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گسل هاى مرموز در اطراف شهر

قیمت پیاز داخلى، 6 برابر نرخ صادراتى! واکنش مردم به قتل هولناك آتنا کوچولووضعیت زاینده رود نرمال نیستگاوصندوق گنج نادرى کجاست؟کدامیک از اعضاى کابینه روحانى تغییر مى کنند؟ حوادثاستاناجتماع اقتصاد
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درگیرى رئیس و نماینده 
در صحن مجلس؟

فعالیت خیرخواهانه 
مشهور ترین آبدارچى ایران

مردم صرفه جویى نکنند
 برق سهمیه بندى 

مى شود

خوشحالم که فقط در نقش 
مثبت بازى نکرده ام

نقش بانک توسعه صادرات در 
افزایش صادرات از استان اصفهان
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کدام بطرى هاى پالستیکى را 
مى توان چندبار مصرف کرد؟

هشدار نسبت به فعالیت قرض الحسنه  ها

مصالحهمصالحه
مسئولین استان اصفهان با نمایندگان تاکسى هاى اینترنتى بر سر یک میز نشستندمسئولین استان اصفهان با نمایندگان تاکسى هاى اینترنتى بر سر یک میز نشستند
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گزارشى از مشکل تازه نظام بانکى؛

جهان نما

60 تن دارو 
در حال انتقال 
به عربستان 
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رئیس مرکز پزشکى حج و زیارت هالل احمر با اشاره 
به دستورالعمل اعالم شده به پزشکان معاینه کننده، 

گفت: افرادى که داراى نارسایى هاى 
قلبى پیشرفته کالس 3 و4، سرطان 

درمان نشده، بیمارى هاى روانى 
پیشرفته، بیمارى هاى پیشرفته کبدى 

و بیمارى هاى تنفسى 
پیشرفته و همچنین  

معتادان و ...

رئیس دیوان عدالت ادارى، وزارت کار، تأمین 
اجتماعى، شهردارى ها و آموزش و پرورش 

را چهار دستگاهى اعالم کرد که مردم 
بیشترین شکایت را از این دستگاه ها 

در دیوان عدالت مطرح مى کنند.
حجت االسالم محمدکاظم بهرامى 

در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به 
این سئوال که بیشترین 

شکایات صورت ...
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بیشترین 
نارضایتى مردم

 ازکدام 
دستگاه هاست؟

گل محمدى و 
روزهایى سخت   

تراکتورسازى با سرمربیگرى یحیى گل محمدى در پنج 
هفته نخست لیگ برتر بازى هاى بسیار حساسى را پشت 
سر خواهد گذاشت.

محرومیتى که فیفا براى تراکتورسازى از جذب بازیکن 
جدید در نظر گرفت، این تیم را با مشکالت زیادى مواجه 
کرد. جدایى چند بازیکن کلیدى مانند سعید آقایى، خالد 
شفیعى، کرار جاسم و ادینیو سبب شد تا تراکتورسازان با 
کمبود بازیکن شدید در لیگ هفدهم مواجه شوند. از این رو 
یحیى گل محمدى سرمربى جدید تراکتورسازان تصمیم 
گرفت در کنار بازیکنان بزرگسال و باتجربه اندکى که در 
اختیار دارد، بازیکنان جوان زیادى را به تمرینات...

12

تا کنون 63 گسل فعال در اطراف اصفهان شناسایى شده است

مدیر کل مدیریت بحران استانداري:  از اولویت هاي استان، شناسایی گسل ها در مناطق پر خطر می باشد

اولین مانیتور خمیده گیمینگ
 در نمایشگاه بازى تهران

ت
هفتهفت
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 شهرام شهرام
اتوگالرىاتوگالرى

ا گر قصد مشاوره یا خرید خودرو دارید، ا گر قصد مشاوره یا خرید خودرو دارید، 
ما بهترین گزینه  را به شما  معرفى مى کنیمما بهترین گزینه  را به شما  معرفى مى کنیم

اتوگالرى شهرام  اتوگالرى شهرام     عرضه کننده خودروهاى لوکس خارجى و ایرانى، با سال ها تجربه، خودروى مورد عالقه شهروندان را
 با کیفیت مطلوب و با قیمت مناسب و به روز به آنان تحویل مى دهد.

این گالرى در سال 91، در خیابان امام خمینى(ره) بعد از چهارراه شریف، جنب نمایندگى هیوندا افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.
مدیریت اتوگالرى مى گوید: بنز، بى-ام-و ،  پورشه، هیونداى، کیا، تویوتا و ... از جمله خودروهایى است که تاکنون به مشتریان در

 اتوگالرى شهرام ارائه شده و رضایتمندى مشتریان که از سرمایه هاى ما به شمار مى روند را به ارمغان داشته است. 
وى ادامه داد: همشهریانى که به دنبال خرید یک خودروى لوکس با قیمت مناسب و امکانات و تجهیزات کافى هستند مى توانند 

عالوه بر بازدید از اتوگالرى شهرام با تلفن هاى 33337307 و 33337308 و  09131184941 ، 09131184942 
   shahram.auto.gallery@gmail.com:و سایت به نشانى  @ Auto-sanama :تماس حاصل نموده و یا به آدرس تلگرام

  و آدرس سایت باما: shahram.bama@gmail.com مراجعه و اطالعات الزم را دریافت کنند.
شایان ذکر است اتوگالرى شهرام همه روزه از ساعت 8 صبح تا 11 شب و به صورت یکسره 

در خدمت مشتریان و شهروندان مى باشد.

«صنما» مدیریت اتوگالرى شهرام
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رئیس دیوان عدالت ادارى، وزارت کار، تأمین اجتماعى، 
شهردارى ها و آموزش و پرورش را چهار دستگاهى اعالم 
کرد که مردم بیشترین شکایت را از این دستگاه ها در دیوان 

عدالت مطرح مى کنند.
حجت االسالم والمسلمین محمدکاظم بهرامى در گفتگو با 
تسنیم، در پاسخ به این سئوال که بیشترین شکایات صورت 
گرفته در سال 95 مربوط به چه دستگاه یا نهادهایى است؟ 
افزود: بیشترین شکایات در مرحله اول مربوط به وزارت کار 
و تأمین اجتماعى است که در رتبه نخست قرار دارد چون 

بحث کار و کارگرى مطرح است و حوزه گسترده اى دارد.
رئیس دیوان عدالت ادارى افزود: پس از وزارت کار، تأمین 

اجتماعى، شهردارى ها و آموزش و پرورش در رتبه دوم تا 
چهارم قرار دارند. وى تأکید کرد: البته باید در این موضوع 
به حیطه و گستردگى کار این دستگاه ها توجه کرد؛ مثًال 
وزارت آموزش و پرورش را نمى توانیم با یک میلیون معلم 
و کارمند با یــک وزارتخانه اى که ده هــزار کارمند دارد 

مقایسه کنیم.
رئیس دیــوان عدالت ادارى بــه کاهش آمــار فراوانى 
پرونده هاى وارده به شعب تجدیدنظر به میزان یک درصد 
اشاره کرد و افزود: در ســوى مقابل، پرونده هاى مختومه 
شعب تجدیدنظر دیوان در سال 95 نسبت به 94، حدود 22 

درصد افزایش داشته است.

معاون مدیرکل سیاسى وزارت کشور از آغاز ارزیابى کامل 
عملکرد حرفه اى فرمانداران براى انجام تغییرات و عزل و 

نصب هاى آنها در دولت دوازدهم خبر داد.
مجید خورشیدى اظهارداشت: با توجه به سابقه عملکرد 
چهار ســاله دولت یازدهم و لزوم ارزیابى دقیق عملکرد 
فرمانداران، در تالش هستیم تا ارزیابى کاملى از عملکرد 
حرفه اى فرمانــداران به عمل آوریم تــا دولت دوازدهم 
بتواند تصویر دقیق و شفافى از میزان موفقیت فرمانداران 

داشته باشد. 
وى افزود: یقیناً، تغییرات و عزل و نصب هاى جدید با توجه 

به نتایج این ارزیابى ها خواهد بود.

خورشیدى توضیح نداد که تغییرات فرمانداران در دولت 
دوازدهم در چه مقیاسى صورت خواهد گرفت.

معاون مدیرکل سیاســى وزارت کشــور در عین حال از 
اینکه در حال حاضر هیچ رشته تحصیلى دانشگاهى براى 
آموزش فرمانداران در ساختار آموزش عالى کشور وجود 
ندارد، ابراز تأسف کرد و گفت: در حال حاضر، رشته اى که 
پاسخگوى نیاز وزارت کشور به طور خاص در باب مدیریت 
سیاست داخلى باشد حداقل در سطح کارشناسى نداریم و 
به همین دلیل، عموماً کسانى که به خدمت گرفته مى شوند 
تحصیلکردگان رشته هاى علوم و سایر شاخه هاى علوم 
همچون فنى و مهندسى ، ریاضى و سایر رشته ها هستند.

بیشترین نارضایتى مردم از 
کدام دستگاه هاست؟

آغاز تغییرات 
در وزارت کشور

تعیین تکلیف ریاست مجمع 
  ایرنا | رئیـس مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک 
مجمع تشـخیص مصلحت نظـام گفت: بـدون تردید 
تکلیف ریاسـت مجمع تشـخیص مصلحت نظـام در 
آینده نه چندان دور روشن مى شـود. على اکبر والیتى 
اظهارداشت: ما منتظر هستیم تا ببینیم تصمیم نظام در 

این مورد چیست. 

تبریک ظریف به عربى
وزیر امور خارجه کشـورمان در توییتى    ایسنا|
به زبان عربى آزاد سازى موصل را تبریک گفت.محمد 
جواد ظریف در این توییت آزادسازى موصل را به دولت 
و ملت عراق تبریک گفت و تأکید کرد: وقتى عراقى ها 
دست در دست هم مى دهند، هیچ محدودیتى براى آنچه 

مى توانند به دست آورند، وجود ندارد.

سرخ کردن طفل بر روى آتش 
فرمانده سپاه قدس از چند جنایت هولناك    ایمنا|
داعـش در عراق و سـوریه پرده برداشـت و به تشـریح 
قساوت قلب این تروریست ها پرداخت. سردار سلیمانى 
از جنایت هاى هولناك داعش نمونه اى را تعریف کرد که 
داعشى ها کودکى را گرفتند روى آتش سرخ کردند، الى 

پلو گذاشتند و براى مادرش فرستادند.

شکایت انتخاباتى دولت
   خبر آنالین | حجت االسالم والمسلمین مجید 
انصارى معاون حقوقى رئیس جمهور گفت: تعداد بسیارى 
از تخلفات رسـانه اى، تخلفات برخى نیروهاى نظامى، 
انتظامى، ائمه جمعه و جاهاى مختلف در انتخابات وجود 

دارد که دولت بر اساس آنها شکایت کرد. 

آینده مرعشى
پیمان فروزش نماینده سـابق مجلس    ایسنا|
شوراى اسالمى گفت:  براى حضور حسین مرعشى در 
کابینه دولت دوازدهم درخواست هایى صورت پذیرفته 
اسـت که یکى از جدى ترین این درخواسـت ها حضور 
ایشان در مقام ریاسـت سـازمان برنامه و بودجه کشور 
اسـت. وى افزود: البته شـهردارى تهران نیز از مواردى 

است که مرعشى از گزینه هاى اصلى آن است.

عارف شهردار نمى شود
در حالـى کـه در روزهـاى اخیـر بحث    ایلنا|
احتمال حضـور محمدرضا عارف در شـهردارى تهران 
مطرح شده بود، یکى از نزدیکان رئیس فراکسیون امید 
عنوان کرد که واکنش محمدرضا عارف به این اخبار این 
است که بر تداوم حضور در مجلس شوراى اسالمى تأکید 
دارد و بر این اسـاس بحث حضور عارف در شـهردارى 
تهران منتفى است. همچنین عارف خبر مربوط به شروط 
خود براى حضور در شهردارى تهران را تکذیب کرده و 

گفته این اخبار به هیچ عنوان واقعیت ندارد.

نامه اعتراضى به روحانى
عضو شوراى مرکزى جامعه روحانیت    تسنیم|
مبارز از نامه اعتراضى تشکل متبوع خود به رئیس جمهور 
خبر داد. حجت االسـالم حسین ابراهیمى گفت که این 
نامه با مصوبه جلسـه شـوراى مرکزى درباره مسـائل 
جارى روز و مشکالت مردم و در راستاى دفاع از حقوق 

مردم بوده است. 

یک بزرگراه به نام هاشمى 
جلسه تعیین تکلیف مصوبه شوراى    تسنیم|
شهر براى نامگذارى یکى از معابر تهران به نام مرحوم 
آیت ا...هاشمى رفسـنجانى بـا حضور مجتبى شـاکرى 
رئیس کمیته نامگذارى شوراى شهر و محسن هاشمى 
فرزند ارشد مرحوم هاشمى رفسـنجانى برگزار شد.بعد 
از مباحث مطرح شده در این جلسـه و موافقت محسن 
هاشمى، قرار بر این شد که بزرگراه و تونل نیایش را به نام 

مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى تغییر  دهند.

توئیتر

نوه  داشــتن یکــى از 
تجربه ها و احساس هاى 
ناب و شــیرین زندگى 
اســت. مســئوالن نیز 
از این قاعده مســتثنى 
نیســتند و این حس را 
تجربه کرده اند. در اینجا 
عکس هایــى را از چهار 
فرمانده سپاه  به همراه 

نوه هایشان مى بینید.

  محسن رضایى 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

  عزت ا...ضرغامى 
رئیس پیشین سازمان صداوسیما

  محمدباقر قالیباف 
شهردار تهران

  سردار محمدعلى جعفرى
 فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى

4 فرمانده سپاه در کنار نوه هایشان

شایعه درگیرى میان رئیس بانک مرکزى و یک نماینده 
نزدیک به قالیباف،  موضوعى بود که بعد از مطرح شــدن 
در یک رسانه اصولگرا،  با تکذیب سایر نمایندگان اصولگرا 

همراه شد.
به گزارش خبرآنالین، ولی ا... سیف رئیس بانک مرکزي 
در جلســه غیر علنی دیروز مجلس به منظور بررســی 
مشکالت مؤسســات مالی و اعتباري حاضر شد. پس از 
پایان این جلســه غیرعلنی یکی از نمایندگان نزدیک به 
قالیباف در مجلس دهم مدعی شــد که میان او و سیف 

درگیري رخ داده است.
شیران نماینده مردم مشــهد در گفتگویی با مهر مدعی 
درگیري با رئیس بانک مرکزي شــد و گفت: بسیارى از 
افرادى که این مؤسسات را تشــکیل داده اند از مدیران 
ارشد، بازنشسته و مشــاوران بانک مرکزى هستند. بنده 

به آقاى سیف تأکید کردم شما در انجام وظیفه ذاتى تان 
کوتاهى کردید. نه تنها اطالع رسانى انجام ندادید، بلکه 
از این مؤسسات حمایت کردید. باید از پول مردم حفاظت 
کنید. متأسفانه امروز بانک مرکزى به نگرانى هاى مردم 

دامن مى زند.
اما پس از آنکه خبــر خبرگزاري مهر بــا تیتر« جزئیات 
درگیرى لفظــى نماینده مشــهد با رئیــس کل بانک 
مرکزى» منتشر شــد، چند نماینده اصولگراي حاضر در 
جلســه غیرعلنی نســبت به این موضوع واکنش نشان 

دادند.
کاظم دلخوش اباترى در گفتگو با ایلنا، با اشاره به انتشار 
برخى شــایعات درباره درگیرى نمایندگان با رئیس کل 
بانک مرکزى در انتهاى نشست غیرعلنى دیروز مجلس 
که به منظور بررسى وضعیت مؤسسه هاى مالى و اعتبارى 

برگزار شد، اعالم کرد: هیچ گونه درگیرى در صحن پیش 
نیامد.

نماینده اصولگراى صومعه سرا در مجلس شوراى اسالمى 
در پاسخ به این سئوال که آیا نماینده مشهد هنگام خروج 
سیف از صحن با او درگیر نشــده است، گفت: بنده در آن 
لحظه آنجا حضور داشــتم و به شــما مى گویم که هیچ 

درگیرى اتفاق نیافتاده است.
اکبر رنجبرزاده دیگر نماینده اصولگراى عضو شــوراى 
مرکزى فراکســیون نمایندگان والیى نیز نسبت به این 

درگیرى ابراز بى اطالعى کرد.
این عضو هیئت رئیســه مجلس شــوراى اســالمى در 
واکنش به سئوال ایلنا درباره بروز درگیرى هنگام خروج 
رئیس بانک مرکزى از صحن مجلس، گفت: بنده متوجه 

اتفاقى نشدم!

یکى تکذیب مى کند، یکى بى اطالع است!

درگیرى رئیس و نماینده 
در صحن مجلس؟

بر اســاس برخى اخبار غیر رســمى دو گروه  از ســوى 
رئیس جمهور مسئول بررســى گزینه هاى مطرح براى 
تصدى وزارتخانه ها و نحوه چیدمان کابینه شــده اند و 

نتیجه ارزیابى هاى خود را اعالم کرده اند.
قرار است از اواسط مردادماه حجت االسالم والمسلمین 
روحانى به عنوان رئیس جمهور دوازدهم کار خود را آغاز 
کند. آغاز به کار دولت جدید در فضاى سیاســى کشور با 
گمانه زنى هایى درباره چیدمان کابینه و افرادى که قرار 
اســت به عنوان وزراى پیشــنهادى به مجلس معرفى 
شوند، همراه بوده اســت؛ به طورى که بر اساس برخى 
اخبار، شنیده شــده کابینه دولت دوازدهم کامًال متفاوت 

با کابینه گذشــته و با تغییر برخــى وزراى کنونى همراه 
خواهد بود.

در حال حاضر دو گروه  از ســوى رئیس جمهور مسئول 
بررســى گزینه هاى مطرح براى تصدى وزارتخانه ها و 
نحوه چیدمان کابینه شــده اند؛ گروه اول شامل اسحاق 
جهانگیرى، محمد شــریعتمدارى و محمدعلى نجفى و 
گروه دوم شــامل محمدباقر نوبخت، محمود واعظى و 

محمد نهاوندیان هستند.
بر اســاس این خبر که هنوز از ســوى مسئوالن دولتى 
تأیید نشــده، گروه هاى مورد اشــاره پس از ارزیابى ها و 
در جمع بندى نهایى  خود به حجت االسالم و المسلمین 

روحانى اعالم کرده اند که برخى وزرا نباید تغییر کنند که 
از جمله آن مى توان به وزراى امور خارجه، کشــاورزى، 
نفت و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اشاره 
کرد. همچنین بر اساس اعالم این گروه ها چند وزیر باید 

از کابینه دولت خارج شوند.
 طبق همین خبر غیر رسمى گزارش شده معصومه ابتکار 
رئیس سازمان محیط زیســت، محمد نهاوندیان رئیس 
دفتر رئیس جمهور و محمد شــریعتمدارى گزینه هایى 
هستند که طبق اعالم این گروه ها باید در دولت حضور 
داشته باشند اما از مسئولیت قبلى خود در دولت به جایگاه 

دیگرى منتقل شوند.

کدامیک از اعضاى کابینه روحانى تغییر مى کنند؟

  آفتاب نیوز | شــبکه CNN آمریــکا 
اســنادى را که مى گوید توافق محرمانه بین قطر 
و کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس 
است و دوحه به مفاد آن پایبند نبوده است، منتشر 
کرد. بر اساس اســناد دست نویسى که این شبکه 
درباره توافق ریاض در ســال هاى 2013 و 2014 
منتشر کرده است، قطر به همراه سایر کشورهاى 
عضو شوراى همکارى خلیج فارس توافق کردند که 
از اخوان المسلمین یا هرگونه سازمان ها یا افرادى 
که از طریق اقدامات امنیتى مستقیم یا تالش براى 
تأثیرگذارى سیاسى سعى بر تهدید امنیت و ثبات 

این کشورها دارند حمایت نکنند.
طبق اعالم CNN در یکى دیگــر از بندهاى این 
سند بر عدم حمایت کشورهاى شوراى همکارى 
خلیج فارس از هیچکــدام از گروه هاى یمنى که 

خطرى براى کشــورهاى مجاور آن مى باشــند 
تأکید شده است.

CNN همچنین سند دیگرى را که شامل امضاى 

وزراى خارجه کشورهاى شوراى همکارى خلیج 
فارس پیرامون ســاز و کار اجراى این توافق است 
منتشر کرده اســت. بنا بر این ســند، در صورت 
عدم پایبندى به این ســاز و کار بقیه کشورهاى 
شــوراى همکارى مى توانند اقدامات مناســب 
را بــراى حمایت از امنیــت و ثبات خــود اتخاذ 

کنند.
در پى انتشار این اسناد، چهار کشور تحریم  کننده 
قطر در بیانیه  اى با اشــاره به اسناد جدید از توافق 
دوحه با کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس، 
اعالم کردند که این اســناد عدم پایبندى قطر به 

تعهدات خود را ثابت مى کند.

ســفیر یک کشــور عربى از رژیم صهیونیستى 
به دلیــل رأى دادن به نفع فلســطینى ها درباره 
ثبت شهر «الخلیل» در فهرست میراث جهانى 
یونسکو عذرخواهى کرد. این سفیر فکر مى کرد 
رأى گیرى درباره ثبت شــهر الخلیــل و حرم 
ابراهیمى در فهرســت میراث جهانى در معرض 
خطر به صورت محرمانه خواهد بود براى همین 
به « شــاما هاکون» ســفیر تل آویو در یونسکو 
وعده داد که علیه درخواســت فلســطین رأى 
بدهد اما بعد از جلسه رأى گیرى نامه اى را براى 

رژیم صهیونیستى فرســتاد و در آن دالیلى که 
وى را وادار به رأى دادن به نفع فلسطین کرده، 
توجیه کرد. وى در این نامــه عذرخواهى آورده 
که هیچ گزینه اى پیش روى وى جز رأى دادن 
به نفع ثبت شــهر الخلیل و حــرم ابراهیمى در 
فهرســت میراث جهانى یونسکو نبوده و اوضاع 
نیز شــدیداً پرتنش بوده اســت. هاکون نیز در 
جواب وى گفت: من این مسئله را درك مى کنم 
«دوستم». براى من گویى شــما به نفع ما رأى 

داده اى.

عضو کمیســیون نظــارت و حقوقى شــوراى 
اســالمى شــهر تهــران با ارائــه تذکــرى، از 
واگــذارى رایگان امــالك و اراضــى پایتخت 
(متعلق به شــهردارى) در قالب بهــره بردارى، 
اجازه و یا انتقال مالکیت به برخى از مراکز انتقاد 

کرد.
به گزارش ایرنا، عباس جدیدى روز ســه شــنبه 
در ســیصد و پنجاه و هشــتمین جلســه علنى 
شوراى اســالمى شــهر تهران افزود: بسیارى 
از این امــالك و اراضى به صــورت رایگان به 
اشــخاص حقیقى و حقوقى، مؤسســات خیریه، 
مســاجد و هیئت هــاى مذهبى واگذار شــده

 است. 
وى اظهار داشت: از این دست بذل و بخشش هاى 
رایگان شــهردارى تهران مى توان به واگذارى 

فضاى ســبز به مجموعه ســوار کارى آریاسب، 
واگذارى زمینــى در منطقه 18 بــه حوزه علمیه 
الهادى(ع)، زمین 1200 مترى در خیابان مقدس 
اردبیلى با کاربرى گلخانــه و مابقى پالك ثبتى 
در شمال بزرگراه همت به هیئت ائمه اطهار (ع)

اشاره کرد. 
وى با اشاره به اینکه شــهردارى تهران تاکنون 
هیچ واکنشــى نســبت به ایــن واگــذارى ها 
نداشته، خواســتار پاسخگویى شــهردار تهران 
در خصوص واگذارى رایــگان امالك پایتخت

 شد. 
عضو شوراى اسالمى شهر تهران همچنین با بیان 
اینکه «بزرگش نخوانند اهل خرد/ که نام بزرگان 
به زشتى برد» گفت: برخى تذکر به شهردار تهران 

را توهین مى دانند.

 CNN افشاگرى
درباره توافق قطر و کشورهاى عربى

عذرخواهى سفیر یک کشور عربى 
از رژیم صهیونیستى!

افشاگرى عضو شوراى شهر تهران
 از واگذارى زمین
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فرمانده ناجا  درباره حواشى حریم خصوصى بودن خودرو 
و نحوه برخورد مأموران گفت: هر جا مأمور ما خواســت 
ورود پیدا کند باید لباس یا حکم داشته باشد یا اطمینان 
باشد که پلیس است.از پلیس نامحســوس بزرگراه ها 
خواستیم کارت ارائه کنند و راننده مطمئن شود. اقدامات 
ما تابع قوانین اســت و در این باره استعالم گرفته شده 
است.سردار اشترى در مورد اجراى طرح امنیت اخالقى و 
برخورد با هنجارشکنان اظهار داشت: در این طرح با افراد 
هنجار شکن برخورد شده و پلیس خودروى افراد بدحجاب 
را براساس قانون توقیف مى کند. موضوع کشف حجاب 
در خودرو و اینگونه هنجارشکنى ها نباید به موضوعى 

سیاسى تبدیل شــود. ما براى آرامش مردم این طرح را 
اجرا مى کنیم. 

سردار اشترى درباره ارائه گواهینامه به مشموالن غایب 
نیز گفت: قانون اعالم کرده که مشموالن نخست باید 
خدمت سربازى را بگذرانند تا به آنها خدمات ارائه کنیم. 
یکى از این خدمات صدور گواهینامه است. طبق قانون 
نمى توانیم به مشــموالن غایب گواهینامه بدهیم. در 
خواست شده که این اتفاق بیافتد و ما استعالم کرده ایم. 
جواب استعالم باید به ستاد کل نیروهاى مسلح فرستاده 
شود و در صورتى که ستاد کل ابالغ کند ما از فرداى آن 

آماده ارائه آن هستیم.

رئیس مرکز پزشــکى حج و زیارت هالل احمر با اشاره 
به دستورالعمل اعالم شده به پزشــکان معاینه کننده، 
گفت: افرادى که داراى نارســایى هاى قلبى پیشــرفته 
کالس 3 و4، سرطان درمان نشده، بیمارى هاى روانى 
پیشرفته، بیمارى هاى پیشــرفته کبدى و بیمارى هاى 
تنفسى پیشرفته و همچنین معتادان و خانم هاى باردار 

منع سفر خواهند شد.
سید على مرعشى از افزایش 16 درصدى کادر پزشکى- 
درمانى کاروان حج تمتع امســال در مقایسه با حج سال 
گذشته خبر داد و گفت: مجموع کادر بهداشتى-درمانى 
براى حجاج امســال 580 نفر اســت که در مقایسه با 

حج قبلى 80 نفر بیشــتر اســت که دلیــل آن افزایِش
 تعــداد حجــاج از 64 هــزار نفــر بــه 86 هــزار نفر 

است.
او با بیان اینکه تاکنون بیش از نیمى از زائرین مورد معاینه 
قرار گرفته اند و مشخصات بهداشتى و پزشکى شان در 
سیستم رایانه اى ثبت شــده است، گفت: داروهاى مورد 
نیاز نیز به وزن تقریبِى60 تن تهیه و بسته بندى و براى 
انتقال به ایران ایر آماده شده است و ان شاءا... هر زمان 
مجوزها براى پرواز و حمل گرفته شود، دارو ها منتقل و 
در جده تخلیه خواهد شد که به نظر مى رسد این امر تا ده 

روز آینده محقق شود.

60 ُتن دارو 
در حال انتقال به عربستان 

بازرسى داخل خودرو 
فقط با ارائه کارت شناسایى

مشکل پروازهاى نجف حل شد
معاون هوانـوردى و امور بیـن الملل سـازمان هواپیمایى 
کشـورى گفت: پرواز شـرکت هاى هواپیمایـى ایرانى به 
فرودگاه نجف از سر گرفته شد. مرتضى دهقان اظهار داشت: 
خوشبختانه مذاکرات با همکارى و تعامل مسئوالن فرودگاه 
نجف به نتایج مثبتى رسـید و منجر به از سـرگیرى مجدد 
پروازها به فرودگاه مذکور شد. وى افزود: در این نشست ها 
بر خدمات بهتر به زائران و شرکت هاى هواپیمایى تأکید شد 
و به طور حتم حجم پروازها به این فرودگاه در چند روز آینده 

به میزان پروازهاى گذشته خواهد رسید.

خطر ظروف یکبارمصرف
منصوره معمارزاده، کارشـناس غـذا و دارو گفت: حداقل 
200 سـال طول مى کشـد تا ظروف پلیمرى در طبیعت 
تجزیه شوند، همچنین درباره ظروف و لیوان هاى شفاف و 
شکننده در صورت خوردن نوشیدنى گرم، خطر مهاجرت 

مواد شیمیایى از محل شکستگى وجود دارد.

دیدن جنس مخالف 
براى آقایان استرس زاست!

مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکى 
بقیه ا... اعظم (عج) گفت: عفاف و حجاب به جز زنان شامل 
مردان نیز مى شود. هدایت صحرایى گفت: دیدن جنس 
مخالف که پوشش نامناسـبى دارد براى آقایان مى تواند 
استرس آفرین باشد و براى زنان نیز شنیدن صداى جنس 
مخالف استرس زاسـت. وى با تأکید بر اینکه عفاف پایه 
حجاب است، گفت: وقتى فردى عفاف را رعایت نمى کند 

خودش را در معرض استرس قرار مى دهد.

آمار مرگ و میر و تولد
رشد نرخ بارورى کلى جمعیت کشور از 1/8 در سال 90 به 
2 افزایش یافت. محمداسـماعیل مطلق مدیرکل وزارت 
بهداشت ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: سال 94 بالغ 
بر 320 مرگ مادر داشتیم که در سـال 95 به 280 رسید. 
وى بیان داشت: مرگ نوزادان نیز به 9 در هزار و کودکان 
زیر یکسال 13/6 و کودکان زیر پنج سال به زیر 15 رسیده 
است. مدیرکل دفتر سـالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشـت افـزود: در حـال حاضر مـرگ 30 تا 70 

ساله ها 343 در صد هزار نفر است.

روزانه  یک زلزله 3 ریشتر 
به باال اتفاق مى افتد

بهنام سـعیدى معاون پیشـگیرى و پیش بینى سـازمان 
مدیریت بحران کشـور گفـت: ایـران یکى از ده کشـور 
حادثه خیز دنیاست و در 90 درصد پهنه سرزمینى کشورمان 
خطـر زلزله وجـود دارد به گونـه اى که روزانه یـک زلزله 

3ریشتر به باال اتفاق مى افتد.

ثبت نام بیمه تکمیلى 
هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران کشور مى توانند با 
شرایط قراردادى صندوق اعتبارى هنر با بیمه رازى، اقدام 
به ثبت نام سه طرح ویژه بیمه تکمیلى با نرخ هاى 60 هزار، 
300 هـزار و 540 هزار تومان کنند. نام نویسـى همچون 
سالیان گذشـته از طریق صندوق اعتبارى هنر آغاز شده 
اسـت و از 19 تیر ماه بـه مـدت 20 روز فرصـت مراجعه 
به پایگاه اطالع رسـانى صندوق اعتبارى هنر به نشـانى

 www.honarcredit.ir فراهم است.

تحویل 2 لک لک سفید 
دوستداران محیط زیست دو بال لک لک سفید و یک بهله 
دلیجه را بـه اداره حفاظت محیط زیسـت مهاباد تحویل 
دادند. سـخنور رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد 
گفت: دو بال لـک لک سـفید و یک بهله دلیجه توسـط 
دوستداران و حامیان حیات وحش به این اداره تحویل داده 
شدند که پس از تیمار و اطمینان از وضعیت سالمت آنان در 
تاالب هاى منطقه رها سازى مى شوند.  وى افزود: دلیجه 
از پرندگان شکارى اسـت که در مناطق باز، درختزارها و 
حاشیه تاالب ها، روى تیرهاى برق و صخره ها در نزدیکى 

شهرها و روستاها به سر مى برد.

چرك نویس

خبرگزاري  «اسپوتنیک» روسیه در گزارشی به دالیل محبوبیت 
پیام رســان تلگرام، در میان ایرانیان پرداخــت. به گزارش آریا، 
اسپوتنیک در این گزارش با عنوان «پیام رسان تلگرام، راه ارتباطی 
ایرانیان» نوشت:  پیام رسان تلگرام یکی از برنامه هاي پرطرفدار 
در دنیا می باشد که توسط «پاول دوروف» روس تأسیس شد و به 

عنوان امن ترین پیام رسان در دنیا شناخته می شود.
پیام رســان تلگرام توســط پاول و «نیکالي دوروف» دو برادر 
روس در 14 اگوست 2014 ابتدا براي آیفون راه اندازي شد و به 
سرعت در ایران توسعه یافت و سایر پیام رسان ها را تا حدودي از 
دور رقابت خارج کرد و هوداران بسیاري براي خود جذب کرد تا 
جایی که گفته می شود بیشترین سهم استفاده از تلگرام (بیش از 
40 میلیون نفر) متعلق به ایرانیان می باشد. در ایران، پیام رسان 
تلگرام عالوه بر گفتگوي نوشتاري، صوتی و تصویري، با ایجاد 
کانال هاي مختلف از جمله، ســرگرمی، خبري و حتی تجارت و 

کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد.
به احتمال فراوان یکی از دالیل استقبال کاربران از این پیام رسان، 
به گفته سازندگان آن، امنیت باالي این برنامه می باشد. از این رو 

سازندگان تلگرام، جایزه اي 200 هزار دالري براي 
هک این پیام رسان تعیین کرده اند.

با وجود اینکه پیام رســان تلگرام یک برنامه روسی 
محسوب می شود، اما در این کشور طرفداران بسیاري 

ندارد و بیشتر از سایر برنامه هاي پیام رسان، به خصوص 
واتس آپ استفاده می کنند.

تلگرام، پیام رسانی است که اکثر قریب به اتفاق ایرانیان خارج از 
کشور از جمله ایرانیانی که در روسیه حضور دارند براي ارتباط 
نوشتاري با بستگان خود آن را مورد استفاده قرار می دهند که 

پس از مسدود شدن احتمالی این برنامه شاید تا یافتن جایگزینی 
مناسب براي این پیام رسان با مشکالتی مواجه شوند.

این خبرگزاري روسی در ادامه به نظرات برخی از ایرانیان ساکن 
روسیه درباره تلگرام پرداخت. «حامد» که از مؤسسین یک سایت 
است، در گفتگو با اســپوتنیک در مورد احتمال فیتلر شدن این 
پیام رسان در ایران گفت: «تا زمانی که جایگزین مناسبی براي 
این پیام رسان ایجاد نشود، احتمال فیلتر شدن آن تقریبًا بعید به 
نظر می رسد. دولت از پیام رسان هاي ایرانی و حتی خارجی که 

خواهان قراردادن سرورهاي خود در ایران هستند بسیار حمایت 
می کند تا جایگزینی مناسب براي تلگرام یافت شود. حتی ایران 
بارها از تلگرام خواسته که سرورهاي خود را در ایران قرار دهد که 

با عدم موافقت آنها روبه رو شده است.»
حامد  افــزود: «در صورتی که تلگرام در ایران مســدود شــود، 
همانطور که پس از فیلتر شدن وایبر مردم خیلی سریع به تلگرام 
روي آوردند، پس از فیلتر شــدن تلگرام نیز بــه طور خودکار به 

پیام رسان دیگري جذب خواهند شد.» 

اسکلت «خاتوِن» پنج هزار و500ساله، که طى پروژه پیش ازتاریخى 
«زهره» کشف شــده اســت، به موزه باستان شناسى شوش منتقل 

مى شود.
محمدحسین ارسطوزاده مدیر پایگاه میراث جهانى شوش گفت: پس 
از انجام گرفتن مراحل حفاظت و تثبیت، این اسکلت به شوش منتقل 

شده تا در موزه شوش به نمایش گذاشته شود.
ارسطوزاده گفت: عالوه بر این اســکلت، درنظر داریم حدود 60 قلم 
شىء سفالى و فلزى مربوط به محوطه باستانى شوش را که تاکنون 
در انبارهاى موزه ملى ایران نگهدارى مى شــدند، بــراى اولین بار، 
به منظور نمایش دائم به موزه باستان شناسى شوش منتقل و نگهدارى 

کنیم.
همچنین عباس مقدم، سرپرست پروژه پیش ازتاریخى زهره، گفت: 

بیش از 80 گور خفته تخمین زده شده که بیشتر آنها متعلق به اواخر 
هزاره پنجم پیش از میالد هستند و اسکلت این خانم حدوداً 25ساله 
که «خاتون» نامگذارى شده مربوط به اوایل تا اواسط هزاره چهارم 

پیش  از میالد است.
مقدم افزود: در بین گور خفتگان، شــواهد روشــنى از تفاوت هاى 
اجتماعى نیز به چشــم مى خورد که طبق آثار و شــواهد موجود، این 
«خاتون» شأن باالیى در جامعه اى که در آن زندگى مى کرده داشته و 

شیوه تدفین منفرد آن گویاى یک روش آیینى است.
وى تأکید کرد: پس از طى مراحل حفاظت و تثبیت اسکلت، با توجه به 
مجهز بودن تیم حفاظتى و مرمتى پایگاه میراث جهانى شوش، بر آن 
شــدیم تا «خاتون»  را براى نمایش به موزه شوش منتقل کنیم تا در 

صورت نیاز اقدامات حفاظتى و مرمتى الزم هم صورت گیرد.

خراسان بزرگ دیدنى هاى طبیعى تاریخى بسیارى دارد. براى تمام فصول سال هم جاهاى 
دیدنى بسیار دارد. اما هیچکدام به شگفت انگیزى منطقه «کالت نادرى» نیست. شهر کالت 
همچون یک دژ نفوذناپذیر براى گنجینه نادرشاه عمل مى کرده است. در این مطلب نگاهى 

مى اندازیم به این منطقه عجیب و جذاب.
همچنین کالت شهرى اســت که در دل کوه هاى هزار مسجد در استان خراسان رضوى، 
همچون قلعه اى طبیعى قرار گرفته است. براى رســیدن به این منطقه از مشهد باید 145 
کیلومتر جاده کوهستانى و زیبا را طى کنید. خود جاده کالت، به  خصوص در بهار، چشم انداز 

گردشگرى بى نظیرى است.
شهر کالت به دلیل موقعیت خاص جغرافیایى اش به «سرزمین دژهاى نفوذناپذیر» شهرت 
دارد و دلیل اینکه نادرشاه کالت را انتخاب کرد همین نفوذناپذیرى این منطقه بوده است. البته 
این روز ها دسترس به این شهر شگفت انگیز راحت تر شده است. شما با ماشین شخصى و حتى 
اتوبوس از مشهد به راحتى به کالت نادرى مى رسید. دیدن جاده زیبا و پرپیچ وخم آن، خودش 

به تنهایى، لذتى دارد و فرح بخش است.

گاوصندوق گنج نادرى
«کاخ خورشید» یکى از عجیب ترین ساختمان هاى بناشده به دست بشر است. این ساختمان، 
که اکنون مهمترین جاذبه گردشگرى کالت است، در واقع کاخ نبوده بلکه گاوصندوق بزرگى 
بوده براى گنجینه هاى نادرشاه، یا بهتر بگوییم، کاخ خورشید گنجینه گنج هاى نادر بوده است. 
اشیاى قیمتى همچون تخت طاووس، الماس کوه نور، الماس دریاى نور و مانند آن در این 

مکان نگهدارى شده است.
این بنا برجى است دایره شکل با قاعده هشت ضلعى که در میان باغى زیبا ساخته شده است . 
نام «خورشید»، یکى از همسران نادرشاه، روى آن گذاشته شده است. این بنا پانل  هاى خارجى 

پیچیده  اى با طرح هایى شبیه به گالبى و آناناس دارد که آن را عجیب تر مى کند.

شغل خاصى ندارد، هنرمند و ورزشــکار هم نیست اما 
دنبال کنندگان نوشته هایش در اینستاگرام آنقدر زیاد 
هستند که حاال پیشنهادهاى مختلفى براى تبلیغ دریافت 
مى کند.  وارد صفحه اش در اینســتاگرام که بشــوى، 
آنقدر ســاده با مخاطبان خود سخن گفته که ناخودآگاه
توجه ات جلــب مى شــود. او یک آبدارچى اســت و 
صفحه اش را نیز به نام «روزمرگى هاى یک آبدارچى» 

نامگذارى کرده است. 
«کاظم عقل مند»، برخالف خیلى هاى دیگر، ابایى ندارد 
که در مورد شغلش حرف بزند. او گاه از آبدارخانه شرکتى 
که در آن مشغول به کار است عکس منتشر مى کند و گاه 
عکس فالفل و آش دوغى که با همسرش خورده را با 
مخاطبان به اشتراك مى گذارد. بیش از هر چیز دیگر نیز 
مى توان عکس هاى «سبحان» و «ماهان»، پسرهاى دو 
قلوى او را در صفحه اش یافت. زمانى که این آبدارچى 
خالق، نگارش روزمرگى هایش را آغاز کرد به شــدت 
مورد استقبال قرار گرفت و حتى مصاحبه هایى را نیز در 
این زمینه داشت، اما آنچه امروز بیش از هر چیز دیگرى 
توجهات را جلب کرده، فعالیت هاى خیرخواهانه کاظم 

عقل مند است. 
وى در رابطه با چگونگى ورود خود به دنیاى مجازى به 
میزان مى گوید: «خواهرم 34 ســال داشت که به دلیل 
سرطان، جان خود را از دست داد. بعد از مرگ او، از نظر 
روحى شرایط خوبى نداشتم به همین خاطر پس از مدتى 
تصمیم گرفتم وبالگ نویسى را آغاز کنم. در ابتدا فقط 
براى اینکه حواس خودم را پرت کنم در وبالگم مطالب 
طنز مى نوشــتم. پس از مدتى اســتقبال ها از وبالگ 
من افزایش یافت اما مشــکلى براى وبالگم ایجاد شد. 
در نهایت، صفحه اى در فیســبوك بــراى خودم به راه 
انداختم تا نوشــتنم را ادامه دهم.»  عقل مند مى افزاید: 
«تنها پس از یک هفته نگارش مطلب در فیســبوك، 
از یکى از رســانه هاى بیگانه پیشنهاد مصاحبه دریافت 
کردم. بدون شک اگر مى پذیرفتم، تعداد بازدید کنندگان 
صفحه ام بسیار زیاد مى شــد، اما این پیشنهاد را قبول 
نکردم. در صفحه اى که در فیســبوك داشتم، شروع به 
نگارش روزمرگى هاى زندگى ام کردم و از مطالب طنز 

فاصله گرفتم.» 

این آبدارچى خالق با اشــاره بــه چگونگى ورودش به 
اینســتاگرام مى گوید: «با پیشــنهاد یکى از دوستانم 
در تاریخ 7 مهــر 94 در اینســتاگرام صفحه اى براى 
خودم به راه انداختــم.» وى مى افزاید: «تنها طى چهار 
روز، تعــداد فالور هاى من بــه چهار هزار نفر رســید 
و آن زمــان با خودم عهد کــردم که اگر تعــداد دنبال 
کنندگان صفحه مجــازى ام به صد هزار نفر برســد، 
صفحه ام را بفروشــم و با پول آن، به بیماران سرطانى 

کمک کنم.» 
عقل مند در رابطه با اقدام خود پــس از صد هزار نفرى 
شدن صفحه اش در اینســتاگرام مى گوید: «زمانى که 
حدود صدهزار فالور داشــتم، تصمیم گرفتم صفحه ام 

را بفروشم. اگر این کار را مى کردم، نهایتًا مى توانستم با 
فروش صفحه ام، پنج میلیون تومان دریافت و آن را براى 
بیماران سرطانى هزینه کنم اما یکى از دوستانم آن زمان 
به من پیشــنهاد داد که به جاى این کار، تبلیغاتى که به 
من مى شود را بپذیرم که من تنها در ساعت هاى خاص و 
آن هم به گونه اى که باعث آزرده شدن مخاطبانم نشود، 

اقدام به تبلیغ مى کنم.» 
عقل مند مى افزاید: «پس از کمک به بیماران سرطانى، 
شروع به معرفى انواع بیمارى ها به مردم کردم. کودکان 
مبتال به بیمــارى پروانه اى دومین گزینــه من بعد از 
بیماران ســرطانى بودند و تاکنون از طریق مبالغى که 
از محل تبلیغات به دست مى آورم، به بیماران مبتال به 

ام اس، اوتیسم و ایدز کمک کرده ام. به تازگى نیز یک 
معتاد بهبود یافته و یک نفر که براى ترك به یک کمپ 

ترك اعتیاد مراجعه کرده را نیز حمایت کرده ام.» 
وى در رابطه با شــرط هایى که بــراى تبلیغاتش دارد 
مى گوید: «اگر فردى تماس بگیرد و بگوید به تو تبلیغ 
مى دهم که پول حاصل از آن را صــرف امور خیر کنى 
من تبلیغ آن فرد را قبول نمى کنــم. این پول براى من 
است و خودم تصمیم مى گیرم که آن را صرف امور خیر 
کنم، اما هیچگاه دوست ندارم به نام یک خیریه از مردم 

کمک بگیرم.» 
عقل مند در خصوص شغلش و دلنوشته هایى که تاکنون 
در رابطه با آبدارچى بودنش با مردم به اشتراك گذاشته 

مى گوید: «من هیچگاه عاشق شــغل آبدارچى بودن، 
نبوده ام. من تنها کارم را عاشقانه انجام مى دهم و تالش 

مى کنم پول حالل را وارد زندگى ام کنم.» 
وى با بیان اینکه «به صورت شبانه درسم را مى خوانم»، 
مى گوید: «به تازگى دیپلمم را به طور شبانه گرفته ام و 

قصد دارم باز هم درس خواندنم را ادامه دهم.» 
این آبدارچى خالق با اشاره به پذیرش شغل وى از سوى 
اعضاى خانواده اش مى گوید: «من از شــغلى که دارم 
خجالت نمى کشم و خوشــبختانه همسرم هم کار من 
را پذیرفته است. در ابتدا، زمانى که از شغلم براى مردم 
مى نوشتم، همسرم عالقه اى به این کار نداشت اما او نیز 
اکنون پذیرفته که من یک آبدارچى مشهور هستم و از 

طریق کارم به شهرت رسیده ام.»  

وبالگ نویسى که با حضور در اینستاگرام به شهرت دوچندان رسید

فعالیت خیرخواهانه مشهور ترین آبدارچى ایران

تنها طى چهار 
روز، تعداد فالور هاى 
من به چهار هزار نفر 
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استان اصفهان بر سکوى
 هجدهم طالق کشور

معاون فرهنگى و پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان گفت: 11 هزار نفر در سال گذشته در استان 
اصفهان طالق گرفتند که 9/3 درصد از این افراد در 
سال اول و 40 درصد در پنج سال نخست زندگى اقدام 

به طرح دادخواست طالق کرده اند.
ناجى گفت: با ازدواج 3 درصد به تعداد خانواده هاى 
اســتان اضافه و با طالق 0/6 درصد از این تعداد کم 
مى شود، این آمار نشان مى دهد ساالنه 2/4 درصد به 

خانواده هاى استان اضافه مى شود.
معاون فرهنگى و پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان همچنین خبر از کاهش بیش از 13 درصدى 
آمار طالق در مناطق روستایى استان در سال گذشته 
داد و افزود: باید از آنچه منجر به این وضعیت شــده 
حمایت و از آن به عنوان الگویى در مناطق شــهرى 

استفاده کرد.

برخورد با 
آزمایشگاه هاى متخلف 

فعالیت 22 آزمایشــگاه مصالح ساختمانى در استان 
اصفهان متوقف شد.

مدیر اداره مقررات ملى و نظام مهندســى اداره کل 
راه و شهرسازى اســتان اصفهان گفت: در بازرسى 
کارشناسان این اداره از   53واحد آزمایشگاهى مصالح 
ساختمانى در استان اصفهان، فعالیت 22آزمایشگاه 
متخلف به طور موقت به منظــور بهبود ارائه کیفیت 
خدمات فنى و آزمایشــگاهى مصالح ســاختمانى 

متوقف شد.
امیر زاغیان با بیان اینکه در این بازدیدها پروانه سه 
آزمایشگاه نیز به طور کامل به دلیل تخلفات متعدد 
باطل و چهار آزمایشــگاه پایه از درجه 2 به درجه 3 
نزول پیدا کردند، افزود: فعالیت این آزمایشگاه ها به 
دلیل نبود امکانات و دستگاه هاى الزم براى سنجش 
کیفیت مصالح ســاختمانى از جملــه بتن و تخلف 

کارکنان آن متوقف شده است .

هواى اصفهان خنک مى شود
کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت:دماى هواى استان اصفهان در روزهاى 
پایانى هفته بیــن 4 تا 5 درجه ســانتیگراد کاهش 

مى یابد.
فاطمه زهرا سیدان با بیان اینکه دماى هوا در روزهاى 
پایان این هفته کاهــش مى یابد افــزود: روزهاى 
پنج شــنبه و جمعه(فردا و پس فــردا) هوا خنک تر 

خواهد شد.

فروش میلیاردى قبر
براى دفن نکردن  میت

مدیر کل اوقاف اصفهان با اشــاره به اینکه در همه 
امامزاده هاى اســتان دفن میت بالمانع است، گفت: 
با اعالم نرخ یک و یا دو میلیارد تومانى و 500 تا 600 

میلیون تومانى امکان دفن را محدود کردیم.
حجت االسالم رضا صادقى با اشاره به اینکه در همه 
امامزاده هاى اســتان اصفهان  دفــن میت بال مانع 
است، گفت: البته باید توجه داشته باشیم که با اعالم
 نرخ هاى یک و یا دو میلیــارد تومانى و 500 تا 600 
میلیون تومانى امکان دفن را بسیار محدود کرده ایم تا 

دفنى صورت نگیرد.

پیکر 20 شهید گمنام 
وارد اصفهان مى شود

پیکر مطهر 20 شــهید گمنام و تازه تفحص شــده 
دوران دفاع مقدس همزمان با ســالروز شــهادت 

امام جعفر صادق(ع) وارد اصفهان خواهد شد.
 کاروان این شهدا که از 23 تیرماه وارد استان اصفهان 
مى شــوند، پس از حرکت در تمام شهرهاى استان 
اصفهان، روز پنج شنبه 29 تیرماه وارد اصفهان شده 
است و مراسم رسمى تشییع پیکر مطهر این شهدا در 
شــهر اصفهان و با حضور مردم شهیدپرور این شهر 

برگزار خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازى اســتان اصفهان در رابطه با 
تغییر کاربرى ساختمان هایى با کاربرى غیر، به کاربرى 
ادارى گفت: باید ساختمان هایى که جهت کاربرى ادارى 
خریدارى مى شوند قبل از خرید ملک جهت استعالم از 
قابلیت تغییر کاربرى به ادارى، آن ملــک، با اداره راه و 
شهرسازى هماهنگ شوند تا بعد از خرید با مشکلى جهت 

تغییر کاربرى مواجه نشوند.
حجت ا... غالمى در خصوص پالك هاى بزرگ با سطح 
اشغال باال گفت: پالك هاى بزرگى که در طبقات زیرین 
سطح اشــغال را 100 درصد در نظر مى گیرند، عمًال 40 
درصد فضاى آزاد آنها فاقد گونه هاى گیاهان ریشــه دار 

خواهد بود و با رواج این روند، شهر به یک فضاى خشک 
و فاقد سبزینگى تبدیل مى شود.

وى افــزود: اضافه کردن ســطح اشــغال بیشــتر از 
60 درصد مجاز یعنى نابودى فضاى ســبز ریشــه دار 
کــه در مجتمع هاى بــزرگ در حــال رواج پیدا کردن 
اســت و اگر به همین منوال این رویه پیش برود و وارد 
حریم 40 درصد فضــاى آزاد پالك ها که حق شــهر 
است، شود و از کاشــت گیاهان ریشه دار در ساختمان ها 
خوددارى گــردد، شــهرهاى اســتان اصفهــان نیز 
همچون شــهر قم بــه شــهرهایى خشــک تبدیل 

خواهند شد.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزى فرهنگى معاونت امور 
فرهنگى وزارت ارشــاد گفت: با توجه به برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته قرار اســت از امســال تســهیالتى براى

 توسعه و تجهیز کتابفروشى ها اعطا شود.
على اصغر سیدآبادى در نشست هم اندیشى با کتابفروشان 
اصفهان اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته قرار است از امسال تسهیالتى براى توسعه و تجهیز 

کتابفروشى هاى اصفهان اعطا شود.
وى افزود: طرحى به منظور بهبود کسب و کار صنعت نشر 
ایران به تازگى طراحى شــده که در آن تمام مسائل مربوط 
به تهیه کتاب از جمله ناشــر، مؤلــف و کتابفروش ها دیده 

شده است.
وى با اشاره به جلسات متعددى که با کتابفروشى ها به منظور 
بررسى مسائل آنها برگزار شده است، گفت: با توجه به رعایت 
قوانین و مقررات مصوب توســط کتابفروشــان اصفهان 
الزم اســت حمایت هاى قانونى نیز به صورت کامل از آنها 
صورت گیرد. وى با بیان اینکه بحث گردشــگرى کتاب، 
جام باشــگاه هاى کتابخوانى کودك و نوجوان و عیدانه و 
تابستانه کتاب به منظور ترویج فرهنگ مطالعه ایجاد شده 
است، افزود: طرحى به منظور بهبود کسب و کار صنعت نشر 
طراحى شده که در آن تمام مسائل مربوط به تهیه کتاب دیده

 شده است.

تبدیل شدن شهرهاى اصفهان 
به شهر خشک

توسعه و تجهیز 
کتابفروشى هاى اصفهان

معاون آمار و فناورى اطالعات دادگســترى کل استان 
اصفهان از اتصال دادگســترى شهرستان نجف آباد به 
عنوان اولین نقطه قضائى کشــور به شبکه فیبر نورى 

خبر داد.
محسن لسانى افزود: پس از امضاى تفاهمنامه با شرکت 
مخابرات اســتان، با تــالش مخابرات و بــا همکارى 

استاندارى و شهردارى هاى استان اقدام به کابل کشى 
فیبر نــورى در 30 نقطه از حوزه هاى قضائى اســتان

 شد.
وى اظهارداشــت: پیگیــرى براى پیوســتن ســایر

شهرستان هاى اســتان به شــبکه فیبر نورى در آینده 
نزدیک ادامه دارد.

به عنوان اولین نقطه قضائى کشور

دادگسترى نجف آباد 
به شبکه فیبر نورى متصل شد

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از اجراي طرح 
تحول در 30 کالنتري و پاســگاه استان خبر داد و 
گفت: این تحوالت در بحث دقت، سرعت و کیفیت 

در انجام مأموریت ها و ارائه خدمات به مردم است.
ســردار عبدالرضا آقاخانــى اظهار داشــت: این 
طرح از ســال 95 در اســتان اصفهان نیز در حال 
اجراســت و کمیته اى در این خصوص در ســتاد 
فرماندهى انتظامى اصفهان راه اندازى  شــده و در 
حال حاضر 30 کالنترى و پاسگاه سایر استان  در 

زمره این طرح قرار گرفته اند.
وى با بیــان اینکه طــرح تحــول در کالنترى و 
پاســگاه ها با دو رویکرد فرآینــدى و محیطى به 
اجرا گذاشته مى شــود، افزود: از آنجا که 90 درصد 
ارتباط مردم با نیروى انتظامــى در کالنترى ها و 
پاسگاه هاست در صدد هستیم که در بحث سرعت، 
دقت و کیفیت بخشــیدن به مأموریت هــا و ارائه 

خدمات به مردم تحول جدى ایجاد کنیم.
وى با بیــان اینکه در طــرح تحول بــه کیفیت 
بیشتر از کّمیت پرداخته شــده است، گفت: سعى 
ما بر این است که در رســیدگى به امورات مردم، 
پرونده هاى قضائى و خدمت رسانى و امدادرسانى 
به مردم و فوریت هاى پلیسى کالنترى ها تغییرات 
گسترده اى اتفاق بیافتد چرا که تأثیر کیفیت مى تواند 

خواسته هاى مردم را برآورده کند.
سردار آقاخانى بیان داشت: در این زمینه بخش هاى 
مختلف کالنترى ها و پاسگاه هاى هدف نسبت به 

اجراى این طرح توجیه شــده اند و  نظارت ویژه اى 
توسط معاونان و رؤساى ستادى در حال انجام است 
که طرح مذکور به خوبى پیش برود و روند کار نیز 
تاکنون مثبت بوده و رضایت مردم را در پى داشته 
اســت که امیدواریم این رضایتمنــدى روز به روز 

افزایش یابد.
وى گفــت: در رویکرد محیطى نیز بــه دنبال این 
هســتیم که محیط کالنترى ها و پاسگاه ها از نظر 
فیزیکى دچار تحول شده و به یک محیط آرامبخش 

براى مراجعان تبدیل شود.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان افــزود: تا پایان 
ســال مردم با تحوالت ویژه و خاصــى در حداقل 
30 کالنترى سطح اســتان مواجه خواهند شد که 
از این تعداد بیشترین کالنترى مربوط به کالنشهر 

اصفهان است.

*سیستمى شدن ارسال پرونده هاى 
قضائى

سردار آقاخانى در خصوص سیســتمى شدن ارسال 
پرونده هــاى قضائــى از کالنترى به دادســرا گفت: 
این موضوع نیــز یکى دیگر از مــوارد طرح تحول در 
کالنترى ها و پاسگاه هاســت که البته نیازمند فراهم 
شدن زیرساخت هاى الزم از سوى دستگاه قضائى است 
که در این خصوص مسئوالن قضائى استان قول هایى 
داده اند و ما نیز در صدد آن هستیم که هرچه سریع تر این 

کار عملى شود.
وى با اشاره به ضرورت شــبکه اتصال کالنترى ها به 
دســتگاه قضائى گفت: در صورت انجــام این کار در 
سرعت بخشیدن به ارسال پرونده ها به دستگاه قضائى 
و رسیدگى سریع به مشکالت مردم تحول جدى ایجاد 
مى شــود و ترددهاى بى مورد مردم به کالنترى ها و 

دادگاه ها نیز کاهش پیدا مى کند.

مراکز 110 اصفهان تا پایان ســال 
تجمیع مى شوند

فرمانده انتظامى استان اصفهان در ادامه از اجراى طرح 
تجمیع مراکز فوریت هاى پلیسى 110 استان تا پایان 
سال خبر داد و اظهار داشت: مکان مرکز فوریت هاى 
پلیسى 110 استان مشخص شده است و تا پایان سال 
ساختمان آنکه مجهز به سیستم هاى دقیق و پیشرفته 

خواهد شد به بهره بردارى مى رسد.

آغاز تحوالت ویژه در 30 کالنتري و پاسگاه اصفهان

مدیــر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان گفــت: بــا توجه بــه افزایش 
7 درصدى مصــرف برق در اصفهان نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته، اگر مصرف بــرق مدیریت 
شود تابســتانى بدون خاموشى و ســهمیه بندى برق 

نخواهیم داشت.
بــر  تأکیــد  بــا  عســگرى   مهــدى  محمــد 
اینکــه ایــن روزهــا گرمــا فشــار زیــادى بــه 
شــبکه هاى بــرق وارد کرده اســت، اظهار داشــت: 
در حال حاضر وضعیــت برق دچار بحران شــده اما با 

همــکارى خوب صنایــع، کشــاورزان  و کارخانجات 
تاکنون به رغــم افزایش مصرف بــرق، در تأمین آن 

مشکلى نداشته ایم.
وى ادامــه داد: در خردادماه امســال مصــرف برق در 
اصفهان بیــن 10 تا 12 درصد نســبت بــه خردادماه 
ســال گذشــته افزایش داشــته اســت، در حالى که  
نیروگاه هاى اصفهــان قدرت تأمین ایــن مصرف را 

نداشتند.
 مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه طى دو هفته اول تیرماه نیز روند 

گرما تشدید و به تبع آن، مصرف هم اضافه شد، افزود: 
امسال شاهد تابســتان زودرس بودیم و همین مسئله 
باعث شد که امسال شاهد افزایش 7 درصدى مصرف 
برق در اصفهان نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 

باشیم.
وى تصریح کــرد: عمده مســئله این اســت که اوج 
مصرف برق بین ســاعت هــاى 11 صبح تــا 3 بعداز 
ظهر و 7 تا 11 شــب اســت امــا خوشــبختانه روند 
به گونه اى اســت که بــا همکارى صنایــع، ادارات و 
بخش کشــاورزى تا حــدى افزایش بــرق را کنترل

 کرده ایم.
عسگرى اضافه کرد: براى چند روز آینده که هوا گرم تر 
خواهد شد از مشترکین انتظار داریم که در طول ساعت 
هاى یادشــده در مصرف برق تــا 10 درصد مدیریت 

مصرف داشته باشند.
وى راهکارهاى مدیریت مصرف برق را بســیار ساده 
خوانــد و گفت: مشــترکان صبح هــا از دور ُکند کولر 
استفاده کنند زیرا دور تند کولر چهار برابر مصرف برق را 
افزایش مى دهد، ضمن اینکه استفاده از سایبان براى 
کولر به میزان 10 درصد مصــرف برق و آب را کاهش

 مى دهد.
مدیــر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان تصریح کرد: شــهروندانى که از 
کولر گازى یا اســپلیت اســتفاده مى کننــد اگر درجه 
حرارت را حداقــل براى چهار  ســاعت روى 25 درجه 
تنظیــم کنند، مصــرف بــرق کاهش چشــمگیرى

 پیدا خواهد کرد.
وى تأکید کرد: اگر مصرف مدیریت شــود تابســتانى 
بدون خاموشى خواهیم داشت و شــاهد سهمیه بندى 

برق نخواهیم بود.

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: براى 
بازسازى سینما «ساحل» همچنان منتظر طراحى نهایى 
آن هستیم که پس از تأیید عملیات بازسازى این سینما 

آغاز مى شود.
مصطفى حسینى اظهار داشــت: براى بازسازى سینما 
«ساحل» همچنان منتظر طراحى نهایى آن هستیم که 

پس از تأیید عملیات بازسازى این سینما آغاز مى شود.
وى پیرامون بازسازى سینما «ایران» نیز گفت: متأسفانه 
مشکل سینما ایران هنوز رفع نشده است و منتظر تعیین 

تکلیف این سالن سینمایى هستیم.
مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اصفهان تصریح کرد: 
اینکه دقیقًا چه زمانى پرونده این سینما نهایى مى شود 
بستگى به مراحل ادارى دارد اما به احتمال زیاد تا پیش از 

نیمسال دوم این جریان برطرف مى شود.

وضعیت برق دچار بحران شده  است

مردم 
صرفه جویى نکنند

 برق 
سهمیه بندى مى شود

مسئول پذیرش حوزه علمیه اصفهان گفت: ساالنه در 
حدود هزار و 500نفر در حوزه علمیه ثبت نام مى کنیم و 
ثبت نام در حوزه اصفهان به صورت اینترنتى در سایت 

esf-hozeh.com است.
محسن جاللى گفت: هر ساله با پذیرش سراسرى حوزه 
قم، پذیرش اصفهان نیز شروع مى شــود که این دوره 
نیز از بهمن ماه شروع شــده و اولین آزمون در فروردین 
گرفته شده اســت و مرحله دوم 25 تیرماه آزمون کتبى 

ورودى داریم که در آن 80 ســئوال تستى براى مقاطع 
مختلف در این آزمون ها طراحى شــده اســت و  پس 
از آن مصاحبه در مســائل تحقیق و ســالمت جسمى 
و روحى و آخر مرداد مرحله ســوم پذیرش خواهد بود 
که امیدواریم افراد با مشــورت بتوانند حوزه را انتخاب 

کنند.
وى عنوان کــرد: نظام آموزشــى حــوزه اصفهان به 

صورت حضورى است.

رئیس هیئــت مدیره خانه مطبوعات اســتان اصفهان 
با تأکید بر اینکه به عنوان یک تشــکل هیچ تشــکل 
دیگــرى را در مقابل خــود نمى بینیــم و از همدلى و 
اتحاد آنها اســتقبال مى کنیم، گفت: پوســتر جشنواره 
مطبوعات اصفهان در مــاه رمضان رونمایى و فراخوان 
انجام شــده و با اســتقبال همــکاران رســانه مواجه 

شده است.
صادق هادى، تصریح کرد: در وهلــه اول همدلى و در 
مرحله بعد رقابت سازنده میان خبرنگاران و نیز شناسایى 
نقاط قوت و ضعف از اهداف جشنواره است که نتیجه آن 

ارتقاى سطح رسانه هاى استان اصفهان خواهد بود.
دبیر دهمین جشنواره مطبوعات و رسانه هاى الکترونیک 
استان اصفهان به سابقه برگزارى جشنواره مطبوعات 
اشاره و خاطرنشان کرد: نخســتین جشنواره، سال 73 
برگزار شــد و بعد از مدتى غیرفعال بود تا اینکه دومین 
دوره آن در سال 86 ادامه پیدا کرد و آخرین آن نیز سال 

93 از سوى اداره ارشاد انجام شد.
محمد قلمکاریان، در خصوص آثار ارســال شده عنوان 
کــرد: 46 مقاله، 89 ســرمقاله و یادداشــت، 79 تیتر، 

40 طنز مکتــوب، 34 صفحه آرایــى، 31 کاریکاتور، 
27 خبر، 117 گــزارش، 12 تک عکــس، 15 گزارش 
تصویرى و در مجمــوع 573 اثر به دبیرخانه ارســال

 شده است.
دبیــر دهمین جشــنواره مطبوعــات، خبرگزارى ها و 
پایگاه هاى خبرى اســتان اصفهان با اشــاره به بخش 
جانبى جشنواره ابراز داشــت:30 اثر قرآن و عترت، 35 
اثر شــهر خالق، 38 اثراقتصاد مقاومتى، 45  اثراقتصاد 
و اقدام و عمل، 45 اثرآســیب هاى اجتماعى از ســوى 
خبرنگاران اســتان اصفهان در ســایت اعالم شــده 

بارگذارى شده است.
وى عنوان کرد: تا 22 تیر مــاه فرصت براى بارگذارى 
آثار فرصت باقى مانده اســت و عالقه مندان مى توانند  
آثار خود را که از اول فروردین 95 تا اســفند 95 منتشر 
شــده را صرفًا به صورت الکترونیکى بارگذارى خواهد 
شد.قلمکاریان در خصوص داورى آثار بیان کرد: داوران 
15 روز براى قضاوت فرصت دارنــد و تا 6 مرداد نتایج 
اعالم شده و مراسم معرفى برگزیدگان و اهداى جوایز 

16 مرداد خواهد بود.

مسئول گروه باستان شناســى میراث فرهنگى اصفهان 
گفت: طراحى تپه تاریخى اشــرف سال 95 قطعى شد و 
جلسات کارشناســى آن انجام و حتى طرح  مصوب در 
شوراى فنى استان تهران و مورد تأیید قرار گرفته است و 

رها شدگى تپه تخریب به وجود نمى آورد.
علمدار علیان افزود: براى اجراى طرح نیاز به اعتبار  داریم 
که در این مورد مکاتباتى صورت گرفته است و بیش از 
این نمى توانیم فعالیتى داشته باشیم و هر اقدامى خارج از 
چارچوب طرح به نوعى موجبات تهدید سایت را فراهم 

مى کند.
وى بیان کرد: امــا ما هر کار دیگــرى  بخواهیم در آن
 انجام دهیم و یا آثار را از دل خاك بیرون بیاوریم به نوعى 
و یا گردشگر براى آنجا بیاوریم نیاز است که در چارچوب 
طرح باشیم و برنامه حفاظت نیز پیش بینى شده باشد که 

مشکلى پیش نیاید.
الزم به ذکر است؛ ســارویه یا کهن دژ یا تپه اشرف نام 
کتابخانه اى بوده در دژى قدیمى به همین نام که در حمله 
اعراب به ایران ویران شده اســت و اکنون تنها بقایاى 
آن به صورت تپه اى برجا مانده که به نام «تپه اشــرف» 

معروف است.

مشکل سینما «ایران» 
هنوز رفع نشده است

ارسال573 اثر به دبیرخانه جشنواره مطبوعات

«تپه اشرف» 
در انتظار اعتبار

ثبت نام ساالنه 1500 نفر در حوزه علمیه اصفهان 
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برداشت پیاز
 از مزارع استان 

برداشــت پیاز از 400هزار هکتار مزارع زیر کشت 
استان اصفهان آغاز شد.

کارشناس سبزى و صیفى سازمان جهادکشاورزى 
اســتان اصفهان گفت: پیش بینى مى شود تا پایان 
فصل برداشــت، درحدود 300 هزار تن پیاز از این 

میزان اراضى زیر کشت برداشت شود. 
فردین ابراهیمى با بیان اینکه این استان چهارمین 
قطب تولید پیاز در کشور است، افزود: محصول پیاز 
استان اصفهان به اســتان هاى تهران، کرمانشاه، 
چهــار محــال و بختیــارى، فــارس، یــزد و 
کهگیلویه و بویر احمد صادر مى شــود. وى افزود: 
شهرســتان هاى اصفهــان، فالورجــان، مبارکه، 
نجف آباد، خمینى شهر، فریدن، فریدونشهر و کاشان 

بیشترین وسعت زیر کشت این محصول را دارند.

اجرایى شدن 5 طرح 
راه و شهرسازى در سمیرم 

مدیر اداره راه و شهرســازى شهرســتان سمیرم از 
پیش بینى و اجراى پنج طرح عمرانى این اداره براى 

سال جارى در این شهرستان خبر داد.
علیرضا طایى اظهارداشت: عمران و بهسازى محله 
کوشــک ســمیرم که از جمله محالت قدیمى و با
 بافت فرسوده اســت در دســتور کار امسال ستاد
 باز آفرینى پایدار محدوده هــا و محالت اداره کل

 راه و شهرسازى استان اصفهان قرار دارد. وى افزود: 
طرح مهم دیگر این اداره آسفالت روستاهاست که در 
سال جارى در مسیر روستاهایى مانند ُمالقلى، دولت 
قرین علیا و چند روســتاى بــاالى 20 خانوار دیگر 

شهرستان عملیاتى مى شود.

مشارکت بخش خصوصى 
در حوزه گردشگرى

ســاخت و مرمت 90طــرح حوزه گردشــگرى با 
مشــارکت بخش خصوصى در استان اصفهان آغاز 

شد .
معاون برنامه ریزى و ســرمایه گــذارى اداره کل 
میراث فرهنگى،صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: از ابتداى امســال تاکنون، ساخت و 
مرمت 90طرح حوزه گردشگرى با اعتبار 110میلیارد 
تومانى بخــش خصوصى در اســتان اصفهان آغاز 

شده است.
حمید امینى با بیان اینکه مرمــت بناهاى تاریخى 
وتوسعه زیرساخت هاى گردشگرى از اهداف ورود 
بخش خصوصى دراین حوزه اســت، افــزود: این 
طرح هاى ســر مایه گذارى شــامل ساخت هتل و 
مهمانســرا، راه اندازى اقامتگاه هاى بوم گردى و 
برپایى مراکز فرهنگى،گردشگرى است .وى با اشاره 
به اینکه شهرستان هاى اصفهان،کاشان، سمیرم، 
فریدونشــهر و چادگان بیشــترین میزان مشارکت 
بخش خصوصى در حوزه گردشگرى را دارند،گفت: 
پیش بینى مى شود امسال در حدود 15درصد از طرح 
هاى گردشگرى استان با مشارکت بخش خصوصى 

به بهره بردارى برسد .

کم توجهى مسئوالن
 به استخر نیمه کاره چادگان 

بیــش از 10میلیارد ریال هزینه براى ســاخت تنها 
استخر چادگان نیاز است.

مدیر تربیت بدنى و امور جوانان شهرستان چادگان با 
اشاره به اینکه ساخت این استخر از هشت سال پیش 
تاکنون آغاز شده است، گفت: تاکنون هفت میلیارد 
ریال براى ساخت این استخر نیمه کاره هزینه شده 
و براى اتمام آن به ده میلیــارد ریال اعتبار دیگر نیاز 

است .
رضا آقایى با اشــاره به اینکه ســاخت این استخر 
تاکنون 50درصد پیشــرفت فیزیکى داشته است، 
افزود: از چهار میلیارد ریــال اعتبارات تملک دارایى 
تربیت بدنى چادگان فقط یک میلیارد و 800 میلیون 

ریال آن محقق شده است.

خبر

مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10 
با اشــاره به خرید 115 هزار تن گندم، گفت: خرید این 
محصول در مناطق گرمسیرى استان اصفهان به اتمام 
رسیده اما در مناطق معتدل و مرکزى ادامه دارد و از چند 
روز آینده مراکز خرید مناطق سردسیر سمیرم و فریدن 

خرید را آغاز خواهند کرد.
رضا نیک نداف اظهار داشــت: تاکنــون 115 هزار تن 
گندم به نرخ تضمینى و ارزش هزار و 500 میلیارد ریال 
از کشاورزان استان اصفهان توسط 60 مرکز خریدارى 
و در مراکــز اســتاندارد نگهدارى گندم ذخیره ســازى 

شده است.

وى با بیان اینکه خرید تضمینى گندم در مرکز و مناطق 
معتدل اصفهان ادامه دارد، تصریح کرد: خرید در مناطق 
گرمسیر استان به اتمام رســیده و در مناطق سردسیرى 
شامل ســمیرم و فریدن از چند روز دیگر آغاز مى شود 
که به این منظور مراکز خرید آماده هســتند تا محصول 

گندمکاران را خریدارى کنند.
 مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10 از 
خرید تضمینى 580 تن دانه روغنى کلزا نیز در اســتان 
اصفهان خبر داد و بیان داشــت: تنها مرکز خرید میمه، 
محصول دانه روغنى کلزاى کشاورزان برخوار، گلپایگان، 

فریدن، زیار و تیران را خریدارى مى کند.

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: مددجویان کمیته امداد اصفهان آموزش هاى فنى 

و حرفه اى را فرا گرفتند.
حمیدرضا شیران اظهار داشت: براساس آمار و عملکرد 
حوزه اشــتغال و خودکفایى، هفت هزار و 138 نفر زن، 
پنج هزار و 262 مرد و پنج هزار نفر فرزندان مددجویان، 

آموزش دوره هاى فنى و حرفه اى را فرا گرفتند.
وى افزود: یکــى از دغدغه هــاى کمیته امــداد ارائه 
آموزش هاى مهارتى به مددجویان براســاس سفارش 
بازار کار بوده که با رویکرد جدید سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى کشور و اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان 

اصفهان این امر تحقق یافته است.
وى پیرامون رشــته هاى آموزش فنى و حرفه اى کمیته 
امداد اظهار داشــت: این رشــته ها شــامل کشاورزى، 
دامدارى، خیاطى، آرایشــگرى و صنایع دستى هستند 
که این رویکرد باهدف رفع نیاز بازار و کارآمد بودن حرفه 

آموزشى برگزار مى شود.
وى بابیــان اینکه حــدود 410 آموزشــگاه به صورت 
فعال با کمیته امــداد همکارى مى کننــد، عنوان کرد: 
متناســب با بودجــه در نظــر گرفته شــده امیدواریم 
بســتر مناســب براى آمــوزش و تعلیــم مددجویان

 فراهم  شود. 

مددجویان، آموزش 
فنى و حرفه اى مى بینند

آغاز خرید تضمینى گندم
 در مناطق سردسیر استان

1600چاه غیرمجاز در استان اصفهان مسدود مى شود

وضعیت زاینده رود نرمال نیست

پس از تماس یک شــهروند و اعالم وجود مار در منزل 
مسکونى، مأموران آتش نشانى و خدمات شهرى به محل 

فوق اعزام شدند. 
به گزارش روابط عمومى شهردارى میمه، حمید هاشمیان 
مسئول آتش نشانى میمه گفت: این مار که حدود 1/5 متر 
طول داشــت، گونه اى از گرزه مارها بود که پس از زنده 
گیرى توسط مأموران آتش نشانى در طبیعت رهاسازى 
شد. وى افزود: با توجه به اینکه منزل مسکونى مزبور در 
حاشیه شهر قرار داشت، این مار از بیابان هاى اطراف شهر 
وارد این منزل شده بود و این مارها به علت خشکسالى و 
کم آبى از مناطق کوهستانى به طرف آبادى ها و شهرها 

حرکت مى کنند.
هاشمیان به شــهروندان توصیه کرد: در صورت مواجه 

شــدن با خزندگانى از قبیل مارها با حفظ خونســردى، 
بدون نزدیک شــدن و تحریک آنها، با شماره تلفن 125 
یا 45422434 تماس بگیرند و موضــوع را به مأموران

 آتش نشانى گزارش دهند.
 

وجود مار در منزل مسکونى

در دیدار استاندار اصفهان با وزیر دفاع، واگذارى زمین جهت 
توسعه فرودگاه اصفهان نهایى شد.

اســتاندار اصفهان در دیدار وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى 
مســلح با بیان اهمیت ضرورت توسعه فرودگاه بین المللى 
شهید بهشتى اصفهان، خواستار رفع مشکالت این طرح شد.

در این دیدار که متعاقب پیگیرى ها و جلسات متعدد استاندار 
اصفهان با مقامات ذیربط صورت پذیرفت، تفاهمنامه اى
 بین وزارت دفاع و پشــتیبانى نیروهاى مســلح و وزارت

 راه و شهرسازى در راستاى تقویم کارشناسى 400 هکتار 
از اراضى مورد درخواســت براى توسعه فرودگاه تصویب و 
مبادله شد و مقرر شــد تفاهم نهایى وزار تخانه هاى دفاع و

 راه و شهرسازى براى تهاتر مبلغ به وزارت امور اقتصادى و 
دارایى تا 20 روز آینده ارسال شود.

مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان به شهروندان 
توصیه کرد تا حد امکان از خرید امالك بدون ســند 
مالکیت خوددارى کنند و اگر ملک قولنامه اى است 
بررســى کنند که ملک قبًال به فرد دیگرى واگذار و 

فروخته نشده باشد.
مســعود حیدرى اظهارداشــت: یکى از مشکالت 
شهروندان، خرید امالك به خصوص در محله هاى 

جدید شهر است که با انجام بررسى ها و استعالم هاى 
الزم از شــهردارى مى توانند از متضرر شــدن خود 

جلوگیرى کنند.
وى تأکید کرد: شــهروندان تا حد امــکان از خرید 
امالك بدون سند مالکیت خوددارى کنند و اگر ملک
 قولنامه اى اســت با مراجعه به شــهردارى منطقه 
بررسى کنند که قبًال به فرد دیگرى واگذار نشده باشد.

رئیس شــورایعالى بانوان اتــاق بازرگانــى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهــان گفت: بــراى دومین 
ســال متوالــى شــورایعالى بانــوان اتــاق بازرگانى 
اقدام بــه شناســایى دختــران توانمنــد در اصفهان 

کرده است.
زهرا اخوان نســب اظهار داشــت: شــورایعالى بانوان 
اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 
اقدام به برگزارى همایش شــهر فیروزه اى با دختران 
توانا براى دومین ســال متوالى به مناســبت والدت 

حضرت معصومه (س) کرده است.

وى بیان داشت: این همایش با هدف شناسایى دختران 
نمونه استان از سنین 15 ســال به باال در سوم مرداد در 
مرکز همایش هاى بین المللى اتاق بازرگانى اصفهان 

برگزار مى شود.
اخوان نسب اعالم کرد: شاخص هاى انتخاب دختران 
شامل علمى، اجتماعى، فرهنگى، پژوهشى، کارآفرینى، 

اخالقى و اقتصادى است.
وى افزود: داوطلبان مى تواننــد تا 26 تیرماه آثار خود را 
به دبیرخانه شــورای عالى بانوان اتاق بازرگانى اصفهان 

ارسال کنند.

مدیرکل دفتــر جذب و حمایــت از ســرمایه گذارى 
اســتاندارى اصفهان گفت: برآوردها نشان مى دهد که 
میزان صادرات محصوالت تولیدى از اســتان در حدود 
2/5 میلیارد دالر در سال اســت که در برابر ظرفیت ها، 

رقم باالیى نیست.
محسن ایروانى افزود: آمار ثبت شده از صادرات استان 
اصفهــان رقمى درحدود یــک میلیارد دالر را نشــان 
مى دهد اما برآوردهاى ما، رقم واقعى صادرات اصفهان 

را 2/5 میلیارد دالر ارزیابى مى کند.
وى از بانک هاى استان خواست تا از واحدهاى تولیدى 

و فعاالن اقتصادى صادرکننده حمایت بیشترى کنند.
ایروانــى با بیــان اینکه 8 درصــد از تولیــد ناخالص 
داخلى(GDP) در اصفهان تولید مى شود و این استان 
سهم 14 درصدى از ارزش افزوده ایجاد شده در کشور 
دارد، افزود: 5 تا 6  درصد از منابع بانک هاى کشــور نیز 

در این استان است.
وى با اشــاره به 9 هزار واحد صنعتى در استان گفت: با 
وجود این همه ظرفیت و همچنین خدمات ارائه شــده، 

صادرات استان اصفهان در وضعیت خوبى نیست.

استاندار اصفهان گفت: طرح مسدود کردن هزار و 607 
حلقه چاه غیرمجاز در سال جارى بر اساس طرح احیا و 
تعادل بخشــى منابع آبى زیرزمینى استان در دستور کار 

قرار دارد.
رسول زرگرپور روز دوشــنبه در جلسه شوراى حفاظت 
از حوضه آبریز زاینده رود افزود: اصالح و تعدیل پروانه 
491 حلقه چاه غیرمجاز و نصب و راه اندازى شش هزار و 
300 کنتور هوشمند فهام و یکهزار و 71 کنتور هوشمند 
حجمى سانا نیز در دستور کار اســتان است. وى یادآور 
شد: در سال 95 هزار و هشت حلقه چاه غیرمجاز نیز در 
راستاى طرح احیا و تعادل بخشــى، مسدود و اصالح و 

تعدیل پروانه سه هزار و 431 حلقه چاه انجام شد.
زرگرپور گفت: باید با همکارى سازمان جهاد کشاورزى 
و براساس اولویت بندى تا جلســه آینده پیشنهادهاى 
الزم در باره بســتن چاه هاى غیرمجاز در حریم و بستر 
رودخانه،بســتن چاه هــاى غیرمجاز مشــمول قانون

 تعیین تکلیف و بستن چاه هاى غیرمجاز در دیگر مناطق 
ارائه شود تا کشاورزان کمتر متحمل تبعات خشکسالى شوند.

استاندار اصفهان، میزان حجم ورودى سد زاینده رود را بر 
اساس گزارش سازمان آب منطقه اى، در 18 تیر سال جارى 
هزار و 118 میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: بارش ها 
در حد متوسط بلندمدت است اما روان آب ورودى کاهش 

داشته است.
زرگرپور، میــزان کل خروجى هاى ســد را 930 میلیون 
مترمکعب عنوان کرد و اظهار داشــت: تــالش کردیم تا 
با صرفه جویى در ســایر بخش ها، حجم خروجى ســد را 

کاهش دهیم.
وى با اینکه بارش ها در سرشاخه ها نرمال بوده است، گفت:  
اما به دلیل کاهش شدید بارش در میان حوضه اى، وضعیت 

رودخانه زاینده رود نرمال نیست.
وى اذعان داشت: میزان بارش در سرشاخه ها نرمال بوده 
اما میزان بارش در میان حوضه اى 20 تا 40 درصد کاهش 

داشته و بخشى از زاینده رود با 30 درصد کاهش بارش میان 
حوضه اى مواجه شده است.

زرگرپور با بیان اینکه میزان بارش برف نیز یک سوم شده 
است، گفت: در سال هاى اخیر از بارش برف به سمت بارش 
باران حرکت کردیم و نوعى تغییر اقلیم صورت گرفت که این 
امر خشک تر شدن چشمه ها و فشار بیشتر روى منابع آب 

هاى سطحى را ایجاد مى کند. 
مسدود کردن چاه هاى غیرمجاز براى صیانت از آب و احیاى 
حوضه آبریز زاینده رود انجام مى شود، بخشى از این چاه ها در 
اختیار شهردارى ها یا برخى از دستگاه هاى دولتى و بخشى 

نیز در اختیار بخش خصوصى است. 
چاه هــاى غیرمجاز در اســتان اصفهان حــدود 11 هزار 
حلقه و هزینه تقریبى مســدود کردن هر حلقه چاه حدود 
چهار میلیون تومان اســت، بنابراین بــراى انجام موفق 
طرح مســدود کردن چاه هــا 12 میلیارد تومــان نیاز

 است. 

صادرات استان اصفهان 2/5میلیارد دالر است

در دیدار زرگرپور با وزیر دفاع
 نهایى شد؛

واگذارى زمین براى 
توسعه فرودگاه اصفهان

امالك بدون سند مالکیت نخرید

شناسایى دختران توانمند اصفهانى 

نخســتین کارگروه بررســى فعالیت تاکسى هاى 
اینترنتى در اســتان اصفهان با حضــور نمایندگان 
سازمان هاى مرتبط و شرکت هاى خدمات رسان در 

این حوزه برگزار شد.
به گزارش ایرنا، رئیس اداره اصناف سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان به عنوان رئیس این 
کارگروه، هدف از برگزارى این نشست را گفتگوهاى 
رو در روى افراد مخالف و موافق با فعالیت تاکسى هاى 
اینترنتى براى رسیدن به یک نتیجه مفید اعالم کرد. 
اسماعیل نادرى افزود: جلســه هاى مشابهى نیز در 

همین راستا در روزهاى آینده برگزار خواهد شد.
رئیس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان خاطرنشــان کرد: مســئوالن قضائى نیز 
ضرورت تجارت و رقابت آزاد و به کارگیرى فناورى 
هاى نوین با رعایت قوانین براى کسب و کار را مطرح 

کرده اند.
محمد مجیرى معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان نیز در این نشست به رشد چشمگیر 
فعالیت هاى اینترنتى و کســب و کارهاى این حوزه 
اشــاره کرد و گفت: م ا نمى توانیم مانع کسب و کار 
مجازى شویم، ضمن اینکه باید این نکته مهم را هم 
مد نظر قرار داد که مردم انتخابگران نوع خدمات ارائه 

شده هستند.
عضو هیئت مدیره یکى از شرکت هاى ارائه دهنده 
خدمات تاکســى اینترنتــى (TAP30) نیز در این 
نشســت گفت: تمام رانندگان این طــرح از لحاظ 
سالمت و نداشتن پیشینه کیفرى مورد بررسى قرار 
مى گیرند. هومن دمیرچــى اضافه کرد: خودروهاى 
مورد استفاده در این طرح نیز باید معاینه فنى داشته 
باشند. وى افزود: دفاتر پشتیبانى و بررسى تخلفات 

نیز در شهرهاى مختلف براى ارائه بهترین خدمات 
به مسافران فعالیت مى کنند.

مدیرعامل یکى دیگر از شــرکت هاى ارائه دهنده 
این نوع خدمات(اســنپ) نیز در این جلســه گفت: 
امنیت سفر مسافرانى که از اینگونه خدمات استفاده 
مى کنند بسیار باالست، زیرا از طریق نرم افزار مورد 
اســتفاده موقعیت جغرافیایــى و همچنین وضعیت 
زمانى سفر در لحظه ثبت مى شــود و قابل ردیابى 
اســت. محمد رازینى، کاهش هزینه سفر را از دیگر 
مزایاى اســتفاده از تاکســى هاى اینترنتى عنوان 

کرد.
همچنین ناهید بابایى مدیرعامل مگاتاکســى، ارائه 
دهنده خدمات تاکسى اینترنتى در اصفهان، افزایش 
درآمد رانندگان، کاهش هزینه و ســوخت ماشــین 
و زمان و مکان آزاد براى کار کــردن رانندگان را از 
ویژگى هاى مثبت اســتفاده از اینگونه ســامانه ها 

برشمرد.
با این حــال، رئیس اتحادیه اتومبیل کرایه اســتان 
اصفهان نیز در این نشســت بــا انتقــاد از فعالیت
 تاکســى هاى اینترنتى گفت: تاکسى هاى اینترتى 
موجب مى شوند که 12 هزار راننده تاکسى آژانس و 

11 هزار تاکسى پالك دار متضرر شوند.
قدرت ا... صادقى افزود: 600 واحد صنفى تاکســى 
ســرویس در اصفهان نیز که ســال ها در این خطه 
فعالیت مى کرده اند، هم اکنون با مشــکالت جدى 

روبه رو هستند.
حســین جعفرى، مدیرعامل ســازمان تاکسیرانى 
اصفهان نیز گفت: نظارت جــدى بر مجموعه هاى 
ارائه دهنده خدمات تاکســى اینترنتى وجود ندارد و 

همین امر سبب بروز مشکالتى مى شود.

مسئولین استان اصفهان با نمایندگان تاکسى هاى اینترنتى 
بر سر یک میز نشستند

مصالحه

گسل هاى مرموز در اطراف شهر
با توجه به سوابق تاریخی زلزله در استان اصفهان از 
اولویت هاي استان، شناسایی گسل ها در مناطق پر 

خطر می باشد 
منصور شیشــه فروش مدیــر کل مدیریت بحران 
استانداري گفت : بسیار اهمیت دارد که به صورت ویژه 
در بحث زلزله و فرونشســت زمین، جهت شناسایی 
موقعیت خاص استان اصفهان جلساتی در جهت رفع 

مشکالت و برنامه ریزي برگزار شود .
وي گفت : به علت اینکه در اســتان اصفهان در صد 
سال گذشته زلزله شدیدي که خسارت هاي سنگین به 
بار بیاورد اتفاق نیفتاده، استان اصفهان به عنوان یک 
استان امن جانشین تهران در مدیریت بحران اعالم 
شده است ولى نیامدن زلزله در سال هاي اخیر نباید 
این باور را به وجود بیاورد که در سال هاي آینده نیز به 

وقوع نخواهد پیوست .
شیشــه فروش گفت: از کارهایی که در این تاکنون 
انجام شــده می توان به ایجاد پایــگاه لرزه نگاري 
اصفهان که بعــد از  تهران از لحاظ تعداد ایســتگاه 

ها ، داراي رتبه اول در اســتان هاي کشــور است و 
دستگاه هاي شتاب نگار که با هماهنگی اداره راه و 
شهرسازي استانداردسازي آن انجام شده و باند پهن 

نایین و ایستگاه هاي مطالعاتی اشاره کرد.
مدیــر کل مدیریت بحران اســتانداري گفت: همه 
شــهرداري ها موظفند که داخل شهر در خصوص 
تاب آوري ساختمانها و تاسیسات در برابر فرونشست 

اقدامات الزم را انجام دهند.
 وي ادامه داد: با توجه به مطالعات انجام شــده،تعداد 
63 گسل فعال شناسایی وتعدادي هم بدلیل وسعت 
آبرفت هــاي دشــت اصفهان، مناطق مســکونی 

وکشاورزي به سادگی قابل شناسایی نیستند.
وي اظهار داشت : با توجه به ســوابق تاریخی زلزله 
در اســتان اصفهان از اولویت هاي استان، شناسایی 
گسلها در مناطق پر خطر می باشد و انجام مطالعات 
ریز پهنه بندي  لرزه اي به عنوان یک راهکار  اساسی 
در راستاي  ایمن سازي زیر ساختها ، ابنیه  ودر نهایت 

ایمنی شهروندان امري الزامی است .
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مزایده
آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اســناد رهنى): شــماره آگهى: 139603902133000008 
شماره پرونده: 139504001013000280 براسا س پرونده اجرایى کالسه 9500015 تمامت 
ششدانگ عرصه و اعیان یک درب باغ مشجر و محصور و ساختمان هاى مسکونى و دامدارى و 
انبارى هاى احداثى داراى پالك ثبتى هفتصدوچهل و پنج فرعى مجزى شده ازسیصدونودوپنج 
اصلى واقع در بخش 9ثبت اصفهان بانضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشعابات و اشتراکات 
منصوبه و غیرمنصوبــه دران ملکى آقاى عبدالرحیم شــرف زاده فرزند تقى و خانم اشــرف 
نصراصفهانى فرزند حسنعلى که به موجب سند شماره 21923 مورخه 93/09/25 تنظیمى در 
دفتر اسناد رسمى شماره 1023 تهران در رهن شرکت صنعتى آما قرار دارد و برابر نامه شماره 
1395/12/294618 مورخه 95/08/16 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد درصفحات 38 و 
41 دفترجلد 8 متمم امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 26834 و 26835 بنام نامبردگان سابقه 
ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن محدود است به: شماال به طول 69/87 متر درب ها و 
دیواریست به قسمت رها شده درمسیر کانال آبرسانى محدود است به حریم کانال مزبور شرقا 
به طول 284/5 متر دیواریست اشتراکى با پالك 395/282 باقیمانده جنوبا به طول 70/5 متر 
پى دیواریست به پالك 395 اصلى باقیمانده غربا به طول 274/30 متر دیواریست اشتراکى با 
پالك 395/744. حقوق انتفاعى، باحق المجرى ازباغ پالك 395/282 باقیمانده ازقسمت ضلع 
شرقى و ازچاه واقع درضلع غربى پالك 395/748 حقوق ارتفاعى ندارد، ازساعت 9 صبح تا 12 
روز سه شنبه مورخه 96/05/10 درمحل اجراى ثبت اسنادوامالك شهرستان نجف آباد واقع 
در خیابان منتظرى شمالى ازطریق مزایده حضورى به فروش میرسد و مورد مزایده از مبلغ سى 
میلیارد و یکصد میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناسان رسمى مربوطه شروع و به 
هرکس خریدار باشد بصورت نقدى به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه 
ها و بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به 
عهده برنده مزایده مى باشد. طبق گزارش کارشناسان مربوطه موردمزایده بصورت یک قطعه 
باغ به مساحت بیست هزارمترمربع عرصه و یکهزار و هشتصدمترمربع اعیانى شامل: ساختمان 
به مساحت 400مترمربع در وسط باغ با دیوارهاى باربر، سقف تیرآهن و بتن، دیوارهاى داخل 
تماما آجر کارتنى نما، آشپزخانه تاسقف کاشى، کف سرامیک، درهاى داخلى چوبى معمولى، 
درب هاى خارجى پروفیل آهنى و پنجره پروفیلى مى باشد. آالچیق به مساحت یکصدمترمربع 
با نماى آجر، پوشش سقف ها پى وى سى شــیبدار، پنجره ها UPVC، کف موکت،داراى 
آشپزخانه کوچک، سطوح داخلى تمام کاشى و سنگ، کابینتها MDF مى باشد. اتاق نگهبان 
در ورودى باغ به مساحت 40 مترمربع اعیانى درضلع شــمال باغ با ساختمانى قدیمى، سقف 
هاتیرآهن، درب هاى خروجى پروفیلى و ســقف ها بصورت شــیروانى مى باشد. ساختمان 
مرغدارى به مساحت 560مترمربع درضلع شمال شرقى با دیوارهاپالستر، کف خاکى و داراى 
سقف هاى پلیت و آهن. انبار به مساحت 200 مترمربع درشمال باغ با سقف هاى تیرآهن،کف 
بتن، دربهاى خارجى پروفیل و قدیمى مى باشد. انبار به مساحت 150مترمربع درضلع شمال 
باغ بصورت سوله و کف بتن مى باشــد. گاودارى درضلع شمال باغ با مساحت 350مترمربع با 
سقف هاى شیروانى. استخر به مساحت 400مترمربع به عمق 4متر. داراى 2خط تلفن،2خط 
برق و گاز مى باشد. تعداد 2304 اصله درختان مختلف میوه و غیره درسطحى حدود 17جریب 
شامل درختان آلبالو،پرتقال،زردآلو،انگورداربستى، خرمالو، زالزالک، گیالس،شابلون،گردو،چنار 
و هلو با قدمت هاى مختلف که آب موردنیاز آن ها ازیک حلقه چاه عمیق آب کشاورزى به نام 
حاج رسول دریک دوره گردشى 24ساعته درهفته بادبى حدود20 لیتر درثانیه و همچنین 24آب 
کانال آب رسانى که درسند رسمى ملک ثبت گردیده تامین مى گردد. کسانى که مایل به خرید و 
شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس: نجف آباد جوزدان پشت سردخانه 
امیرآباد دنباله کانال پالك دوم بعدازسردخانه امیرآباد در امتداد کانال دیدن نمایند. این آگهى 
دریک نوبت درتاریخ 96/04/21 دراین روزنامه درج و منتشــر میگردد. درضمن چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روزبعدازتعطیلى روزبرگزارى مزایده خواهد بود. الزم به 
ذکراست طبق اعالم وکیل بستاتکار موردمزایده تحت پوشش هیچگونه بیمه اى قرارندارد. م 

الف:4922 فاتحى مسئول واحداجراى اسناد رسمى نجف آباد 4/416
 حصر وراثت

پرى ناز کشاورز راد داراى شناسنامه شماره 1420 به شــرح دادخواست به کالسه 1105/96 
ح10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه نوذرى به شناســنامه 12 در تاریــخ 96/1/27  اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى 
گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 4 فرزند همســر به نام ذیل: 1- هومن 
کشــاورز راد ش ش 1523 فرزند، پدرام کشــاورز راد ش ش 273 فرزند، 3- پرژام کشاورز 
راد ش ش 1136 فرزنــد، 4- پرى ناز کشــاورز راد ش ش 1420 فرزند، 5- احمد کشــاورز 
راد ش ش 840 همســر متوفى و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را یک مرتبــه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد و یا وصیتنامــه از متوفى نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 11428 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/534
 حصر وراثت

حسین بخشنده امینه داراى شناسنامه شــماره 572 به شرح دادخواست به کالسه 1110/96 
ح10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت 
اله بخشنده امینه به شناسنامه 33 در تاریخ 95/4/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 4 پسر و 3 دختر و همسر به نام ذیل: 1- حسین 
بخشــنده امینه ش ش 572 فرزند، 2- اکبر بخشــنده امینه ش ش 57945 فرزند، 3- اصغر 
بخشنده امینه ش ش 862 فرزند، 4- محمدرضا بخشنده امینه ش ش 1495 فرزند، 5- طاهره 
بخشنده امینه ش ش 76088 فرزند، 6- مرضیه بخشنده امینه ش ش 2063 فرزند، 7- طیبه 
بخشنده امینه ش ش 2179 فرزند، 8- اشــرف علیزاده کوپائى ش ش 1150 عیال شرعى و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11429 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/4/535
حصر وراثت

نرگس موحدیان عطار داراى شناسنامه شماره 1184 به شرح دادخواست به کالسه  1162/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على موحدیان 
عطار به شناســنامه 24892 در تاریخ 96/3/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 4 فرزند و همسر به نام  ذیل: 1- حمید موحدیان عطار 
ش ش 1072 فرزند، 2- همایون موحدیان عطار ش ش 55 فرزند، 3- مریم موحدیان عطار 
ش ش 262 فرزند، 4- نرگس موحدیان عطار ش ش 1184 فرزند، 5- فروغ رفیعى خوانسارى 
ش ش 564 همسر متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک 
مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11430 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/536
حصر وراثت

مهدى نیک سرشت داراى شناسنامه شماره 977 به شرح دادخواست به کالسه 1172/96 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کمال نیک 
سرشت به شناسنامه 1147 در تاریخ 92/2/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک پســر، یک دختر، همسر، مادر، پدر به شرح ذیل: 
1- مهدى نیک سرشت به ش 977 فرزند متوفى، زهره نیک سرش به ش 2743 فرزند متوفى، 
3- پروین شرکت العباسى به ش 2235 همســر متوفى، 4- اشرف سادات خلیفه سلطانى به 
 ش310 مادر متوفى، رضا نیک سرشــت به ش 18710 پدر متوفى. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف:11431 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/537

حصر وراثت
محمد ادیب نژاد داراى شناسنامه شماره 31993 به شرح دادخواست به کالسه 1183/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدابراهیم ادی ب 
نژاد به شناسنامه 35885 در تاریخ 96/2/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: دو پسر، دو دختر، همسر به شرح ذیل: 1- محمدعلى ادیب 
نژاد به ش 475 فرزند متوفى، 2- محمد ادیب نژاد بــه ش 31993 فرزند متوفى، 3- صدیقه 
ادیب نژاد به ش 48003 فرزند متوفى، 4- بدرالملوك ادیب نژاد به ش 31992 فرزند متوفى، 
5- ایران ادیب نژاد به ش 35917 همسر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

11432 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/538
 حصر وراثت

رضا شکرآمیز داراى شناسنامه شماره 319 به شرح دادخواست به کالسه 1066/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم آغاسیاقلى پور 
فرد به شناســنامه 35120 در تاریخ 85/3/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- طاهره شکرآمیز ش ش 49265 فرزند، 2- اقدس 
شکرآمیز ش ش 165 فرزند، 3- مصطفى شکرآمیز ش ش 109 فرزند، 4- اکبر شکرآمیز ش 
ش 694 فرزند، 5- رضا شکرآمیز ش ش 319 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 11433 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/539
 حصر وراثت

على مقنى پور داراى شناسنامه شماره 0184891-127 به شرح دادخواست به کالسه 1145/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید مقنى 
پور به شناسنامه 32 در تاریخ 96/3/11  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 3 فرزند یک عیال مادر به نام ذیل: 1- سهیل مقنى پور ش 

ش 3905441-127 فرزند، 2- على مقنى پور ش ش 0184891-127 فرزند، 3- سجاد مقنى 
پور ش ش 2181898-127 فرزند، 4- فاطمه مقنى پور ش ش 232 همسر متوفى، 5- نازنین 
ثابت پى ش ش 61790 مادر متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11434 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/540
 حصر وراثت

اقدس مقبره مقدم داراى شناســنامه شماره 539 به شرح دادخواســت به کالسه 1156/96 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان 
محمدحســن تنباکوزاده به شناســنامه 788 در تاریخ 95/12/18  اقامتــگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: دو پسر و دو دختر، همسر 
به شــرح ذیل: 1- محســن تنباکوزاده به ش 17431 فرزند متوفى، 2- مسعود سینانسب به 
ش 4-001650-127 فرزنــد متوفى، 3- نفیســه تنباکوزاده بــه ش 2407 فرزند متوفى، 
4- نســرین تنباکوزاده به ش 1781 فرزند متوفى، 5- اقدس مقبره مقدم به ش 539 همسر 
متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11437 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/4/541
 حصر وراثت

على آلبوطعمه داراى شناسنامه شــماره 7-062342-127 به شــرح دادخواست به کالسه 
1174/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمود البوطعمه به شناسنامه 2 در تاریخ 95/12/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: دو پسر، دو دختر، همسر به شرح ذیل: 1- على 
آلبوطعمه به ش 7-062342-127 فرزند متوفى، 2- پیمان فرهیخته به ش 139 فرزند متوفى، 
3- فروزان آلبوطعمه به ش 592 فرزند متوفى، 4- الهام آلبوطعمه به ش 1048 فرزند متوفى، 
5- صدیقه زمانى ســودرجانى به ش 821 همســر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 11442 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/542
حصر وراثت

مهدى برکت داراى شناسنامه شماره 849 به شرح دادخواســت به کالسه 1169/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول برکت به 
شناسنامه 150 در تاریخ 93/3/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: همســر، مادر، پدر، دو دختر به شرح ذیل: 1- مهدى برکت به ش 
849 همسر متوفى، 2- ایران مشفقى خوراسگانى به ش 7296 مادر متوفى، 3- محسن برکت 
خوراسگانى به ش 6350 پدر متوفى، 4- عرفانه برکت به ش 1276861885 فرزند متوفى، 5- 
عارفه برکت به ش 1274517613 فرزند متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

11446 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/543
حصر وراثت

محسن امینى هســنیجه داراى شناسنامه شــماره 4-187271-127 به شرح دادخواست به 
کالسه 1148/96 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا امینى هسنیجه به شناسنامه 12 در تاریخ 96/3/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: دو پسر، یک دختر، همسر و پدر 
و مادر به شرح ذیل: 1- مجید امینى هســنیجه به ش 4772 فرزند متوفى، 2- محسن امینى 
هسنیجه به ش 4-187271-127 فرزند متوفى، 3- میترا امینى هسنیجه به ش 098414-4-

127 فرزند متوفى، 4- مریم صادقى هسنیجه به ش 2012 همسر متوفى، 5- سکینه صادقى 
هســنیجه به ش 695 مادر متوفى، 6- محمدعلى امینى به ش 27 پدرمتوفى. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11449 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان/4/544
حصر وراثت

فرشته طایفه على گودرز داراى شناسنامه شماره 871 به شرح دادخواست به کالسه 1099/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهین ادینه به 
شناسنامه 22564  در تاریخ 93/1/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: پنج دختر و یک پسر به شرح ذیل: 1- شهزاد طایفه على گودرزى 
به ش 526 فرزند متوفى، 2- محبوبه طایفه على گودرز به ش 1562 فرزند متوفى، 3- فرشته 
طایفه على گودرز به ش 871 فرزند متوفى، 4- زهره طایفه على گودرز به ش 6 فرزند متوفى، 
5- شهناز طایفه على گودرز به ش 570 فرزند متوفى، 6- حمیدرضا طایفه على گودرز به ش 64 
فرزند متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11451 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/4/545
 حصر وراثت

مصطفى بهرامى داراى شناسنامه شماره 66428 به شرح دادخواست به کالسه 1155/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل بهرامى 
محمدآبادى به شناسنامه 186 در تاریخ 96/2/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: چهار پسر، یک دختر، همسر، 1- حسن بهرامى 
محمدآبادى به ش 7520 فرزند متوفى، 2- مرتضــى بهرامى به ش 1829 فرزند متوفى، 3- 
مجتبى بهرامى به ش 3327 فرزند متوفى، 4- مصطفى بهرامى به ش 66428 فرزند متوفى، 
5- فاطمه بهرامى محمدآبادى به ش 251 فرزند متوفى، 6- پرى نجارخدابخشى به ش 1826 
همسر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11453 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/4/546
 حصر وراثت

نرگس چاکر حسینى داراى شناسنامه شماره 363 به شرح دادخواست به کالسه 1144/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا چاکر حسینى 
به شناسنامه 71 در تاریخ 95/4/2  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: یک پسر و چهار دختر و همسر به شرح ذیل: 1- محمد حسین چاکر 
حسینى به ش 1848 فرزند متوفى، 2- نادیا چاکر حسینى به ش 105 فرزند متوفى، 3- نازنین 
چاکر حسینى به ش 1385 فرزند متوفى، 4- ناهید چاکر حســینى به ش 775 فرزند متوفى، 
5- نرگس چاکر حسینى به شماره 363 فرزند متوفى، 6- فرخنده توفیق اردبیلى به ش 553 
همسر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11454 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/4/547
حصر وراثت

عباس جمدى داراى شناسنامه شماره 1497 به شرح دادخواست به کالسه 1170/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت فیروزیان 
اصفهانى به شناسنامه 764 در تاریخ 95/12/4  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: پنج دختر، همسر به شرح ذیل: 1- زهره جمدى به ش 
69151 فرزند متوفى، 2- اعظم جمدى به ش 72891 فرزند متوفى، 3- نرگس خاتون جمدى 
به ش 75971 فرزند متوفى، 4- لیال جمدى به ش 91688 فرزند متوفى، 5- مرضیه جمدى به 
ش 7253 فرزند متوفى، 6- عباس جمدى به ش 1497 همسر متوفى. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 11455 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/548

 حصر وراثت
زهرا شرکت داراى شناسنامه شماره 1321 به شرح دادخواســت به کالسه 1217/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن شرکت به 
شناســنامه 11758 در تاریخ 95/12/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: دو پسر و سه دختر، همسر به شرح ذیل: 1- احمدرضا شرکت 
به ش 541 فرزند متوفى، 2- غالمرضا ســلیمانى نیک بــه ش 415 فرزند متوفى، 3- زهره 
شرکت به ش 402 فرزند متوفى، 4- زهرا شرکت به ش 1321 فرزند متوفى، 5- ناهید شرکت 
به ش 33 فرزند متوفى، 6- فرنگیس صادقى اردستانى به ش 47 همسر متوفى. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11438 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان/4/549
مزایده

در پرونده کالســه 3146/95 اجرایى و به موجب دادنامه 672-95/05/16 صادره از شعبه .. 
شوراى حل اختالف عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى خانم نگار رجبى محکوم است به 
پرداخت 138/810/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له 
و مبلغ - ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشــناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى 
مهندس على صابرى شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه خودرو سوارى سمند باتوجه 

به وضع فنى مدل میزان استهالك عمر کارکرد استعالم وضع معامالت خرید و فروش فعلى 
درمنطقه جهت هرگونه بشرح ذیل است. شیشــه ها و اینه ها همگى سالم معاینه فنى رویت 
نشــد بیمه نامه و زمان باقى مانده نامعلوم میزان اســتهالم باتوجه به مدل 35 میزان خالفى 
نامعلوم آثارتصادف و برخورد درب عقب سمت شاگرد و آثار تورفتگى که به قیمت هفده میلیون 
و ششــصد هزارتومان ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/05/18 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. 

م الف:5006 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/4/551 
اجراییه

 شماره 368/95 به موجب راى شــماره 967 تاریخ 95/11/19 حوزه 3 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدرضادرعلى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
775/000 ریال هزینه دادرسى و (نشرآگهى) و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسید 
95/05/01 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه میگردد وصول و 
ایصال میگردد درحق خواهان  و نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: مصطفى پورمحمدى 
فرزند نصراله شغل دامدار به نشانى نجف آباد آزادگان فاز4 ساختمان مهتاب واحد4. به استناد 
ماده19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توســعه اقتصادى، اجتماعى،فرهنگى 
محکوم علیه مکلف اســت: پس ازابالغ این اخطاراجرایى ظــرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا 
بگذارد و یاترتیبى براى پرداخت محکوم به و یــا انجام تعهد و مفاد راى بدهد درغیراینصورت 
پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م 

الف:4862 شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/4/552 
اجراییه

 شماره 953/95ش ح2 به موجب راى شــماره 1145 تاریخ 95/10/29 حوزه 2 شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها 1.غالمرضامقرب2.
مختاراعتماد هردو مجهول المکان محکوم اند به نحوتضامنى به پرداخت مبلغ  50/000/000 
ریال و مبلغ 690/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکال ه وکیل و خسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ 
سررســید 95/02/25 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
250/000 تومان بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: حامد کافى موسوى 
(باوکالت آقاى اسداله طالبى) به نشــانى نجف آباد خ دانش کوى پاك نهاد فرعى2 پالك3. 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 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: 4992شعبه 2 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/4/553
اجراییه

 شــماره 1059/95ش ح2 به موجب راى شــماره 1256 تاریخ 95/11/30 حوزه 2 شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها 1.على تقوایى2.
سیدمحســن صادق نام، هردو مجهول المکان محکوم اند بــه نحوتضامنى به پرداخت مبلغ  
125/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/935/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل و خســارت تاخیردرتادیه ازتاریخ سررســید 93/09/28 لغایت اجراى حکم و همچنین 
محکوم علیه ها محکوم به پرداخت مبلغ 6/250/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.

مشخصات محکوم له: حامد کافى موسوى (باوکالت آقاى اسداله طالبى) به نشانى نجف آباد 
خ دانش کوى پاك نهاد فرعى2 پالك3. ماده 34قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى 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: 4993  شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد /  4/554
اجراییه

 شماره 369/95 به موجب راى شــماره 967 تاریخ 95/11/19 حوزه 3 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدرضادرعلى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
950/000 ریال هزینه دادرسى و (نشرآگهى) و پرداخت سى میلیون ریال و پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسید 94/05/01 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى 
حکم محاســبه میگردد درحق خواهان  و نیم عشر دولتى. مشــخصات محکوم له: مصطفى 
پورمحمدى فرزند نصراله شــغل دامدار به نشــانى نجف آباد آزادگان فاز4 ساختمان مهتاب 
واحد4. به اســتناد ماده19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه ســوم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى،فرهنگى محکوم علیه مکلف اســت: پس ازابالغ ایــن اخطاراجرایى ظرف ده روز 
مفادآنرا بموقع اجرا ب گــذارد و یاترتیبى براى پرداخت محکوم به و یــا انجام تعهد و مفاد راى 
بدهد درغیراینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل 
تحویل خواهد شد. الف:4861  شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد  4/555

(اصالحیه) ابالغ اجراییه
شــماره نامه: 139604902003001525 شــماره پرونده: 139504002003001103/1 
9502158 (پیــرو آگهــى ابــالغ اجرائیــه شــماره  شــماره بایگانــى شــعبه: 1/
139603802003000025 منتشــره در تاری خ یکشــنبه 96/3/7 (م الــف: 6348) اعالم 
مى دارد: در ســطر چهارم آدرس ســید فرزاد ســلطانى اصفهان رهنان خیابــان امام رضا 
مقابل کارواش پــالك دو و همچنین در ســطر پنجم شــماره قــرارداد بانکى از شــماره 
1-1077082-174-2423 بــه شــماره 1-1077082-184-2423 اصــالح مى گردد.) 

م الف: 6348 اسدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/556
 مزایده

احترامًا نظر به اینکه در پرونده کالسه 930133 این اجرا به موجب نیابت ارسالى از شعبه دوم 
دادگاه عمومى(حقوقى) دادگســترى فالورجان به کالسه 930298 محکوم علیه حمید پرگر 
چرمهینى محکوم به پرداخت مبلغ 1,289,554,450 ریال در حق خانم مینا امیریان چرمهینى 
گردیده اســت و همچنین به پرداخت مبلغ 49,050,000 ریال بابت نیم عشر اجرایى در حق 
صندوق دولت محکوم گردیده اســت در این خصوص یک قطعه زمین واقع در چرمهین بلوار 
امام خمینى کوچه صاحب الزمان پالك 2 روبروى ســوپرمارکت امینى توقیف گردیده است 
که مشخصات ملک طبق نظریه کارشناسى بدین شــرح مى باشد: ملک مورد نظر عبارتست 
از یک قطعه زمین محصور که طبق قولنامه عادى مــورخ 69/1/20 به نام آقاى اصغر امینى 
و قولنامه عادى مورخ 67/10/2 دو دانگ به نام خانم مینا امیریان بوده مالکین ســه دانگ از 
شــش دانگ این پالك را طبق قولنامه عادى مورخ 81/5/25 به مبلــغ 45,000,000 ریال 
به آقاى محمد شــهیدى فروخته و سه دانگ از ششــدانگ دیگر را در تاریخ 93/5/4 به مبلغ 
1,400,000,000 ریال به آقاى حمید پرگر واگذار گردیده است الزم به ذکر است که ششدانگ 
مساحت تقریبى زمین به مساحت 840 مترمربع مى باشد که در حال حاضر تفکیک نشده است 
و هیچگونه مستحدثاتى در آن وجود ندارد. با توجه به مراتب باال و جمیع جهات موثرو قیمت 
روز و بررسیهاى الزم سه دانگ از ششدانگ قطعه مزبور که متعلق به آقاى حمید پرگر مى باشد 
به مبلغ 1,300,000,000 ریال معادل یکصد و ســى میلیون تومان ارزیابى گردیده است که 
قیمت پایه مزایده مى باشد. این اجرا در نظر دارد سهم آقاى حمیدپرگر از ملک فوق الذکر را در 
مورخ 96/5/8 راس ساعت 9 از طریق مزایده به فروش رساند. طالبین مى توانند سه روز قبل 
از برگزارى مزایده به این اجرا مراجعه تا شرایط بازدید از ملک فراهم شود. مزایده از قیمت پایه 
شروع و برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که باالترین قیمت پیشنهادى را داده و 
ده درصد از مبلغ را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران نزد بانک ملى واریز نمایند. م الف: 435 

دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى باغبهادران/4/558
حصر وراثت

محمدتقى مهرعلى بشناسنامه شماره 2324 به شرح دادخواست به کالسه 168/96 از این شورا  
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا مهرعلى به 
شناسنامه 1336 در تاریخ 96/3/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدتقى مهرعلى فرزند على ش.ش 2324 ت.ت 1333 
صادره از ساوه(پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک 
مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 433 توانگر رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/4/560
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610423640200091 شــماره پرونده: 9309983640201082 شماره 
بایگانى شعبه: 931124 به موجب دادنامه شــماره 9409973640200778 محکوم علیهم 
1- مهدى دهقانى فرزند محمداسماعیل به نشــانى مجهول المکان 2- جالل دهقانى فرزند 
على کرم به نشانى فوالدشهر 2-کنورتور ســاختمان ایثار طبقه 8 درب 3 متضامنا محکومند 
به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت چک شــماره 849421-92/11/10 و پرداخت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان 
اجراى حکم وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى در حق محکوم له صندوق مهر امام رضا با 
نمایندگى مهدى خلجى به نشانى زرین شهر بلوار معراج گلستان 3  با وکالت اعظم اکبرى فرزند 
خسرو به نشانى زرین شهر خیابان کاشــانى مجتمع وکال و پرداخت نیم عشر اجرائى در حق 
صندوق دولت. دادنامه صادره غیابى مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن 

میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حســابهاى 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 یکســال 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 شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) م الف: 446 شعبه2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان(زرین شهر)/4/559

 حصر وراثت
نارنج محمدى چمطاقى داراى شناسنامه شماره468 به شرح دادخواست به کالسه 53/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ن چراغعلى 
محمدى به شناسنامه3 در تاریخ 1390/6/13  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پروانه نجفى چم طاقى فرزند قربانعلى ش.ش 4 
نسبت با متوفى: زوجه، 2- بصیرت محمدى به ش.ش 38 فرزند متوفى، 3- نارنج محمدى به 
ش.ش 468 فرزند متوفى، 4- زینب محمدى به ش.ش 13 فرزند متوفى، 5- زهره محمدى 
به ش.ش 160 فرزند متوفى، 6- منوچهر محمدى بــه ش.ش 550 فرزند متوفى، 7- محمد 
محمدى به ش.ش 168 فرزند متوفى، 8- على محمدى به ش.ش 8-001620-620 فرزند 
متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 434 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

باغبادران/4/561
 ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به مراد بخت آور خواهان راضیه اهرمى دادخواســتى با 
موضوع  نفقه  به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه
 96/ 60  ش 3 ح ثبت و براى روز شــنبه  مورخ 21/ 5 /96ساعت 5 تعیین وقت گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه سوم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 757 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه/4/570 
مزایده

 در پرونده کالســه 940705 اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره از شعب حقوقى عمومى 
نجف آبــاد محکوم علیه اجرایى آقاى محســن على عســگرى محکوم اســت به پرداخت 
20/000/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 
190/000/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگسترى نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقایان 
محمدعلى معین-لطفعلى محمودى-مهدى کتانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1-یک 
قطعه ملک محصور داراى ســوابق ثبتى 1014/750 واقع در ویالشــهر و فاقد مستحدثات 
ســاختمان و داراى عرصه 710/6 مترمربع بارزش 1/100/000/000 ریال 2- یکباب واحد 
ساختمانى داراى سوابق ثبتى 1014/749 واقع در ویالشهر- بلوار آزادگان کوچه بعد از کوچه 
مســجد ثامن االئمه داراى عرصه حدود 647/5 مترمربع و اعیانى آن شامل یکدستگاه با نیم 
طبقه بازیربناى 110مترمربع و محصور داراى محوطه سازى که تمامت ششدانگ آن بارزش 
2/100/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردید. لذا مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/04/31 
ساعت 9 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف:5016 

مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد 4/587 
 تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره: 1396/08/387764-96/4/18 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب 
خانه پالك شماره 19/1008 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتى به نام على رحیمى کلیشادى فرزند صفرعلى در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 96/5/14 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین با مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 

342 پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/4/609
مزایده

اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان در نظر دارد در پرونده کالسه 148/95 اجرایى شورا، 
له: محمد احمدى ریزى فرزند رســول و علیه: حســن غفاریان ریزى به منظور وصول مبلغ 
53,583,534 ریال بابت محکوم به پرونده و مبلغ 2,500,000 ریال بابت نیم عشــر اجرایى 
جلسه مزایده نوبت دوم در تاریخ دوشنبه 96/5/2 از ساعت 10 الى 12 ظهر به منظور فروش: 
1- تعداد 53 عدد انگشتر استیل مردانه هر کدام به مبلغ 30,000 ریال جمعاً به مبلغ 1,590,000 
ریال. 2- تعداد 178 عدد حلقه اســتیل مردانه هر کدام به مبلــغ 30,000 ریال جمعًا به مبلغ 
5,340,000 ریال. 3- تعداد 200 عدد انگشــتر بچگانه هر کدام به مبلغ 5,000 ریال جمعًا به 
مبلغ 1,000,000 ریال. 4- تعداد 50 عدد انگشــتر پرکار زنانه هر کدام به مبلغ 15,000 ریال 
جمعًا به مبلغ 750,000 ریال. 5- تعداد 9 عدد انگشتر استیل مردانه هر کدام به مبلغ 80,000 
ریال جمعًا به مبلغ 720,000 ریال. 6- تعداد 11 عدد انگشــتر طالى هندى هر کدام به مبلغ 
10,000 ریال جمعًا به مبلغ 110,000 ریال. 8- تعداد 50 عدد انگشتر بچگانه هر کدام به مبلغ 
2000 ریال جمعًا به مبلغ 100,000 ریال. 9- تعداد 54 عدد انگشتر نگین دار هر کدام به مبلغ 
20,000  ریال جمعًا به مبلغ 1,08,000 ریال. 10- تعداد 9 عدد النگوى هندى هر کدام به مبلغ 
20,000 ریال جمعًا به مبلغ 180,000 ریال. 11- تعداد 9 عدد النگوى هندى هر کدام به مبلغ 
35,000 ریال جمعاً به مبلغ 315,000 ریال. 12- تعداد 19 عدد النگوى هندى هر کدام به مبلغ 
10,000 ریال جمعاً به مبلغ 190,000 ریال. 13- تعداد 11 عدد النگوى هندى هر کدام به مبلغ 
20,000 ریال جمعًا به مبلغ 220,000 ریال. 14- تعداد 24 عدد النگو تک دســت هر کدام به 
مبلغ 100,000 ریال جمعًا به مبلغ 2,400,000 ریال. 15- تعداد 37 عدد النگو تک دست هر 
کدام به مبلغ 80,000 ریال جمعًا به مبلغ 2,960,000 ریال. 16- تعداد 9 عدد دستبند مردانه 
هر کدام به مبلغ 80,000 ریال جمعًا به مبلغ 720,000 ریال. 17- تعداد 12 عدد دستبند مردانه 
هر کدام به مبلغ 60,000 ریال جمعاً به مبلغ 720,000 ریال. 18- تعداد 14 عدد گردنبند مردانه 
هر کدام به مبلغ 70,000 ریال جمعًا به مبلغ 980,000 ریال. 19- تعداد یک عدد ســرویس 
زنانه خورشــیدى هر کدام به مبلغ 600,000 ریال جمعًا به مبلغ 600,000 ریال. 20-  تعداد 
یک عدد سرویس زنانه خورشــیدى هر کدام به مبلغ 600,000 ریال جمعًا به مبلغ 600,000 
ریال.21- تعداد یک عدد سرویس زنانه به مبلغ 150,000 ریال. 22- یک عدد زنجیر زنانه به 
مبلغ 180,000 ریال. 23- تعداد 5 عدد سرویس رادیم زنانه هر کدام به مبلغ 200,000 ریال 
جمعًا به مبلغ 1,000,000 ریال. 24- تعداد 5 عدد گردنى تک سنگ هر کدام به مبلغ 80,000 
ریال جمعًا به مبلغ 400,000 ریال. 25- تعداد 7 عــدد گردنى هر کدام به مبلغ 60,000 ریال 
جمعًا به مبلغ 420,000 ریال. 26- تعداد 2 عدد نیم ست هر کدام به مبلغ 200,000 ریال جمعًا 
به مبلغ 400,000 ریال. 27- تعداد 6 عدد نیم ســت هر کدام به مبلغ 150,000 ریال جمعًا به 
مبلغ 900,000 ریال. 28- تعداد 4 عدد نیم ست هر کدام به مبلغ 70,000 ریال جمعًا به مبلغ 
280,000 ریال. 29- تعداد 9 عدد سرویس زنانه هر کدام به مبلغ 150,000 ریال جمعًا به مبلغ 
1,350,000 ریال. 30- تعداد 3 عدد نیم ســت زنانه هر کدام به مبلغ 120,000 ریال جمعًا به 
مبلغ 360,000 ریال. 31- تعداد 17 عدد نیم ست زنانه هر کدام به مبلغ 70,000 ریال جمعًا به 
مبلغ 1,190,000 ریال. 32- تعداد 8 عدد نیم ست زنانه هر کدام به مبلغ 95,000 ریال جمعًا 
به مبلغ 760,000 ریال. 33- تعداد 30 عدد گوشــواره هر کدام به مبلغ 5,000 ریال جمعًا به 
مبلغ 150,000 ریال. که توسط کارشناس رسمى دادگسترى جمعًا به مبلغ 29,835,000 ریال 
ارزیابى گردیده را در محل این اجرا برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از جلســه 
از اموال مذکور دیدن نموده سپس در جلسه شرکت نمایند. مزایده از قیمت تعیین شده توسط 
کارشناس مشروع و هر کسى باالترین قیمت را پیشــنهاد و 10٪ آن را فى المجلس پرداخت 
نماید برنده خریدار خواهد بود. م الف: 438 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان/4/605

ابالغ
شماره 636/95 تاریخ 96/4/10 آگهى ابالغ به اســتناد ماده 324 و 332 قانون تجارت نظر 
به اینکه آقاى قاسم على عسگرى ســده فرزند حیدر دادخواســتى بطرفیت صندوق قرض 
الحسنه ثامن االئمه مبنى بر صدور حکم به بى اعتبارى یک فقره چک بانکى به شماره سریال 
891091199 عهده حساب جارى 10322284004 به مبلغ 53/000/000 ریال طى پرونده 
شماره 636/95 شعبه سوم حقوقى شوراى لنجان مطرح که مراتب در راستاى  اعمال ماده 324 
و 332 قانون تجارت در روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ و اعالم گردد. م الف:427 شعبه سوم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)4/492
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قیمت پیاز داخلى
 6 برابر نرخ صادراتى!

در شرایطى که هفته هاست قیمت پیاز ناشى از کمبود 
تولید و عرضه بـه کیلویى چهـار هزار تومان رسـیده 
است، این محصول کیلویى کمتر از 700 تومان یعنى 
یک ششـم قیمت بازار داخلى، به کشورهاى مختلف 

صادر مى شود. 
حسـین اصغرى، مدیرکل دفتر محصوالت علوفه اى 
و جالیزى وزارت جهاد کشـاورزى در ایـن باره اعالم 
کرد که شـرایط خاص اقلیمـى، کاهش تولید ناشـى 
از وضعیت آب و هوایى و بازار نامناسـب پیاز در سـال 
گذشته باعث گرانى مقطعى این محصول شده است 
اما تا 20 روز آینـده و به بازار رسـیدن تولیدات جدید، 

شاهد کاهش قیمت پیاز خواهیم بود.

فروش برنج 15هزار تومانى 
در شهر

بازرس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه وزارت 
جهاد کشاورزى با قیمت پایه اى که براى خرید برنج 
گذاشته اسـت، نتوانسته اقبال کشـاورزان را به دست 
بیاورد، اظهار داشـت: برنج هاى داخلى تا کیلویى15 
هـزار تومان نیز بـه فروش مـى رسد.قاسـم تیمورى 
گفت: ایـن وزارتخانـه از دو هزار و 800 تومان تا سـه 
هـزار و800تومان بـراى هرکیلـو برنج پـر محصول 
قیمت گذاشـته اسـت در حالى که خود کشـاوررز مى 
توانـد هرکیلو برنـج خود را بـاالى پنج تا شـش هزار 

تومان بفروشد.
وى خاطرنشان کرد: در سال زراعى گذشته، کشاورزان 
توانستند برنج هایشـان را با قیمت باالیى بفروشند و 
با توجه به بارندگى هاى مناسـب، وضعیت مناسـبى 
داشـتند.وى اظهار داشـت: بـا توجه به قیمـت پایین 
وزارت جهادکشـاورزى، قیمـت برنـج هـاى داخلـى 
تاکیلویى 15 هزار تومان نیز رسیده و این براى مصرف 
کننده ضرر است ضمن اینکه ممکن است این موضوع 
ذائقه مردم را نیز به مرور زمان تغییر دهد و به سـمت 

برنج خارجى برود.

یارانه 
دوشنبه آینده واریز مى شود

یارانه نقدى تیرماه، روز دوشـنبه بیست و ششم واریز 
مى شـود.میزان یارانه مطابق با روال هر ماه، به ازاى 

هر نفر 45 هزار و 500 تومان است.

قولنامه ها به سند رسمى 
تبدیل مى شوند

سخنگوى کمیسـیون شـوراهاى مجلس از تشکیل 
کار گروه ویژه براى بررسى طرح ارتقاى اسناد رسمى 
در کمیسیون متبوعش خبر داد.اصغر سلیمى با اشاره به 
جلسه کمیسیون متبوعش اظهار داشت: براساس این 
طرح، قرار است طى هشت سال اسناد عادى (قولنامه) 

تبدیل به سند رسمى شود.

بالتکلیفى 
قیمت 3 محصول لبنى

در حالـى کـه افزایـش خودسـرانه قیمـت شـیر از 
سـوى برخـى شـرکت هاى لبنـى وارد چهارمین ماه 
مى شود،  سـازمان حمایت در سکوت مطلق همچنان 
در حـال بررسـى کارشناسـى علـت افزایـش قیمت 

است.
دبیر انجمن صنایع لبنى در مورد آخرین وضعیت تعیین 
تکلیف قیمت سـه محصول لبنى که قرار بود تا هفته 
آینده از سوى سازمان حمایت درمورد آن تصمیم گیرى 
شود، اظهار داشت: هنوز بررسى پرونده هاى افزایش 
قیمت محصـوالت لبنى خاتمه پیدا نکـرده و تاکنون 
یک جلسـه در این مـورد برگـزار شـده و قرار اسـت 

روزچهارشنبه(امروز) نیز جلسه دیگرى برگزار شود.
رضا باکـرى با تصریح بـر اینکه بعید مى دانـم در این 
هفته وضعیت افزایش قیمت سه محصول لبنى تعیین 
تکلیف شـود،افزود: تا دو هفتـه آینـده در هر صورت 
مسـئله روشـن مى شـود؛ چرا که شـرکت هاى لبنى 

مستندات خود را براى افزایش قیمت ارائه داده اند.

ویترین

رئیس اتحادیه میوه و ســبزى از کاهش شــدید عرضه 
میوه هاى ممنوعه خارجى در بازار خبر داد و گفت: وفور 
تولیدات داخلى باعث شده عرضه میوه هاى فرنگى در 

بازار کاهش یابد.
حســین مهاجران دربــاره آخریــن وضعیــت توزیع 
میوه هاى ممنوعه خارجى در بازار اظهارداشت: در حال 
حاضر عرضه این میوه ها در بازار کاهش بســیار زیادى 

یافته است. 
وى با بیان اینکه در حال حاضر تنها سه قلم میوه ممنوعه 
خارجى در بازار خرید و فروش مى شــود، گفت: سیب 
فرانسوى، آووکادو ترکیه و لیموترش بزریل، آفریقا، مصر 

و ترکیه از میوه هایى هستند که هنوز به صورت غیرمجاز 
در بازار ما عرضه مى شوند.  

رئیــس اتحادیه میــوه و ســبزى درباره اینکــه دلیل 
کاهش عرضه این محصوالت در بازار چیســت؟ افزود: 
پیگیرى هاى مکرر و نظارت هاى سرسختانه بازرسان 
دولتى و همچنین وفور تولیدات داخلــى از دالیل این 

مسئله هستند.
وى درباره افزایش قیمت ســیب زمینى نیز گفت: سیب 
زمینى افزایش قیمــت آنچنانى نداشــته و هم اکنون 
قیمت هرکیلوگرم از آن بیــن 800 تا هزار و 800 تومان 

است.  

معاون سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى با اعالم 
اینکه از هزار معدن بزرگ کشور مواد معدنى بدون وزن 
شــدن بارگیرى و روانه جاده ها مى شود، گفت: ورود و 
تردد ناوگان عمومى بار بدون توزین و مشــخص شدن 

وزن در جاده ها ممنوع مى شود.
شهرام آدم نژاد با اشاره به نبود اطالعات از حمل ونقل مواد 
معدنى توسط ناوگان بارى و تردد آنها در سطح جاده هاى 
کشور اظهارداشت: از هزار معدن بزرگ در کشور، مواد 
معدنى بدون مشخص شــدن وزن آنها روى کامیون ها 
بارگیرى و روانه جاده ها مى شــوند؛ بنابراین براى رفع 
این مشــکل با هماهنگى تمام معادن سراســر کشور 

سامانه هاى توزین سرعت پایین (LOW SPEED) نصب 
مى شود.

وى افــزود: در این رابطــه با وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت در حال دســتیابى به تفاهمى هســتیم تا مواد 
معدنى بارگیرى شده روى ناوگان عمومى بدون توزین 
و مشخص شدن وزن آن حق ورود و تردد در جاده ها را 
نداشته باشند. وى تصریح کرد: براى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نیز این مسئله مهم است و سازمان راهدارى و 
حمل ونقل جاده اى با در نظر گرفتن منافع سایر دستگاه 
و از همه مهمتر منافع عمومــى تالش مى کند تا جلوى 

تخلف گرفته شود.

ممنوعیت ورود کامیون هاى 
بدون وزن بار به جاده ها 

درخشش میوه هاى داخلى 
در بازار

پرونده مؤسســات اعتبارى غیرمجاز هنوز جمع نشده 
اســت. هر روز صدایى از گوشــه و کنــار در تجمعات 
ســپرده گذاران مالباخته که بدون توجه به هشدارهاى 
بانک مرکزى وارد عمل شــده و پول خــود را در اختیار 
مؤسســات اعتبارى غیرمجاز گذاشــته اند تا بلکه سود 
بیشترى بگیرند، شــنیده مى شــود. حال اگرچه بانک 
مرکزى کار ســاماندهى این مؤسســات و بازگرداندن 
پول مردم را به عهده گرفته، اما سپرده گذارانى که اندك 
سرمایه اى را جمع  کرده اند تا بلکه زندگى بگذرانند، دست 

و دلشان براى سپرده گذارى مى لرزد.
هنوز هم هستند کســانى که ناامیدانه به اخبار مرتبط با 
مؤسسات اعتبارى غیرمجاز گوش مى دهند و باورشان 
نمى شــود که یک روز بتوانند به اصل پول خود دســت 
یابند؛ آنهایى که به امید سود بیشتر، حتى از مبالغ واریزى 
مؤسسات طى ســال هاى سپرده گذارى شان هم چشم 
برگرفته بودند تا شاید آن سود هم، بخشى از سرمایه شان 

شود اما اینطور نشد.
امروز  در گوشه اى خلوت از نظام بانکى، بحران دیگرى 
در حال شکل گرفتن اســت؛ بحرانى که بانک مرکزى 
تالش کرده نســبت به وقوع آن در آینده هشدار دهد؛ 
هر چند که سیاستگذار پولى، هنوز هم حاضر نیست به 
صراحت نسبت به آن صحبت کند و بدون قطعیت دادن، 
از آن به عنوان یک «احتمال» یاد مى کند که ممکن است 

در آینده ظهور کند.
موضوع دقیقاً، به صندوق هاى قرض الحسنه برمى گردد. 
صندوق هایى که اکنون با ضوابطــى خاص، از زیر چتر 
نظارتى بانک مرکزى بیــرون آمده اند و اگرچه متولیان 
آنها قصد ندارند کــه بحران آفرین شــوند، اما ممکن 
است به دلیل برخى خطاهایى که در راه مدیریت منابع 
مالى ممکن است بروز کند، راه به بیراهه برند و آنها هم  
در بازار غیرمتشــکل پولى، وبال گــردن بانک مرکزى

 شوند.

زنگ خطر سپرده گذارى در صندوق هاى 
قرض الحسنه

داســتان از این قرار اســت که در برنامه ششم توسعه، 

در مورد صندوق هاى قرض الحسنه حکمى وجود دارد 
مبنى بر اینکه اگر سقف سپرده هاى این صندوق ها، زیر 
30 میلیارد ریال باشد، از شــمول نظارت بانک مرکزى 
خارج شوند. یعنى اگر جذب منابع ساالنه شان کمتر از 30 
میلیارد ریال باشد، آنگاه دیگر نباید پایبند به نظارت هاى 
بانک مرکزى و سئوال و جواب هایش باشند. اینجاست 
که زنگ خطر به صدا درمى آید و تحلیل ها نسبت به آینده 

مبهم این صندوق ها، اندکى تلخ مى شود.
یک مقام مسئول در بانک مرکزى در این رابطه گفت: در 
برنامه ششم توسعه در مورد صندوق هاى قرض الحسنه، 
حکمى وجــود دارد که ایــن صندوق ها، اگر ســقف 

سپرده هایشــان زیر 30 میلیارد ریال باشد، از شمولیت 
نظارت بانک مرکزى خارج شــوند؛ یعنــى آنها در واقع 
بتوانند با جذب منابع ســاالنه تا 30 میلیارد ریال، بدون 

نظارت بانک مرکزى ادامه فعالیت دهند.
وى مى افزود: بر همین اساس، هر آیینه احتمال دارد که 
براى آنها اتفاقى بیافتد؛ بنابراین باید مشخص کرد که چه 

کسى باید پاسخگو باشد.
این مقام بانکى خاطرنشان کرد: این بند از برنامه ششم، 
نکات ابهامى دارد که همکاران ما در بانک مرکزى آنها 
را به مراجع نظارتى و تصمیم گیر، اعالم کرده اند؛ چراکه 
باعث مى شود که در  آینده با مشکالتى مواجه شویم که 

اکنون از آنها، شناختى نداریم.
به هرحــال به نظر مى رســد که اگر حتى خوشــبینانه 
هم به این موضوع نــگاه کنیم، بایــد مراجع نظارتى و 
تصمیم گیر، فرد یا نهاد پاســخگو - در صــورت بروز 
مشــکل در این قرض الحســنه ها- را مشخص کرده 
و یک بار براى همیشــه، تکلیف را با مردم مشــخص 
کنند و شاید هم شــاخصه هاى مؤسسات قابل اعتماد را 
برایشــان بازگو نمایند تا مردم پس از بحران مؤسسات 
اعتبارى غیرمجاز، این بــار در دام کالهبردارانى که در 
قامت صندوق قرض الحســنه پا به عرصه مى گذارند، 

نیافتند.

همزمان با 19 تیر، بیست و پنجمین سالگرد تأسیس بانک توسعه صادرات، 
نشست تخصصى آشنایى با خدمات بانک توســعه صادرات در هتل کوثر 
اصفهان با حضور مسئوالن، کارشناسان و فعاالن بخش صادرات برگزار شد.

مدیر امور شعب بانک توسعه صادرات کشور در ابتداى این نشست، بیست و 
پنجمین سال تأسیس این بانک را تبریک گفت و افزود: بانک توسعه صادرات 
با هدف کمک به صادرات غیرنفتى ایجاد شد و در حقیقت دو وظیفه انجام 

عملیات بانکى و تسهیل به صادرات غیرنفتى را به عهده داشته است.
حبیب احمدى، اســتان اصفهان را داراى ظرفیت هــا و موقعیت ترانزیتى 
خاص و داراى صنایع مادر دانســت و گفت: با توجه به وجود ظرفیت هاى 
بسیار صنعتى، گردشــگرى و ... در استان اصفهان، علیرغم اینکه سیاست 
بانک تخصصى توســعه صادرات، ایجاد بیش از یک شــعبه در استان ها 
نیست و معموًال ما در استان ها تک شعبه اى هستیم اما در استان اصفهان 
در اردیبهشت ماه سال جارى، شعبه کاشان بانک توسعه صادرات را تأسیس 

کردیم.
وى با بیان اینکه بانک توسعه صادرات در استان اصفهان توفیقات بسیار خوبى 
داشته است، هدف از برگزارى نشست بانک توسعه صادرات را تبادل اطالعات 
و تعامل بیش از پیش با صادرکنندگان و بررسى مسائل و مشکالت آنها اعالم 
کرد. مدیر امور شعب بانک توسعه صادرات کشور، مدیر شعبه اصفهان را آشنا 
به کار و توانمند دانســت و گفت: قطعاً کارمان بدون اشکال نبوده و تالش 
مى کنیم تا در ارائه خدمات مطلوب به مشــتریان، بیش از پیش موفقیت 
داشته باشیم. احمدى تولید و اشتغال را یکى از محورهاى اصلى بانک توسعه 
صادرات خواند و اظهار داشت: بانک توسعه صادرات تالش دارد در بخش 

صادرات، نرخ تسهیالت خود را کاهش دهد.
■■■

معاون اداره بازاریابى بانک توسعه صادرات هم به بیان اقدامات انجام شده 
در این حوزه در ماه هاى اخیر پرداخــت و گفت: ارائه خدمات ارزى و ریالى، 
پرداخت تسهیالت، باشگاه مشــتریان، انعقاد تفاهمنامه هاى مختلف و ... 
بخشى از گام هایى است که بانک توسعه صادرات در جهت منافع مشتریان 

بانک برداشته است.
علیرضا بهشتى اظهار داشــت: ما اقدام به تأسیس صندوق سرمایه گذارى 
اندوخته در بانک توســعه صادرات کرده، که این صندوق توانسته نرخ سود 
ســپرده را به 20 درصد براى سرمایه گذاران برســاند که این میزان در ماه 
گذشته به 21/5 درصد رسید و سود روزشمار بوده است. وى خرید اینترنتى، 
تأسیس بانک توســعه صادرات در بورس کاال و ... را از دیگر فعالیت هاى 

انجام شده خواند.

بهشتى نرخ سود تســهیالت را در بانک ها متفاوت خواند و افزود: در بانک 
توسعه صادرات سود تسهیالت بین 16 تا 18 درصد بوده که کمترین نرخ 
بین بانک هاست که پرداخت مى شود، البته ما تخفیقات دیگرى هم براى 

مشتریان و صادر کنندگان داریم و خدمات بسیار متنوعى را ارائه مى دهیم.
وى در ادامه گفت: تفاهمنامه یارانه سود تســهیالت صادراتى با سازمان 
توســعه تجارت، تفاهمنامه اعطاى ســود کارمزد با وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت، تفاهمنامه با همکارى مشــترك با اتحادیــه صادرکنندگان 
فرآورده هاى نفت، گاز و پتروشیمى، تفاهمنامه با صندوق نوآوران شریف 
براى شرکت هاى دانش بنیان و ... در حوزه بازاریابى بانک توسعه صادرات 

تاکنون انجام شده است.
■■■

کارشناس بین الملل بانک  توسعه صادرات نیز در این نشست به روش هاى 
تأمین مالى صادرات اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تأمین مالى توسعه 
صادرات را بانک توسعه صادرات انجام مى دهد از روش هاى تأمین مالى 
صادرات قبل از حمل، بعد از حمل و تأمین مالى صادرات ســرمایه گذارى، 
استفاده مى کند و در حقیقت قبل از حمل در خصوص خرید تجهیزات کمک 
مى کند. بعد از حمل نیز تسهیالت به منظور افزایش رقابت پذیرى پیمانکاران 

ایرانى در بازارهاى هدف در نظر گرفته مى شود. از سوى دیگر اعتبار خرید 
به خریداران خارجى در قالب تسهیالت داده مى شود که تحت پوشش بیمه 

صندوق ضمانت ارزى قرار دارد.
■■■

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات نیز اظهار امیدوارى کرد این نشست، 
رهاوردهاى خوبى براى استان اصفهان داشته باشد.

هاشم قنبرى در تعریف بانک توسعه صادرات گفت: بانک توسعه صادرات 
بانکى سهل و ممتنع است. سهل به علت استفاده تسهیالت براى هر صادر 
کننده در فرآیند تصمیم گیرى و اعتبارسنجى و ممتنع به دلیل اینکه فقط به 

صادرکنندگان تسهیالت مى دهیم.
وى پرداخت تســهیالت به صادرکنندگان را نیز به سه بخش قبل و بعد از 

صادرات کاال و خدمات و سرمایه در گردش تقسیم کرد.
■■■

رئیس بازرگانى خارجى اداره کل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان 
هم از ارائه خدمات بانک توســعه صادرات در اســتان اصفهان به فعاالن 
و صادرکنندگان ابــراز رضایت کرد و گفت: از صنــدوق ضمانت صادرات 
مى خواهیم تا اختیارات استانى را افزایش دهد، تا صادرکنندگان مجبور به 

مراجعه به مرکز نباشند و در انجام کارها تسریع شود.
سلیمى اظهار امیدوارى کرد بانک توســعه صادرات در انجام امور بیش از 

پیش موفق باشد.
■■■

رئیس کار گروه صادرات اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
هم رفتار مشترى مدارى بانک توسعه صادرات در استان اصفهان را ستود و 
گفت: استان اصفهان داراى بیش از هشت هزار واحد صنعتى تولیدى است و 

ما تعاملى منطقى با بانک توسعه صادرات داریم.
مؤمنى عدم تطابق سیاست هاى اجرایى کشور با سیاست بانکى را موجب 
ضربه زدن به صادرکنندگان دانست و اظهار داشت: این امر، امکان رقابت 
را از صادرکنندگان گرفته و امید است شــرکت هاى دانش بنیان، بتوانند از 

تسهیالت بانک توسعه صادرات، استفاده کنند.
■■■

مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذارى استاندارى اصفهان هم گفت: استان 
اصفهان در حوزه هاى مختلف داراى توانمندى است و در شبکه بانکى کشور، 

6 درصد منابع و مصارف بانک ها مربوط به استان اصفهان است.
ایروانى خواستار ایجاد افزایش شعبه بانک توسعه صادرات در استان اصفهان 

شد و خواست تا اختیارات بانک در استان افزایش یابد.
وى همچنین از مسئوالن بانک توسعه صادرات خواست، شرایط جدید براى 

به روز کردن مقدمات در استان را اعالم کنند، تا تعیین تکلیف شود.
ایروانى برآورد صادرات محصوالت استان اصفهان را 2/5 میلیارد دالر بیان 
کرد و افزود: قطعاً بانک توسعه صادرات مى تواند در افزایش صادرات استان 

کمک مؤثرى داشته باشد.
■■■

یکى از مســئوالن صندوق ضمانــت صادرات ایران هم در این نشســت 
تخصصى، صندوق ضمانت صادرات را مؤسســه اى بیمه اى – اعتبارى، 
صادراتى و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت براى حمایت از قشر 
صادرکننده اعالم کرد و گفت: از سال 73 که دوباره صندوق ضمانت صادرات 
فعالیت خود را در کشور آغاز کرد تالش دارد خدمات، تفاهمنامه همکارى با 
بانک هاى داخلى، ریسک هاى مختلف تجارى – سیاسى با انواع بیمه ها 
و ضمانت ها را تحت پوشــش قرار دهد. خانم والى افزود: ما سعى داریم تا 

صادرکنندگان محصوالت خود را در بازارهاى هدف، به فروش برسانند.
در ادامه این نشست تخصصى آشنایى با خدمات بانک توسعه صادرات، چند 
تن از مسئوالن ارزى، ریالى، اعتبارات و ... بانک توسعه صادرات، گزارشى از 
فعالیت هاى انجام شده ارائه دادند  و به سئواالت متعدد صادرکنندگان از سوى 

مسئوالن بانک پاسخ گفته شد.

گزارشى از مشکل تازه نظام بانکى؛

هشدار نسبت به فعالیت  قرض الحسنه ها

نقش بانک توسعه صادرات در افزایش صادرات از استان اصفهان

مدیر عامل بــورس کاالى ایران از عرضه 
برنج براى اولین بار خبر داد و گفت: اقدامات 
اولیه براى عرضــه این محصول در بورس 

کاال در حال انجام است.
حامد سلطانى نژاد با بیان اینکه، محصوالتى 
نظیر ذرت و جوى دامى از سال گذشته در 
بورس کاال خرید و فروش مى شوند، گفت: 
بر اساس تصمیم هیئت وزیران ، کشاورزانى 
که خواســتار فروش محصوالت با قیمت 
تضمینى ذرت و جو بودند محصوالتشان را 

در بورس کاال عرضه کردند.
وى تصریح کــرد: بر همین اســاس قرار 
است امســال دوباره ذرت و جو در بورس 
کاال خرید و فروش شــود ضمن اینکه  در 
ســال جارى دو محصول برنج و گندم نیز 
در تاالر هــاى این بــورس معامله خواهد

شد.
ســلطانى نژاد درباره معامله برنج در بورس 
کاال  توضیح داد که از آنجایى که قیمت این 
محصول کشاورزى داراى قیمت حاشیه بازار 
اســت بنابر این از حمایتى باالتر برخوردار 
بوده و انتظار نداریم که تمام برنج تولیدى 
در بورس کاال معامله شود. بر همین اساس 
محصوالت اســتان هاى اردبیل، مرکزى، 
خراسان شــمالى و زنجان در بورس کاال 

عرضه خواهد شد.

عطر برنج در بورس

ساسان اکبرزاده
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دنیا گرچه از جهتى شــما را مى فریبد ولى از جهت دیگر شــما 
را از بدى هایش مى ترســاند، پس براى هشــدارهایش از آنچه 
مغرورتــان مــى کند چشــم پوشــید و بخاطــر ترســاندنش از 
طمع ورزى در آن باز ایستید، به خانه اى که دعوت شدید سبقت 

گیرید و دل از دنیا برگیرید.
موال على (ع)

آگهى مزایده عمومى
مرحله دوم

سبحان نظرى – شهردار نیاسر

با توجه به اینکه شــهردارى نیاســر در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره 
4/420 مورخه 96/3/27 شــور اى اســالمى شــهر، نســبت به فروش قطعه 
زمینى بــه شــماره 3431 فرعى، مجــزا شــده از پــالك 2952 فرعى از
 35 اصلى به متــراژ 358/1 مترمربع در منطقه تاالر نیاســر بر اســاس قیمت 
پایه کارشناســى شــده از طریــق مزایــده اقدام نمایــد. لــذا متقاضیان

مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به 
شهردارى(امور پیمان ها) مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده 

خواهد بود.
تاریخ چاپ  نوبت اول آگهى: 96/4/14

آخرین  مهلت تحویل اسناد و مدارك مزایده: 96/4/31
محل تحویل اسناد و مدارك مزایده : دبیرخانه محرمانه شهردارى

نوبت دوم آگهى مزایده مرحله سوم

محمدرضا احتشام زاده – شهردار تیران 

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 
94/100/986 مورخ 94/9/15 و مصوبه شماره 96/100/41 
مورخ 96/1/23 شوراى اســالمى شهر نسبت به اجاره دو 
ســاله تعدادى از واحدهاى مجتمع تجارى ادارى نگین با 
شــرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعا ت بیشــتر و دریافت فرم 
شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 96/5/7 به شهردارى 

تیران مراجعه نمایند.

نوبت اول

  آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

مبلغ تضمین(ریال)برآورد(ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره مناقصه

96-2-115
عملیات بهره بردارى، خدمات عمومى 

7،431،179،763372،000،000جارىو خدمات مشترکین منطقه نائین

96-2-116
عملیات ویدئومترى و شستشوى 

شبکه فاضالب منطقه لنجان و مبارکه
جارى (از محل 

4،379،750،000219،000،000اعتبارات فوالد) 

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 96/4/31
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/5/1

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

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا:8- 031-36680030

نام روزنامه: نصف جهان(داخلى 388)
تاریخ انتشار:96/4/21

آگهى مناقصه 96/19

 مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

شرکت مخابرات ایران(مدیریت منطقه اصفهان) در نظر دارد انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل پاسخگوئى اطالعات 
118 و خدمات مشترکین کلیه سرویسها در شهرستانهاى منطقه 2 استان اصفهان را بصورت رکوردى با برآورد 19,682,000,000(نوزده 
میلیارد و ششصد و هشتاد و دو میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 670,000,000 ریال را از طریق مناقصه یک مرحله اى 

به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهى صالحیت ایمنى پیمانکارى و تاییدیه صالحیت کار معتبر از اداره کل 

تعاون کار و رفاه اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند دعوت بعمل مى آید.
از تاریخ 96/4/17 لغایت 96/4/27 جهت دریافت استعالم ارزیابى و اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزى به مبلغ 300,000 
ریال به حساب جارى 1640740762 بانک ملت(شناســه واریزى 13000801127192) به مدیریت مخابرات منطقه اصفهان واقع در 
خیابان چهارباغ باال ساختمان شــماره 2 اطاق 216 مدیریت تدارکات و یا جهت خرید اینترنتى اســناد فوق الذکر به آدرس سایت

 TADAROKAT.TCE.IR مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید به آدرس سایت اینترنتىwww.TCI.ir,www.TCE.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 36660141 

و یا 36660059 تماس حاصل نمایند.
متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکتهاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان 

اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.
توضیح اینکه:

1- آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.

3- ارجاع کار به شرکتهاى ایرانى و یا مشارکت شرکتهاى ایرانى – خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى کار براى طرف 
ایرانى میسر خواهد بود.

4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشائى مى شود که در کمیته فنى و بازرگانى امتیاز الزم را کسب کرده باشند. 

نوبت دوم

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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بابا به زودى از ایتالیا مى آید!
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تجدید آگهى مناقصه هاى عمومى دو مرحله اى 
شماره هاى 96/1001 و 96/1002

(شماره هاى 200961442000001 و 200961442000002 در سامانه ستاد)
پیرو آگهى هاى تاریخ هاى 96/3/10 ، 96/3/13 ، 96/3/16 ، 96/3/22 

در روزنامه هاى عصر رسانه و زاینده رود
شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروى برق اصفهان

شرکت تولید نیروى برق اصفهان

نوبت دوم
(
9

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و الزامات ورود به مناقصهکار (شرکت در مناقصه) ریال

96/1001
خرید باطرى 

پالنته 
2v500وAH

625,000,000

- دارا بودن رزومه قوى در تامین، فروش، نصب و بهره بردارى از باترى هاى موضوع مناقصه در نیروگاه هاى با 
ظرفیت باالى 500 مگاوات در ایران و کسب رضایتنامه مشترى از نصب و کارکرد صحیح توسط مناقصه گر

- دارا بودن نمایندگى رسمى معتبر فعال در داخل کشور به منظور فروش و خدمات پس از فروش توسط مناقصه گر
- دارا بودن حداقل 3 سال شمسى گارانتى براى باترى ها

- باترى ها ساخت یکى از کشورهاى معتبر اروپاى غربى باشند

96/1002
انجام تعمیرات 
دوره اى نیروگاه 

اصفهان
5,300,000,000

- داشتن پروانه معتبر صالحیت بهره بردارى و نگهدارى از نیروگاه با رعایت ظرفیت مجاز نیروگاه هاى بخار و 
گازى مندرج در پروانه بهره بردارى 

- داشتن گواهینامه کیفیت در ارتباط با فعالیت هاى نیروگاه هاى بخارى و گازى
- داشتن نیروى انسانى متخصص و مورد نیاز

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه:کلیه مراحل برگزارى مناقصه ازدریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد 
با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد 

بود. (تماس با کارفرما در صورت لزوم در ساعات ادارى با شماره 031-37871785)
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 96/4/20 لغایت روز شنبه مورخ 96/4/24

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(شرکت در مناقصه): ضمانت نامه بانکى معتبر یا فیش واریز وجه نقد به 
حساب شماره 2175090232005 نزد بانک ملى ایران شعبه برق اسالم آباد کد 3119 به نام شرکت تولید نیروى 

برق اصفهان.
مهلت و محل تحویل پاکتهاى مناقصه: نســخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات مناقصه بایستى حداکثر 
تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/5/3 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) بارگذارى و نسخه 
فیزیکى آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان – ابتداى اتوبان ذوب آهن – بلوار شفق – جاده نیروگاه – جنب 

ساختمان معاونت بهره بردارى – شرکت تولید نیروى برق اصفهان – امور تدارکات و قراردادها تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایى پاکتهاى مناقصه: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/5/3 سالن جلسات شرکت تولید 

نیروى برق اصفهان.
سایر شرایط مناقصه:

1- به پیشنهادهایى که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- به درخواست ها و مدارك دریافتى بعد از تاریخ و ســاعت اعالم شده(9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/5/3) 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3- اطالعات تماس ”ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ســتاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و 
دریافت گواهى امضاءالکترونیکى(توکن): مرکــز تماس: 27313131-021 ، دفتر ثبــت نام: 88969737 و 
85193768-021(اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش 

"ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.)
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود مى باشد.

5- ضمناً مى توانید این آگهى را در سایتهاى اینترنتى ذیل مشاهده کنید.
www.setadiran.ir                www.tpph.ir                       http://iets.mporg.ir59694 :شماره م الف
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آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

على منتظرالقائم – شهردار طرق رود

شهردارى طرق رود در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 96/1629 مورخ 96/3/28 شوراى محترم 
اسالمى شهر جهت تامین نیروى خدماتى خود جهت مشاغل تنظیف معابر و جمع آورى و حمل زباله – 
نگهدارى و توسعه فضاى سبز در حد حجم کارى حداکثر 10 نفر نیروى کارگرى به پیمانکار واجد شرایط 

به شرح ذیل واگذار نماید: 
1- پیمانکار مى بایستى داراى ظرفیت کارى و نیز صالحیت فنى، توان مالى جهت پرداخت ضمانتهاى 

معتبر بانکى را داشته باشد.
2- متقاضیان واجد شــرایط مى توانند تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 96/05/02 به واحد خدمات 

شهرى شهردارى طرق رود مراجعه و نسبت به دریافت فرم مناقصه و مشخصات کار اخذ نماید.
3- سپرده ضمانت شرکت در مناقصه مبلغ 5٪ مبلغ پیشنهادى ساالنه به صورت ضمانت نامه بانکى در 
وجه شهردارى طرق رود یا واریز وجه نقد به حساب سپرده جارى شماره 0104629754001 نزد بانک 

صادرات بنام شهردارى طرق رود.
4- سوابق کارى و مستندات شرکت شامل اساسنامه، آخرین تغییرات هیئت مدیره و صاحبان امضاء به 
همراه اصل ضمانت نامه بانکى یا فیش سپرده در پاکت الف به همراه نامه سربرگ دار شرکت جهت معرفى 

نماینده و اعالم شماره حساب بانک ملى شرکت ارائه شود.
5- متقاضیان باید پیشنهادات خود را بر اساس آنالیز قیمت حجم کارى(حقوق و مزایاى کامل سال 96) 
برحسب 8 نفر نیروى کارگرى در هر ماه تا پایان وقت ادارى روز شنبه 96/05/07 به طور جداگانه در برگ 
پیشنهاد قیمت درج و بدون قلم خوردگى در پاکت(ب) قرار داده و ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه 

شهردارى طرق رود تحویل و رسید دریافت نمایند.
6- پیشنهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنماید.

7- پیشنهادات رسیده در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 96/05/08 در کمیسیونى که بدین منظور در 
دفتر کار آقاى شهردار تشکیل مى گردد رســیدگى و پس از بررسى مدارك ارسال شده نتیجه اعالم 

میگردد.
8- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

9- به پیشنهاداتى که قبل از موعد مقرر اعالم شده در شرایط آگهى برسد یا مخدوش یا بدون سپرده 
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهردارى باقى خواهد ماند چنانچه 
نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى ظرف یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت 
سپرده او  به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام 

قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى ضبط و کمیسیون مجددا تصمیم گیرى خواهد نمود.
11- کسورات قانونى اعم از بیمه، مالیات، بعهده پیمانکار مى باشد که از صورت وضعیت کسر خواهد 

گردید.
12- کلیه هزینه هاى متعلقه شامل آگهى روزنامه و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

چاپ اول

13

12

12



1010فرهنگفرهنگ 2984 سال چهاردهمچهارشنبه  21 تیر  ماه   1396

سیروس قهرمانى بازیگر، نویســنده و کارگردان سینماى 
ایران یک شنبه شب هجدهم تیرماه در بیمارستان فیروزگر 

درگذشت.
قهرمانــى فعالیت ســینمایى را با نــگارش در مطبوعات 
ســینمایى آغاز کــرد. قهرمانــى از اوایل دهــه چهل در 
کنار قلم زدن به عنوان بازیگر وارد ســینماى ایران شــد 
و در آثــارى همچون «جــدال بخاطر عشــق»، «عذاب 
مــرگ» و «وقتى کــه آســمان بشــکافد»ایفاى نقش

 کرد.
در سال هاى پس از انقالب هم قهرمانى عالوه بر نگارش 
گاه و بیگاه متون سینمایى در آثارى مثل «شاهرگ»، «سردار 
جنگل» و «میرزا کوچک خان» ایفاى نقش کرده بود. او در 
«ســردار جنگل» و «میرزا کوچک خان» در نقش «خالو 

قربان» ظاهر شده بود.
او در میانه دهه 50 فیلمى با نام «مرد ناآرام» را هم با بازى 
رضا بیک ایمان وردى و ملوسک در نقش هاى اصلى ساخت. 
سریال «ببخشید» که سریال نوروزى تلویزیون در میانه دهه 

50 بود از دیگر ساخته هاى اوست.

عبدالمحمد نجیبى تهیه کننده فیلم ســینمایى «پریناز» از رفع توقیف این فیلم سینمایى بعد از گذشت 
هفت سال از ساخت آن خبر داد. نجیبى مى گوید در دوره مدیریت قبلى سازمان سینمایى، ایراد هاى غیر 
منطقى بسیارى به این فیلم و شخصیتى که فاطمه معتمد آریا در آن به ایفاى نقش مى پردازد، گرفته شد اما 
با روى کارآمدن دولت حسن روحانى پروانه نمایش این فیلم سینمایى بدون هیچگونه ممیزى صادر شد. 
بهرام بهرامیان پس از ساخت فیلم سینمایى «آل» در سال 89 فیلم «پریناز» را با بازى فاطمه معتمد آریا، 
مصطفى زمانى، فرهاد آئیش، حمید فرخ نژاد، طناز طباطبایى، شبنم قلى خانى و... جلوى دوربین برد. پس 
از ساخت این فیلم سینمایى، شوراى پروانه نمایش از صدور مجوز اکران این فیلم سینمایى خوددارى کرد 

و «پریناز» به محاق توقیف رفت.
نجیبى در رابطه با این موضوع گفت: «فیلم "پریناز" در دوره قبلى مدیریت ســازمان سینمایى به دلیل 
یکسرى از ایرادهاى غیرمنطقى که توسط مدیران آن زمان به فیلم وارد شده بود توقیف شد و به رغم اینکه 
قرار بود در سى امین جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد به دلیل ممیزى هاى وارد شده از جشنواره حذف 

شد و حتى پس از آن نیز نتوانستیم پروانه نمایش دریافت کنیم.»
 نجیبى در ادامه روایت جالبى را در مورد دلیل اصلى توقیف شــدن فیلم «پریناز» مطرح مى کند: «اصل 
ماجراى توقیف "پریناز" از این قرار بود که شخصیت اصلى داستان که فاطمه معتمدآریا ایفاگر نقش اوست 
و زنى است بسیار مؤمن و مذهبى مشکالت شدیدى در زمینه وسواس هاى فکرى دارد و این اختالالت 
شخصیتى مشکالت زیادى را براى او  و خانواده اش ایجاد کرده اســت. هر چند که در پایان فیلم تمامى 
ایرادهاى وى برطرف مى شود اما مدیران سازمان ســینمایى آن زمان مى گفتند یک زن چادرى به هیچ 
وجه نباید داراى عیب و ایرادهاى اخالقى و اختالالت روانى و شخصیتى باشد. در راستاى همین موضوع 
ایرادهایى را به فیلم وارد کردند که ممیزى هایى براى فیلم در نظر گرفته شــد که با وجود ســختى ها و 

مشکالت فراوان آنها را اعمال کردیم، اما باز هم پروانه نمایش ندادند.»
 این تهیه کننده درباره صدور پروانه نمایش «پریناز» بعد از گذشــت هفت ســال از ساخت آن توضیح 
مى دهد: «پس از انتخابات و تغییر ساختارهاى سازمان سینمایى و روى کار آمدن مدیران جدید، مجدداً 
براى دریافت پروانه نمایش اقدام کردیم که این بار بدون هیچگونه مشــکل یا ممیزى پروانه نمایش آن 
صادر شد. طبق آخرین مذاکراتى که با شرکت پخش کننده فیلم انجام دادیم، در صدد هستیم "پریناز" را 
در نوبت دوم اکران عید فطر به نمایش بگذاریم ولى هنوز هیچ قرارداد قطعى با گروه  هاى سینمایى منعقد

 نشده است.»

امیر آتشانى بازیگر ســریال محبوب «پس از باران» از 
وضعیت این روزهایش خبر داد. 

امیر آتشانى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون  در خصوص 
وضعیت فعلى اش گفت: به دســتور پزشــک مدتى از 
تهران دور بودم و در شهرستان دوره نقاهت بیمارى ام 

را مى گذرانم.
وى ادامه داد: از لحاظ حرکتى مشــکالتى که داشــتم 
تقریبًا رفع شده است و بهبود کامل را به دست آورده ام.

آتشانى گفت: براى بهبودى کامل خود تالش مى کنم 
تا بتوانم دوباره به بازیگرى بازگردم.

امیر آتشانى که با بازى در سریال «پس از باران» در نقش 
«غالم» شناخته مى شود به علت وضعیت حاد ریوى در 
اواخر سال گذشته در بیمارســتان بسترى شد و تحت 

درمان قرار گرفت.

پرویز پرســتویى بازیگر فیلم هاى ســینمایى همچون 
«کتاب قانون»، «من و زیبا»، «شوخى»، «روبان قرمز»، 
«مهر مادرى»، «آژانس شیشه اى»، «لیلى با من است»، 
«دوئل» و «بید مجنون» با انتشــارمتنى در واکنش به 
وضعیت بحرانى خلیج گرگان  پویشى با شعار «من خلیج 

گرگانم، نجاتم دهید» به  راه انداخت.
گفتنى است؛ خلیج ُگرگان بزرگ ترین خلیج دریاى خزر 
است که بر اثر پیشروى و گسترش شرقى رشته ساحلى 
شبه جزیره میانکاله در جنوب شرقى دریاى خزر تشکیل 

شده  است.
خلیج گرگان در سال 1354 شمسى به عنوان نخستین 
مجموعه تاالب بین المللى جهان در فهرست تاالب هاى 
کنوانسیون رامسر به ثبت رسید.و  تنها خلیج دریاى خزر 
در محدوده جغرافیایى ایران و اســتان گلستان به شمار 

مى رود.
 پرویز پرســتویى نوشــت: «هموطنانم وضعیت خلیج 

گرگان بحرانى است و نیاز به حمایت دارد.»

زهرا داودنژاد بازیگر ســینما که سال گذشــته با فیلم 
«شماره 17 سهیال» در جشنواره فیلم فجر حاضر شده 
بود درخصوص فعالیت هاى اخیر خود در عرصه سینما 
گفت: امسال به امید خدا صحبت هایى براى حضور در 
چند اثر سینمایى با من شــده که هنوز به مرحله قراداد 
نرســیده و نمى توان صحبتى قطعى در قبال آنها انجام 
داد اما امیدوارم جشنواره فجر امسال را نیز با فیلم پشت 

سر بگذارم.
وى درباره اکران فیلم «شماره 17 سهیال» افزود: آنطور 
که من شنیدم این فیلم اواخر شــهریور و یا اوایل پاییز 

راهى سینماهاى کشور خواهد شد.
بازیگر فیلم «کالس هنرپیشــگى» در مورد بازگشت 
دوباره خود به سینما بعد از پنج سال وقفه تصریح کرد: 
سینما همواره عشق و عالقه شخصى من بوده و هست. 
این چند ســال به دلیل برخى مشــکالت خانوادگى و 
بزرگ کردن فرزندم از سینما دور بوده ام اما فاصله هیچ 
وقت همیشگى نیســت و االن دوست دارم این سال ها 

را جبران کنم.
وى در مورد حضــور خانواده هاى ســینمایى و حضور 
بازیگران در این خانواده ها تأکید کرد: باالخره هرکس 
در خانواده اى به دنیا مى آیــد و نمى توان گفت که مثًال 
شــما نباید در خانواده اى ســینمایى به دنیا مى آمدید. 
حضور خانواده ســینمایى به عنوان یک پشتوانه براى 
هر بازیگرى بدیهى است و نمى توان آن را کتمان کرد 

و بابت این قضیه نباید بازیگر را مورد قضاوت قرار داد.
بازیگر فیلم «مالقات با طوطى» در همین راستا اضافه 

کرد: حضور خانواده مى تواند پشــتوانه باشــد اما براى 
حضور پررنگ و موفق، خود بازیگر نیز مهم است. خود 
من همواره از حضور در چنین خانواده اى به خودم مى بالم 
اما خانواده ام تنها دلیل حضــور من در این عرصه نبوده 
است. من پیش از بازیگرى پشت صحنه سینما بودم و 
حدود 60 کار بدون حضور پدرم در سینما را تجربه کردم 

و بعد بازیگر شدم.
داودنژاد با اشاره به عالقه دخترش براى بازى در سینما 
خاطرنشان کرد: دختر من همین االن هم چهار کار را در 
کارنامه خود دارد و خوشبختانه براى بازیگرى استعداد 
فراوانى دارد. اگــر روزى دخترم بخواهــد به صورت 
حرفه اى بــه بازیگرى ادامه دهد با کمــال میل وى را 

تشویق مى کنم.

طى چند روز گذشــته فیلمى از حضور اســتاد محمدرضا 
شجریان در پشت صحنه کنسرت حسین علیزاده دست به 
دست مى شود و از نخستین حضور رسمى او در یک مکان 
عمومى پس از دوران بیمارى خبر مى دهد. این درحالى است 

که این ویدئو مربوط به سال 1392 است.
برخى خبرگزارى ها، رســانه ها و شــبکه هاى اجتماعى با 
بازنشر یک ویدئوى قدیمى از پشت صحنه کنسرت «باده 

تویى»حســین علیزاده و محمد معتمدى و دیدار اســتاد 
شجریان با گروه در مهر ماه سال 1392 بار دیگر به سوژه اى 
براى خود دست پیدا کرده اند. پیش از این نیز شاهد اخبار کذب 
پیرامون وضعیت بیمارى و احوال محمدرضا شجریان بوده ایم 
که بارها توسط فرزندان وى تکذیب شده است.گفتنى است 
 استاد شجریان اخیراً در هیچ مکان عمومى و مراسمى شرکت 

نکرده و همچنان مراحل درمانى را طى مى کند.

خوشحالم که فقط 
در نقش مثبت بازى نکرده ام

گالره عباســى، بازیگــر نقش «اکــرم» در مجموعه 
«شهرزاد» درباره مســیرى که در بازیگرى طى کرده 
است، اظهار داشــت: بیشــتر هدفم بین کارهایى که 
پیشنهاد مى شود، انتخاب کار خوب و کارى است که بهتر 
و پربارتر به نظر مى رسد. مدیومى که در آن حضور پیدا 
مى کنم، خیلى فرق ندارد. سریال مخاطب زیادى دارد و 
این مخاطب میلیونى و گسترده، بسیار ارزشمند است. 
البته در سینما هم تجربیات خیلى خوب و جذابى داشتم و 

امیدوارم این روند کارى، در سینما هم بیشتر شود.
این بازیگر درباره تجربه حضور در شبکه نمایش خانگى 
توضیح داد: خوشبختانه کار در شبکه نمایش خانگى را 
با سریال «شهرزاد» که بســیار پرمخاطب بود، شروع 
کردم. به همین دلیل «شهرزاد» براى من لذت بخش و 
پرخاطره بود و خیلى از کار کردن در این رسانه لذت بردم.
عباســى کار با حســن فتحى را تجربــه اى جذاب و 
لذت بخش توصیف کرد و در ادامه، درباره دیالوگ نویسى 
این کارگردان و نویسندگان سریال گفت: به نظرم تسلط 
ایشان به بازى گرفتن و همراه کردن بازیگر و یک دستى 
در اجراها، واقعًا از نقاط برجسته براى بازیگر است. براى 
من هدایت ایشــان به عنوان کارگردان همیشه خوب 
بوده است. تا حدى این شیوه دیالوگ ها، چیدمان صحنه 
و قصه با هم همراه اســت که نمى توان مجزا و جداگانه 
درباره آن صحبت کرد. خوشبختانه مخاطب هم خیلى 
با کارهاى آقاى فتحى همراه مى شود، کاراکترها را باور 
مى کند و همیشــه کارها و ســریال هاى بسیار موفقى 

داشتند که در جان و دل مخاطب اثر کرده است.
این بازیگر که در فضاى مجازى هم فعال است، درباره 
بازخوردهایى که از ایفاى نقش اکرم در فضاى مجازى 
گرفته اســت، بیان کرد: از آنجایى که با دنیاى مجازى 
در ارتباط هســتم، همیشــه تا جایى که فرصت باشد، 
کامنت ها را مى خوانم. مردم خیلى بــا کاراکتر اکرم 

ارتباط برقرار کرده اند. ایــن نقش به نوعى 
نقش منفى یا خاکسترى است و مردم تا حدى با قصه 

و کار ارتباط برقرار کرده بودند که از من گله مى کردند! 
آنها واقعًا با قصه همراه و نگران کاراکترهاى داســتان

 بودند.
عباسى در ادامه با اشــاره به عالقه مردم به قصه هاى 
عاشقانه و تاریخى اظهار داشت: در «شهرزاد» به شعور 
مخاطب احترام گذاشته شده است. براى این کار زحمت 
کشیدند و نخواستند فقط کارى ساخته باشند. خواستند 
مجموعه اى در شأن مردم بسازند و مردم به خوبى این 
اهمیت را متوجه مى شــوند. براى همین هم از سریال 

حمایت مى کنند.
این بازیگر کــه در کارنامــه کارى اش، هم نقش هاى 
مثبت و هم منفى دارد، درباره ایفاى نقش هاى متفاوت 
تأکید کرد: خیلى خوشــحالم که فقــط در نقش مثبت 
بازى نکرده ام و توانســتم این تفاوت ها را تجربه کنم. 
نقش منفى و خاکســترى خیلى جذاب است و وقتى با 
آن همراه مى شوید، جاى بازى زیادى دارد. درباره اکرم 
در «شهرزاد» هم باید بگویم که من این نقش را خیلى 
دوست دارم، چون بُعدهاى مختلف و پایین و باالى زیادى 
دارد. به نظرم براى یک بازیگر، تفــاوت و جذاب بودن 

نقش بسیار مهم است.
بازیگر نقش اکرم که در هر دو فصل سریال «شهرزاد» 
حضور داشــته اســت، در پایان گفــت: از همراهى در 
این پــروژه خیلى خوشــحالم و از ســاخت فصل دوم 
آن خشــنود و راضى هســتم. نقشــم را خیلى دوست 
دارم و از همکارى بــا بازیگران تواناى ســریال مانند 
شهاب حســینِى نازنین که بســیار همراه است، استاد 
نصیریان، ترانه عزیز، پرینــاز عزیزم، خانم رؤیا نونهالى 
و همه دوســتان خوشــحالم. ما لحظات خیلى خوبى

 داشتم.

تالش بازیگر
«پس از باران»

براى بهبودى کامل  

درگذشت «خالو قربان» فیلم«میرزا کوچک خان»من خلیج گرگانم، نجاتم دهید

سوء تفاهم درباره شخصیت فاطمه معتمدآریا

باالخره هرکس در خانواده اى به دنیا مى آید  

حواشى فیلمى از استاد شجریان

«رســتگاران»، «جالل الدین»، «زیر هشــت»، «ارمغــان تاریکى»، 
«شیدایى» و... از جمله سریال هایى هســتند که آرش مجیدى در آنها 

ایفاى نقش کرده است.
این بازیگر عالوه بر مجموعه هاى مذکور با فیلم هایى چون «شوکران»، 

«گاوخونى»، «شبانه»، «سر به مهر» و... در سینما نیز حاضر شده است.
مجیدى که مدتى از بازیگران گزیده کار محسوب مى شود، مدتى است 
که کمتر از قبل در دنیاى تصویر حضور دارد. او که این روزها بعد از مدتى 
به تازگى در سریال «سرزمین کهن» حاضر شده است، در گپ و گفتى 
بیان کرد: مدتى پیش کارم را در سریال «سرزمین کهن» به کارگردانى 

کمال تبریزى به پایان رساندم و فعًال مشــغول فیلم یا سریال دیگرى
 نیستم.

بازیگر سریال «ارمغان تاریکى» اضافه کرد: بعد از مجموعه «سرزمین 
کهن» و حتى پیش از این مجموعه، ترجیــح دادم تا در هر کارى حاضر 
نشوم و این روزها نیز مشغول استراحت هستم. هر کسى همیشه دوست 
دارد کار خوب انجام دهد و به هر قیمتى پیشنهادى را نپذیرد، من هم در 
این مسیر تصمیم گرفتم تا این اتفاق نیافتد و به همین دلیل به راحتى هر 
کارى را نمى پذیرم. به همین دلیل هست که فعًال در حال استراحت هستم 

تا اتفاقى که باید رخ دهد.

آرش مجیدى: به راحتى هر کارى را نمى پذیرم  
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انجیر حاوى مواد معدنى، ویتامین ها و فیبر فراوان اســت.

 ویتامین A، ویتامین B1 و B2، کلسیم، آهن، فسفر، منگنز، 

م، پتاســیم و کلر از مواد مغذى موجــود در انجیر 
ســدی

هستند. در ادامه با خواص انجیر و تأثیر این میوه پرطرفدار 

در پیشگیرى از برخى بیمارى ها آشنا مى شویم.

پیشگیرى از یبوست: مصرف سه وعده انجیر 5 گرم فیبر به بدن مى رساند. غلظت 
باالى فیبر موجب عملکرد منظم روده و جلوگیرى از یبوست مى شود. فیبر موجود در 
انجیر نه تنها برطرف کننده یبوست است بلکه از اسهال و حرکات نامنظم روده اى نیز 

پیشگیرى مى کند.

تقویت استخوان  ها: انجیر سرشــار از کلسیم است. کلســیم نیز براى تقویت
 استخوان  ها یک ضرورت محسوب مى  شود. انجیر همچنین داراى فسفر است. فسفر 
در شکل  گیرى استخوان  ها یا جوش خوردن آنها پس از آسیب  دیدگى یا شکستگى 

مؤثر است.

پیشگیرى از سرطان سینه: فیبر موجود در انجیر محافظ زنان در برابر ابتال به 
سرطان سینه است.

کنترل فشارخون: اگر افزایش سدیم با کاهش پتاسیم همراه شود، نتیجه آن افزایش 
فشارخون است. انجیر از طرفى داراى مقادیر زیادى پتاسیم و از طرف دیگر داراى میزان 
کمى سدیم است. در نتیجه این میوه براى مبارزه با فشارخون گزینه بسیار مناسبى است. 

انجیر با ایجاد تعادل در فشارخون براى شما آرامش به همراه مى  آورد.

پیشــگیرى از ابتال به ســرطان روده: حضور فیبر باعث مى  شــود حذف 
رادیکال  هاى آزاد از بدن ساده و سریع  تر صورت گیرند. رادیکال  هاى آزاد، علت ایجاد 
سرطان در بدن هســتند. فیبر فعالیت روده را تنظیم مى  کند و به بهبود عملکرد آن 

کمک مى  کند.

کاهش وزن: فیبر موجود در انجیر به کاهش وزن کمک مى کند و مصرف آن به مبتالیان 
به چاقى توصیه مى شود. البته توجه داشته باشید که انجیر تقریباً کالرى زیادى دارد و مى  تواند 
منجر به افزایش وزن شود، خصوصاً اگر همراه با شیر مصرف شود. به همین دلیل بهتر است 
در مصرف آن از این جهت جانب تعادل را رعایت کرد. مصرف چند عدد انجیر براى دریافت 

مواد مغذى آن کافى است. پس بهتر است در مصرف آن زیاده  روى نکنید.

کاهش کلسترول: انجیر داراى پکتین است. پکتین نوعى فیبر گیاهى و محلول است. 
هنگامى  که این فیبر در سیســتم گوارش جابه جا مى  شود، به سادگى کلسترول  هاى 
اضافى را با خود حمل مى  کند و به قسمتى از بدن که مواد زائد براى دفع در آنجا جمع 
مى  شوند منتقل مى  شوند. عالوه بر این، انجیر به دلیل وجود فیبر زیاد در آن مى  تواند در 

کنترل اشتها و میل شما به مصرف غذاهاى چرب و مضر مؤثر باشد.

حفظ سالمت قلب: انجیر خشک حاوى فنول، امگا 3 و امگا 6 است. این اسیدهاى 
چرب خطر ابتال به بیمارى  هاى قلبى را کاهش مى  دهند. برگ انجیر نیز تأثیر زیادى بر 
میزان ترى  گلیسیرید موجود در خون دارد. در واقع، برگ انجیر یک بازدارنده براى ترى  

گلیسیرید محسوب مى  شود و مقدار کلى آن را کاهش مى  دهد.

کنترل قند خون: برگ انجیر باعث مى  شود کنترل قند خون: برگ انجیر باعث مى  شود نیاز بدن افراد دیابتى به انسولین کاهش نیاز بدن افراد دیابتى به انسولین کاهش 
یابد. این موردیابد. این مورد براى بیمارانى که باید انسولین تزریق کنند مى  تواند  براى بیمارانى که باید انسولین تزریق کنند مى  تواند مؤثر باشد. مؤثر باشد. 
انجیر سرشار از پتاسیم است که مى  تواند انجیر سرشار از پتاسیم است که مى  تواند به کاهش جذب قند پس از هر وعده به کاهش جذب قند پس از هر وعده 

غذایى کمک غذایى کمک کند. هرچه میزان پتاسیم در بدن بیشتر باشد، نوسانات قندکند. هرچه میزان پتاسیم در بدن بیشتر باشد، نوسانات قند در بدن  در بدن 
  خاصیت   خاصیت 9کاهش مى  یابد و دیابتى  ها مى  کاهش مى  یابد و دیابتى  ها مى  توانند زندگى عادى  ترى داشته باشند.توانند زندگى عادى  ترى داشته باشند.

باورنکردنى انجیر باورنکردنى انجیر 

چرا زنان و مردان ایرانى قبل از سالمندى، خواسته یا 
ناخواسته و بسیار ســریع و زودهنگام خود را وارد سن 
ســالمندى مى کنند که تبعات ناخوشایندى همچون 
افســردگى، خودکشــى، از کارافتادگى زودهنگام، 
ایجاد نگرش منفى نسبت به دوران سالمندى در افراد 
جوان و حضور تعدادى از سالمندان در آسایشگاه هاى 

سالمندى را به دنبال دارد.
با وجود افزایش ســطح تحصیالت و آگاهى ایرانیان، 
هنوز افراد متعددى هســتند که ســالمندى را دوران 
بیمارى و از کارافتادگى مى دانند. به همین دلیل هیچ 

برنامه اى براى این دوران ندارند.
 دکتر احمد دلبــرى، عضو هیئت علمى دانشــگاه و 
رئیس انجمن علمى سالمند شناسى و طب سالمندان 
ایران درباره این نگرش اشتباه مى گوید: محاسبه سن 
براساس تاریخ تولد را از دو زاویه مى توان مورد توجه 
قرار داد. یکى از زاویه گــذر زمان و عددى که گویاى 
آن است و دیگرى عملکرد جسمى و روانى ما در طول 
دوره زندگى. هر فرد سالم مى تواند در صورت داشتن 

زندگى باکیفیت و برخوردار 120 سال عمر کند.
رئیس انجمن علمى سالمندشناسى و طب سالمندان 
ایران خاطرنشان مى کند: هر چه فرد بیشتر در معرض 
ابتال به بیمارى هاى مزمــن، غیرواگیر و پیش رونده 
باشــد، به همان میزان این عوامل بــر عمر و کیفیت 
فرد مبتال تأثیر مى گذارد و فرد با افت عملکرد، درد و 
ناراحتى به اشکال مختلف همچون ناتوانى، وابستگى، 
فقر، انزواى فردى، ریسک آسیب هاى جسمى، روانى 
و اجتماعى مواجه مى شود و در نتیجه فرد پیش از موعد 
حتى قبل از 64ـ  60 سالگى و آغاز سن سالمندى، به 

سالمند تبدیل مى شود.
وى تأکید مى کند: وقتى فــردى دچار پیرى زودرس 
مى شــود، موجب رنج و ناراحتى هم براى خود و هم 
براى خانواده، مراقبان، سیســتم بهداشتى درمانى، 
توانبخشــى و اجتماعى ـ  اقتصادى جامعه مى شود. 
اگر روند پیــرى زودرس متوقــف و عملکرد فرد به 
یک فرآیند طبیعى بازگردانده شــود، افراد نه 
تنها عمر طوالنى تــر بلکه عمر با 
کیفیــت و همراه با ســالمت 

خواهند داشت.
پیــرى زودرس در سیســتم 
عصبــىـ  مرکــزى، قلب و 
عــروق، مفاصل، پوســت، 
سیســتم گــوارش و ایمنى 
افراد در هر سنى از زندگى 
مى توانــد خودنمایى کند. 
مهمترین عوامــل ایجاد 
خطر پیرى زودرس، تغذیه 
نامناســب، کم تحرکى، 
ســیگار، چاقى، فشــار 
خون باال، 
دیابت و 

اختــالالت 
چربى خون است.

دکتر دلبرى در ادامــه اظهارات خود 
مى گوید: همه خــوب مى دانیم که 
ریشه همه این مشکالت در سبک 

زندگى هر کدام از ماست. مشکلى که اغلب ما گرفتار 
آن هستیم و مى توانیم با اصالح شیوه  زندگى و تغییر 
رفتارهاى پرخطر از ابتال به پیرى زودرس تا 80 درصد 

پیشگیرى کنیم.
انجــام آزمایش هاى دوره اى نقش بســیار زیادى در 
شناســایى زودهنگام پیــرى زودرس و جلوگیرى از 
بروز عوارض وخیــم بیمارى هــا دارد. توجه به این 
موضوع گویاى آن است که همواره و در هر شرایطى، 

پیشگیرى مهمتر از درمان است.
دکتر دلبرى مى گوید: بررسى دوره اى سالمت جسمى، 
روانى و اجتماعى فرد مى تواند تعیین کند که فرد تا چه 
اندازه در خطر ابتال بــه بیمارى هاى مزمن غیرواگیر، 
اختالالت روان شناختى و مشــکالت اجتماعى قرار 
دارد و براساس آن تیم درمان مى تواند وارد عمل شود.

وى تأکید مى کند: اصالح شــیوه نگرش نســبت به 
زندگى ســالم و به تبع آن سالمندى ســالم گام اول 
خودمراقبتــى در آموزش هاى قبــل از ابتالى فرد به 

پیرى است.
رعایت ســبک زندگى صحیح در طــول عمر نظیر 
دورى از دخانیــات، رژیم غذایى مناســب، گیاهى و 
آنتى اکســیدان ها، کنترل و مدیریت استرس، انجام 
فعالیت ورزشــى منظــم، افزایش مصــرف میوه و 
سبزیجات تازه، پایش و چک آپ آزمایشگاهى منظم، 
رعایت عوامل اجتماعى مؤثر بر سالمت نظیر حضور و 
تعامل در اجتماع و حمایت اجتماعى، تأهل و اشتغال از 

عوامل مؤثر بر سالمندى سالم هستند.

چرا زنان و مردان ایرانى زودتر پیر مى شوند؟
استفاده از آب معدنى در بطرى هاى پالستیکى، نوشابه ها و دیگر انواع نوشیدنى ها با 
پوشش پالستیکى، رسم مرسوم شده بســته بندى این محصوالت شده است، بسته 
بندى هایى که برخى از آنها به دلیل عدم رعایت استانداردها به محیط زیست آسیب زده 

و سال هاى متمادى طول مى کشد تا در طبیعت تجزیه شوند.
شفافیت و قابل مصرف بودن این بطرى ها موجب مى شود بسیارى از افراد پس از اتمام 
محتواى درون بطرى از آن استفاده مجدد داشته باشند، درون آن آب بریزند، از آن به 

جاى ظروف براى یخ استفاده کنند و یا مصارف دیگر داشته باشند اما توجه داشته باشید 
که همه این بطرى ها قابلیت استفاده مجدد را ندارند.

PETE، HDPE، V، LEPE، PP، PS، OTHER تقسیم بندى هایى است که مى توان 
براى قابلیت مصرف مجدد بطرى هاى پالستیکى در نظر گرفت.

بطرى هایى که در انتهاى آنها عالمت هاى LDPE۴ ،PP۵ و HDPE۲ درج شده است 
براى فریز کردن آب و چندین بار مصرف آن مناسب هستند.

کدام بطرى هاى پالستیکى را مى توان چندبار مصرف کرد؟

على پناهى، متخصص طب توانبخشى با بیان اینکه بیشترین آرتروز در مفصل زانو رخ مى دهد، افزود: بعد از مفصل زانو، آرتروز در مفصل لگن یا هیپ و 
بعد از آن مفصل مچ پا و مفصل شانه اتفاق مى افتد؛ علت اینکه آرتروز مفصل زانو شایع تر است، این است که زانو مفصل خاصى است. در مفصل زانو 

دو استخوان ساق و ران روى هم قرار مى گیرند که این دو استخوان سطح صافى دارند و راه رفتن را کنترل مى کنند.
وى با بیــان اینکه مفصل زانو مفصلى اســت که نیاز به حمایــت عضالت و بافت هــاى نگهدارنده اطــراف دارد، ادامه داد: اگر 
هر کــدام از این موارد آســیب ببیند، مثًال رباط ها، مینیســک، عضالت و همچنین اســتخوان کشــکک، باعــث آرتروز زانو 

مى شود.
این متخصص طب توانبخشى با تأکید بر اینکه آرتروز مفصل زانو اولیه از 45 تا 50 سالگى به باال روى مى دهد، بیان کرد: بیشتر 
در خانم ها دیده مى شود و در آن عمًال تخریب بافت استخوانى رخ مى دهد. آرتروز ثانویه یا به علت آسیب ها و ضرباتى است که به 
زانو وارد مى شود. مثًال پارگى مینیسک در فوتبالیست ها، زانو را مستعد آرتروز مى کند و یا اختالالت مادرزادى مثل انحراف در زانو 
مانند پاى پرانتزى و قرار گرفتن استخوان کشکک در جاى نامناسب و همچنین ابتال به آرتریت روماتوئید (روماتیسم) و درگیرى 

سیستم ایمنى که غضروف داخل مفصل را تخریب مى کند، بافت استخوانى را مستعد مفصل آرتروز زانو مى کند.

عالیم آرتروز مفصل زانو
وى در پاسخ به این پرسش که از چه زمانى فرد متوجه بیمارى آرتروز مى شود؟ گفت: در ابتدا عالیم به صورت دردهاى گذراست 
که در شرایط خاص خودش را نشان مى دهد. یعنى با فعالیت فرد، دردهاى زانو شروع مى شود و با استراحت بهبود مى یابد ولى 

وقتى آرتروز پیشرفت مى کند، درد با استراحت کمتر مى شود ولى به صفر نمى رسد.
پناهى شایع ترین محل دردهاى آرتروز مفصل زانو  را بیشــتر در داخل زانو یا زیر کشکک دانست و افزود: چون 

داخل زانو منطقه اى است که وزن را منتقل مى کند به ساق پا و این مسئله فشار به سمت داخلى زانو وارد مى کند.

درمان آرتروز مفصل زانو
این متخصص طب توانبخشى در پاسخ به این پرســش که درمان آرتروز مفصل زانو چگونه است؟ اظهارداشت: ممکن است داروى 

خوراکى یا پماد موضعى به فرد داده شود، استفاده از سیستم گرما، سرما، ورزش درمانى، فیزیوتراپى و تزریق هاى داخل زانو ممکن است 
به افراد پیشنهاد شوند.

و ز پیش ر یج ر و و ى ج و ى ج و
4حتى قبل از 64ـ  60 سالگى و آغاز سن سالمندى، به 

سالمند تبدیل مى شود.
وى تأکید مى کند: وقتى فــردىدچار پیرى زودرس
موجب رنج و ناراحتى هم براى خود و هم مى شــود،

براى خانواده، مراقبان، سیســتم بهداشتى درمانى، 
توانبخشــى و اجتماعى ـ  اقتصادى جامعه مى شود. 
اگر روند پیــرى زودرس متوقــف و عملکرد فرد به 
یک فرآیند طبیعى بازگردانده شــود، افراد نه 
تنها عمر طوالنىتــر بلکه عمر با 
کیفیــت و همراه با ســالمت 

خواهند داشت.
پیــرى زودرس در سیســتم 
عصبــىـ  مرکــزى، قلب و

عــروق، مفاصل، پوســت، 
سیســتم گــوارش و ایمنى 
افراد در هر سنى از زندگى 
مى توانــد خودنمایى کند. 
مهمترین عوامــل ایجاد 
خطر پیرى زودرس، تغذیه 
نامناســب، کم تحرکى، 
ســیگار، چاقى، فشــار 
خون باال، 
دیابت و 

اختــالالت 
چربى خون است.

دکتر دلبرى در ادامــه اظهارات خود 
مى گوید: همه خــوب مى دانیم که 
ریشه همه این مشکالت در سبک 

آرتروز در مفصل لگن یا هیپ و مفصل زانو،
زانو مفصل خاصى است. در مفصل زانو 

ى کنند.
اف دارد، ادامه داد: اگر 
، باعــث آرتروز زانو 

هد، بیان کرد: بیشتر 
 ضرباتى است که به 
ى مثل انحرافدر زانو

وماتیسم) و درگیرى 
کند.

 دردهاى گذراست 
 بهبود مى یابد ولى 

چون 
کند.

شت: ممکن است داروى 
هاى داخل زانو ممکن است 
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ریش یکى از عناصرى است که در زیبایى ظاهرى مردان نقش 
مهمى را ایفا مى کند و آنها همیشه دغدغه آن را دارند که چگونه 
محاسن و سبیل خود را اصالح کنند.در نظرسنجى هایى،آمار 
نشان داده ؛ مردانى که محاسن دارند جذاب تر از آنهایى هستند 
که صورت خود را کامل اصالح مى کنند.  در کنار ظاهرى که 

محاسن براى افراد ایجاد مى کند،آرایشگرها و کارشناسان 
پوست و مو توصیه کرده اند که براى داشتن سالمت بهتر، 

مردان ریش بگذارند، در این بخش به فواید بلند کردن 
ریش مى پردازیم :

محافظى خوب در برابر نور خورشــید 
است

محاسن روى پوست قادر است حدود 90 الى 95 درصد 
از تابش اشعه UV بر روى پوست جلوگیرى کند به همین 

خاطر فرسودگى، پیرى و احتمال مبتال شدن سرطان هاى 
پوستى اى که بر اثر نور آفتاب صورت مى گیرد را کاهش دهد.

در کل مو محافظ بسیار خوبى در برابر خورشید مى باشد، محاسن به 
مانند یک ضد آفتاب براى محافظت پوست عمل مى کنند وهر اندازه 

که محاسن بلند تر باشد قوى تر عمل خواهد کرد.

عالئم آلرژى و ابتال به آسم را کاهش مى دهد 
به مردانى که نسبت به فصول مختلف و مشخصاً بوها، گرده گل و گرد و غبار حساسیت 

دارند، پیشنهاد مى شود سبیل بگذارند، ریش و سبیل همانند یک فیلتر عمل مى کنند و مواد 
آلرژى زا را قبل از آنکه وارد بینى و دهان شوند (و موجب عطسه، آب ریزش بینى و خارش گردند) 

به خود مى گیرند.

عالیم پیرى را کاهش مى دهند
همانگونه که از تابش مستقیم آفتاب جلوگیرى کرده که این 
خود فرسودگى پوســتى را به دنبال دارد، محاسن و موهاى 
صورت این خاصیت را دارند که پوست صورت را مرطوب نگه 
دارند. همچنین ریش، صورت را از باد هاى سرد محفوظ نگه 
مى دارد. بادهاى سرد باعث خشک شدن پوست مى شود.

امراض گوناگون را دفع مى کنند
ریش هاى بلند و ضخیمى که تا زیر چانه و گردن افراد 
را پوشانده اند، درجه حرارت گردان را افزایش داده و به 
بهبودى و دفع سرماخوردگى کمک بسزایى مى کنند. 
مو مانند یک عایق عمل مى کند و گرماى گردن افراد 
را افزایش مى دهد. در آب و هواى ســرد، افرادى که 
ریش هاى بلندى دارند گردن خود را در مقابل سرماى 
موجود گرم نگه مى دارند، این موهبتى است که تنها شامل 

حال مردانى مى شود که محاسن بلند دارند.

عفونت را کاهش مى دهند 
رشد مو در منطقه هایى از بدن، همه براى دفع عفونت هاى باکتریایى 
و مواد زائد زیر پوست انجام مى شوند، محاسن و سبیلى که بلند مى گردند 
مواد مضر را با خود خارج مى سازد. بلند کردن ریش و سبیل به معنى اصالح و 

تمیز نکردن آن نیست، افراد باید هر از گاهى مقدارى از آن را بتراشند.
حتى در اصالح آن نیز باید از ابزار هاى مناسب استفاده کرد؛ برخى از ریش 
تراش هاى نامناسب منجر به بثورات پوستى،آکنه، خارش و قرمزى پوست، 

موهاى زیر پوستى و شرایطى مانند فولیکولیت مى شود.

ریش 
براى مردان چه 
فایده اى دارد؟

ح کنند.در نظرسنجى هایى،آمار 
ن دارند جذاب تر از آنهایى هستند 
ح مى کنند.  در کنار ظاهرى که 

 کند،آرایشگرها و کارشناسان 
ه براى داشتن سالمت بهتر، 

خش به فواید بلند کردن 

رابر نور خورشــید 

5 الى 95 درصد  0ت حدود 90
ستجلوگیرى کند به همین 

مال مبتال شدن سرطان هاى 
صورت مى گیرد را کاهش دهد.

 در برابر خورشید مى باشد، محاسن به 
فظتپوست عمل مى کنند وهر اندازه

ر عمل خواهد کرد.

به آسم را کاهش مى دهد 
مختلف و مشخصاً بوها، گرده گل و گرد و غبار حساسیت 

 بگذارند، ریش و سبیل همانند یک فیلتر عمل مى کنند و مواد 
ى و دهان شوند (و موجب عطسه، آب ریزش بینى و خارش گردند) 

م ش و
خود فرسودگى پوســتى را به د
صورت این خاصیت را دارند کهپ
دارند. همچنین ریش، صورت

مى دارد. بادهاى سرد باعثخ

امراض گوناگو
ریش هاى بلند و ضخیم
را پوشانده اند، درجه حرا
بهبودى و دفع سرماخور
مومانند یک عایق عمل
را افزایش مى دهد. در آب
ریش هاى بلندى دارند گر
موجود گرم نگه مى دارند، این
حال مردانى مى شود که محاسن

عفونت را کاهش مى دهن
رشد مو درمنطقه هایىاز بدن، همه براى
و مواد زائد زیر پوست انجام مى شوند، محاس

ود خارج مى سازد. بلند کردن ریشمواد مضر را با خو
، افرادباید هراز گاهىمقدارى ازآتمیز نکردن آن نیست،
 ابزار هاى مناسب استفاده کرد؛ برخحتى در اصالح آن نیز باید ازا
ورات پوستى،آکنه، خارش و قرمزىتراش هاى نامناسب منجر به بثو
ا ط ا لا ک ل ف

براى مردان چه 
فایده اى دارد؟

آلودگى سبزیجات را 
مبا چه چیزى بشوییم؟

م
نش
ک
م
پو
م
ر

اس
م
از

با چه چیزى بشوییم؟

عزیــزى  حســین  محمــد 
گفــت: آبیــارى با آب 
ى  ب هــا ضال فا
طــى  شــهرى 
چند ســال اخیر 
توجه بسیارى از 
مسئوالن وزارت 
بهداشت را به خود 
جلب کرده است بر 
این اســاس استفاده از 
آب هاى آلوده فاضالب ها 
ممنوع و غیر قانونى است و وزارت بهداشت 

با افراد خاطى برخورد مى کند.
وى افزود: ســبزیجات آ بیارى شــده با آب 
فاضالب هاى شهرى آلودگى هاى میکروبى 
و شیمیایى را جذب خود کرده و بیمارى هاى 

مختلف را به بدن انسان منتقل مى کند.
رئیس انجمن علوم وصنایــع غذایى ایران 
خاطر نشــان کــرد: آب فاضالب ها حامل 
انواع میکروب ها به مواد شیمایى فلزى مانند 
سرب، جیوه و... اســت که سالمت انسان 
را تهدید مى کند بنابر ایــن احتمال ابتال به 
بیمارى هــاى وبا، میکروبــى و عفونى و... 

وجود دارد.
وى عنوان کرد: ضد عفونى کردن سبزیجات 
آلوده با مــواد ضدعفونى کننــده تا حدى 
میکروب هاى موجــود را از بین مى برد، اما 
تأثیــرى در کاهش میزان مواد شــیمیایى 
فلزى درسبزیجات ندارد چرا که سرب جذب 
بافت هــاى گیاه شــده و آن را به طور کلى 

آلوده مى کند.
عزیزى در ادامه اذعان داشــت: تشخیص 
ســبزیجات آلوده از طریق عالیم ظاهرى 

سبزیجات امکانپذیر نیست وتأثیرى 
در انتخاب سبزى مناسب و 

ســالم ندارد بنابر این 
به مردم هشــدار 
مى شــود  داده 
ت  یجا ســبز
را  مطمئــن 
خریدارى و قبل 

از مصــرف ضد 
عفونى کنند.
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 تراکتورسازى با سرمربیگرى یحیى گل محمدى در 
پنج هفته نخست لیگ برتر بازى هاى بسیار حساسى 

را پشت سر خواهد گذاشت.
محرومیتى کــه فیفا براى تراکتورســازى از 
جذب بازیکن جدید در نظر گرفت، این 
تیم را با مشکالت زیادى مواجه کرد. 
جدایى چند بازیکن کلیدى مانند سعید 
آقایى، خالد شفیعى، کرار جاسم و ادینیو سبب شد تا 
تراکتورسازان با کمبود بازیکن شدید در لیگ هفدهم 
مواجه شوند. از این رو یحیى گل محمدى سرمربى 
جدید تراکتورســازان تصمیم گرفت در کنار 
بازیکنان بزرگســال و باتجربه اندکى 
که در اختیار دارد، بازیکنان جوان 
زیادى را به تمرینات اضافه کند 
و تیمش را با میانگین سنى 
بسیار پایین آماده حضور 

در لیگ برتر کند. 
از این رو تراکتورسازان 
امیدوار بودند با توجه 
به شرایط حساسى که 
دارند، قرعه مناســبى 
نصیب آنها شــود اما در 
پنج هفتــه ابتدایى گل 
محمدى و شــاگردانش 
با قرعه اى بسیار دشوار 
روبــه رو شــدند. پنــج 
مسابقه حساس و حیثیتى 
که براى ســرمربى جوان 
تبریزى ها از اهمیت باالیى 

برخوردار است.
بــر اســاس قرعــه کشــى 
انجــام شــده نخســتین بازى 
تراکتورســازى مقابل اســتقالل 
خوزســتان انجام مى شود. شاید در 
نگاه اول این مســابقه چنــدان بازى 
ســختى براى تراکتور نباشد اما وقتى به 
این موضوع نگاه مــى کنیم که تیم یحیى 
گل محمدى در گرماى 50 درجه اهواز باید به 
مصاف استقالل خوزستان برود، موضوع فرق 
مى کند. دو بازى بعــدى در هفته هاى دوم و 
سوم با پرسپولیس و استقالل تهران است. دو 
تیم قدرتمند و مدعى لیگ برتر که قطعاً براى 
قهرمانى از ابتدا به دنبال جمع کردن امتیازات 

خواهند بود. 
حالــى  در  دوم  هفتــه  در  تراکتــور 
میزبــان پرســپولیس اســت کــه این 

مســابقه بــراى یحیــى گل محمــدى از اهمیت 
ویژه اى برخــوردار اســت. او کــه در دوران کوتاه 
سرمربیگرى در پرســپولیس نتایج خوبى گرفت و 
با ناجوانمردى از هدایت این تیم کنار گذاشــته شد، 
چندین بار با ذوب آهن مقابل سرخپوشان پایتخت قرار 
گرفته اما این بار با توجه به کرى خوانى هاى مربوط 
به هواداران تراکتورسازى و پرسپولیس بازى بسیار 
حساس ترى خواهد داشــت. از طرفى دست یحیى 
گل محمدى براى مســابقه هفته دوم خالى است و 
از طرف دیگر هواداران در ایــن نبرد حیثیتى نتیجه 

خوب مى خواهند.
بــازى با اســتقالل هــم بــراى تراکتورســازى 
حساسیت هاى ویژه اى دارد. با توجه به دو شکست 
استقالل مقابل تراکتورسازى در فصل گذشته حاال 
آبى هاى پایتخت براى انتقام آن دو مسابقه هرکارى 
خواهند کرد و فرصت خوبى دارند از تیم ناقص تراکتور 

انتقام بگیرند. 
دو بازى در هفته هاى چهارم و پنجم تراکتورسازى 
مقابل نفت تهران و ســایپا برگزار مى شود. دو تیمى 
که سرمربیگرى آنها برعهده على کریمى و على دایى 
است. کریمى و دایى دو همبازى سابق گل محمدى 
در تیم ملى فوتبال که رفاقت خوبى هم با ســرمربى 
کنونى تراکتورسازى دارند اما براى یحیى نیز برد در 

این دو مسابقه ارزش زیادى دارد. 
چیزى که مشخص است، پنج هفته ابتدایى لیگ برتر 
هفدهم یکى از سخت ترین چالش هاى زندگى یحیى 
گل محمدى خواهد بود. سرمربى جوان تراکتورسازى 
اگر بتواند از این پنج نبرد سخت سربلند بیرون بیاید، نه 
تنها محبوبیت بیشتر نزد هواداران تراکتورسازى پیدا 
مى کند که توانایى هاى فنى خود را نیز به رخ خواهد 
کشید. یحیى بســیار امیدوار به روزهاى آینده است 
و ســعى خواهد کرد تیمش را هرطور شــده آماده 

آوردگاه هاى پنج هفته ابتدایى لیگ برتر کند.

گل محمدى و روزهایى سخت   

معضل چک حل شد

  انصارى فرد– ناتینگهام  
دروغ است 

 نصف جهان  ظاهراً موضوع چک ضمانت ســعید 
آقایى حل شده است و این موضوع دیگر نمى تواند 

مشکلى را براى وى ایجاد کند.
طبق خبرى که روز گذشــته منتشر شد و مدیران 
سپاهان هم آن را تأیید کردنددو باشگاه سپاهان 
و گسترش بر سر مبلغ چک سعید آقایى به توافق 

رسیدند.
ســعید آقایى که براى لیگ هفدهم به ســپاهان 
پیوسته است، یک چک ضمانت 1/5میلیارد تومانى 
دست مسئوالن گسترش فوالد دارد که هنوز موفق 
به دریافت آن نشده است. در این راستا مسئوالن 
دو باشگاه گســترش فوالد و ســپاهان که اخیراً 
تفاهمنامه همکارى  نیز امضــا کرده اند، با هم به 
توافق رســیدند تا مبلغ این چک پرداخت شود و 

اصل آن به آقایى برگردانده شود.
در این باره پیش نویسى آماده شده که به امضاى 
مدیران دو باشگاه و سعید آقایى رسیده و قرار است 
بخشى از مبلغ، امسال و بخشى دیگر سال بعد به 

گسترش فوالد پرداخت شود.

در حالى که طــى روزهاى اخیــر کریم انصارى 
فرد کــه در نیم فصل راهى المپیاکوس شــده به 
سوژه رسانه ها تبدیل شده و شایعاتى در خصوص 
جدایى اش به گوش مى رسید، باشگاه به شدت آن 

را تکذیب کرد.
در حالى که طى روزهاى اخیر شــایعاتى مبنى بر 
جدایى مهاجم ملى پــوش المپیاکوس به گوش 

مى رسید، مدیران باشگاه به تکذیب آن پرداختند.
در این گــزارش آمده اســت با توجــه به جذب 
یک بازیکــن دیگر در فاز تهاجمــى و در ترکیب 
المپیاکوس، شایعات بار دیگر در خصوص جدایى 
کریم انصارى فرد و این بار مقصدش به ناتینگهام 

فارست منتشر شد.
 مدیران باشگاه اما با اشــاره به پست این بازیکن 
اعالم کردند این بازیکن مطمئنــًا خطرى براى 
انصارى فرد نباید تلقى شــود و جایــگاه مهاجم 
ملى پوش ایــران همچنــان در این تیــم پایدار 

است.
 در این شایعه البته نام «اوانجلیوس ماریناکیس»، 
مالک متمول باشگاه المپیاکوس که عضو قدرتمند 
شهر پیره و البته مالک باشگاه ناتینگهام فارست 
انگلیس دیده مى شــود که باعث شده انتقال این 
بازیکن به لیگ انگلیس محتمل شود. با این حال 
شدت گرفتن این شایعات باعث شده تا ماریناکیس 
شخصاً پاسخگوى این موضوع شود و این شایعات 
را تکذیب کند: «هیچ برنامه اى براى انتقال کریم 
انصارى فرد خصوصاً به ناتینگهام فارســت وجود 

ندارد و اساساً این خبر شایعه و دروغ است.»

نصف جهان  محمد مایلى کهن در گفتگو با یکى از روزنامه هاى ورزشى 
بار دیگر به محمدرضا ساکت دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال حمله ور 
شده و جمالتى تند را بر زبان آورده است. بخش کوتاهى از این گفتگو را 

با هم مى خوانیم:
آقاى مایلى کهن شما را به عنوان چهره اى سالم 
در ورزش مى شناسند. برایمان عجیب بود که در 
تلویزیون گفتید آقاى ساکت به انگلیسى مسلط 
نیست در حالى که مى گویند آقاى اسدى هم به این 

زبان تسلط ندارد.
آقا از این میگن، میگن ها خیلى زیاده. در مورد آقاى ســاکت من اشتباه 
کردم. انگلیسى که به کنار؛ ایشان مثل من حتى فارسى را هم خوب حرف 
نمى زند چه برسد به انگلیسى! آقاى ساکت مى گوید مى خواهد ساختار را 
در فوتبال درست کند. آقاى محترم! شما 9 سال مدیرعامل سپاهان بودى، 
آنجا ساختار درست کردى؟ سپاهان تا همین چند سال قبل در زمین متعلق 
به ارامنه عزیز اصفهان تمرین مى کرد و االن هم در زمین پلى اکریل تمرین 
مى کند. خب اگر ساختارش درست شده بود باید براى خودش حداقل یک 
زمین تمرین داشت. متأسفانه بعضى آقایان مرتب مى گویند اسدى پزشک 
است و کارى به فوتبال نباید داشـــته باشد. اوًال که ایشان دوره مرحوم 
دهدارى ملى پوش بوده است و ثانیاً بعضى از دوستان که در همایش ها 
تأکید دارند مجرى حتماً قبل از نام شان لقب مهندس را بیاورد و اگر نگوید 
ناراحت مى شوند؛ چطور مهندس خوبه اما دکتر، بد؟ نمى دانم اساسنامه 
فدراسیون چه مى گوید و دبیر کل باید توسط رئیس انتخاب شود یا اینکه 
مجمع و هیئت رئیسه این اختیار را دارند؟ البته هیئت رئیسه فدراسیون که 

فرمالیته است ولى بحث من چیز دیگرى است.
 کى روش؟

این آقاى کى روش به دنبال نابود کردن فوتبال داخلى ماست. صراحتاً و 
قاطعانه هم مى گویم.

 با این قاطعیت مى گویید؟
با همین قاطعیت مى گویم. به صراحت و با مستندات 

االن آقــاى 
حاج صفى در 

ایران بیشتر پول 
مى گرفت یا در اروپا؟

  قاعدتاً در ایران.
خب، خدا اموات تــان را بیامرزد. مگه آقاى 
حاج صفى اروپا ندیده بود؟ مگه قبًال اروپا 
نرفته بود. آقاى کــى روش این جو را راه 
انداخته که آقاى حاج صفى اگه ایران بازى 
کنى ممکنه در تیم ملى نباشى. آقاى کاوه 

رضایى اگه اروپا نرى ممکنه تیم ملى نباشى. 
آقاى رامین رضاییان اگه به اروپا نرى ممکنه در 

تیم ملى نباشــى. آقاى طارمى! اگه در پرسپولیس 
بمانى ممکنه دیگه در تیم ملى نباشــى. همین 
آقاى على کریمى را ببینید! ایشان بسیار محترم 
ولى چگونه است که از لیگ کرواسى یک باره 
فیکس تیم ملى مى شود؟ شما شک نکنید 

اگر ســردار آزمون و علیرضا جهانبخش 
هم در ایران مى ماندند، االن در تیم ملى 

بازى نمى کردند. کى روش نشان 
داده فوق العــاده کینه اى 
اســت و اصًال نمى تواند 

یکسرى مسائل 
را ببخشد...

حمله دوباره مایلى کهن به دبیرکل جدید

ساکت فارسى را هم خوب حرف نمى زند!

نصف جهــان هیاهو و مجادله رســانه هــا و مدیر
 برنامه هاى رامین در مــورد اینکه رامین به عنوان 
بازیکن تستى در تمرینات تیم بلژیکى حضور پیدا 
کرده اســت هنوز ادامه دارد.رامین رضاییان بعد از 
چند روز حضور در تمرینات باشگاه اوستنده بلژیک 
موفق شد موافقت کادرفنى این باشگاه را به دست 
آورد و بعد از توافق با مدیران، جذب این تیم بلژیکى 
شود. در تمرینات روزهاى ابتدایى رضاییان با اوستنده 
لباسى که روى آن حرفT نوشته شده بود رامین را 
از دیگر بازیکنان متمایز مى کرد. در رسانه هاى ایران تصاویر رامین با این لباس به عنوان خبر حضور تستى او 
در اوستنده رسانه اى شد. حاال اما ایجنت اروپایى رامین در مصاحبه اى  ادعا مى کند خبر تستى بودن رامین از 
اساس اشتباه بوده و آن حرف روى لباس رضاییان معناى بازیکن تستى نمى دهد. توضحیات ایجنت رضاییان 
را در این باره مى خوانید:«رامین با توجه به تجربه سال گذشته اش، پیش از حضور در بلژیک اعالم کرده بود 
دوست دارد مدتى کوتاه با فضا آشنا شود و ببیند آیا مى تواند در این کشور، در این تیم و با این بازیکنان و مربى 
کار کند یا نه. به هرحال او دوست نداشت تجربه فصل گذشته برایش تکرار شود. حرف T روى پیراهن او در 
تمرینات به معناى trainer بود که خیلى ها آن را test اعالم کردند. به هرحال بازیکنان اصلى و تازه وارد 
باید به گونه اى مجزا مى شدند و رامین رضاییان به عنوان بازیکن ملى پوش هیچگاه نمى توانست تستى باشد 
و بنده نیز هیچ وقت این اجازه را نمى دادم. کسانى که مى گویند او تستى بوده باید این مسئله را در نظر بگیرند 
که باشگاه اوستنده بعد از درخواست جذب رامین رضاییان، براى او بلیت حضور در بلژیک را گرفت. کجا براى 
بازیکن تستى بلیت مى گیرند؟ کجا براى او هتل رزرو مى کنند و کجا او را به اردوهاى خارجى مى برند؟ وقتى 

رامین در اردو حاضر شد تیم به هلند رفت و در آنجا اردو برگزار شد.»

تیم فوتبال ســپاهان در اولین دیــدار خود با 
ســرمربیگرى زالتکو کرانچار مقابل شاگردان 

على دایى قرار  مى گیرد.
زالتکو کرانچار تا قبل از پیوستن به سپاهان در 
لیگ نهم در 21 هفته سرمربیگرى پرسپولیس 
را بر عهده داشت؛ اما در نهایت حبیب کاشانى 
در بهمن ماه ســال 1388 زالتکو کرانچار را از 
سرمربیگرى تیم فوتبال پرسپولیس کنار گذاشت 
و على دایى را به عنوان جانشین این مربى کروات 
انتخاب کــرد. پرســپولیس در آن مقطع تیم 

ســوم جدول بود و فصل را با چهارمى به پایان 
رساند.

کرانچار دو ســال بعــد به ایران برگشــت تا 
جانشــین هموطنش لــوکا بوناچیچ شــود. 
جالب اینکه ورود کرانچار به ایران و پیوستنش به 
سپاهان مصادف شد با اولین بازى لیگ برترى او 
در مقابل پرسپولیس و تماشاگرانش در ورزشگاه 

آزادى که با نتیجه تساوى به پایان رسید. 
حاال پس از چند سال دیدار افتتاحیه لیگ هفدهم 
براى سپاهانى ها و زالتکو کرانچار مقابل تیمى 

رقم خواهــد خورد که على دایى ســرمربى آن 
خواهد بود. 

سایپا پنجم مرداد ماه در اصفهان براى سومین 
مرتبه در ورزشگاه نقش جهاِن بازسازى شده 

مقابل سپاهان قرار خواهد گرفت. 
نارنجى پوشان در دو مرتبه قبلى که در جام حذفى 
و لیگ به نقش جهان رفته بودند با دو شکست 
زمین مسابقه را ترك کردند و حاال باید ببینیم در 
سومین حضور در نقش جهان چه سرنوشتى در 

انتظار دو تیم خواهد بود.

 کرانچار
 مقابل جانشین 

استارت
 مى زند

بلواى تستى!

حسین کعبى بازیکن تیم فوتبال سپیدرود رشت مى گوید که 
على دایى افتخار فوتبال ایران اســت و خودش را نمى تواند 

با او مقایسه کند.
حســین کعبــى در مصاحبــه اى در خصــوص دیــدار

با دایى قبل از بازى ســپیدرود با ســایپا مى گوید: دایى 
افتخــار فوتبال ایران اســت و خوشــحالم که بعد 

از مدت هــا او را دیــدم. دایى دوســت خوب و 
رفیق فابریک من اســت، هر چند که بعضى ها 
حســادت مى کنند و فکر نمى کردند که سمت 
دایى بروم. او شــخصیتى بزرگ و بین المللى 
دارد و هیــچ وقــت نمــى توانم خــودم را 
با دایى مقایســه کنم. متأســفانه بعضى ها 
چشــم تنگ هســتند و دنبــال چیزهاى
 دیگرى مى گردند اما تیرشــان به سنگ 

مى خورد.
او ادامــه مى دهد: مــن از همبازى بودن 
بــا دایــى خاطــرات خوبــى دارم و او 
در تیم ملــى خیلى به مــن کمک کرد. 
دایــى بــراى مــن یک شــخصیت 

قابــل احترام اســت و آرزویم این اســت 
کــه او و کریمى یــک روز با هم آشــتى کنند و مطمئن هســتم

 اگر این اتفاق بیافتد خیلى ها ناراحت مى شوند.
کعبى در مورد اینکه دایى قبل از بازى اخیر چه چیزهایى به او گفت، 
مى گوید: خب، على آقا حرف هایى زد که بیشــتر خصوصى است. 
او چند متلک به روز به من انداخت! دایى شخصیت بزرگى دارد که 

واقعًا دوست داشتنى است.

متلک هاى به روز شهریار

جنگ جدید
 در راه است؟
نصف جهان  برخى موضوعــات نقل و انتقاالتى  
که در باشگاه هاى نفت تهران و سایپا به وجود 
آمده مى تواند از آغاز جنگ جدید رسانه اى بین 
على دایى و على کریمى خبر دهد.قانون فسخ 
قرارداد بازیکنانى که زیر 50 درصد مطالباتشان را 
گرفته اند، به نفع سایپا شد و این تیم در فصل نقل 
و انتقاالت از نفت و استقالل خوزستان چند بازیکن 
جذب کرد. این دو تیم جزو تیم هایى بودند که بیشترین 
مشکالت مالى را داشتند و نتوانستند مطالبات بازیکنانشان 
را پرداخت کنند. رضا علیارى، رضا اسدى، محمد دانشگر و دانیال 

هینــى  بازیکنانى بودند که به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، قراردادشــان را به ما
صورت یک طرفه لغو کردند و به سایپا رفتند. تا اینجاى کار مشکلى وجود ندارد و به گفته مسئوالن سازمان لیگ کار آنها 
غیرقانونى نبوده است. اما مشکل اینجاست که مسئوالن دو باشگاه نفت و استقالل خوزستان ادعاى عجیبى را مطرح 

کرده اند که اگر ثابت شود، این بازیکنان و باشگاه سایپا دچار دردسر بزرگى خواهند شد.
گفته مى شود این چهار بازیکن بعد از اینکه متوجه شدند قرار است باشگاه هاى نفت و استقالل خوزستان بخش دیگرى 
از مطالبات آنها را واریز کنند، حساب بانکى خود را مسدود کرده اند تا باشگاه نتواند میزان پرداختى آنها را افزایش دهد 
و مانع فسخ یک طرفه و قانونى قرارداد آنها شود! شنیده شده این دو باشگاه مدارك کافى براى اثبات این ادعا را هم 
دارند و اگر کار به کمیته انضباطى کشیده شود، این چهار بازیکن قطعاً محکوم خواهند شد و عالوه بر بازگشت به 

باشگاه هاى قبلى خود باید منتظر محرومیت هاى چندماهه هم باشند.
با توجه به اینکه سه نفر از این چهار نفر، بازیکنان نفت تهران هســتند، این موضوع مى تواند جرقه جنگ 
جدیدى بین دایى و کریمى باشد. به خصوص که این بار، دایى سه بازیکن تیم فعلى کریمى را با روش 
عجیبى خریده و جادوگر، به این راحتى ها کوتاه نخواهد آمد. هر لحظه باید منتظر آغاز این جنگ باشیم.

واست جذب رامین رضاییان، براى او بلیت حضور در بل
د؟ کجا براى او هتل رزرو مى کنند و کجا او را به اردوها

ه هلند رفت و در آنجا اردو برگزار شد.»

ل سپیدرود رشت مى گوید که 
 اســت و خودش را نمى تواند 

ـه اى در خصــوص دیــدار
د با ســایپا مى گوید: دایى 

 و خوشــحالم که بعد 
ى دوســت خوب و 
ر چند که بعضى ها 
ى کردند که سمت 
رگ و بین المللى 
توانم خــودم را
ــفانه بعضى ها 
ـال چیزهاى
ـان به سنگ 

مبازى بودن
ى دارم و او
کمک کرد. 
شــخصیت

م این اســت 
 هم آشــتى کنند و مطمئن هســتم

ناراحت مى شوند.
 از بازى اخیر چه چیزهایى به او گفت، 
 هایى زد که بیشــتر خصوصى است. 
دارد که  اخت! دایىشخصیت بزرگى

ه روز شهریار

ا این قاطعیت مى گویید؟
طعیت مى گویم. به صراحت و با مستندات 

ى 
در 

پول  ر
ا در اروپا؟

قاعدتاً در ایران.
وات تــان را بیامرزد. مگه آقاى 
روپا ندیده بود؟ مگه قبًال اروپا 
قاى کــى روش این جو را راه 
قاى حاج صفى اگه ایران بازى 
ه در تیم ملى نباشى. آقاى کاوه

روپا نرى ممکنه تیم ملى نباشى. 
 رضاییان اگه به اروپا نرى ممکنه در 

شــى. آقاى طارمى! اگه در پرسپولیس 
نه دیگه در تیم ملى نباشــى. همین 
کریمى را ببینید! ایشان بسیار محترم 
 است که از لیگ کرواسى یک باره 
 ملى مى شود؟ شما شک نکنید 

جهانبخش ر آزمون و علیرضا
 مى ماندند، االن در تیم ملى 

کردند. کى روش نشان 
عــاده کینه اى 
صًال نمى تواند 

سائل 

نمى زند!

رو ربى
آن مقطعتیم 

م ر زچ پس
براى سپاهانى ها و زالتکو کرانچار مقابل تیمى 

نچ ه ش ر ور ن و
انتظار دو تیم خواهد بود.

هینــى  ما
صورتیک طرفهلغوکردن
غیرقانونى نبوده است. اما
کردهاند که اگر ثابت شود،
گفته مى شود این چهار بازی
از مطالبات آنها را واریز کن
و مانع فسخ یک طرفه
دارند و اگر کار به کم
باشگاه هاى قبلى
با توجه به اینک
جدیدى بین
عجیبى خر

 تراکتورسازى با سرمربیگرى یحیى
پنج هفته نخست لیگ برتر بازىهاى

را پشت سرخواهد گذاشت.
محرومیتى کــه فیفا براى تر
جذب بازیکن جدید در
تیم را با مشکالت زی
جدایى چند بازیکن کل
ا آقایى، خالد شفیعى، کرار جاسم و
تراکتورسازان با کمبود بازیکن شدید
رو یحیى گل م این مواجه شوند. از
جدید تراکتورســازان تصمی
بازیکنان بزرگســال
دارد که در اختیار
زیادى را به تم
و تیمش را
بسیار پای
در لیگ
از این
امیدو
به شر
دارند،
نصیب آ
پنج هفت
محمدى
با قرعه
ر روبــه
مسابقه ح
که براى
تبریزى ها

برخوردار است
بــر اســاس
انجــام شــده
تراکتورســازىم
خوزســتان انجام
نگاه اول این مســابق
ســختى براى تراکتور
این موضوع نگاه مــى کن
0گل محمدى در گرماى 50
مصاف استقالل خوزستان بر
مى کند. دو بازى بعــدى در
سوم با پرسپولیس و استقالل
مدعى لیگ بر تیم قدرتمند و
قهرمانى از ابتدا به دنبال جم

خواهند بود. 
د هفتــه  در  تراکتــور 
میزبــان پرســپولیس ا

ت باشگاه اوستنده بلژیک
نى این باشگاه را به دست 
ان، جذب این تیم بلژیکى

 بتدایى رضاییان با اوستنده 
T نوشته شده بود رامین را 
 عنوان خبر حضور تستى او 
د خبر تستى بودن رامین از

وضحیات ایجنت رضاییان 
ر در بلژیک اعالم کرده بود 
م و با این بازیکنان و مربى 
Tحرف T روى پیراهن او در

 بازیکنان اصلى و تازه وارد 
اه نمى توانست تستى باشد 
ین مسئله را در نظر بگیرند 

ا ا ک ف اگ ک بلژیک را گرفت. کجا براى ل
اى خارجى مى برند؟ وقتى 

چیزى 
که مشخص است، پنج 

هفته ابتدایى لیگ برتر 
هفدهم یکى از سخت ترین 
چالش هاى زندگى یحیى گل 

محمدى خواهد بود
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نصف جهــان پسر اسپانسر جدید باشگاه نفت وعده داده 
که پدرش به زودى از سفر ایتالیا مى آید و به بازیکنان 

پیش پرداخت مى دهد.
 ایــن روزها در مورد نفــت تهران زیاد مطلب نوشــته 
مى شــود و در گزارش هاى منتشر شــده اخبار ناامید 
کننده اى در مورد این باشــگاه مخابره مى شود. نفت 
تهران در شرایطى قرار است یکى از نمایندگان ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا باشد که در حال حاضر با یکسرى 
از بازیکانى و مربیانى که اصًال قراردادى با این باشگاه 
ندارند مشغول آماده شدن براى آغاز فصل است. اینکه 
على کریمى حاضر شده در این شرایط آبرو و اعتبار خود 
را در این تیم خرج کند موردى اســت که باعث تعجب 
خیلى  ها شــده اما با وجود این، هر لحظه ممکن است 
جادوگر سکوت خود را شکسته از جمع نفتى ها جدا شود.
 تمامى بازیکنانى که جدیداً به نفت تهران پیوســته اند 
هیچ قراردادى با این باشگاه امضا نکرده اند. از امیرحسین 
فشــنگچى و امین منوچهرى گرفته تا حمیدرضا على 
عســگر، پیام صادقیان، مهدى دغاغله و محمد حسین 
مهرآزما که همگى نفرات بدون تیــم مانده بودند. این 
بازیکنان در تماس با کریمى خواســتار حضور در تیم 

نفت شدند و قرار بر این است سرمربى نفت بعد از قطعى 
شــدن حضور خودش در این تیم تکلیف این نفرات را 

مشخص کند.
 وحید حمدى نژاد، ارســالن مطهــرى، احمد آل نعمه،  
آندو تیموریان وایگور پراهیچ از جمله بازیکنانى هستند 
که کریمى خواســتار ماندن آنها در نفت شده اما آنها تا 
زمانى که با باشگاه تسویه حساب مالى نکنند به این تیم 
برنخواهند گشت. این در حالى است که بازیکان حاضر 
در لیســت خرید کریمى هم تا کنــون هیچیک جذب 
نشده اند و این مربى مجبور است با همین نفرات فعلى 

تمرینات تیمش را جلو ببرد.
  به نوشته یکى از روزنامه ها، مســئوالن باشگاه نفت 
ســاعت ها با کریمى مذاکره کردند تــا او راضى به کار 
در این تیم شــود. آنها به این مربى قول دادند که یک 
اسپانســر خوب براى تیم بیاورند تا مشکالت مالى حل 
شــود. در واقع یکى از شروط اسپانســر مدنظر مالکان 
باشــگاه نفت این بود کــه کریمى ســرمربى این تیم 
شــود. نماینده این اسپانســر در زمان حضور کریمى 
در نفــت در محــل تمریــن ایــن تیم حاضر شــد و 
به او خوشــامد گفت. این فرد بعد از چنــد روز حضور 

مــداوم در تمرینات نفــت و دادن وعده هــاى پوچ به 
یکبــاره از تصمیم خــود صرف نظر کرد تــا حدى که 
دو ســه روز اســت حتى تلفن خودش را هــم جواب 
نمى دهد. گفته مى شــود حضور بازیکنــان ضعیف در 
تمرینات نفت باعث شده این فرد از همکارى با باشگاه 
نفت صرف نظر کند چرا که به این نتیجه رسیده کریمى 
با تیمى که بســته یکى از مدعیان سقوط به لیگ یک 
است.کریمى از وقتى که متوجه جدایى اسپانسر مدنظر 
باشگاه شده حســابى شاکى اســت. او به مالکان نفت 
گفته با این شــرایط در نفت نمى ماند و از این باشــگاه 
جدا خواهد شد. این در شرایطى است که اکثر بازیکنان 
نفت هم از شــرایط موجود راضى نیســتند و گوش به 
فرمان سرمربى خود هستند. پســر مالک باشگاه نفت 
نیز با دیدن این شرایط و فرار اسپانسر در محل تمرین 
تیمش حاضر شده و به کریمى و شاگردانش وعده داده به 
زودى پدرش از ایتالیا آمده و پیش قرارداد ها را پرداخت 
خواهد کرد. در حال حاضر اوضاع نفتى ها مانند آتش زیر 
خاکستر است و هر لحظه ممکن است کریمى سکوتش 
را بشــکند و تمام مدیران این باشــگاه را به باد انتقاد 

بگیرد.

فیفا 
نگران 

تبانـــــى  

فدراسیون جهانى فوتبال دیدار تیم هاى فوتبال 
عربستان و امارات در راه انتخابى جام جهانى 
2018 را بخاطر احتمال تبانى دو تیم به دقت 

زیرنظر مى گیرد. 
  تیم ملى فوتبال عربستان در دیدار بعدى خود 
در مسابقات انتخابى جام جهانى 2018 روسیه 

روز نهم شهریورماه به مصاف امارات مى رود.

عربســتان که با 16 امتیاز بعد از ژاپن در رده 
دوم قــرار دارد، در صورت پیــروزى در این
 مســابقه گام بلنــدى را بــراى صعــود به

 جام جهانى بــر مى دارد چرا کــه به صورت 
همزمان ژاپن و اســترالیا با هم دیدار خواهند 

داشت.
در همین ارتباط روزنامه «الرایه» قطر از تصمیم 

فیفا براى نظارت جدى روى دیدار عربستان با 
امارات بخاطر احتمال تبانى دو تیم خبر داد. بر 
اساس اعالم این روزنامه، عربستان و امارات 
طى ماه هاى اخیر ورزش و سیاست را با هم در 
آمیخته اند و بعید نیست به دلیل نزدیک بودن 
روابط امارات و عربستان، در این مسابقه تبانى 

صورت بگیرد. 

 قرارداد با 2 تیم !

چه کسى 
طارمى را هوایى کرد؟ 

بازار نقــل و انتقاالت در ایران معموًال هر ســال 
ســوژه هاى عجیبــى دارد. یکى از ســوژه هاى 
امسال هم مهرداد بایرامى اســت. بازیکنى که با 
تیم دســته اولى مس کرمان قرارداد بسته بود اما 
با ماشین ســازى تبریز هم قرارداد بســت! امجد 
مسعودزاده مدیرعامل باشگاه مس کرمان در این 
باره مى گویــد: «بایرامى با باشــگاه مس قرارداد 
دارد. او زمانى که تیم ما در بروجرد اردو داشت به 
این شهر آمد اما در تمرینات شرکت نکرد و بدون 
اطالع ما اردو را ترك کرد، تا اینکه روز گذشــته 
(دوشنبه) شنیدیم با ماشین ســازى قرارداد بسته 
است. در حال تنظیم نامه اى براى ارسال به سازمان 
لیگ و کمیته اخالق هستیم و قرارداد این بازیکن را 
هم ضمیمه این نامه خواهیم کرد تا تکلیف بایرامى 

مشخص شود.
 مسعودزاده مى گوید: تعجب مى کنم چطور باشگاه 
ماشین سازى با اینکه مى دانسته این بازیکن با ما 
قرارداد دارد، دوباره با او قرارداد بسته است. بایرامى 
بازیکن مس کرمان است و به او رضایتنامه  نداده ایم 
و نخواهیم داد. با شکایتى که مى کنیم قطعاً جلوى 
بازى کــردن این بازیکن را براى ماشین ســازى 

مى گیریم. 

 مهدى طارمى ادعا مى کنــد از چند تیم اروپایى 
پیشنهاد دارد.

بحث پیشــنهادهاى خارجى مهدى طارمی این 
روزها در رســانه هاى ایران و حتى اروپا و حاشیه 

خلیج فارس هم داغ است. 
مهاجم پرســپولیس ادعــا مى کنــد از چند تیم 
خارجى پیشنهاد دارد اما وقتی دید نمی تواند رقم 
درخواستی باشــگاه را براي رضایتنامه بپردازد، 
تصمیم گرفــت بماند. او مثــل فصل قبل فصل 

بدنسازي را دور زد.
 روزنامه همشهرى ورزشــى با مسعود شجاعی 
مصاحبه مفصلی انجام داده اســت که بخشی از 
آن به اتهامات هواداران پرســپولیس به او درباره 
هوایی کردن طارمی به مقصد ســوپرلیگ یونان 
اختصاص دارد. طارمى مــى گوید پانیونیوس به 
دنبال جذب او است و شجاعى هم پیغام باشگاه را 

به آقاى گل رسانده. 

بابا به زودى از ایتالیا مى آید!
غیبت اسپانسر باشگاه نفت، على کریمى را فرارى مى دهد؟

باشگاه سپاهان در یادداشتى، ضمن سپاس از 
تالش هاى دست اندرکاران برگزارى مراسم 
قرعه کشى رقابت هاى لیگ برتر، از مجریان 

این برنامه انتقاد کرد.
باشگاه ســپاهان یکى از تیم هاى معترض به 
نحوه برگزارى مراسم قرعه کشى لیگ هفدهم 
بود؛ آنها که انتقاداتى به مجریان برنامه داشتند، 
با انتشــار متنى نظر خود را در این رابطه اعالم 

کردند.
باشگاه ســپاهان، در متن اعتراض آمیز خود 

آورده است:
«ضمن ســپاس از زحمات و تالش هاى بى 
وقفه مدیران و دســت اندرکاران فدراســیون 
فوتبال و سازمان لیگ به جهت برگزارى مراسم 
قرعه کشى و سخنان ارزنده اى که آقایان تاج، 
ســاکت، بهاروند و فتاحى در این برنامه انجام 
دادند، الزم مــى دانم انتقاد خــود را به برخى 

سخنان مجریان مراسم اعالم نماییم.
برنامه با تأخیرى در حدود یک ســاعت و 45 
دقیقه  آغاز شد، مجرى برنامه پس از حضور بر 
روى صحنه ضمن عذرخواهى بخاطر تأخیر در 
آغاز مراسم مى گوید: مى دانید واقعیت تأخیر 
در شروع برنامه چیست؟ ما تالش کردیم که 
یکى از بازیکنان استقالل از اردوى ارمنستان! 
به جمع ما بیاید، یا یکى از بازیکنان پرسپولیس! 
ولى متأسفانه کسى از این دو باشگاه نیامد و ما 

مجبور شدیم که باالخره برنامه را آغاز نماییم! 
یا در قســمتى دیگر وقتى هفته دربى تهران 

مشخص مى شــود مجرى اعالم مى کند که 
اصًال همه ما دو ساعت اینجا نشستیم تا زمان 
این بازى معلوم شود! و برخى حرف ها و سخنان 
دیگر که بوى حمایت و طرفدارى هاى محض 

از پرسپولیس و استقالل را مى دهد.
ما و ســایر همکارانمان که از اصفهان، تبریز، 
اهواز، آبادان، جم ،رشت، مشهد و سایر شهرها 
خود را به تهران رســاندیم تا در مراسم قرعه 
کشى شرکت کنیم اصًال نیامده بودیم تا بفهمیم 
دربى تهران چه زمانى است. نیامده بودیم که 
اعالم شــود تأخیر برنامه بخاطر تالش براى 
حضور پرسپولیسى ها و استقاللى ها بود و این 
همه معطل نشدیم که در نهایت دلیل تأخیر این 
مسئله اعالم شــود و این موضوع را توهین به 

سایر تیم ها مى دانیم.
این ســخنان رنگى در برنامه هــاى قبلى نیز 
که توسط سازمان لیگ برگزار مى شد، وجهه 
سراسرى و ملى این مراســم ها را زیر سئوال 
مى برد. از همین حاال از مدیران فدراســیون 
اســتدعا دارم براى برنامه هاى آتى همچون 
جشــن انتخاب برتریــن ها یا جشــن صعود 
تیم ملى نســبت به اصالح این موضوع اقدام 

نمایند.
همچنین الزم مى دانیم از دســت اندرکاران 
برنامه به جهت دعوت از هادى عقیلى در مراسم 
قرعه کشى که پس از مدت ها باعث شد شاهد 
حضور بازیکنى غیر سرخابى در برگزارى این 

برنامه ها باشیم قدردانى نماییم.»

دربى تهران به ما چه!

نصف جهان  ستاره جوانى که بخاطر تغییرات گسترده ویسى تا مرز نابودى و خداحافظى از فوتبال 
رفت حاال به دعوت سرمربى کروات دوباره به ســپاهان بازگشته  و آرزوهاى خود را در سپاهان 
جدید جستجو مى کند.  امین جهان عالیان بازیکن سابق تیم سپاهان که توسط عبدا... ویسى 
از تیم کنار گذاشته شد با حضور در دیدار دوستانه برابر پیکان، امید زیادى براى بازگشت به تیم 

سابق خود پیدا کرده است.
امین جهان  عالیان یکى از بازیکنان جوانى بود که در اولین حضور زالتکو کرانچار در سپاهان، 
نامى براى خود دست و پا کرد، اما با حضور عبدا... ویســى روى نیمکت طالیى پوشان، جهان 
عالیان در دسته  بازیکنان پرشمارى قرار گرفت که مانند رحمان احمدى، شهاب گردان، محمدرضا 

خلعتبرى و... از تیم کنار گذاشته شدند و مغضوب ویسى نام گرفت.
این بازیکن که از آکادمى باشگاه سپاهان رشد کرده بود، پس از جدایى از جمع سپاهانى ها شرایط 

خوبى را تجربه نکرد.
با بازگشت کرانچار تمرینات سپاهان از روزهاى آغازین 

یک میهمان ویژه داشت و او کسى نبود جز امین 
جهان عالیان که امیدوار اســت پس از سپرى 
کردن یک فصل کابــوس وار دوباره به جمع 

طالیى پوشان اصفهانى بازگردد.
جهان عالیان   در دیــدار تدارکاتى برابر پیکان 

در نیمه دوم به جاى شــاهین ثاقبــى به زمین 
آمد و حضور در میــدان را تجربه کرد تا احتمال 

طالیى پوش شدنش بیش از پیش قوت 
بگیرد.

به نظر مى رسد با این شرایط یکى 
از بازیکنانى که طــى روزهاى 
آتى قرارداد خود را با ســپاهان 
نهایى مى کنــد، امین جهان 
عالیان باشد. بازیکنى که تا مرز 
نابودى هم رفــت ولى حاال در 

حال احیاى مجدد است.

 از خداحافظى تا بازگشت

هــواداران ســپاهان در دیــدار 
دوستانه اى که سپاهان مقابل پیکان 
برگزار کرد، استقبال قابل توجهى از 

بازى به عمل آوردند.
تیم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان 
میزبان شاگردان مجید جاللى بود که 
این دیدار در پایان با تساوى یک بر یک 

خاتمه یافت.
نکته جالــب توجه این دیــدار حضور 
هواداران سپاهان بود که جو جالبى را در 

ورزشگاه نقش جهان رقم زدند.
هواداران ســپاهانى با بازگشت کرانچار 
امیــدوارى زیــادى به تیمشــان براى 

بازگشت به روزهاى خوب گذشته دارند.
 

استقبال خوب  از تیم کرانچار 

رؤیاى آژاکس 
پر پر شد

نصف جهان شایعه شده که مهدى ترابى بازیکن سایپا  از آژاکس هلند  پیشــنهاد دارد و  على دایى که همیشه موافق 
حضور بازیکنان مستعد فوتبال ایران به  اروپا بوده مانع لژیونر شــدن او شده است.   مدیران سایپا  پیش ترمدعى شده 
بودند در صورت اینکه پیشنهاد اروپایى خوبى براى بازیکن ملى پوششان برســد آن را بررسى خواهند کرد اما ترابى 
علیرغم داشتن پیشنهادات مناســب در اروپا، فصل بعد هم در سایپا بازى خواهد کرد. دلیل این موضوع چیزى نیست 
جز مخالفت دایى با لژیونر شدن ترابى. داســتان را از قول محمودرضا فاضلى که مدیر برنامه هاى چند بازیکن ایرانى 
است، بخوانید: «ما درخواستى به باشگاه سایپا براى ترانسفر شدن و جدایى مهدى ترابى مطرح کردیم و صحبت هایى 
هم در این زمینه شد . آژاکس این بازیکن را مى خواست اما سرمربى تیم آقاى على دایى اعالم کردند که نتوانسته اند 
جایگزین مناسبى براى ترابى بیابند به همین خاطر با جدایى این بازیکن مخالفت کردند و در نهایت هم باشگاه سایپا 

اجازه ترانسفر شدن ترابى را نداد.» 
 البته مدیرعامل سایپا در گفتگویى اظهار داشته  که نامه اى رسمى از آژاکس به سایپا ارسال نشده است که بخواهیم 

آن را بررسى کنیم.

مــداوم در تمرینات نفــت و دادن وعده هــاى پوچ به 
یکبــاره از تصمیم خــود صرف نظر کرد تــا حدى که 
دو ســه روز اســت حتى تلفن خودش را هــم جواب 
نمى دهد. گفته مى شــود حضور بازیکنــان ضعیف در 

رارى مى دهد؟

سپاهان، اولین حضور زالتکو کرانچار در از بازیکنانجوانى بود که در امین جهان  عالیانیکى
نامى براى خود دست و پا کرد، اما با حضور عبدا... ویســى روى نیمکت طالیى پوشان، جهان
عالیان در دسته  بازیکنان پرشمارى قرار گرفت که مانند رحمان احمدى، شهاب گردان، محمدرضا

خلعتبرى و... از تیم کنار گذاشته شدند ومغضوب ویسى نام گرفت.
این بازیکن که از آکادمى باشگاه سپاهان رشد کرده بود، پس از جدایى از جمع سپاهانى ها شرایط

خوبى را تجربه نکرد.
با بازگشت کرانچار تمرینات سپاهان از روزهاى آغازین 

یک میهمان ویژه داشت و او کسى نبود جز امین
جهان عالیان که امیدوار اســت پس از سپرى 
کردن یک فصل کابــوس وار دوباره به جمع 

طالیى پوشاناصفهانىبازگردد.
جهان عالیان   در دیــدار تدارکاتى برابر پیکان 

در نیمه دوم به جاى شــاهین ثاقبــى به زمین 
آمد و حضور در میــدان را تجربه کرد تا احتمال 

طالیى پوش شدنش بیش از پیشقوت 
بگیرد.

به نظر مى رسد با این شرایط یکى 
از بازیکنانى که طــى روزهاى
آتى قرارداد خود را با ســپاهان 
نهایى مى کنــد، امین جهان 
عالیان باشد. بازیکنى که تا مرز 
نابودى هم رفــت ولى حاال در 

حال احیاى مجدد است.

استقبال خوب  از تیم کرانچار
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چهل تکه

پلیس انگلیس یک نفر را در ارتباط با حادثه اسیدپاشــى در شرق 
لندن، بازداشت کرد. به دنبال حادثه اسیدپاشى به یک زوج مسلمان 
در شرق لندن، پلیس جستجو براى بازداشت عامل این حادثه به نام 
«جان تاملین» را آغاز کرد که در نهایت وى خود را به اداره پلیس 

تسلیم کرد.
یکى از قربانیان این اسیدپاشى وحشتناك گفت: «پس از پایان یک 
جشن خانوادگى با همسرم به سمت خانه در حرکت بودیم. وقتى 
پشت چراغ قرمز ایستادیم یک نفر به شیشه خودرو ضربه زد. شیشه 
را پایین آوردم که ببینم چه مى گوید که ناگهان یک مایع بى رنگ 
را روى ما پاشید. در ابتدا گمان کردیم آب است اما با سوزش بدنمان 
و ذوب شدن لباس ها متوجه شدیم که اسید است. این اسیدپاشى 

پوست صورت همسرم را به شدت از بین برده است.»

بوى نامطبوع و زننده اى که در ســاحل سامویى واقع در تایلند 
پیچیده بود توجه افرادى که براى شــنا به ساحل آمده بودند را 
جلب کرد، کمى بعد یکى از گردشگران متوجه قسمتى از لباس 
یک زن شــد که از زیر ماســه ها بیرون زده بود، پس از اطالع 
به پلیس، مأموران جنــازه یک زن را که ســه روز قبل به قتل 
رسیده بود و توســط قاتالن زیر ماسه مدفون شده بود را بیرون 

کشیدند.
مأموران پلیس جنازه را به پزشــکى قانونى انتقال دادند و پس 
از تحقیقات متوجه شــدند که جســد متعلق به زنى 40 ساله و 
بى خانمان به نام «لوسى» بوده که زخم عمیقى نیز در ناحیه شکم 
آن وجود داشت، افرادى که این زن را مى شناختند در اظهارات 

خود بیان داشتند که او مدت ها به گدایى مشغول بوده است.

مدیر روابط عمومى شهردارى منطقه 6 با اشاره به ماجراى کشته شدن 
یکى از نیروهاى شهردارى منطقه 6 اظهار داشت: ماجراى کشته شدن 
نیروى پیمانکار خدمات شهرى، به دستور بازپرس مدیر روستا از شعبه 
ششم دادسراى امور جنایى در اداره دهم پلیس آگاهى تهران در حال 
پیگیرى است.نوید صالحى افزود: هنوز جزئیات حادثه کشته شدن مأمور 
شهردارى مشخص نشده اســت، به همین دلیل منتظر پیگیرى هاى 

مراجع قضائى هستیم.
گفتنى است، نیمه شب دوشنبه افراد ناشناس با سالح سرد به ماشین 
گشت ناظر پیمانکار خدمات شهرى منطقه 6 در خیابان کریمخان حمله 
کردند و راننده و سرنشین را مورد ضرب و شتم قرار دادند. متأسفانه بر اثر 
شدت جراحت وارد شده به راننده خودروى پیمانکاران شهرى، وى در 
بیمارستان جان خود را از دست داد و سرکارگر نیز تحت درمان قرار دارد.

عامل اسیدپاشى به زوج انگلیسى 
تسلیم شد

 جسد زن 
زیر ماسه هاى ساحل 

قتل مأمور شهردارى تهران
030201 در خیابان کریمخان 

ظهر یک شنبه 28 خرداد آتنا اصالنى، دختر بچه 7 ساله 
پارس آبادى زمانى که قصد داشت از پیش پدر دستفروش 
خود در یکى از خیابان هاى پارس آبــاد به خانه بازگردد 

ناپدید شد.
خبر گم شدن آتنا خیلى سریع تر از آنچه که در انتظار بود در 
شهر پیچید و تمامى ارگان ها و سازمان هاى مربوطه اعم 

از پلیس آگاهى، هالل احمر و... پاى کار آمدند.
کارآگاهــان دایــره جنایى پــارس آبــاد در اولین قدم 
دوربین هاى مداربسته را مورد بررسى قرار دادند اما بخاطر 
سد معبر در خیابان محل گم شــدن آتنا موفق به یافتن 

سرنخى نشدند.
تالش اکیپ هاى هالل احمر نیز به صورت همه جانبه و با 
کمک سگ هاى امداد و نجات ادامه داشت و حتى عملیات 
جستجو به خارج از شهر نیز کشیده شد اما نیروهاى امداد و 

نجات نیز نتوانستند تا اثرى از آتناى هفت ساله پیدا کنند.
هر چه بیشتر از گم شــدن آتنا مى گذشت، اهالى پارس 
آباد نیز نگران تر مى شدند. در سطح فضاى مجازى مردم 
منطقه نیز به گم شدن آتنا با هشتگ هاى گوناگون مانند 
آتنا جان سرعین هم چشم انتظار توست و آتنا جان شهرى 
چشم انتظار توست واکنش نشان دادند و براى پیدا شدن 

آتنا ابراز امیدوارى کردند.
رفته رفته با گذشت زمان اولین شــایعه ها در خصوص 
گم شدن آتنا شکل گرفت، یکى از این شایعات مربوط به 
خودکشى فردى بود که گفته مى شد کسى است که آتنا را 
ربوده بود، اما این خبر توسط فرماندار پارس آباد تکذیب 
شد و مشخص شد که این خودکشى هیچ گونه ارتباطى با 

گم شدن آتنا نداشته است.
تحقیقات پلیسى منجر به دستگیرى چند مظنون در مورد 

گم شدن مرموز آتنا شد، برادر قاتل به دلیل مظنون بودن 
به برادرش به خانه وى رفت تا شــاید سرنخى پیدا کند، 
زمانى که وارد پارکینگ شد با صحنه هولناکى روبه رو شد 

و دست برادرش رو شد.
در نهایت با گذشــت 23 روز از گم شــدن آتنــا یکى از
 متهم هاى این پرونده بــه راز قتل این دختربچه اعتراف 
کرد.اسماعیل 42 ســاله، که در همان محله اى که پدر 
آتنا دستفروشــى مى کرد یک کارگاه رنگ رزى داشت 
و صاحب دو فرزند نیز بــود. او که در محل نیز بدنام بود و 
به نزول خوارى نیز مشهور بود در روز حادثه هنگامى که 
آتنا از محل کار پدر خود به خانه بازمى گشت ربود و او را 

قربانى جنایت شوم خود کرد.
درنهایت با اعتراف قاتل پرونده، عصر روز دوشنبه 19 تیرماه 
96 تیمى از ماموران آگاهى براى پیدا کردن جسد راهى خانه 

اسماعیل شدند و جسد آتنا را در حالى که در یک ظرف بزرگ 
بود یافتند.

جســد آتنا براى تحقیقات جنایى در مورد چگونگى قتل به 
پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

هنگامى که خبراین جنایت هولنــاك در پارس آباد پیچید، 
روحیه مردم پارس آباد به شدت خدشــه دار شد و مردم در 
واکنش به ایــن جنایت به خیابان ها آمدند و خواهان اشــد 
مجازات براى قاتل آتنا شدند. اهالى پارس آباد در واکنش به 
این جنایت به محل پیدا شدن جسد رفته و اقدام به پرت کردن 
سنگ به خانه جنایتکار و دادن شعار کردند و آنجا را به آتش 
کشیدند. به همین دلیل براى حفظ آرامش منطقه دادستان 
به میان مردم آمد و آن ها را به صبر و آرامش دعوت کرد و به 
مردم پارس آباد وعده داد عامل این جنایت هولناك به زودى 

مجازات خواهد شد.
نقش خانواده و همسر مظنون در کمک به معماى نا پدیدشدن 
آتنا و قتل وى بسیار حائز اهمیت بوده است. گفته مى شود 
همسر مظنون به قتل پس از مشکوك شــدن به ماجرا، با 
مراجعه به مراجع ذیصالح، پرده از راز این جنایت برداشــته 

است.
تحقیقات جنایى براى پرده بردارى از علت و انگیزه قاتل در 

خصوص این جنایت وحشتناك ادامه دارد.
اما سئوالى که وجود دارد این است که آتنا 20 روز پیش گم شده 
است اما تحقیقات نشان از این دارد که 16 روز پیش به قتل 
رسیده   است، این بدان معناست که آتنا چهار روز در اسارتگاه 

مرد شیطان صفت زندانى بوده است. 
رئیس شوراى تامین شهرستان پارس آباد با ابراز همدردى 
با خانواده آتنا اصالنى گفت: انتظار مى رود که مردم منطقه 
از هرگونه   التهاب آفرینى خــوددارى کرده و با حفظ آرامش 
پیگیرى این پرونده را به مراجع انتظامى و قضایى واگذار کنند 

تا اشد برخورد با قاتل این   دختر خردسال انجام شود. 
فرماندار شهرســتان پارس آباد نیز تصریــح کرد: جزئیات 
این پرونــده بعــد از بررســى هاى الزم اطالع رســانى
 مى شود که به منظور بررسى و   برخورد الزم و قاطع با قاتل 
و عامالن این حادثه وحشتناك باید مردم همکارى الزم را 
داشته و از ایجاد جو ملتهب در شهرستان خوددارى  کنند تا 
در روزهاى آینده اطالعاتى توسط مراجع مربوطه در اختیار 
مردم قرار گیرد. بنا به این گزارش، جمعى از مردم شهرستان 
پارس آباد با تجمع در مقابل خانه آتنا اصالنى ابراز همدردى 

با خانواده وى کردند.   

چندى پیش زوجى میانسال با حضور در شعبه پنجم 
بازپرسى دادسراى ناحیه 34 تهران از دو مرد به اتهام 

سرقت شکایت کردند.
زن میانســال به قاضى على ایرد موسى گفت: «من 
و همســرم 6100 دالر از صرافــى شــهرك غرب 
خریدیم و آن را همــراه دومیلیون و 500 هزارتومان 
پول داخل کیفم گذاشته و دو نفرى با سوار شدن به 
خودرویمان به خانه مان در غرب تهران بازگشتیم. در 
حال پارك خودرو بودیم که مردى میانســال به زور 
وارد پارکینگ شد و مرا مصدوم کرد و کیفم را دزدید. 
در این کشمکش دالرها داخل خودرو افتاد و سارق 

موفق به برداشتن آن نشد.»

در ادامه شکایت هاى مشــابه دیگرى در دستور کار 
پلیس آگاهى قرار گرفت. مأموران زمانى که دوربین 
بانک هــا و صرافى ها را بازبینى کردند، معلوم شــد 
سارقان، شــاکیان را از این مکان ها تا خانه هایشان 
تعقیب کرده و بعد وارد عمل شده اند. در جریان این 
تحقیقات ردپاى متهم سابقه دارى که در مرخصى از 
زندان به ســر مى برد به دست آمد و او چند روز پیش 

بازداشت شد.
متهم براى تحقیقات از زندان به شعبه پنجم بازپرسى 
دادســراى ناحیه 34 تهران منتقل شــد و به قاضى 
پرونده گفت: «مــن ابتدا به تنهایــى زاغ زنى کرده 
و از مشــتریان بانک ها ســرقت مى کــردم. بعد از
 دستگیرى به پنج ســال حبس و ردمال 30 میلیون 
تومانــى محکوم شــدم. بعــد از گذرانــدن نیمى 
از محکومیتم خانواده ام دچار مشــکالت شــدند. 
براى حل این مشکالت وثیقه گذاشــته و از زندان 

بیرون آمدم.»
وى افــزود: «بــراى رد مــال شــاکیان پــول 
مى خواســتم. به همین دلیل همــراه خواهرزاده ام، 
ســرقت ها را از مشــتریان بانــک و صرافى هــا

 آغاز کردیم. 50 میلیون از این راه نصیبمان شــد. با 
آن بخشــى از رد مالم را دادم و مى خواستم بقیه آن 
را هم بپردازم که خواهرزاده ام ســرم کاله گذاشت
 و پول ها را با خودش برد. او به آلمان فرارکرد و من 

گرفتار شدم.»

 ســارقان پارکبان نما که اعتماد مردم محل را جلب 
کرده بودند توســط مأموران کالنتــرى 145 ونک 

دستگیر شدند.
 رئیس کالنترى 145 ونک گفت: در پى دریافت چند 
خبر در خصوص ســرقت لوازم و محتویات خودرو، 

در اتوبان نیایش تیمــى از عوامل کالنترى به محل 
سرقت اعزام شدکه در تحقیقات پلیسى به دست آمده 
مشخص شد که سرقت ها در محدوده خاص و پس از 

پارك خودروها اتفاق مى افتاد. 
سرهنگ بهزاد ثابت راسخ،افزود: با تحقیقات میدانى 
مشــخص شــدکه خودروها که با هدایت پارکبان و 
نگهبان خودرو ها به محل پارك ها هدایت مى شــد 

لوازم و قطعات آن به سرقت مى رفت. 
وى خاطرنشان کرد: در تحقیقات میدانى معلوم شد 
که سارقان توانسته اند با جلب اعتماد اهالى محل به 
راحتى وسایل خودرو و محتویات خودرو را پس از پارك 

آنها به سرقت ببرند. 
این مقام انتظامى تصریح کرد: طى هماهنگى با مقام 
قضائى هر دو متهم دستگیر و براى تحقیقات کامل تر 
به کالنترى انتقال داده شدند. متهمان ضمن پذیرش 
جرم خود در بازجویى اولیه براى سیر مراحل قانونى 

تحویل پایگاه سوم پلیس آگاهى پایتخت شدند.  

باند ســارقان مســلح از آرایشــگاه هــاى زنانه اســتان کرمــان پــس از دو مورد ســرقت مســلحانه، 
متالشى شد.

رئیس پلیس استان کرمان در نشســت خبرى پلیس آگاهى این استان با اشــاره به جدیت و حساسیت ویژه 
نیروى انتظامى بر سرقت هاى 
مسلحانه اظهار داشت: در سوم 
تیرماه امســال دو مورد سرقت 
مســلحانه از آرایشــگاه هاى 

سطح شهر گزارش شد.
سردار رضا بنى اسدى فر،افزود: 
یــک زن بــا رزرو وقــت به 
آرایشــگاه هاى زنانه مراجعه 
مى کرد و پــس از آن یک مرد 
به آرایشگاه مى رفت و اقدام به 
سرقت مى کرد که با اقدامات 

فنى و اطالعاتى، این افراد در کوتاه ترین زمان ممکن دستگیر شدند.
این مقام انتظامى خاطرنشان کرد: همچنین با اطالع رسانى هاى انجام شده به آرایشگاه ها، سومین مورد از 

این سرقت ها با شکست مواجه شد. 
سردار بنى اسدى فر گفت: این افراد هنگام مراجعت به یکى از شهرستان هاى استان شناسایى شدند که پس 

از شلیک به سمت نیروهاى انتظامى از صحنه فرارى شدند.
وى اظهار داشت: در کوتاه ترین زمان ممکن این سارقان مسلح شناسایى و دستگیر شدند و اموال کشف شده 

که به خارج از استان منتقل شده بودند، کشف و مالخر نیز دستگیر شد.
رئیس پلیس استان کرمان گفت: این افراد فاقد ســابقه کیفرى بوده اند و بر اساس تجربیات موجود مى توان 

گفت که ادامه روند سرقت هاى آنها، منجر به قتل مى شد.

دزد حرفه اى که در جریان فرار باعث مرگ همســرش 
شده بود در بازجویى ها مدعى شــد براى باخت در قمار 

سرقت مى کرده است.
او زمانى که قصد انتقال از کالنترى به یکى از دادسراهاى 
تهران را داشت، طبق نقشه از پیش تعیین شده با کمک 

دوستانش فرار کرد.
چند روز بعد از ایــن ماجرا، متهم در جریــان تعقیب و 
گریز پلیسى همراه همســرش فرار کرد، در جریان فرار 

همسرش کشته شد.
تحقیقات از این متهم ادامه داشت تا اینکه او با گذشت دو 

ماه از دستگیرى ابعاد جدیدى از جرائمش را فاش کرد.

متهم به شعبه هفتم بازپرســى دادسراى جنایى تهران 
منتقل شــد و در جریان تحقیقات به قاضى مرشــدلو 
گفت: «من با همدســتى یکــى از دوســتانم اقدام به 
ســرقت خودروهاى مختلف، زورگیــرى، کیف قاپى و 
دزدى لوازم خودرو مى کردیم. همچنین با مردى آشــنا

 شــدم و با او قماربازى کردم. یک بار در قمار ده میلیون 
تومــان و یک خــودروى پرایــد را بردم، امــا در قمار 
بعدى پراید ســرقتى و چهار میلیون تومــان را باختم. 
همچنین یک خودروى گرانقیمت دزدیدم که آن را هم 

در قمار باختم.»
وى ادامه داد: «یک روز مرد مهندســى وارد شــرکتى 

شــد، اما راننده اش در خودروى هیونداى وى نشســته
 بود. مــن به این راننــده حمله کردم و پــس از زخمى 
کردن او، خــودرو را دزدیدم و مى خواســتم آن را بابت

 قمار بدهم که نشد و با دیدن مأموران در خیابان خودرو 
را رها کردم.»

با اعتراف هاى متهم و ادامه تحقیقات معلوم شد خودروى 
هیوندا را پلیس بدون سرنشین و رها شده در خیابان پیدا 

کرده است.
در مرحله بعــدى تحقیقات، مالخرى که با مرد ســارق 
همدستى داشت، شناســایى و بازداشت شد و همدست 

فرارى سارق تحت تعقیب قرار گرفت.

عصر پنجم مهرماه سال 93 جدال خونین چند پسر جوان 
در منطقه باغ آذرى خزانه با کشته شدن یک پسر 28ساله 
به نام «حسین» پایان یافت. شــواهد نشان مى داد این 
پسر در دوئل عشقى با یک پســر دیگر به نام «جهان» 
کشته شده اســت. به این ترتیب جهان 29ساله ردیابى 

و بازداشت شد.
وى به قتل اعتراف کرد و در شعبه پنجم دادگاه کیفرى یک 
استان تهران پاى میز محاکمه ایستاد. در ابتداى این جلسه 
مادر قربانى در جایگاه ویژه ایســتاد و براى قاتل پسرش 

حکم قصاص خواست.
سپس جهان در تشــریح جزئیات ماجرا گفت: «در یک 

شــرکت خودروســازى کار مى کردم تا اینکه به منشى 
شرکت به نام "مریم" عالقه مند شدم. من به او پیشنهاد 
ازدواج دادم و چند بار با او به رستوران رفتم. مدتى از رابطه 
دوستانه ما نگذشــته بود که رفتارهاى مریم تغییر کرد و 
دیگر به محل کارش نیامد.چند بار با او تماس گرفتم اما 
جوابم را نداد. وقتى پرس و جو کردم متوجه شدم یک پسر 
جوان به نام حسین به خواستگارى او رفته است و به همین 

خاطر مریم تصمیم گرفته ارتباطش را با من تمام کند.»
وى ادامه داد: «من که از شــنیدن این ماجرا شوکه شده 
بودم شماره تلفن حســین را از موبایل مریم برداشتم و با 
او تماس گرفتم.حسین و دوستانش با من قرار گذاشتند. 

وقتى آ نها سر قرار آمدند دعوا را شروع کردند.حتى حسین 
و دوستانش سوئیچ موتور مرا برداشتند و با خود بردند. به 
همین خاطر ساعتى بعد من و دوستانم براى دعوا سراغ آنها 
رفتیم. دعوا باال گرفته بود که من براى ترساندن حسین و 
دوستانش چاقو کشیدم و چاقو ناخواسته به سینه حسین 
برخورد کرد.» جهان افزود: «من براى قتل به محل دعوا 
نرفته بودم و فقط مى خواستم با حسین صحبت کنم تا از 
زندگى دختر مورد عالقه ام بیــرون برود.حاال مى گویم 

اشتباه کرده ام و پشیمانم.»
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 

صادر کند. 

واکنش مردم به قتل هولناك آتنا کوچولو
سرقت هاى سریالى براى جلب رضایت شاکیان

سوءاستفاده از اعتماد اهالى محل توسط 2 پارکبان قالبى

پایان وحشت آفرینى زن و مرد مسلح
 در آرایشگاه هاى زنانه کرمان 

عاقبت شوم دوستى با خانم منشى 

سارق قمارباز حرفه اى، دستگیر شد

التهاب در پارس آباد
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 در نمایشگاه بازى تهران در نمایشگاه بازى تهراناولین مانیتور خمیده گیمینگاولین مانیتور خمیده گیمینگ

در کنار ایده هاى نوین، 
افزایش کیفیت گرافیک بازى  

اصلى ترین هدف تولید کنندگان 
و توسعه دهندگان بازى هاى 
کامپیوترى در سال هاى اخیر 

بوده است

 نخستین دوره نمایشگاه و همایش هاى صنعت بازى 
تهران در روزهاى پنج شــنبه 15 و جمعه 16 تیرماه در 
سالن  همایش هاى صداوسیما آغاز به کار کرد. در این 
رویداد که به مدت دو روز و با همکارى مشترك بنیاد 
ملى بازى هــاى رایانه اى و مجموعه گیم کانکشــن 
(Game Connection) فرانســه برگزار  شــد، 
آخرین راهکارهاى پیشــرفت و مطرح شــدن هر چه 
بیشتر بازى هاى ایرانى در ســطح جهان مورد بررسى 
قرار گرفت. به همین منظور و در حاشیه این نمایشگاه، 
کنفرانس ها و کالس هاى تخصصى در زمینه طراحى، 
تجارت، مدیریت، تولید و... با ســخنرانى چهره هاى 
بین المللى صنعت بازى برگزار شد. شرکت سامسونگ 
الکترونیکس نیز از جمله حامیان مالى نمایشگاه صنعت 
بازى تهران بود که با معرفــى اولین مانیتور گیمینگ 
خمیده دنیا، پا به عرصه تولید محصوالت مخصوص 
بازى گذاشت. مانیتور C27FG70 سامسونگ که در 
این نمایشگاه در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت، 
با داشــتن ویژگى هایى همچون زمان واکنش  پذیرى 
فوق سریع یک میلى  ثانیه  اى ، نرخ به روزرسانى تصویر 
144 هرتزى، انحناى 1800 میلیمترى پنل و نســبت 
کنتراســت 3000:1 به مانیتورى مناسب براى اهالى 

بازى تبدیل شده است.

نمایش اولین ها
در کنار ایده هاى نوین، افزایش کیفیت گرافیک بازى  
اصلى ترین هدف تولید کنندگان و توســعه دهندگان 
بازى هاى کامپیوترى در ســال هاى اخیر بوده است. 
انتقال این پیشــرفت هاى گرافیکى به چشــم بیننده 
نیازمند مانیتورى با قدرت بــاال و قابلیت هایى خاص 
است. مانیتور C27FG70 با انحنایى به شعاع 1800 
میلیمتر، تطابق زیادى با ســطح کروى چشم انسان 
دارد و مى تواند با پوشش عریض تر تصاویر، کاربر را در 

دنیاى بازى غوطه ور کند. پرش ها 
و لرزش هاى گاه  و بیگاه تصاویر بــازى یکى دیگر از 
اتفاقاتى اســت که مى تواند ضمــن برهم زدن تمرکز 
گیمرها و کاهش هیجان، مانع لذت کافى آنها از بازى 
مورد عالقه شان شود. براى ارزیابى قدرت مانیتورها در 
رفع چنین مشــکالتى، دو معیار زمان واکنش پذیرى 
(response time) و نرخ به روزرســانى تصاویر 

(Refresh Rate) بیشــتر از همــه 
مطرح و شــناخته شــده هستند. 

مانیتور گیمینگ سامسونگ با 
زمان واکنش  پذیرى فوق 
سریع یک میلى ثانیه اى، 
قدرتــى بى نظیــر در 
صحنه هاى  نمایــش 
پرتحرك بازى داشــته 
و نرخ به روزرسانى 144 
هرتزى ایــن مانیتور نیز 
باعث مى شود حتى در پر 
هیجان ترین صحنه هاى 
بازى هم، کاربر هیچگونه 

وقفه اى را در تصویر مشاهده نکند.

*رنگ ها
در کنار تمامــى ویژگى هاى ســخت افزارى و توان 
پردازشــى تصاویر، نمایش رنگ هاى طبیعى و غنى 
با کنتراســتى باال لذت بــازى را بــراى گیمرها چند 
برابر مى کنــد. مانیتور C27FG70 سامســونگ از 
فناورى کوانتــوم دات در پنل خود بهــره  مى برد که 
ضمن تولید طیف رنگ هاى گســترده و متنوع، فاقد 
ماده کادمیوم است و از مواد دوســتدار محیط زیست 
استفاده مى کند. پوشــش 125 درصدى طیف نورى 
sRGB و نســبت کنتراســت 3000:1 دو ویژگى 
 C27FG70 دیگــرى هســتند کــه کلکســیون
سامســونگ را در نمایش تصاویر چشــم نواز کامل

 مى کند.

براى محافظت از چشم ها به خصوص 
در هنگام شــب، این مانیتور مجهز به 
 Eye Saver حالت محافظ چشم
Mode  اســت تا ضمــن کاهش 
خستگى چشــم، تجربه  دیدارى 
راحت ترى را براى کاربران فراهم 
کند. عالوه براین ویژگى  تصویر 
 Flicker) بــدون لــرزش
Free) به کار گرفته شــده 
تــا لرزش هــاى مزاحم در 
تصویــر را بــه حداقــل 
برساند. طراحى داشبورد 
 UX روى صفحــه (
OSD) و جاگذارى 
ضرورى  تنظیمات 
نمایشگر درون آن، 
اعمــال تغییرات 
را تســهیل کرده 
است. با استفاده از 
این قسمت گیمرها 
مى توانند بــه راحتى 
مــواردى همچــون 
زمان واکنــش پذیرى 
و نرخ نوســازى دستگاه 
را تغییر دهنــد. همچنین 
دکمه هاى میانبرى براى 
تغییر تنظیمــات بازى در 
جلو و پشــت مانیتور طراحى شده است. 
بدنه مانیتور هم به گونه اى طراحى شده که گیمرها به 
سادگى و با کمک بازوى لوالیى، مى توانند زاویه دید 
مانیتور را تغییر داده و در مواقع الزم هدفون خود را  بر 

روى آن قرار دهند.
طراحى بهینه و گیمرپسند C27FG70 موجب شد تا 
در سال 2016 این مانیتور جایزه بهترین طراحى را از 
 Good Design Award مؤسســه معتبر
ژاپن دریافت کند. برترین محصوالت 
حوزه بــازى ایران 
در روز 16 تیرمــاه 
و  نمایشــگاه  در 
همایش بین المللى 
صنعت بازى تهران 
و در چهــار حــوزه 
بــازى  بهتریــن 
کامپیوترى، بهترین 
بازى موبایلى، بهترین 
بازى کامپیوتــر از نظر 
خالقیــت و بهترین بازى 
موبایلى در حوزه خالقیت معرفى 
شدند. در این مراسم شرکت سامسونگ 
جوایزى را به برندگان ایــن چهار بخش اهدا کرد. این 
برندگان همچنین کمک هزینه هایى به مبلغ 50 و 25 
میلیون تومان از برگزار کنندگان این نمایشگاه دریافت

 کردند.
برندگان ایــن نمایشــگاه عبــارت بودنــد از بازى 
Grandum Over Drive بــراى بهترین بازى 
کامپیوترى، بــازى Run Dehghan Run براى 
 Live TV Tycoon بهترین بازى موبایل، بازى
براى بهتریــن خالقیت بازى موبایلــى و انگاره براى 
بهترین خالقیت در بازى کامپیوترى. این نمایشــگاه 
نهایتًا با اهداى جوایز به برندگان و سخنرانى تعدادى 
از برگزار کننــدگان و حامیــان مالى نمایشــگاه، از 
جمله نماینده شــرکت سامســونگ به کار خود پایان 

داد.

رامین مشکاه

افرادى که سیستم عامل ویندوز 10 را بر روى رایانه ها خود 
نصب کرده اند مى توانند با گذراندن چند روش ســاده این 
سیستم عامل را به حالت اولیه بازگردانند، البته به یاد داشته 
باشید که اگر مى خواهید به هر دلیلى ویندوز خود به تنظیمات 
اولیه بازگردانید حتماً یک نسخه پشتیبان از اطالعات مهمتان 

بگیرید.
براى نصب نســخه جدید وینــدوز 10 در حالتى که همین 
سیستم عامل بر روى رایانه شــما نصب است مراحل زیر را 

طى کنید.
 منوى استارت را باز کنید و به قسمت تنظیمات بروید.

 در بخش تنظیمات گزینه Update & Security را برگزینید.
 Update & Security از لیست گزینه هاى زیر مجموعه  
که در سمت چپ مشــاهده مى کنید گزینه Recovery را 

انتخاب کنید.
 Get Started در صفحه اى که نمایش داده مى شود گزینه  
را انتخاب کرده تا به قسمت Choose and option هدایت 

شوید.
 Remove در این بخش از میان گزینه هایى که پیش رو دارید  

everything را انتخاب کنید.
باید یادآور شد که با انتخاب گزینه Keep my files مى توانید 

فایل هایى را که داشته اید بدون تغییر نگه دارید.
 پس از گذراندن این مرحله دو گزینه دیگر در پیش خواهید 
 Remove files and و Just remove my files ،داشت
clean the drive، این گزینه کارایــى متفاوتى دارند، اگر 
 Just remove my تصمیم به نگهدارى رایانه تان داریــد
files را انتخاب کنید، اما اگر قصد فروش سیستم خود را دارید 
گزینه 2 را انتخاب کنید و و نگران اطالعاتتان نباشید، زیرا آنها 

از سیستم پاك شده اند.
 مرحله آخر پس از پشت سر گذاشتن مراحل یاد شده ریست 
(reset) کردن رایانه است، رایانه شما 10 تا 30 دقیقه زمان 

نیاز دارد تا ویندوزى جدید نصب کند.

اگر بخشى از یک فیلم 
یا را در تلفن همراه خود دارید 

یک کلیپى را از دســکتاپ خود ضبط  کرده اید، 
از اینکه آن را در ویرایشگر ویدئو رایگان به شما کمک مى کند تا پیش 

حاصل نمایید.شبکه هاى اجتماعى آپلود کنید از کیفیت آن اطمینان 
اگر نیازهاى شما، ساده هستند، مثًال مى خواهید بخش هایى از یک ویدئو را به هم متصل 
کنید یا یک صدا را ضبط نمایید، ابزارهاى کاربرپسند و رایگان بسیارى وجود دارد که این 

کارها را در عرض چند ثانیه براى شما انجام مى دهد.
به طور خالصه، ممکن است در پى آن، یک مجموعه کامل ویدئویى باشد که کنترل کامل 
صدا و تصویر کار نهایى را به شــما بدهد. در این صورت ابزارهاى رایگانى وجود دارد که 
این کار را بسیار خوب انجام مى دهند و ابزارهاى ســطح عالى را در دسترس تمامى افراد 

قرار مى دهد.
«الیت ورکس»، قدرتمندترین ویرایشگر ویدئو است که جایگزینى بسیار خوب براى ویندوز 
مدیا میکر محسوب مى شود و مى تواند به شما کمک کند که به نتایج حرفه اى و عالى برسید. 
سطح این نرم افزار، خیلى باالتر از یک ابزار ساده براى برش کلیپ هاست و نمى توانید در 

عرض یک شب به طور کامل به چنین ویرایشگر ویدئویى قدرتمندى مسلط شوید. 
یکى از نرم افزارهاى مناسب دیگر براى ویرایش ویدئو، شورت کات نام دارد. شورت کات یک 

ویرایشگر ویدئویى فوق العاده است که به شما این امکان را مى دهد 
تا ویدئوها را به هر شکلى که تمایل دارید ویرایش کنید. 

رابط کاربرى این نرم افزار اندکى غیرعادى است، اما 
به محض اینکه به آن تسلط پیدا کنید، مى توانید از 

مزایاى فوق العاده آن بیشترین بهره را ببرید.
یکى از ابزارهــاى دیگر براى ویرایــش ویدئو، هیت فیلم 

اکسپرس است که یک ویرایشــگر ویدئو رایگان و قدرتمند 
اســت و مى تواند قابلیت هاى ویژه اى را به صــورت رایگان در 

اختیار شــما قرار دهد. این نرم افــزار، ابزارهاى پیشــرفته برش و 
مجموعه بســیار خوبى از فیلترهاى صورتــى و تصویرى دارد. البته 
قابلیت هاى اضافى در این نرم افزار با پرداخت هزینه امکانپذیر خواهد 

بود.
ابزار دیگر، وى.اس.دى.سى است که کنترل کامل کلیپ ها، تصاویر 
و فایل هاى صوتى را در اختیار شــما قرار مى دهد. انعطاف پذیرى 
شگفت انگیزى دارد و نتایج بسیارخوبى به شما ارائه مى دهد.نسخه 

اخیر این نرم افزار اثرات هنرى بیشــترى نظیــر دود را اضافه کرده 
است.

بازگردانى ویندوز 10 
به حالت اولیه

سونى تولید 
صفحه هاى پخش موسیقى 

را مجدداً آغاز مى کند

در کنار ایده هاى ن
هدف اصلى ترین
بازى هاى کامپیوت
انتقال این پیشــر
ب نیازمند مانیتورى
G70 است. مانیتور
میلیمتر، تطابق زی
دارد و مى تواند با پو

اگر بخشى از یک فیلم 
یا را در تلفن همراه خود دارید 

ضبط  خود از دســکتاپ یک کلیپى را کرده اید، 
از اینکه آن را در ویرایشگر ویدئورایگان به شما کمک مى کند تا پیش

نان تآناط ف ازک د دکن ل آ اع کههاىاجت دش ا لن حا

ویرایشگر ویدئویى فوق العاد
تا ویدئوها را به هر شکلى که تم
رابط کاربرى این نرم افزار اندکى غیر
به محضاینکه به آن تسلط پیدا کنید،

د ا ه ن شت آن اد قال اىف زا

ده است که به شما این امکان را مى دهد 
مایل دارید ویرایش کنید. 

رعادى است، اما 
ز از  مى توانید

و، هیت فیلم
قدرتمند  ان و

ــورت رایگان در 
ىپیشــرفته برش و

و تصویرى دارد. البته 
زینه امکانپذیر خواهد 

ل کلیپ ها، تصاویر 
هد. انعطاف پذیرى 
ائه مى دهد.نسخه 

ر دود را اضافه کرده 

 سال سال20172017

 ویرایشگرهاى بهترینبهترین
ویدئوویدئو ویرایشگرهاى 

اسنپ  چت 
و اشتراك گذارى مکان با 

اسنپ مپ جدید

راه اندازى
 «ایران پلنر»سامانه جامع

 گردشگرى کشور

ظاهراً لنزهاى ویژه و برچسب هاى (تگ) جغرافیایى کافى نبوده و به همین خاطر 
اسنپ مپ، روش جدیدى را براى دیدن دوســتانتان در سراسر جهان ایجاد 

کرده است.
 اســنپ چت به تازگى قابلیت جدیدى اضافه کرده اســت که به واسطه 

آن بقیه مى توانند در هر لحظه ببینند که شــما کجا هســتید. اســنپ مپ به 
شــما اجازه مى دهد در هر زمان، موقعیت مکانى خودتان را با بقیه به اشــتراك 
بگذارید. بدین ترتیب دوستان شــما مى توانند روى یک نقشه زیبا ببینند که شما 
در کدام خیابان هستید و یا اگر هر دو در یک موقعیت مکانى هستید به شما اطالع

 بدهد.
اسنپ مپ جدید اســنپ چت (با ویرایشــگر ســطح DOOM که به همین نام 

است، اشــتباه نشــود) به کاربران این امکان را مى دهد که روى محله، شهر، کشور 
و حتى قاره خود زوم کنند و مکان دوســتان اســنپ چتى خود را مشــاهده نمایند. 

از طرفى اســنپ مپ نیز نقشــه هاى حرارتى دارد کــه رویدادهاى معروف در منطقه شــما را 
نشــان مى دهد. این قابلیت شــامل تظاهــرات بزرگ یا برگــزارى یک کنســرت در حوالى

 شماست.
اســنپ مپ قطعًا راهى یکتــا و منحصر بــه فرد براى آشــنایى بــا دوســتان و فعالیت هاى 
آنهاســت و این موضــوع تنها زمانى مشــخص مى شــود کــه این قابلیــت، بــه کار گرفته

 شود. 
اسنپ مپ اکنون در آخرین به روزرسانى اسنپ چت براى آى.اُ.اس و اندروید وجود دارد. البته ممکن 

است بعضى از کاربران تمایلى به فاش شــدن مکانى که در آن حضور دارند و فعالیت هایى که انجام 
مى دهند، نداشته باشند که در این صورت مى توانند حالت  « Ghost » را انتخاب کنند و از اشتراك 
گذارى جزئیات موقعیت خود به صورت عمومى جلوگیرى نمایند. در این حالت شــما از نقشه حذف 

مى شوید، لیکن باز هم مى توانید دوستانتان را زیر نظر بگیرید. 
نسخه جدید اسنپ چت به گونه اى طراحى شده است که مجبور شوید براى دیدن محتواى در دسترس، 
وقت بیشترى صرف کنید اما به گفته شرکت ســازنده فعًال قرار نیست هیچ تبلیغى در اسنپ مپ قرار 

بگیرد.

در راســتاى توســعه خدمــات گردشــگرى، همــراه اول و ســازمان میــراث فرهنگــى، 
نــدازى  یــران پلنــر» راه ا پلیکیشــن «ا صنایــع دســتى و گردشــگرى، ســامانه و ا

کردند.
از امکانات این اپلیکشــین مى توان به نصب، دانلود و اســتفاده رایگان از تمامــى خدمات، برنامه 
ریزى متنــوع ایرانگردى، اســتانگردى، ســفرهاى رویــدادى و جاذبه هاى گردشــگرى ایران، 
انتخاب بهترین مکان در بهترین زمان و جســتجوى هوشــمند ســفر اشــاره کرد. این سرویس 
قــدرت برنامه ریــزى براى ســفر و تجربــه ســفر در کنار حرفــه اى هــا را به مخاطــب ارائه

 مى دهد.
فاز مقدماتى ایــن برنامه کاربــردى مهر ماه 95 در نمایشــگاه «ایــران تلکام» و فــاز نهایى آن 
بهمن ماه 95 در نمایشــگاه بین المللى گردشــگرى رونمایى و خرداد ماه ســال جارى اپلیکیشن 
و ســایت ایران پلنــر بــه نشــانى www.iranplanner.com به صــورت رســمى راه اندازى 

شد.
این سایت و اپلیکیشن به دلیل امکان توزیع سفر در پهنه جغرافیایى ایران، ایجاد دسترسى اینترنتى 
به مقاصد و جاذبه هاى کشــور، ارائه برنامه سفر، غذا و ســوغات محلى هر مقصد و مسیر سفر مورد 
حمایت مشترك «همراه اول» و «سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى» قرار گرفته

 است.

 ایتنا: اگر چه گوشــى جدید ال.جى به نام V30 در آینده نزدیک عرضه نمى شود اما 
انتشار اخبارى در مورد قابلیت شارژ بى سیم آن را به انتخاب جذابى براى کاربران 

مبدل کرده است.
نام گوشى V30 پیش از این هم بر سر زبان ها افتاده بود، زیرا گفته مى شود ممکن 
اســت این تلفن همراه داراى یک نمایشــگر کوچک ثانوى نیز باشد. اما انتشار 
عکس هاى تازه در اینترنت از طراحى بخشــى خاص براى شارژ بى سیم گوشى 

یاد شده حکایت دارد.
عکس هایى که از قاب این گوشى اولین بار توسط سایت Slashleaks منتشر شد 
نشان مى دهد که یک سیم پیچ براى شارژ بى ســیم و بخش خاصى براى باترى در آن گنجانده 

شده است. با توجه به نحوه طراحى این دو بخش، باترى این گوشى غیرقابل خروج و ثابت به نظر مى رسد.
از جمله دیگر امکانات این گوشــى مى توان به پردازنده قدرتمند اسنپ دراگون 835 شرکت کوالکوم و 6 
گیگابایت رم اشاره کرد. انتظار مى رود این گوشى در زمستان ســال جارى میالدى در دسترس عالقه 

مندان قرار بگیرد.
این گوشى احتماًال داراى دوربین 13 مگاپیکسلى است و دقت نمایشگر 6.2 اینچى آن 1440 در 2560 

پیکسل مى باشد. حداکثر میزان حافظه قابل نصب بر روى این گوشى 256 گیگابایت است.

 LG گوشى جدید
        با شارژر بى سیم      
               عرضه مى شود

افرادى که نشــانه هــاى اولیه  فراموشــى در آنها 
ظهور کرده مــى توانند با یک اپلیکیشــن «تمرین 
مغز» جدیــد،  پیشــرفت ایــن بیمــارى را کندتر 
کننــد. این اپلیکیشــن کــه Game show نام 
دارد کاربــران را به چالش مى کشــد تــا الگوهاى 
هندســى مختلف را در نقاط مختلف کنــار هم قرار

 دهند.
محققان  دانشگاه کمبریج این اپلیکیشن را طراحى 
کرده اند و امیدوارند با به کارگیرى آن حافظه بیماران 

را در مراحل اولیه فراموشى بهبود بخشند.  

مرحله اولیه فراموشــى که aMCI نامیده مى شود 
در حقیقت مشکالت روزمره اى است که در حافظه 
فرد به وجود مى آید. درحال حاضر هیچ داروى تأ یید 
شــده اى براى بیماران مبتال به این وضعیت وجود 
ندارد. تا این نقطه زمانى تمریــن هاى مختلف مغز  
براى بیمارانى در این مرحله مزایاى زیادى داشــته 
اســت اما به نظر بیماران این بازى ها خسته کننده و 

تکرارى هستند.
براى غلبه بر این مشکل محققان یک بازى حافظه 
اى ساختند که براى مغز سرگرم کننده است. دراین 

برنامه که در آى پد بازى مى شود، بازیکنان با شرکت 
در آن برنده سکه طال مى شوند.

درهر مرحله بازیکن به چالش کشــیده مى شــود تا 
الگوهاى مختلف هندســى را در نقاط مختلف کنار 
هم قرار دهد و هر پاسخ صحیح یک سکه طال جایزه 

داده مى شود.
 نتایج آزمایش این بازى نشــان داد بیمارانى که  با 
این اپلیکیشن کار کردند و اشتباهات آنها کمتر بود، 
امتیاز حافظه آنها بهبود یافتــه و به حدود 40 درصد 

رسید.

اپلیکیشنى براى مبارزه با فراموشى

شرکت سونى بعد از گذشت نزدیک به 30 سال تصمیم 
گرفته است دوباره صفحه هاى قدیمى پخش موسیقى 
تولید کند، زیرا این صفحه ها طرفــداران پروپا قرصى 

دارند.
تولید صفحه هاى یادشده از مارس سال 2018 آغاز مى 
شود. نصب تجهیزات مورد نیاز براى این کار مدتى است 
آغاز شده و ســونى حتى در حال تجهیز استودیویى در 

توکیو به همین منظور است.
صفحات مستر یا مادر پس از ضبط در استودیوى یاد شده 
براى تولید انبوه به کارخانه سونى در حومه توکیو ارسال 
مى شــوند. قرار اســت در ابتدا برخى قطعات موسیقى 
قدیمى ژاپنى بر روى صفحات یاد شده ضبط شوند، اما 
در ادامه قطعات موسیقى جدیدتر هم بر روى صفحات 

مذکور جذب خواهند شد.
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"ویژه ادارات کل استان ها"
بى تردید هدایت سکان خانواده و گذران امور زندگى در شرایط نامتعادل جسمانى نیازمند تالشى وافر ، انگیزه اى مضاعف ، طراوتى با شکوه و عزمى راسخ مى باشد که 
بدون اتکال به خداوند و همتى واال میسر نخواهد گردید .از این رو سازمان تامین اجتماعى ضمن تقدیر از صبر و استقامت شما درصدد است بمنظور ارج نهادن به جایگاه 
واالى ازکارافتادگان کلى تامین اجتماعى، با شناسایى استعدادها و نیروهاى موفق "ازکارافتاده کلى" ، نسبت به انتخاب ومعرفى از کارافتادگان کلى نمونه اقدام نماید. 

لذا آحاد ازکارافتادگان کلى مى توانند در صورت واجد شرایط بودن با تکمیل و تحویل فرم شرکت در این فراخوان و ارائه مدارك ومستندات الزم(کپى صفحه اول شناسنامه 
و صفحه اول دفترچه درمان تامین اجتماعى و ارائه توضیحات ضرورى حداکثر یک برگ A4) به اداره کل تامین اجتماعى استان یا شعب زیرمجموعه ، از طریق مراجعه 

حضورى یا پست سفارشى تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 96/5/15 در این فراخوان شرکت نمایند. 

”ویژه ادارات کل استان ها“
توســعه همه جانبه کشور مرهون تالشهاى خســتگى ناپذیر بازنشســتگان و مستمرى بگیران 
است که مى تواند به عنوان میراثى ارزشمند توســط شاغالن امروز مورد توجه و اهتمام قرار گیرد. 
ســازمان تامین اجتماعى ضمن پاسداشت از این گنجینه هاى ارزشــمند در نظر دارد با هدف ارج 

نهادن به جایگاه واالى بازنشســتگان تامین اجتماعى با شناسایى اســتعدادها و نیروهاى موفق 
در جامعه بازنشســتگان ، نســبت به انتخاب ومعرفى کارگران وهمکاران بازنشسته نمونه اقدام

 نماید.
لذا اقشار معزز بازنشستگان و مستمرى بگیران مى توانند در صورت واجد شرایط بودن با  تکمیل و 

تحویل  فرم اطالعات و مشخصات و ارائه مدارك و مستندات الزم (کپى صفحه اول شناسنامه و 
صفحه اول دفترچه درمان تامین اجتماعى وارائه توضیحات ضرورى حداکثریک برگ A4  ) به اداره 
کل تامین اجتماعى استان  یا شــعب زیر مجموعه ، از طریق مراجعه حضورى یا  پست سفارشى تا 

پایان وقت ادارى روز یکشنبه 96/5/15 در این فراخوان شرکت نمایند.

”ویژه ادارات کل استان ها“
بردوش کشــیدن بار زندگى در فقدان همســر و تالش براى ادامه حیاتى با عزت با اتکال به خداوند و باور به توانمندى هاى خود ممکن مى گردد و نیازمند انگیزه اى 
عظیم و تالشى شگرف است. سازمان تامین اجتماعى ضمن تقدیر از تالش هاى شما همسران بیمه شدگان متوفى در صدد است به پاس قدردانى از تالش خستگى 
ناپذیرتان در ارتقاء جایگاه اجتماعى خود و فرزندانتان نسبت به انتخاب ومعرفى همسران «نمونه» مســتمرى بگیر متوفى اقدام نماید. لذا همسران بازمانده محترم
 مى توانند در صورت واجد شرایط بودن با تکمیل و تحویل فرم شرکت در این فراخوان و ارائه مدارك و مستندات الزم، (کپى صفحه اول شناسنامه و صفحه اول دفترچه 
درمان تامین اجتماعى و ارائه توضیحات ضرورى حداکثر یک برگ A4 به اداره کل تامین اجتماعى اســتان یا شعب زیر مجموعه، از طریق مراجعه حضورى یا پست 

سفارشى تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 96/5/15 در این فراخوان شرکت نمایند. 

فرم شاخص هاى انتخاب از کار افتاده کلى 
نمونه حوزه مستمرى بگیران و همکاران 

سازمان تأمین اجتماعى

فرم شاخص هاى انتخاب بازنشستگان نمونه (همکار- غیرهمکار) سازمان تأمین اجتماعى

فرم شاخص هاى انتخاب همسر 
بازمانده نمونه حوزه مستمرى بگیران 
و همکاران سازمان تأمین اجتماعى

فراخوان انتخاب بازنشسته  ، از کار افتاده کلى و، از کار افتاده کلى و
 همسر بازمانده نمونه تأمین اجتماعى استان اصفهان

ففففرم

ا ”ویژه
تو

فر

یژه

فرکلى 
بببببازماا

و زمانده نمزماننننندددددههه نن

حداکثر امتیازمعیارهاى انتخاب از کارافتاده کلى نمونه در سال 96

130- داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قطعى و واقعى به ازاى هر سال 1 امتیاز

2- تدریس در مراکز دانشگاهى(آموزش عالى و وزارت بهداشت و درمان 5 امتیاز – دانشگاه آزاد و غیرانتفاعى 4 امتیاز ، دانشگاه 
پیام نور و مراکز علمى کاربردى و همچنین تدریس نه در دانشگاه بلکه در دستگاههاى اجرایى و ادارات 3 امتیاز)در دوران از 

کارافتادگى با ارائه گواهینامه معتبر. حداکثر امتیاز این شاخص 5 درنظر گرفته شود.
* اگر فردى در تمام این مراکز تدریس مى نماید باالترین امتیاز را کسب خواهد نمود.

5

3- موفقیت در رقابتهاى فرهنگى ، علمى (تالیف کتاب ، مقاله ها و پژوهش هاى علمى) شهرستانى یک امتیاز- استانى دو امتیاز- 
کشورى سه امتیاز- آسیایى چهار امتیاز- جهانى 5 امتیاز. در دوران ازکارافتادگى 

*موفقیت در رقابت ورزشى(مقام هاى ورزشى- اخذ کمربند- اخذگواهى نامه داورى / مربیگرى) شهرستانى یک امتیاز- استانى 
دو امتیاز- کشورى سه امتیاز- آسیایى چهار امتیاز- جهانى 5 امتیاز. 

*موفقیت هنرى(خلق اثر هنرى ؛نقاشى-خطاطى- ...) شهرستانى یک امتیاز- استانى دو امتیاز- کشورى سه امتیاز- آسیایى 
چهار امتیاز- جهانى 5 امتیاز. 

موفقیت در حوزه قرآنى : موفقیت در حوزه قرآنى : 
الف) حافظ کل قرآن کریم 10 امتیاز – حافظ هر جزء 0,25 امتیاز 

ب) قارى قرآن : (شهرستانى 2 امتیاز – استانى 4 امتیاز – کشورى 6 امتیاز – بین المللى 8 امتیاز) 
حداکثر امتیاز منظور شده در حوزه قرآنى 10 امتیاز مى باشد.

10

4- پیشرفتهاى تحصیلى : تا پایان مقطع ششم ابتدائى 0,5 امتیاز – تا پایان مقطع متوسطه 1 امتیاز – تا پایان دیپلم 1,5 امتیاز – 
فوق دیپلم 2 امتیاز – لیسانس 3 امتیاز – فوق لیسانس 4 امتیاز – دکترا 5 امتیاز)، حوزوى در سطح یک ، 2 امتیاز ، سطح دو 3 امتیاز 

و سطح سه 4 امتیاز
5

5- تربیت فرزندان شایسته به ترتیب ذیل ؛ 
الف–- فوق دیپلم 2 امتیاز – لیسانس 3 امتیاز – فوق لیسانس 4 امتیاز – دکترا 5 امتیاز)

ب) حوزوى : در سطح یک ، 2 امتیاز ، سطح دو 3 امتیاز و سطح سه 4 امتیاز 
ج) دررشته هاى فرهنگى ،هنرى ورزشى 5 امتیاز، 

د) موفقیت در حوزه قرآنى : الف( حافظ کل قرآن کریم 10 امتیاز – حافظ هر جزء 0,25امتیاز 
پ) قارى قرآن : (شهرستانى 2 امتیاز – استانى 4 امتیاز – کشورى 6 امتیاز – بین المللى 8 امتیاز) 

حداکثر امتیاز منظور شده در حوزه قرآنى 10 امتیاز مى باشد
*** تعدد فرزندان دلیل بر افزایش امتیاز باالتر از 5 نمى باشد. 

10

6- ارائه پیشنهادها و تجربیات موثر به حوزه هاى ذى ربط اجرایى(اعم از شرکتها ، کارخانجات و ... دستگاههاى ادارى و اجرایى 
کشور) در دوران ازکارافتادگى که با تائید باالترین مرجع دستگاه مربوطه و ممهور به مهر دستگاه اجرایى گردیده باشد. (در سطح 

شهرستان با امتیاز 4 ، استان با امتیاز 7 و کشور با امتیاز 10)
10

7- کارآفرینى و ایجاد اشتغال در جامعه در دوران ازکارافتادگى (تبصره : در صورت کارآفرینى مى بایست حق بیمه هاى افراد 
15شاغل در کارگاه به شعب تامین اجتماعى پرداخت و مورد تائید کمیته استانى قرار گرفته باشد.)

85- مشارکت فعال در امور خیریه وعام المنفعه
9- ازکارافتادگان کلى ایثارگر(رزمنده، جانباز،آزاده) عالوه بر امتیازات شاخص هاى اعالم شده از10 امتیاز مربوط به ایثارگرى نیز 

برخوردار خواهند شد. بدیهى است سابقه ایثارگرى با ارائه مدارك مستند قابل قبول خواهد بود.
 خانواده شهید  آزاده  جانباز سابقه ایثارگرى: رزمنده

10

100جمع امتیازات

حداکثر امتیازمعیارهاى انتخاب همسران بازمانده نمونه در سال96
120- سابقه پرداخت حق بیمه ، توسط متوفى بیش از ده سال 20 امتیاز 

2- پیشرفتهاى تحصیلى : ابتدائى(تا پایان مقطع ششم ابتدائى 0,5 امتیاز – تا پایان مقطع متوسطه 1 امتیاز – تا پایان دیپلم 1,5 
امتیاز – فوق دیپلم 2 امتیاز – لیسانس 3 امتیاز – فوق لیسانس 4 امتیاز – دکترا 5 امتیاز)، حوزوى در سطح یک ، 2 امتیاز ، سطح دو 3 

امتیاز و سطح سه 4 امتیاز
5

3- فرزندان تحت تکفل(به ازاى هر نفر 2/5 امتیاز و حداکثر 4 نفر) ارسال رونوشت صفحه دوم شناسنامه براى فرزندان اناث و ذکور 
10و همچنین ارسال گواهى تحصیلى براى فرزندان ذکور الزامى است.

4- تدریس در مراکز دانشگاهى(آموزش عالى و وزارت بهداشت و درمان 5 امتیاز – دانشگاه آزاد و غیرانتفاعى 4 امتیاز ، دانشگاه 
پیام نور و مراکز علمى کاربردى و همچنین تدریس نه در دانشگاه بلکه در دستگاههاى اجرایى و ادارات 3 امتیاز) در دوران 

بازماندگى با ارائه گواهینامه معتبر. حداکثر امتیاز این شاخص 5 درنظر گرفته شود.
*** اگر فردى در تمام این مراکز تدریس مى نماید باالترین امتیاز را کسب خواهد نمود.

5

5- موفقیت در رقابتهاى فرهنگى ، علمى در دوران بازماندگى(تالیف کتاب ، مقاله ها و پژوهش هاى علمى)
شهرستانى یک امتیاز- استانى دو امتیاز- کشورى سه امتیاز- آسیایى چهار امتیاز- جهانى 5 امتیاز
* موفقیت در رقابت ورزشى(مقام هاى ورزشى- اخذ کمربند- اخذگواهى نامه داورى / مربیگرى)

شهرستانى یک امتیاز- استانى دو امتیاز- کشورى سه امتیاز- آسیایى چهار امتیاز- جهانى 5 امتیاز.
موفقیت هنرى(خلق اثر هنرى ؛نقاشى-خطاطى - ...)

شهرستانى یک امتیاز- استانى دو امتیاز- کشورى سه امتیاز- آسیایى چهار امتیاز- جهانى 5 امتیاز.
موفقیت در حوزه قرآنى : 

الف) حافظ کل قرآن کریم 10 امتیاز – حافظ هر جزء 0,25 امتیاز 
ب) قارى قرآن : (شهرستانى 2 امتیاز – استانى 4 امتیاز – کشورى 6 امتیاز – بین المللى 8 امتیاز)

حداکثر امتیاز منظور شده در حوزه قرآنى 10 امتیاز مى باشد.
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6- تربیت فرزندان شایسته به ترتیب ذیل ؛ 
الف) پیشرفتهاى تحصیلى : – فوق دیپلم 2 امتیاز – لیسانس 3 امتیاز – فوق لیسانس 4 امتیاز – دکترا 5 امتیاز ( 

ب) حوزوى : در سطح یک ، 2 امتیاز ، سطح دو 3 امتیاز و سطح سه 4 امتیاز 
ج) دررشته هاى فرهنگى ،هنرى ورزشى 5 امتیاز، 

د) موفقیت در حوزه قرآنى : الف( حافظ کل قرآن کریم 10 امتیاز – حافظ هر جزء 0,25 امتیاز 
پ) قارى قرآن : (شهرستانى 2 امتیاز – استانى 4 امتیاز – کشورى 6 امتیاز – بین المللى 8 امتیاز)

حداکثر امتیاز منظور شده در حوزه قرآنى 10 امتیاز مى باشد
*** تعدد فرزندان دلیل بر افزایش امتیاز نمى باشد
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9- کارآفرینى و ایجاد اشتغال در دوران بازنشستگى در جامعه(تبصره : در صورت کارآفرینى مى بایست حق بیمه هاى افراد شاغل 
15در کارگاه به شعب تامین اجتماعى پرداخت و مورد تائید کمیته استانى قرار گرفته باشد)

10- تحت تکفل و در قید حیات بودن پدر و مادر متوفى(بدیهى است موضوع تحت تکفل بودن والدین باید مستند به مدارك مثبته و 
10در زمان حیات بیمه شده متوفى انجام پذیرفته باشد)

115- مشارکت در امور عام المنفعه و امور خیریه
12- بازمانده ایثارگرعالوه بر امتیازات شاخص هاى اعالم شده از10 امتیاز مربوط به ایثارگرى نیز برخوردار خواهند شد. 

بدیهى است سابقه ایثارگرى با ارائه مدارك مستند قابل قبول خواهد بود. 
خانواده شهید  آزاده جانباز  رزمنده  مادر شهید سابقه ایثارگرى: همسر شهید *
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100جمع امتیازات

حداکثر امتیازمعیارهاى انتخاب مستمرى بگیران و همکاران بازنشسته نمونه در سال 96
(همکار و غیرهمکار)

1- داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قطعى و واقعى (بین  یک تا 10 سال  هر سال 0/5 امتیاز،  بین  10 تا 20 سال  هر سال  1  امتیاز، بین  20 تا 30 
30سال   هر سال 1,5 امتیاز 

2- تدریس در مراکز دانشگاهى (آموزش عالى و وزارت بهداشت و درمان  5 امتیاز – دانشگاه آزاد و غیرانتفاعى 4 امتیاز ، دانشگاه پیام نور و مراکز 
علمى کاربردى و همچنین تدریس نه در دانشگاه بلکه در دستگاههاى اجرایى  و ادارات 3 امتیاز )  در دوران بازنشستگى با ارائه گواهینامه معتبر. 

* حداکثر امتیاز این شاخص  5  درنظر گرفته شود.
* اگر فردى در تمام این مراکز تدریس مى نماید باالترین امتیاز را کسب خواهد نمود. 

5

3- پیشرفتهاى تحصیلى : ابتدائى( تا پایان مقطع ششم ابتدائى 0,5 امتیاز – تا پایان مقطع متوسطه 1 امتیاز – تا پایان دیپلم 1,5 امتیاز – فوق 
دیپلم 2 امتیاز – لیسانس 3 امتیاز – فوق لیسانس 4 امتیاز – دکترا 5 امتیاز )  ، حوزوى در سطح یک ، 2 امتیاز ، سطح دو 3 امتیاز و سطح سه 4 امتیاز 

* حداکثر امتیاز این شاخص  5  درنظر گرفته شود.
5

4- موفقیت در رقابتهاى فرهنگى ، علمى (تالیف کتاب ، مقاله ها و پژوهش هاى علمى) شهرستانى یک امتیاز- استانى دو امتیاز- کشورى سه امتیاز- آسیایى 
چهار امتیاز-  جهانى 5 امتیاز. در دوران بازنشستگى 

*موفقیت در رقابت ورزشى (مقام هاى ورزشى-  اخذ کمربند-  اخذگواهى نامه داورى / مربیگرى) شهرستانى یک امتیاز- استانى دو امتیاز- کشورى سه 
امتیاز- آسیایى چهار امتیاز-  جهانى 5 امتیاز.  

*موفقیت هنرى(خلق اثر هنرى ؛نقاشى-خطاطى- ...) شهرستانى یک امتیاز- استانى دو امتیاز- کشورى سه امتیاز- آسیایى چهار امتیاز-  جهانى 5 امتیاز.  
* موفقیت در حوزه قرآنى:  الف) حافظ کل قرآن کریم 10 امتیاز – حافظ هر جزء 0,25 امتیاز 

ب) قارى قرآن : ( شهرستانى 2 امتیاز – استانى 4 امتیاز – کشورى 6 امتیاز – بین المللى 8 امتیاز )
حداکثر امتیاز منظور شده در حوزه قرآنى 10  امتیاز  مى باشد.
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5-  تربیت  فرزندان شایسته به ترتیب ذیل ؛ 
الف) پیشرفتهاى تحصیلى : – فوق دیپلم 2 امتیاز – لیسانس 3 امتیاز – فوق لیسانس 4 امتیاز – دکترا 5  امتیاز)  

 ب) حوزوى : در سطح یک ، 2 امتیاز ، سطح دو 3 امتیاز و سطح سه 4 امتیاز
ج) دررشته هاى فرهنگى ،هنرى ورزشى5 امتیاز

د) موفقیت در حوزه قرآنى :  الف) حافظ کل قرآن کریم 10 امتیاز – حافظ هر جزء 0,25 امتیاز 
ب) قارى قرآن : ( شهرستانى 2 امتیاز – استانى 4 امتیاز – کشورى 6 امتیاز – بین المللى 8 امتیاز )

حداکثر امتیاز منظور شده در حوزه قرآنى 10  امتیاز  مى باشد.
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6- ارائه پیشنهادها و تجربیات موثر به حوزه هاى ذى ربط  اجرایى ( اعم از شرکتها ، کارخانجات و ... دستگاههاى ادارى و اجرایى کشور ) در 
دوران بازنشستگى  که با تائید باالترین مرجع دستگاه مربوطه و ممهور به مهر دستگاه اجرایى گردیده باشد. ( در سطح شهرستان با امتیاز 4 ، 

استان با امتیاز 7 و کشور با امتیاز 10 )
10

7- کارآفرینى و ایجاد اشتغال در دوران بازنشستگى در جامعه (تبصره : در صورت کارآفرینى مى بایست  حق بیمه هاى افراد شاغل در کارگاه به 
15شعب تامین اجتماعى پرداخت و مورد تائید کمیته استانى قرار گرفته باشد.)

85- مشارکت در امور عام المنفعه وخیریه
9- بازنشستگان ایثارگر (رزمنده، جانباز،آزاده)عالوه بر امتیازات شاخص هاى اعالم شده از10 امتیاز مربوط به ایثارگرى نیز برخوردار خواهند 

شد. بدیهى است سابقه ایثارگرى با ارائه مدارك مستند قابل قبول خواهد بود.
  خانواده شهید   آزاده    جانباز  سابقه ایثارگرى: رزمنده*

10

100جمع امتیازات

اداره روابط عمومى تامین اجتماعى استان اصفهان واجدین شرایط به شعب تأمین اجتماعى استان اصفهان مراجعه نمایند


