگیرى از پیشــرفت  انــواع زخم هاى  

داخلــى از کرفس کمک بگیرید. انــواع زخم هاى 
گوارش اعم از یــک زخم معده بســیار کوچک تا 
زخم هاى روده اى حاوى یک عصــاره به نام اتانولى 
اســت که با شــروع زخم این عصاره از بافت خارج 

مى شود و زخم  را گسترش مى دهد.
کرفس مى تواند به میزان زیادى از مخاط دســتگاه 
گوارش محافظت کند. این موضوع براى  کسانى که 
از ســطوح پایین یا ناکافى مخاط رنج مى برند، بسیار 

کارآمد است.

کرفس و درمان عفونت
زغال اخته و کرفس هر دو به شــدت اسید اوریک را 
کاهش مى دهند. این امــر باعث تحریک تولید ادرار 
شده و با عفونت هاى ادرارى، عفونت هاى باکتریایى 

در دستگاه تولید مثل یا گوارش مقابله مى کند.

درمان چاقى
اگر در طــول درمان خــود مدام در حال شــمارش 
کالرى ها هســتید، کرفس یکى از مواد مغذى بسیار 

کم کالرى مى باشد.
باعث افزایش متابولیسم شده و شما را کامًال سیر نگاه 
مى دارد. همچنین کاهش کلسترول، جلوگیرى از فشار 
خون باال، محافظت از کبد چرب و بسیارى موارد دیگر 

از خواص کرفس است.
کرفس تنها یک سبزى ساده و معمولى نیست. بلکه 
هم به شما  در درمان بســیارى از بیمارى ها کمک 

مى کند هم  پیشگیرى هاى الزم را  انجام مى دهد.

اغلب افراد از روش هایى مانند مصرف داروهاى مسکن 
براى تسکین دردهاى خود اســتفاده مى کنند، اما باید 
بدانید به جز روش هاى معمول، از طریق راهکارهایى 
مانند فشــار دادن نقاط خاصى در کف دست مى توان 
دردهاى بــدن را تســکین داد و برخى بیمــارى ها و 

مشکالت را درمان کرد.
به این منظور کافى است این نقاط خاص را براى 5 ثانیه 
به آهستگى فشار دهید و نفس عمیق بکشید تا معجزه 

این کار را ببینید.
نقطه 1 : پایین انگشت شست

سرفه، ناراحتى هاى تنفسى و عملکرد تیروئید با فشار 
دادن این نقطه بهبود پیدا مى کند.

نقطه 2 : انگشت شست
فشار نقطه اى روى انگشت شست مى تواند افسردگى، 
اضطراب را درمان کــرده و عملکرد طحــال و معده 
را تنظیم کند. همچنین اگر گرفتار دل درد، ســردرد، 
مشکالت پوستى یا استرس هســتید ،کافى است این 

نقطه را روى انگشت شست خود فشار دهید.
نقطه 3 : انگشت سبابه

این نقطه روى انگشت سبابه مى تواند در رفع مشکالت 
کلیه ها و مثانه کمک کند. از این گذشته اگر احساس 
ترس، گیجى یــا ناامیدى دارید، ایــن نقطه مى تواند 
به مدیریت احساسات شــما در این زمان کمک کند. 
همچنین عضالت و دردهاى پشت، سوزش سردل و 

درد دندان نیز با این روش تسکین پیدا مى کنند.

نقطه 4 : انگشت وسط
نقطه روى این انگشــت در تنظیم کبد و کیسه صفرا 
کمک مى کند. همچنین در بهبود گردش خون، بینایى، 

تسکین میگرن بسیار مؤثر است. 
نقطه 5 : انگشت حلقه

شما مى توانید عملکرد ریه و روده بزرگ خود را با فشار 
دادن این نقطه بهبود ببخشید.

همچنین اگر شما گرفتار مشکالت گوارشى، تنفسى و 
یا بیمارى هاى پوستى هستید، با فشار دادن این نقطه 

مى توانید به کاهش مشکالت خود کمک کنید.
نقطه 6 : انگشت کوچک

این نقطه بر روى انگشــت کوچک در تنظیم عملکرد 
روده کوچک و قلب مؤثر اســت. همچنین اگر شــما 
احســاس نگرانى، نا امنى، یا عصبى بــودن مى کنید، 
مى توانید با فشار دادن این نقطه، به افزایش اعتماد به 

نفس خود کمک کنید.
نقطه a: در قسمت خارجى کف دست

فشار این نقطه مى تواند به تنظیم سطح قند خون و رفع 
مشکالت آپاندیس کمک کند.

نقطه b : در مرکز کف دست
فشــار دادن این نقطه مى تواند در کاهش مشکالت 

گوارشى و یا درد شکم مؤثر باشد.
نقطه c : در بخش گوشتى کف دست

این نقطه با عملکرد غــدد درون ریــز و قلب مرتبط 
است. 

کرفس بخورید، سالم بمانید

تسکین درد، بدون مراجعه به پزشک

آرامش با کرفس
kوجود بســیارى فالونوئیدهــا، ویتامیــن k و آنتى 
اکسیدان ها سبب مى شود که مصرف این سبزى مفید 

به طور طبیعى سبب از بین بردن استرس شود.
به دلیل وجود میزان قابل توجهى آب در کرفس، 

این ســبزى به طور طبیعى یک الکترولیت 
که در روزهاى گرم با  محسوب مى شــود

تنظیم درجه حــرارت به خنک 
شــدن بدن شــما کمک 

مى کند.

مى کند هم  پیشگیرى هاى الزم را  انجام مى دهد.

احساس خستگى مداوم پدیده اى اســت که از زندگى 
مدرن ناشى شــده است. در جوامع پیشــرفته امروزى، 
افراد مختلفى دچار آن مى شوند. با رعایت توصیه هاى 
بهداشتى ســاده اى که در زیر مى آید، مى توانیم از این 

عارضه پیشگیرى کنیم.

آنچه بین پزشــکان به بیمــارى حومه 
نشینان شهرت پیدا کرده چیست؟

در اینجا منظور از حومه نشین شخصى است که در حومه 
شهر سکنى گزیده ولى در مرکز شــهر کار مى کند. او 
مجموعًا حداقل دو تا سه ســاعت براى رفت و برگشت 
صرف مى کند؛ به عالوه معمــوًال گرفتار راهبندان هم 

مى شود و از این طریق اعصابش ناراحت مى شود.
او نسبت به همکاران خود یک ســاعت زودتر از منزل 
خارج مى شود و یک ساعت دیرتر مى رسد. بنابراین دچار 
احساس خستگى مداومى است که به آن بیمارى حومه 
نشینان گفته مى شود. این خستگى مى تواند در درازمدت 
منجر به حمله قلبى یا زخم معده شود. اهمیت آن نیز به 

همین جهت است.

براى برطرف کردن احساس خستگى چه 
کنیم؟

باید از یک برنامه روزانه منظم تــر پیروى کرد. این کار، 
هم ساده تر و هم مؤثرتر است تا استفاده از دارو. فردى که 
دچار چنین عارضه اى است باید شب زودتر به بستر برود 
تا حداقل هشت ساعت بخوابد و تا حدى جبران انرژى از 

دست رفته خود را بنماید.
همچنین برنامه غذایى خود را بــه گونه اى تنظیم کند 
که صبحانه اى مفصــل و مقوى، نهارى ســبک و در 

عین حال انرژى زا در 
محل کار و 

شامى مغذى میل کند. صبحانه مقوى پیشاپیش جبران 
کالرى هایى را مى کند که فرد در آخر روز، هنگامى که 

خسته است، مى سوزاند.
نهار سبک براى این است که فرد بتواند پس از صرف آن 
به کار خود ادامه دهد و احساس خستگى و سنگینى نکند 
و شام مغذى از این جهت است که فرد تنها در آن ساعت از 
روز است که وقت کافى براى خوردن غذا دارد و در جویدن 

عجله نمى کند.

آیا اســتفاده از مواد انــرژى زا توصیه 
مى شود؟

مواد طبیعى انرژى زایى وجود دارند که در دسترس همه 
هستند و عموماً از داروها ارزان تر هم هستند. ضمن اینکه 
اســتفاده مداوم از  داروهاى انرژى زا به هیچ وجه صالح 
نیســت. بنابراین ضمن رعایت برنامه غذایى فوق الذکر 
و تنظیم وقت خواب براى داشتن حداقل هشت ساعت 
خواب، فرد دچار خســتگى مى تواند از مواد غذایى چون 

شیر و آبمیوه استفاده کند.
یک لیوان شیر، مقدار متناســبى ویتامین و مواد معدنى 
و همینطور کالرى به بدن ما مى رســاند. خوردن دو سه 
لیوان آبمیوه در طول روز هم بســیار مفید و مؤثر است ؛ 
زیرا تمام میوه ها داراى ویتامین Cهستند که «ویتامین 
تالش» لقب گرفته است. براى اشخاص خسته، افزودن 
یک قاشق عسل که یک شیرینى طبیعى است به آبمیوه، 

توصیه مى شود.

اشخاص دیگرى هم در معرض 
احساس خستگى قرار دارند

از جملــه آنــان مــادران خانــواده 

هستند. مى توان گفت از هر ده  بیمار خانمى که به پزشک 
مراجعه مى کنند، دو نفرشان دچار چنین مشکلى است. 
مادر خانواده، اگرچه در خانه است و از مقررات به خصوصى 
تبعیت نمى کند، اما به طور مداوم از صبح تا شب، مشغول 
کار اســت؛ اگر چه کار او ممکن اســت به نظر همسر و 

فرزندانش نیاید.

راهکار رفع خستگى
مادر خانواده بداند که یک مکث کوتــاه در کار و قدرى 
استراحت مابین فعالیت هاى مختلف مى تواند براى او 
بسیار مفید باشد. اگر دو ساعت یک بار به مدت ده دقیقه 
از کار دست بکشد و کامًال استراحت کند و یک فنجان 
چاى یا یک لیوان آبمیوه بنوشد، مى توان گفت به نتیجه 
مطلوب ترى خواهد رســید. (توجه کنید: قهوه در این 
مورد توصیه نمى شــود زیرا محرك اعصاب است) زیرا 
پس از این وقفه کوتاه، هم با انرژى و شــادابى بیشترى 
به کار خواهد پرداخت و هم در انتهاى روز کمتر احساس 

خستگى خواهد کرد.
این ده دقیقه نه تنها تلف نشده، بلکه در جاى دیگر جبران 
خواهد شد. براى اینکه اهمیت این مطلب روشن تر شود، 
باید یادآورى کرد که احساس خستگى مداوم و کار زیاد 
ممکن اســت در زنان اختالالت هورمونى در پى داشته 
باشد. در ضمن قدردانى و تشکر همسر و فرزندان، به مادر 
خانواده نشــان مى دهد که همه او را عزیز مى دارند. او 

ین  ترتیب با عالقه بیشترى به کارهاى بد
یکنواخت خانه رســیدگى 
خواهــد کــرد و 
کمتر احساس 

خســتگى 
خواهد کرد.

تا حداقلهشت ساعت بخوابد و تا حدى جبران انرژى از 
دست رفته خود را بنماید.

همچنین برنامه غذایى خود را بــه گونه اى تنظیم کند 
که صبحانه اى مفصــل و مقوى، نهارى ســبک و در 

عینحال انرژى زا در 
محل کار و 

اشخاص دیگرى هم در معرض 
احساس خستگى قرار دارند

از جملــه آنــان مــادران خانــواده 

ین ترتیب با عالقه بیشترى به کاربد
یییییکنواخت خانه رســی
خواهــد کــ
کمتر احس
خســتگ
خواهدک

آیا همیشه احساس خستگى مى کنید؟

سید جواد علوى، کارشناس طب سنتى درباره حفظ سالمت 
مغز و چشم اظهار داشــت: براى حفظ سالمت چشم بهتر 
است از پرخورى و مصرف غذاهاى بخارانگیز مانند هلیم، 
عدس، کله پاچه، پیاز، سیر، تره، بادمجان و باقالى اجتناب 

کرد.
وى افزود: براى حفظ سالمت چشم از پرخوابى و بى خوابى 
باید پرهیز کرد و باید توجه کرد که از حرکت در دود و غبار 

پرهیز شود.
این کارشناس طب ســنتى تصریح کرد: افراط در مطالعه 
خط هاى ریز و نگاه کردن به اشــیاى براق، روشــنى ها و 
سفیدى ها براى چشم مضر است و براى حفظ صحت چشم 

از خوابیدن به پشت پرهیز شود.
علوى متذکر شد:  پرهیز از مصرف زیاد سبزى هاى بخارزا 
مانند سیر، پیاز خام، تره و شــاهى به سالمت مغز کمک 
مى کند همچنین از فکر کردن و تفکر مداوم باید پرهیز کرد.
وى اضافه کــرد: بوییدن بوهاى خوش متناســب با مزاج 
شخص مانند بنفشه، نیلوفر و صندل براى افراد گرم مزاج 
و مشک، عود و نرگس براى افراد سرد مزاج به سالمت مغز 
کمک مى کند و باید دانســت که از زیاده روى در خواب و 

بیدارى باید پرهیز شود.
این کارشــناس طب سنتى خاطرنشــان کرد: از پرخورى 
و خوردن چیزهاى بســیار ترش اجتناب شود و استفاده از 
خوراکى هاى مقوى ِدماغ مانند بادام و مویز به سالمت مغز 

کمک زیاد خواهد کرد.

مصرف زیاد این 2 سبزى 
مغز را مى کشد
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خداحافظى سال گذشته محرم نویدکیا از فوتبال از یک 
سو و انتقال احســان حاج صفى به اروپا از سوى دیگر 
رســول نویدکیا را هم به معادالت کاپیتانى سپاهان 

وارد کرد.
پس از جدایى احسان حاج صفى از جمع طالیى پوشان 
این ســئوال پیش آمد که کاپیتان ســپاهان در فصل 
97-96 کدام بازیکن خواهد بود.البته فصل پیش هم 
حسین پاپى در اصل کاپیتان اول سپاهان بود اما از آنجا 
که این بازیکن همیشه در ترکیب ثابت نیست حاج صفى 

عمًال کاپیتان سپاهان محسوب مى شد.
با توجه به اینکه پاپى کماکان باســابقه ترین بازیکن 
سپاهان به حساب مى آید جدایى حاج صفى تأثیرى در 
کاپیتانى او ندارد اما انتقال ستاره ملى پوش سپاهان به 
اروپا باعث مى شود تا رسول نویدکیا به شکل جدى ترى 
به معادالت کاپیتانى وارد شــود به خصوص که او در 
قیاس با پاپى شــانس بیشــترى براى قرار گرفتن در 
ترکیب اصلى دارد.با این اوصاف، این احتمال وجود دارد 
که کمتر از یکســال پس از خداحافظى محرم نویدکیا 

برادر کوچک ترش وارث بازوبند او شود.

نصف جهان رامین رضائیــان در رقابت براى موفقیت 
در تست باشگاه بلژیکى یک اســرائیلى را رقیب خود

مى بیند.صفحه اینستاگرام باشــگاه اوستنده بلژیک 
عکس هایى جالب از تمرینات این تیم منتشــر کرده 
اســت. عکس هایى با حضور رامین رضاییان. مدافع 
فصل قبل پرسپولیس که استقاللى ها امید زیادى به 
جذب او دارند، در تمرینات تیمى شرکت کرده که امسال 
براى اولین بار مجوز حضور در لیگ اروپا را به دست آورده 
است.«11 نیوز» درباره آخرین وضعیت رامین نوشته: 

رامین رضاییان و «بنتزى محسل» 
از رژیم اشغالگر قدس به صورت 

آزمایشى، یک هفته در اردوى 
اوستنده که  در واخنینگن هلند 
برپا شده حضور خواهند داشت 
و پس از آن بــه صالحدید 
«یوس فاندرهایگه» سرمربى 
این تیم با یکى از این دو بازیکن 
قرارداد رسمى امضا خواهد شد. 

«آدام ماروسیچ» ســتاره و بال 
راست اوستنده به تازگى به تیم 

التزیوى ایتالیا پیوسته و 
قرار است جانشین 

او از بین رامین 
بنتــزى  و 

محســل 
انتخــاب 

شود.

شبکه «فوکس اســپورت» هلند هافبک ملى پوش 
کشورمان را استاد به ثمر رســاندن گل هاى زیبا در 

فصل گذشته براى آلکمار معرفى کرد.
شبکه فوکس اســپورت هلند پس از اتمام لیگ برتر 
این کشور زیباترین گل هاى یک فصل هر باشگاه را 
معرفى مى کند. در این راستا این شبکه هلندى براى 
باشگاه آلکمار پنج گل زیبا را انتخاب کرده است که 
ســه گل آن متعلق به علیرضا جهانبخش، هافبک 

ملى پوش کشورمان است.
هافبــک ملى پوش کشــورمان در فصل گذشــته 
در ترکیب تیــم هلندى خوش درخشــید و یکى از 

مهره هاى کلیدى آلکمار بود.

نصــف جهــان محمدرضــا خلعتبرى تالش بســیار 
زیادى کرد تا بــراى این فصل به ســپاهان بازگردد اما 
تالش هاى او نافرجام بود. با بازگشت کرانچار به اصفهان 
در هفته هاى پایانى لیگ پارســال، خلعتبرى به سرعت 
پستى در صفحه اینســتاگرامش در تمجید از سرمربى 
کروات زردها منتشــر کرد اما ظاهراً همه این تالش ها 
نتوانست باعث شود تا سپاهانى ها بى خیال افت فنى دو 
سال اخیر او شوند و بتوانند خود را مجاب به خرید او نمایند. 
او که به همراه رفیق فابریکش شهاب گردان از بازگشت 
به اصفهان ناامید شده بود حاال به پدیده رفته و آرزوهاى 
خود را در سال هاى پایان فوتبالش در این تیم جستجو 

مى کند. 
خلعتبرى در اظهار نظرى گفته: «تمام تمرکزمان روى 
این است که تیم در لیگ هفدهم نتایج خوبى بگیرد و 
فکر مى کنم ابزار الزم براى رســیدن به موفقیت را هم 
داشته باشیم. خدا را شــکر وضعیت خوبى داریم و تمام 
بازیکنان خیلى شــاداب تمریناتشان را دنبال مى کنند. 
در حال حاضر در اردوى آماده سازى تیم در ترکیه به سر 
مى بریم که قطعًا خیلى به باال رفتن آمادگى بازیکنان 

کمک مى کند.»
وى افزود:«یــک بــازى تدارکاتــى با یکــى از تیم 
هاى کامرون برگــزار کردیم که بــازى خیلى خوبى 
بود و کمــک زیادى بــه کادر فنى کرد. خدا را شــکر 
آقــاى مهاجرى بــه عنوان ســرمربى تیم شــرایط 

خوبــى را از نظر فنى بــراى بازیکنــان فراهم کرده
 است.»

خلعتبرى ادامه داد:«به عنوان یک بازیکن حرفه اى قطعًا 
با دلیل و منطق پدیده را انتخاب کردم. مدیران این تیم 
یعنى آقایان کریمویى مدیرعامل و سرآسیایى مدیر تیم 
کامًال تالش دارند تا تیمشان بدون حاشیه فعالیت کند 
و فقط به مسائل حرفه اى فوتبال مى پردازند. خب این 
شرایط براى یک بازیکن کامًال ایده آل است و من هم 
علیرغم پیشنهادهایى که داشتم در نهایت تصمیم به 
حضور در پدیده گرفتم و از انتخاب پدیده کامًال راضى 
هســتم وامیدوارم در این تیم روزهایى بهتر از قبل را 
تجربه کنم.  تمام تمرکزمان روى این است که تیم در 
لیگ هفدهم نتایج خوبى بگیرد و فکر مى کنم ابزار الزم 
براى رسیدن به موفقیت را هم داشته باشیم.برنامه ریزى 
مسئولین تیم هم قرار گرفتن در رتبه هاى باالیى جدول 
است و اگر مشکل خاصى پیش نیاید توان کسب سهمیه 

آســیایى را هم 
داریم. ما آرزوهاى 

بزرگــى در پدیده 
داریم و دوست داریم 
این تیم هم به یکى 
از قدرت هاى فوتبال 
ایران تبدیل شود. باید 
منتظر قرعه کشى بازى 
ها باشــیم تا وضعیت 

میزبانى بــازى هاى تیم 
در نیم فصل مشخص شود. 

البته تیمى که مثــل پدیده 
هدف هاى بزرگــى دارد همه 

بازى ها برایش ســخت است و با 
تالش بازیکنان قطعاً مى توانیم موفق 

باشیم.»   وى در پایان گفت:«مشهد دو 
ورزشگاه دارد که من قبًال در ورزشگاه ثامن 

االئمه(ع) بازى کردم و قبل از اردوى تیم در 
ترکیه هم یک جلسه تمرینى در ورزشگاه امام 
رضا(ع) داشتیم. وضعیت این دو ورزشگاه اصًال 
با هم قابل قیاس نیست و امیدوارم شرایطى به 
وجود آید که هواداران مشهدى بتوانند از این 
ورزشگاه مدرن و مجهز براى تشویق تیمشان 

استفاده کنند.»

به نظر مى رسد داستان استقالل و «سرور جپاروف» 
قرار نیســت به این زودى به پایان برســد. او طبق 
قراردادى که در نیم فصل لیگ پانزدهم بست بازیکن 
استقالل محسوب مى شــود هرچند استقاللى ها به 
دلیل محرومیت توســط فیفا نتوانســتند نام او را در 
فهرست خود قرار دهند و از او استفاده کنند و مجبور 
شدند او را به ســپاهان قرض دهند. اما امسال ماجرا 

بسیار پیچیده تر از فصل گذشته است.
جپاروف با وجود داشــتن قرارداد رسمى با استقالل 
از بازگشــت به این تیم خوددارى کرد و در تمرینات 
آبى ها هم شــرکت نکرد. او چنــد روز پیش هم در 
پستى اینســتاگرامى از هواداران استقالل تشکر و 
معذرت  خواهى و خداحافظى کرد تا نشان دهد قصد 
ندارد به قراردادش پایبند باشــد. اما استقاللى ها که 
حسابى از دست او ناراحت هستند قصد دارند کارهاى 
او را تالفى کنند. طبق قانون او بازیکن استقالل است 
و بدون توافق با این باشگاه نمى تواند به تیم دیگرى 
برود. جالب اینکــه آبى ها هم نام او را در فهرســت 
خود قرار نداده اند و مــى خواهند بازى را ادامه دهند. 
اما هنوز سپاهان خواهان اوســت و از جذبش ناامید 
نشــده. از ســویى خود جپاروف هم به شدت عالقه 
دارد تا به ســپاهان بیاید. به همین دلیل استقاللى ها 
منتظرند او بدون توافق با این باشگاه، به سپاهان یا 
هر تیم دیگرى برود تا با شکایت به فیفا او را به دردسر 
بیاندازند! جپاروف اما هفته گذشته اعالم کرده بود به 
زودى مهمترین تصمیم دوران فوتبال خود را خواهد 
گرفت؛ اتفاقى که هنوز نیافتاده و به نظر مى رســد او 
هم منتظر اقدام باشگاه استقالل است تا حرکت بعدى 

را انجام دهد.

نصف جهان به نوشته رسانه ها معضل جاى خواب براى بازیکن 
جوان و مستعد پرسپولیس باعث شد تا او در تور  آبى ها بیافتد. 
روز دوشنبه خبرى منتشر شد که سجاد آقایى با عقد قراردادى 
پنج ساله، براى تکمیل لیست بازیکنان زیر 23 سال به استقالل 
پیوست. استقالل در این مدت بازیکنان زیر 23 سال زیادى را 
جذب کرده اما آقایى یک تفاوت ویژه با بقیه دارد. او بازیکن تیم 
جوانان پرسپولیس بوده و کارنامه بسیار خوبى هم داشته است. 
آقایى پیراهن تیم ملى نوجوانان را هم پوشیده وچند بار آقاى 
گل رده جوانان شده است. یکى دیگر از خصوصیات او، این بوده 
که خوب به استقالل گل مى زده و در دو بازى رفت و برگشت 
جوانان فصل قبل، هم به استقالل گل زده و هم پاس گل داده 
است به همین دلیل، جایگاه ویژه اى بین پرسپولیسى ها داشت.
آقایى به همراه چند بازیکن دیگر شهرستانى تیم جوانان یکى 
از بزرگ ترین مشکالتشان نداشــتن جاى خواب بوده است. 
آقایى در تماسى با مدیران پرسپولیس از آنها مى خواهد یک 
جاى خواب براى او تهیه کنند تا او در این تیم بماند. او در فصل 
قبل هم جایى براى خواب نداشت و به همراه چند بازیکن دیگر 
مجبور مى شــد هر چند وقت یک بار در خانه برخى مربیان و 
هم تیمى هاى تهرانى شب را به روز برسانند.در همین حین 
که مسئوالن باشگاه در میان کارهاى مهمترشان خواسته این 
بازیکن جوان را فراموش کرده بودند، استقاللى ها پیش دستى 

کرده و آقایى را با قراردادى پنج ساله جذب کردند تا حاال آقایى 
جاى خواب داشته باشد!

این در حالى است که پرسپولیســى ها آیدین رضایى و یک 
بازیکن زیر 23 سال دیگر را با ســروصداى زیاد جذب کرده 
اند و این روزها خبرهایى در مورد تشویق آنها در ورزشگاه هم 
شنیده مى شود. اما نگاهى به کارنامه سجاد آقایى و مقایسه با 
گزینه هاى جذب شده نشان مى دهد که آقایى اولویت بیشترى 
نسبت به بقیه بازیکنان جذب شده داشته است و پرسپولیسى ها 
مى توانستند با تأمین جاى خواب این بازیکن او را پرسپولیسى 
نگه دارند اما کوتاهى مســئوالن این تیم باعث شد تا پدیده 
قرمزها آبى پوش شود و شاید پرســپولیس بعدها حسرت به 
دل کوتاهى مســئوالنش بماند.حال باید دید در فصل آینده 
از بازیکنانى چون آقایى که عاشق پرســپولیس بودند و تنها 
خواســته شــان از این تیم یک جاى خواب بوده است بیشتر 
خواهیم شــنید یا بازیکنانى که با بوق و کرنا به پرســپولیس 

پیوستند.
نباید فراموش کرد خسرو حیدرى هم محصول تیم هاى پایه 
پرسپولیس بوده که با پیشنهاد خوب اســتقالل، به این تیم 
مى رود و سال هاست یکى از مهمترین ستون هاى این تیم 
محسوب مى شود. شــاید یک روز، پرسپولیسى ها بخاطر از 

دست دادن آقایى هم حسابى پشیمان شوند.

نوید کاپیتانى

رامین 
در دوئل با یک اسرائیلى

استاد گل هاى زیبا

 بچرخ تا بچرخیم!

سجاد در راه خسرو

این بار همراه با پدیده

یکى دو ســالى اســت که هرچنــد کجــدار و مریز و 
غیرشــفاف، اما میزان قراردادهــاى بازیکنان 
لیگ برترى روى ســایت ســازمان لیگ 
اعالم مى شود. حاال بگذریم از قرارداد 
کاوه رضایى که یک میلیارد اعالم 
شده بود و بعد از فصل مشخص 
شــد که 1/6 میلیارد بوده به 
عالوه مزایایى دیگر. حاال قرار 
بر این شده براى فصل پیش رو 
هم میزان قراردادها اعالم شود 
و مطابق پیش بینى ها اســتقالل 
اولین باشگاهى است که به این مسئله 
واکنش نشان داده. استقاللى ها سخت تحت 
فشار قرار دارند که بیش از آنچه باید، در تابستان 

خرج کرده اند و براى آینده روى دســت باشــگاه بدهى هاى 
سرسام آورى خواهند گذاشت.

حاال توفیقى نســبت به تکرار اعالم میزان قراردادها موضع 
دوپهلویى گرفته اســت. از طرفى این اعالم را غیرحرفه اى 
مى داند و مفاد قرارداد را محرمانــه و البته دلیل خاصى براى 
غیرحرفه اى بودن یا محرمانه بودن قرارداد یک فوتبالیست 
اعالم نکرده است. از طرف دیگر، گفته اعالم قراردادها نشان 
خواهد داد که در رابطه با استقالل و خریدهایش جوسازى شده 

و ریخت و پاشى در کار نبوده است.
البته بعید نیست مسئوالن اســتقالل مانند فصل قبل میزان 
قراردادهــا را هرطور که دلشــان مى خواهد بــراى ثبت در 
سازمان بفرستند و خود در پس پرده به اصل قرارداد بپردازند. 
مثل آنچه درباره کاوه رضایــى و احیانًا بازیکنانى دیگر اتفاق 

افتاد.

 غیرحرفه اى یا شفاف سازى؟

دیروز بود که سایت ESPN در پیش بینى خود از رنکینگ 
جهانى تیم هاى ملى فوتبال مدعى شد که شاگردان کى 
روش با 7 پله صعود نسبت به ماه گذشته، به رده بیست 
و سوم رســیده اند. اتفاقى که نه تنها بهترین رده ایران 
در رنکینگ با کى روش محســوب مى شود بلکه یک 
نکته مهم دیگر هم دارد. به نوشته 11 نیوز، تیم ملى در 
صورت حفظ این رتبه و باقى ماندن در جمع 24 تیم برتر 
رنکینگ تا زمان قرعه کشى رقابت هاى جام جهانى 2018

مى تواند در ســید 3 این بازى ها جاى گرفته و شانس 
صعود خود از مرحله گروهى را افزایش دهد. بدین ترتیب 
بازى هاى پیش روى تیم ملى که به دلیل صعود ایران به 
جام جهانى به نوعى تشریفاتى تلقى مى شوند نیز اهمیت 
ویژه اى پیدا مى کنند و ایران باید از دو بازى بعدى اش 

هم نتیجه بگیرد.

رؤیاهاى جدید 
خلعتبرى

ر ر یم ین ری ز ب یى س
اســت. عکس هایى با حضور رامین رضاییان. مدافع 
فصل قبل پرسپولیس که استقاللى ها امید زیادى به 
جذب او دارند، در تمرینات تیمى شرکت کرده که امسال 
براى اولین بار مجوز حضور در لیگ اروپارا به دست آورده

است.«11 نیوز» درباره آخرین وضعیت رامین نوشته: 
رامین رضاییان و «بنتزى محسل» 

از رژیم اشغالگر قدس به صورت 
آزمایشى، یک هفته در اردوى 
اوستنده که  در واخنینگن هلند 
برپا شده حضور خواهند داشت 
بــه صالحدید  و پس از آن
«یوس فاندرهایگه» سرمربى 
اینتیم با یکىاز این دو بازیکن
قرارداد رسمى امضا خواهد شد.

«آدام ماروسیچ» ســتاره و بال 
راست اوستنده به تازگى به تیم

التزیوى ایتالیا پیوسته و 
قرار است جانشین 

او از بین رامین 
بنتــزى  و 

محســل 
انتخــاب

شود.

یکى دو ســالى اســت که هرچ
غیرشــفاف، اما میزان ق
لیگ برترىروىس
اعالم مى شود

کاوه رضایى
شده بود
ک شــد
عالوه

بر اینش
هم میزا
و مطابق پی
اولین باشگاهى
واکنش نشان داده. اس
که بیش ا فشار قرار دارند

 غیرح

مهدى رحمتى، خسرو حیدرى، پژمان منتظرى و مجتبى جبارى چهار بازیکن استقالل هســتند که تجربه حضور در این تیم را از دهه 80 در کارنامه دارند و حاال در فصل پیش 
رو و لیگ هجدهم هم براى اســتقالل به میدان خواهند رفت. رحمتى، حیدرى، منتظرى و جبارى در کنار هم آخرین قهرمانى اســتقالل در لیــگ دوازدهم را تجربه کرده اند؛ 
در حالى که هر یک از این ســتاره ها در اوج دوران آمادگى و پختگى با بازى هاى درخشان خود ســهم پر رنگى در قهرمانى یکى از بهترین استقالل هاى تمام فصول لیگ برتر
 داشــتند. حاال و در حالى که هر چهار بازیکن ســى و چند ســالگى را مى گذرانند و ممکن اســت خبــرى از آن آمادگى ســال هاى دور نباشــد، منصوریان بــه تجربه آنها 
اعتماد و روى آنها بــراى حضور در لیــگ هفدهم و لیگ قهرمانان آســیاى فصل آینده حســاب ویژه اى باز کرده اســت. قرارداد چهــار بازیکن قدیمى اســتقالل در پایان 
لیــگ هجدهم به اتمام مى رســد و آنها از حــاال مى خواهند طــى دو فصل پیش رو بــراى هواداران اســتقالل خاطره ســازى کنند و با خاطــره اى خــوش از فوتبال کناره

بگیرند.

تیم ملى در سید 3 
جام جهانى   دهه هشتادى ها 

فنىبــراى بازیکنــان فراهمکرده نظر خوبــى را از
 است.»

خلعتبرى ادامه داد:«به عنوان یک بازیکن حرفه اى قطعًا 
با دلیل و منطق پدیده را انتخاب کردم. مدیران این تیم 
یعنى آقایان کریمویى مدیرعامل و سرآسیایى مدیر تیم 
کامًال تالش دارند تا تیمشان بدون حاشیه فعالیت کند 
و فقط به مسائل حرفه اى فوتبال مى پردازند. خب این 
شرایط براى یک بازیکن کامًال ایده آل است و من هم 
علیرغم پیشنهادهایى که داشتم در نهایت تصمیم به 
در پدیده گرفتم و از انتخاب پدیده کامًال راضى حضور

هســتم وامیدوارم در این تیم روزهایى بهتر از قبل را 
تجربه کنم.  تمام تمرکزمان روى این است که تیم در 
لیگ هفدهم نتایج خوبى بگیرد و فکر مى کنم ابزار الزم 
براى رسیدن به موفقیت را هم داشته باشیم.برنامه ریزى 
مسئولین تیم هم قرار گرفتن در رتبه هاى باالیى جدول 
است و اگر مشکل خاصى پیش نیاید توان کسب سهمیه 

آســیایى را هم 
داریم. ما آرزوهاى 

بزرگــى در پدیده 
داریم و دوست داریم 
این تیم هم به یکى 
از قدرت هاى فوتبال 
ایران تبدیل شود. باید 
منتظر قرعه کشى بازى 
ها باشــیم تا وضعیت 

میزبانى بــازى هاى تیم 
در نیم فصل مشخص شود. 

البته تیمى که مثــل پدیده 
هدف هاى بزرگــى دارد همه 

بازى ها برایش ســخت است و با 
تالش بازیکنان قطعاً مى توانیم موفق 

باشیم.»  وى در پایان گفت:«مشهد دو
ورزشگاه دارد که من قبًال در ورزشگاه ثامن 
از اردوى تیم در قبل بازى کردم و االئمه(ع)

ترکیه هم یک جلسه تمرینى در ورزشگاه امام 
رضا(ع) داشتیم. وضعیت این دو ورزشگاه اصًال 
با هم قابل قیاس نیست و امیدوارم شرایطى به 
وجود آید که هواداران مشهدى بتوانند از این 
ورزشگاه مدرن و مجهز براى تشویق تیمشان 

استفاده کنند.»

 بار همراه با پدیده

ى جدید  
برى
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نصف جهان  هاشم بیک زاده در تکاپوى این است که 
هر طور شده از سوى سازمان لیگ به عنوان بازیکن 
آزاد معرفى شــود تا بدون اینکه سهمیه لیگ برترى 
محســوب شــود بتواند یکى از تیم ها را مجاب به 

استخدام خود کند.
بیک زاده را مى توان یکى از بدشانس ترین بازیکنان 
سال هاى اخیر فوتبال ایران اســت. او در مسابقات 
انتخابى جام جهانى 2014 بازیکــن ثابت تیم ملى 
بود اما در آستانه مســابقات جام جهانى مصدوم شد 
و نتوانســت در این مسابقات شــرکت کند. او بعد از 
جام جهانى بهبود یافت و دوبــاره به اردوى تیم ملى 
دعوت شــد اما در آخرین تمرینات قبل از آغاز جام 
ملت هاى آســیا دوباره مصدوم شــد و از فهرست

 تیم ملى خط خورد.
بدشانســى هاى بیک زاده فقط به مصدومیت هاى 
بدموقــع او برنمى گردد. او فصل گذشــته در نقل و 
انتقاالت نیم فصل دوم به تراکتورســازى رفت و بعد 
از انجام یکى دو بازى به دلیل محرومیت تراکتور از 
جذب بازیکن، دیگر نتوانست در این تیم بازى کند و 

مجبور شد تا پایان فصل فقط تمرین کند.
حاال که فصل تمام شــده باز هم مشــکل جدیدى 
براى بیک زاده به وجود آمده که فعًال مانع پیوســتن 
او به تیم هاى دیگر شده است. ماجراى مربوط به او 
و باشگاه تراکتورسازى باعث شده تا شبهاتى درمورد 
آزاد بودن او بــه وجود بیاید. از ســوى کمیته نقل و 
انتقاالت ســازمان لیگ هم به او اعالم شده که در 
آیین نامه چنین موردى پیش بینى نشــده و به همین 
دلیل آینده این بازیکن در هاله اى از ابهام قرار گرفته 
اســت. او باید چند روزى صبر کند تــا وضعیتش در 
سازمان لیگ مشخص شود و سپس به پیشنهاداتش 

پاسخ دهد.  

نصف جهان   زردپوشــان در پنجمین دیدار تدارکاتى 
خود  جهت آمادگى شــروع رقابت هاى لیگ برتر به 
مصاف پیکان مى رود.تیم فوتبال سپاهان در راستاى 
آماده سازى خود براى لیگ هفدهم به مصاف تیم پیکان 

تحت هدایت مجیدجاللى مى رود. 
ســپاهان این روزهــاى در حال آماده ســازى براى 
هفدهمین دوره لیگ برتر اســت و در این راستا قصد 
برگزارى مسابقات تدارکاتى جهت رسیدن به ترکیب 

مورد نظر کرانچار است.
زردپوشان اصفهانى در این راســتا امروز چهارشنبه  
14 تیرمــاه به مصاف بــادران لیگ یکــى خواهند
 رفت و روز یک شنبه 18 تیرماه در ورزشگاه نقش جهان 
به میزبان پیکان خواهند بود.سپاهان پس از مشخص 
شدن قرعه کشى لیگ برتر نیز قصد برگزارى چند دیدار 

دیگر با تیم هاى لیگ برترى را دارد.

روز دوشــنبه اعــالم شــد مراســم قرعه کشــى 
هفدهمیــن دوره لیگ برتر روز 18 تیــر ماه برگزار
 خواهد شــد. بــه این ترتیــب فاصله بیــن زمان 
قرعه کشى و زمان برگزارى اولین بازى لیگ کمتر 
از 20 روز خواهد بود. همین فاصله کم باعث شد تا 
اولین اعتراض رســمى مربوط به دوره جدید لیگ 
برتر توســط مجید جاللى انجام شــود. سرمربى 
پیکان معتقد اســت اگر قرعه کشــى زودتر برگزار 
شــود، تیم ها با خیــال راحت حریفــان تدارکاتى 
خود را انتخــاب مى  کنند. اعتراض آقــا معلم البته 
درســت به نظر مى  رسد و بهتر بود ســازمان لیگ 
زودتر از اینها قرعه کشــى لیــگ هفدهم را برگزار

 مى کرد.
با این وضعیت احتماًال باید منتظر فصل پرتنشــى 
باشــیم. با توجه به برنامه اردوهاى تیم ملى، حضور 
پرســپولیس در مرحلــه یک چهــارم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا و شــروع فصل جدید این رقابت ها 
در اواخر سال 1396 احتمال ایجاد مشکل و اختالف 
میان تیم ملى و تیم هاى باشــگاهى و سازمان لیگ 

وجود دارد. 

با توافق على کریمى با باشــگاه نفت 
تهران، شانزدهمین تیم لیگ برترى هم 

سرمربى اش را شناخت. در این مدت که مدیران باشگاه ها 
مشغول بررسى گزینه هاى مختلف براى سپردن هدایت 
تیمشان به آنها بودند، نام هاى زیادى مطرح شد. مربیان 
زیادى پاى میز مذاکــره رفتند و حتــى برنامه دادند و 
دستیارانشان را هم معرفى کردند اما لیگ برتر فقط 16 
تیم دارد که تقریبًا نیمــى از تیم ها با همان مربى فصل 
قبلشــان ادامه مى دهند و بقیه هم خیلى زود به گزینه 
مورد نظرشان رسیدند. در این بین اما مربیان معروف و 
شناخته شده اى هم بودند که بدون تیم ماندند. شاید بد 
نباشد نگاهى به این مربیان و دالیل بیرون ماندنشان از 

گود بیاندازیم.

حسین فرکى؛ سقوط باورنکردنى
وقتى حســین فرکى در دو فصــل متوالى بــا دو تیم 
مختلف یعنى فوالد خوزستان و ســپاهان اصفهان به 
مقام قهرمانى در لیگ هاى سیزدهم و چهاردهم رسید 
هیچکس فکر نمى کرد دو ســال بعد او در بین تیم هاى 
لیگ برترى هیچ خواهانى نداشــته باشــد اما دو فصل 
نزول عجیب وغریب، کار خــودش را کرد و حاال یکى 
از پرافتخارتریــن مربیان لیگ برتر، بــدون تیم مانده 

است. نتایج نسبتًا ضعیف 
او با سپاهان در لیگ پانزدهم 
شاید کمى طبیعى به نظر مى رسید. ماجراى درگیرى او 
با محرم نویدکیا، فضاى تیم را متشنج کرده بود و در این 
دعوا، فرکى حامى زیادى نداشت. در نهایت هم خیلى زود 
اصفهان را ترك کرد و تا پایان این فصل به تیم دیگرى 
نرفت اما در شروع لیگ شانزدهم مدیران باشگاه سایپا 
با این امید که تیمشان در قواره یک مدعى ظاهر شود، 
سایپا را به او سپردند. نتایج ناامید کننده اما خیلى زود از راه 
رسیدند و از همان اوایل فصل، زمزمه هاى برکنارى فرکى 
به گوش مى رسید. باوجوداین، مدیران سایپا، فرکى را تا 
پایان فصل نگه داشــتند و او هم در روز آخر لیگ موفق 
شد سایپا را در لیگ برتر نگه دارد! این اما موفقیتى براى 
فرکى محسوب نمى شــد و براى همین هم بود که در 
فصل نقل وانتقاالت، اسم او چندان شنیده نشد. فقط در 
روزهاى ابتدایى فصل نقل وانتقاالت بود که از او به عنوان 
یکى از گزینه هاى هدایت تراکتورسازى نام برده شد. اما 
با عدم استقبال در افکار عمومى در تبریز نام او خیلى زود 
کنار رفت و یحیى گل محمدى سرمربى تراکتورسازى 
شد. درست است که کارنامه فرکى در دو سال اخیر اصًال 
قابل دفاع نبوده اما اینکه او به این زودى از ذهن مدیران 
باشگاه ها برود و جایى روى نیمکت 16 تیم لیگ برترى 

نداشته باشد 
هــم چندان 
فتنــى  یر پذ
؛  نیســت
لبته او قطعًا  ا
پیشنهادهایى 
از لیگ دسته 
اول داشــته 
و دارد امــا آنهــا را رد کرده 
چون فکــر مى کند رفتن 
به دســته یک براى او 
خیلى زود اســت! 
در روزهایى که 
محــرم نوید 
بــا  کیــا 
مشکالت 
مختلف در 
سپاهان مواجه 
مى شد، خیلى ها 
مى نوشــتند که آه 
فرکى بخاطر حاشــیه 
هایى که ایجاد شــده بود 
او را گرفتــه اســت، آیا باید 
دلیل وضعیت این روزهاى ســپاهان را هم آه نوید کیا 

و هواداران سپاهان دانست؟!

پرویز مظلومى؛ همچنان خارج از گود
پرویز مظلومى بعد از اینکه در لیگ پانزدهم با استقالل 
به مقامى بهتر از سومى نرســید از این تیم کنار گذاشته 
شد؛ البته در این اتفاق، شکست سنگین 4 بر 2 در مقابل 
پرســپولیس هم مؤثر بود. با وجود این، اســتقالل در 
آن ســال آنقدر هم بد نبود که ســرمربى اش در فصل 
بعدى بدون تیم بماند اما واقعیت این است که مظلومى 
مدت هاست از فهرست مربیان مطرح ایران خارج شده 
است. حتى خیلى از طرفداران استقالل در ابتداى همان 
فصل هم از اینکه او مربى تیمشان شد، متعجب بودند. 
باوجوداین، مظلومى همیشه یکى از گزینه هاى نشستن 
روى نیمکت  هاى لرزان اســت زیرا نشان داده مى تواند 
حداقل انتظارات را برآورده کند. شــاید براى همین هم 
بود که در اواخر لیگ شــانزدهم به مشهد رفت تا جاى 
رضا مهاجرى را روى نیمکت پدیــده بگیرد. پدیده در 
آن دوره نتایج خوبى نمى گرفت و پنج شکست متوالى 
را تجربه کرده بود. مظلومى بــا مدیران پدیده به توافق 
رسید و عکس یادگارى هم انداخت اما پس از یک فعل 
و انفعال، قرارها به هم خورد و مهاجرى سر جایش باقى 
ماند و آن پنج باخت متوالــى را با پنج برد متوالى جبران 
کرد. این وسط اما اتفاقى که افتاد، وجهه مظلومى را خراب 
کرد. نام سرمربى سابق استقالل در فصل نقل وانتقاالت 
هم خیلى مطرح نشــد اگرچه خودش در یکى دو نوبت 
مدعى شد که چند پیشنهاد از تیم هاى لیگ برترى دارد 

اما در نهایت براى دومین فصل متوالى، جایى روى 
نیمکت  تیم هاى لیگ برتر پیدا نکرد.

صمد مرفاوى؛ که گاهى هســت و گاهى 
نیست

آنچه اغلب کارشناسان براى صباى قم در لیگ شانزدهم 
پیش بینى مى کردند اتفاق افتاد و صبا با هدایت عبدالصمد 
مرفاوى از لیگ برتر ســقوط کرد. مرفاوى قبل از اینکه 
به صبا بیاید، یکســال بدون تیم مانده بود اما یکســال 
قبل  تر از آن هم ســرمربى پیکان بود که آن تیم را هم 
نتوانست در لیگ برتر نگه دارد. صباى فصل 96-95اما 
تیم پرماجرایى بود. مرفاوى از همان ابتداى فصل درگیر 
مشکالتى بود که گریبان تیمش را گرفته بود. از همان 
روزها مشخص بود که این تیم آخر و عاقبت خوبى ندارد 
زیرا تیم مشــکل بازیکن داشــت و نکته مهمتر اینکه 
مرفاوى قبًال هم نشــان داده بود که توانایى نجات یک 
تیم بحران زده را ندارد. کما اینکــه در همین فصل هم 
برخى مدیران در باشگاه، متوجه این موضوع شده بودند و 
مى خواستند با سپردن تیم به سهراب بختیارى زاده جلوى 
ســقوط صبا را بگیرند اما این اتفاق نیافتاد و مرفاوى در 
صبا ماند و با وجود نتایج نســبتًا خوبى که در بازى هاى 
پایان فصل گرفت، نتوانست از سقوط تیمش جلوگیرى 

کند.

2 عدد «ف.ك» و بقیه؛ گوش  به زنگ ها
به جز این ســه مربى، مربیان مطرح دیگرى هم هستند 
که در شــروع لیگ هفدهم آنهــا را روى نیمکت هیچ 
تیمى نخواهیم دید. فرهاد کاظمى، لیگ شــانزدهم را با 
سیاه جامگان شــروع کرد و با ماشین سازى به پایان برد. 
ماشین سازى ســه هفته مانده به پایان لیگ، سقوطش 
قطعى شد و ســیاه جامگان با اکبر میثاقیان در روز آخر از 
سقوط نجات پیدا کرد. فیروز کریمى هم که در نیم فصل به 
آبادان رفته بود، فصل را با رتبه دوازدهم به پایان برد. این 
نتیجه باب طبع مدیران صنعت نفت نبود و آنها تصمیم 
گرفتند براى لیگ هفدهم هدایت تیمشان را به یک «ف. 
ك» دیگر یعنى فراز کمالوند بدهند. نعیم ســعداوى که 
به طور غیر منتظره اى در ابتداى لیگ شانزدهم سرمربى 
فوالد شده بود تا پایان لیگ ســر جایش باقى ماند اما از 
همان ابتدا هم معلوم بود که او گزینه مطلوب اهوازى ها 
نیســت و به همین دلیل خیلى آرام و بى سروصدا نیمکت 
فوالد را به سیروس پورموســوى واگذار کرد. نکته مهم 
درباره این مربیان اما این اســت که همه آنها امیدوارند 
در طول فصل جایگزین یکى از مربیان شــاغل در لیگ 
برتر شــوند. به هرحال تجربه نشــان داده که در فوتبال 
ایران ثبات چندانــى روى نیمکت ها وجــود ندارد و هر 
لحظه ممکن اســت خبر برکنارى یک مربى به گوش 
برسد. به همین دلیل مربیان بیرون گود مانده، با عالقه و 
هیجان، نتایج لیگ برتر را دنبال مى کنند و خودشــان را 
پیگیر نشــان مى دهند تا در اولین فرصت به لیگ برتر

 برگردند.

ابتداى لیگ سیزدهم، آندو گرانقیمت ترین بازیکن 
لیگ برتر بود. ستاره اى که پس از مذاکرات طوالنى، 
با رقمى سرســام آور قراردادش با استقالل را تمدید 
کرد و گرانقیمت ترین بازیکــن تاریخ فوتبال ایران 
شد. هر چند هیچوقت، مشخص نشد آبى هاى تهران 
دقیقًا چقدر براى نگهداشتن او هزینه کرده اند اما در 

شایعات، رقم او از 2/5میلیارد هم فراتر مى رفت.
حاال پس از چهار ســال، آندو در آستانه خداحافظى 
از فوتبال اســت. هیچکدام از تیم هــاى لیگ برتر، 
عالقه اى بــه خرید آنــدو ندارند و فقط پیشــنهاد 
على کریمى مى توانــد خداحافظى آنــدو را عقب 
بیاندازد. رؤیاى بازگشت به استقالل، براى آندو تمام 
شده است و دیگر باشگاه هاى بزرگ هم پیشنهادى 
به او نداده اند. حاال آنــدو، باید منتظر تصمیم نهایى 
کریمى باشــد. اگر کریمى او را بخواهــد، در نفت 
مى ماند و در غیر اینصــورت، قهرمانى جام حذفى با 

نفت شاید آخرین بازى دوران بازیگرى آندو باشد.
آندو تا همین یکسال قبل هم بازیکن ثابت و کاپیتان 
تیم ملى بود اما حاال، بخت حســابى از او دور شده 
است. آنقدر که حتى یک پیشــنهاد بزرگ، او را یاد 
روزهاى خوبش در اســتقالل، تراکتــور و تیم ملى 

نمى اندازد.

هاشم به دنبال آزادى!

مصاف سپاهان و آقا معلم

اعتراض 
به زمان قرعه کشى

گران ترین بیکار ایران

مربیانى که سر نخواستن آنها دعواست

 جایى روى

فرکى و آه سپاهانى ها! 

 در شرایطى که امسال همه بازیکنان خودشان را به 
آب و آتش مى زنند تا لژیونر شوند و شانس بیشترى 
براى دعوت شدن به تیم ملى داشته باشند، حامد لک 
خالف بقیه عمل کرده اســت. او که بــه اردوى آخر 
تیم ملى دعوت شــده بود، علیرغم داشتن پیشنهاد 
از یونان بــه ادعاى خودش، تصمیم گرفت امســال 
به فوالد برود. لک در مصاحبه اى که جام نیوز آن را 
منتشر کرده درباره لژیونر نشدنش توضیح داده و گفته: 
«نیم فصل قبل هم از سوئد پیشــنهاد آمد که کامًال 
جدى بود که به آن پاسخ مثبت ندادم اما دیدید پس از 
آن یک گلر ایرانى به لیگ این کشور رفت؛ پیشنهاد 
اخیر پانیونیوس یونان بین مدیر برنامه ها بود و مدام 
هم به من گفته مى شــد عجله نکنم و هنوز مى توانم 
پیشــنهادات اروپایى را به دلیل زمانى که وجود دارد 

بررسى کنم ولى واقعًا وقتى پیشــنهاد فوالد رسید و 
حســن نیت مدیریت و کادر فنى این تیم را دیدم به 
دیگر پیشــنهادات توجهى نداشتم تا لیگ جدید کنار 

مردم خونگرم خوزستان باشم.»

 

استقالل، جوان هایش را قرض مى دهد؟ چرا لژیونر نشدم؟

محرومیت دو بازیکــن و یک مربى لیگ 
برترى فوتســال بخاطــر مصاحبه  علیه 
مسئوالن کمیته فوتســال با گرفتن تعهد 

از آنها لغو شد! 
یکى از خروجى هاى جلسه هیئت رئیسه 
سازمان لیگ فوتسال محروم کردن افرادى 
بود که علیه کمیته فوتســال و مسئوالن 
ســازمان لیگ مصاحبه کــرده بودند. بر 
این اساس، اعالم شــد مصطفى نظرى و 
رضــا ناصــرى دروازه بــان و مربى تیم 
تأسیسات دریایى و همچنین على صمیمى 
دروازه بان تیم مس سونگون بخاطر همین 

مصاحبه ها تا اطالع ثانوى محروم هستند.
این حکم اعضاى هیئت رئیسه سازمان لیگ 
واکنش منفى وحید شمســایى سرمربى-
بازیکن تیم تأسیسات را در پى داشت و وى 
به شدت نسبت به این حکم اعتراض کرد. 
همچنین بعضى از اهالى فوتسال هم نسبت 

به این محرومیت ها انتقاد کردند.
در نهایت محرومیت این بازیکنان و مربى 
لیگ برترى فوتسال روز دوشنبه با گرفتن 
تعهد از مسئوالن باشگاه هاى تأسیسات و 

مس سونگون رفع شد!
کاظم ســلیمانى دبیر کمیته فوتســال در 

این خصــوص گفت: بازیکنــان و مربیان 
باید فقط بــه فکر بازى کردن باشــند و از 
صحبت درباره مسائلى که در حیطه وظایف 
آنها نیست، خوددارى کنند. بعد از تصمیم 
هیئت رئیسه، با مساعدت و نظر مثبت على 
کفاشیان مقرر شد تا این محرومیت ها لغو

 شود.
وى افــزود: مــا از ســال گذشــته 
دســتور العملى داریــم کــه در صورت 
تکــرار ایــن مــوارد، محرومیــت هاى 
شدیدى شــامل حال بازیکنان و مربیان

 مى شود.

در فصل نقل و انتقاالت جذب بازیکنان کم نام و نشان 
اما مستعد در دستور کار استقاللى ها قرار گرفته است و 
آنها یکى پس از دیگرى با استعدادهاى مورد نظرشان 

قرارداد امضا مى کنند.
با ستاره هایى که اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت 
جذب کرده طبیعى اســت که فرصت بازى به خیلى 
از بازیکنان جوان این تیم نمى رسد و به نظر مى رسد 
کادرفنى استقالل باید در مورد آنها تصمیمى جدى 

بگیرد. 
شاید ساده ترین راهى که به ذهن مى رسد این است که 
علیرضا منصوریان بازیکنانى را که فکر مى کند کمتر 
فرصت بازى به آنها مى رسد را به تیم هاى دیگر قرض 
بدهد تا آنها تجربه بازى در لیگ برتر را پیدا کنند و با 

شرایطى بهتر براى سال هاى بعد به این تیم برگردند. 
این راهى اســت که تقریبًا در تمام لیگ هاى معتبر 
اروپایــى اجرا مى شــود و اگر علیرضــا منصوریان 
بازیکنانش را بــه تیم هاى دیگر قــرض بدهد، آنها 
مى توانند در سا ل هاى بعد با تجربه بیشتر به تمرینات 

این تیم اضافه شوند. 

لغو محرومیت با تعهد  



1414حوادثحوادث 2978 سال چهاردهمچهارشنبه  14 تیر  ماه   1396

چهل تکه

رئیس پلیس شهرستان اسالمشــهر از دستگیرى دو سارق 
محتویات خودرو خبر داد.

سرهنگ ابراهیم حســن آبادى درتشــریح این خبر گفت: 
مأموران کالنترى 16 موسى آباد هنگام گشتزنى به سرنشینان 
یک خودروى سوارى، مشــکوك و براى بررسى موضوع به 
خودرو نزدیک شدند اما متهمان به محض مشاهده پلیس فرار 
کردند، ولى مأموران موفق شدند پس از طى مسیر کوتاهى 

خودرو را متوقف کنند. 
وى در ادامه خاطرنشان کرد: در بازرسى از خودروى متهمان 
تعدادى ابزار آالت سرقت، باترى خودرو و پنل ضبط کشف 
شد و متهمان به همراه اموال مکشوفه براى تکمیل پرونده و 

تحقیقات بیشتر به کالنترى منتقل شدند. 

در پى تماس شهروندان با ســامانه 125 ستاد فرماندهى آتش نشانى 
تهران بالفاصله آتش نشانان ایســتگاه 4، گروه امداد و نجات 1 و نیز 
گروه ویژه مقابله با حوادث خطرناك و شیمیایى (گروه هزمت) به همراه 

خودروى دستگاه تنفسى را به محل حادثه در بازار تهران اعزام کرد.
پس از بررسى هاى اولیه معلوم شد چندین گالن حاوى مواد شیمیایى 
نامشخص در سطح خیابان و گذر گاه رهگذران و درکنار سطل زباله در 
بازار تهران رها شده بود که به شــدت امنیت و سالمتى شهروندان را 

تهدید مى کرد.
محمد یزدانى افسر آماده منطقه 5 عملیات سازمان آتش نشانى در مورد 
نحوه عملیات آتش نشانان ابراز داشت: آتش نشانان بالفاصله با استفاده 
از تجهیزات محل حادثه را ایمن کردند و سپس گالن هاى مواد شیمیایى 

جهت بررسى مواد داخل گالن ها به ایستگاه آتش نشانى انتقال یافت.

 دزد مسلح خانه هاى خاش در عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر 
شد.

رئیس پلیس شهرستان خاش در تشــریح این خبر گفت: در پى 
وقوع چند سرقت خانه و گزارش سرقت هاى مشابه که باعث سلب 
آسایش در بین شهروندان شده بود موضوع به صورت ویژه دردستور 
کار فرماندهى و مأموران کالنترى 12 این شهرستان قرار گرفت. 

سرهنگ احمد ثمره حسینى اظهار داشت: با انجام کار اطالعاتى 
گسترده و تالش چند روزه مأموران پلیس، در اقدامى به موقع سارق 
مورد نظر شناسایى و در حالى که با یک دستگاه خودرو در حال تردد 

بود، دستگیر شد. 
این مقام انتظامى در ادامه افزود: این متهم که در ابتدا منکر انجام 
هرگونه جرمى شده بود با تحقیقات تخصصى کارآگاهان پلیس به 

هشت سرقت مسلحانه خانه اعتراف کرد.  

دزدان اسالمشهر
 دستگیر شدند  

کشف مواد شیمیایى خطرناك
 در بازار تهران

دستگیرى
مرد هفت تیرکش خانه هاى خاش 030201

با شکسته شــدن حکم قصاص و زندان یک زن و دختر 
و پسرش که متهم هستند با همدســتى هم پدر خانواده 
را کشــته اند آنها روز دوشــنبه براى دومین بار پاى میز 

محاکمه ایستادند. 
رسیدگى به این پرونده از سى و یکم مرداد 92 به دنبال پیدا 
شدن جنازه «ابراهیم» 46ساله در بیابان هاى رمزآباد در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
تحقیقات پلیسى آغاز شــده و مأموران به اختالف هاى 
دنباله دار ابراهیم و همسر 40 ساله اش به نام «عصمت» 
پى برده بودند که این زن لب به اعتراف گشود و به کشتن 
همسرش با همدستى دختر 20ساله اش «روناك» و پسر 
16ساله اش «محسن» اعتراف کرد. در حالى که روناك 
و محسن همدستى در جنایت را پذیرفته و در شعبه دوم 
دادگاه کیفرى یک استان تهران پاى میز محاکمه ایستاده 
بودند عصمت ادعاى تازه اى مطرح کرد و گفت محسن 
دست به جنایت زده است. محسن نیز مشارکت در قتل 

را پذیرفت.
در آن جلسه هیئت قضائى عصمت را به قصاص ومحسن 
را طبق ماده 91 قانون مجازات اسالمى جدید که امتیازى 
نسبت به قانون پیشین براى محکومان زیر 18سال، که 
ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درك نکرده اند و 
یا در کمال عقل آنها شبهه وجود دارد در نظر گرفته است، 
به پرداخت دیه و پنج سال زندان محکوم کرد. روناك نیز 
به اتهام معاونت در قتل به سه سال زندان محکوم شد.این 
حکم اما در دیوان عالى کشور تحت رسیدگى قرار گرفت و 
تأیید نشد. به این ترتیب پرونده براى از سرگیرى تحقیقات 

به شعبه ویژه اطفال دادگاه کیفرى فرستاده شد.
در جلسه رســیدگى به این پرونده که در شعبه چهارم به 
ریاســت قاضى اصغرعبداللهى و با حضور یک مستشار 
تشکیل شد عصمت به دفاع پرداخت و منکر دست داشتن 
در جنایت خانوادگى شــد. وى گفت: «شــوهرم با زنان 
زیادى در ارتباط بود و بــه من و فرزندانم خرجى نمى داد 
ولى من هیچ وقت تصمیم به قتل او نگرفتم. پسرم خودش 
به تنهایى نقشه قتل پدرش را کشید و اجرا کرد. شوهرم 

صبح بیدار شده بود که محسن از پشت سر به او حمله کرد 
و گلویش را گرفت. سپس با چاقو چندین ضربه به شکم او 
زد. وقتى شوهرم جان سپرد من و محسن و دخترم از ترس 
جنازه را به بیابان هاى رمزآبــاد بردیم و آنجا رها کردیم.

باورکنید من و روناك از رفتار محسن شوکه شده بودیم 
و بعد از این ماجرا با محسن دعوا کردیم.من قبل از اینکه 
پلیس به ماجرا پى ببرد تحت تأثیر حرف هاى پسرم به او 
قول دادم اگر پلیس به ماجرا پى برد همدستى در قتل را 
گردن بگیرم. من براى نجات پسرم از قصاص، به دروغ 
گفتم که چندین ضربه چاقو به شــوهرم زده ام. اما حاال 

مى گویم بى گناهم.»
سپس محســن که در کانون اصالح و تربیت نگهدارى 
مى شــود به دفاع پرداخت و خودش را عامل قتل پدرش 
معرفى کرد و گفت: «بخاطر رفتارهاى بد پدرم نقشه قتل 
را کشیدم و به تنهایى آن را اجرا کردم. شب قبل از ماجرا 
او بار دیگر سر غذا با مادرم درگیر شد. او با زنان زیادى در 
ارتباط بود و قصد داشت مادرم را طالق دهد. صبح که بیدار 
شد مى خواستم او را تهدید کنم تا دست از بدرفتارى بردارد. 
براى ترساندن او چاقو برداشتم اما پدرم شروع به داد و فریاد 
کرد که با هم درگیر شدیم و من چند ضربه چاقو به او زدم. 

وقتى مادرم بیدار شد و سعى کرد مانع درگیرى شود یک 
ضربه چاقو هم به دست او زدم. مادر و خواهرم در این ماجرا 
دستى نداشتند و براى اینکه من را از مجازات قصاص رها 

کنند به دروغ به همدستى در قتل اعتراف کردند.»
وقتى نوبت دفاع به روناك رسید گفت: «دانشجوى ترم 
سوم رشته حقوق بودم که برادرم پدرم را کشت و من هم 
به زندان افتادم. وقتى پدر و برادرم با هم درگیر بودند من از 
ترس بیهوش شدم. باور کنید دستى در این قتل نداشتم.» 
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 

صادر کند.

تابستان سال 94، دختر 22 ساله اى به نام «نگار» خودش 
را به پلیس تهران رســاند و از دو مرد فروشــنده به اتهام 
آدم ربایى و تعرض شکایت کرد. او توضیح داد: «چندماهى 
بخاطر مشــکالت مالى دنبال کار مناســب بودم. هرجا 
رفتم بخاطر تحصیالت ایراد مى گرفتند تا اینکه یکى از 
آشنایان آدرس فروشگاه لباس زنانه اى را داد و گفت آنها 
به فروشنده نیاز دارند. به آدرس فروشگاه رفتم و با صاحب 
فروشگاه صحبت کردم و قرار شد مشغول کار شوم. روز 
بعد وقتى به فروشگاه رفتم، صاحب فروشگاه به بهانه اى 
مرا به طبقه باال برد. بعد از دقایقى برادرش آمد و آنها بعد از 

آنکه دهانم را بستند...»
با طرح شکایت، مأموران پلیس به آدرس فروشگاه رفتند 
و صاحب آن به نام «نبى» 24 ساله و برادرش «فؤاد» 21 
ســاله که هر دو از تبعه افغان بودند را بازداشت کردند. دو 
متهم در جریان تحقیقات پلیس به جرمشان اعتراف کردند. 
با کامل شــدن تحقیقات، پرونده براى رسیدگى به شعبه 
هشتم دادگاه کیفرى یک استان تهران فرستاده شد. در 
جلسه رسیدگى که به ریاست قاضى اصغرزاده و با حضور 
قاضى توکلى به صورت غیرعلنى برگزار شــد، شاکى به 

جایگاه دعوت شد و بار دیگر شکایت خود را مطرح کرد.
بعد از توضیحات شاکى، متهم ردیف اول در جایگاه حاضر 
شــد و در دفاع از خودش گفت: «وقتى نگار براى کار به 

مغازه آمد، قبول کردم و قرار شد از فرداى آن روز در مغازه 
مشغول کار شود. روز بعد وقتى او را دیدم وسوسه شدم و از 
او خواستم به بهانه بازدید از دیگر اجناس به طبقه باال بیاید. 
او قبول کرد و با هم به طبقه دوم مغازه رفتیم.» متهم در 
ادامه گفت: «قبول دارم او را مورد اذیت و آزار قرار دادم اما 
شاکى دروغ مى گوید و دهانش را نبستم. از طرفى او با میل 
خودش به مغازه آمده بود و مرتکب آدم ربایى هم نشده ام.» 
در ادامه، متهم ردیف دوم به دســتور ریاســت دادگاه در 
جایگاه قرار گرفت. او بعد از تفهیــم اتهاماتش در دفاع از 

خود، جرمش را انکار کرد.
در پایان جلسه بعد از آخرین دفاع، هیئت قضائى بعد از شور، 
با توجه به مدارك موجود در پرونده هر دو متهم را از اتهام 
آدم ربایى تبرئه و نبى را به صد ضربه شالق و فؤاد را به 99 
ضربه شالق محکوم کرد. همچنین قضات شعبه با توجه 
به تحقیقات در دادســرا که ورود آنها به کشور مجاز بوده 
است، براى مجازات تکمیلى، حضور آنها را به علت تعرض 
به نوامیس ایرانى خطرناك دانست و تشخیص داد باید از 

کشور خارج شوند. 

بامداد پنجم خرداد ماه امسال بود که گزارش مرگ 
مرموز دخترى نوجوان به قاضــى جنایى پایتخت 
اعالم شد. جســد این دختر مقابل ســاختمانى در 
غرب پایتخت پیدا شده بود. قربانى حدوداً 16ساله 
بود و بــا توجه به آثار شکســتگى و کوفتگى روى 
بدنش به نظر مى رسید از بلندى سقوط کرده است. 
هیچکس لحظه ســقوط را ندیده بــود اما احتمال 
مى رفت وى از ســاختمان پنج طبقه اى که جسد 

مقابل آن کشف شده بود سقوط کرده باشد.
جسد را رهگذران چند ساعت پس از حادثه دیده و 
پلیس را خبر کرده بودند. کارآگاهان در نخســتین 
اقدام به تحقیق از ســاکنان ســاختمان پنج طبقه 
پرداختند اما هیچکس قربانى را نمى شــناخت. به 
این ترتیب جسد با دستور قاضى جنایى به پزشکى 
قانونى منتقل شد تا علت اصلى مرگ وى مشخص 
شود. از سوى دیگر تیمى از کارآگاهان، جستجوى 
خود را بــراى به دســت آوردن هویــت قربانى و 

شناسایى خانواده اش آغاز کردند.
همچنان که بررســى ها براى رازگشایى از مرگ 
دخترنوجوان ادامه داشت،  مردى چند ساعت بعد به 
پلیس کرج مراجعه کرد و خبر از ناپدید شدن دختر 
16ساله اش داد. وى گفت: «دخترم از خانه بیرون 
رفت اما دیگر برنگشته است. حتى موبایلش را هم 
پاســخ نمى دهد و من احتمال مى دهم که بالیى 

سرش آمده باشد.»
وى گفت: «وقتى از دخترم خبرى نشــد به سراغ 
دوســتانش رفتم و پس از پرس وجو از آنها متوجه 
شدم به تازگى با پســرى به نام "صادق" آشنا شده 
اســت. گمان مى کنم صادق از دخترم خبر داشته 
باشد.» با اعالم این شکایت،  پلیس جستجوى خود 
را در این خصوص آغاز کرد و پــى برد که تصویر 
دخترناپدید شــده با جســد مجهول الهویه اى که 
چند روز پیش در غــرب تهران کنار ســاختمانى 
پنج طبقه کشف شده مطابقت دارد. به این ترتیب 
خانواده این دختر به پزشکى قانونى رفتند و با دیدن 
جسد، دخترشان را شناســایى کردند. همین کافى 
بود تا صادق پســرجوانى که به تازگــى با قربانى 
آشنا شــده بود با دســتور قاضى جنایى بازداشت

 شود.
وى که متولد سال 78 است وقتى پیش روى قاضى 
جنایى قرار گرفت، گفت: «هفت ماه پیش بود که 
دخترخاله ام مرا عضو گروهى در تلگرام کرد که در 
آنجا با قربانى که دوست دخترخاله ام بود آشنا شدم. 
ارتباط من و قربانى ادامه داشت،  گاهى با هم چت 

مى کردیم و گاهــى یکدیگــر را مى دیدیم. هردو 
ســاکن کرج بودیم و گاهى براى تفریح به تهران 
مى آمدیم. آخریــن بارى که با هــم بودیم چهارم 
خرداد ماه بود یعنى چند ساعت قبل از آنکه جسدش 
کشــف شــود. عصر روز چهارم با هم بــه چیتگر 
رفتیم و گشــتیم تا اینکه ســاعت نزدیک 10شب 
شد. او مى گفت قرار اســت خاله اش در متروى ارم 
ســبز به دنبالش بیاید. براى همین ماشــین کرایه 
کردیم و به سمت ایستگاه متروى ارم سبز رفتیم. 
او پیاده شــد و به بهانه اینکــه خاله اش منتظرش 
اســت از من خداحافظى کرد و رفــت. من هم با 
همان ماشین کرایه اى به خانه ام در کرج برگشتم 
و دیگر خبرى از او نداشــتم تا اینکه شنیدم به طرز 
مرموزى جان باخته و جســدش مقابل ساختمانى 
در غرب تهران کشــف شده اســت. باور کنید من 
بى گناهم و نمى دانم چطور او جانش را از دست داده 

است.»
پســرجوان با قرار قانونى در اختیار کارآگاهان قرار 
گرفت و تحقیقــات درباره این پرونــده ادامه دارد 
تا معماى مــرگ مرموز دختر نوجوان رازگشــایى 

شود.

به دنبال طرح شکایت دخترى 30 ســاله در دادسراى 
جنایى تهران، رســیدگى به این پرونده آغازشد.او که از 
مرد میانسالى شاکى بود به بازپرس شعبه هفتم دادسراى 
امور جنایى تهران گفت: «مدتى قبل درفضاى مجازى 
با مردى آشــنا شــدم اما وقتى پى بردم زن و بچه دارد 
ارتباطم را قطع کردم. ولى او بر ارتباط مان تأکید داشت. 
به همین خاطر به عنوان دو دوســت در کنار هم بودیم. 
چند روز قبل ســوار بر خودرو پژوى خودم به رباط کریم 
رفته بودم که طال بخرم. در راه برگشــت، پشت چراغ 
قرمز بودم که ناگهان "حجت" سوار ماشینم شد. بعد هم 
چاقویى را زیرگلویم گذاشــت و از من خواست به طرف 
بزرگراه آزادگان حرکت کنم. من هم از ترس و وحشت 
چاره اى جز انجام خواسته اش نداشتم. اما داخل بزرگراه 
و در محلى خلوت پنچر کردم و به ناچار مجبور به توقف 
شدم. اما همان موقع حجت با تهدید چاقو مرا وحشیانه 
مورد آزار و اذیت قرار داد. بعد هم به شدت مرا کتک زد 
به طورى که دستم به شدت آسیب دید. با این حال به هر 
زحمتى بود از دستش فرار کردم و با فریاد از راننده هاى 
عبورى کمک خواستم. اما هوا تاریک بود و کسى متوجه 
فریادهایم نشد. به همین خاطر حجت خیلى زود به من 
رسید و با تهدید چاقو مرا به داخل ماشین کشاند و بعد از 
سرقت طالهایم، دوباره به من تجاوز کرد و با موبایلش 

فیلم هم گرفت. او همان موقع چاقو را زیر گلویم گذاشت 
و گفت اگر آنچه مى خواهد را در فیلم نگویم، زنده نخواهم 
ماند. به ناچار حرف هایى که حجت خواسته بود را گفتم 
و بعد از آن به سمت خانه برگشتیم که بین راه حجت از 
ماشین پیاده شــد. بعد از آن هم پیام داد که اگر هر آنچه 
مى خواهد را انجام ندهم، فیلم سیاه را پخش خواهد کرد. 
بعد از آن تهدیدهاو خواسته هاى شیطانى حجت شروع 
شد اما من سعى مى کردم به خواسته هایش تن ندهم. در 

نهایت تصمیم به شکایت گرفتم.»
به دنبال این شــکایت، بازپرس مرشــدلو بــه تیمى از 

کارآگاهان پلیس دستور داد متهم را شناسایى و دستگیر 
کنند. اما متهم هنگامى که مقابل بازپرس شــعبه هفتم 
دادسراى امور جنایى تهران ایستاد، با رد ادعاهاى شاکى 
گفت: «من و "مهســا" مدتى قبــل درفضاى مجازى 
آشنا شــدیم. او از همان اول مى دانست متأهل هستم 
اما بعد از مدتى تهدیدهایش شــروع شــد و گفت اگر 
به خواســته هایش عمل نکنم همه چیز را به همســرم 
مى گوید. ترس از برمالشــدن این رابطه پنهانى باعث 
شده بود که به خواسته هاى مالى مهســا تن بدهم. در 
حقیقت کارت بانکى ام دست او بود و هر زمانى که دلش 
مى خواست از حسابم پول برمى داشــت. این وضعیت 
ادامه داشــت تا اینکه مهســا از من پــول زیادى براى 
تعویض خودرویش خواســت. اما مبلغ خیلى باال بود و 
من قادر به پرداخت آن نبــودم. ضمن اینکه از تهدیدها 
و باجگیرى هاى مهســا هم خسته شــده بودم و دیگر 
نمى توانستم این وضعیت را تحمل کنم. به همین دلیل 
با خواسته اش مخالفت کردم. او هم براى انتقام از من به 

دادسرا آمده و چنین اظهاراتى را بیان کرده است.»
به دنبال اظهارات مرد میانســال و با توجه به اینکه دو 
سناریوى مختلف در این رابطه مطرح شده است، بازپرس 
جنایى دستور تحقیقات تخصصى کارآگاهان، براى کشف 

حقیقت را صادر کرد.

معماى مرگ مرموز دختر نوجوانقتل پدر در جنایت خانوادگى

اخراج افغان ها از ایران، حکم تعرض به دختر ایرانى!مهسا مى گفت ارتباط پنهانى مان را به زنم مى گوید

پیدا شدن جســد زنى جوان در حاشیه رودخانه «تجن» 
سارى معماى کورى را پیش روى پلیس قرار داد.

پیکر این زن ناشناس که حدود 35 ساله است روز شنبه 
توسط یکى از اهالى محله «معلم کال» پیدا شد و مأموران 
براى تحقیق راهى محل مذکور شــدند.دقایقى بعد و با 
کمک امدادرسانان آتش نشانى، جسد از داخل رودخانه 
بیرون کشیده شــد اما در برســى هاى مقدماتى هیچ 

نشانه اى از اصابت جسم سخت به بدن دیده نشد. 

ضمن اینکه هیچ مدرك شناسایى هم ازاو به دست نیامد. 
بدین ترتیب به دستور بازپرس کشیک دادسراى عمومى و 
انقالب سارى، جسد براى انجام معاینات تخصصى درباره 
علت و زمان دقیق مرگ و تشخیص هویت به پزشکى 
قانونى انتقال داده شــد. در همین حال تجســس هاى 
پلیسى درباره پرونده زن هاى جوان که طى چند روز اخیر 
گم شده اند متمرکز شد تا شاید سرنخى از هویت این زن 

به دست بیاید. 

جسد زن ناشناس در 
حاشیه رودخانه
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رامین مشکاه 
ایســوس از فعال ترین شــرکت کننده هاى نمایشگاه 
کامپیوتکس 2017 بود. این شــرکت در کنفرانسى که 
پیش از شــروع رسمى نمایشــگاه کامپیوتکس برگزار 
کرده بود، از باریک ترین لپ تاپ تبدیل شونده دنیا با نام 

اختصاصى ZenBook Flip S رونمایى کرد.
ایســوس همچنین از لپ تاپ فوق العاده عالى و مجهز 
 ZenBook Pro 4 جدیدش با نامK  به نمایشــگر
UX550 هم پرده  برداشت. اما معرفى این دو لپ تاپ 
فوق العاده زیبا، پایــان پرده بردارى هاى ایســوس در 
نمایشــگاه کامپیوتکــس 2017 نبود. این شــرکت از 
محصوالت مختلف دیگرى هم رونمایى کرد که ســه 
تبلت، یک گیمینگ لپ تاپ و یــک کروم بوك جدید از 

جمله آنها محسوب مى شوند. 
اولین محصولى کــه قصد داریم در مــورد آن صحبت 
کنیم، تبلت 3S ZenPad 8,0 است. بدنه این تبلت از 
آلومینیوم ساخته شده و صفحه نمایش دستگاه 8 اینچى 
است. تراشه اسنپدراگون 652 کوالکام در این تبلت به کار 
رفته و رم دستگاه ظرفیت 4 گیگابایتى را ارائه مى کند. 
همچنین تبلت 3S ZenPad 8,0 از نظر حافظه داخلى 
هم شــامل نســخه هاى 32 و 64 گیگابایتى مى شود. 
صفحه نمایش 8 اینچى دستگاه وضوح تصویر  2K دارد 

و به فناورى VisualMaster مجهز است.
سیستم عامل پیش فرض نصب شــده روى آن اندروید 
7 نوقا بوده و باترى دســتگاه ظرفیت 4680 میلى آمپر 
ســاعتى را ارائه مى کند. دوربین اصلى 13 مگاپیکسلى 
و دوربین ســلفى 5 مگاپیکسلى هم از دیگر مشخصات 
فنى اصلى تبلت 3S ZenPad 8,0 ایسوس محسوب 
مى  شوند. ایسوس همچنین اشاره کرده که تبلت مذکور 

از بدنه اى با ضخامت 6/9 میلیمتر بهره مى برد. در حال 
حاضر اطالعاتى در مورد زمان عرضه و قیمت آن منتشر 

پنشده است.
اما دو تبلت بعدى که ایسوس معرفى کرده هم تبلت هاى 
 10 ZenPad میان رده اى هســتند کــه به ترتیــب
Z301MFL و Z301ML 10 ZenPad نــام 
دارند. تبلــت Z301MFL 10 ZenPad از صفحه 
نمایشى 10/1 اینچى با وضوح تصویر 1920 در 1080 
پیکسل یا اصطالحًا فول اچ دى بهره مى برند. تراشه آن 
MT8735A مدیاتک بوده و رم دستگاه 2 گیگابایتى در 
نظر گرفته شده است. حافظه داخلى این تبلت هم ظرفیت 
16 گیگابایتى را ارائه مى کند. ایسوس همچنین اعالم 
کرده که نســخه اى مجزا از این محصول به بهره گیرى 
از رم 3 گیگابایتى و حافظــه داخلى 32 یا 64 گیگابایتى 
هم روانه بازار مى شــود که مطمئنًا در مقایسه با نسخه 

استاندارد تبلت مذکور قیمت باالترى دارد.
باترى تبلت Z301MFL 10 ZenPad توان 18 وات 
ســاعتى را ارائه مى کند و بنا به ادعاى ایسوس مى تواند 
با یک بار شارژ تا 10 ســاعت انرژى مورد نیاز دستگاه 
را براى پخش مداوم ویدئو تأمیــن کند. دوربین اصلى 
دستگاه 5 مگاپیکســلى بوده و دوربین سلفى آن هم 2 

مگاپیکسلى است.
 Z301ML 10 ZenPad اما در سمت مقابل تبلت
قرار دارد که از نمایشگرى 10/1 اینچى با وضوح تصویر 
اچ دى بهره مى برد. تراشه MT8735W مدیاتک در 
آن استفاده شــده که از پردازنده مرکزى چهار هسته اى 
با فرکانس کارى 1/3گیگاهرتز بهره مند است. ایسوس 
اشاره داشــته که باترى این تبلت با یک بار شارژ تا 13 
ساعت انرژى مورد نیاز دســتگاه را براى پخش مداوم 

 10 ZenPad ویدئو تأمین خواهد کرد. هــر دو تبلت
Z301MFL و Z301ML 10 ZenPad ایسوس 
از اندروید 7 نوقا بهــره مى برند و کیبــورد اختصاصى 
براى آنها طراحى شــده که کاربــران در صورت تمایل 
مى تواننــد آن را بــه عنــوان اکسســورى خریدارى

 کنند.
اما از تبلت هاى جدید ایسوس که بگذریم، به گیمینگ 
لپ تاپ ROG Strix G702ZC مى رســیم. این 
گیمینگ لپ تاپ یک ویژگى جالب دارد که آن را نسبت 
به ســایر محصوالت مشــابه متمایز مى کند. ایسوس 
در این محصول براى اولین بار از ســرى پردازنده هاى 
رایزن (Ryzen) شرکت AMD استفاده کرده است! 
گیمینگ لپ تاپ ROG Strix G702ZC ایسوس 
از پردازنــده مرکــزى AMD Ryzen 7 1700 و 
پردازنده گرافیکى AMD Radeon RX580 بهره 
مى برد. این گیمینگ لپ تاپ با تجهیز به پردازنده رایزن 
اى ام دى قصد دارد کــه گیمینگ لپ تاپ هاى مجهز به 
پردازنده اینتل را به چالش بکشد. صفحه کلید محصول 
به نور پس زمینه قرمز رنگ مجهز شده و دستگاه از پورت 
یو اس بى 3,0، ســوکت 3,5 میلیمترى هدفون و پورت 

HDMi بهره مى برد.
 ROG Strix صفحه نمایــش گیمینــگ لپ تــاپ
G702ZC ایسوس 17,3 اینچى است و وضوح تصویر 
فول اچ دى را ارائه مى کند. ایســوس اشــاره کرده که 
نمایشگر این لپ تاپ از فناورى FreeSync 2,0 بهره 
مى برد. حافظه رم دستگاه از نوع LPDDR4 است و 
حداکثر ظرفیت 32 گیگابایتــى را ارائه مى کند. حافظه 
SSD با ظرفیــت 512 گیگابایتى و حافظه HDD با 
ظرفیت یک ترابایتى هم از دیگر ویژگى هاى گیمینگ 

لپ تاپ مذکور به شمار مى روند. متأسفانه در حال حاضر 
اطالعاتى در مورد قیمــت دقیق و زمــان عرضه این 

محصول منتشر نشده است.
اما کروم بوك Flip C101 آخرین محصولى است که 
در این نوشتار به شرح مشــخصات فنى آن مى پردازیم. 
این کروم بوك از بدنه اى فلزى تشــکیل شده و صفحه 
نمایش آن قابلیت چــرخ 360 درجــه  را ارائه مى کند. 
بنابراین Chromebook Flip C101 را مى توان 
یک کروم بوك تبدیل شونده یا دو منظوره خطاب کرد. 
ایسوس اعالم کرده که این کروم بوك را با قیمت 300 

دالر روانه بازار مى کند.
وزن بدنه کروم بوك Flip C101 برابر با 900 گرم است 
و ضخامت بدنه آن 15/6 میلیمتــر خواهد بود. بنابراین 
محصول مورد نظر یک کروم بــوك فوق العاده باریک 
و ســبک اســت و مى توانید باریک ترین و سبک ترین 
کروم بوك 10 اینچى فعلى موجود در دنیا به شمار آید! بله 
نمایشگر این دستگاه 10 اینچى است و قابلیت چرخش 
360 درجه را ارائه مى کند. شرکت ایسوس اشاره داشته 
که پردازنده کروم بــوك Flip C101 از یک پردازنده 
شش هسته اى و محصولى از شرکت راك چیپ بهره مند 

است که با نام RK3399 شناخته مى شود.
ایــن کروم بوك قرار اســت از نظر ظرفیت رم شــامل 
نســخه هاى 2 و 4 گیگابایتى شــود و به ترتیب حافظه 
داخلى 16 و 32 گیگابایتى را ارائه کند. ایســوس مدعى 
شده که کاربران با یک بار شارژ باترى دستگاه مى توانند 
براى مدت زمان 9 الى 10 ســاعت به طور مداوم از آن 
استفاده کنند. ضمناً  صفحه نمایش 10 اینچى کروم بوك 
Flip C101 ایســوس وضوح تصویر 1280 در 800 

پیکسل را ارائه مى کند. 

 Old Man’s Journey بازى فوق العاده زیبا در ســبک بازى هاى ماجراجویانه از اســتودیوى 
Broken Rules GmbH براى اندروید اســت. این بازى یک اثر معمایى و ماجراجویى است که 
داستان آن در مورد زندگى، از دست دادن، آشتى و امید است؛ دنیاى این بازى با دست و سرشار از گرماى 
خاصى طراحى شده است و با زیکنان را در جایگاه مردى سالخورده رها مى کند تا سفر خود را آغاز کنند، 
این بازى با روایت تصویرى خود، بازیکن را با زندگى پیرمردى آشنا مى کند که دنیاى او آکنده از لحظات 
ارزشمند، رؤیا هاى از دست رفته و فراز و نشیب هاى مختلف است، شما سفر خود را در دنیاى رنگارنگ این 
بازى، آغاز و معما هاى آن را حل مى کنید! بازیکن در طول تجربه گیم پلى با دنیایى پر جنب  و  جوش مواجه 
مى شوند و سراشیب زندگى را از دیدگاه مردى سالخورده رصد خواهد کرد؛  بازى شما را به همدردى با این 
پیرمرد دعوت مى کند و به شما اجازه مى دهد که احساس پشیمانى، ناراحتى و حتى امید او را درك کنید! 

تجربه «واقعیت مجازى اجتماعى» یک تجربه فردى اســت. عینک مخصوص را به چشــم مى زنید، 
هدفون ها را بر گوش مى گذارید و وارد دنیاى مجازى مى شــوید. فیسبوك عقیده دارد که مى توان این 

تجربه فردى را به یک تجربه اجتماعى مجازى تبدیل کرد.
 شما وارد فضاى مجازى مى شوید و به جاى اینکه صفحات دوســتان و آشنایان را ببینید و با آنها به طور 
 Second) متنى و ویدئویى و با ارسال عکس ارتباط برقرار کنید، آواتار آنها را مى بینید (ایده اى مشابه
Life با اســتفاده از این ویژگى که Spaces نام دارد و در کنفرانس F8 امسال فیسبوك معرفى شد، 
کاربران براساس عکس واقعیشان در پروفایلشان آواتارى دیجیتال از خود مى سازند و در دنیاى مجازى 

با دوستانشان مالقات مى کنند.
Spaces مبتنى بر ایده واقعیت مجازى اجتماعى (Social VR) است که فیس بوك آن را در کنفرانس 
F8 سال 2016 مطرح کرد. هنوز مشخص نیست طرح چنین ایده هایى راه را براى گسترش استفاده از 

واقعیت مجازى هموار خواهد کرد یا خیر.

ایســر در نمایشــگاه کامپیوتکس 2017 گیمینگ لپ تاپ Predator Triton 700 را معرفى کرد. این 
گیمینگ لپ تاپ از فناورى Max-Q انویدیا بهره مند است. فناورى Max-Q فناورى است که انویدیا قول 
داده با استفاده از آن ضخامت بدنه گیمینگ لپ تاپ هاى مجهز به کارت هاى گرافیکش را به شدت کاهش 
داده و به زیر 18 میلیمتر برساند. متأسفانه ضخامت بدنه گیمینگ لپ تاپ Predator Triton 700 ایسر به 

زیر میلیمتر نرسیده اما در هر حال ضخامت 18/9میلیمترى آن هم قابل قبول است.
ایســر گیمینگ لپ تاپ Predator Triton 700 را به پردازنده  مرکزى نسل هفتم سرى Core اینتل و 
 DDR4 مجهز کرده است. رم این محصول از نوع NVIDIA GeForce GTX 1080 پردازنده گرافیکى
بوده و شامل حداکثر ظرفیت 32 گیگابایتى مى شود. همچنین حافظه ذخیره سازى دستگاه هم مى تواند 

به صورت دو حافظه  ذخیره سازى SSD بر پایه پروتکل انتقال NVMe و رابط PCIe سفارش داده شود.
شرکت ایسر براى خنک کارى لپ تاپ مذکور از فن فلزى سه بعدى AeroBlade استفاده کرده که به 
موجب آن دماى درون دستگاه در حین اجراى بازى هاى سنگین تقلیل داده مى شود. در بخش فوقانى 
صفحه کلید این لپ تاپ شیشــه گوریالگلس بزرگى به کاررفته است که امکان مشاهده فن و لوله هاى 
خنک کننده دستگاه را فراهم مى کند. بنابراین، گیمرها مى توانند ضمن انجام بازى هاى رایانه اى از طریق 

این بخش شیشه اى و مقاومت، درون لپ تاپ خود را هم ببینند.
 G-SYNC ایسر 15/6 اینچى بوده و از فناورى Predator Triton 700 صفحه نمایش گیمینگ لپ تاپ
پشتیبانى مى کند. همچنین وضوح تصویر نمایشگر این دستگاه فول اچ دى است. این محصول از نظر 
پورت هاى اتصال شــامل یک پورت تاندربولت 3، دو پورت یو اس بى نوع ســى (USB Type C)، یک 
پورت گیگابیت اترنت و یک دیسپلى پورت مى شود. ضمناً صفحه کلید دستگاه هم مانند اغلب گیمینگ 

لپ تاپ هاى دیگر از نور پس زمینه RGB بهره مى برد.
قیمت گیمینگ لپ تاپ Predator Triton 700 ایسر برابر با  2999 دالر در نظر گرفته شده و فروش آن 

از ماه آگوست آغاز مى شود. 

 شــرکت اینتل در نمایشــگاه کامپیوتکــس از رایانه 
قدرتمندى رونمایى کرده که ابعادى به اندازه یک کارت 

اعتبارى ساده دارد.
نمونه اولیه این رایانه در اوایل سال 2017 در نمایشگاه 
ســى اى اس آمریکا عرضه شــده بود و حاال با ارتقاى 
ســرعت و قابلیت ها در معرض دید عالقه مندان قرار 

گرفته است.
این رایانه کــه Compute Card نــام دارد، از تمامى 
امکانات یک رایانه اســتاندارد، اعم از سخت افزارهاى 
مختلف، امکانــات ارتباطى، حافظه هــاى رم و داخلى 

برخوردار است.
همچنین به راحتى مى توان آن را به وســایل مختلفى 
مانند لپ تاپ ها، تبلت ها، وسایل خانگى هوشمند مانند 

یخچال و دیگر ابزار مبتنى بر اینترنت اشیا متصل کرد. 
به روزرسانى اجزاى داخلى این رایانه کارتى و جایگزینى 
برخى از بخش هاى آن با بخش هــاى جدیدتر هم به 

سادگى ممکن است.
این رایانه کارتى در چهار مدل مختلف طراحى شده است 
که تفاوت اصلى آنها در پردازنده مرکزى و میزان حافظه 

داخلى مورد استفاده است. 
4 گیگابایت حافظه  دى دى آر 3 128 گیگابایت حافظه 
اس اس دى اینتل یــا 64 گیگابایت حافظه eMMC و 
سازگارى با شبکه هاى بى سیم و بلوتوث 4.22 از جمله 
دیگر قابلیت هاى این رایانه هاى کارتى اســت. قیمت 
نهایى هر یک از ایــن رایانه هاى کارتــى هنوز اعالم 

نشده است.

گوگل در پستى در فروم خود اعالم کرد که این به روزرسانى جدید براى اندروید، تجربه استفاده از یوتیوب 
را از طریق پلت فرم گوشى هاى همراه بسیار منسجم تر خواهد کرد. نوار Navigation  که حاال در قسمت 
پایینى این برنامه وجود دارد، گزینه هاى خانه، Trending، اشتراك و تنظیمات library را نمایش مى دهد. 
در ضمن، قســمت Library یا کتابخانه نیز از این به بعد از قسمت «تنظیمات اکانت» جدا شده است که از 
طریق نوار باالیى برنامه و آیکون پروفایل در دسترس است. هر فیلمى که آپلود یا خریدارى کنید، در قسمت 
کتابخانه یا Library  نشان داده مى شود و عالوه بر این، در این قسمت مى توانید تاریخچه فیلم هاى مشاهده 

شده خود را نیز ببینید.
نوار پایینى Navigation در تمام صفحات باز شده توسط برنامه یوتیوب، نشان داده خواهد شد. البته هنگامى 
که در حال تماشاى فیلم هستید، چیز  دیگرى به غیر از تصویر فیلم را مشاهده نخواهید کرد. گوگل همچنین 
اعالم کرده است که نسخه اندرویدى برنامه یوتیوب، آخرین بخشى از فیلم که در حال تماشاى آن بوده اید 

را به خاطر خواهد سپرد و در صورت باز کردن مجدد برنامه، ادامه فیلم در صورت تمایل پخش خواهد شد. 

رونمایى هاى ایسوس در نمایشگاه کامپیوتکس 2017

بازى ماجراجویانه «سفر پیرمرد» 

Max-Q ایسر با فناورى Predator Triton 700 لپ تاپ

در «واقعیت مجازى 
اجتماعى» 
دوستان تان را 
مالقات کنید

شرکت سامسونگ در ماه مارس گذشته از سیستم 
 Connect Home مش واى فاى خــود به نــام
Smart WiFi System رونمایــى کرد. اکنون 
جزئیات بیشــترى درباره این سیســتم هوشمند 

مدیریت گجت هاى داخل خانه منتشر شده است.
سیســتم مش واى فــاى سامســونگ یک هاب 
SmartThings است که مى تواند به طور خودکار 
تمامى دستگاه هاى هوشــمند داخل خانه را کنترل 
و مدیریت کند. مش واى فــاى، فناورى جدیدى 
است که بسیارى از شرکت هاى دیگر هم استفاده 
کردند تا با اســتفاده از ارتباطات بى سیم بتوانند 
کل یک خانــه حتى نقاط کور را پوشــش بدهند و 
یک شبکه واى فاى سراســرى و یکسان درست 

شود. سامسونگ در سیستم مش واى فاى خود از 
 Samsung Connect Home روترهایى به نام
استفاده کرده است. چند دستگاه از این روترها در 
یک خانه مى توانند سیستم مش واى فاى سراسرى 

بسازند.
دستگاه Connect Home به تنهایى قیمتى برابر 
170 دالر و پکیج آن شــامل ســه دستگاه قیمتى 
380 دالر خواهد داشــت. هریک از دستگاه هاى 
Connect Home مى توانند مســاحتى معادل 
140 مترمربع را پوشــش  بدهند. استفاده از سه 
دستگاه Connect Home محدوده پوشش دهى 
را سه برابر و نزدیک به 500 مترمربع مى کند. نسخه 
حرفه اى این دســتگاه با پهناى باند بیشتر قیمتى 

معادل 250 دالر خواهد داشت. 
روتــر Connect Home از سیســتم و فناورى 
مش واى فاى ســود مى برد که ســعى دارد یک 
واى فاى پرقدرت و یکســان در سراسر محدوده 
پوشــش دهى به  وجود بیاورد و مشکالت واى فاى 
سنتى را رفع کند. بســیارى از شرکت هاى مطرح 
حوزه شــبکه مانند ایســوس، نت گیر، دى لینک، 
تى پى لینک، لینک سیس و حتى گوگل نیز سیستم 
مش واى فاى اختصاصى خود را عرضه کردند. اما 
مزیت دستگاه مش واى فاى سامسونگ در استفاده 
توکار هاب SmartThings است که دیگر استفاده 
از دســتگاه هاى خارجى اضافى را براى کنترل و 

مدیریت خانه هاى هوشمند رفع مى کند.

رونمایى از سیستم 
مِش واى فاى 
سامسونگ 

رونمایى اینتل از کوچک ترین رایانه دنیایوتیوب جدید براى اندروید عرضه مى شود
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آگهى فروش امالك بصورت مزایده
سازمان اموال و امالك ستاد

برگزاري هفتاد ونهمین    مزایده کتبی سراســري امالك و مســتغالت ســازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تســهیالت ویژه به شرح 
جداول ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان محترم  خرید امالك می توانند از روز شنبه  مورخ 96/04/10 تا  پایان  روز سه شنبه مورخ 
96/04/20 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17/30و  روزچهار شنبه مورخ 96/04/21 از ساعت 8 الی 10/45صبح 
(صرفًا در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محلهاي ذیل و نیز  

(وب سایت به نشانى www.ssa-s.ir)مراجعه نمایند.
مالحظات:

1-اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5٪ قیمت پایه 
ملک در روزهاي   شنبه مورخ  96/04/17 الی سه شــنبه  مورخ  96/04/20    و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر 
است اخذ درخواستهاي پیشــنهادي در روز  چهارشنبه  مورخ 96/04/21  از ســاعت 8 الی 11 صرفًا در محل بازگشایی پاکتها صورت 

می پذیرد.
1- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1: در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالك و اراضی که مسئولیت رفع تصرف 
و اعمال ید مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار اســت، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمــان تحویل ملک به حصه نقدي (پیش 

پرداخت) اضافه خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه   (سررسید اولین قسط) 

موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول روبرو  می گردد.
2-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده و نمونه فرم مبایعه نامه الزامی می باشد.

3-پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
4-شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد 

.(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

5-بازگشایی پاکتهاي ارائه شــده در روز چهار شنبه   مورخ 96/04/21 رأس ســاعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان واقع در  
خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40 ، همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.(بازگشایى پاکتهاى مدیریت قم و چهار 

محال و بختیارى نیز همزمان در دفتر فروش اداره کل اصفهان به آدرس فوق و همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد )
6-کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

7-شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شــرکت درمزایده صرفًا تا ساعت 10/45صبح روز چهار شــنبه   مورخ 96/04/21 درمحلهاي 
تعیین شده می باشد.

8-اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى 
است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت 

استماع ندارد.
9-ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (پنج شنبه  مورخ 96/04/22) در محلهاي 

تعیین شده با در دست داشتن 
اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه  مورخ 96/04/10 تا ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ  96/04/21 مى باشدلیست امالك ( به شرح ذیل )

روزنامه
شنبه:  مورخ 1396/04/10   روزنامه جام جم                                         دوشنبه :   مورخ  1396/04/12 روزنامه ایران                                    چهارشنبه:   مورخ 1396/04/14 روزنامه    جام جم سراسرى
یک شنبه: مورخ 1396/04/11 روز نامه   نسل فردا                             چهار شنبه :مورخ 1396/04/14  روزنامه نصف جهان                                       شنبه: مورخ 17 /1396/04   روزنامه  اصفهان امروز                                 استانى

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي
 (پیش پرداخت)

زمان تحویل 
ملک

حصه غیر نقدي(باقیمانده در 
تخفیف پرداخت نقدياقساط ....)

12 ٪45 ٪ در اقساط 15 ماهه 10٪45 ٪الف
14٪50 ٪ در اقساط 21 ماهه10٪40 ٪ب
16٪60 ٪ دراقساط 27 ماهه10 ٪30 ٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 

(ششدانگ)
متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 

پرونده نشانى ردیف 
روزنامه

مورد واگذاري شامل سه قطعه متصل ومحصور بوده و یک قطعه آن داراي قسمتی فضاي سبز حفاظتی و استفاده  بصورت 
کارگاهی و داراي یک حلقه چاه عمیق با پروانه وهمچنین مجوز بهره برداري از صنایع بوده که تمدید  پروانه و مجوز و هزینه 

هاي مترتب بر آن در عهده خریدار میباشد.و واگذاري با شرایط 15درصد نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه می باشد .
طبق توضیحات 68/000/000/000 5262 40878/75 باغات و 

کشاورزى
ساختمان و 
زمین 331 خمینى شهر –بلوار امیر کبیر-کوچه 36 –کارخانه موزائیک 

سازى 1

کاربرى اعالم شده ملک از سوى شهردارى  فضاى سبز با اولویت باالى 5 سال و امکان صدور پروانه تجارى ادارى  مى باشد.و 
با شرایط 20 درصد نقد و الباقى در اقساط 36 ماهه مى باشد . طبق توضیحات 52/726/000/000 000 643 0000 زمین 1254 اصفهان- بلوار ارتش-خیابان جانبازان –خیابان ملک 

الشعراى بهار-نبش خیابان سعادت-قطعه 169 2

مورد واگذارى شش دانگ ملکیت و سرقفلى بوده و داراى کاربرى تجارى-مسکونى و خدماتى که رعایت عقب نشینى و 
توافق با شهردارى بر عهده خریدار مى باشدو با شرایط 20 درصد نقد و الباقى در اقساط 30 ماهه مى باشد طبق توضیحات 40/000/000/000 576,03 133,30 تجارى-

مسکونى
ساختمان 
ومغازه 1164 اصفهان-سه راه  حکیم نظامى –نبش کوچه زهره –جنب 

بانک صادرات 3

مشابه توضیحات پرونده فروش 1254 ردیف 2 طبق توضیحات 30/770/420/000 000 415/83 0000 زمین 1256 اصفهان- بلوار ارتش-خیابان جانبازان –خیابان ملک 
الشعراى بهار-نبش خیابان سعادت-قطعه 171 4

مشابه توضیحات پرونده فروش 1254 ردیف 2 طبق توضیحات 30/007/500/000 000 400/10 0000 زمین 1255 اصفهان- بلوار ارتش-خیابان جانبازان –خیابان ملک 
الشعراى بهار-نبش خیابان سعادت-قطعه 170 5

داراى پارکینگ و انبارى ،استفاده از امکانات ورزشى مجتمع اعم از استخر و سونا و...بصورت مشترك مى باشد.مساحت بر 
مبناى صورت مجلس تفکیکى محاسبه خواهد شد. و با شرایط 20 درصد نقد و الباقى در اقساط 36 ماهه مى باشد طبق توضیحات 24/300/000/000 270 000 مسکونى آپارتمان 962 اصفهان-خیابان آبشار سوم-خیابان مسرور-گلستان 1 –

مجتمع مسکونى مینو-طبقه سوم واحد غربى 6

مورد واگذارى شش دانگ ملکیت و سرقفلى بوده و داراى انشعاب آب و  برق با شرایط 20 درصد نقد و الباقى در اقساط 36 
ماهه(هر سه ماه یک قسط) مى باشد. طبق توضیحات 11/500/000/000 349/09 000 تجارى زیر زمین 28 اصفهان-بزرگراه شهید خرازى-کنار گذر خیابان خیام 

(سابق)-طبقه تحتانى ساختمان افشار 7

میزان 75 متر مربع ملک در مسیر  می باشد و عبور یک رشته قنات در ظهر سند گواهی گردیده است و اخذ استعالم از اداره 
آب و رفع موانع آن  و توافق با شهرداري ، اصالح سند و پرداخت هزینه خدمات بر عهده خریدار مى باشد.. و با شرایط 20 

درصد نقد و الباقى در اقساط 36 ماهه مى باشد
طبق توضیحات 7/300/000/000 --- 750 مسکونى زمین 1210 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12 -جنب پالك 58 8

مورد واگذارى دو دانگ مشاع از شش دانگ ضمن اینکه جاده کچوئیه از ملک عبور نموده که توافق با اداره راه و شهرسازى و 
توافق با شرکاى مشاعى و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار مى باشد د 2/191/200/000 --- 73040 کشاورزى زمین 1271 اصفهان-بخش باغبهادران-جاده بروجن به کچوئیه-بعد از 

شهرك صنعتى کچوئیه نرسیده به بلوار بسیج چرمهین 9

مورد واگذارى یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ (عرصه و اعیان و سرقفلى)و توافق با شرکاى مشاعى و پرداخت بدهى  
هاو جرائم  احتمالى و اخذ تسویه حساب از شهرداى (ماده 100 و 000)، دارایى و سازمان تامین اجتماعى و اعمال ید مالکانه 

بر عهده خریدار و مالکیت بصورت وضعیتى منتقل خواهد شد (پرونده ثبتى در جریان ثبت مى باشد) اخذ سند و هزینه  
هاى مربوطه بر عهده خریدار مى باشدبا شراط 20 درصد نقد و الباقى در افساط 36 ماهه  مى باشد

طبق توضیحات 1/700/000/000 62/60 31/30 تجارى مغازه 567 گلپایگان-خیابان آیت اهللا سعیدى-بازار محله -مغازه 
شماره 6 10

ج 5/814/000/000 --- 342 مسکونى زمین 152 قم - خیابان امام-16متري آیت اله سعیدي (یخچال)-
کوچه 4-جنب پالك18 11

ج 3/450/000/000 --- 190/63 مسکونى زمین 147 قم - خیابان امام-16متري آیت اله سعیدي (یخچال)-
کوچه 4 - جنب پالك 39 - دو نبش 16

ج 2/600/000/000 --- 359/47 مسکونى زمین 662 کاشان - خیابان محتشم-کوچه شهید قاسمیه شماره 17- 
فرعی اول سمت چپ کوچه بن بست مسجد جعفریه 17

موردواگذاري 50سهم مشاع از240سهم ششدانگ باوضع موجود بعنوان آثارتاریخی معروف به خانه توکلی ، کًال در طرح 
توسعه چهل اختران و فاقد باقیمانده ، هرگونه توافق با شرکاء مشاعی و ادارات مربوطه ،اخذ مجوز ، تشریفات قانونی و 

اعمال یدمالکانه با خریدار میباشد
د 2/500/000/000 246 482/90 فاقدکاربرى خانه 728 قم - خیابان آیت اله طالقانی ( آذر )-ابتداي کوچه59 چهل 

اختران - ساختمان معروف به خانه توکلی 18

مورد واگذاري در طرح هاي معابر شهري و فاقد عرصه باقیمانده با وضع موجود، هرگونه توافق با شهرداري برعهده خریدار 
می باشد د 2/350/000/000 --- 90 مسیرخیابان زمین 580 قم - خیابان فاطمی-کوي ورزشگاه-کوي همایون-بین 

پالك29و33 19

مورد واگذاري شش دوازدهم ششدانگ باستثناي ثمنیه اعیانی و داراي23,38 متر مربع عقب نشینی با سند مالکیت 
اعیانی و عرصه موقوفه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) بوده وهرگونه توافق با شرکاي مشاعی و اعمال ید مالکانه 

برعهده خریدار میباشد
د 2/200/000/000 228 254 مسکونى ساختمان 130 قم - خیابان شهدا (صفائیه)- کوچه آمار - سمت راست - 

فرعی اول - پ 6 - آموزشگاه فنی حرفه اي سبز 20

مورد واگذارى یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ (عرصه و اعیان و سرقفلى)و توافق با شرکاى مشاعى و پرداخت بدهى  
هاو جرائم  احتمالى و اخذ تسویه حساب از شهرداى (ماده 100 و 000)، دارایى و سازمان تامین اجتماعى و اعمال ید مالکانه 

بر عهده خریدار و مالکیت بصورت وضعیتى منتقل خواهد شد (پرونده ثبتى در جریان ثبت مى باشد) اخذ سند و هزینه  
هاى مربوطه بر عهده خریدار مى باشدبا شراط 20 درصد نقد و الباقى در افساط 36 ماهه  مى باشد

طبق توضیحات 800/000/000 30/40 15/20 تجارى مغازه 568 گلپایگان-خیابان آیت اهللا سعیدى-بازار محله مغازه شماره 
6 21

تامین آب و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار مى باشد ج 360/000/000 000 4000 کشاورزى زمین 1025 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه –نزدیک چاه ترکزاده –قطعه پنج 22

تامین آب و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار مى باشد ج 360/000/000 000 4000 کشاورزى زمین 1020 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه نزدیک چاه ترکزاده –قطعه چهار 23

تامین آب و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار مى باشد ج 360/000/000 000 4000 کشاورزى زمین 1021 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه –نزدیک چاه ترکزاده –قطعه سه 24

تامین آب و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار مى باشد ج 280/000/000 000 4000 کشاورزى زمین 1023 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه –نزدیک چاه ترکزاده –قطعه دو 25

تامین آب و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار مى باشد ج 187/500/000 000 3750 کشاورزى زمین 1026 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه نزدیک چاه ترکزاده –قطعه  یک 26

مورد واگذارى هشت سهم مشاع از 12 سهم از 144 سهم شش دانگ به مساحت تقریبى 35004 متر مربع که تامین آب و 
اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار  مى باشد د 550/000/000 000 630073 کشاورزى زمین 26 چهار محال و بختیارى –شهرستانم بروجن-شهر سفید 

دشت –مزرعه اسد آباد (قطعه دو ) 27

مورد واگذارى هشت سهم مشاع از 12 سهم از 144 سهم شش دانگ به مساحت تقریبى 6900 متر مربع مشتمل بر دو 
قطعه زمین که تامین آب و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار  مى باشد ج 110/500/000 000 124197 کشاورزى زمین 22 چهار محال و بختیارى –شهرستانم بروجن-شهر سفید 

دشت –مزرعه اسد آباد (قطعه 7 و 8 ) 28
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