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دستگیرى 64 دختر و پسر در «استخرپارتى»
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 وزیر پیشنهادى دفاع
 برنامه هایش را به نمایندگان 

اصفهان داد

انتصاب 3 تن از بانوان
 در کابینه دوازدهم

کمبود 3000 نیروى انسانى 
در آموزش و پرورش 

اصفهان 

ارائه شبکه هاى بینایى
 مبتنى بر ِممریستور

نیمى از حجاج اصفهانى به 
عربستان اعزام شدند

10

راز مهران مدیرى ازدشمن 
پنهانى در«ساعت5 عصر»

تندیس شیر بى یال و دم؛
 تقدیم به خبرنگاران!

بازار گوشت قرمز در انتظار گرانى افسارگسیختهبازار گوشت قرمز در انتظار گرانى افسارگسیخته
نماینده مردم سمیرم در مجلس پیش بینى کرد؛نماینده مردم سمیرم در مجلس پیش بینى کرد؛
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اجتماع

آمریکایى ها 
باید هزینه 
متوقف کردن 
برجام را 
بدهند

2

وزیر پیشنهادى خارجه با تأکید بر اینکه مصمم 
به استفاده از منافع ملت ایران در برجام 

هستیم گفت:  نمى گذاریم آمریکایى ها مانع 
انتفاع ملت ایران شوند. آمریکا نمى تواند 

هزینه توقف برجام را به ایران تحمیل 
کند. اگر آمریکایى ها بخواهند 

برجام را متوقف کنند باید هزینه 
آن را بپردازند.

وزیر پیشنهادى اطالعات گفت: 
سیاست وزارت اطالعات در 

خصوص برخورد با کانال ها پلیسى 
نیست و اینگونه برخورد در قبال 

فعاالن مدنى جداى از عناصر 
ضد انقالب را در شأن 
یک جامعه رشد یافته 

نمى دانیم.

2

برخورد
 وزارت اطالعات 
با کانال ها، 
پلیسى نیست

طى عملیات پلیس در اصفهان صورت گرفت؛

 فصل  براى 
حدادى فر 

تمام شد

گاهى اوقات مى پرسند چرا خبرنگاران براى روز خبرنگار 
هیاهو به پا مى کنند؟ و همیشه بالفاصله تنها یک پاسخ 
براى آن پیدا مى شود مبنى بر اینکه خبرنگاران بخشى از 
کارشان ایجاد هیاهوست! مگر براى روز معلم و پزشک و 
پرستار و کارگر و مهندس و...، این خبرنگاران نیستند که 
ایام و مراسم آن را در بوق و کرنا مى کنند؟ پس چرا نباید 
براى تنها روزى که متعلق به خودشان است، چنین کنند؟

ولى جالب اینجاست که خبرنگاران، همیشه هم ناراضى 
هســتند و البته حق هم دارند. به واقــع باید بپذیریم که 
متولیان مرتبط با موضوع، آنگونه که باید و شــاید، حق 

مطلب را ادا نکرده و در این زمینه کوتاهى بسیارى دارند.
سال هاست «صارمى» عزیز به شهادت رسیده و روز 17 

مرداد به پاس شهامت و هنر اهالى رسانه به نام روز خبرنگار 
نامگذارى شــده است و هر ســال برنامه هاى مختلفى 
برگزار مى شود و صفحه رسانه هاى مکتوب و دیجیتال
 پر مى شــود از عباراتى که مختص این روز اســت. اما 
افسوس از آنکه هنوز کمتر خبرنگارى از نوع گرامیداشت 

این مناسبت در اصفهان راضى به نظر مى رسد.
جالب آن است که تقریباً تمام ادارات و سازمان ها و نهادها 
به عنوان بدهکارترین مجموعه ها به اهالى خبر و رسانه، 
به قدر وسع و درك خود از این روز و جایگاه آن قدمى بر 
مى دارند ولى هنوز هیچکــدام در تکامل کافى، قد علم 

نکرده اند.
... ادامه در صفحه 2

ایرج ناظمى

12عذرخواهى هاى بادامکى سودى ندارد
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وزیر پیشنهادى اطالعات گفت: سیاست وزارت اطالعات 
در خصوص برخورد با کانال ها پلیســى نیست و اینگونه 
برخورد در قبال فعاالن مدنى جداى از عناصر ضد انقالب 

را در شأن یک جامعه رشد یافته نمى دانیم.
وزیر اطالعات دیروز در جلسه فراکسیون مستقلین والیى 
مجلس  بیان کرد: یک کانالى در حال فعالیت بود که دو 
تهمت بزرگ را علیه رئیس جمهور مطرح کرد و پس از 
دستگیرى به دستگاه قضا تحویل داده شد اما پس از شش 
روز آزاد شد و با جسارت بیشترى به کار خود ادامه مى دهد.
وى ادامه داد: سیاســت و امــکان وزارت اطالعات در 
خصوص کانال ها، برنامه پلیسى نیست و اینگونه برخورد 

در قبال فعاالن مدنى جــداى از عناصر ضد انقالب را در 
شأن یک جامعه رشــد یافته نمى دانیم، در مورد ادمین 
کانال هاى داخلــى مى توانیم افراد را احضــار کنیم و به 
دســتگاه قضائى تحویل دهیم و دخالتى در کار قاضى 

نداریم.
علوى با بیان اینکه در خصوص کانال هاى مســتهجن 
هزاران کانال بسته شده و ادمین هاى کانال هاى ضد دین 
یا توبه کردند یا در صورت ســازمان یافته بودن، تحویل 
دستگاه قضا داده شــده اند، گفت: گزارشى را نیز در این 
زمینه به مقام معظم رهبرى ارائه کردیم که ایشان اظهار 

لطف و محبت کردند.

وزیر پیشنهادى خارجه با تأکید بر اینکه مصمم به استفاده 
از منافع ملت ایران در برجام هســتیم گفت:  نمى گذاریم 
آمریکایى ها مانع انتفاع ملت ایران شوند. آمریکا نمى تواند 
هزینه توقف برجام را به ایران تحمیل کند. اگر آمریکایى ها 

بخواهند برجام را متوقف کنند باید هزینه آن را بپردازند.
محمد جواد ظریف که در جلسه کمیسیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى مجلس برنامه هاى پیشنهادى اش را در 
دولت دوازدهم مطرح مى کــرد، تنش زدایى و مدیریت 
تنش با آمریکا را از جمله مهمترین وظایف وزارت خارجه 
در دولت آینده عنوان کرد و اظهار داشت: علیرغم ضعیف 
بودن امکاناتمان در ســایر کشــورها حمایت از بخش 

خصوصى را در دستور کار قرار داده ایم.
وى با تأکید بر اینکه ما به دنبال تنش نیستیم و خواهان 
آرامش بین کشــورها هســتیم، گفت: درباره برجام ما 
مصمم به دفاع از منافع ملت ایران هســتیم. نمى گذاریم 

آمریکایى ها مانع انتفاع ملت ایران شوند. 
وزیر خارجه در ادامه با اشاره به نحوه دعوت و میزبانى  از 
بیش از صد هیئت خارجى بــا حداقل هزینه ها گفت:  27 
هیئت اروپایى از کشورهاى ایتالیا انگلیس، فرانسه و آلمان 
و هیئت هایى از کشورهاى منطقه همچون قطر، عمان و 
کویت در مراسم تحلیف حضور پیدا کردند که انصافاً این 

موضوع بى نظیر بود. 

برخورد وزارت اطالعات 
با کانال ها، پلیسى نیست 

آمریکایى ها باید هزینه 
متوقف کردن برجام را بدهند

واکنش موگرینى به سلفى 
  جماران | رئیس سیاســت خارجى اتحادیه 
اروپا در توییت جدید خود، به ابهامات پیش آمده در پى 
حضورش در مجلس شوراى اسالمى در مراسم تحلیف 
رئیس جمهور پاسخ داد. موگرینى اعالم کرد: وقتى شعرى 
از «سعدى» به زبان فارسى براى نماینده هاى مجلس 
ایران خواندم با تعجب و هیجان زیاد موبایل هایشان را 
درآورده و ضبط کردند، در حیرتم و متأسفم که برایشان 

مشکل ایجاد شده است!

یک مشت ترسوي بزدل...
آیت ا... مصباح یزدي رئیس مؤسسه    انتخاب |
آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تصریح کرد: گاه 
گفته می شود همه کشورهاي غربی و حتی شرقی جایی 
که پاي منافعشان در میان باشد، قرار نیست از ما حمایت 
کنند، پس باید از آمریکا ترسید! اما باید در پاسخ گفت: 
«حســبنا ا... و نعم الوکیل»؛ این آیه صریح قرآن است؛ 
خداوند می خواهد انســان ها را اینطور تربیت کند؛ نه 
یک مشت ترسوي بزدل که با یک «پخ» دشمن عقب 

نشینی می کنند!

آغاز دیوارکشى در مرز
  عصر ایران| مقامات امنیتى و نظامى اســتان 
«آقرى» ترکیه روز سه شــنبه از آغاز نصب بلوك هاى 
ســیمانى در مرز ترکیه و ایران خبر دادند. دولت آنکارا 
مى گوید دلیل اصلى کشــیدن دیوار در مرز مشترك با 
ایران، جلوگیرى از نفوذ و رفت آمد شبه نظامیان مسلح 

کرد (وابسته به پ.ك.ك) به داخل خاك ترکیه است. 

گزارش بدهکاران آماده شد
  میزان | رئیس کمیســیون اصل 90 مجلس 
گفت: گزارش بدهکاران بانکــى کمتر از یک ماه آینده 
تقدیم صحن علنى مجلس مى شود. داود محمدى تأکید 
کرد: بیش از 10 جلد پرونده درباره تهیه گزارش بدهکاران 
بانکى در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار دارد که این حجم 

از پرونده دلیلى بر تأخیر در ارائه این گزارش شده است.

جنایت تازه داعش
  جام جم آنالین | داعش با انتشار تصاویرى 
ادعا کرد اســیر ایرانى که در اختیار داشته را به شهادت 
رســانده اســت. تصویر  این مبارز حرم دیروز توســط 
خبرگزارى هاى مختلف منتشر شد.  گفته مى شود نام 
این مدافع حرم محسن حججى است که از نجف آباد به 
سوریه اعزام شده است.از این شهید یک فرزند 2ساله بر 

جاى مانده است.

شوخى الریجانى 
  خبر آنالین| در جلســه دیــروز مجلس على 
الریجانى با عکاسى قشقاوى از نمایندگان و موگرینى 
شــوخى کرد. در این جلسه، حسن قشــقاوي معاون 
امورکنسولی وزیر خارجه براي دفاع از الیحه الحاق به 
پیمان مودت و همکارى در جنوب شــرقى آسیا پشت 
تریبون رفت و در بخشــی از اظهارنظرش در مورد این 
طرح گفت: «اوج همکارى هاى ما با ســایر کشورها در 
برگزارى مراسم تحلیف در این سطح بود که بسیار عجیب 
و خوب است.» همین اشاره کوتاه به مراسم تحلیف کافی 
بود تا رئیس مجلس با طنازي خاص خودش، با خنده به 
عکاسی قشقاوي در مراسم تحلیف اشاره کند و بگوید: 
«درست است! به خصوص با آن عکسى که شما گرفته اید 

عجیب تر هم شده است!»  

فریدون چگونه آزاد شد؟
حسن قاضى زاده هاشمى وزیر پیشنهادى    مهر |
بهداشت در مورد گذاشــتن وثیقه براى آزادى حسین 
فریدون از بازداشت گفت: آقاى فریدون را از تولد انقالب 
اسالمى مى شناسم. در زمان دســتگیرى ایشان بنده 
در قرقیزستان بودم. دادســتانى با من تماس گرفت تا

 وثیقه اى به میزان 35 میلیاردتومان آورده شود. خانم بنده 
با خانم ایشان به دادگاه مى روند. کل وثیقه هاى ایشان 
حدود پنج میلیارد بوده. سند خانه ما و سند دیگرى که به 
نام خانم بنده بوده گذاشته مى شود. سندهاى ما هم حدود 

هفت میلیارد بوده که به آزادى ایشان منجر مى شود.

توئیتر

اسناد وزارت خارجه آمریکا که به تازگى از حالت محرمانه 
خارج شده اند نقش لندن را در کودتا علیه دولت مصدق در 

28 مرداد سال 1332 مورد تأکید قرار مى دهند.
این اسناد را مؤسســه غیرانتفاعى «آرشیو امنیت ملى 
آمریکا» روز سه شــنبه منتشــر کرد. دو پژوهشگر این 
مؤسسه اسناد جدید را «اولین تأیید رسمًا منتشر شده از 
هدف اعالم شــده انگلیس در اواخر سال 1952 (برابر با 
1332 هجرى شمسى) براى متقاعد کردن واشنگتن به 
عزل مصدق از قدرت» توصیف کرده اند.  این دو یادداشت 
تا قبل از این «فوق محرمانه» بوده اند و در بخش عنوان 
آنها عبارت «پیشنهاد بریتانیا براى سازمان دهى کودتا در 

ایران» درج شده است. 
روزنامه «فایننشــیال تایمز» انگلیس نوشته انتشار این 
اســناد، اطالعات تازه اى درباره ارزیابى لندن از فضاى 
سیاسى ایران در آن زمان و احســاس خطر این کشور 
از تهدید منافعش در تهــران در اختیار قــرار مى دهد.  

یادداشــت هاى وزارت خارجه آمریکا نشــان مى دهند 
مقام هاى انگلیسى و آمریکا از مهرماه سال 1331 دستکم 
سه بار براى بحث درباره سرنگون کردن دولت مصدق 
دیدار کرده اند. «کریستوفر استیل» دومین مقام عالیرتبه 
ســفارت انگلیس در واشــنگتن این ایده را با مقام هاى 

آمریکایى در میان گذاشته است. 
دولت انگلیس در ســال هاى گذشــته بارها مقام هاى 
آمریکایى را براى جلوگیرى از اعالن علنى نقش لندن 
در کودتاى 28 مرداد سال 1332 تحت فشار قرار داده اند. 
به همین دلیل، سندهاى تازه انتشار یافته جزو مواردى 
بوده اند کــه از مجموعه مفصل اســنادى که چند وقت 
پیش وزارت خارجه آمریکا براى اولین بار درباره طراحى 
کودتاى 28 مرداد سال 1332 منتشر کرد حذف شده اند.

به نوشته وبسایت آرشیو امنیت ملى آمریکا در حالى که 
عنوان و تاریخ این دو سند در مجموعه اسناد اخیراً منتشر 
شده وزارت خارجه آمریکا گنجانده شده اند محتواى آنها 

به کل حذف شده و جاى آنها خالى گذاشته شده است.  
اولین یادداشــت با عنوان «پیشنهاد سازمان  دهى کودتا 
در ایران» مربوط به تاریخ 26 نوامبر 1952 (ششم آذرماه 
1331) است. در این یادداشت «هنرى بایرود»، دستیار 
وزیر خارجه آمریکا به مافوقــش، «فریمن متیوز» که 
معاون قائم مقام وزیر خارجه وقت است اطالع داده که 
مشاور سفیر انگلیس  کریستوفر استیل خواستار نشستى 
با موضوع بحث درباره یک کودتاى احتمالى شده است. 
بایرود در این یادداشــت به متیوز خاطرنشان کرده که 
سفارت انگلیس قبًال و براى اولین بار این پیشنهاد را در 
قالب سندى به تاریخ 8 اکتبر 1952 (17مهرماه 1331) 

مکتوب کرده است.
سند دوم که در بخش عنوان آن عبارت «پیشنهاد بریتانیا 
براى سازمان دهى کودتا در ایران» درج شده یادداشتى 
مربوط به 3 دسامبر 1952 (13 آذر 1331) است. این سند، 
صورتجلسه مربوط به دیدار مقام وزارت خارجه آمریکا با 

کریستوفر استیل است.

.... ادامه از صفحه اول
هر سال عیب و ایرادى وجود دارد و سال بعد که مى رسد، 
نه تنها عیوب قبلى رفع نشده اند، که حتى افزون تر نیز 
شده اند و توپ تقصیر است که از یک میدان به میدان 
دیگر ارسال مى شود و در نهایت یا شانه ها باال مى روند و 
یا دست ها! اما چه فایده؟ سال بعد باز هم آش همان آش 
است و کاسه همان و دستپخت جدید، یا به غایت شور 

است و یا به حد چندش آورى بى نمک!
شــاید دلیل اصلــى این وضعیت آن اســت که ســر 
آشــپز این روز بــر وظیفه خــود واقف نیســت و گاه

 بى خیالى طــى مى کند و گاه چنــان در ریزترین امور 
دخالت مى کند که دیگران از آشــپزخانه اش گریزان

 مى شوند.
براى ایــن آش ناپختــه و گاه وارفته، همیشــه تمام 
نگاه ها به ســوى متولى اصلى مطبوعات بر مى گردد 
که در گوشــه اى از خیابان آبشــار اصفهان، ســرگرم 
ساخت و ساز است. ســاختمان خود را مى سازد و غافل 
از آن اســت که ساختارشــان هم معیوب و پر اشکال

 است.
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان 
گاهى چنان در جزئــى ترین امــور مطبوعات دخالت
مى کند که گویى خود صاحب  مالک بى قید و شرط تمام 
رسانه هاست و گاه آنچنان نســبت به برخى از وظایف 
محرز خود بى تفاوت مى شــود که گویى اصًال چنین 

مجموعه اى در اصفهان وجود ندارد.
فراز و فــرود اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى در 
بزرگداشــت روز خبرنگار هم معموًال بــه دل و دماغ 
آنان بر مى گردد. اگر مانند ســال گذشته حس و حالى 
داشــته باشــند، کرور کرور دعوت مى کنند که از پس 
میزبانى شان هم بر نمى آیند و اگر مانند امسال، در قوس 
و قزح تغییر مدیر کل باشــند، چنان بى خیال مى شوند 
که متن تبریکشان نیز به یک پیامک فالن کارمند جزء 

اداره خالصه مى شود.
اما به طور کلى مراســم روز خبرنگار امســال چگونه 
گذشت؟ این سئوالى است که پاسخ به آن نیازمند کمى 

تأمل است.
در ســال جارى یک مرتبه اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى به هوش آمد و دید که زیر گوش آنها، انجمن 
صنفى روزنامه نــگاران در صدد برگزارى جشــنواره 
مطبوعات است، و اگر چنین مى شد، پوزخند بزرگى نثار 
وجود متولى مطبوعات شده بود. چرا که معموًال برگزارى 
چنین جشنواره هایى بر عهده ساختار مذکور است. چه 
بسا در طول دو سال گذشــته نیز وظیفه داشته اند که 
چنین جشنواره اى را برگزار کنند اما هر بار به بهانه اى، 

آن را به کنارى نهادند. 
در دســتورالعمل هاى وزارتى، برگزارى این جشنواره 
بر عهده خانه مطبوعاتى گذاشــته شــده اســت که 
تحت ســیطره اداره ارشــاد قرار دارد و چندان سختى 
خاصى متوجه پشــت میزنشــینان فرهنگ و ارشــاد

 نیســت. براى همین بود که به یکباره و پر شتاب وارد 
عمل شده و تشکل خودســاخته را به جلو فرستادند تا 
این باِر گــران را بر عهده بگیرد. تشــکل تقریبًا دولتى 
شــده مطبوعات و خبرنگاران نیز که هنــوز در پیچ و 
خم تفســیر ماده و تبصــره هاى اساســنامه تحمیلى 
اش، سرگردان اســت با امید به آنکه همراهى متولیان 

دولتى اش بتواند مسیر پر ســنگالخ را هموار و آبیارى 
کند، پا به میدان گذاشت.

ایــن جشــنواره اما بــا تمــام بــد و خــوب و نقاط
 ضعف و قوت خود در هفته جارى به پایان رســید ولى 
خبرنگاران اســتان وقتى به هوش آمدنــد که متوجه 
شــدند روز خبرنگار گذشته اســت و براى گرامیداشت 
حرفه و جایــگاه آنان، از تنور ارشــاد هیــچ آبى گرم 

نشده. 
آیــا اختتامیــه جشــنواره رســانه هــاى اصفهان، 
همــان مراســم روز خبرنگار بــود؟ اگر چنیــن بود، 
پس چــرا هیچ تشــابهى بــا چنیــن برنامــه هایى

 نداشت؟
سال گذشته اگر چه متولى مطبوعات براى این روز، مثًال 
به زعم خود خیلى مایه گذاشت ولى وقتى صداى کمپین 
اعتراضى خبرنــگاران اصفهان از طریق شــبکه هاى 
مجازى به تمام نقاط کشور رســید، تازه فهمید که چه 

آبرویى از خود برده است!
اما امسال توپ بازى به میدان خانه مطبوعات این اداره 
کل افتاده بود و تشــکل نشینان که هر یک مشکل کار 
و زندگى خود را دارند، به حد وسع و توان مایه گذاشتند 
و آنجا که کم آوردند تســلیم شــدند تا اختتامیه سرد و 
بى روح جشنواره که در غیاب بســیارى از اهالى رسانه 
برگزار شد، پایانى باشــد بر ماراتن ناخواسته اى که بر 

عهده شان گذاشته شده بود.
در پایان مراســم اختتامیه بود که تازه مشخص شد این 
مراســم تنها پایانى بر یک جشــنواره بوده است و چیز 
دهان پرکنى به عنوان گرامیداشت روز خبرنگار با خود 

نداشته است.
در گذشته نیز معموًال جشنواره هاى مطبوعاتى همزمان 
با روز خبرنگار به پایان مى رسید ولى شاهکار امسال اداره 
ارشاد از نعمت تجلیل از خبرنگاران، به حد چشمگیرى 
خالى بود. جالب تر آن اســت که همین جشــنواره نیز 
یال و دم نداشت. جشنواره هاى مطبوعاتى اصفهان در 
گذشته، همیشه با برگزارى نمایشگاهى از رسانه هاى 
مکتوب و دیجیتال استان همراه بودند که جاى خالى آن 
بعد از چند سال و در ســال جارى، بسیار به چشم آمد تا 
دوره ســاختار فعلى فرهنگ و ارشاد تنها دوره اى باشد 
که در کم لطفى به مطبوعــات اصفهان صاحب رکورد 

شود.
خانــه مطبوعات وقتى مســتقل بود نیز بــا همکارى 
اداره کل ارشــاد وقت و در زمان مصدر نشینى «محمد 
قطبى» نسبت به برگزارى جشنواره مطبوعات همراهى
 کرده بود و بضاعت آن زمان، باال بردن غرفه هاى لرزان 
در کف حوض مجموعه فرهنگى فرشچیان بود و اگرچه 
انتقاداتى را به همراه داشت ولى هر چه بود، بسیار بهتر از 

«هیچ» امسال بود.
بى تفاوتى مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
دوران دولت تدبیر، قبًال بــا این انتقاد مواجه بود که چرا 
هرگز در زمینــه یکى از مهمتریــن وظایف خود یعنى 
برگزارى نمایشــگاه کتاب در اصفهان اقدامى نکرده 
اســت؟ حال آنکه برگزارى چنان نمایشــگاهى صرفًا 
یک اقدام ســاده نبود و دســتاوردهاى جنبى بسیارى 
براى دانش و فرهنگ اصفهان به همراه داشت و تقریبًا 
بسیارى از نهادها و ارگان هاى دولتى و غیر دولتى استان 

را درگیر خود مى کرد تا مانند نگینى بر انگشترى اداره 
کل متولى بدرخشد. اما حال که جشنواره مطبوعات نیز 
بدون بهترین بخش آن به پایان رسیده است، این ایده 
متجلى مى شود که گویى مصدرنشینان ارشاد اصفهان، 
مطلقًا به امور مرتبط با ارتقاى فرهنگ عمومى، ارتباط 

خوشایندى ندارند.
در سال هاى پیش اگر چه شــأن و منزلت اصفهان در 
حد کشاندن وزیر و یا حداقل معاون وزیر به مراسم روز 
خبرنگار بود و اگر نمى شد به یک مدیر کل وزارتى هم 
قناعت مى کردند. ولى امسال نوبرانه اى بود که نه تنها 
هیچ مقام مســئولى از پایتخت به اصفهان نیامد، بلکه 
غایب بزرگ آن نیز مدیر کل ساختار متولى مطبوعات 
بود که ظاهراً لزوم حضورش در چنین مراســمى را به 
عدد نیاورده بود! تازه در حالى که صغیر و کبیر اصفهان 
با انتشار متن و شــعرواره هاى گوناگون و ارسال آن به 
رسانه ها، احســاس وظیفه و اداى تکلیف خود را نشان 
دادند، از سوى مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان هیچ پیامى هم به مناســبت این روز منتشــر 

نشد. 
خالصه آنکه امســال، روز خبرنگارى که مراسم ویژه 
تجلیل ندید و جشــنواره اى که نمایشــگاه نداشت، به 
تندیس شیرى بى یال و دم شبیه بود که به مطبوعات و 
خبرنگاران استان هدیه شد و بعید است جلوه گرى آن 
تا سال ها از خاطر اهالى رسانه در اصفهان زدوده شود. 
آن هم خاطراتى که گاه از زبان همین شیر بى یال و دم 

بیان خواهند شد. 
شیر داســتان مطبوعات و خبرنگاران اســتان، اگر چه 
یال و دم نداشــت ولى زبان داشت تا شــمایل خود را 
نشــان بدهد و بگوید که «حدیث مفصل بخوان از این 
مجمل». تا بگوید روز خبرنگار امسال آیینه تمام نماى 
حال و روز نــوع برخورد با مطبوعات اصفهان اســت.
 تا مشــخص شــود که دلیل عقــب ماندگــى هاى 
رســانه اى این دیار از کجا نشــأت مى گیرد. تا علت 
بسیارى از مشکالت در مسیر همدلى و همزبانى جماعت 
قلم به دست عیان شود. تا معلوم شود که ریشه عدم اثر 
گذارى و تیراژ کم شمار مطبوعات استان از کجا نشأت 

مى گیرد.
بى تفاوتى مسئوالن اداره ارشــاد نسبت به روز خبرنگار و 
جشــنواره اى که در اصل عهده دار برگزارى مطلوب آن 
بودند را باید به بى تفاوتى آنان نسبت به بسیارى از حقوق 
تضییع شــده مطبوعات، ورود افسار گســیخته آگهى به 
صفحات نشریات، گسســت ارتباطى مدیران رسانه ها با 
خبرنگاران، معیشــت لرزان و آینده نگران قلم به دستان 
اصفهان، تعداد کم شــمار کیوســک هاى مطبوعاتى در 
سطح شهر، عدم امکان توزیع مناسب نشریات محلى در 
شهرســتان  ها، عدم رعایت قوانین و دستورالعمل هاى 
وزارت ارشــاد در اصفهان، عقب ماندن روزنامه نگاران از 
آموزش شیوه هاى نوین نوشتارى و بسیارى از موارد دیگر

 تعمیم داد.
در چنین شرایطى تنها باید منتظر ماند تا در آینده و در سیر 
تغییر و تحوالت وزارتى، یک منجى تمام عیار پیدا شده و 
کشتى به گل نشسته رسانه ها را از طوفان هاى سهمگین 
بى خیالــى و بى تدبیــرى و بى تفاوتى که ســیطره اش

 کرده اند، برهاند و عالوه بر ساختمان، ساختار متولى آن 
را نیز تعمیر کند.

انتقاد یک روزنامه از روحانىتندیس شیر بى یال و دم؛ تقدیم به خبرنگاران!
   خبر آنالین | روزنامه جمهورى اسالمى در 
سرمقاله خود نوشــت: بقاى تعدادى از وزراى دولت 
یازدهم، اقدام مناســبى بود... در میان ابقا شــدگان، 
افرادى نیز وجود دارند که به علت عملکرد ضعیفشان 
شایســتگى ادامه کار در دولت را ندارند. روشن ترین 
مورد، وزیر کشور است که به دلیل ضعف زیادى که در 
انتخاب تعدادى از استانداران، فرمانداران و بخشداران 
از خود نشان داد و ایرادهاى متعددى که در عملکرد 
انتخاباتى و مدیریت وزارتخانه متبوع داشت، بسیارى 
از فعاالن سیاسى و صاحبنظران بى طرف و مستقل 
خواستار کنار گذاشتن وى بودند... عملکرد چهار ساله 
آقاى وزیر کشور نشان داد انتخاب ایشان فاقد معیار 

شایسته ساالرى است.

محدودیت ها را درك کنید
 جماران| اسحاق جهانگیرى با اشاره به معرفى 
وزراى دولت دوازدهم به مجلس در توئیتر خود نوشت: 
وزیران پیشنهادى معرفى شــدند. انتخاب وزرا حق 
رئیس جمهور اســت و باید محدودیت ها را هم درك 
کرد. باید سهم زنان، اقوام و جوانان را در مدیریت هاى 
ارشد، میانى و محلى کشور عمًال بیشتر کرد. به سهم 

خود پیگیر این حق خواهم بود.

سه شنبه، آغاز بررسى ها
 انتخاب| بهروز نعمتى ســخنگوى هیئت 
رئیسه مجلس اظهار داشت: جلسات بررسى وزراى 
پیشنهادى از سه شــنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. 
وى افزود: جلسات رأى اعتماد تا روزهاى چهارشنبه و 
پنج شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. البته با توجه 
به اینکه پنج شنبه آینده یک شیفته خواهد بود، ممکن 

است جلسات به شنبه نیز کشیده شود. 

عارف راضى نیست 
  آریا| رئیس فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه 
حضور یک یا دو نفر از نخبگان زنان جامعه در کابینه، 
انتظار باالیی نیست، افزود: در چند روز گذشته تصاویر 
دیدار تیم دیپلماسی کشورمان با تیم اروپایی منتشر شد 
که همه دیدند در یک سمت میز تیم آقاي ظریف که 
همگی از آقایان بودند نشسته اند و در طرف دیگر تیم 
طرف اروپایی که همگی خانم بودند و این تصویر خیلی 
پیام داشت. عارف تأکید کرد: بنده  درباره علت اینکه 
هیچ وزیر زنی به مجلس معرفی نشده، شخصًا دلیل 

خاصی را نمی دانم.

کنایه دهباشى به روحانى
  تابناك | حســین دهباشى ســازنده فیلم 
انتخاباتى حسن روحانى در انتخابات سال 92 به اعالم 
اسامى وزراى پیشــنهادى رئیس جمهور براى دولت 
دوازدهم واکنش نشان داد. وى در توییترش نوشت: 
«انتخاب انبوه وزراى اهل سنت، زن، جوان، متخصص 
و غیرامنیتى مبارك باد! به امید تداوم همین روند در 

انتخاب معاونین رئیس جمهور!»

جوان ترین وزیر پیشنهادى 
  آنا| محمد جواد آذرى جهرمى از سوى رئیس 
جمهور براى وزارت ارتباطات به مجلس معرفى شد تا 
نام جوان ترین وزیر پیشــنهادى دولت دوازدهم را به 
خود اختصاص دهد. وى متولد 1360 در شهرستان 
جهرم و دانش آموخته مهندسى برق قدرت از دانشگاه 
صنعت آب و برق است،  در صورت گرفتن رأى اعتماد 
از مجلس عنوان جوان ترین وزیر دولت دوازدهم را به 

خود اختصاص خواهد داد.

نظر کرباسچى درباره کابینه 
غالمحسین کرباسچى در روزنامه   جماران|
اعتماد نوشت: با معرفى وزراى پیشنهادى رئیس جمهور 
روشن است که حدود نیمى از کابینه دستخوش تحول و 
تغییر شده است. به نظر مى رسد که هم به لحاظ کارآیى 
و هم به لحاظ جهت گیرى هاى سیاسى و فکرى که در 
مورد آنها حساسیت هایى وجود داشت، تغییرات مثبتى 

ایجاد شده است.

حاشیه هاى معرفى کابینه 

اسناد جدید از نقش انگلیس در کودتاى 28 مرداد

فوق محرمانه ها افشا مى شود
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معاون حج و زیارت مرکز پزشــکى هالل احمر گفت: 
اورژانس بیمارســتان مکه آغاز به کار کرده است و با راه 
اندازى بخش هاى دیگر، این مجموعه از چهارشنبه به 

زائران ایرانى خدمات ارائه مى کند.
پیرحسین کولیوند گفت: بخش ســى. سى. یو، داخلى 
و اورژانس ویژه زنان و مــردان، داروخانه، رادیولوژى، 
آزمایشگاه بسیار مجهز، سیستم امداد و انتقال، مددکارى 
و گروه وقوف اضطرارى، بخش هاى مختلف بیمارستان 
مکه را تشــکیل مى دهد.وى به آغاز پذیرش زائر از روز 
دوشنبه در بیمارستان مدینه اشاره کرد و گفت: چند زائر 
از روز دوشنبه تحت نظر قرار گرفتند و مرخص شدند و 

بیماران بسترى تاکنون به بیمارستان هاى سعودى منتقل 
شدند.کولیوند با بیان اینکه روز سه شنبه تنها سه بیمار به 
بیمارستان هاى سعودى منتقل شــدند، اضافه کرد: در 
میان زائران مرد، یک مورد آنژیوپالستى و یک شکستگى 
«فمور» (شکستگى ران) داشــتیم و دوشنبه شب هم 
یک زائر خانم «آریتمى» قلبى داشت که به بیمارستان 

سعودى منتقل و اقدامات الزم براى او انجام شد.
اعزام زائرانى ایرانى به مدینه منوره تــا 30 مرداد ادامه 
خواهد داشت و از 19 مرداد پرواز هاى مدینه بعد به مقصد 
فرودگاه جده انجام مى شود. عملیات اعزام زائران ایرانى 

به عربستان سوم شهریور خاتمه مى یابد.

رئیس مرکز اطالع رسانى دارو و سموم سازمان غذا و دارو، 
لیست داروهاى ممنوعه در اعزام حجاج به سرزمین وحى 
را اعالم کرد. یسنا به منش با اشــاره به برخى داروهاى 
ممنوعه در سفر به برخى کشورهاى حاشیه خلیج فارس 
گفت: در سفر به برخى کشورها مانند عربستان و امارات 
متحده شامل دبى، شارژه و ابوظبى همراه داشتن برخى 

داروها به خصوص آرام بخش ها ممنوع است.
وى با بیان اینکه بر این اســاس همراه داشتن داروهاى 
آرامبخش مانند دیازپــام، اگزازپــام، لورازپام و برخى 
مســکن هاى حاوى کدئین مانند اســتامینوفن کدئین، 
اکســپکتورانت کدئین و روانگردان ها بر اساس قوانین 

کشور عربســتان و امارات متحده عربى جرم محسوب 
مى شــود، افزود: بنابراین مســافران باید مراقب باشند 
در صورتى که این داروهاى ممنوعه را در ســفر به این 
کشورها همراه خود داشــته باشند، مجازات سنگینى در 

انتظار آنهاست.
به منش با اشاره به ایام حج تمتع، گفت: به همه مسافران 
و حجاج توصیــه مى کنم که در ســفر به عربســتان

 و امارات متحده عربى این داروها را به همراه نداشــته 
باشــند. البته در صورتى که فرد حتمًا باید این داروها را 
مصرف کند، الزم است که نسخه پزشک معالج خود را 

همراه داشته باشد.

لیست داروهاى ممنوعه در 
سفر به مکه

بسترى بودن 3 زائر ایرانى در 
بیمارستان هاى عربستان

همشهرى تعطیل مى شود؟
محمدعلى نجفى یکـى از کاندیداهاى تصدى پسـت 
شـهردارى تهران صبح دیروز چهارشـنبه بـا حضور در 
شـوراى منتخبان پنجمین دوره شـوراى شـهر تهران 
به تشـریح برنامه هاى خود پرداخت. او در این جلسه از 
جمله گفت: چه ضرورتى دارد که شهردارى یک روزنامه 
سیاسى داشته باشد؟ در کجاى دنیا این را مى بینید؟ البته 
این به این معنا نیست که همین فردا همشهرى را تعطیل 
کنیم. اتفاقاً اگر دنبال کار سیاسى بودیم مثل برخى ها، این 

روزنامه ابزار خوبى است.

پیگیرى قضائى کوه خوارى
دادسـتان مرکز اسـتان مازندران در رابطه با خبر منتشر 
شـده مبنى بر زمین خوارى در کوه دماوند از دستور ویژه 
به مدیرکل منابع طبیعى اسـتان و حـوزه قضائى بخش 
الریجان خبرداد و گفت: بررسى الزم در این زمینه همراه 
با بازدید میدانـى باید انجام و نتیجه اعالم شـود. حجت 
االسالم و المسلمین جعفرى افزود: نمایندگان جمعیت 
دوسـتداران دماوند به صورت حضـورى، توضیحاتى را 
درباره احداث جاده دسترسى به قله و ایجاد ساخت و ساز 

غیرمجاز در قسمت شمالى دماوند مطرح کردند.

فاضالب رها!
حسین هاشـمى، اسـتاندار تهران در یک نشست خبرى  
به موضوع فاضالب اسـتان تهران اشـاره کـرد و  افزود: 
متأسفانه در سال 92  نزدیک به یک میلیارد و 400 میلیون 
متر مکعب فاضالب در تهـران رها بـود و حتى موضوع 
آبیارى صیفى جات با این آب نیز مدنظر بود که خوشبختانه 

بیش از 90 درصد  معضالت در این حوزه رفع شده است.

فروش زندان اوین منتفى شد
مدیر کل زندان هاى استان تهران اعالم کرد: فروش 
زندان اوین منتفى شده است. مصطفى محبى دیروز 
در نشست خبرى گفت: فعًال خبر فروش زندان اوین 
به دلیل مشکالت متعدد از جمله سند، به شهردارى 
تهران منتقى است و بحث فروش به نهادهاى دیگر 

هم همین مشکالت را دارد.

حذف عنوان طالق، شدنى است؟
سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور در مورد موضوع 
حذف عنوان طالق در شناسـنامه بانوان گفت: حذف 
عنوان طالق به اصالح قانون نیاز دارد و مجلس در این 
زمینه باید عمل کند. در حـال حاضر صرفاً طالق هاى 
«باین غیرمنقوله» یا زمانى که فرد مطلقه دوشیزه باشد 
امکان حذف از شناسنامه را دارد. سیف ا... ابوترابى عنوان 
کرد: براى این کار بعضى از نماینده ها پیشنهادى داده اند 

که گویا در مجلس پذیرفته نشده است.

آموزش و پرورش در آستانه بحران
یک کارشناس مسـائل آموزشى گفت: براسـاس آمار، 
وزارت آموزش و پرورش تا سال 1400، شصت هزار نفر را 
از گردونه آموزش خارج خواهد کرد. حسین احمدى گفت: 
اگر روند رشد جمعیتى به همین منوالى که در حال حاضر 
است باقى بماند و رشد نکند به اندازه کافى نیرو داریم اما 
از سال گذشته تعداد دانش آموزان زیادتر شده و آموزش 
وپرورش با مشکل کمبود نیرو مواجه شده است که اگر 

همین روند ادامه پیدا کند وضعیت بحرانى خواهد شد.

این اتوبان یک طرفه
دادستان کل کشور درباره بحث فضاى مجازى گفت: 
انتظار ما این اسـت که دولت شـعار ندهند قوه قضائیه 
به دنبال بسـتن فضاى مجـازى اسـت. دروغ به مردم 
نگویید، ما به دنبال بستن فضاى مجازى نیستیم ولى 
مى گوییم باید متناسب با فضاى کشور مدیریت شود. 
حجت االسالم والمسلمین منتظرى افزود: ما از عزیزان 
صاحب نظر و ذیربط در دولت سئوال مى پرسیم آیا این 
فضاى مجـازى با ایـن وضعیت که همچـون اتوبانى 
یک طرفه اسـت متناسـب با وضعیت نظام ماست؟  ما 
مى گوییم به جاى آنکه بعداً بگوییم «آى دزد آمد و برد» 

از اول نگهبان هاى مناسبى بگماریم و مدیریت کنیم.

چرك نویس

دبیر انجمن چپ دســتان ایران، هــدف راه اندازى این 
مجموعه را شناسایى و پرورش استعدادهاى افراد چپ 
دســت در جامعه که تا حدودى مغفول مانده است، بیان 

کرد.
فرزانه سادات معصومیان افزود: این مجموعه با ایجاد دید 
صحیح به مقوله چپ دستى و هم افزایى توان و استعداد 
افراد مختلف جامعه اعم از راست دست و چپ قصد دارد 
نسبت به آگاهى توانمندى هاى این گروه قدم هاى مؤثر 

بردارد.
بــه گفتــه دبیــر انجمــن چــپ دســتان ایــران،

 تالش ایــن انجمــن هرگز یــک مبــارزه اجتماعى 
نیســت، بلکه تغییر نگاه همراه با لطــف از طرف همه 
ایرانیــان به ســوى یــک قانــون مدون بــراى چپ 
دست هاست و اینکه به مسئوالن و قانونگذاران اعالم 
کنیم چپ دست ها که 10 درصد افراد جامعه را تشکیل 
مى دهند بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرند و با آموزش 
صحیح، مشاوره و حمایت سهم بیشترى در کشور داشته 

باشند و این گروه براســاس تحقیقات علمى انجام شده 
داراى متوسط هوشــى باالتر نســبت به عموم جامعه 

هستند.
وى بیان داشت: لذا انجمن چپ دســتان ایرانى ضمن 
انجام فعالیت هایى براى معرفى بهتــر این گروه اقدام 
به برگزارى نخســتین نشســت چپ دســتان ایرانى

 در تهــران در تاریــخ 22 مــرداد مصــادف بــا 
روز جهانــى چــپ دســت هــا مى کنــد تــا در این 
گردهمایى تأکید دوباره اى داشــته باشــیم بر اعالن 

توانمنــدى  نیازهــا و خواســته هاى ایــن گــروه؛ 
زیــرا تعــداد قابــل توجهــى از جامعه هنرمنــدان و

ورزشــکاران افــراد موفقــى را مى شناســیم که چپ 
دست هســتند، همچون زیبا بروفه، بهنوش بختیارى،  
اللــه اســکندرى، هانیــه توســلى، حامــد کمیلى، 
مهران غفوریــان و در میان ورزشــکاران نیــز فرهاد 
قائمى، نوشــاد عالمیــان، گلنوش ســبقت اللهى، ندا 
شهســوارى، کریم باقرى، علیرضــا نیکبخت واحدى، 
مهرداد معدنچى، میثم منیعى و محسن خلیلى از جمله 

افراد هستند.
دبیر انجمن چپ دســتان ایران با اشاره به اینکه انجمن 
چپ دست هاى ایرانى به همت مؤسسه فرهنگى-هنرى 
ترنم اندیشه روشن با مجوز رسمى از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و با ثبت نهایى به عنوان یک نهاد مردمى 
از سال 93 شــروع به کار کرده است، افزود: این نشست 
نخستین نشست چپ دســتان در ســطح  بین المللى 

خواهد بود.

روابط عمومى سازمان غذا و دارو، طى اطالعیه اى 
اســامى تعدادى از فرآورده هاى غذایى غیر مجاز را 

اعالم کرد.
در این اطالعیه ، نوشابه انرژى زا با نام تجارىموتو، 
نمک دریاچه با نام تجــارىسوناکس، نان خشک 
سبوســدار گندم، نان خشک سبوس دار جو بــا نام 
تجــارى اکسیر، کورن فلکس بــا نــام تجــارى 
Mr.break fast و روغن زیتون تصفیه شده 
شرکت صنایع غذایی نمونه گیالرخزر بــا نــام 
تجارىگیالر به دلیل نداشتن مجوزهاى بهداشتى 

غیرمجاز و تقلبى معرفى شده است .
در این اطالعیه همچنین محصوالتى چون سوهان 
با نام تجــارى جریان، مؤسسه نارگل نازچنار با نام 
تجارى نارگل، چاى سیاه خارجــى به دلیل جعل و 
آجیل و خشکبار کارگاه آقاى محسن عربی بــا نام 
تجارىعربی به دلیل ابطال مستندات مورد نظر اداره 
کل نظارت و ارزیابى فرآورده هاى غذایى، آرایشــى 
و بهداشــتى ســازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده 

مى شوند.
بر این اســاس افرادى که محصوالت نامبرده را در 
مراکز فروش مشــاهده مى کنند معاونت هاى غذا و 
داروى دانشگاه هاى علوم پزشکى سراسر کشور را 
مطلع سازند تا نســبت به جمع آورى آنها اقدام الزم 

را به عمل آورند.
گفتنى است؛ شماره تلفن 66405569 روابط عمومى 
سازمان جهت دریافت مشخصات مکان هاى عرضه 

فرآورده هاى غیرمجاز اعالم شده است.

براى اولین بار در جهان؛

محصوالت غذایى این برند ها را نخریدچپ دست هاى ایران نشست برگزار مى کنند!

معاون هالل احمر گفت: بــا مبلغى که در حوادث 
هزینه مى شــود، مى توان تمام اتوبان هاى کشور 

را ساخت.
سید حمید جمال الدینى با بیان اینکه ضریب خطر 
کشور ما در حوزه حوادث طبیعى از 10، به میزان 8 
است اظهار داشت:  گاهى 15 تا 20سال از سرنوشت 
یک خانواده تحت تأثیر حادثه اى قرار مى گیرد و به 
طور مثال شخصى قطع نخاع مى شود و این حادثه 

باعث تغییر مسیر زندگى یک خانواده مى شود.
جمال الدینى با بیان اینکه با مبلغى که در حوادث 
هزینه مى شود، مى توان تمام اتوبان هاى کشور را 
ساخت، اظهار داشــت: از طرفى باید توجه کرد که 
شاخص آمادگى خانوارهاى ایرانى در برابر حوادث 
و بالیا از 100 به میزان 9/3 است. این میزان نشان 
مى دهد عملکــرد ما در ارتقــاى آمادگى مردم در 
حوادث و بالیاى طبیعى و انسان ساخت، متناسب با 

شأن مردم  نبوده است.
وى ادامه داد: هنوز در کشور ما درصد قابل توجهى 
به دلیل سلفى گرفتن، جان خود را از دست مى دهند 
و حتى افــرادى بــراى دیدن صاعقــه در ارتفاع 
مى ایستند و جان خود را از دست مى دهند یا هنوز 
جوانى با دوچرخه در مسیر سیل حرکت مى کند. آمار 
ما در حوادث طبیعى با توجه به نوع مداخالتى که 
انجام دادیم و برنامه توسعه پنجم و کاهش آمارهاى 
مرگ و میر به واسطه حوادث و بالیا، فقط در دو سال 
اول کاهش داشت و این نشان مى دهد عملکرد ما 
قابل قبول نبوده است. البته اینطور نبوده که بگوییم 
برنامه یا بودجه نداشتیم و به صورت آگاهانه توجهى 
نکردیم، بلکه این بحث بســیار پیچیده است. به 
همین دلیل بحث آموزش همگانى مطرح مى شود 

که بسیار اهمیت دارد.
معاون آموزش، پژوهش و فناورى جمعیت هالل 
احمر گفت: در واقع نباید مردم را اینقدر ترساند که 
فکر کنند مرگ حق اســت و آن را بــه قضا و قدر 

ارتباط بدهند. 

رئیس جمهــور در احکام جداگانه اى مســئولیت دو 
معاونت ریاست جمهورى و همچنین دستیار رئیس 
جمهور در امور حقوق شهروندى را به زنان واگذار کرد.

به گزارش ایسنا، حجت االســالم و المسلمین دکتر 
حسن روحانى، طى احکام جداگانه اى معصومه ابتکار 
را به عنــوان «معاون رئیس جمهــور در امور زنان و 
خانواده»، لعیا جنیدى را به عنــوان «معاون حقوقى 
رئیس جمهور» و شهیندخت موالوردى را به عنوان 
«دســتیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندى» 

منصوب کرد.

على معلم دامغانى، رئیس فرهنگستان هنر یازدهم مرداد 
ماه پیامى منتشــر کرد که در روزهاى اخیر جنجالى تازه 
در حوزه هنرهاى تجسمى در کشــور ایجاد کرده است. 
رئیس فرهنگستان هنر مالکیت 500 اثر هنرى موجود در 
فرهنگستان هنر را زیر سئوال برده است. بانک پاسارگاد 

مى گوید این آثار متعلق به این مجموعه است.
به گزارش فرارو، در پیام جنجالى علــى معلم آمده بود:  
«قابل توجــه اهالى فرهنگ و هنر و مقامات مســئول، 
به این وســیله اعالم مى کند که بیش از 500 تابلو از آثار 
نقاشان ایرانى که با تطمیع تأثیرگذارى در مدیران و بعضى 
از کارمندان به بهانه نمایشگاه و... ، بدون شناسنامه و سند 
به خزانه فرهنگستان تحمیل شــده است، در اختیار این 
نهاد فرهنگى است. شــرکت پارس آریان به سرپرستى 
آقاى امین تفرشى مدعى مالکیت آن است که ادعاست و 
بایستى اثبات شود. عجالتًا مال، مال ا... است و متعلق به 
مردم و میهن اسالمى است (من آنچه شرط بالغ است).»  
على معلم دامغانى از ســال 88 ریاســت فرهنگستان 
هنر را بر عهــده دارد. او در آن ســال بــا حکم محمود 
احمدى نژاد به این سمت منصوب شد. پیام معلم آغازگر 
جنجالى رسانه اى و حقوقى شده اســت. پس از انتشار 
این پیام  شــرکت پارس آریان که زیــر مجموعه بانک 
پاسارگاد است و به نوعى مالک و مسئول نگهدارى این 
آثار است توضیحى در این باره منتشر کرد. در توضیحات 
شرکت پارس آریان آمده است: «برخالف ادعاى آقاى 
معلم تابلوهاى موجود در محل نمایشــگاه فرهنگستان 
هنر متعلق به شــرکت ســرمایه گذارى پــارس آریان

(ســهامى عام) بوده و همگى داراى قراردادهاى خرید 
و مدارك مفاصا حســاب مالى و شناسنامه هنرى معتبر 
هستند و در مالکیت شرکت سرمایه گذارى پارس آریان 

هیچگونه خدشه اى وجود ندارد.»
پارس آریان مدعى اســت که رئیس فرهنگســتان هنر 
پس از آنکه این شرکت با فرهنگستان بر سر اجاره محل 
به توافق نرســیده و به دنبال انتقال آثار است، این ادعا را 

مطرح کرده است.
شرکت متعلق به بانک خصوصى پاسارگاد مى گوید پس 
از آنکه براى تمدید قرارداد با فرهنگستان اختالفاتى پیش 
آمد و شرکت به دنبال انتقال مکان موزه برآمد «آقاى معلم 
مخالفت خود را اعالم کــرده و متعاقباً از طریق اقداماتى 
خالف شأن و قانون من جمله توهین و افترا و اینک اشاعه 
اکاذیب و تشویش اذهان عمومى از حق ورود و دسترسى 
شرکت پارس آریان به اموال خود ممانعت کرده و درصدد 
ضربه زدن به حسن شهرت و اعتبار یک شرکت خوشنام 

و معتبر است.» 
به گفته این شرکت «طبق قوانین موجود موجر نمى تواند 
مانع از انتقال امــوال و تخلیه محل مورد اجاره و خدمات 
نمایشگاهى شود و هم اینک نیز موضوع شکایت شرکت 
ســرمایه گذارى پارس آریان در مراجع قضائى در حال 

پیگیرى است».
به این ترتیب فرهنگســتان هنر، پاى «مــال مردم» را 
پیش کشیده است و بانک پاسارگاد نیز  پاى «اختالفات 
مالى»را. در همین رابطه غالمرضا نامى، مشــاور هنرى 
بانک پاسارگاد از مســئله دیگرى در این زمینه رونمایى 
کرده است. او گفت: «فکر مى کنم آقاى معلم با مدیرانش 
دچار مشکل شده که چرا بدون اجازه او، مجوز خروج آثار 
را داده اند و در نتیجه، چنین تصمیمى گرفته است. در هر 
صورت، این موضوع، بسیار ساده  اســت.» نامى افزود: 
«چون بانک پاســارگاد از طریق مراجــع قضائى براى 
پیگیرى کارش اقدام کرده اســت، به نظر مى رسد آقاى 

معلم هم از این موضوع آزرده شده  و چنین ادبیاتى را در 
متن پیامش به کار برده است.»

اما روز سه شنبه در تحولى تازه، على معلم دامغانى رئیس 
فرهنگســتان در گفتگویى اتهامات به بانک پاسارگاد را 
بسط داده است. او على اکبر امین تفرشى، مدیر شرکت 
پارس آریان را متهم کرد و گفت:  «آقاى تفرشــى ادعا 
کرده اند که این آثار متعلق به ایشان است و این مکان را 
براى نگهدارى آثار اجاره کرده اند. حال این سئوال مطرح 
مى شود که آقاى تفرشــى این آثاِر گرانقیمت را از کجا 
آورده اند؟ 500 اثر هنرى، آن هم در این روزگار از کجا آمده 
است؟ ما در ایران خرید و فروش آثار هنرى نداریم. آثار 

هنرى در ایران اصًال سند و شناسنامه ندارند.»
تفرشى این ادعاها را قویًا رد کرده اســت. او در این باره 
اظهار داشت:  «تمام گفته هاى آقاى على معلم دامغانى 
درخصوص 500 تابلوى نقاشى، مصداق بارز نشر اکاذیب 
و تهمت و افتراست.» او افزود از سخنان معلم «مات» و 

«مبهوت» شده است.
اما على معلم دســت بردار نیســت. او ادعاى خود علیه 
شرکت پارس آریان را به برخى اتهامات و ادعاهاى منتشر 
شده درباره سرقت آثار هنرى از موزه هنرهاى معاصر و 
دیگر مراکز نگهدارى آثار هنرى مؤثر ارتباط داد و گفت: 
«بسیارى ادعا کرده اند که آثارى از فالن موزه سرقت شده 
است و حتى اسم بعضى از آدم ها را هم برده اند و از آن هم 
بدتر، بعضى از شخصیت ها را مثل آقاى آغداشلو را متهم 
کرده اند که کارشناس این آثار، براى فروش به غیر بوده 
است. اینها اطالعاتى نیست که تنها من داشته باشم، اینها 
االن روى سایت هاست و تکلیف این ادعاها را قوه قضائیه 

باید روشن کند.»
مدت هاســت که فــردى به نام افشــین پــرورش در 

شــبکه هاى اجتماعــى و برخى رســانه هــا اتهامات 
گســترده اى علیه مدیران حوزه تجسمى در سال هاى 
گذشــته و حتى مدیران مســتقر در وزارت ارشاد و موزه 
هنرهاى معاصر وارد کرده است. او بسیارى از هنرمندان 
برجســته این حوزه و گالــرى داران را متهــم به تاراج  

گنجینه هاى آثار هنرى ایران کرده است.
این ادعاها تاکنون در هیچ محکمه اى بررســى و اثبات 
نشــده، فقط در مجامع فرهنگى بازتاب گســترده اى 
داشته اســت.  اما این بار بازتاب این ادعاها از زبان مدیر 
فرهنگستان هنر یکى از نهادهاى مهم فرهنگى کشور 

است. 
على معلم با اشاره به ماجراى ســرقت برخى آثار هنرى 
اظهار داشت: «مدتى قبل آثارى از موزه به سرقت رفت 
که در رسانه ها نیز به آن پرداخته شد. در ارتباط با همین 
موضوع برخى از کارمندان ما که با این سازمان همکارى 
کرده بودند و تا خودشان، خودشان را رسوا نکرده بودند، 
ما متوجه نشده بودیم. از جهت ادارى براى ما محرز است 
که کارمندان ما با آنها همکارى داشته اند. به همین خاطر 
توبیخشان کردیم و به موقعیت هاى پایین ترى تنزلشان 
دادیم و اینها به عنوان متهم االن اینجا هستند که نزدیک 

به پنج نفرند.»
به نظر مى رسد اشاره معلم به ماجراى خارج کردن چند ده 
اثر نفیس از مجموعه موزه هنرهاى معاصر است که تحت 
عنوان «خیانت در امانت» از سوى مقامات وزارت ارشاد در 
سال 94 مطرح شد. براساس گفته هاى مالنوروزى، رئیس 
موزه هنرهاى معاصر این آثار در زمان مدیریت علیرضا 
سمیع آذر از موزه هنرهاى معاصر خارج شده بودند. در آن 
پرونده امین اموال موزه متهم شناخته شد. مال نوروزى در 
آن زمان گفته بود: «امین اموال پس از دستگیرى توسط 
پلیس آگاهى، در سیســتم قضائى اعتراف کرد که این 
تابلوها را به چه کسانى فروخته است. این آثار چند دست 
گشته بودند و حتى به "موزه بانک پاسارگاد" هم راه پیدا 
کردند.» به گفته مالنوروزى «امین اموال تقریبًا از ارزش  
آثار بى خبر بــود، چون آنها را بــه یک پنجم یا یک دهم 
قیمت اصلى شــان فروخته بــود. مثًال اثــرى به ارزش 
500 میلیون تومان را به قیمــت 100 میلیون تومان به
"موزه بانک پاسارگاد" فروخته بود.»او تأیید کرده بود که 
برخى از آثارى که از موزه هنرهاى معاصر خارج شده بودند 

از سوى کارشناسان هنرى خریدارى شده بودند.
 با وجود آنکه آن پرونده بازتاب گســترده اى در سال 94 
داشــت اما هیچ وقت ابعاد بیشترى از آن مشخص نشد. 
برخى معتقدند که این ماجرا ســر دراز داشته است و آثار 
زیادى از موزه هنرهاى معاصر و دیگر گنجینه ها خارج 

شده اند.
یکى از چالش ها در این زمینه این اســت که در گذشته 
هیچ فهرستى از آثار هنرى گنجینه موزه هنرهاى معاصر 
و دیگر گنجینه ها از جمله کاخ ســعد آباد وجود نداشته 
است که این مسئله باعث شــده که به شایعات و ادعاها 

دامن بزند.
درباره ادعاى اخیر على معلم علیه بانک پاسارگاد تاکنون 
هیچ مقام دولتى اظهار نظر نکرده اســت، وزارت ارشاد 
اکنون در آســتانه تحول احتمالى در ســطح مدیریتى 
است. شــاید ادعاهاى تازه در حوزه هنرهاى تجسمى و 
وضعیت موزه ها چالش جدیدى براى وزیر آینده وزارت 

فرهنگ باشد.
با این حال على معلم مقامات وزارت ارشــاد را هم متهم 
کرده است. او گفت: «معاونت هنرى ارشاد نیز تا حدودى 
در این مسئله متهم  است، ولى من فعًال قصد ندارم چیزى 

بگویم تا مسائل شفاف تر شود.»

ماجراى دعواى بانک پاسارگاد و فرهنگستان هنر درباره 500 اثر هنرى

جنجال «على معلم»
مرگ  به دلیل سلفى گرفتن 

حتى در ایران

انتصاب 3 تن از بانوان
 در کابینه دوازدهم
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میوه «فیسالیس» 
در دهاقان کشت شد

کارشناس واحد زراعت اداره جهاد کشاورزى شهرستان 
دهاقان از کاشت میوه «فیسالیس» در دهاقان خبر داد و 
گفت: فیسالیس میوه اى فانتزى و شکیل بوده و بدن را 
در برابر بیمارى هایى از جمله سکته، سرطان، پروستات، 

آلرژى وآسم محفاظت مى کند.
مریم کرمى زاده با اشـاره بـه طرح هاى شـاخص واحد 
زراعت در دهاقان، اظهار داشت: برداشت گندم از سطح 
675 هکتارى مزارع  شهرستان دهاقان از تاریخ 7 تیر ماه 

سال جارى آغاز شد.
وى از کشت محصوالت گلخانه اى در دهاقان خبر داد و 
افزود: کشت محصوالت گلخانه اى از جمله خیار، گوجه، 
کلم بروکلى، فلفل، گل هاى شاخه بریده و بادمجان در 
شهرستان دهاقان سبب شـده که یکى از مشاغل مهم 

مردم این شهرستان محسوب شود.

پیشرفت 80 درصدى ساختمان 
مرکز رشد دانشگاه آزاد نطنز

 رئیس دانشگاه آزاد اسـالمى واحد نطنز از پیشرفت 80 
درصدى ساختمان مرکز رشد دانشگاه آزاد نطنز خبر داد.

حسـین زینلـى اظهارداشـت: مرکـز رشـد، مرکـزى 
دانش بنیان خواهد بود که قرار اسـت به عنوان حامى و 
پشتوانه در تحقیقات علمى، پژوهشى، اختراعات و... حتى 
براى پژوهشگران منطقه که دانشـجوى این دانشگاه 

نیستند نیز ایفاى نقش کند.

کشف انبار 
شوینده هاى غیر بهداشتى 

2 ُتـن انـواع شـوینده هـاى غیـر بهداشـتى از انبارى 
دراصفهان کشف و جمع آورى شد.

رئیس مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان گفت: بازرسان 
بهداشت محیط این مرکز در بازدید از این انبار بدون تابلو، 
این مقدار انواع شوینده هاى غیربهداشتى را کشف وجمع 

آورى کردند.
آیت سـهرابى افـزود: دراین انبار شـوینده هـاى تاریخ 
مصرف گذشته و بدون مشخصات بهداشتى نگهدارى 

مى شد.

قطار مسافربرى زاهدان- 
اصفهان راه اندازى مى شود

همزمان بـا هفته دولـت، قطـار مسـافربرى زاهدان-
اصفهان در مسیر ریلى آغاز به کار خواهد کرد.

معاون بهـره بردارى سـیر وحرکـت راه آهن جمهورى 
اسالمى ایران گفت: با توجه به مسـیر پرترافیک بارى 
و مسـافرى بین اصفهـان و زاهـدان و همچنین تعیین 
سیستان و بلوچسـتان به عنوان مقصد گردشگرى، راه 

اندازى این قطار ضرورى است.
محمدى افزود: راه اندازى این قطار با مشـارکت بخش 
خصوصى انجام مى شود که امیدواریم براساس افزایش 
ضریب اشتغال و جوابگویى به سرمایه گذارى هاى الزم 
بخش خصوصى، حرکت این قطار تداوم و ادامه مسـیر 

داشته باشد.

افزایش 40 درصدى تولید کک 
در ذوب آهن

تولید کک در شـرکت سـهامى ذوب آهن اصفهان 40 
درصد افزایش یافت.

مدیر تولیدات کک و مواد شـیمیایى شرکت ذوب آهن 
اصفهان با بیـان ایـن مطلب گفـت: از ابتداى امسـال 
تاکنون دراین بخش بیش از 421 هـزار تن کک تولید 
شده که این میزان تولید، 40 درصد بیشتر از مدت مشابه 

پارسال است.
علیرضـا رضوانیان نقـش تولیـد کک را در قیمت تمام 
شـده محصـوالت ذوب آهـن مهم دانسـت و افـزود: 
افزایـش تولید ایـن محصـول در این شـرکت موجب 
کاهش قیمت تمام شده مى شـود. وى بااشاره به دیگر 
موفقیت هـاى چشـمگیر امسـال این شـرکت گفت: 
همچنین در فروردین امسـال باتولید 108 هزار و 280 
تن کک بیشترین میزان تولید ماهانه این شرکت به ثبت 

رسید.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از تصویب چهار طرح گردشــگرى با 
سرمایه گذارى 200 میلیارد تومان در این استان خبر داد.
فریدون اللهیارى افزود: این طرح ها که بیشــتر شامل 
احــداث مراکــز اقامتــى و مجموعه هــاى تفریحى 
گردشــگرى اســت، در کارگروه میــراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى اســتان بــه تصویب

رسید.
وى افزود: محــل اجراى این طرح هــا آران و بیدگل، 
خوانســار، خوروبیابانک و سمیرم و باســرمایه گذارى 

بخش خصوصى است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان ظرفیت پذیرش ایــن مجموعه ها و 
مراکز را ســاالنه بالغ بر 15 هزار گردشگر برآورد کرد و 
گفت: تأسیسات ایجاد شده مى تواند میزان ماندگارى 

گردشگران را افزایش دهد.
وى همچنین دربــاره برند گردشــگرى اصفهان نیز 
گفت: جلســه اى با حضور اســتاندار اصفهان در این 
هفته پیش رو برگزار مى شود که در آن هماهنگى ها و 
برنامه ریزى هاى نهایى براى تعیین برند گردشــگرى 
اصفهان صورت خواهد گرفــت و براى رونمایى آن نیز 

زمانى تعیین مى شود.

معاون اشــتغال و کارآفرینى اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان گفت: تاکنون در طرح کارورزى22 
هزار نفر ثبت نام کرده اند که سهمیه اصفهان چهار هزار و 

723 نفر در سال جارى در نظر گرفته شده است.
کمال الدین میرهادى در رابطه با متقاضیان طرح کارورزى 
در اصفهان اظهار داشــت: تاکنون 22 هزار نفر در سایت 
ثبت نام کرده اند که چهار هزار نفر آنهاواجد شرایط شناخته 
شــده اند و تعداد بنگاه هاى متقاضى و واحدهاى پذیرنده 

کارورزان نیز تا کنون به 600 بنگاه رسیده است.
وى با اشاره به ســهمیه اصفهان در طرح کارورزى گفت: 
سهمیه اصفهان چهار هزار و 723 نفر در سال 96 در نظر 

گرفته شده است، اما در صورتى که تعداد واجدین شرایط 
ثبت نام شده زیاد باشد، امکان افزایش سهمیه هر استان 

وجود دارد.
معاون اشــتغال و کارآفرینى اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان با بیان اینکــه امکان افزایش 
تعداد کارورزان در اصفهان وجــود دارد، ادامه داد: امکان 
دارد عده اى به دلیل درســت ثبت نکردن اطالعات واجد 
شرایط شناخته نشده باشــند، اما با اعالم زمان ویرایش 
توسط وزارت خانه و ویرایش اطالعات ناقص، ممکن است 
عده اى از ثبت نام شده هاى قبل نیز واجد شرایط شناخته

 شوند.

تصویب 4 طرح گردشگرى در 
استان اصفهان 

ثبت نام22 هزار نفر 
در طرح کارورزى 

اســتاندار اصفهان گفت: تاکنون درحدود 50 درصد 
واحدهاى تولیدى اســتان براى دریافت تسهیالت 
بسته حمایتى دولت از واحدهاى کوچک و متوسط 
ثبت نام کرده اند و هر واحدى که احســاس مى کند 
مى تواند از این تسهیالت در راستاى رونق و برطرف 
شدن مشــکالت واحد تولیدى خود استفاده کند، در 

این طرح ثبت نام کند.
رسول زرگرپور با اشاره به گزارش ارائه آمار مقایسه اى 
تعداد ثبت نام واحدهاى تولیدى بحران زده در سایت 
بهین یاب اظهار داشــت: امســال در طــرح رونق 
واحدهاى تولیدى استان هزار و شش مورد ثبت نام 
در سایت بهین یاب صورت گرفته که 17 مورد مربوط 
به بخش معدن، 809 مورد در بخش صنعت و تجارت 

و بقیه مربوط به بخش کشاورزى بوده است.
وى با اشــاره به اینکه تاکنون درحــدود 50 درصد 
واحدهاى تولیدى اســتان براى دریافت تسهیالت 
طرح رونق ثبــت نام کرده و 35 درصد تســهیالت 
دریافت کرده انــد، افزود: هر واحدى که احســاس 
مى کند مى تواند از این تسهیالت در راستاى رونق و 
برطرف شدن مشکالت واحد تولیدى خود استفاده 

کند، در این طرح ثبت نام کند.
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه اگــر واحدهاى 
صنفى تولیدى به تنهایى براى دریافت تســهیالت 
بــه بانک هــا مراجعه کننــد روند دریافــت کندتر 
خواهد بود، پیشــنهاد کــرد: اتاق اصنــاف باید با 
تشکیل ســامانه و ثبت نام واحدها، واحدهاى ثبت 
نامــى در این طرح را پایش و ســپس بــه بانک ها 
معرفى کرده و ســقف تســهیالت را نیز مشخص 

کند.
وى در خصوص ارزیابى عملکرد بانک ها در راستاى 
اجراى این طرح، ابــراز داشــت: از بانک هایى که 
همکارى داشــته اند قدردانى مى شود و بانک هایى 
نیز که در این رابطه کم کارى کرده اند باید به مدیران 

عامل این بانک ها اعالم شود.
زرگرپور به مشــکالت برخى واحدهــاى صنعتى با 
سازمان محیط زیســت اشــاره و مطرح کرد: باید 
واحدهاى صنعتى که محیط زیســت جانمایى آنها 

را نادرســت اعالم کرده در کمیته هاى کارشناسى 
و تخصصى، بررســى و تصمیمــات الزم براى آنها 

اتخاذ شود.
وى با اشاره به مشــکل حق بیمه مشاغل سخت و 

زیان آور و بیمه کارگران بازنشسته پلى اکریل گفت: بر 
اساس مصوبه کارگروه تخصصى تسهیل و رفع موانع 
تولید، ســازمان تأمین اجتماعى باید همکارى هاى 

الزم را براى رفع این مشکالت داشته باشد.

ثبت نام نیمى از واحدهاى تولیدى 
اصفهان براى دریافت تسهیالت

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
از دستگیري دو ســارق حرفه اي منزل و کشف چندین 
فقره سرقت به ارزش پنج میلیارد ریال در عملیات ویژه 

کارآگاهان پایگاه غرب این پلیس خبر داد.
سرهنگ ستار خسروى با اشاره به دستگیرى دو سارق 
منزل و کشف پنج میلیارد ریال سرقت در اصفهان اظهار 
داشت: در پى شکایت یکى از شهروندان مبنى بر سرقت 
منزل وى، بررسى موضوع در دســتور کار کارآگاهان 

پایگاه غرب پلیس آگاهى استان قرار گرفت.
وى افزود: کارآگاهان تحقیقات خــود را در این زمینه 
آغاز کرده و با انجام یکسرى اقدامات علمى و تخصصى 
توانســتند رد پاى یکى از سارقان ســابقه دار را در این 

سرقت شناسایى کنند.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
در ادامه گفت: پس از شناسایى این سارق، کارآگاهان با 
هماهنگى مقام قضائى وى را در مخفیگاهش دستگیر 
کردند که در تحقیقات صورت گرفتــه به چندین فقره 
سرقت منزل در شهر اصفهان با همدستى فرد دیگرى 

اقرار کرد.
وى بیان داشــت: بــا پیگیرى هاى ویــژه کارآگاهان 
پلیس آگاهى، همدســت متهم نیز طــى عملیاتى در 
یکى از اســتان هاى همجوار شناســایى و دســتگیر

 شد.
سرهنگ خسروى با بیان اینکه ارزش اموال به سرقت 
رفته توسط متهمان بیش از پنج میلیارد ریال برآورد شده 
اســت، عنوان کرد: تمامى مالباختگان مورد شناسایى 
قرار گرفتند و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونى به مراجع قضائى معرفى شدند.
وى در ادامه از افزایش کشفیات سرقت منزل در چهار 
ماهه ســال جارى خبر داد و گفت: در چهار ماهه سال 
جارى با تالش کارآگاهان پلیس آگاهى شاهد رشد 2/9 
درصدى در کشف سرقت منزل و کاهش 9/2درصدى 

در وقوع سرقت منزل بودیم.

یک عضو مجمع نمایندگان اصفهان با اشاره به جلسه 
نمایندگان اصفهان با گزینه پیشــنهادى وزارت دفاع 
گفت: اکثریت نمایندگان استان اصفهان از حضور حاتمى 

در دولت دوازدهم استقبال کردند.
ناصر موســوى الرگانى گفت: امیــر حاتمى در مجمع 
نمایندگان اصفهــان براى ارائــه برنامه هایش حضور 

پیدا کرد.
وى افزود: نمایندگان استان اصفهان مشکالتى همچون 
توســعه فرودگاه اصفهان و همکارى هاى وزارت دفاع 
براى این مهم را مطرح کردنــد که بعد از صحبت هاى 
نمایندگان، وزیر پیشــنهادى دفاع نیز برنامه هایش را 

توضیح داد.
نماینده فالورجــان در جمع بندى این جلســه گفت: 
اعضاى مجمع اصفهان با حضور امیر حاتمى در کابینه 
دوازدهم موافق هستند که قرار شد وزیر پیشنهادى دفاع 
بعد از رأى اعتمــاد، مجدداً در جلســه مجمع اصفهان 

حضور پیدا کند.

دستگیرى 2 سارق منزل 
و کشف 5 میلیارد ریال 

سرقت 

وزیر پیشنهادى دفاع،
برنامه هایش را به 
نمایندگان اصفهان داد

خطــوط تولیِد شــرکت پلى اکریل اصفهــان از ابتداى 
ســال جارى به دلیل کمبود نقدینگى تعطیل اســت و 
این شــرکت، کارگران خود را به بیمــه بیکارى معرفى 
کرده اســت؛ در حال حاضر فقط درحــدود 500 کارگر 
نگهبانى و مراقبت در این شــرکت مشــغول هستند و 
بیش از هزار کارگر متخصص شــرکت، حقوق بیکارى 
مى گیرند. این کارگران قرار اســت از اول مهر به سرکار

 بازگردند.
عالوه بر پلى اکریل، شــرکت DMT که از شرکت هاى 
اقمارى پلى اکریــل و داراى چند صد کارگر اســت، در 
تعطیلى موقت به سر مى برد. در ماه هاى گذشته هیئت 
حمایتى دولت در کارخانه مستقر شده اند و تالش دارند 

مشکالت این واحد تولیدى را رفع کنند.
علیرضا خرمى،عضو شــوراى اســالمى کار شــرکت 
پلى اکریــل ایران با ابــراز امیدوارى در مــورد آتیه این 
شرکت قدیمِى نساجى کشور گفت: 45 روز تا بازگشت 

به کار کارگران باقى مانده و قرار است اول مهرماه همه 
کارگرانى که در حال حاضر حقوق بیکارى مى گیرند، به 

کارخانه بازگردند.
وى بــا بیــان اینکــه هنــوز تســهیالت 20 میلیارد 
تومانــى وعده داده شــده به شــرکت تعلــق نگرفته، 
گفــت: امیدواریــم مشــکالت ادارى تخصیــص 
تســهیالت هرچه زود تــر حل شــود و بــا دادن این 
اعتبار مالى، قفل هاى قطب نســاجى کشــور گشوده 

شود.
خرمى از برگزارى جلسه اى با مدیران کارخانه در روزهاى 
گذشــته خبر داد و گفت: در این جلســه امیدوارکننده، 
مدیران گفتنــد که تا 15 روز آینده شــروع به راه اندازى 
خطوط تولید خواهند کرد و در   نهایت تا پانزدهم مهرماه، 

کارخانه به ظرفیت کامل خواهد رسید.
این فعال کارگرى اظهار داشــت: چشم امید پرسنل پلى 

اکریل به همت مسئوالن دوخته شده است.

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: هزینه 
اجراى فاز اول پروژه نمایشگاه بین المللى اصفهان 150 

میلیارد ریال بوده است.
ایرج مظفر در خصــوص این پروژه گفــت: عملیات 
اجرایى پروژه نمایشگاه بین المللى اصفهان در آذرماه 
94 آغاز شــد و قرار اســت در نیمه دوم امسال تکمیل 

شود.
وى با بیان اینکه 60 درصد از سهم نمایشگاه در اختیار 
شهردارى اصفهان است، افزود: این پروژه با مشارکت 
شهردارى اصفهان و شرکت نمایشگاه ها در کمربندى 
شرق اصفهان، بین سازمان انرژى اتمى و پادگان شهید 

بهشتى ناجا در دست اجراست.
وى به هزینه هــاى اجرایى این طرح اشــاره و اعالم 
کرد: هزینه اجرایى جهت بهره بردارى از سالن عالمه 
مجلسى 920 میلیارد ریال و هزینه اجراى فاز اول 150 

میلیارد ریال بوده است.
معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان مساحت 
فاز اول طرح را 17 هکتار عنــوان کرد و گفت: فاز اول 
پروژه شامل ســالن اصلى عالمه مجلســى به همراه 
زیرساخت هاى الزم اولیه شامل ساختمان الکتریکال، 
ســاختمان مکانیکال، ســاختمان ادارى، ساختمان 

پشتیبانى، فضاى ســبز، فضاى خدماتى، پیاده روها، 
جاده هاى داخلى، جاده هاى خارجى، ســرویس هاى 
بهداشتى، ساختمان ورودى ســالن عالمه مجلسى، 

گمرك، پست، صرافى، بانک و پارکینگ روباز است.
مظفر خاطرنشــان کــرد: در فازهاى بعــدى پروژه 
نیز هشــت ســالن هفــت هــزار مترى، مســجد، 
فودکــورت هــا، ســالن همایــش و رســتوران ها 
دیده شــده اســت که بــه مــرور تکمیــل خواهد

شد.

هزینه 15 میلیاردى
 براى احداث نمایشگاه بین المللى اصفهان

سردار معصوم بیگى رئیس پلیس استان شد

چشم امید پرسنل پلى اکریل به همت مسئوالن
عضو شوراى اسالمى کار: منتظر بازگشایى خطوط تولید در مهرماه هستیم

سخنگوى نیروى انتظامى گفت: با صدور حکمى از 
سوى فرمانده ناجا، سردار مهدى معصوم بیگى به 

عنوان رئیس پلیس استان اصفهان منصوب شد.
سردار سعید منتظرالمهدى با اشــاره به تغییر 
فرماندهان انتظامى دو استان اصفهان و استان 
خراسان رضوى اظهار داشــت: با حکم سردار 
اشــترى فرمانده ناجا، ســردار قادر کریمى که 
پیش از این جانشــین فرمانده انتظامى پایتخت 
بود به عنوان فرمانده انتظامى خراســان رضوى 

منصوب شد.
سخنگوى ناجا ادامه داد: همچنین براساس حکم 
صادره از سوى فرمانده ناجا، سردار معصوم بیگى 
نیز به عنوان رئیس پلیس استان اصفهان منصوب 

شد.
سردار معصوم بیگى پیش از این به عنوان جانشین 

رئیس پلیس پیشگیرى ناجا فعالیت مى کرد.

قاســم عبد ا... زاده، قائم مقام توانمندســازى سازمان 
بهزیستى کشــور در اصفهان گفت: تسهیلگرى براى 
ایجاد اشتغال و تأمین مسکن، اولویت بهزیستى براى 

جامعه هدف است.
وى با اشاره به اینکه سایر 
حــوزه هــاى تخصصى 
بهزیســتى  ســازمان 
یعنى حوزه  پیشــگیرى، 
توانبخشــى و اجتماعــى 
دیگــر  هــاى  جنبــه 
توانمندســازى را پوشش 
مــى دهند، گفــت: حوزه 
توانمند ســازى بهزیستى 
به دنبال توانمند ســازى 
جامعــه هــدف در حوزه 

تحقــق  بــراى  و  اســت  اشــتغال  و  مســکن 
ایــن امــر نیازمنــد شــرکاى اجتماعــى اســت.

وى با بیان اینکه مشــکل ســازمان بهزیستى بیش از 
مشکالت اقتصادى ناشــى از فقر فرهنگى و اجتماعى 

است، اظهار داشت: براى ایجاد اشــتغال با مشارکت 
خیرین، کار فرمایان و بانک ها توانسته ایم بیش از 47 
هزار فرصت شغلى را براى جامعه هدف بهزیستى ایجاد 
کنیم که بیش از 24 هزار مورد آن به واسطه تسهیالت 
بانکى ایجاد شــده است و 
سهم معلولین از این میزان 
50 تا 55 درصد بوده است.
 عبدا... زاده با اشــاره به 
اینکه معلوالن نباید نگران 
تأمین مسکن خود باشند، 
گفــت: دولــت در برنامه 
ششم توسعه طرح مسکن 
اجتماعى را بــا محوریت 
بنیــاد مســکن انقالب 
اسالمى در دستور کار قرار 
داده و در این راستا سهم سازمان بهزیستى را نیز در هر 
سال 25 هزار واحد مســکونى تعریف کرده است که با 
تحقق حتى ده هزارواحد مسکونى از این میزان تعهد، 

شاهد اتفاقاتى بسیار خوبى خواهیم بود. 

ساخت 25 هزار واحد مسکونى براى معلوالن
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قبوض عوارض نوسازى 
شهریورماه توزیع مى شود

رئیس اداره ممیزى و درآمد شهردارى اصفهان گفت: 
قبوض عوارض نوسـازى و عمران شهرى شهردارى 

اصفهان شهریورماه توزیع مى شود.
مهدى زارعى اظهارداشت: قبوض عوارض نوسازى و 
عمران شهرى و عوارض کسب و پیشه طى دو مرحله 
در سـال به صورت انبـوه در مناطق 15 گانه شـهرى 

توزیع مى شود.
وى با اشـاره به اینکـه مرحلـه اول قبـوض عوارض 
نوسازى و عمران شهرى شهریور ماه توزیع مى شود، 
افزود: پس از توزیع قبوض، شهروندان تا پایان مهرماه 

فرصت دارند عوارض مرحله اول را پرداخت کنند.
رئیـس اداره ممیـزى و درآمـد شـهردارى اصفهـان 
تأکیدکرد: شـهروندان اصفهانى مى تواننـد با مراجعه 
به سـایت شـهردارى به آدرس isfahan.ir عوارض 
سالیانه خود را از طریق کارت هاى بانکى عضو شبکه 

شتاب، پرداخت کنند.
 زارعى با بیان اینکه شهروندان محور اصلى توسعه شهر 
هستند، گفت: در این راستا مدیریت شهرى به همکارى 
و مشارکت آنها نیازمند است چرا که پرداخت به موقع 

عوارض، ضامن توسعه و رشد شهر است.

برگزارى کنگره بزرگداشت 
شهداى منطقه 10 

اولین کنگره بزرگداشت شهداى منطقه 10 اصفهان 
با هدف معرفى سبک زندگى شـهدا و الگو بردارى از 

اخالق و منش شهدا امروز برگزار مى شود.
 عبدالرسول امامى، مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان 
اظهارداشـت: در کنگره شـهدا، از مجموعه ده جلدى 
شناسنامه شـهداى منطقه رونمایى مى شود و در این 
شناسنامه اطالعات، زندگینامه، وصیتنامه و خاطرات 
اطرافیان  400 شهید منطقه به همراه عکس،  فیلم و...

جمع آورى شده است.

فعالیت 3 سالن 
پردیس سینمایى در کاشان 

ظرفیت سالن هاى سینماى کاشان به بیش از 550نفر 
ارتقا یافته است.

کاشـان  شهرسـتان  سـینمایى  مجتمـع  مدیـر 
گفـت: ظرفیت سـالن هـاى پردیـس سـینماى این 
شهرسـتان بـه 550نفـر ارتقـا یافتـه اسـت .احمـد 
حسـینى خالویـى با بیـان اینکـه تمامى سـالن هاى 
نمایش این شـهر سـتان بـه پخـش دیجیتـال ارتقا 
یافته اند، افزود : در حدود 200هزار عالقه مند به هنر 
نمایشى مخاطب تماشاى فیلم هاى اکران شده بر پرده 

نقره اى سالن هاى سینماى  این شهر ستان هستند .

مستعدان حوزه تجارت 
بین الملل شناسایى مى شوند  

رئیس کمیسـیون تجارت اتـاق بازرگانـى اصفهان با 
بیان اینکه به دنبال شناسایى مستعدان حوزه تجارت 
بین الملل و صادرات هستیم، گفت: مرکز رشد صادرات 
با هدف توسـعه تجارت الکترونیک در اصفهان ایجاد 

مى شود.
مسعود گلشیرازى درباره تشکیل مرکز رشد صادرات 
اصفهان اظهار داشـت: این طرح به عنوان پیشنهاد از 
طرف کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى استان اصفهان 
مطرح شده است و به دنبال این هستیم تا با ایجاد این 
مرکز در راستاى رشـد صادرات و تجارت الکترونیک 
گام هاى مؤثـرى برداریم. وى ادامه داد: خوشـبختانه 
پیشنهاد تشـکیل مرکز رشـد صادرات اصفهان مورد 
اقبال هیئت نماینـدگان اتاق بازرگانـى اصفهان قرار 

گرفته و مراحل اجرایى آن برنامه ریزى خواهد شد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى اصفهان با بیان 
اینکه این اتاق وظیفه خود مى داند تا بتواند مسـتعدان 
حوزه تجـارت بین الملل و صادرات را شناسـایى کند، 
خاطرنشان کرد: هدف مرکز رشـد صادرات این است 
کـه گروه هاى شناسـایى شـده را طـى برنامـه کوتاه 
مدت آماده کـرده تا به عنـوان واحدهـاى EMC که 
شـرکت هاى مدیریـت صـادرات هسـتند بـه کمک 
واحدهـاى تولیـدى و تجـارى کشـور آمـده و نقش 

واسطه گرى را ایفا کنند.

خبر

مدیر بازرسى و نظارت بر اصناف اســتان اصفهان گفت: 
نزدیک به 50 میلیارد ریال صنایع دستى قاچاق در واحدهاى 

صنفى اصفهان جمع  آورى و تنظیم پرونده شد.
جواد محمدى فشارکى درباره آخرین فعالیت هاى بازرسى 
اصناف در بحث قاچاق کاال اظهار داشــت: با بررسى هاى 
انجام شــده در واحد هاى صنفى به این نتیجه رسیدیم که 
کسبه شاغل در سطح شــهر متخلف نیستند و علت اغلب 
خطاها عدم آموزش اســت. وى تصریح کــرد: در این راه 
کمیته آموزش و پیشگیرى تشکیل شد که در آن بازرسان 
به مجموعه هاى صنفى مراجعه کرده و با مشاهده تخلف ها، 
راه کارهاى الزم به کســبه آموزش داده شده و فرجه یک 

هفته اى براى رفع تخلف به آنها داده مى شــود. وى ادامه 
داد: پس از فرجه یک هفته اى در صــورت تکرار تخلف، 
پرونده بررسى مى شود.  وى بیان کرد: این موضوع در سال 
جارى حتى در موضوع کاالى قاچاق نیــز ادامه دارد و در 
صورت مشاهده، کاالى قاچاق در همان لحظه ثبت و ضبط 
مى شود. مدیر بازرسى و نظارت بر اصناف استان اصفهان 
گفت: به عنوان مثال در مجموعه صنایع دستى نزدیک به 
50 میلیارد ریال در واحدهاى صنفى کاالهاى صنایع دستى 
قاچاق جمع  آورى و تنظیم پرونده شده و این در حالى است 
که در سال 95 به همین واحدهاى صنفى تذکرات خاص 

داده شده بود.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: تاکنون 22 
کاروان در قالب 12 پرواز از استان اصفهان به حج اعزام 
شدند که 12 پرواز دیگر از این استان در روزهاى آینده به 

سرزمین وحى اعزام خواهند شد.
غالمعلى زاهدى در خصوص اعزام کاروان هاى حجاج 
اصفهانى به ســرزمین وحى اظهارداشت: تا امروز نیمى 
از کاروان هاى حجاج اصفهان راهى عربستان شده اند و 

نیمى از آنها در صف اعزام هستند.
وى افــزود: هنوز 12 پــرواز دیگــر از اصفهان حرکت 
نکرده اند که در روزهاى آینده به ســرزمین وحى اعزام 

خواهند شد.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: هنوز یکى از 
پروازها قطعى نشده است اما تا 24 مرداد اعزام کاروان ها 
ادامه خواهد داشت و البته احتمال دارد آخرین پرواز به روز 

25 مردادماه موکول شود.
وى در رابطــه بــا امنیت حجــاج خاطرنشــان کرد: 
تاکنون هیچ گونه مشــکلى متوجه زائران نبوده اســت 
و از نظــر امنیتى زائران بدون مشــکل تاکنون ســفر 

کرده اند.
زاهدى تأکید کرد: قرار بر این بوده اســت تا بازگشــت 
کاروان هاى حجاج از 15 شهریورماه باشد اما هنوز قطعى 

نشده است.

نیمى از حجاج اصفهانى به 
عربستان اعزام شدند

جمع آورى 5 میلیاردى ریالى 
صنایع دستى قاچاق 

معاون اجتماعى فرماندهى نیروى انتظامى استان اصفهان گفت: مأموران نیروى انتظامى طى عملیاتى اقدام به دستگیرى 64 دختر و پسر نیمه عریان در یکى از ویالهاى اطراف 
شهر اصفهان کردند.

سرهنگ جهانگیر کریمى با اشاره به دستگیرى تعدادى دختر و پســر در یکى از ویالهاى اطراف کالنشهر اصفهان اظهار داشت: با اخذ دستور مقام قضائى، نیروهاى پلیس طى 
عملیاتى اقدام به دستگیرى 64 نفر از دختران و پسران نیمه عریان در استخر پارتى اطراف شهر اصفهان کردند.

وى با بیان اینکه این افراد به بهانه جشن تولد در یک ویال جمع شــده بودند، عنوان کرد: بیش از 90 درصد آنها مجرد بوده و به صورت نیمه برهنه در یک استخر مشغول خوردن 
مشروب و رقص و پایکوبى بودند.

 سرهنگ کریمى تصریح کرد: در این عملیات مقدارى مشروبات الکلى و مواد مخدر از متهمان کشف و ضبط و پرونده آنها براى رسیدگى بیشتر به مراجع قضائى ارسال شد.
گفتنى است عوامل این شبکه به منظور ترویج و اشاعه فساد و فحشا در فضاى مجازى، فیلم هایى از مراسم هاى استخرپارتى خود را در شبکه هاى اجتماعى منتشرکرده بودند.

با افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت قرمز از نیمه دوم 
سال 95، مصرف این محصول به حد چشمگیرى کاهش 
یافته و درصد کمترى از مردم توانایى تهیه آن را دارند. البته در 
سال هاى اخیر قیمت باالى گوشت قرمز همواره دهک هاى 
پایین جامعه را براى خرید این محصول پروتئینى مورد نیاز 
با مشکل مواجه کرده، اما از زمستان سال گذشته وضعیت 
نوسان قیمت گوشت به گونه اى شد که فعالیت بسیارى از 
دست اندرکاران این حوزه را نیز تحت الشعاع قرار داد تا جایى 
که نرخ این کاال در برخى از نقاط استان به کیلویى 40 تا 50 

هزار تومان به باال هم رسید.
با وجود این، اقدامات مسئوالن جهاد کشاورزى و ستاد تنظیم 

بازار کشور و استان از سال گذشته براى متعادل تر شدن نرخ 
گوشت راه به جایى نبرده و به گفته نماینده مردم سمیرم در 
مجلس، پیش بینى مى شــود با افزایش 40 درصدى نرخ 
نهاده هاى دامى دوباره گرانى افسارگسیخته گوشت قرمز 

در راه  باشد.
اصغرسلیمى افزود: قیمت گوشت ارتباط مستقیمى با تغییر 
نرخ نهاده هاى دامى دارد و اگر خبرها در زمینه افزایش نرخ 
نهاده هاى دامى صحت داشته باشد، باید منتظر افزایش نرخ 

گوشت به مراتب گران تر از نرخ کنونى باشیم.
وى ادامه داد: با افزایش نرخ نهاده هــاى دامى به ویژه در 
فصل زمستان و پاییز، گرانى بى رویه گوشت در بازار تشدید

 مى شــود و از همین رو با افزایش نرخ نهــاده هاى دامى 
مشخص است که باید دهک هاى کم درآمد جامعه با خرید 
گوشت قرمز خداحافظى کنند. وى با بیان اینکه افزایش 40 
درصدى جو اگر صحت داشته باشد، گرانى افسار گسیخته 
گوشت را داغ تر مى کند، یادآورشد: سونامى گرانى گوشت 
با افزایش چندبرابرى نهاده هاى دامى  به اوج  خود مى رسد.
اما گویا شرکت پشتیبانى امور دام اصفهان براى جلوگیرى 
از افزایش دوباره نرخ گوشت اقدام به واردات گوشت کرده 
است. مدیرکل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان 
در این خصوص با اشاره به اینکه در راستاى سیاست هاى 
تنظیم بازار گوشت قرمز و مرغ شرکت پشتیبانى امور دام 
اقدام به واردات این دو فرآورده پروتئینى کرده است، تأکید 
کرد: هیچ محدودیتى براى عرضه فرآورده هاى پروتئینى 

درسطح استان وجود ندارد.
على اکبر نجفى افزود: با التهاب قیمت گوشــت قرمز در 
روزهاى اخیر با همکارى بخش خصوصى و با تعامل کمیته 
تنظیم بازار استان، گوشت قرمز از آسیاى میانه ارمنستان، 
گرجستان وارد ایران و استان اصفهان شده است.وى با بیان 
اینکه در سال جارى تمام صادرات دام زنده به کشورهاى 
حاشیه خلیج فارس متوقف شده است، گفت: روزانه بین 80 
تا 100 تن گوشت قرمز گوسفندى الشه اى از کشورهاى 
ذکر شده وارد کشور مى شــود که با قیمت 29 هزار تومان 
براى هر کیلو توسط واردکننده و قیمت مصرف کننده در 

استان اصفهان 32 هزار تومان به مردم عرضه مى شود.

 اکران فیلم هاى جشنواره کودك در اصفهانبازار گوشت قرمز در انتظار گرانى افسارگسیخته

پژوهشگران شرکتى دانش بنیان در اصفهان به فناورى 
زیستى تقسیم جنین گاو دست یافتند.

مدیرعامل شرکت فکا اصفهان تقسیم جنین را یکى از 
فناورى هاى زیستى بیان کرد و گفت: کاربرد این روش 

علمى در تکثیر جنین هاى با ارزش اصالحى باالست.
جمشــید جلیل نژاد افزود: با توجه به محدودیت تعداد 

تخمک هاى گرفته شده 
از دام هاى برتر، با بهره 
گیرى از ایــن روش مى 
توان جنین هاى حاصل 
از دام هاى با ارزش را در 
مراحــل ابتدایى تکوین 
تقسیم کرد و هر جنین را 
به دو تا سه برابر افزایش 

داد.
وى روش تقسیم جنین 
را روشى بسیار ارزشمند 

براى مقاصد پژوهشــى بیان کرد و گفت: جنین هاى 
تولید شده در این فناورى داراى ویژگى ها و خصوصیات 
مشابه یکدیگر هســتند و مى توان این جنین ها را در 

محیط آزمایشگاهى از نظر متغیرهاى خونى، داروهاى 
مصرفى و پروتکل هاى همزمان سازى روى دام گیرنده 

پژوهش هاى مقایسه اى انجام داد.
مدیرعامل شرکت فکا اصفهان افزود: انتخاب الگوى 
بارورى بهتر جنین هاى دام در محیط آزمایشــگاهى، 
تولید جنین بدون هیچ محدودیت نژادى، نیاز نداشتن 
به تجهیزات آزمایشگاهى 
کاهــش  نقیمــت،  گرا
صدمات ناشــى از روش 
هاى تشخیص در جنین 
پــس از النــه گزینى و 
صرفه اقتصــادى باال از 
ویژگى هــاى این روش 

است.
جلیل نژاد گفت: تا پیش 
از این از یــک دام در بازه 
زمانــى شــش ماهه در 
حدود 20 جنین گرفته مى شــد که با دستیابى به این 
روش علمى این تعداد جنین به دو ســه برابر افزایش 

یافت. 

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: 
فیلم هاى شاخص جشــنواره کودك در اصفهان اکران 
مى شود که از آن جمله فیلم« 21 روز بعد» به کارگردانى 

محمدرضا خردمندان است.
مصطفى حسینى اظهار داشــت: فیلم هاى بسیار خوبى 
در بیست و چهارمین جشــنواره کودك و نوجوان اکران 
شــده اســت که برخى از آنها در ســینماهاى اصفهان 
اکــران خواهــد شــد. وى با بیــان اینکــه فیلم« 21 
روز بعــد» در پردیــس ســینمایى چهارباغ و ســالن 
اصلى سینماســپاهان اکران شده اســت، گفت: فیلم 
«ســاعت 5عصر» بــه کارگردانى مهــران مدیرى در 
سینماهاى ساحل، ســالن شماره2 ســینما سپاهان و 

سالن 4 پردیس ســینمایى چهارباغ به روى پرده رفته 
است.

حسینى با بیان اینکه از این هفته فیلم «سارا و آیدا» در 
سینما فلسطین جاى فیلم مهران مدیرى را خواهدگرفت، 
بیان داشت: فیلم «ســاعت 5 عصر» در سینما یاسمن 
شاهین شــهر، سالن یک ســینما فرهنگ فوالدشهر و 
سینما بهمن کاشان و سینما بهار گز نیز اکران شده است.
مدیر امور ســینمایى حــوزه هنرى اســتان اصفهان 
اضافه کرد: همچنین در ســالن شماره 2سینما فرهنگ 
فوالدشــهر و ســالن 2 و 3 مجتمع ســینمایى کاشان 
فیلم هاى «نهنگ عنبر 2» و«21 روز بعد» اکران  شده 

است.

دستگیرى 64 دختر و پسر در «استخرپارتى»

دستیابى پژوهشگران به فناورى تقسیم جنین گاو

ساسان اکبرزاده
«در سال تحصیلى 97-96، در استان اصفهان 860 هزار 
دانش آموز وارد کالس هاى درس خواهند شد و ما شاهد 
3 درصد رشد دانش آموز نسبت به سال گذشته، خواهیم 
بود. این در حالى است که 1/5 درصد از سه درصد رشد 
دانش آموزى سال جدید به دلیل مهاجرت پذیرى و 1/5 

درصد رشد واقعى جمعیت دانش آموزى است.»
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در نشست با 
اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار در خانه معلم 
شماره 3 برگزار شده بود با بیان این مطلب گفت: امسال 
چهارمین ســال تحصیلى مدیریت من در دوره تدبیر و 
امید آغاز شــده و آموزش و پرورش استان اصفهان در 
سه سال گذشته در پروژه مهر و بازگشایى مدارس، رتبه 
برتر کشور را به خود اختصاص داده است و امسال نیز در 

استمرار این حرکت، گام خواهیم برداشت. 
محمدحسن قائدیها تأکید کرد: اعتماد مردم به آموزش 

و پرورش باید بیشتر شود. 
وى با بیان اینکه براى بازگشــایى مدارس در ســال 
تحصیلى جدید، آموزش و پرورش در حال آماده سازى 
مقدمات است گفت: فعالیت کارگروه پروژه مهر آغاز شده 
و به زودى ســمینار دو روزه رؤساى آموزش و پرورش 

استان و گلپایگان برپا خواهد شد.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از کمبود 
سه هزار نیروى انسانى در آســتانه بازگشایى مدارس 
در استان اصفهان خبر داد و گفت: امید داریم با کمک 
شوراى آموزش و پرورش استان همچون سال گذشته، 
با کمترین آســیب، سال تحصیلى را شــروع کنیم و با 
استفاده از قانون خرید خدمات آموزشى که در سه سال 
اخیر اجرا شــده و خروجى خوبى هم داشته است، این 

کمبود مرتفع شود. 
قائدیها در ادامه اظهار داشت: طى سه سال قبل براى به 
صدا درآمدن زنگ مدارس ما ابتکار داشته ایم و در اولین 
ســال مدیریتى ام در آموزش و پرورش استان اصفهان 
با زنگ دبیرســتان شــهید منتظرى نجف آباد، سال 
تحصیلى آغاز شــد. این در حالى بود که این دبیرستان 
234 دانش آموز شهید در زمان تحصیل، تقدیم انقالب 

کرده است.
سال دوم زنگ شروع سال تحصیلى با حضور مسئوالن 
در ناحیه 2 و مدرسه استثنایى طاها به صدا درآمد و سال 
سوم نیز در یکى از مدارس کارآفرینى یعنى هنرستان 
خّیرساز فضیلتى در ناحیه 3، زنگ آغاز سال تحصیلى 
نواخته شد و امیدواریم امســال با پنج کمیته اى که در 
پروژه مهر تشکیل شده، ســال تحصیلى بسیار خوبى 

آغاز شود.

وى تفویض اختیار در ســاماندهى نیروى انســانى و 
بودجه بندى به آموزش و پرورش اســتان اصفهان را از 
اقدامات واگذار شده برشمرد که آموزش و پرورش استان 

اصفهان در حال انجام دادن آنهاست.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: هیچ اتفاقى در خصوص ســند 2030 در اســتان 
اصفهان رخ نداده و نخواهد داد و در حقیقت این سند به 
استان ها براى اجرا ابالغ نشده است و نخواهد شد. ضمن 
اینکه وزیر وقت آموزش و پرورش، یونسکو را موظف 
کرد که یک پاراگراف به سند 2030 اضافه کند مبنى بر 
اینکه جمهورى اسالمى ایران بخشى از مفاد این سند را 
که با هویت هاى دینى و مذهبى مغایرت داشته باشد اجرا 
نمى کند. این در حالى است که الزامى در اجراى سند نبود 

و در کشور هم اجرا نشده و نخواهد شد.
قائدیها ادامه داد: بیش از یک سوم واحدهاى آموزشى 
استان اصفهان نیازمند مقاوم سازى است و یا از واحدهاى 
تخریبى است که البته سال گذشته مدیرکل نوسازى، 
توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفته بود حدود 
60 واحد آموزشى در استان در معرض تخریب است که 
به دنبال این امر، کارگروهى تشــکیل شد و رسیدگى 
به این مدارس را بررســى کرد و تصمیماتى هم گرفته 
شد و البته باید دانست که آموزش و پرورش نمى تواند 
معجزه کرده و ایــن واحدهاى آموزشــى را به فوریت 

جایگزین کند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از مدارس 
وقفى و اســتیجارى هم ســخن به میان آورد و افزود: 

تعداد زیادى از مدارس آمــوزش و پرورش، وقفى بوده 
و به صورت اســتیجارى در اختیار ماست و طى هفت 
ماه گذشــته، ما شــش میلیارد تومان به اوقاف و امور 
خیریه و یا اشخاص حقیقى بدهکاریم که باید از محل 
بودجه ملى پرداخت شود و این مشکل کل کشور است 
و چون ما نتوانسته ایم این بدهى را پرداخت کنیم اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان علیه ما اقامه دعوا کرد تا 
حکم تخلیه مدارس را بگیرد و من از این بابت احساس 
نگرانى مى کنم. از سوى دیگر تعدادى از مدارس ما هم 
متعلق به اشخاص حقیقى است. بنابراین مى بینید که 
یک سوم مدارس نیازمند بازسازى و مقاوم سازى است، 
60 مدرسه در حال تخریب است و وجود مدارس اوقافى، 
مشکالتى اســت که آموزش و پرورش با آنها دست و 

پنجه نرم مى کند. 
وى در ادامه ابراز داشت: میزان سرانه براى شش هزار 
مدرسه استان اصفهان، 20 میلیارد تومان است ولى در 
هر نوبت، آموزش و پرورش 10 درصد این میزان سرانه 
را مى پردازد و ما حتى نمى توانیم نیازهاى جارى را تأمین 
کنیم. بنابراین متأسفانه مدیران مدارس ما هم برخالف 
قانون از مردم طلب پول مى کنند که آن را تأیید نمى کنم.

قائدیها اذعان داشت: مدیران مدارس باید بیالن کارى 
سال قبل و نیازهاى سال جدید را در اختیار مردم بگذارند 
و به آنها اعالم کنند، در ایــن صورت مردم فهیم و آگاه 
استان هم به کمک آموزش و پرورش ترغیب خواهند 
شد ولى اشکال آن اســت که مدیران ما شفاف سازى 

نمى کنند.
وى خاطرنشان کرد: سال گذشته ما به علت عدم رعایت 
قانون، چندین مدیر مدرســه را عزل کردیم و یا تذکر 
کتبى به آنها دادیم ولى قبــول کنید میزان تخلفات در 
مدارس با انجام بازرسى و کنترل، کاهش یافته است. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: همه 
باید کمک کنند تا به اهداف برسیم. 

وى تعطیلى مدارس در روزهاى پنج شــنبه را یکى از 
آسیب ها برشمرد و گفت: به دلیل تعطیلى پنج شنبه ها و 
تخصیص ساعات بیشتر به زمان تحصیل دانش آموزان، 
آنان در ساعات پایانى قادر به فراگیرى نیستند ضمن 
اینکه والدین در روزهاى پنج شــنبه در منزل نیستند و 

دانش آموز بالتکلیف است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار داشت: 
علیرغم اینکه دولت، ریالى به آموزش و پرورش استان 
براى برنامه هاى اوقات فراغت نداده، اما ما در تابستان 
سال جارى بیشترین برنامه هاى اوقات فراغت رادر 800 
مدرســه فعال کردیم و براى اجراى این فوق برنامه ها 

باید به سراغ مردم برویم.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
اذعان داشــت: امــروز تعــداد افراد تــرك تحصیل 
کرده در اســتان اصفهان از 2/5 درصد در گذشــته، 
به زیر نیــم درصد رســیده اند و دو ســال اســت ما 
به حدود 50 هزار نفــر از اتباع خارجــى حتى آنها که 
شناســنامه هم ندارند بــه صورت رایــگان آموزش 

مى دهیم.
قائدیها که به مناســبت روز خبرنگار با اصحاب رسانه 
نشســت برگزار کرده بود با تبریک بــه خبرنگاران، 
خبرنگارى را امروز کارى پراسترس و سخت دانست و 
گفت: خبرنگارى امروز در جامعه موفق است که بتواند 
همزمان با جریان حرکت کند و در بطن جامعه قرار گیرد  

و داراى قضاوت و عمل بى طرفانه باشد.

انسانىکمبود 3000 نیروى 
 در آموزش و پرورش اصفهان
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در و احد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف1- برابر رأى شماره 139660302023000524 مورخ 1396/04/31 خانم ثریا نساج پور اصفهانى به شماره 
شناسنامه 1366 کدملى 1283608324 صادره از اصفهان فرزند مهدى بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
63/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5799- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که مع الواسطه از حاج مهدى 
نساج پور اصفهانى خریدارى گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض

 طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 96/5/4 تاریخ انتشار نوبت دوم96/5/19 م الف: 
13701 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/5/241

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف1- برابر رأى شماره 139660302023000521 مورخ 1396/04/31 خانم ناهید جعفرى هرندى به شماره 
شناسنامه 349 کدملى 1286947022 صادره از اصفهان فرزند عباسعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ششدانگ 174/33 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3586- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 

اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 2- برابر راى شــماره 139660302023000522 مورخ 1396/04/31 آقاى مجید یزدخواستى به شماره 
شناسنامه 528 کدملى 1286777399 صادره از اصفهان فرزند رمضان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ششدانگ 174/33 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3586- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 96/5/4 تاریخ انتشار نوبت 

دوم96/5/19 م الف: 13727 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /5/242
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000514 مورخ 1396/4/31 على عزیزان به شماره شناسنامه 356 
کدملى 1285455061 صادره از اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ششدانگ 160/56 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 5140- اصلى واقع در بخش 2 ثبت 

اصفهان که سهم االرث از مرحوم عبدالرسول و مرحومه حاجیه بیگم رکیم مى باشد.
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139660302023000515 مورخ 1396/4/31 خانم فردوس عزیزان به شــماره 
شناسنامه 97 کدملى 1285404653 صادره از اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 160/56 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 5140- اصلى واقع 

در بخش 2 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم عبدالرسول و مرحومه حاجیه بیگم رکیم مى باشد.
ردیف 3- برابر رأى شماره 139660302023000516 مورخ 1396/4/31 خانم زهره عزیزان به شماره شناسنامه 
652 کدملى 1285506375 صادره از اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ششدانگ 160/56 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 5140- اصلى واقع در بخش 

2 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم عبدالرسول و مرحومه حاجیه بیگم رکیم مى باشد.
ردیف 4- برابر رأى شماره 139660302023000517 مورخ 1396/4/31 خانم حسنیه عزیزان به شماره شناسنامه 
581 کدملى 1285749952 صادره از اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ششدانگ 160/56 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 5140- اصلى واقع در بخش 

2 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم عبدالرسول و مرحومه حاجیه بیگم رکیم مى باشد.
ردیف 5- برابر رأى شماره 139660302023000518 مورخ 1396/4/31 خانم  طاهره عزیزان به شماره شناسنامه 
319 کدملى 1285369637 صادره از اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ششدانگ 160/56 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 5140- اصلى واقع در بخش 

2 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم عبدالرسول و مرحومه حاجیه بیگم رکیم مى باشد. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 96/5/4 تاریخ انتشار نوبت دوم96/5/19 م الف: 13741 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /5/243
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمودفاضل دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مجتبى قمارى به شوراى حل 
اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 440/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/06/13 ساعت 4 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 

م الف:5437 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/627 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان محمودفاضل دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده 1.زمان سیفى یارحق2.مجتبى 
مهدى پوراحمدى به شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره ...... ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/01 ساعت 4/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 

نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5438 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /5/628 
مزایده 

در پرونده کالســه 35 اجرایى و به موجب دادنامه 96/01/20 صادره از شعبه اول عمومى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى آقاى یونس حاجى عرب محکوم است به پرداخت .. ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در 
حق محکوم له و مبلغ یک میلیون و صد و پنجاه هزار ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى 
 350SEM تیپ CO2 مهندس على صابرعلى شرح ذیل ارزیابى گردیده است: دستگاه جوش تحت پوشش گاز
مارك SABA درابعاد 1/2*7/*8 متربه وزن حدود 70کیلوگرم به انضمام کلیه متعلقات شامل ترانس (رکتى 
فایر) موتورتغذیه سیم جوش، سیستم خنک کننده، تورچ، کپسول گاز CO2 کابل اتصال و متصل به تورچ، مانومتر، 
هیتر و غیره نصب برروى گارى دروضعیت سالم و آماده بکار 2-یکدستگاه دریل ستوى پایه متوسط داراى ارتفاع 
حدود 1/5متر بهمراه کلیه متعلقات داراى صفحه تنظیم ارتفاع گیره (ســه نظام و گیره) 3-یک عدد میزکارفلزى 
کمدى درب دار درابعاد 1/5*1/2*1متر ســالم و آماده بکار 4-یک دستگاه تراش ساخت شرکت ماشین سازى 
تبریز مدل 1357 بطــول 3متر و طول کارگیــرى 2/5متر، ســنت250، تیپ 50TN بهمــراه کلیه متعلقات، 
موتورگیریگس تفییر دور، سوپرت ها، محوراصلى(سه نظام) تابلو برق، دستگاه مرغک در وضعیت روشن سالم و 
آماده بکار 5-ابزار کار شامل: انواع آچارتخت ازسایز 8 الى22 به تعداد13عدد، انبر قفلى2عدد آچارفرانسه یک عدد، 
انبردست یک عدد، دم باریک 3عدد، خارگیر 2عدد، سیم چین1عدد، روغن دان2عدد، سمبه بزرگ1عدد، متر3مترى 
1عدد، چکش2عدد، جعبه گیربکس مارك ACTIVE یک عدد، آچارلوله گیر 1عدد، مته 19عدد ازسایز 8الى18، 
رگالتور کپسول هوا یک عدد، سنگ فرزبزرگ1عدد، انگشتى1عدد، دریل دستى برقى1عدد، کولیس2عدد، مته ا 
سایز 8تا16 به تعداد52 عدد، مته قالویز5عدد، قالویز ازسایز 4الى16 به تعداد24 عدد،الماس تراش101عدد، آچار 
آلن بزرگ3عدد و ســایر لوازم و اثاثیه تراش کارى طبق لیست صورت بردارى سرجمع کل برابر 289/000/000 
ریال ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/05/26 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 عمــل آورد. م الف :5243  اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/ 5/629 
حصر وراثت

 احمد هادى پور نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 30926 به شرح دادخواست به کالسه 478/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى هادى پور نجف آبادى بشناسنامه 
217 در تاریخ 91/02/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-احمد هادى پور نجف آبادى ش ش 30926، 2-اقدس هادى پور نجف آبادى ش ش 27990،  3-فاطمه هادى 
پور نجف آبادى ش ش 676، 4-مریم هادى پور نجف آبادى ش ش 4059، 5-زهره هادى پور نجف آبادى ش ش 
13100، 6-عصمت هادى پور نجف آبادى ش ش 990، 7-زهرا هادى پور نجف آبادى ش ش 2521، (فرزندان 
متوفى)، 8-صدیقه حشمتى اله آبادى ش ش 487 (همســر متوفى) 9-آغابیگم على نجفى نجف آبادى ش ش 
6947، (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف :5424رئیس شعبه 10 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 5/630 
اجراییه

 شماره 116/96 ش ح5 به موجب راى شماره 116/96 تاریخ 96/03/02 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ردیف دوم صدیقه جمالى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به حضور دریکى از دفاتراسنادرسمى و تنظیم سندخودرو سمند مدل 84 بشماره انتظامى 214س78 ایران 53 بنام 
محکوم له اجرایى بابک داودى به نشانى ویالشهر چهارصددســتگاه خ بهشتى پالك18، و محکوم علیه ردیف 
اول مهدى ثابتى به نشانى امیرآباد شــهرك بهاران بلوك آخر واحد1 محکوم است به پرداخت هزینه هاى انتقال 
سند و مبلغ دویست و بیست هزارتومان بابت هزینه دادرسى و نشرآگهى درحق محکوم له اجرایى و پرداخت مبلغ 
ششصدهزار تومان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. ماده 34قانون اجراى احکام: 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید. م الف:5436-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/631 
اجراییه

 شماره 1993/96 ش ح5 به موجب راى شماره 160 تاریخ 96/02/07 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه على حسین سحاب احمد فیض به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت چهارده میلیون و پانصد هزارتومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و هجده هزار تومان هزینه هاى 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 94/11/30 و 94/11/30 و 94/11/25 و 94/12/25 و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه کانون وکال و پرداخت هفتصد و بیســت و پنج هزار تومان درحق صندوق دادگسترى. محکوم 
له: مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد-خ امام کوچه حسینیه ارشاد. ماده 34قانون اجراى 
احکام: 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:5432-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد (امیرآباد) /  5/632 

اجراییه
 شماره 1924/96 ش ح5 به موجب راى شــماره 138 تاریخ 96/02/07 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ناصرفنایى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت هفت 
میلیون و نهصد و پنجاه هزارتومان بابت اصل خواسته و مبلغ صد و هفتاد و پنج هزار تومان هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ 91/04/20 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال و پرداخت نیم عشر اصل خواسته به 
مبلغ سیصدو نود و هفت هزار و پانصد تومان درحق صندوق دادگسترى. محکوم له: مجتبى سفرى بوکالت مجتبى 
حقیقى به نشانى: نجف آباد-خ امام کوچه حسینیه ارشاد. 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:5433-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد)/ 5/633 
اجراییه

 شماره 1955/96 ش ح5 به موجب راى شماره 85 تاریخ 96/01/28 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه وحیدنامى سارى نصیرلو به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
هجده میلیون و پانصد هزارتومان بابت اصل خواسته و مبلغ ســیصد و هفت هزار تومان هزینه هاى دادرسى و 
خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 93/06/20 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال و پرداخت 
نهصدوبیست و پنج هزار تومان درحق صندوق دادگسترى. محکوم له: مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى به 
نشانى: نجف آباد-خ امام کوچه حسینیه ارشاد. ماده 34قانون اجراى احکام: 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:5434-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد(امیرآباد)/ 5/634 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 109/95 ش ح 8 دادنامه 373-96/05/01 مرجع رسیدگى 
شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: اصغر اسماعیل زاده نشانى: نجف آباد-بلواربهارستان-ك 
صنوبر بن جاللى پ39 خوانده: 1.پوریا شایقى2.حسین قاسمى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شــماره 8227-95/10/30 جمعا به مبلغ 120/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى اصغراسماعیل زاده به طرفیت 
1.پوریا شایقى2.حسین قاسمى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/500/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.م الف:  5440 

قاضى شعبه8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 5/635  
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 127/96 ش ح 8 دادنامه 439-96/05/12 مرجع رسیدگى 
شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: اکبر شهرآشوب نشانى: نجف آباد-خ قدس شرقى نرسیده 
به خ 22 بهمن نمایشگاه مبل برتر خوانده: مهرداد عیدى وندى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 500006 جمعا به مبلغ 20/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى اکبر شهرآشوب به طرفیت مهردادعیدى 
وندى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 126/000 تومان به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 1394/11/10 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:5425- گرامى- قاضى 

شعیه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 5/636 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 126/96 ش ح 8 دادنامه 443-96/05/12 مرجع رسیدگى 
شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: اکبر شهرآشوب نشانى: نجف آباد-خ قدس شرقى نرسیده به خ 
22 بهمن نمایشگاه مبل برتر خوانده: 1.نوروز محمدى نورالدین وند 2.ولى محمدى نورالدین وند نشانى: مجهول 
المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 8898-95/07/05 جمعا بــه مبلغ 19/000/000 ریال. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى اکبر شهرآشوب به طرفیت 1.نوروز محمدى نورالدین وند 2.ولى محمدى نورالدین وند به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 
و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 
مبلغ 19/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:5426-گرامى- قاضى شعیه 8 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد /5/637 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:128/96 ش ح 5 شماره دادنامه:784-96/05/10 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشانى صالح آباد بن بست 
منتظرى جنوبى کوى عباسى پالك 2 وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل 
حسینیه کوچه موحدى خوانده حمید قدمى به نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به 
این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى مجتبى سفرى بوکالت 
مجتبى حقیقى بطرفیت حمید قدمى به خواسته صدور محکومیت خوانده به پرداخت جمعًا مبلغ یکصدوبیست و 
چهارمیلیون ریال بابت صدور دو فقره چک بشماره هاى 669905/23-95/02/30 و 94/12/30-669906/60 
بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان 
که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى 
بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و چهارصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و سى هزارتومان بعنوان 
هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ هاى سررسید 95/02/30 و 94/12/30 لغایت اجراى حکم و 
حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف 

آباد  مى باشد. م الف:5435-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/638 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت : 9610463759200043 شــماره پرونده: 9609983759200363 شماره بایگانی شعبه: 
960371 خواهان علیرضاآزادى دادخواستى  به طرفیت خوانده سعیدمداح على به خواسته مطالبه وپرداخت هزینه 
هاى مطلق دادرسى وخسارت تاخیر وحق الوکاله وکیل  تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه 
ارجاع و به کالسه 9609983759200363 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/09/01 و ساعت 12:30تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/ الف 1053شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 5/642 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به احمدنصرالهى ومهدى احدى آلقو خواهان رضاهاشم زاده  دادخواستى با 
موضوع  مطالبه  به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 121  ش 9 ح 
ثبت و براى روز دوشنبه  مورخ 27  / 6 /96ساعت 5/40عصر 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 نهم 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: 1031   شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه/ 5/643 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به ایمان تاجمیریان زاده خواهان حیدر على شریفیان دادخواستى با موضوع  
فک پالك  به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 268  ش 9 ح ثبت 
و براى روز شنبه  مورخ 25/ 6 /96ساعت 5:40 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 
نهم 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: 1044   شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/5/644 
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610103760001270 شماره پرونده: 9609983760000287 شماره بایگانى شعبه: 960431 
خواهان 1- مرضیه عاشورى فر 2- فرزاد کریمى دادخواستى به طرفیت خوانده 1- مهدى على مهرى 2- میثم 
هرندى مقدم به خواسته استرداد 12 فقره چک عهده بانک سپه شعبه شهرضا تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر واقع در استان 
اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9609983760000287 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 1396/06/29 
ساعت 9/00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 1- مهدى على مهرى 2- میثم هرندى 
درخواست خواهان 1- مرضیه عاشورى فر 2- فرزاد کریمى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 1040 شعبه سوم دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/ 5/645
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه : 9610103760001258 شماره پرونده: 9509983759301630 شماره بایگانی شعبه: 960056 
خواهان اداره منابع طبیعى شاهین شهر دادخواستى به طرفیت خوانده 1-محسن ناظمى 2- منیره تصدقى3- بهزدا 
تو سریکانى به خواسته تقاضاى نقض و ابطال قسمتى از راى شماره 136/81/12/27 تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه 
واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759301630 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/6/27 

و ساعت 9:00صبح  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف1033 

مدیر  شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 5/646 
مزایده

در پرونده 960085 ح1 اجرا  و به موجب اجراییه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر  محکومن 
علیه شرکت ابزاران به پرداخت 150/000/000 ریال   بابت اصل خواسته در حق محکوم لهم و 2/000/000 ریال 
بابت هزینه اجراء در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف 
اموال محکوم علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده اســت، نموده است. صورت اموال 
مورد مزایده: یکدستگاه لیفتراك هیستور آلمانى به ظرفیت 7 تن کارکرده سال ساخت حداقل 1995 میالدى به 
رنگ زرد به شماره موتور ur 19426 و فاقد پالك مشخصات سریال در بدنه اتاق به ارزش پایه 130/000/000 
ریال. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این 
اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/6/7   ســاعت 9 تا 10 محل برگزارى 
مزایده: اجراى حقوقى دادگسترى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: جهت بازدید به این اجرا مراجعه 
شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده 
مزایده می بایســت 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده 
واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند 
مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود 
و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا 
در مزایده شرکت داده شــوند. م الف:  1025  منتظرى_ مدیر اجراي احکام مدنى شعبه اول حقوقى  دادگسترى 

شاهین شهر/ 5/647 
حصر ورا ثت

امیدعباسى بشناسنامه شــماره 2281478289  باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 96/ 262 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان غالمرضاعباسى  به 
شناسنامه شماره 122 در تاریخ 96/4/6 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- صدیقه ایازى  
فرزند نصراهللا شماره شناسنامه 14509  نسبت با متوفى همسر 2- آرزوعباسى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
2280000891   نسبت با متوفى فرزند 3- امیدعباسى  فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 2281478289   نسبت با 
متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

گردید. م الف:1019  شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 5/648
حصر وراثت

سعیدزشیرزاده بشناسنامه شماره 13726  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 96/ 255 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسین زشیرزاده  به شناسنامه شماره 
54 در تاریخ 96/4/12 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- صدیقه رضائى کرکه وندى  فرزند 
غالمرضاشماره شناسنامه 1071  نسبت با متوفى همسر 2- سعیدزشیرزاده فرزند حسین شماره شناسنامه 13726   
نسبت با متوفى فرزند 3- صادق زشیرزاده  فرزند حسین شماره شناسنامه 20027   نسبت با متوفى فرزند 4- احسان 
زشیرزاده فرزند حسین شماره شناسنامه1271670763  نسبت با متوفى فرزنداینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف:1014  شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 5/649 
حصر وراثت

خدیجه داوراصل بشناسنامه شماره 4073  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 96/ 260 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان جمال آقاگدى  به شناسنامه شماره 
1220 در تاریخ 95/8/12درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- شقایق آقاگدى  فرزند جمال 
شماره شناسنامه 832  نسبت با متوفى فرزند 2- گیلزادآقاگدى فرزند جمال شماره شناسنامه 31314   نسبت با 
متوفى فرزند 3- شبنم آقاگدى   فرزند جمال شماره شناسنامه 416   نسبت با متوفى فرزند 4- سام آقاگدى فرزند 
جمال شماره شناسنامه 6886  نسبت با متوفى فرزند 5- گلنازآقاگدى فرزند جمال شماره شناسنامه 43995-9  
نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد گردید. م الف:1027شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /5/650 
حصر وراثت

مهدى صالحى چلیچه بشناسنامه شماره 19  باســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 96/ 261 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان انیتاصالحى چلیچه  به 
شناسنامه شماره 5100508671 در تاریخ7/ 1/ 95 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مهدى 
صالحى چلیچه  فرزند خسرو شماره شناسنامه 19  نسبت با متوفى پدر 2- رویاقاضى زاده احسائى فرزند مصطفى 
شماره شناسنامه 2716   نسبت با متوفى مادراینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف:1018  شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/ 5/651 
حصر وراثت

معصومه عابدى بشناسنامه شماره 2024  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 96/ 181 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان صغرى بهرامیان  به شناسنامه شماره 
1666 در تاریخ 96/4/18 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- معصومه عابدى  شماره شناسنامه 
2024  نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1046  شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/5/652 
ابالغ راي

شماره پرونده:155/65ش 10 ح شماره دادنامه: 257-96/5/9 مرجع رسیدگى: شعبه دهم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر ،خواهان: آقاى محسن محقق فرزندمحمدبه نشانى شاهین شهر خ فردوسى فرعى6غربى 
پالك22 خواندگان: 1- آقاى مبین آب خیز فرزندرشیدبه نشانى شــاهین شهر خ خیام بلوارسهراب سپهرى پ 
742-آقاى على دیوان زاده فرزندعبداهللا به نشانى مجهول المکان، خواسته: تقاضاى الزام خواندگان دعوى مبنى 
بر تنظیم و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو سوارى سمندبه شماره574ط ایران24 مقوم به30/000/000ریال. 
گردشکارخواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوقو اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضا کنندگان ذیر تشکیل و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید: راي قاضى شورا: 
در خصوص دادخواست آقاى محسن محقق فرزندمحمدبطرفیت خواندگان:1-آقاى مبین آب خیزفرزندرشید-
2-آقاى على دیوان زاده فرزندعبداهللا  به خواســته تقاضاى الزام خواندگان دعوى مبنى بر تنظیم سند و انتقال 
سند رسمى یکدستگاه خودرو سمندبه شماره 574ط ایران24مقوم به30/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارت 
دادرسى  شورا با بررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست ( قولنامه) مورخ95/4/8که حاکى از وقوع بیع بین 
خواهان و خوانده ردیف اول و انتقال خودرو فوق االشاره به خواهان است و پاسخ استعالم اداره راهور به شماره به 
تاریخ 96/03/11 که مالکیت مورد معامله را به نام خوانده ردیف دوم اعالم نموده است و خواندگان در جلسه شورا 
حاضر نشده و دفاعیاتى به عمل نیاورده لذا شورا دعوى خواهان را محول بر صحت دانسته و به استناد به مواد 220 
و 362 قانون مدنى خواندگان را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى جهت فراهم نمودن مقدمات و 
انتقال سندرسمى یکدستگاه خودروسوارى سمندبه شماره 574ط ایران24 بانضمام هزینه هاى مطلق دادرسى به 
نام خواهان را صادر و اعالم میدارد راى صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1055 رضوانى_ 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/ 5/653 
ابالغ راي

شــماره پرونده:96-114ش 8 ح شــماره دادنامه: 180-96/4/25خواهان:حجت اله مطلبى فرزند حســن به 
نشانى گز خ فردوسى کوچه شــهیدعلیمرادى خوانده فاطمه دهقانى فرزندقربانعلى  به نشانى: مجهول المکان، 
موضوع:مطالبه مبلغ 100/000/000میلیون ریال0صدمیلیون ریال)به استناد1فقره چک به عهده بانک صادرات 
به شــماره387/150074ومطالبه مطلق هزینه هاى دارسى وتاخیر وتادیه. گردشــکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دادخواســت حجت اله مطلبى به طرفیت خانم فاطمه دهقانى به 
خواسته:مطالبه مبلغ  ریال باستناد یک فقره چک به عهده بانک صادرات به شماره 387/150074 ومطالبه مطلق 
هزینه هاى دارسى تاخیر تادیه وتاخیر تادیه . نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى وضمایم آن  جریان دادرسى 
در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شوراپس از بررسى پرونده 
و مستندات  ارایه  شده باعنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره (تاریخ)96/2/17 با استحصاب 
بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستندا به ماده198 و515و519و522قانون 
آیین دادرسى مدنى ومواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت  وتبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک 
و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام  در خصوص دیرکرد حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/275/000 دو میلیون 
ودویست و هفتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/2/17 
لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى از ســوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى 
حکم محاسبه خواهد شد. در حق خواهان صادر و اعالم مینماید.راى صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر 

مى باشد. م الف: 1037 شعبه هشتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر /5/654 
ابالغ راي

شماره پرونده: 96-115 ش 8 ح شــماره دادنامه: 179-96/4/25 خواهان:آقاى حجت اهللا مطلبى فرزند حسن 
به نشانى گز-خ فردوسى کوچه شــهید علیمرادى پالك5 خوانده : خانم فاطمه دهقانى وحیدحیدرى به نشانى: 
مجهول المکان، خواسته : مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 3فقره سفته به شماره 0946023-0076231-

0946024 وهزینه دادرسى  و تاخیر تادیه. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پرونده و تبادل ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در 
خصوص دادخواست آقاى حجت اهللا مطلبى  به طرفیت خانم فاطمه دهقانى ومجیدحیدرى  به خواسته مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته  باستناد سه فقره سفته به شماره  0946024-0946023-0076231  
به مبلغ یاد شده بدین شرح که خواهان اظهار داشت در تاریخ سررسید به خوانده مراجعه نموده و لکن از پرداخت دین 
به دالیل واهى استنکاف نموده است. نظر به ایتکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت 
دارد. و نامبرده با وجود ابالغ قانونى اخطاریه و ضمائم آن و استحضار از جریان دادرسى در جلسه دادرسى حاضر 
نگردیده است و نسبت به دعوى و مستند آن ایراد  و تکذیبى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین  و یا برائت ذمه 
خویش ابراز نداشته است شورا با استحصاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده 
و به استناد ماده 309 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و قائده تسبیب و مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسى 
مدنى و ماده 1301 قانون مدنى خوانده مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هفتصد و 
بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه ابطال تمبر و خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
مورخ 96/2/17 زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام دادگسترى  است و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان محکوم مینماید.راى صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1038 شعبه 

هشتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/5/655 
ابالغ راي

شماره پرونده:93/95ش 10 ح شماره دادنامه: 229-96/4/31 مرجع رسیدگى: شعبه دهم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر ،خواهان خانم مریم قرقانى فرزند على رسول به نشانى شاهین شهر گلدیس فاز4نیم فرعى 
16غربى پ 9خ یادگار امام  خوانده:آقاى على رضا سهرابى زاده فرزندحیدرعلى به  نشانى: مجهول المکان، خواسته: 
صدورحکم ودستورمبنى برالزام به فک پالك خودروسوارى پژوآردى به شماره انتظامى  117م22-ایران53مدل 
78مقوم به 45/000/000ریال بانضمام هزینه دادرسى  گردشکارخواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوقو اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر 
حوزه به تصدى امضا کنندگان ذیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را 
اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان خانم مریم قرقانى 
فرزند على رسول به طرفیت خوانده آقاى على رضا سهرابى زاده فرزندحیدر على به خواسته صدور حکم ودستور 
مبنى بر الزام به فک پالك خودرو ســوارى پژو آردى به شــماره انتظامى 117م22-ایران53مدل 78مقوم به 
45/000/000ریال بانضمام هزینه دادرسى شورا باتوجه به به پاسخ استعالم از پلیس محترم راهور شماره گذارى 
به شماره 1452/1310مورخ 95/11/27ونظر به اینکه طبق قولنامه تقدیمى فى مابین که خواهان بعنوان فروشنده 
یک دستگاه خودرو به شماره فوق االشــاره به خوانده بعنوان خریدار وخوانده تا کنون نسبت به فک پالك خورو 

خریدارى شده اقدامى را بعمل نیاورده است وخوانده در جلسه حاضر نشده ونسبت به دعوى خواهان ایرادى نکرده 
است لذا شورا با عنایت  به مستندات خواهان وبا عنایت به قولنامه فى مابین خواهان وخوانده در خصوص اتومبیل 
مورددعوى و مالکیت خواهان  نسبت به خودرو موردمعامله خواسته خواهان را محرز و ثابت دانسته   و به استناد به 
ماده 219 قانون مدنى حکم به فک پالك خودرو سوارى پژوآردى به شماره انتظامى 117م22-ایران53مدل 78و 
پرداخت مبلغ 1/337/500ریال هزینه دادرسى را صادرواعالم میدارد راى صادره غیابی و ظرف بیست روز پس

 از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روزپس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
شاهین شهر مى باشد. م الف:1001 رضوانى_ شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه/ 5/656 
ابالغ راي

شماره پرونده: 1047/95 ش 4 ح شماره دادنامه: 218-96/4/3مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل اختالف 
شاهین شهر، خواهان: على نامدارى-خانه کارگر-بلوار نور یک غربى پالك 31 ،خواندگان : فرزاد امیرى نژاد، و 
عباس زلقى سلیمانى هر دو مجهول المکان ، خواسته: تقاضاى صدور حکم مبنى بر تنظیم و انتقال سند رسمى 
یکدستگاه خودرو به شماره انتظامى 13ى355 ایران 77 و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق واجراى تشریفات قانونى در 
وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان: 
على نامدارى-خانه کارگر-بلوار نور یک غربى پالك 31 ،خواندگان : فرزاد امیرى نژاد، و عباس زلقى سلیمانى 
هر دو مجهول المکان ، به خواســته تقاضاى صدور حکم مبنى بر تنظیم و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو
 به شماره انتظامى 13ى355 ایران 77 و هزینه دادرسى  شــورا با بررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست 
(قولنامه) که حاکى از وقوع بیع و انتقال خودرو فوق االشاره و خواهان است اینکه تعویض پالك نیز بنام خواهان 
انجام شده است  وکلیه مدارك خودرو مورد دعوى در ید خواهان  میباشد و مالکیت مورد معامله را به نام خوانده 
ردیف دوم اعالم نموده و خوانده ردیف اول در جلسه شورا حاضر شــده و اعالم نموده که انتقال سند از نظر وى 
بال مانع است لذا شــورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و به اســتناد مواد 220 – 362 قانون مدنى 
خواندگان را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى جهت فراهم نمودن مقدمات و انتقال یک دستگاه 
خودرو به شماره انتظامى 13ى355 ایران 77 نام خواهان را صادر و اعالم میدارد. راي صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
شاهین شهر مى باشد. م الف: 912 شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/5/657 
ابالغ راي

شماره پرونده: 168/96 ش 10 ح شــماره دادنامه: 243-96/4/31 مرجع رسیدگى: شعبه دهم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شــهر ،خواهان: محمود نقدى فروشانى، فرزند محمدعلى به نشــانى خمینى شهر خ بلوار 
بهشــتى خ همدان دانش 3پ108، خوانده: على مهرپورتختمشلو به نشــانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 68/000/000 ریال بابــت یکفقره چک عهده بانک صادرات به شــماره 226157 مــورخ 95/11/30 با 
احتساب تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشــکارخواهان دادخواستى به خواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى
 امضا کنندگان ذیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت به صدور راى مینماید: راي قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان آقاى محمود نقدى فروشانى فرزند 
محمدعلى به طرفیت آقاى على مهرپور تختمشلو به نشانى مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 68/000/000 
ریال بابت یکفقره چک به عهده بانک صادرات به شماره 226157 مورخ 95/11/30 با احتساب تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسى خواهان با استناد به یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 68/000/000 ریال به شورا
 تقدیم نمــوده نظر به کــه علیرغم ابــالغ قانونى و ضمائــم آن دادخواســت خواهان و مســتندات تقدیمى 
شــمامل چک برگشــت شــده از ناحیه بانــک و اینکــه خوانــده صادر کننــده چک بــوده و در جلســه 
شورا حاضر نشده است و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى به عمل نیاورده است و دلیلى بر برائت ضمه خویش 
به شورا ارائه نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مینماید شورا پس از پرونده و 
مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با استحصاب بقاى دین استحقاق خواهان 
را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198و519و522و515 قانون ایین دادرسى مدنى مواد 313 
و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجــارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه 
تبصره مصوب ســال 76 مجمع تشــخیص مصلحت نظام در خصوص خســارات دیرکرد حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلــغ 68/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/915/000 ریال هزینه دادرســى
 والصــاق تمبــر و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیه وفــق شــاخص اعالمى بانــک مرکــزى جمهورى

 اســالمى ایران با محاســبه دایره اجرا احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شــد از تاریخ صدور چک 
95/11/30 لغایت  زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. راى صادره غیابی و ظرف بیست روز پس

 از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
شاهین شهر مى باشد. م الف: 1009 رضوانى_ شــعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه/ 5/658
ابالغ  

شــماره دادنامه:9609973759200642شــماره پرونده:9609983759200345شــماره بایگانــى 
شــعبه:960353خواهان:آقاى سپهرشــاهرخى فرزندحســین به نشــانى شــاهین شــهرخ عطار10غربى 
بن6پ46واحد4خواندگان:احدگل چین حیــدرى فرزندغالمعلى2-محمدگل چین حیــدرى فرزندغالمعلى 
بنشــانى تبریزپارك ائل گلــى جنب هتل پــارس اکادمى بیلیارد3-فریــدگل چین حیــدرى فرزندغالمعلى 
بنشــانى تبریز شــهناز فلکه شهنازپیتزاگلچین4-غالمرضاشــریفى بنشــانى مجهــول المکان.قرارتامین 
خواســته.درخصوص تقاضاى ســپهر شــاهرخى بــه طرفیــت احد،محمدوفریدهمگى گل چیــن حیدرى 
وغالمرضاشــریفى مبنى بر صدورقرار تامین خواســته معــادل 404/500/000ریال بابت پنــج فقره چک به 
ش60-308583و308582/23هر کدام به مبلــغ 94/000/000ریــال (احمدومحمدوفریدهمگى گل چین 
حیدرى وغالمرضاشریفى)وش308581/37مبلغ94/000/000ریال و308587/55به مبلغ55/000/000ریال 
و308600/19مبلغ67/500/000ریال (احمدگل چین حیدرى وغالمرضاشریفى)بابررسى اجمالى ومستندات 
درخواست مستندابه شق()ماده108قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب درامورمدنى قرارتامین 
خواسته معادل 404/500/000ریال از اموال بال معارض خوانده صادره واعالم میگرددقرار پس از ابالغ قابل اجرا 
وظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین دادگاه میباشد.م الف1029- اسالمیان- رییس شعبه دوم دادگاه 

عمومى حقوقى شاهین شهر/ 5/659
ابالغ وقت رسیدگى

پرونــده:  شــماره   9610103760301144 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761400799 شماره بایگانى شعبه: 941074 شاکى امیر بامدادیان 
شکایتى به طرفیت متهمین میترا و نازنین و آزیتا اسفندیارى مطرح کرده است که 
جهت رسیدگى به شعبه 103 دادگاه کیفرى ارجاع گردیده و به کالسه 941074 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/08/06 ساعت 8 صبح تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید ک ثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود ابالغ ها 
را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 1049 شعبه 103 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر/5/640
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973760300532 شماره پرونده: 9509983761201108 
شماره بایگانى شعبه: 960082 شــاکى: فروغ نوذرپور فرزند رستم با وکالت ام 
البنین احقاقى فرزند محمد به نشــانى: شاهین شــهر- خ حافظ جنوبى- جنب 
فرهنگســراى شــهروند متهم: احمدرضا ممانــد فرزند على خان به نشــانى: 
شــاهین شــهر- خ اقبال الهــورى- فرعى 5 شــرقى- نیم فرعــى 1 غربى

(مجهول المــکان) اتهام: تــرك انفاق گــردش کار: در این پرونــده در مورخ 
1395/5/2 خانم فروغ نوذرپور فرزند رســتم با وکالت خانــم ام البنین احقاقى 
شکایتى تحت عنوان ترك نفقه همسر دائم و تهدید علیه آقاى احمدرضا مماند 
فرزند على خان تقدیم دادســراى عمومى و انقالب شاهین شهر نموده و توسط 
دادستان محترم دادسراى مزبور به شعبه اول دادیارى ارجاع دستورات مقدماتى 
صادر و اقدامات قانونى معمول- اظهارات شــاکى و متهم و شهود توسط دادیار 
محترم شــعبه مذکور اســتماع و نهایتًا با قرار جلب به دادرســى و کیفرخواست 
پرونده به دادگاه ارســال و به این شعبه ارجاع شده اســت. این دادگاه نیز پرونده 
را در نوبت رسیدگى قرار داده  و پس از جرى تشــریفات قانونى و بررسى جمیع 
محتویات پرونده ختم دادرســى را اعالم و به شرح ذیل با اســتعانت از خداوند 
متعال و با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به ادله موجود مبادرت به صدور راى 
مى نمایــد: رأى دادگاه: درخصوص اتهامات آقــاى احمدرضامماند فرزند على 
خان دایر بر الف: ترك انفاق همســر دائم ب: تهدید موضوع شکایت خانم فروغ 
نوذرپور فرزند رســتم با وکالت خانم ام البنین احقاقى دادگاه با عنایت به شکایت 
شاکیه- گزارش هاى مرجع انتظامى- گواهى پزشکى قانونى شاکیه- اظهارات 
شــهود در مرجع انتظامى- دادســرا و دادگاه- کیفرخواســت صادره از سوى
 دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر- عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه- 
على رغم اقدامات قانونى و عدم ارائه دفاعیه در قبال اتهامات وارده بنابراین ارتکاب 
بزه هاى یاد شده از سوى وى محرز و مسلم است دادگاه با استناد به ماده 53 قانون 
حمایت خانواده مصوب 1391- 669 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375- 134 
قانون اخیرالذکر مصوب 1392 و 1115 قانون مدنى از جهت ارتکاب بزه بند اول 
اگرچه زوجه در جلسه مورخ 1396/3/20 اظهار داشــته حاضر به زندگى با زوج 
نمى باشد لکن حسب محتویات پرونده بودن زوج با زوجه در یک منزل متضمن 
خوف ضرر بدنى اســت و به جهت ثبوت مظنه ضرر درجه 6، مشارالیه را از بابت 
این اتهام به تحمل دو ســال حبس تعزیرى درجه 6 و از جهت ارتکاب بزه ردیف 
دوم به تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیرى محکوم مى نماید و اعالم مى 
دارد به جهت تشابه درجه مجازات ها یکى از آنها (دو سال حبس تعزیرى) قابل 
اجرا خواهد بود. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در همین دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهى ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. 

1048 رضوانى- رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر/5/641
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روغن نباتى گران مى شود
دبیر انجمن روغن نباتى گفت: سازمان حمایت بررسى 
قیمت روغن را نهایى کرد و در صورت تأیید ستاد تنظیم 
بازار نرخ این محصول از هفته آینده براى مصرف کنندگان 
افزایش مى یابـد. داریوش محمـودى افزود: مـا انتظار 
داریم کـه در تعیین قیمت روغن حاشـیه سـودى براى 

تولیدکنندگان در نظر گرفته شود. 
وى گفت: تعرفه واردات انواع روغن افزایش یافته است 
به طورى که تعرفه واردات روغن پالم از 10 درصد به 40 
درصد رسیده که این امر بر روى قیمت تمام شده روغن 

براى مصرف کننده تأثیرگذار است.

قیمت گوشت ترمز کشید!
 رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى با اشاره به توقف روند 
افزایشـى قیمت این نوع گوشـت در بازار گفـت: میزان 
واردات و توزیع گوشت اسـترالیایى افزایش یافته است.

على اصغر ملکى اظهارداشت: قیمت گوشت نسبت به ده 
روز گذشته تقریباً بدون تغییر مانده و درحال حاضر قیمت 
هرکیلوگرم شـقه بدون دنبه بین 42 تـا 43 هزار تومان 
است. وى به این پرسش که با توجه به نزدیک شدن عید 
قربان پیش بینى مى کنید بازار گوشت چه وضعیتى طى 
روزهاى آینده داشته باشد؟ پاسخ داد: خوشبختانه اخیراً 
به میزان زیادى گوشت استرالیایى وارد کشور شده است.

وى اضافه کـرد: از چند روز قبل صنوف نیـز وارد چرخه 
توزیع گوشت هاى استرالیایى وارداتى در سطح شهرها 

شده اند.

ویترین

 رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى 
گفت: اختالف دو هزارتومانى بین مرغ سرد و گرم باعث 
شده تا ســودجویان پس از یخ زدایى مرغ منجمد، آن را به 

عنوان مرغ گرم توزیع کنند.
محمد یوسفى در انتقاد از روند تبدیل گوشت مرغ منجمد 
به گوشــت مرغ گرم در بازار گفت: یکى از دالیل رشــد 
تبدیل مرغ منجمد به مرغ گرم،  تفاوت فاحش قیمت این 
نوع گوشت است که افراد منفعت طلب درصدد سودجویى 

غیرمتعارف با سالمت مردم بازى مى کنند.
وى با ارزیابى قیمت این نوع گوشت تصریح کرد: هرکیلو 
مرغ  منجمد با قیمت پنج هزار و 700 تومان در سطح بازار 

عرضه مى شوند و این درصورتى است که قیمت هرکیلو 
مرغ گرم هفت هزار و 500 تومان است که همین تفاوت 
قیمت باعث ایجاد نگاه غیرمتعارف سودجویان شده است.

وى با اشــاره به تفاوت قیمت عرضه این نوع مرغ گفت: 
اختالف دو هزارتومانى بین مرغ سرد و گرم باعث شده که 
افراد متخلف مرغ هاى سرد را پس از یخ زدایى با مرغ هاى 

گرم مخلوط و به مصرف کنندگان عرضه کنند.
یوسفى تأکید کرد: توزیع مرغ منجمد در بازار مصرفى که 
از سوى شرکت پشتیبانى امور دام صورت مى گیرد چندان 
ارزان تمام نمى شــود و دولت نیز براى هر کیلو مرغ سرد 

نزدیک به دو هزار تومان یارانه پرداخت مى کند .

در روزهاى آینده «الیحه تغییر نام و حذف چهار صفر از پول 
ملى پس از پایدارى تورم»، با اتمام تعطیالت مجلس روى 

میز بهارستانى ها چکش کارى خواهد شد.
سیف، رئیس شوراى پول و تأمین اعتبار با تأکید بر تصمیم 
دولت و بانک  مرکزى مبنى بر حل پدیده دو اســمى بودن 
پول ملى کشور افزود: اسم واحد پولى جدید را تومان خواهیم 
گذاشت و طى یکى دو سال آینده و پس از استمرار و پایدارى 
تورم تک رقمى، چهار صفر را از پول ملى حذف خواهیم کرد.
 در همین راستا، حسینعلى حاجى دلیگانى، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى گفت: ساالنه یک 
میلیارد واحد اسکناس در کشور چاپ و توزیع مى شود که 

هزینه چاپ، انتشار  و امحاى  هر واحد اسکناس 250 تومان 
است، بنابراین ساالنه از بابت اسکناس هاى ملى مبلغى به 

میزان 250 میلیارد تومان هزینه مى کنیم.
وى در مورد ســکه ها نیز تصریح کرد: هزینه سکه هاى در 

جریان مبلغى به میزان 250 میلیارد تومان خواهد بود.
حاجى دلیگانى بیان داشت: در جدیدترین  محاسبات انجام 
شــده یک فرد با میزان درآمد متوســط در ایران35 واحد 

اسکناس را نگهدارى مى کند. 
وى گفت: حاصل جمع اسکناس در گردش، سکه در گردش 
و سپرده هاى دیدارى کوتاه مدت مجموعاً 7 درصد از کلیه 

اسکناس ها و سکه هاى کشور را تشکیل مى دهد.

7 درصد اسکناس هاى کشور 
در جیب مردم است

فروش مرغ منجمد با یخ زدایى 
به نام مرغ گرم 

ابالغ مفاد راى افرازى
اعالم نظریه افراز ششــدانگ پالك ثبتى 301/43 بخش 16 ثبت اصفهان شــماره: 103/96/1732/26- 
96/5/11  نظر به اینکه زهرا هادیان فرزند امراله شناســنامه شــماره 115 شــاهین شــهر به شــماره ملى 
5110584461 افراز سهام مشاعى خود از ششــدانگ پالك 301/43 باقیمانده بخش 16 ثبت را که بصورت 
سه قطعه میباشد را نموده است که بموجب راى شــماره 103/96/1711/26- 96/5/10 مفروز گردیده است. 
خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، میالد 
باقرى گورتانى، گلعزار کشــاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباســعلى آقابابایى جزى، قربانعلى 
آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى 
جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد پناه جزى، 
عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشور بالبادى، جعفر 
بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشــک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى 
امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى 
جزى، قربانعلى جمشیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران 
حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله حکیمیان جزى، 
صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جــزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عزت 
حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشــمى ورنوســفادانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، 
میترا حاجت بور، غالمحسین طایفه قشــقایى، محبوبه، حســینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، 
رحمان خاکســار، حسین خلیلى جزى، حســین آقاجانى، محمدحســین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، 
اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حســین رســولى، رضا قلى اورنــگ، حیدرعلى زمانیان 
جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، ســیدعلى سجادى، زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، 
عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاســکانیان میالگرى، بهنام مهران، خسرو مهران، 
اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک الســادات نژاد حسینى سورانى، زهرا نکوئیان، 
لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح الــه نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشــى، بهرام نقیان، زهرا 
هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، 
محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شــرکت گاز اســتات اصفهان، شــهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم 
قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رســول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، ایران محمدى فرتخونى،

 مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى 
جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى 
جزى، نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله على بیگى بنى، شاهرخ على جانى على 
جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى 
غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله  غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى 
غالمیان جزى، محترم جــزى مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شــریفیان جزى، رجبعلى 
شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى جزى، مصطفى شــیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره 
شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر 
صالح، جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح 
جزى، فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، 
مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند 
جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمــد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان 
عرفانى، سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت عرفانى و همچنین 
افرادى که در پالك مذبور ذینفع هستند و یا نام آنان که در اســامى ماکین ذکر نگردیده است، لذا افراز سهام 
مشاعى قسمتى از ششدانگ باقیمانده پالك 301/43  واقع در بخش 16 پشت بند حافظ شمالى که سند مالکیت
 آن در صفحه 128 دفتر 209 امالك بنام زهرا هادیان فرزند امراله سابقه ثبت  و سند تک برگ دارد که با نوجه به 
گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 مشخص گردیده که عملیات ثبتى ملک خاتمه 
یافته و با مجاورین تعارضى ندارد و حدود اربعه مورد افراز به موجب صورت مجلس شماره 960602071401534 
- 96/4/27 به شرح ذیل است:1- حدود ششدانگ یک قطعه زمین بنام خواهان آقا/ خانم زهرا هادیان فرزند 
امراله که قطعه 33 براى آن منظور شده به مساحت 210/29 متر مربع شــماال بطول 4 متر پى است به دیوار 
پالك باقیمانده 44802 فرعى شرقا بطول متر20 پى اســت بدیوار پالك 47480 فرعى جنوبا بطول 13/72 
متر پى اســت به کوچه 8 مترى (فرعى 6 شرقى) غربا در دو قســمت که اول پخ است بطول هاى 3/72 متر و 
20/26 متر پى است به خیابان 15 مترى( شهید محمدى) حقوق ارتفاقى معرفى نشد. 2-حدود ششدانگ یک 
قطعه زمین بنام خواهان آقا /خانم زهرا هادیان فرزند امراله که قطعه 234 براى آن منظور شــده به مســاحت
 200 متر مربع شــماال بطول 10 متر پى اســت به دیوار پالك 48081 فرعى شــرقا بطول 20 متر پى است 
بدیوار پالك 48086 فرعى جنوبا بطول 10 متر پى است به کوچه (فرعى5 غربى) غربا بطول 20متر پى است 
به دیوار پالك 48087 فرعى. حقوق  ارتفاقى معرفى نشد.3- حدودششــدانگ یک قطعه زمین بنام خواهان 
حانم زهرا هادیان فرزند امراله که قطعه 326 براى آن منظور شــده است به مســاحت 200 متر مربع عبارت 
است از شــماال بطول 10 متر پى است به کوچه شــرقا بطول 20 متر پى اســت بدیوار پالك 48068 فرعى 
جنوبا بطول 10 متر پى اســت به دیوار پالك 48072 فرعى غربا بطول 20 متر پى اســت به دیوار پالك 48

067 فرعى، حقوق ارتفاقى معرفى نشد. سهم خواهان و باقیمانده با حدود و مساحت مندرج در صورت مجلس 
مذکور متعلق به خواندگان اســت این تصمیم با اختیار ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوبه سال 
1357 و ماده 5  ایین نامه مربوطه صادر گردیده لذا طبق ماده 6  ایین نامه و ماده 18 آیین نامه اجرایى مفاد اسناد 
رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتیکه بین شرکا و مالکین مشاعى محجور(صغیر،مجنون و
 غیر رشــد) و یا غایب و مفقواالثر  وجود دارد باســتناد ماده 313 قانون امور حســبى و طبق راى وحدت رویه 
شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشــور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ میگرد
د تا چنانچه اعتراضى نســبت به نظریه افــراز شــماره 950602071138554 مورخ 1395/9/14 داشــته

 ظرف مــدت 10 روز از تاریخ ابالغ طبــق ماده مذکور بــه دادگاه صالح محل وقوع ملــک مراجعه و گواهى 
مربوط را بــه واحد ثبتــى ارایه نماینــد. مالف: 1039 صیــادى صومعه رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك

 شاهین شهر/ 5/660 
فقدان سند مالکیت

شماره:103/96/1741/26تاریخ96/5/11 آقاي على قیم  فرزند فواد وکالتنا از رخساره رحمانیان فرزندحسن 
بموجب وکالتنامه396/27/25581 دفترشاهین شهر225باستناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ســریال024714   را که به میزان تمامت از 
ششدانگ به شماره پالك ثبتى 321/1449 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 
356 دفتر 975  ذیل ثبت 216801  بنام رخساره رحمانیان فرزند حسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
سند سایر 1376 مورخ 94/7/20اداره ثبت اسنادو امالك شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري 
هم انجام و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور 

نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1043 صیادى 

صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر//5/661 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423759200180 شماره پرونده: 9409983759201036 شماره بایگانی شعبه: 941074 
بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973759201955 محکوم علیه: 
ناهیدمهدى پور نودهى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پانصدمیلیون ریال بابت اصل 
خواســته وازباب تســبیب به پرداخت مبلغ پانزده میلیون وپانصدوهفتادوپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
وهمچنین خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواســت مورخ 94/11/4 لغایت اجراى حکم قابل محاسبه 
درواحد اجراى احکام مدنى براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران وحق الوکاله وکیل 
آقاى محمودرضا بهشتى فرزند ذبیح اله به نشانى اصفهان شاهین شــهر چهارعطارخ شریعتى (ژاندارمى )پ 
6جنوبى راد واحد1طبق تعرفه قابل محاسبه درواحداجراى احکام مدنى درحق محکوم له نادعلى پروانه جزى 
نام پدر عباسعلى به نشانى اصفهان برخوارومیمه مرکزى شاهین شهر گزبلوارامام نمایشگاه اتومبیل قائم محکوم 
واعالم مى نماید   ضمناً پرداخت هزینه هاى مربوط به اجرا برعهده محکوم علیه مى باشد.که دراجراقابل محاسبه 
خواهد بود. 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 موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجــراى 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: 

1035 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 5/662 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان صندوق قرض الحسنه ولى عصر(عج) دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده مریم 
رمضان گیلوائى به شــوراى حل اختالف شعبه 8  حقوقى شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 205/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/03 ساعت 3/30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5445 شعبه 8 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد /5/680 
اخطاریه

 درخصوص اجراى 960275 ح4 آقاى گنجعلى محبى نورالدین وند محکوم به حضور در دفترخانه 23 واقع در 
ضلع شرقى باغملى پشت بانک ملى مرکزى (سردفترآقاى موســوى) در مورخ 96/06/14 ساعت 10 صبح و 
انتقال رسمى کامیون کمپرسى مدل 2009 ش انتظامى 411ع77 ایران 23 بنام سید محمود اشرف پور اصفهانى 

مى باشد. م الف:5444- اجراى احکام شعبه چهارم حقوقى-نجف آباد/ 5/681 
احضار 

احضار متهم وفق ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى- شماره نامه-9610113732300641 شماره پرونده: 
9509983732300757 شماره بایگانى: 950799 درپرونده کالسه 9507989 د 4 نظربه اینکه  هدى آقاى 
سلیمانى فرزند حبیب اله متهم است به سرقت چک نظربه اینکه مشارالیه درنشانى اعالمى شناخته نشده است 
لذا حسب دستور دادیار محترم شعبه و تقاضاى شکایت شــاکى زهرا احمدى نیا فرزند عباس طبق ماده 115 
قانون آئین دادرســى کیفرى دادگاههاى عمومى و انقالب مراتب یکبار دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و آگهى میشود و بدینوســیله به متهم مذکور ابالغ میگردد درروز چهارشنبه تاریخ 96/07/05 ساعت 10 
صبح جهت رسیدگى به اتهام فوق الذکر در دادگســترى نجف آباد واقع در کمربندى جنوبى نجف آباد حاضر 
شــوید. درصورت عدم حضور دروقت مقرر یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل، دادسرا غیابًا 
رسیدگى و تصمیم مقتضى اخذ خواهد نمود. 5458/م الف- سبکتکین-دادیار شعبه چهارم دادسراى عمومى 

و انقالب نجف آباد/5/682
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه:9610103731502556 شماره پرونده: 9609983731500446 شــماره بایگانى شعبه: 
960447 خواهان: مرتضى عرب پور دادخواستى به طرفیت خوانده حســین محمدیان ایرانشاهى به خواسته 
محکومیت خوانده تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى 
حقوقى دادگسترى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960447  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 96/07/15 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر گردد. م الف:5459 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد /5/683 
حصر وراثت

منصورابوالقاسمى داراى شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به کالسه 477/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباســعلى ابوالقاسمى بشناســنامه 3237 در 
تاریخ 93/07/19 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1-ناصرابوالقاسمى ش ش 577، 2-بتول ابوالقاسمى ش ش 554،  3-منصورابوالقاسمى ش ش 27، 4-شهین 
ابوالقاسمى ش ش 765، 5-مهدى ابوالقاسمى ش ش 559 (فرزندان متوفى)، 6-طلعت خانم ایزدى ش ش 
61 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ 

نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف :5420 شعبه 10 شوراى حل 
اختالف نجف آباد/5/684 

مزایده
 در پرونده کالسه 930217 اجرایى و به موجب دادنامه 1756-92 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى احمدامینى فرزند رجبعلى محکوم است به پرداخت 20 عدد سکه تمام بهارآزادى و 10 مثقال طال 
و مبلغ 33/866/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1/770/000 
ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک قطعه 
زمین واقع درنجف آباد کهریزسنگ بلوار ولیعصر کوچه 30 محل موردنظر داراى 208 مترمربع و بصورت زمین 
بایر مى باشد و فاقد سوابق ثبتى مى باشــد و جمعا به مبلغ 870/360/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/06/13 ساعت 10 صبح و در محل 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 کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف :5443 اجراى احکام حقوقى شعبه سوم 

دادگسترى نجف آباد/ 5/685 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان صندوق قرض الحسنه ولى عصر(عج) دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده جواد 
امانى بنى به شوراى حل اختالف شعبه 12 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 17/95 
ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/07/01 ســاعت 3/45 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف :5446شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 5/686 
اجراییه

 شماره 1024/94 ش ح2 به موجب راى شماره 445 تاریخ 95/04/31 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه رسول فتحیان به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 23/900/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 865/000 ریال هزینه دادرســى وحق الوکاله و خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 94/11/08 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
1/195/000 ریال بابت نیم عشر دولتى مى باشد. محکوم له: صندوق قرض الحسنه ولى عصر(عج) (با وکالت 
آقاى علیرضا پاینده) به نشانى: نجف آباد-خ دلگشا-جنب زینبیه. ماده 34قانون اجراى احکام: 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:5447-شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/687 

اجراییه
 شماره 742/95 ش ح5 به موجب راى شماره 1613 تاریخ 95/10/01 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسن میرزایى به نشانى آزادگان-فاز2-خ بهارستان کوچه آزادى 
پالك8 کدپستى8513987696 محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/425/000 ریال هزینه دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/05/06 لغایت اجراى حکم و 
حق الوکاله درحق محکوم له اجرایى و پرداخت نیم عشر اصل خواسته به مبلغ 750/000 ریال درحق صندوق 
دادگسترى. محکوم له: صندوق قرض الحسنه ولى عصر(عج) (با وکالت آقاى علیرضا پاینده) به نشانى: نجف 
آباد-خ دلگشا-جنب زینبیه. ماده 34قانون اجراى احکام: 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 باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید. م الف:5448-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد)/ 5/688 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالســه پرونده:1034/95 شماره دادنامه:1793-95/11/01 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: صندوق قرض الحسنه ولیعصر(عج) با 
مدیریت آقاى محسن کرداریان وکیل خواهان: علیرضاپاینده به نشانى نجف آباد خ شیخ بهایى جنوبى-مقابل 
کوچه شماره 3 دفتروکالت پاینده خوانده مجتبى دهباشى جمالویى به نشانى آزادگان فاز3-بلواربسیج خ بشارت 
خ شفق 4 کدپستى 8518944793 بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى صندوق قرض الحسنه ولیعصر(عج) بشماره ثبت 
13 با مدیریت آقاى محسن کرداریان بوکالت علیرضاپاینده بطرفیت مجتبى دهباشى جمالویى به مطالبه مبلغ 
دو میلیون و سیصد و نود هزارتومان بابت وجه یک فقره چک بشماره 5433231131385301 نزد پست بانک 
شعبه امیرآباد و هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل. 
نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده 
على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه 
مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و ســیصد و نود هزارتومان بابت 
اصل خواســته و مبلغ صدوچهار هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید 
مورخ 95/06/03 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرســتان نجف آباد  مى باشد. م الف:5449-قاضى پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/689 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالســه پرونده:1033/95 شماره دادنامه:3084-95/12/11 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: صندوق قرض الحسنه ولیعصر(عج) با 
مدیریت آقاى محسن کرداریان وکیل خواهان: علیرضاپاینده به نشانى نجف آباد خ شیخ بهایى جنوبى-مقابل 
کوچه شماره 3 دفتروکالت پاینده خوانده سیدامراله موسوى به نشــانى آزادگان فاز2-بوستان2 کوى خرداد2 

پالك20 کدپ8513985941 بخواسته: مطالبه چک گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى صندوق قرض الحسنه ولیعصر(عج) بشماره ثبت 13 
با مدیریت آقاى محسن کرداریان بوکالت علیرضاپاینده بطرفیت سیدامراله موسوى بخواسته مطالبه مبلغ یک 
میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزارتومان بابت وجه یک فقره چک بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه اززمان سررسید لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه. نظربه بقاء اصول مستندات در 
ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشــته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم 
ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً 
به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و هشــتصد و پنجاه و یک هزارتومان بابت اصل خواسته و 
مبلغ نود و هشــت هزار و صدو پنجاه تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید 
مورخ 95/06/03 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف:5450-قاضى شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/690 
اجراییه

 شماره 893/95 ش ح2 به موجب راى شماره 1373 تاریخ 95/12/25 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدرضا ایزدى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 11/950/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 219/500 ریال هزینه دادرســى وحق الوکاله و 
خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید 95/06/03 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ 597/500 ریال بابت نیم عشر دولتى مى باشد. محکوم له: صندوق قرض الحسنه ولى عصر(عج) 
(با وکالت آقاى علیرضا پاینده) به نشانى: نجف آباد-خ دلگشا-جنب زینبیه. 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 اســتیفاء 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5451-شعبه 2 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 5/691 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1069/95 دادنامه ... مرجع رسیدگى شعبه دوازدهم 
شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: صندوق قرض الحســنه ولى عصر(عج) نشانى: نجف آباد-خ دلگشا 
جنب زینبیه وکیل خواهان: علیرضا پاینده به نشانى: نجف آباد-خ شــیخ بهایى جنوبى- مقابل کوچه شماره 
30 دفتر وکالت خوانده: حمید محمدى نشانى: نجف آباد-خ فردوسى شــمالى-بعداز امیرکبیر کوچه هادیان 
پالك32 کدپســتى 8537114616 موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 736241 جمعا به مبلغ 
32/100/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه بــه محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى صندوق قرض الحســنه ولــى عصر(عج) به طرفیت 
حمیــد محمدى بــه خواســته مطالبــه تقدیمــى از ســوى خواهــان و گواهى عــدم پرداخــت از بانک 
محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مســتندات 
مذکور در یــد خواهان که داللــت بر بقاى دین و اشــتغال ذمــه خوانده و اســتحقاق خواهــان در مطالبه 
وجــه را دارد، لذا چون خوانــده دفاعى در قبال دعــواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمــه خود اقامه
 ننموده اســت مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنــى و مواد 310 
و 313 و 314 قانــون تجارت دعــواى مطروحــه را وارد و ثابت دانســته و حکــم بر محکومیــت خوانده
 به پرداخت مبلغ 32/100/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 501/500 ریــال به عنوان هزینه 
دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 1395/06/03 
لغایــت اجراى حکم که توســط اجــراى احکام محاســبه و وصــول مى گــردد، درحق خواهــان صادر و
 اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس 
از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى
 نجف آباد مى باشد. م الف:5452  گرامى-قاضى شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/ 

5/692
اجراییه

اجرائیه شماره:9610423730100276 شماره پرونده: 9509983730101132 شماره بایگانى شعبه: 951145 
مشخصات محکوم له: سعیدحاجى امینى نجف آبادى فرزند غالمرضا نشانى: اصفهان-نجف آباد-خ امیرکبیر 
جنب کوى پارسا پالك169 مشخصات محکوم علیهم:1.حسینعلى سلیمانى به نشانى مجهول المکان 2.یاسر 
صالحى به نشانى نجف آباد-خ 17شهریور شرقى نبش کوچه میخک پ14. محکوم به: بسمه تعالى بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه شماره 9609973730100271 خوانده حسینعلى سلیمانى محکوم 
است به انتقال سند رسمى خودرو پژو بشماره انتظامى 43-917م33 و پرداخت مبلغ 10/500/000 ریال بعنوان 
نیم عشر دولتى و یاسر صالحى محکوم است به پرداخت مبلغ 5/575/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت 
مبلغ 278/750 ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال 
به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف:5454 شــعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/ 5/694 

پرونده دریافت سود از سپرده هاى بانکى بار دیگر بر روى 
میز آمده است. این اولین بارى نیست که دولت موضوع اخذ 
مالیات از سپرده هاى مردم در بانک ها را مطرح مى کند و 
بر این باور است که افرادى که ســپرده هاى باالیى را در 
نظام بانکى داشــته و آنها را به گردش درنمى آورند، باید 

مالیات بدهند.
واقعیت آن است که نرخ سود بانکى، مدتهاست که به رقیبى 
براى سرمایه گذارى در کار و تولید تبدیل شده است. مدت 
زمان کمى نیســت که مغازه داران و تولیدکنندگان، یکى 
پس از دیگرى کرکره هاى مغازه ها و کســب و کارهاى 
خود را پایین مى کشــند و با پول آن، بدون اینکه دغدغه 
بیمه و مالیات داشته باشند، سود بانکى مى گیرند و به قول 
خودشان، دغدغه اى هم ندارند؛ البته شاید چاره اى هم براى 
آنها باقى نمانده بود. اوضاع کسب و کار آنقدر در ایران بد 
است که کمتر کسى مى تواند با شرایط کنونى، ادامه مسیر 

داده و تولید داشته باشد.
حتى گاهى خود فعاالن اقتصادى و تولیدکنندگان بر این 
باورند که به رغم همه مشــکالت، این کشور نیاز به کار و 
تولید و اشتغال دارد؛ در نهایت همه سختى هایش را هم به 
جان مى خرند و صبح به صبح، دم مغازه و کارخانه خود را 

آب و جارو مى کنند. 
اکنون اما بار دیگر دولت گفته که مى خواهد ایده دریافت 
مالیات از ســپرده هاى بانکى را عملیاتى کند؛ اینکه کى، 
چگونه و با چه نرخى، هنوز البته مشخص نیست. تمام اینها 
در شرایطى است که بســیارى از مسئوالن عالیرتبه نظام 
بانکى و وزارت امور اقتصادى هــم موافق با این موضوع 
هستند و به نوعى، چراغ سبز را به ســازمان امور مالیاتى 

نشان داده اند.
حتى سال گذشــته، على طیب نیا، وزیر امور اقتصادى و 
دارایى هم به صراحت موافقت خود را با دریافت مالیات از 
سپرده هاى بانکى اعالم کرد. او معتقد است که نرخ سود 

سپرده هاى بانکى با توجه به تورم بسیار باالست و بنابراین 
پول بدون زحمتى که از این طریق براى صاحبانش به دست 
مى آید، حتماً باید مشمول اخذ مالیات شود؛ این در شرایطى 

است که قطعاً، بسیارى از صاحبنظرانى که با اجراى دریافت 
مالیات از سپرده هاى بانکى موافق هستند، معتقدند که باید 
آن دسته از ســپرده هایى که ارقام باالیى دارند، مشمول 

دریافت مالیات شوند، نه سپرده هاى اندکى که صاحبان 
آنها براى گذران امور زندگى، انــدك پس انداز خود را به 

بانک ها سپرده اند.

برنامه دولت دقیقاً براى مالیات ســپرده 
بانکى چیست؟

اکنون مقامــات دولتى مى گویند که از ســه ماه قبل، کار 
ساماندهى اطالعات ســپرده هاى بانکى را آغاز کرده و 
جلساتى را هم با بانک هاى دولتى و خصوصى داشته اند 
تا به یک جمع بندى و اجماع بــراى اخذ اطالعات الزم از 
حساب هاى بانکى برسند. هر چه باشد، یکى از مخالفان 
اصلى اخذ مالیات از سپرده هاى بانکى، بانک ها هستند که 
مى ترسند این موضوع برایشان دردسرساز شود و به خروج 
بیش از گذشته منابعشان بیانجامد. تمام اینها در شرایطى 
است که اکنون هم نظام بانکى با مشکل خروج سپرده ها 
مواجه اســت و همین امر هم سبب شده که هر طرحى در 
این رابطه با شک و تردیدهاى خاص خود در نظام بانکى 

همراه باشد.
آنگونه که مقامات سازمان امور مالیاتى مى گویند قرار بر این 
است که از طریق بانک ها، اطالعات مربوط به سپرده ها به 
سازمان مالیاتى ارائه شود. على رستم پور، مدیرکل سازمان 
امور مالیاتى در این رابطه مى گوید: بانک ها نگران اجراى 
ناهماهنگ این موضوع هســتند و دغدغه دارند که مبادا 
برخى از بانک ها اطالعات سپرده ها را به سازمان مالیاتى 
ندهند و در مقابل، سپرده هاى بیشــترى را جذب کرده و 
رقابتى نابرابر را رقم زنند؛ به همیــن دلیل، همه بانک ها 
این نکته را مطرح مى کنند کــه در صورت ارائه هماهنگ 
این اطالعات به سازمان، مشکلى با اجراى این طرح ندارند.
آنطور که از فهواى کالم مســئوالن سازمان امور مالیاتى 
برمى آید، سپرده هاى باالى 500 میلیون تومان در مرحله 
اول، مشمول دریافت مالیات مى شوند و جاى نگرانى براى 
سپرده گذاران خرد نیست. به همین دلیل اکنون سازمان 
امور مالیاتى، تفاهمنامه هایى را با بانک ها طراحى کرده که 
بتواند بر مبناى آن، شرایط را براى اجراى موفق این طرح 

فراهم کند و شاید هم تضمین هاى الزم را بگیرد.

برنامه دولت براى سپرده هاى میلیونى بانکى

سپرده ها زیر چرخ مالیات
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پرهیزکار در ســختى ها آرام و در ناگوارى هــا بردبار و در 
خوشى ها سپاسگزار اســت. به آن که دشــمن دارد ستم نکند و 
نسبت به آن که دوســت دارد به گناه آلوده نشود. پیش از آنکه 
بر ضد او گواهى دهنــد به حق اعتــراف مى کنــدو آنچه به او

 سپرده اند ضایع نمى ســازد و آنچه به او تذکر دادند فراموش 
موال على (ع)نمى کند. 

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق فراخوان عمومى، با جزئیات 
مندرج در اسناد فراخوان و با بهره گیرى از سامانه تدارك الکترونیکى دولت (setadiran.ir)، با شماره 200961397000001 

به صورت الکترونیکى به فروش رساند.
تاریخ انتشار: 96/05/17                                                                                                 مهلت دریافت اسناد: 96/05/28 ساعت 12                           

تاریخ بازدید: از 96/05/17 لغایت 96/05/28                          مهلت ارسال پیشنهاد: 96/05/28 ساعت 14:30
تاریخ بازگشایى پاکات: 96/05/29 ساعت 10                                             تاریخ اعالم به برنده: 96/05/29 ساعت 15

شرایط فراخوان عمومى: 
1- برگزارى فراخوان عمومى صرفاً از طریق سامانه مذکور بوده و پرداخت تضمین شرکت در فراخوان عمومى (ودیعه) و ارسال 

پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران از طریق سامانه انجام مى گردد.
2- کلیه اطالعات در مورد فراخوان عمومى در برد اعالن عمومى سامانه قابل مشاهده و انتخاب است.

ضمناً به منظور دریافت اسناد فراخوان عمومى اجاره سالن هاى ورزشى و استخر سرپوشیده شنا به امور مسکن شرکت عمران 
شهر جدید مجلسى مراجعه گردد.

نشانى: اصفهان، کیلومتر 20 جاده مبارکه- بروجن، شهر جدید مجلسى، بلوار ارم، میدان کوثر، شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031  تلفن: 52472284- 031 

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتى شرکت عمران مجلسى 

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

نوبت  دوم

شهردارى کوهپایه به اســتناد مصوبه شــماره 135 مورخ 
1396/05/05 شوراى اسالمى شهر کوهپایه در نظر دارد نسبت 
به فروش یک پالك مســکونى (کوى فرهنگیان) و یک پالك 
کارگاهى (بلوار امام رضا (ع)) از طریق تشریفات مزایده موضوع 
ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها اقدام نماید. لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید از تاریــخ 96/05/19 لغایت 96/06/04 
جهت کسب اطالعات بیشتر به شــهردارى کوهپایه مراجعه 

نمایند.
محمدرضا مجلسى- شهردار کوهپایه 

چاپ اول

آگهى فراخوان عمومى فروش امالك و مستغالت 
شماره 200961397000001 و اجاره سالن هاى ورزشى
 و استخر سرپوشیده واقع در شهر جدید مجلسى

آگهى مزایده نوبت اول

م الف: 71561
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 به یاد ذوب آهن 
خیالتان راحت باشد

پوستر
«داش آکل» 

فوق العاده است

اتهام بزرگ به 
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 مبتنى بر مِمریستور
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عذاب وجدان خانم بازیگر 
در روز خبرنگار 10

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى این که بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
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فیلمبردارى ســریال «برنا» با پیوســتن سیاوش 
طهمورث به جمع بازیگران این سریال ادامه دارد.

ســیاوش طهمورث که از پیشکســوتان بازیگرى 
عرصه ســینما، تئاتر و تلویزیون اســت، به جمع 
بازیگران این سریال پیوســته تا در نقش سرهنگ 

معتمدى بازى کند.
تصویربردارى ســریال «برنا» که به تهیه کنندگى 
پریوش کاشانى براى گروه اجتماعى شبکه 3 سیما 

در حال تولید است، به نیمه رسیده است.
گفتنى است؛ پیش از این نیز هنرمندانى چون فریده 
سپاه منصور، آشــا محرابى،محمودرضا قدیریان، 
جمشید جهانزاده، مرضیه صدرایى، فریده دریامج، 
نیلوفر پارســا و ایمان صفا به ایفاى نقش در سریال 
«برنا» پرداخته بودند و با اضافه شــدن ســیاوش 
طهمورث به این جمع، ضبط این سریال در لوکیشن 

اطراف خانه هنرمندان ادامه دارد.
تصویربردارى این مجموعه عــالوه بر تهران، در 
اســتان هاى مازندران، گیالن، گلســتان، همدان، 
لرستان، زنجان، اردبیل، مرکزى و هرمزگان انجام 
مى شود و تمامى لوکیشــن ها نیز تاکنون انتخاب 

شده اند.
این فیلم مضمونى اجتماعى دارد و در خالصه داستان 
آن آمده است: «قصه آدم شدن و آدم ماندن... جوانى 
جویاى کار راهى سفرى پر ماجرا مى شود. ابتداى راه، 
خام است و سرى پر غرور دارد اما ذره ذره در سرزمین 
پهناور ایران جستجو مى کند. گاهى به کسوت یک 
ماهیگیر در مى آید در حاشیه خزر، گاه آهنگرى پیشه 
مى کند در شهرى کوچک. در روند این سفر طوالنى 

درگیر ماجراهاى دیدنى مى شود.»

اواخر خرداد ماه امسال بود که در نشست خبرى سریال 
«زیر پاى مادر» درگیرى لفظى شدیدى بین بهناز جعفرى 
بازیگر این مجموعه و بعضى از خبرنگاران به وجود آمد. 
ویدئو جنجالى این نشست بارها در شبکه هاى اجتماعى 
منتشر شد و بسیارى از کاربران به این موضوع واکنش 
نشان دادند. با گذشت نزدیک به دو ماه از برگزارى این 
نشســت، بهناز جعفرى در روز خبرنگار با عذرخواهى از 
خبرنگارى که به آن توهین کرده بود، گفت تا مدت ها بعد 

از آن اتفاق دچار عذاب وجدان شده بود.
پس از اتفاقات نشســت خبرى «زیر پــاى مادر» بهناز 
جعفرى هیچ واکنشى از خود نشــان نداد و بعد از هجوم 
مردم به صفحه اینســتاگرامش، او مجبور شد کامنت ها 

را مسدود کند.
بهناز جعفرى به مناسبت روز خبرنگار ، ضمن عذرخواهى 
از خبرنگارى که با آن درگیرى لفظى پیدا کرده بود، درباره 
اتفاقاتى که باعث شد او چنین رفتارى از خود نشان دهد، 
گفت: «روزى که نشست سریال "زیر پاى مادر" برگزار 
شده بود من آنقدر درگیر بودم که اصًال قرار نبود در این 
نشســت حضور پیدا کنم اما مدیر تولید از من خواست 
و درنهایت در شرایط بســیارى بدى خود را به نشست 
رساندم. در آن روز من حتى با تست گریم به نشست آمدم 
و در ترافیک هم گیر کرده بودم از طرفى هم همان شب 

پرواز داشتم و همه اینها باعث شد تا موقعیتى شکل بگیرد 
که من از شرایط خوبى برخوردار نباشم.»

جعفرى در ادامه گفت: «من در این مدت بارها خود را جاى 
ایشان گذاشتم اما اکنون مى خواهم مثل یک برادر آن 
حرف ها را نادیده بگیرند. دورانى که بعد از آن اتفاق براى 
من گذشت مثل یک برزخ بود و من به اندازه کافى ضرب 
و شتم هاى روحى دیده ام. افراد بسیار زیادى به صفحه 
اجتماعى من آمدند و ناسزا گفتند؛ افرادى که اصًال وجود 
خارجى نداشتند و زمانى که وارد صفحه شان مى شدم، 

مى دیدم واقعیتى ندارند.»
بازیگر سریال «زیر پاى مادر» اضافه کرد: «از طرف دیگر 
بار روانى خود اتفاق هم مدت ها بر دوشم بود ولى امروز 

باالخره این بار از روى دوش من برداشته شد.»
بهناز جعفرى در ادامه صحبت هاى خود تأکید کرد: «من 
در این مدت خیلى سعى کردم حرفى بزنم و یا نکته اى 
را در صفحه مجازى خود بیان کنم اما حجم حاشیه ها به 
گونه اى بود که باعث شد احساسات من متوقف شود و 
نتوانم واکنشى داشته باشم. حال من در آن زمان اصًال 
خوب نبود و اگرچه که خیلى دوست داشتم دلجویى کنم 
اما نمى توانستم. اینها را مى گویم تا فکر نکنید خودم از 
آن اتفاق خوشحال بودم. عده اى هم در این مدت از من 
دلجویى کردند و حتى خانم رخشــان بنى اعتماد پیگیر 

شدند که بتوانم احساساتم را بیان کنم و من از همه این 
افراد که مرا در این مدت حمایت کردند ممنون هستم.»

بازیگر «خاك ســرخ» در بخش دیگرى از توضیحات 
خود اظهار داشــت: «من آن روز به عنوان بازیگر خود را 
آماده کرده بودم که سئواالت خبرنگاران را بشنوم و به هر 
حال یکسال زحمت کشیده بودم و دوست داشتم درباره 
آن سخن گفته شــود. اگر به رزومه خود در این سال ها 
رجوع کنم خیلى کارها و اجراها داشته ام که ناگفته هاى 
بسیارى دارد و اتفاقًا یک خبرنگار است که مى تواند این 
ناگفته ها را مطرح کند. اهمیت خبرنگار است که مى تواند 

ناگفته ها را بیان کند.
بازیگر مجموعه هاى «نفس» و «دندون طال» همچنین 
براى رفع سوءتفاهم ها خطاب به خبرنگاران عنوان کرد: 
«اولین نماد ســمبلیک که با واژه خبرنگار در ذهن من
 مى آید فرد پرسشگر است و اتفاقًا دوست دارم خبرنگار، 
جویا و جوینده باشــد. مــن بابت آن اتفــاق هم خود 
را جاى عزیزان حاضر در نشســت گذاشــتم و مدت ها 
به دلیــل حرفى که در یک محفــل عمومى بیان کردم 
دچار عذاب وجــدان بودم. بعد از آن اتفــاق واکنش ها 
متفاوت بود که مــن واکنش هاى منفى را ســعى مى 
کنم نبینــم و واکنش هاى خوب را در گوشــه دلم قرار 

مى دهم.»

ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى، 
«ساره بیات» بازیگر سینما را به عنوان سفیر صنایع دستى 

انتخاب کرد.
مشاور زهرا احمدى پور-رئیس ســازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى- درباره انتخاب این بازیگر 
به عنوان سفیر صنایع دستى اظهار کرد: رئیس سازمان در این 
زمینه، معاون صنایع دستى و هنرهاى سنتى و من را مأمور 
کرد تا در یک پرونده مشترك، سفیر صنایع دستى را انتخاب 

و معرفى کنیم.
فرحناز امراللهى ادامه داد: بعد از انتخاب همایون شجریان  
به عنوان سفیر میراث فرهنگى، احمدى پور نامه اى نوشت 
تا براى صنایع دستى نیز ســفیرى انتخاب کنیم. به همین 
دلیل، من طرحى مبنى بر این موضوع آماده کردم و در آن، 
انتظارهایى را که ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى از ســفیر صنایع دستى مى تواند داشته باشد و 

برعکس را نوشتم.
او با بیان اینکه هدف از این کار، گفتمان ســازى و در واقع، 
استفاده از صنایع دستى در زندگى روزمره مردم است، گفت: 
امیدوارم بتوانیم با این کار، پیام هاى مستقیم یا غیرمستقیم 

را از طریق پوشــش یک هنرمند و آنچه از هنرهاى سنتى 
مى تواند با خود همراه داشته باشد، به دیگران منتقل کنیم.

مشــاور رئیس ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى بیان کرد: از ســفیر صنایع دستى انتظار داریم 
که ما را در نمایشگاه هاى مختلف صنایع دستى و طرح هاى 
مختلف مربــوط به این ســازمان، از جملــه کاروان طرح 
«پیوند» همراهــى کند. همچنین مى توان پیام اســتفاده 
از صنایــع دســتى در زندگى روزمــره مــردم را از طریق 
هنرمندان سینما، برنامه هاى تلویزیونى پربیننده و طراحان 
صحنه و لباس به خوبى منتقل کرد تــا به یک الگو تبدیل

 شود.
امراللهى همچنین گفت: ساره بیات در رشته فرش تحصیل 
کرده و چند سالى هم در حوزه طراحى لباس فعالیت کرده 

است.
ساره بیات موفق به دریافت جایزه هاى متفاوتى از جمله جایزه 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن از انجمن منتقدان فیلم لندن 
شده است. او همچنین همراه لیال حاتمى و سارینا فرهادى، 
خرس نقره اى بهترین بازیگر زن جشــنواره فیلم برلین را 

گرفته است.

صفا آقاجانى بازیگر ســریال «پرستاران» 
در خصوص فعالیت هــاى جدید خود  گفت: 
کارهاى جدیدى پیشنهاد شده است اما هم از 
نظر فیلمنامه برایم جذابیت کافى را نداشته و 
هم از نظر تهیه موقعیت خوبى نداشته است و 
ترجیح داده ام تا منتظر کارى باشم که حداقل 

فیملنامه جذابى داشته باشد.
وى در پاسخ به این سئوال که چه مواردى را 
براى انتخاب فیلمنامــه مدنظر قرار مى دهد 
گفت: فیلمنامه باید از شعارزدگى به دور باشد، 
به مردم دروغ نگوید و به نوعى آینه اى براى 
مطرح کردن مشکالت اجتماعى زندگى مردم 

باشد.
وى در خصــوص حضــورش در ســریال 
«پرســتاران» نیز گفت: خدا را شکر که این 
سریال به خوبى جایگاه خود را بین مخاطبان 
پیدا کرد و جذابیت هایى که باید براى جذب 
مخاطب داشته باشد را داشت.  البته که نمى 
توان از حضور نویســنده بــى نظیرى مانند 

علیرضا افخمى در این کار چشم پوشى کرد. 
آقاجانى ادامه داد: این دومین همکارى من با 
آقاى شاه حسینى و تیم کارى ایشان بود که 

خدا را شکر به خوبى نتیجه داد.

صدیقه کیانفر، بازیگر پیشکســوت تئاتر و تلویزیون، در 
خصوص وضعیت جســمانى خود گفت: خدا را شکر بهتر 
هستم. وقتى در بیمارستان بسترى بودم، بر اثر خونریزى 
معده سه کیسه خون به من تزریق کردند. در حال حاضر از 

حال جسمانى مساعدى برخوردارم.
وى درباره فعالیت هاى اخیر خود در عرصه صوت و تصویر 

اظهار داشت: من در حال حاضر صبح و بعد ازظهر در رادیو 
مشغول به کار هســتم ولى در عرصه تصویر فعًال به هیچ 

کارى دعوت نشده ام.
این هنرمند پیشکســوت تئاتر و تلویزیون درباره علت کم 
کارى هنرمندان پیشکسوت در عرصه تصویر و کم اهمیتى 
به این هنرمندان از جانب اهالى فرهنگ و هنر تصریح کرد: 
ما خودمان هم در پاسخ به این سوال، ناتوان هستیم؛ ولى 
فکر مى کنم که پاسخ این سئوال را بتوان از کارگردانان و 
تهیه کنندگان گرفت که چرا نسبت به پیشکسوتان اینقدر 
کم لطف هستند؟ ما بازیگران پیشکسوت که سال ها تجربه 
داریم و واقعاً در این عرصه حرفه اى هستیم، در خانه مانده ایم 
و بازیگرانى روى کار هستند که چیزى از این حرفه نمى دانند.

بازیگر ســریال«کیمیا» پیرامون حضور پررنگ بازیگران 
جوان و در حاشیه قرار گرفتن هنرمندان پیشکسوت در عرصه 
تصویر بیان کرد: دیگر حتى نقش مادربزرگ را یک جوان 
بازى مى کند! به ما پیشکسوت مى گویند، ولى پیشکسوت 
به معناى ناتوان نیست، به معناى این است که ما در عرصه 

بازیگرى سابقه  بسیار داریم و با تجربه این عرصه هستیم؛ 
نه اینکه توانى براى بازى و حضور در عرصه هنر نداریم.این 
هنرمند خاطرنشان کرد: پیشکسوت سنش زیاد است؛ چراکه 
کار بسیار کرده است و این عنوان از نظر من، قشنگ ترین 
عنوانى است به ما داده مى شود. من با حضور جوانان تازه کار 
در عرصه تصویر، مشکلى ندارم. شاید کارگردانان این نوع 
بازى را بیشتر مى پسندند. ولى مردم وقتى ما پیشکسوتان را 
مى بینند، از علت کم کارى ما جویا مى شوند و همیشه این 
جمله را مى گویند که بازى هاى قدیم شما بسیار متفاوت تر 
از بــازى بازیگران جدید اســت. ما آن بازى ها را بیشــتر

 مى پســندیم. من با شــنیدن همین جمله، دیگر چیزى 
نمى خواهم.

صدیقه کیانفر در پایان در خصوص بى توجهى جوانان به 
هنرمندان پیشکسوت گفت: برخى هنرمندان جوان که با ما 
برخورد مى کنند، خودشان را عالم ترین مى دانند. تا جایى که 
من گاهى فکر مى کنم که ما هنرمندان پیشکسوت باید از 

این هنرمندان جوان، تجربه کسب کنیم!

مهران مدیرى در حاشیه اکران فیلم سینمایى «ساعت 5 
عصر» گفت: یک فضا علیه فیلم راه افتاده است. در برخى 
از سایت ها و مطبوعات و یک دشمنى پنهانى درباره فیلم 
شروع کرده اند. البته من دلیل این دشمنى ها را مى دانم 
البته االن نمى توانم بگویم زیرا توضیحش مفصل است.

وى ادامه داد: متأسفانه بسیارى از افرادى که علیه فیلم 
مطلب مى نویسند، فیلم را را ندیده اند. من از روز اول هم 
گفتم که فیلم «ساعت 5 عصر» با سایر فیلم هاى کمدى 
متفاوت است البته نمى خواهم بگویم فیلم خوب است یا 
بد است بلکه معتقدم که هر فردى خودش باید شخصًا 
فیلم را ببینند و نظر بدهد و نمى شــود با شنیده ها درباره 

فیلم نظر داد.
گفتنى است مدیرى در این مراسم با سه محافظ شرکت 

کرده بود.

پوستر«داش آکل» فوق العاده است
مســعود کیمیایى معتقد اســت هنر گرافیــک در عرصه 
پوستر ســازى فیلم دیگر از بین رفته است. او که از طراحى 
پوستر آخرین فیلمش گله مند اســت، گفت: پوستِر اولین 
فیلم  ام، یعنى «بیگانه بیا» را یک گرافیست ایتالیایى به نام 
«لیگاِرتو» طراحى کرد که مطابق پوسترهاى همان روزها 
بود. این گرافیســت ایتالیایى در «مولن روژ» کار مى کرد. 
مولن روژ یک کمپانى بزرگ جهانــى بود. من در مولن روژ 
«بیلى وایلدر»، «ویلیام وایلر»، «ویلیام هولدن» و بسیارى 
از چهر ه هاى مطرح سینماى دنیا را دیدم. این کمپانى بغل 
سینما مولن روژ بود؛ سینمایى که االن سینما سروش نام دارد.

این کارگردان سینما افزود: پوستر و تیتراِژ «قیصر» را عباس 
کیارستمِى عزیزم طراحى کرد. فیلم بعدى ام «رضا موتورى» 
بود که باز عباس تیتراژش را درست کرد، ولى پوسترش را 
نرسید کار کند و آن را به آقاى منصورى نامى داد. بعد از آن 
«داش آکل» بــود که باز هم پوســترش را آقاى منصورى 

طراحى کرد.
او با تمجید از پوســتر فیلم «داش آکل» ادامه داد:  یکى از 
پوسترهاى «داش آکل» فوق العاده است؛ همان پوسترى 
که داش آکل را تنها با یک قمه نشــان  مى دهد. موقعى که 
من رفته بودم شیراز و راجع  به داش آکل تحقیق مى کردم، 
یک آقاى برنج فروشى در بازار شیراز در محله سر دزك بود 
که آن موقع 94 ســال داشــت. این آدم خیلى چیزها راجع  
به داش  آکل مى دانســت. بعد آرام آرام  با ما اخت شد و به ما 
گفت که جزِو چهار نفِر دارودسته  «کاکا رستم» بوده است. 
به او گفتم: تو قمه کشى هم بلدى که چطورى است؟ چون 
قمه کشى، استایل مجزاى خودش را دارد؛ با شمشیرکشى و 
چاقوکشى فرق دارد. اصرار کردم تا باالخره قبول کرد و براى 
چند لحظه براى ما قمه کشید و ما درجا چندتایى عکس از او 
گرفتیم. اصًال قمه کشِى فیلم را من از این پیرمرد یاد گرفتم.

کارگردان فیلــم «گوزن ها» درباره طراحى پوســتر دیگر 
فیلم هایش چنین گفت:  پوســتر فیلم «تیغ و ابریشــم» را 
آیدین آغداشلو طراحى کرد که خیلى زیباست. یک دستى 
وسط پوستر است که با یک تیغ بریده شده. پوستر فیلم هاى 
«غزل»، «خاك» و «گوزن ها» را مرتضى ممیز طراحى کرد. 
پوستر فیلم «سفر سنگ» خورد به جریان فیلم هاى بازارى، 
ولى جدا از اینها «سفر ســنگ» یک پوستر دارد که فرشید 
مثقالى طراحى اش کرده و در آن یک سنگى  هست که دارند 

آن را مى کشند. خیلى روى این پوستر کار شده است.
او درباره پوســتر تازه ترین اثر سینمایى اش نیز گفت: هنوز 
پوستر «قاتل اهلى» را ندیده ام. در ذهنم قرار بود که با دوست 
عزیزم آیدین آغداشلو درباره اش صحبت کنم، ولى دیدم که 
با تهیه کننده روبه رو نشود بهتر است، به همین علت، دیگر 

ممکن نشد آن را طراحى کند.
کیمیایى ادامه داد: امروزه هنــر بزرگى مثل گرافیک دیگر 
از بین رفته اســت. االن چند تا کله از فیلم هاى فرنگى را 
برمى دارند و به زعم خودشان پوستر طراحى مى کنند. قبًال 
هر کار گرافیکى یک اثر هنرى بود. پوســتِر فیلم «طبیعت 
بى جان» سهراب شهید ثالث فوق  العاده است. پوستر فیلم 
«خاك» که مرتضى ممیز طراحى کــرد، در زمان خودش 

برنده  چندین فینال  شد.
وى در پایان با انتقاد از پوســتر فیلم تازه اش «قاتل اهلى» 
گفت:  از پوســتر فیلم هاى اخیرم اصًال راضى نیستم. االن 
دیگر نمى توانم براى مثال از آیدین آغداشلو چنین توقعى 
را داشته باشــم که در ازاى مبلغ ناچیزى، یک اثر هنرى در 
قالب پوستر به من بدهد. البته او همیشه این لطف را به من 
داشته که هر وقت چیزى از او خواســته ام با بزرگوارى اش 
انجــام داده، اما مــن خودم بایــد رعایت جوانــب کار را 

بکنم.

عذاب وجدان 
خانم بازیگر
 در روز خبرنگار

راز مهران مدیرى ازدشمن پنهانى در«ساعت5 عصر»راز مهران مدیرى ازدشمن پنهانى در«ساعت5 عصر»  وقتى نقش مادربزرگ ها را جوان ها بازى مى کنند!

فیلمنامه 
نباید به مردم دروغ بگوید  

ساره بیات «سفیر صنایع دستى» شد

سعید روستایى که «ابد و یک روز» نخستین 
فیلمش در مقام کارگردان با استقبال منتقدان و 
تماشاگران رو به رو شد، به زودى فیلم تازه اش 
را جلوى دوربین مى بــرد. این فیلم، «مترى 
شیش و نیم» نام دارد و شهاب حسینى و پیمان 
معادى، بازیگران اصلى فیلم هستند. به تازگى 
براى این پروژه به تهیه کنندگى پیمان معادى، 

درخواست پروانه ساخت شده است.

شهاب حسینى
 در «مترى شیش ونیم»

سرهنگ سیاوش 
طهمورث در «برنا»  

رئیــس کل ســازمان نظام پزشــکى از 
رسیدگى مجدد به پرونده پزشکى مرحوم 
کیارســتمى در هیئت عالى انتظامى نظام 

پزشکى خبر داد.
دکتر علیرضا زالى درباره آخرین وضعیت 
پرونده پزشــکى مرحوم کیارستمى گفت: 
وکیل خانواده مرحوم کیارستمى به حکم 
دادگاه و هیئت تجدیدنظر اعتراض کردند.

وى افزود: بر این اساس به دنبال اعتراض 
خانواده مرحوم کیارســتمى، این پرونده 
طبق قانون به هیئــت عالى انتظامى نظام 
پزشــکى منتقل شده و رســیدگى مجدد 

خواهد شد.

رسیدگى مجدد به 
پرونده پزشکى 

«کیارستمى»

تمجید مسعود کیمیایى از پوستر یکى از فیلم هاى قدیمى اش :
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منیزیم یکى از مواد مغذى بسیار مهم اما گمنام است. منیزیم 
در کنار کلسیم ماده مغذى ضرورى براى تمام فعالیت هاى 
ســلولى اســت اما بدنمان نمى تواند آن را خودش بسازد. 
این ماده معدنى را بایــد خودمان در طــول روز از غذاها، 
نوشــیدنى ها و یا مکمل ها به دست بیاوریم. مقدار منیزیم 
مورد نیاز در یک روز براى خانم ها 310 تا 320 میلى گرم و 

براى آقایان 400 تا 420 میلى گرم است.
منیزیم حتى با اینکه به اندازه کافى مصرف نمى شــود باز 
هم نادیده گرفته شده است. استرس مى تواند سطح منیزیم 
را پایین بیاورد و در نتیجه فشــار خــون افزایش مى یابد و 
هورمون هاى اســترس از جمله کورتیزول و آدرنالین باال
 مى رونــد. دریافت منیزیم کافى همچنیــن براى تنظیم 
گوارش، فعالیت عضالت و تولید انــرژى نیز اهمیت دارد. 
منیزیم حتى در تولید سروتونین نیز تأثیر دارد؛ انتقال دهنده 
عصبى که مسئول متعادل کردن خلق و خو است. در ادامه با 

راهکارهاى دریافت منیزیم آشنا خواهید شد.

میان وعده هاى خود را تغییر دهید
یکى از راه هاى ساده دریافت منیزیم اضافه کردن گیاهانى به 
برنامه غذایى است که برگ هاى سبز تیره دارند نظیر اسفناج 
و کلم. همچنین مى توانید از بروکلى، کدو حلوایى، آجیل ها 
( به ویژه بادام )، لوبیاها و همچنین پودر کاکائو استفاده کنید. 
اگر بتوانید در برنامه عادى روزانه خود غذاهاى حاوى منیزیم 

را وارد کنید بهترین روش را براى مقابله با کمبود در پیش 
گرفته اید. مى توانیــد از بادام به عنوان یــک میان وعده 

استفاده کنید.

آب معدنى خود را بهبود دهید
اگر آب گازدار دوست دارید راهى ساده براى افزایش منیزیم 
دریافتى به واسطه آن وجود دارد. آب معدنى را که مى خرید 
چک کنید تا مطمئن شوید منیزیم نیز یکى از مواد معدنى 
داخل آن است. آب معدنى هاى گازدار مى توانند از ساده ترین 

روش ها براى دریافت مواد معدنى مورد نیاز بدنتان باشند.

از مکمل منیزیم استفاده کنید
منیزیم نمى تواند به خودى خــود در یک قرص قرار بگیرد 
باید در کنار ماده اى دیگر باشــد تا به تثبیتش کمک کند. 
بزرگ ترین مســئله براى مکمل منیزیم خودش نیســت 
بلکه ماده دیگرى اســت که با آن ترکیب مى شود. جذب 
منیزیــم از انواع مختلــف مکمل ها بــا یکدیگر متفاوت 
اســت و برخــى از مولکــول هایى کــه منیزیم بــا آنها 
ترکیب مى شــود عملکرد مخصوص به خــود را در بدن

 دارند.
 بهتر است در صورت نیاز به استفاده از مکمل منیزیم با پزشک 
داروخانه یا پزشک خودتان صحبتى داشته باشید تا آنها گزینه 

مناسب را به شما معرفى کنند.

قارچ از جمله گیاهانى است که مصارفى بسیار بیشتر 
از یک سبزى در آشــپزى دارد. این سبزى کم کالرى 
در بسیارى از رژیم هاى غذایى افرادى که مى خواهند 
وزن کم کنند، وجود دارد. عــالوه بر آن حاوى میزان 
باالیى سدیم، مواد مغذى، آنتى اکسیدان و بسیارى از 

ویتامین ها مى باشد.
به تازگى دانشــمندان به این مســئله پى برده اند که 
قارچ خطر ابتال به سرطان به خصوص سرطان روده را 
کاهش مى دهد. این سبزى مى تواند تکثیر سلول هاى 
سرطانى را متوقف کرده و از شیوع این بیمارى در بدن 

جلوگیرى به عمل آورد.

قارچ و سرطان
طى یک تحقیــق محققان عصــاره اى از قارچ را به 
موش هاى آزمایشگاهى دادند و بر روى آنها آزمایشاتى 
انجام دادند. آنها دریافتند که موش هاى تحت درمان 
با این سبزى تومورهاى پروســتات و یا سلول هاى 
تومورى که بدنشان موجود بود کوچک و تقریباً از بین 

رفته است.

این درحالى است که گروهى از موش ها که این رژیم 
را نداشتند تومورهایشان رفته رفته بزرگ شد. قارچ که 
میزان زیادى اسید آمینه دارد بهترین غذا براى مقابله با 
سرطان محسوب مى شود. اسید آمینه مى تواند التهابات 

داخلى را درمان کند و التهابات مزمن را آرام سازد.
طبق تحقیقاتى که در مورد مواد  غذایى ضد  سرطان 
صورت گرفته است اســید آمینه توانایى منحصر به 
فردى در معکوس کردن آسیب هاى DNA دارد و 
براى محافظت در برابر بیمارى هایى مانند ســرطان 

بسیار مفید است.

خواص دیگر قارچ
قارچ ویتامین هاى بســیارى از جملــه ویتامین B  و 
ریبوفالوین دارد. بدن انسان جهت حفظ سطح انرژى، 
ارتقاى سلولى و کاهش سطح استرس به این ویتامین 

نیاز مبرم دارد.
محافظت از سیستم ایمنى بدن یکى دیگر از وظایف 
قارچ به شــمار مى رود چرا که قارچ تأثیرات مثبتى بر 

روى گلبول هاى سفید خون دارد.

هنگامى که شما دچار بیمارى مى شوید نیاز به تقویت 
بیشترى دارید تا گلبول هاى سفید خون از بدن در برابر 

حمله ویروس ها و باکترى ها دفاع کنند.
به این ترتیــب بیمارى هایــى همچــون آرتریت،
 بیمارى هاى قلبى و عروقى و حتى ســرطان هم به 
کمک این سبزى پر خاصیت قابل درمان و یا پیشگیرى 
است. میزان مس و ســلنیوم موجود در قارچ نسبت به 

دیگر مواد غذایى بسیار باالتر است.
گلبول هاى قرمز خون که وظیفه ســوخت رسانى و 
سوخت و ســاز بدن را به عهده دارند به کمک سلنیوم 
پشتیبانى مى شوند. ماده ســلنیوم نیز به کمک غده 
تیروئید تولید و در بدن حرکت مــى کند. این ماده در 

سالمت تولید مثل نیز نقش به سزایى دارد.
مصرف قارچ تا میزان بســیار زیادى مى تواند شــما 
را از بســیارى از بیمارى ها به خصوص سرطان دور 
نگه دارد. در صورتى که این ســبزى را کمتر مصرف 
مى کنید لطفًا در رژیم روزانه خــود قرار دهید چراکه 
نه تنهــا ضررى نــدارد بلکه از بدن شــما محافظت 

مى کند.

بررسى هاى اخیر نشان داده است که دوندگان چه 
باتجربه باشند و چه بى تجربه، نیازى به تغییر نوع قدم 

برداشتن خود ندارند.
طول قدم هایى که هر فرد برمى دارد بهترین گزینه 
براى اوست. نیازى به تغییر نوع قدم برداشتن نیست، 
بدین شکل فرد بیشــترین مصرف انرژى را خواهد 

داشت.
بســیارى افراد به دنبال یافتن راهى براى مفیدتر 
شــدن تمرین هاى خود هســتند اما بررســى ها 
نشــان داده اســت که حتى دوندگان تازه کار نیز 
نباید به دنبــال تغییر دادن قدم هاى خود باشــند. 
بلکه بایــد بگذارند کــه بدن به صــورت طبیعى 
عمل کند. بهتر اســت پیاده روى کنیــد و نگران

 نباشید.

گوشت شــتر از ارزش غذایى و خواص دارویى و درمانى بسیارى برخوردار است. 
اما با وجود این، استفاده از گوشت شتر به دلیل رنگ تیره (زرشکى مایل به سیاه) و 

مزه اش، چندان مورد توجه نبوده و در بین مردم کشور ما چندان رایج نیست. 
گوشت شتر به دلیل داشتن مقدار زیادى کلسیم و فسفر براى کسانى که استخوان 
درد یا درد مفاصل دارند، فوق العاده مفید است و متخصصان طب سنتى مصرف آن 
را هر چند وقت یک بار به افراد باالى 60 سال توصیه مى کنند. در ادامه این مطلب 

به بیان برخى از مهمترین خواص گوشت شتر در طب سنتى و فواید مصرف آن 
پرداخته شده است. 

معرفى گوشت شتر
گوشت شتر از لحاظ شکل ظاهرى شبیه گوشت گوساله و گوسفند است، البته 

رنگ آن کمى تیره تر و مزه آن شیرین است. گوشت شتر نسبت به گوشت گاو و 
گوسفند دیرپز تر است، البته در صورتى که از گوشت شتر جوان استفاده شود، این 

مشکل کمتر دیده مى شود.
همچنین یکى از مهمترین خواص گوشت شتر در مقایسه با دیگر گوشت  ها، فقدان 
مواد هورمونى و آنتى  بیوتیک در آن است، چرا که این حیوان در طبیعت به صورت 

آزاد و به دور از پرورش دامى رشد مى  کند.

خواص گوشت شتر 
گوشت شتر داراى طبیعت گرم و خشک است. از گوشت شتر براى درمان بسیارى از 
بیمارى ها استفاده مى شود و در طب سنتى کاربردهاى فراوان دارد. برخى از خواص 

درمانى گوشت شتر به طور خالصه عبارتند از:
گوشت شتر باعث تقویت قواى بدن شده و استقامت بدن را به دلیل میزان باالى 

کالرى موجود در آن افزایش مى دهد.
گوشت شتر براى ورزشکاران، کودکان در حال رشد و زنان باردار بسیار مفید است. 

مصرف گوشت شتر در دوران باردارى از زایمان زودرس پیشگیرى مى کند.
میزان چربى و کلسترول گوشت شتر پایین است و از این رو براى مبتالیان به چربى 

خون و بیمارى هاى قلبى عروقى مفید است.
از خواص گوشت شتر کمک به درمان بیمارى هایى نظیر سیاتیک، سکته مغزى، 

عفونت و درد شانه است.
استفاده از گوشت شتر براى سالمندان بسیار مفید است، به حفظ و سالمت عضالت 

آنها کمک شایانى مى کند.

گوشت شتر سرشار از انواع ویتامین ها به ویژه ویتامین هاى گروه B بوده و از همین 
رو براى تقویت اعصاب مفید است.

به دلیل PH متفاوت گوشت شتر با سایر گوشت ها، یکى از خواص گوشت شتر 
استفاده مناسب از آن جهت تهیه گوشت هاى فرآورى شده است.

از قلم و کوهان شتر در طب ســنتى براى درمان درد روماتیسم، درد پا و درد کمر 
استفاده مى شود.

ارزش غذایى گوشت شتر
گوشت شتر منبع بسیار خوبى از مواد 

مقوى و مغذى است و از جهت مواد 
مؤثر موجود در آن باگوشت 

سایر دام هاى 

اهلى تفاوت هایى دارد. گوشــت شتر در مقایسه با گوشت گاو 
از میزان پروتئین و چربى کمترى برخوردار است و در مقایسه با 

سایرگوشت هاى دیگر حاوى سدیم بیشترو پتاسیم کمترى است. 
مقدار ویتامین هاى گروه B و برخى عناصر معدنى نظیر فسفر و کلسیم 

در آن بسیار زیاد است. جالب است بدانید که نسبت آهن و روى موجود 
در این گوشت، کمتر ازسایر گوشت هاست و نسبت کلسیم این گوشت در 

عضالت ران آن زیادتر است.

مضرات گوشت شتر 
کوهان شتر سرشار از چربى خالص است. بنابراین زیاده روى در مصرف آن براى 

تمام افراد خصوصاً افراد با چربى خون باال بسیار مضر است.
به دلیل اینکه گوشت شتر در بسیارى مناطق به طور عمده و اصطالحاً فله اى 

عرضه مى شود، بنابراین لزوم آگاهى از سالمت و بهداشت آن ضرورى 

است.بنابراین توصیه مى صشود، هنگام تهیه آن دقت کنید که ظاهر گوشت لزج، 
چسبنده و مترشح نباشد و عضالت سفت و قوام طبیعى داشته باشند.

خواص گوشت شتر در طب سنتى  

فواید فوق العاده وزنه زدن براى زنان

آیا مى دانید ســفره هاى یکبار مصــرف چه عوارضى 
دارند؟ مخرب بودن کربن به میزانى است که حتى برخى 
دستگاه هایى که این سفره ها را تولید مى کنند، پس از 

تقریباً شش ماه نیاز به بازسازى دارند.
محمد حسین عزیزى، رئیس انجمن صنایع غذایى ایران 
گفت: بهتر است در مورد هر مطلب علمى، متخصصان 
مربوطه نظر بدهند. اطالع رســانى در مورد سفره هاى 
یکبار مصرف در حیطه علمى طب سنتى نیست و اظهار 
نظرهاى غیرتخصصى، یکى از مشکالت بزرگ جامعه 

ماست که باعث سردرگمى مردم مى شود.
او در مورد صحت و ســقم این خبر افزود: به طور کلى 
استفاده از مواد پالستیکى مخصوصًا براى مواد غذایى 
توصیه نمى شود، اما در مورد سفره هاى یکبار مصرف اگر 
مواد غذایى با آنها تماس مستقیم نداشته باشند اشکالى 
ندارد، چون همه مواد غذایى داخل ظروف هستند و روى 

سفره قرار مى گیرند.
این متخصص علوم و صنایع غذایى بیان کرد: فقط ممکن 
است نان را مستقیم روى سفره بگذارند یا آن را توسط این 

ســفره ها از نانوایى تا خانه حمل کنند که به خانواده ها 
توصیه مى شود از انجام این کار خوددارى کنند و در هر 

شرایطى نان را درون ظروف مخصوص بگذارند.
رئیس انجمن صنایع غذایى گفت: بهتر است افراد براى 
حمل نان از پارچه نخى ســفید و بدون چاپ و نوشــته 
یا یک کاغذ ســفید و تمیز و یا پس از اینکه نان را روى 
تورى جلوى مغازه نانوایى سرد کردند آن را درون نایلون 

گذاشته و تا خانه حمل کنند.
وى در مورد بهترین نوع سفره هاى یکبار مصرف اظهار 
کرد: ســفره هایى که داراى نام و نشــان کارخانه تولید 
کننده، مجوز بهداشت و پروانه ساخت و عالمت استاندارد 
باشــند و از مراکز معتبر خریدارى شــوند معموًال براى 

سالمت آسیب زا نخواهند بود.
این عضو هیئت علمى دانشــگاه تربیت مدرس در مورد 
سفره هاى یکبار مصرف نامرغوب تصریح کرد: آن دسته 
از ســفره هایى که مرکب نقوش سطح آن به آسانى و با 
سایش دست جدا و دســت را رنگى مى کند مى تواند به 
راحتى به مواد غذایى نیز انتقــال یافته و به خصوص در 

تماس مســتقیم با نان داغ به دلیل رطوبت ایجاد شده 
از بخار آن ســریع تر شــروع به فعل و انفعاالت مضر 

شیمیایى کند.
به گفته او مرکب هاى چاپ حــاوى ترکیبات و فلزات 
سنگین و سمى هستند که در صورت تجمیع دراز مدت 
در بدن مى تواننــد باعث بروز بیمارى  ها و مشــکالت

 عدیده اى در مصرف کننده شوند.

عوارض استفاده از سفره  هاى یکبار مصرف

روش درست 
پیاده روى 
چگونه است؟

منیزیم مورد نیازمان  را چگونه تأمین کنیم؟
ى بسیارى برخوردار است. 
ه (زرشکى مایل به سیاه) و 

 چندان رایج نیست. 
ر براى کسانى که استخوان 
صانطب سنتىمصرف آن

ى کنند. در ادامه این مطلب 
سنتى و فواید مصرف آن 

لهو گوسفند است، البته 
شتر نسبت به گوشت گاو و 
این شتر جوان استفاده شود،

سهبا دیگر گوشت  ها، فقدان 
حیوان در طبیعت به صورت 

 شتر براى درمان بسیارى از 
فراوان دارد. برخى از خواص 

دن را به دلیل میزان باالى 

نان باردار بسیار مفید است. 
 پیشگیرى مى کند.

نرو براى مبتالیان به چربى 

ظیر سیاتیک، سکته مغزى، 

 بهحفظ و سالمت عضالت 

Bگوشت شتر سرشار از انواع ویتامین ها به ویژه ویتامین هاى گروه B بوده و از همین 
رو براى تقویت اعصاب مفید است.

Hبه دلیل PH متفاوت گوشت شتر با سایر گوشت ها، یکى از خواص گوشت شتر 
استفاده مناسب از آن جهت تهیه گوشت هاى فرآورى شده است.

از قلم و کوهان شتر درطب ســنتى براى درمان درد روماتیسم، درد پا و دردکمر 
استفاده مى شود.

ارزش غذایى گوشت شتر
از مواد منبع بسیار خوبى گوشتشتر

مقوى و مغذى است و از جهت مواد 
مؤثر موجود در آن باگوشت 

سایر دام هاى

اهلى تفاوت هایى دارد. گوشــت شتر در مقایسه با گوشت گاو 
از میزان پروتئین و چربى کمترى برخوردار است و در مقایسه با 

سایرگوشت هاى دیگر حاوى سدیم بیشترو پتاسیم کمترى است. 
Bمقدار ویتامین هاى گروه B و برخى عناصر معدنى نظیر فسفر و کلسیم 

در آن بسیار زیاد است. جالب است بدانید که نسبت آهن و روى موجود 
در این گوشت، کمتر ازسایر گوشت هاست و نسبت کلسیم این گوشت در 

عضالت ران آن زیادتر است.

مضرات گوشت شتر 
کوهان شتر سرشار از چربى خالص است. بنابراین زیاده روى در مصرف آن براى

تمام افراد خصوصاً افراد با چربى خون باال بسیار مضر است.
به دلیل اینکه گوشت شتر در بسیارى مناطق به طور عمده و اصطالحاً فله اى 

ىورى عرضه مى شود، بنابراین لزوم آگاهى از سالمت و بهداشت آن ضر

است.بنابراین توصیه مى صشود، هنگام تهیه آن دقت کنید که ظاهر گوشت لزج،
چسبنده و مترشح نباشد و عضالت سفت و قوام طبیعى داشته باشند.

قارچ
 بهترین درمانگر سرطان 

وزنه زدن در بین زنان اخیراً محبوب شــده است اما هنوز 
هم بسیارى تصور مى کنند که با این کار اندام آنها مردانه 
مى شــود و زیبا نخواهد بود. با این، وجود وزنه زدن براى 
زنان فواید زیادى دارد و به کاهش وزن آنها کمک مى کند.

فواید وزنه زدن براى زنان عبارتند از:
1- وزنه زدن به کاهش وزن کمک مى کند

وزنه زدن به کالرى ســوزى و کاهــش چربى هاى بدن 
کمک مى کند. وزنه زدن باعث عضله سازى مى شود. این

 عضله سازى سوخت و ســاز را افزایش مى دهد و انرژى 
مصرف مى کند. هرچقدر عضالت بدن بیشتر باشد سوخت 

و ساز بدن بیشتر مى شود.
2- وزنه زدن مؤثرتر از ورزش هوازى است

بســیارى تصور مى کنند که براى کاهش وزن باید حتمًا 
ورزش هوازى انجام دهند با این حال وزنه زدن بیشــتر از 

ورزش هوازى به کاهش چربى ها کمک مى کند.
3- وزنه زدن باعث مردانه شدن اندام نمى شود
بیشتر زنان تصور مى کنند وزنه زدن باعث مردانه شدن و 
زمخت شدن اندام آنها مى شود. اگر وزنه زدن با رژیم غذایى 
خاص مصرف مکمل ها همراه باشد باعث مردانه شدن بدن 

مى شود اما در حالت عادى این اتفاق نمى افتد.
بدن زنان با مردان متفاوت است و نمى تواند عضالت بسیار 
بزرگى تولید کند، میزان تستسترون در بدن مردان 7 یا 8 
برابر بیشتر از زنان است که باعث حجیم شدن عضالت 

مى شود.
4- وزنه زدن تأثیر مثبت بر تراکم استخوان ها 

مى گذارد
هنگامى که استخوان ها تحت فشار قرار مى گیرند قوى تر 

مى شوند و تراکم آنهاافزایش مى یابد.
5- وزنه زدن باعث افزایش قدرت و اعتماد به 

نفس مى شود
هر بار که وزنه مى زنید بدن قدرتمندتر مى شــود و بار بعد 
مى توانید وزنه سنگین ترى را بلند کنید. با این حال احساس 
شما نسبت به بدن خودتان بهتر مى شود و اعتماد به نفس 

شما افزایش مى یابد.
6- وزنه زدن شما را ورزشکارتر مى کند

همه دوست دارند بدنى شبیه ورزشکاران داشته باشند. وزنه 
زدن و انجام فعالیت هاى استقامتى، قدرت سرعت و چابکى 

شما را نیز افزایش مى دهد.
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نصف جهان کنفدراسیون فوتبال آسیا این روزها به کابوس و هیوالیى براى ترساندن 
باشگاه استقالل بابت بدهى هایش تبدیل شده است.

در جدیدتریــن اتفــاق  مدافع-هافبــک پیشــین تیــم فوتبــال اســتقالل
 قصد دارد در صورت نگرفتن طلبش از این باشــگاه به کنفدراســیون فوتبال آسیا 

شکایت کند. 
میالد فخرالدینى که حدود 700 میلیون تومان از باشــگاه استقالل طلبکار است و 
براى مالیات آن نیز از ایران ممنوع الخروج شده، مسئوالن این باشگاه را تهدید کرد 

که شکایتش را به AFC مى برد.
فخرالدینى از این ناراحت اســت که در باشگاه استقالل کسى پاسخگوى او نیست 
و به همین دلیل قصد دارد در صورت ادامه این روند، از این باشگاه به کنفدراسیون 

فوتبال آسیا شکایت کند.

کریم انصاریفرد در بازى برابر ریجیکاى کرواسى نامش وارد لیست باشگاه المپیاکوس 
شد تا حواشــى در خصوص جدایى اش از این تیم تا حدود زیادى باطل و دور از ذهن 

شود.
المپیاکوس یونان در حالى در مرحله بعدى رقابت هاى لیگ قهرمانان اروپا به مصاف 
ریجیکا کرواسى مى رود که ســرمربى این تیم، اسامى 32 بازیکن را براى آن معرفى 

کرده و نام کریم انصارى فرد نیز در میان آنها قرار دارد.
نــام کریــم انصارى فــرد در ردیــف اول بخــش مهاجمــان تیــم المپیاکوس
 بــه همــراه امانوئــل امنیکــه و محمــد بن قــرار گرفتــه و بــه یوفا ارســال
 شده است. این درحالیست که در چند روز گذشته، خبرهایى مبنى بر جدایى او از المپیا 
شنیده مى شد اما با حضور او در فهرست اروپایى، جدایى او از تیم مطرح یونانى بعید 

است. 

 با اینکه مجتبى جبــارى در اولین بازى اش براى اســتقالل عملکرد چندان بدى 
نداشــت اما انگار هنوز نمى توان انتظار حضــور او در ترکیب ثابت اســتقالل را 
داشــت چرا که گزینه اول منصوریان براى بازى در خط میانى سرور جپاروف است

 نه مجتبى. 
مهر با اشــاره به این موضوع نوشته: ســرمربى آبى پوشــان که در هفته گذشته 
از ســرور جباروف ازبک در ترکیب ثابت تیمش اســتفاده کــرد و در دقایق پایانى 
بازى مجتبى جبارى را به جاى وى وارد زمین مســابقه کرد، در هفته ســوم هم به
 احتمــال زیــاد از همیــن فرمــول اســتفاده خواهد کــرد و همچنــان نبض
 خط میانى تیمــش را به طراح ازبکســتانى خواهد ســپرد. علیرضــا منصوریان

 بر همین اساس از مجتبى جبارى هم در نیمه دوم بعنوان بازیکن جانشین استفاده 
مى کند.

  AFCAFC هیوالى این روزهاى  هیوالى این روزهاى 
استقالل!استقالل!

کریم در لیست اروپایى کریم در لیست اروپایى 
المپیاکوس المپیاکوس 

جبارى کماکان جبارى کماکان 
ذخیره جپاروف استذخیره جپاروف است

 دوئل غلتک ژنرال و 
پیکان جاللى

نسخه آقاى نایب رئیس!

نصــف جهــان تجربــه یحیــى گل محمــدى در 
ذوب آهن  مى تواند این امیدوارى را براى هواداران 
تراکتورسازى به همراه داشته باشد که آنها دوباره به 
لیگ بازگردند و روزهاى خوبى در انتظارشان باشد.

 این عبارت را در مورد بسیارى از مربیان شنیده ایم 
که هفته هاى ابتدایى نتیجه خوبى نمى گیرند. این 
آمار را در مورد یحیى گل محمدى هم مى شود به کار 
برد. مربى که در بعضى از فصل ها شروع خوبى ندارد 
اما در همان فصل ها هپى اندهــاى فوق العاده اش 
زبانزد بوده اســت. آخرین نمونه آن سال اولش در 
ذوب آهن اصفهان است. تیمى که در دو بازى هفته 
اول یک امتیاز گرفت و هفته سوم هم به پرسپولیس 
باخت. یحیى گل محمدى در نیم فصل اول تا هفته 
هشتم هیچ بردى به دست نیاورد و یکى از تیم هاى 
بحــران زده انتهاى جدول بــود. در نیم فصل دوم 
اما ورق برگشــت و سفید و سبزپوشــان در کمال 
ناباورى، صدرنشــین نیم فصل دوم لقب گرفتند و 
قهرمان جام حذفى هم شــدند. تجربه اى که باعث 
شــد تا مدیران تیم هایى که با یحیى گل محمدى 
کار مى کنند بدانند باید صبر را در سرلوحه کارشان 
قرار دهند. اگرچه وضعیت بحرانى تراکتورســازى 
تبعیت از هر فرمــول و اتفاقى را غیرممکن مى  کند 
اما تجربه هاى قبلى نشــان داده که حتى باخت در 
ســومین هفته هم نمى  تواند اتفاقى براى ناامیدى 
از گل محمدى باشــد. او این فصل بــا تیم نصفه و 
نیمه اش قرعه بسیار ســختى هم داشت. هفته اول 
بازى با اســتقالل خوزســتان و بعد از آن دو دیدار
پى در پى با سرخابى هاى پایتخت. اگرچه استقالل 
این روزها حــال و روز خوبى ندارد اما این مســئله 
نمى تواند جاى امیدوارى براى یحیى داشته باشد. 
این هفته یک مربى جوان شــاید وارد بحران شود. 
یا جوان آبى ها یا جــوان قرمزها. دو مربى که خوب 

بلدند چطور از بحران هم سربلند بیرون بیایند.

در یکى از دیدارهاى هفته سوم مسابقات لیگ برتر 
فوتبال روز جمعــه از ســاعت 20:30 تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان در تهران به مصاف شــاگردان 

مجید جاللى در پیکان مى رود. 
  هفته ســوم مســابقات فوتبال لیگ برتر از امروز 
(پنج شــنبه) هفته جارى با 3 دیدار آغاز مى شــود.
 در یکــى از دیدارهــاى ایــن هفته تیــم فوتبال 
ذوب آهــن اصفهــان در ورزشــگاه شــهر قدس 
تهران به مصاف شــاگردان مجید جاللى در پیکان 

مى رود.
تیم فوتبال ذوب آهن با هدایت امیر قلعه نویى، لیگ 
هفدهم را امیدوار تر از همیشــه آغاز کرده تا در این 
فصل ویترین افتخاراتش را با قهرمانى در لیگ برتر 

تکمیل تر کند.
در این هفته از رقابت ها ذوب آهن اصفهان در شهر 
تهران مهمان شــاگردان مجید جاللــى در پیکان 

است که این 
مصاف  دیــدار 

تفکر 2 مربى با تجربه 
در مســابقات باشگاهى در 

ایران اســت که همیشــه جذاب و 
دیدنى بوده است.

تیم پیکان که از 2 دیدار ابتدایى خود، یک تســاوى 
و یک شکست کسب کرده چاره اى جز پیروزى در 
این دیدار ندارد تا بحران جدیدى  را تجربه نکرده و 
خود را از ته جدول جدا کند. البته در آن سوى میدان 
شاگردان قلعه نویى تیمى هماهنگ نشان داده و از 
همین رو، پیروزى براى پیکانى ها دشوارتر از همیشه 

خواهد بود.
این دیدار مصاف یکى از بهترین تیم هاى هجومى 

لیگ هفدهم با یکى از 
ضعیف ترین تیم ها از لحاظ دفاع 
تیمى اســت. ذوب آهن با زدن 5 گل تا به این جاى 
رقابت ها خط حمله آتشــینى را براى خود ســاخته 
و از ســوى دیگر پیکانى ها با دریافــت 4 گل دفاع 

نامطمئنى را دارا هستند.
دیدار پیکان و ذوب آهــن از آن لحاظ که هر 2 تیم 
براى پیروزى پاى به میدان مى گذارند جذابیت هاى 
فروانى دارد و تماشاگران فوتبال بایستى منتظر دیدار 

سراسر هجومى از 2 تیم با سابقه لیگ برتر باشند.  

تازه ترین اظهارنظر درباره ماجراى حضور شجاعى و حاج صفى برابر نماینده رژیم صهیونیستى از پشت میز 
نایب رئیس فدراسیون فوتبال آمده است.

 على کفاشیان که بعد از نایب رئیسى در پستوى فدراسیون پنهان شده و کمتر از قبل دیده مى شود 
درباره این اتفاق گفته: اگر حتى قراردادشــان هم فســخ مى شــد نباید مقابل نماینده رژیم 

صهیونیستى بازى مى کردند.
گویا نفس جناب رئیس ســابق از جاى گرم بلند مى شــود و بعد از این همه سال واژه تعهد 

نتوانسته برایش معنا پیدا کند؛ و البته فوتبال حرفه اى. حقیقتا چرا باید براى این بازیکنان 
به این راحتى نســخه پیچید و تا این اندازه با فراغ بال درباره تصمیم شان حرف زد و 

نکوهش کرد و حکم صادر کرد؟ اگر بخواهیم از زاویه اى دیگر به ماجرا نگاه کنیم 
این فدراسیون فوتبال ایران اســت که مقصر ماجراى پیش آمده است. اگر تا 

این اندازه موضوع حضور یا غیبت بازیکنى در اروپا برابر باشــگاهى از رژیم 
صهیونیستى مهم است چرا فدراسیون فوتبال به عنوان بخشنامه یا خواهش 
یا قانون یا هرچیز دیگرى این هشدار را به بازیکنان لژیونر ایرانى نداده بود 
که بازى در برابر باشگاه هاى صهیونیستى تبعات دارد؟ اگر قانونى وجود دارد 
(که ندارد و بازیکنان باید پیش فرض قوانین نانوشته را از حفظ باشند!) که 

نباید در برابر تیم هاى  به میدان رفت پس چرا فدراسیون فوتبال آقاى کفاشیان 
و دوستان آن را به فوتبالیســت هایى که زیرنظر این ارگان هستند ابالغ نکرده و نسبت به 
عواقب رفتار غیرقانونى شان هشدار نداده است؟ اگر هم که «غیرقانونى» نیست و شجاعى و 
حاج صفى فقط برخالف «عرف جامعه» عمل کرده اند، پس چرا تا این اندازه باید قاطعانه 
حکم داد؟ چرا نباید توضیحات شان را شنید؟ البته که راحت ترین و بى خطرترین راه براى 
مدیرانى مثل کفاشیان ، فکر نکردن و تصمیم گرفتن؛ و  حرف زدن و عمل کردن براساس 

تصمیمات بدون تفکر است.

نصف جهان  باشگاه ذوب آهن اعالم کرد ضربه حسین 
بادامکى باعث مصدومیت قاسم حدادى فر شده است.

قاسم حدادى فر که در دیدارهاى پیش فصل آمادگى 
قابل مالحظه اى از خود به نمایش گذاشــته بود و در 
دیدار با سیاه جامگان با بازوبند کاپیتانى این تیم وارد 

زمین شد دچار پارگى رباط صلیبى شده است. 
باشگاه ذوب آهن درباره مصدومیت این بازیکن روایت 
جالبى دارد:  چند دقیقه از بازى بیشتر نگذشته بود که 
خطاى شدید حسین بادامکى و ضربه شدید او به زانوى 
حدادى فر، با فریاد قاسم حدادى فر روبه رو شد. دردى 
که خود قاســم در لحظه ضربه بادامکى احساس کرد 
همه را نگران کرد ولى او به بــازى ادامه داد غافل از 
اینکه شدت ضربه به قدرى بوده که باعث مصدومیت 

او شده است. 
شاگردان اکبر میثاقیان در ادامه سه بار دیگر و در عرض 
چند دقیقه با خطاهاى محکم بر روى قاســم باعث 
شدند او نتواند به کار ادامه دهد. اکنون و پس از معاینه
چند باره پزشک معالج قاســم حدادى فر، این نتیجه 
حاصل شــد که حدادى فر با مصدومیت شــدید زانو 
روبه رو شده اســت و علیرغم بازى هاى بسیار خوب 
پیش فصل مقابل مانیسا اســپور، تیم ملى ازبکستان 
و سپاهان تا چند ماه نمى تواند براى تیمش به میدان 

برود. 
 با توجه به این اعالمیه باشــگاه ذوب آهن،ســتاره و 
کاپیتان محبوب ذوبى ها با بدشانسى مجدد بار دیگر با 
پارگى رباط صلیبى مواجه شده تا فصل براى او پیش از 

شروع به پایان برسد.
قاسم حدادى فر، هافبک ذوب آهن بعد از ماه ها مدارا 
با زانوى حســاس و آســیب دیده اش در شرایطى  

به ترکیب ذوب آهن بازگشــت که کسى تصور
 نمى کرد بازیکنان ســیاه جامگان از همان 

ابتداى بــازى اول لیگ قصد خشــونت 

روى او را داشته باشــند اما با گذشت ده دقیقه از بازى 
و تعدد خطاها حــدادى فر از زمین بیــرون آمد و در 
بازگشــت مجدد به زمین با یک خطاى دیگر ، دست 
خود را براى تعویــض باال برد. او کــه در دیدار هفته 
گذشته تیمش غایب بود، وضعیتش پس از تست هاى 
پزشکى مشخص شد و بر همین اساس خبر مى رسد 
مصدومیت این بازیکن از ناحیه رباط صلیبى بوده است.

این ســومین پارگى رباط 
صلیبى ســتاره خط 

میانى ذوب آهن 
محسوب 
د  مى شو
تا او نیز 

مثل محرم 
نویدکیا ستاره 

بزرگ فوتبال  اصفهان 
در ســپاهان بــه مرحله 

خداحافظى از فوتبال نزدیک تر 
شــود. حدادى فر که در فصل گذشته 

نیز با توجه بــه پارگى رباط صلیبــى مقطع زیادى از 
فصل را از دست داده بود، اکنون به بزرگ ترین چالش 

دوران بازیگرى نزدیک شــده و شاید تک 
مسابقه افتتاحیه لیگ هفدهم 

آخرین بازى زندگى 

حرفه اى او باشد . 
او در سن 34 ســالگى دوباره باید چندماهى را بیرون 
بنشــیند و به جراحى و نقاهت اختصاص بدهد و البته 
مشخص نیســت که در بازگشت در چه فرمى خواهد 
بود. قاسم که روزنامه نگاران اصفهانى لقب الماس را 
به او داده اند، در روزهاى سختى به سر مى برد و شاید 
خداحافظى اجبارى سرنوشت پیش روى این مغز خوش 

نقش فوتبال ما باشد.
 اما در واکنش به اطالعیه باشگاه ذوب آهن کاپیتان تیم 
فوتبال سیاه جامگان هم موضعگیرى کرده و گفته: از 
لحظه انتشار اطالعیه باشگاه ذوب آهن در اینستاگرام 

به خودم و خانواده ام فحاشى مى کنند.
حسین بادامکى در گفتگویى، در خصوص مصدومیت 
قاســم حدادى فــر و اینکــه باشــگاه ذوب آهن در 
اطالعیه اى اعالم کرده که بازیکن تیمشان در برخورد 
با حسین بادامکى دچار پارگى رباط صلیبى شده است، 
گفت: واقعیت این اســت که برخورد من با حدادى فر 
بسیار ناخواسته بود و اگر مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
فیلم بازى را مشــاهده کنند در آن صحنه من اصًال 

قاسم را ندیدم. 
وى افزود: او از پشت ســر من آمد و توپ را زد و من 
ناخواسته پایم به پاى حدادى فر خورد. اتفاقاً وقتى خبر 
مصدومیت او را شنیدم بالفاصله به قاسم زنگ زدم و 
از او عذرخواهى کــردم و باز هم تأکید مى کنم نه 
عمدى در کار بود و نه من شخصیتى 
دارم کــه بخواهم کســى را 

مصدوم کنم.
کاپیتان سیاه جامگان 
تأکیــد کــرد: از 

طریق رســانه ها باز هــم از قاســم حدادى فر عذر 
مى خواهم و امیدوارم او هر چه ســریع تر برگردد و از 
این ناراحتم که مسئوالن ذوب آهن چنین اطالعیه اى 
را صــادر کردنــد. از وقتى این خبر منتشــر شــده 
آدم هایى که نمى شناسم در حال فحاشى در صفحه 
اینســتاگرام من به خودم و خانواده ام هستند و از این

 بابت واقعًا متأســفم. مگر خداى ناکــرده این اتفاق 
عمدى بوده که من باید این همه فحاشــى بشنوم؟ 
براى قاســم حدادى فر آرزوى ســالمتى  مى کنم 
و دعا مى کنم او هر چه ســریع تر به میادین فوتبال 

برگردد.

 فصل  براى حدادى فر تمام شد
عذرخواهى هاى بادامکى سودى ندارد

 به یاد ذوب آهن 
خیالتان راحت باشد

قاسم حدادى فر، 
هافبک ذوب آهن 

بعد از ماه ها مدارا 
با زانوى حساس و 

آسیب دیده اش در 
شرایطى  به ترکیب 

ذوب آهن بازگشت که 
کسى تصور نمى کرد 

بازیکنان سیاه جامگان 
از همان ابتداى 

بازى اول لیگ قصد 
خشونت روى او را 
داشته باشند

ی نرو زی ینب ی و
ى بیشتر نگذشته بود که 
 و ضربه شدید او به زانوى 
دىفر روبهرو شد. دردى

ربه بادامکى احساس کرد 
بــازى ادامه داد غافل از 
وده که باعث مصدومیت 

ه سه بار دیگر و در عرض 
م بر روى قاســم باعث 
پساز معاینه هد. اکنون و

ـم حدادى فر، این نتیجه 
 مصدومیت شــدید زانو 
خوب م بازى هاى بسیار
ـپور، تیم ملى ازبکستان

ند براى تیمش به میدان 

گاه ذوب آهن،ســتاره و 
شانسى مجدد بار دیگر با 
ه تا فصل براى او پیش از 

ب آهن بعد از ماه ها مدارا 
ب دیده اش در شرایطى  

ـت که کسى تصور
جامگان از همان 

صد خشــونت 

یبىبو رب ی ز ن زی ینب ی و
این ســومین پارگى رباط 

صلیبى ســتاره خط 
میانىذوبآهن

محسوب 
د  مى شو
تا او نیز 

مثل محرم 
نویدکیا ستاره 

بزرگ فوتبال  اصفهان 
ســپاهان بــه مرحله  در

خداحافظى از فوتبال نزدیک تر 
شــود. حدادى فر که در فصل گذشته 

نیز با توجه بــه پارگى رباط صلیبــى مقطع زیادى از
فصلرا از دست داده بود، اکنون به بزرگ ترین چالش

دوران بازیگرى نزدیک شــده و شاید تک 
مسابقه افتتاحیه لیگ هفدهم 

آخرین بازى زندگى 

وش ز ین پیشروى و ر رى جب ى
نقش فوتبال ما باشد.

 اما در واکنش به اطالعیه باشگاه ذوب آهن کاپیتان تیم 
فوتبالسیاه جامگانهم موضعگیرىکرده و گفته: از

لحظه انتشار اطالعیه باشگاه ذوب آهن در اینستاگرام 

ن وب ب ن و ر و بو و ر ی ب
فیلم بازى را مشــاهده کنند در آن صحنه من اصًال 

قاسم را ندیدم. 
زد و من من آمد و توپ را از پشت ســر وى افزود: او

ناخواسته پایم به پاى حدادى فر خورد. اتفاقاً وقتى خبر 
مصدومیت او را شنیدم بالفاصله به قاسم زنگ زدم و 
تأکید مى کنم نه  او عذرخواهىکــردم و باز هم زززاز
عمدى در کار بود و نه من شخصیتى 
دارم کــه بخواهم کســى را 

مصدوم کنم.
سیاه جامگان کاپیتان

تتأکیــد کــرد: از 

م و ب ب
عمدى بوده که من باید
براى قاســم حدادى ف
او هر چه و دعا مى کنم

برگردد.

قاسم
هافبک
بعد از 
با زانوى
آسیب د
شرایطى
ذوب آهن
کسى تص
بازیکنان
از هم
بازى او
خشونت
داشت

ب رئیس!

این هفته یک مربىجوان شــاید وارد بحران شود.
یا جوان آبى ها یا جــوان قرمزها. دو مربى که خوب 

بلدند چطور از بحران هم سربلند بیرون بیایند.

رابر نماینده رژیم صهیونیستى از پشتمیز

هان شده و کمتر از قبل دیده مى شود
ى شــد نباید مقابل نماینده رژیم

عد از این همه سال واژه تعهد
را باید براى این بازیکنان 

صمیم شان حرف زد و 
 به ماجرا نگاه کنیم 

آمده است. اگر تا 
گاهى از رژیم 
ه یا خواهش 
ى نداده بود
ى وجود دارد

 باشند!) که 
قاى کفاشیان 

ستند ابالغ نکرده و نسبت به 
رقانونى» نیست و شجاعى و 
چرا تا ایناندازه باید قاطعانه 
ن وبى خطرترین راه براى
دن و عمل کردن براساس 
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جدید  مدیــره  هیئت 
باشــگاه پرسپولیس  
با حضــور همه اعضا 
تشــکیل جلسه داد و 
در جریان این نشست 
رئیس هیــأت مدیره 
و مدیر عامل انتخاب 
شدند. با توجه به آراء 
اعضا، جعفر کاشانى در 
سمت رئیس هیئت مدیره 
ابقا و على اکبــر طاهرى 
که پیش از این سرپرستى 
باشگاه پرســپولیس را بر 
عهده داشــت به عنوان مدیر 
عامل منصوب شد. طاهرى از 
زمانى که به پرســپولیس آمد 
با عنــوان سرپرســت موقت 
این باشــگاه مشــغول به کار 

بود.
 

تیم فوتبال ذوب آهن یک مهاجم برزیلى به خدمت گرفت.
  امیر قلعه نویى ســرمربى ذوب آهــن از مدت ها قبــل اعالم کرده 
بود ترکیــب تیمش بــراى لیــگ هفدهم بــا جذب یــک مهاجم 
خارجــى کامل مى شــود. او پس از بررســى هاى متعــدد در نهایت 
یک مهاجم برزیلى را پســندید و از باشــگاه خواســت بــا او قرارداد 

ببندند.
 بر این اساس کى روش استنلى سوارز مهاجم برزیلى است که توانسته 
نظر مساعد امیر قلعه نویى را جلب کند. او  با ذوب آهن قراردادى تا پایان 
فصل امضا کرد تا پیراهن سبزپوشان اصفهانى را در لیگ هفدهم برتن 

کند.

در مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران سه مرد از دهه 20 با مسئولیت رسمى حضور 
دارند تا رسما مسن ترین افراد لیگ باشند .

محمود خوردبین متولد دوم مهر ماه سال 1327 است و به زودى 69 ساله خواهد شد.
مرد دوم در این عرصه حیدر بوستانى(کریم) است که به عنوان مربى گلرها در تیم 
فوتبال استقالل خوزستان فعالیت دارد. او متولد اول فروردین  ماه سال 1329 است 

و در نیم فصل دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر 69 ساله خواهد شد .
اما مرد سوم در بین 3 عنوان دار رسمى لیگ برتر نصر ا... عبداللهى، سرپرست تیم 
فوتبال استقالل تهران است که متولد 10 مهر ماه سال 1329 است و او هم در ادامه 

مسابقات و دو ماه دیگر 68 ساله خواهد شد .
سال قبل، مرحوم پور حیدرى با 70 سال سن روى نیمکت تیم استقالل به عنوان 

سرپرست این تیم نشسته بود .

کى روش در ذوب آهن ! بابابزرگ هاى لیگ برتر! بابابزرگ هاى لیگ برتر! 

شهاب گردان سنگربان تیم پدیده مى گوید علیرغم 
اینکه پیروزى مقابل سپاهان حق تیم بوده است ولى 
پیروزى با اختالف چهار گل را تصور نمى کرده است.
شهاب گردان سنگربان تیم پدیده در مورد برترى 4 
بر صفر برابر سپاهان و اینکه آیا چنین نتیجه اى را 
متصور بوده یا خیر  گفت: سپاهان یکى از تیم هاى 
بزرگ ایران اســت و همیشه مدعى قهرمانى است. 
فوتبال اســت و معموال از این اتفاقات رخ مى دهد. 
ما مســتحق پیروزى در این دیدار بودیم ولى فکر

 نمى کردیم با اختالف چهار گل برنده شویم.
دروازه بان سابق ســپاهان در خصوص اینکه او و 
برخى بازیکنــان دیگر تیم پدیده که ســابقه بازى 
در سپاهان را داشــتند، با انگیزه هاى زیادى در این 
دیدار حاضر شدند، مى گوید: اگر بازیکن سپاهان هم 

مقابل تیمى مثل ســپاهان با نبودم، همیشه در 

انگیزه بازى مى کردم. من ســال قبــل هم مقابل 
سپاهان بازى کردم و آن بازى هم یک پنالتى گرفتم؛ 
بازى مقابل سپاهان همیشه یکى از بازى هاى مهم 
لیگ براى تمام بازیکنان اســت. مصاف با سپاهان 

همیشه انگیزه را زیاد مى کند.
گردان در مورد شرایط فعلى تیم ســپاهان و اینکه 
تیم کرانچــار را چطــور ارزیابى مى کنــد، افزود: 
ســپاهان تغییــرات زیــادى را تجربه کــرده ولى 
کرانچار مربى با دانشــى اســت که مطمئنا شرایط 
تیم را خیلــى بهتــر از چیزى که هســت، خواهد
 کرد. در بازى اول هم سپاهان مى توانست برابر سایپا 
برنده شود ولى دیدار برابر ما یک بازى خاص بود و 
90 درصد توپ هایى که ما روى دروازه بردیم به گل 
تبدیل شد. البته همانطور که گفتم مستحق پیروزى 
بودیم و آنها هم توپ خطرناکــى روى دروازه ى ما

 نیاوردند.
سنگربان سپاهان در مورد دیدار هفته سوم این تیم 
در آبادان مقابل صنعت نفت ادامه مى دهد: کادر فنى 
صنعت نفت عوض شده و بازیکنان خوبى هم جذب 
این تیم شده اند. شــیمبا مهاجم این تیم هم خیلى 
خوب بازى مى کند. البته گرمــاى هوا هم یکى از 
دغدغه هاى مــا در این هفته مقابــل صنعت نفت 

خواهد بود.
شــهاب گردان در پایان از اینکه باالخره چه زمانى 
بازى هاى آنها در ورزشگاه امام رضا برگزار مى شود، 

ابراز بى اطالعى کرد.

نصف جهان    برخى ســایت ها و رســانه هاى
 نزدیــک بــه باشــگاه اســتقالل و  البتــه 
کانال هاى هــوادارى این باشــگاه که رابطه 
خوبى بــا امیر قلعــه نویى ندارنــد در چند روز 
اخیر خبرها و شــایعات مختلفى را منتشــر و 
اتهام بى اساسى را به ســرمربى ذوب ها وارد 

کردند.
بدهى هاى سرســام آور استقالل و شکایت هاى 
پى در پى بازیکنان ســابقًا متعصب باشــگاه؛ 
درســت همزمان بــا هشــدارها و اولتیماتوم 
AFC براى شــفافیت مالى و پرداخت بدهى 
باشگاه هاى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا باعث 
شده بود تا شــایعات مختلفى از پشت پرده این 
شــکایت هاى همزمان به وجود بیاید. سرگیجه 
و ناکامى در پیدا کردن مقصر کالف ســردرگم 
اســتقالل، بعضى از هــواداران و ســایت ها و 
کانال هاى هوادارى را بــه گزینه امیر قلعه نویى 

ســرمربى این فصل ذوب آهن رســانده بود و 
ادعا شد که ســرمربى ســابق آبى ها پشت این 
ماجراها پنهان اســت و مى خواهــد از آب گل 
آلود براى ذوب آهن ســهمیه آسیایى بگیرد. اما 
دقت در وضعیت باشــگاه هاى ایرانى حاضر در 
لیگ قهرمانان آسیا نشــان مى دهد نفت تهران 
بیشــتر از دیگر تیم ها در معــرض خطر حذف 
قرار دارد و در صورت حــذف احتمالى اولین تیم 
ایرانى هم ذوب آهن با قلعه نویى جانشــین آن 
خواهد شد که طبیعتًا باشــگاه حذف شده، نفت 
خواهد بود؛ نه اســتقالل. البته اگر چنین فرضیه 
و عملــى در پیش باشــد و AFC بخواهد این 
قانون را براى فصل پیــش روى لیگ قهرمانان 

پیاده سازى کند.
مدیریت پرابهام و غیرشفاف افتخارى و دوستانش 
در استقالل باعث شده در مسائل مختلف پیش 
آمده اصل ماجــرا و مســئوالن و مقصران آن 

فرامــوش 
و  شــوند 

ن  ا ر ا د ا هــو
با جنجــال رســانه اى 

از طــرف جریانــى خــاص از 
متن به حاشــیه هدایت شــوند. 
این رویه در محرومیت زمستانى 
فصــل گذشــته اســتقالل، در 
خریدهــاى میلیاردى تابســتان 
گذشــته که در نیم فصــل از جمع 
آبى ها جدا شــدند و در همین اواخر 
در موضوع محرومیت بازیکنان امید 
آبى ها به وضوح نمایان بــود. این بار 
هم قلعه نویى دستمایه فرافکنى افرادى 

شده بود که با مدیریتى آماتورگونه سعى 
در جلب توجه و خرید احساسات هواداران 

داشته اند.

اتهام بزرگ به 
سرمربى ذوب آهن

 شایعات علیه ژنرال

کىروش در ذوب آهن !کىروش در ذوب آهن !

نصف جهان  برخى ســایت ها و رســانه هاى
البتــه   نزدیــک بــه باشــگاه اســتقالل و
هاى هــوادارى این باشــگاه که رابطه  کانال
خوبى بــا امیر قلعــه نویى ندارنــد در چند روز 
اخیر خبرها و شــایعات مختلفى را منتشــر و 
ها وارد ذوب به ســرمربى بى اساسى را اتهام

کردند.
بدهى هاى سرســام آور استقالل و شکایت هاى 
پى در پى بازیکنان ســابقًا متعصب باشــگاه؛ 
بــا هشــدارها و اولتیماتوم درســت همزمان

AFC براى شــفافیت مالى و پرداخت بدهى 
باشگاه هاى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا باعث 
این از پشت پرده شده بود تا شــایعات مختلفى

شــکایت هاى همزمان به وجود بیاید. سرگیجه 
و ناکامى در پیدا کردن مقصر کالف ســردرگم 
اســتقالل، بعضى از هــواداران و ســایت ها و 
کانال هاى هوادارى را بــه گزینه امیر قلعه نویى 

ســرمربى این فصل ذوب آهن رســانده بود و 
ادعا شد که ســرمربى ســابق آبى ها پشت این 
ماجراها پنهان اســت و مى خواهــد از آب گل 
آلود براى ذوب آهن ســهمیه آسیایى بگیرد. اما 
دقت در وضعیت باشــگاه هاى ایرانى حاضر در 
لیگ قهرمانان آسیا نشــان مى دهد نفت تهران 
حذف  بیشــتر از دیگر تیم ها در معــرض خطر
قرار دارد و در صورت حــذف احتمالى اولین تیم 
ایرانى هم ذوب آهن با قلعه نویى جانشــین آن 
خواهد شد که طبیعتًا باشــگاه حذف شده، نفت 
خواهد بود؛ نه اســتقالل. البته اگر چنین فرضیه 
Cو عملــى در پیش باشــد و AFCبخواهد این 
قانون را براى فصل پیــش روى لیگ قهرمانان 

پیاده سازى کند.
مدیریت پرابهام و غیرشفاف افتخارى و دوستانش 
در استقالل باعث شده در مسائل مختلف پیش 
آمده اصل ماجــرا و مســئوالن و مقصران آن 

فرامــوش 
و ننــونددد  ش

ن  ا ر ا د ا هــو
با جنجــال رســانه اى

از طــرف جریانــى خــاص از 
متن به حاشــیه هدایت شــوند. 
رویه در محرومیت زمستانى این

فصــل گذشــته اســتقالل، در 
خریدهــاى میلیاردى تابســتان 
گذشــته که در نیم فصــل از جمع 
آبى ها جدا شــدند و در همین اواخر 
در موضوع محرومیت بازیکنان امید 
آبى ها به وضوح نمایان بــود. این بار 
هم قلعه نویى دستمایه فرافکنى افرادى 

شده بود که با مدیریتى آماتورگونه سعى 
در جلب توجه و خرید احساسات هواداران

داشته اند.

اتهام بزرگ به 
سرمربى ذوب آهن

 شایعات علیه ژنرال

نصف جهان   سرمربى سپاهان در واکنش به انتقادات اخیر پیرامون عملکرد بازیکنان خارجى این فصل به خصوص دو خرید برزیلى بار دیگر به 
حمایت از آنها پرداخت.

زالتکو کرانچار بعد از دو نتیجه ناامید کننده در آغاز فصل جدید این روزها با انتقــادات زیادى بخاطر عملکرد ضعیف بازیکنان خارجى جذب 
شده توسط خود مواجه است به خصوص دو خرید برزیلى که در خط دفاع و میانى سپاهان نتوانستند نمایش درخشان و تأثیرگذارى ارائه بدهند.

سرمربى کروات با اطالع کامل از جو حاکم بر اطراف اردوى سپاهان همچنین انتقاداتى که از خریدهاى جدید صورت گرفته با حمایت از این 
بازیکنان گفت:  «بازیکنانى که ما جذب کردیم هر دو نفر سابقه درخشانى در کارنامه فوتبالى دارند. حضور در لیگ قهرمانان اروپا فرصتى نیست 
که نصیب هر بازیکنى شود اما این دو نفر این تجربه گرانبها را دارند و قطعاً با آشنایى بیشتر با جو فوتبالى ایران و از آن مهمتر با رسیدن به شرایط 
جسمانى مناسب و ایده آل مى توانند ستاره سپاهان شوند. من هم کامًال به ارزش هاى فنى و فردى آنها اشراف دارم و تا به اینجا هم از عملکرد 
آنها راضى هستم.»کرانچار در تشریح شرایط نگران کننده اى که در دو هفته ابتدایى تجربه کرد، افزود:  «همواره استارت ها در یک تورنمنت 
مى تواند سورپرایز و شگفتى هایى به همراه داشته باشد که این شگفتى با دو نتیجه بد براى سپاهان رقم خورد اما هیچ نگرانى از این بابت ندارم 
چون تئورى من در سپاهان به زودى پاسخ هاى مثبتى خواهد داشت در این راه تنها الزم است تا طرفداران سپاهان کمى صبور و خویشتندار باشند 

تا تیم به همان روزهاى طالیى که آنها مد نظر دارند، برگردد .»

روزهاى طالیى باز مى گرددروزهاى طالیى باز مى گردد

جدید  مدیــره  هیئت 
باشــگاه پرسپولیس  
همه اعضا  با حضــور
تشــکیل جلسه داد و

در جریان این نشست 
رئیس هیــأت مدیره 

ن ن ر نر

و مدیر عامل انتخاب 
شدند. با توجه به آراء 
اعضا، جعفر کاشانى در 
سمت رئیس هیئت مدیره 
طاهرىابقا و على اکبــر طاهرى  ر اکب عل و ابقا
که پیش از این سرپرستى 
باشگاه پرســپولیس را بر 
عهده داشــت به عنوان مدیر 
عامل منصوب شد. طاهرى از 
زمانى که به پرســپولیس آمد 
با عنــوان سرپرســت موقت 
این باشــگاه مشــغول به کار

بود.

ه کــرده ولى 
طمئنا شرایط 
ــت، خواهد
ت برابر سایپا 
 خاص بود و
بردیم به گل 
حق پیروزى 
 دروازه ى ما

خواهد بود.
شــهاب گردان در پایان از اینکه باالخره چه زمانى 
بازى هاى آنها در ورزشگاه امام رضا برگزار مى شود، 

ابراز بى اطالعى کرد.
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صور

و من
ساکت 

ى دوباره 
رویاروی

یان   
صور

و من
ساکت 

ى دوباره 
رویاروی

همان طور که پیش بینى مى شد 
بر زبان آوردن صحبت هاى بى پروا در خصوص 

تصمیمات فدراسیون و کمیته انضباطى پاى سرمربى 
استقالل را به کمیته اخالق باز کرد.

علیرضا منصوریان که به شــدت از تصمیمات روساى 
فدراسیون و کمیته انضباطى در قبال محرومیت سه بازیکن 
جوان این تیم از هفته اول لیگ برتر ناراحت بود بعد از شکست 
در آبادان صحبت هایى انجام داد که این حرف ها چندان به مذاق 
فدراسیون نشین ها خوش نیامد تا آنها با ارجاع پرونده این مربى خواستار 

احضار او به کمیته اخالق شوند.
در ابتدا این احضار تکذیب شد اما در نهایت سرمربى استقالل  راهى کمیته اخالق شد تا به دفاع از صحبت ها و رفتارهایى 
که در این مدت داشت، بپردازد. حضورى که تقریبا دو تا سه ساعت به طول انجامید و باعث شد تا منصوریان تمام درد دل هایى 

که داشت را مقابل اعضاى کمیته اخالق بر زبان آورده و به دفاع از صحبت هاى خود بپردازد.
در شرایطى که کمیته اخالق هیچ واکنشى به این حضور منصوریان نشان نداده، شــنیده مى شود احتمال این که سرمربى 

استقالل هفته آینده دوباره در این کمیته حاضر شود تا این بار با محمدرضا ساکت طرف اصلى صحبت هایى که انجام داده به 
صورت حضورى رو در رو شود بسیار زیاد اســت، گفتگویى که مى تواند جذابیت هاى فراوانى داشته باشد. گویا روساى کمیته 

اخالق تصمیم به این اقدام گرفته اند تا بعد از شنیدن صحبت هاى دو طرف دعوى، راى خود در خصوص پرونده شکایت اخیر از 
سرمربى استقالل را صادر کنند.

 در هفته سوم مســابقات لیگ برتر باشــگاه هاى کشور 
تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان روز جمعه و از ســاعت 
20و30دقیقه از شاگردان مهدى تارتار در ورزشگاه نقش 
جهان از تیم شگفتى ســاز پارس جنوبى جــم پذیرایى 

مى کند. 
  تیم فوتبال سپاهان قبل از شروع لیگ برتر در بازار نقل 
و انتقاالت کانون توجهات را به ســوى خود متوجه کرد 
و همه دســت اندرکاران و اهالى فوتبال، زرد ها را تیمى 

مدعى قلمداد کردند.
طالیى پوشان در هفته نخســت، در مصاف با شاگردان 
على دایى در تیم سایپا به تساوى رضایت دادند. دیدارى 
که خیلى از موقعیت هاى زردپوشان راهى به دروازه پیدا 

نکرد.
زردپوشان   در هفته دوم این رقابت ها در حالى به مصاف 
پدیده در مشهد رفتند که براى پیروزى و کسب 3 امتیاز 
پاى به ورزشگاه ثامن گذاشتند اما در یک دیدار غیر قابل 
انتظار با نتیجه عجیب 4 بر صفر نتیجه را به شاگردان رضا 
مهاجرى واگذار کردند تا سنگین ترین شکست سپاهان در 

تاریخ لیگ برتر در مشهد رقم بخورد.
تیم فوتبال سپاهان، با خداحافظى محرم نویدکیا از وجود 
پلى میکر شش دانگ بى نصیب شد تا اینکه سرور چپاروف 
ازبکستانى با شروع نیم فصل دوم فصل شانزدهم، مرکز 
ثقل زمین ســپاهان را به توازن و تعادل رســاند. پس از 
جدایى چپاروف از سپاهان، وضعیت زرد پوشان در مرکز 

زمین نابسمان شد.
در همین راستا با نظر کرانچار رافائل برزیلى به عضویت 
تیم سپاهان درآمد تا مشــکالت این تیم در خط هافبک 
میانى حل شــود. البته این بازیکن به تازگى به سپاهان 

پیوســته و فقط چند دقیقه در مقابل پدیده در مشــهد 
وارد زمین مسابقه شد که نمایش نسبتًا خوبى از خود به 

نمایش گذاشت.
طالیى پوشــان در حالى به مصــاف بهترین خط حمله 
لیگ برتر مى روند که با یک شکست و یک تساوى اوضاع 

نابسمانى در جدول رده بندى دارند و قطعاً بازى سراسر 
هجومى را در دســتور کار خود دارند تا با کسب 

نخســتین پیروزى در لیگ برتر خود را به 
رده هاى باالیى جدول نزدیک کنند.

لى اولیورا دروازه بان تیم سپاهان که دو 
دیدار ابتدایى لیگ هفدهم را به دلیل 
مصدومیت از دســت داده بود با نظر 
پزشکان احتماًال به این دیدار خواهد 
رســید تا مشکالت ســپاهان دورن 

دروازه سپاهان کاهش یابد. در صورت 
تداوم غیبت او، باید هم مهدى صدقیانى 

سنگربان سپاهان خواهد بود. این دیدار بهترین 
فرصت براى پسران طالیى ســپاهان است که در 
حضور هواداران خود اعاده حیثیت نمایند و شکست 

سنگین هفته پیش را جبران نمایند.
«آلویس نانگ»، مهاجم تیــم فوتبال پارس 
جنوبى جم که تا به اینجاى رقابت ها با زدن دو 
گل در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار دارد، 
کار را در روز جمعه براى مهاجمان ســپاهان 
سخت مى کند و تیم سپاهان قطعًا کار دشوارى 

مقابل تیم تازه لیگ برترى شــده و شگفتى ساز 
لیگ برتر خواهد داشــت. مدافعان ســپاهان باید 

حسابى مراقب نانگ باشند.

فرصتى براى
گردان: همیشه مقابل سپاهان، باانگیزه بازى مى کنم  اعاده حیثیت پسران طالیى

طاهــرى باالخره طاهــرى باالخره 
مدیر شد!مدیر شد!
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پسر ناخلفى که پس از کشــتن بى رحمانه پدر و مادرش، 
اجساد آنان را نیز داخل پراید به آتش کشید در آخرین جلسه 
دادگاه که به ریاست قاضى مجتبى علیزاده در شعبه پنجم 
دادگاه کیفرى یک خراسان رضوى برگزار شد، گفت: « از 
قتل پدرم ناراحت نیستم اگر صد بار دیگر هم زنده شود باز 

هم او را مى کشم اما براى مادرم متأسفم!»
به گزارش روزنامه خراسان ماجراى این جنایت هولناك 
در منطقه دوســت آباد مشــهد و در تاریخ بیست و یکم 
خرداد سال 1394 هنگامى فاش شــد که حدود ساعت 
4 بامــداد اهالى ســاکن در جاده قدیم قوچــان با دیدن 
شعله هاى آتشى که از یک خودروى پراید در زیر درختان 
توت زبانه مى کشید، بالفاصله موضوع را به آتش نشانى 

مشهد اطالع دادند.
دقایقى بعد خودروهاى آتش نشان به محل حادثه رسیدند 
و شعله هاى آتش را اطفا کردند اما ناگهان در میان دودهاى 
غلیظى که از داخل پراید بیرون مى آمد، اجساد سوخته زن 
و مردى میانســال در صندلى عقب نمایان شد و اینگونه 
احتمال وقوع جنایتى هولناك قوت گرفت. مأموران آتش 
نشانى با دیدن این صحنه وحشتناك، ماجرا را به کالنترى 
کاظم آباد اطالع دادند و بدیــن ترتیب با حضورمأموران 
انتظامى و قاضى على اکبر صفائیان (قاضى ویژه قتل عمد 

در زمان وقوع حادثه) تحقیقات در این باره آغاز شد.
بررسى هاى مقدماتى در حالى ادامه یافت که اجساد زن 
49 ساله و مرد 52 ســاله اى درون یک تخته پتو گذاشته 

شده و در صندلى عقب خودرو به آتش کشیده شده بود.
در تحقیقات میدانى مقام قضائى و کارآگاهان اداره جنایى 
پلیس آگاهى خراســان رضوى، تکه هایى از یک گلدان 
سفالى و شیشه نوشابه به همراه یک گوشى سوخته داخل 

خودرو کشف شد.
هنوز هویت قربانیان این حادثه وحشتناك آشکار نشده بود 
که با توجه به سن و ســال مقتوالن احتمال وقوع جنایت 
خانوادگى قوت گرفت. در حالى که بررسى هاى کارآگاهان 
با دستورات ویژه قاضى صفائیان براى شناسایى عامل یا 
عامالن جنایت بر گوشى سوخته و شماره پالك خودرو 
متمرکز شده بود، دختر جوانى هراسان وارد کالنترى شد 

و از گم شدن پدر و مادرش خبر داد.
دقایقى بعد او اجساد پدر و مادرش را شناسایى کرد و بدین 
ترتیب کارآگاهان براى یافتن ســرنخى از ماجراى این 
جنایت، عازم منزل مقتوالن در منطقه دوست آباد شدند. 
آثار باقیمانده از درگیرى در منزل زوج میان ســال نشان 
مى داد که آنان در منزل خودشان به قتل رسیده اند و فردى 

اجساد آنان را داخل پراید به آتش کشیده است.
بنابراین کارآگاهان تنها پسر 32 ساله مقتوالن را به عنوان 

مظنون اصلى این حادثه با دستور قضائى بازداشت کردند 
و به پلیس آگاهى انتقال دادند. این جوان ناخلف که ابتدا 
تالش کرد هرگونه جرمى را انکار کند وقتى در برابر اسناد و 
مدارك مستند قرار گرفت گفت که به علت ارتکاب جرائم 
خطرناك دستگیر شده و هم اکنون با سپردن وثیقه آزاد 
است. او همچنین به قتل پدر و مادرش اشاره کرد و افزود: 
«از درگیرى هاى بین پدر و مادرم خسته شده بودم که آنها 
را کشتم و اجسادشــان را به آتش کشیدم تاچنین وانمود 
شــود که خودروى پدرم به دلیل نامعلومى آتش گرفته و 

آنان داخل خودرو سوخته اند.»
 در پى اعترافات صریح متهم به قتل، این پرونده جنایى 
پس از صدور کیفرخواست به شعبه پنجم دادگاه کیفرى 
یک خراسان رضوى ارسال شد و این جوان معتاد پاى میز 
محاکمه ایستاد. در آخرین جلسه رسیدگى به این پرونده 
جنایى که روز دوشنبه گذشــته به ریاست قاضى مجتبى 
علیزاده ومستشــارى قاضى مصطفى بنده برگزار شــد، 
جوان 32 ســاله براى آخرین بار مقابل قضات با تجربه 
دادگاه کیفرى یک ایســتاد و در تشــریح ماجراى قتل 

هولناك پدر و مــادرش گفت: «پدرم با مــن بدرفتارى 
مى کرد، او مشروب مى خورد و من از این وضعیت ناراحت 
بودم. شب وقوع حادثه در منزل خاله ام مهمان بودیم و من 
به دلیل اینکه چند روز همسرم در منزل نبود به خانه پدرم 
مى رفتم. آن شب وقتى در نیمه هاى شب از مهمانى به 
خانه پدرم بازگشتیم دوباره جر و بحث میان پدر و مادرم 
بابت اختالفات قبلى شروع شد، من هم که از این وضعیت 
بسیار ناراحت بودم پدرم را داخل خودرو با شیشه نوشابه به 
قتل رساندم و با سرو وضعى خون آلود به داخل خانه رفتم 
وقتى مادرم مرا در آن وضعیت دید دخالت کرد. در همین 
لحظه ناگهان گلدان سفالى را برداشتم و مادرم را نیز به قتل 
رساندم سپس اجساد آنان را با خودروى پراید پدرم به زیر 
درختان توت بردم و پراید را به آتش کشیدم.» متهم این 
پرونده جنایى که داراى سابقه کیفرى بود، ادامه داد: «من و 
پدرم در یک شرکت توزیع مواد غذایى کار مى کردیم ولى 
در لحظه جنایت من دارو خورده بودم و حالم اصًال خوب 

نبود.»
بنابراین گزارش، متهم 32 ساله این پرونده جنایى درحالى 

که جزئى ترین لحظات جنایت هولنــاك خود را مقابل 
قضات دادگاه کیفرى یک تشــریح مى کرد، در پاسخ به 
سئوال رئیس دادگاه که پرسید، اکنون از عمل خود پشیمان 
هستى یا نه؟ ادامه داد: «نه هرگز پشیمان نیستم اگر پدرم 
صد بار دیگر هم زنده شود باز هم او را مى کشم ولى براى 

مادرم متأسفم!»
وى حتى پس از آنکه قضات دادگاه با اشــاره به احادیث 
و آیات قرآن درباره احترام به پــدر و مادر او را نصیحت و 
راهنمایى کردند، باز هم سکوت کرد و در آخرین دفاعیات 
خود گفت: «حرف دیگرى براى گفتــن ندارم.» اما او در 
حاشیه جلسه دادگاه عنوان کرد که به دلیل پرونده جرمى 
که قبًال مرتکب شــده به تحمل 21 سال زندان محکوم 

شده است.
شایان ذکر اســت؛ با پایان یافتن اظهارات متهم، وکیل 
مدافع وى نیز به دفاع از او پرداخت و الیحه دفاعیات خود 
را تقدیم قضات دادگاه کرد. با ختم جلسه رسیدگى به این 
پرونده جنایى، رئیــس دادگاه اعالم کرد رأى این پرونده 

جنایى در مهلت قانونى صادر و ابالغ مى شود.
چهل تکه

«مهرشاد» پسربچه ایرانى که براى مســابقات مشتزنى آزاد و 
غیرقانونى ارمنستان وارد قفس شده بود در این مبارزه به شدت 
دچار آسیب دیدگى شد. مسابقات در کشور ارمنستان برگزار شده 
و فردى که سال گذشــته در اعزام دختر نوجوان ایرانى دخالت 
مستقیم داشته، این بار نیز شرایط چنین اعزامى را فراهم کرده و 
مهرشاد را به داخل قفس فرستاده است. رقابت هایى غیرقانونى 
با قوانین داورى غیراســتاندارد در داخل قفس، براى کودکان. 
نکته قابل توجه در ویدئوى منتشر شده از مبارزه پسربچه ایرانى، 

استفاده از پرچم ایران براى ورود او به داخل سالن است.
سال گذشته تصاویر مبارزه دختر ایرانى در مبارزات قفس بازتاب 
گسترده اى در شبکه هاى اجتماعى داشت و چهره هاى ورزشى و 
همچنین فدراسیون هاى ورزشى از جمله فدراسیون ورزش هاى 

رزمى به آن واکنش نشان دادند.

«جو َمتِنى» در اواسط دهه 1990 به اتهام قتل دو زن به نام هاى 
«کتى مگزینر» و «کیمبرلى اسپایسر» در بالتیمور بازداشت و 
محکوم شــد. او که به دلیل جثه بزرگش به «کوچولو» معروف 
بود بعد ها به کشتن ده نفر اعتراف کرد و حکم دو بار حبس ابد، 
او را از مجازات اعدام نجات داد. نگهبان زندان مریلند، آمریکا در 
حالى جسد این قاتل 62 ساله را در سلولش یافت که مدت زمان 
زیادى از دوره محکومیت وى باقى مانده بود. َمتِنى در اعترافاتش 
که به صورت آنالین منتشر شده بود توضیح داد چگونه گوشت 
قربانیان خود را در فریزر ذخیره کرده و پس از طبخ، گوشت آنها 
را در دکه ساندویچى خود به مشتریان مى فروخت. او در بخش 
از اعترافاتش گفته بود هیچکسى نمى تواند تفاوت بین گوشت 

خوك و گوشت انسان را درك کند.
از ده جسد فقط محل دفن جسد دو زن توسط خود او بر مال شد.

جسد متالشــى مرد اســکاتلندى که از یک ماه قبل به شکل 
مرموزى ناپدید شده بود، پس از روزها جستجوى بى نتیجه در 
کوهستان، رودخانه و مراتع، سرانجام در نقطه کور خانه خودش 

پیدا شد.
جسد «آرنولد موات» که پس از گذشت یک ماه متالشى شده 
بود، درحالى پیدا شد که همسایگان خانه این مرد از انتشار بوى 
تعفن در منطقه شکایت داشتند. بدین ترتیب تحقیق دراین باره 
آغاز شد و خانه این مرد که بارها مورد بررسى قرار گرفته بود بار 
دیگر تحت بازرسى قرار گرفت اما منشأ بوى نامطبوع به دست 
نیامد.بنابراین مأموران با ســگ هاى آموزش دیده به جستجو 
پرداختند تا اینکه جسد مرد گمشده را در قسمت پشتى و کور خانه 
پیدا کردند. بررسى هاى مقدماتى نشان مى دهد این مرد به مرگ 
طبیعى مرده اما با این حال جسد به پزشکى قانونى انتقال یافت.

کشف عجیب جسد مرد گمشده مرگ «کوچولو» در زندان  مهرشاد، پسر بچه ایرانى در قفس  030201

اگر پدرم صد بار دیگر زنده شود 
باز او را مى کشم

مرد افغان 65 ساله متهم است دو سال پیش در جریان اختالف با همسرش نسبت به وى سوءظن پیدا کرده و با اسید او 
را در خانه شان در محله مشیریه مصدوم کرده است. او پنج روز بعد از وقوع اسیدپاشى زمانى که به خانه اش بازگشت، 

از سوى پلیس بازداشت شد.
متهم به اسیدپاشى با صدور قرار قانونى روانه زندان شد. او با گذشت دو سال از این ماجرا براى آخرین جلسه بازپرسى به 

دادسراى جنایى تهران منتقل شد و به قاضى 
پرونده گفت: «ما اهل افغانســتان هستیم. 
همراه همسر و اعضاى خانواده ام 17 سال قبل 
به تهران آمدیم. من و همسرم همیشه باهم 
اختالف داشــتیم. من مدام به رفتار همسرم 
شک داشــتم و هر لحظه این سوءظن بیشتر 
مى شد. همســرم از رفتارم همیشه عصبى و 
ناراحت بود و مدام رفتــارى مى کرد که من 
بیشتر شک کنم. یک روز فیلمى دیدم که در آن 
فردى براى زشت شدن دختر موردعالقه اش 
روى او اسید پاشید. همین باعث شد من هم به 

قصد انتقام گیرى از همسرم تصمیم به اسیدپاشى بگیرم. 
روز 27 مهر سال 94، با خرید بطرى اسید از مغازه به خانه بازگشتم و درحالى که همسرم در خواب بود، روى او اسید 
پاشیدم. زمانى که مصدوم شد فرار کردم، اما بعد از پنج روز به خانه بازگشتم که فرزندانم مرا به پلیس لو دادند و بازداشت 
شدم.» متهم پس از اخذ آخرین دفاع در جلسه بازپرسى به زندان بازگشت و پرونده وى با صدور جلب به دادرسى به 

دادگاه ارسال شد تا به زودى به اتهام اسیدپاشى محاکمه شود.

به چهره زنم اسیدپاشیدم که زشت شود 

اعضاى یک باند که در پوشش مسافرکش اقدام به آدم ربایى و سرقت از مردم مى کردند، بازداشت شدند.
اعضاى این باند در تاریکى شب در اتوبان هاى شمال و شمال غرب تهران افراد مختلف را به عنوان مسافر سوار بر 
خودروى پراید و 206 خود کرده، سپس دست هاى مالباختگان را با دستبند پالستیکى بسته و پس از ربودن آنها کارت 

عابربانکشان را خالى مى کردند.
دو تن از اعضاى این باند که با یکدیگر نسبت 
فامیلى داشــتند به دادسراى ناحیه 34 تهران 
منتقل شدند، یکى از اعضاى این باند درباره 
جزئیات ســرقت ها به بازپرس پرونده گفت: 
«من، پســردایى ام و یکى از دوســتانمان با 
خودروى پراید و پژو 206 در اتوبان هاى شمال 
شهر افرادى را به عنوان مسافر سوار بر خودرو 
مى کردیم و به محض اینکه فرد سوار بر خودرو 
مى شد با تهدید و زور، دستان مالباختگان را با 
دستبند پالستیکى مى بستیم و سر آنها را پایین 
نگه مى داشتیم، سپس پول داخل عابربانک و 

اموال مالباخته را سرقت مى کردیم.» 
این متهم اظهاراتش به بازپرس را اینگونه ادامه داد: «دوست دختر سابقم نیز در دو سرقت حضور داشت و از وى به 
عنوان طعمه استفاده مى کردیم، دوست دختر من که 18 سال سن دارد در یکى از سرقت ها کنار خیابان سوار بر خودروى 
لکسوس شد که ما خودروى لکسوس را تعقیب کردیم و زمانى که راننده خودرو مقابل پارکینگ منزلش توقف کرد به 

سمت راننده حمله ور شدیم و اموالش را دزدیدیم.»
در تحقیقات از اعضاى این باند مشخص شد آنها توانسته اند در سرقت ها مبالغ 20، هفت و چهار میلیون را از مالباخته ها 

سرقت کنند .پرونده این سرقت ها در حال رسیدگى است. 

پشت پرده 
سوار « لکسوس» شدن دختر 18 ساله

دزد طالجات خانه هاى منطقه «بریم» آبادان با دو گلوله در بدن در مخفیگاه خود دستگیر شد.
طى چند شب گذشته مأموران قصد دستگیرى یک سارق طال را داشتند که متهم فرار کرد. مأموران پس ازقانون به کار 

گیرى سالح به سمت متهم تیراندازى کردند و دو تیر به وى اصابت کرد.
سارق طالجات منطقه «بریم» با رها کردن موتورسیکلت خود با استفاده ازتاریکى شب به نخلستان فرار کرد که در 

نهایت طبق اطالعات به دست آمده، مأموران 
موفق به شناسایى مخفیگاه متهم در منطقه 

جرم خیز «سده» آبادان شدند.
مأموران تجسس کالنترى11ولیعصر ضمن 
هماهنگى با مقام قضائى جهت دســتگیرى 
متهم وارد مخفیگاه وى شدند و او را دستگیر 
کردند. متهم که ابتدا با کشــیدن چاقو قصد 
درگیرى با مأموران را داشت با صحبت هاى 
رئیس کالنترى11 ولیعصر خود را تسلیم کرد. 
متهم از پنج خانه در منطقه «بریم» آبادان که 
ساکنان آن به مســافرت رفته بودند اقدام به 

ســرقت طالجات و لوازم با ارزش کرده بود که 
فیلم لحظه سرقتش توسط دوربین مداربسته یکى از خانه هاى مالباختگان ثبت شده است. 

وى در زمان سرقت به ســراغ یخچال خانه هاى مالباختگان رفته و باخیالى راحت اقدام به خوردن میوه و هندوانه 
کرده و در تمامى خانه ها بیش از 20 نخ سیگار کشیده و ته سیگارش را نیز با فرش خانه خاموش کرده است. متهم در 
بازجویى هاى فنى به جرم خود اعتراف کرد وبراى خارج کردن گلوله پلیس از بدنش به یکى از بیمارستان هاى آبادان

 منتقل شد.

دزدطالهاى آبادان در خانه ها هندوانه مى خورد 
نهم آبان91 پلیس برلین آلمان باخبر شد یک زن 36 ساله 
ایرانى تبار به نام «بنفشه» در خانه اش در محله «شون 
برگ» مورد حمله وحشیانه قرار گرفته است. رسیدگى 
ویژه به پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت و بنفشه که 
تا سر حد مرگ مورد شکنجه قرار گرفته بود به بیمارستان 
منتقل شد و معجزه آسا زنده ماند. با توجه به مدرك هاى 
مکشوفه در محل درگیرى، پلیس دریافت بنفشه از سوى 
یک مرد 45 ســاله اى به نام «عبدا...» شــکنجه شده 

است.
پلیس برلین تابعیت عبدا... را هلندى و اصلیتش را ایرانى-
عراقى اعالم کرده و در اطالعیه اى مطرح کرد که این 
مرد از طریق اینترنت با زنان ایرانى تبــار ارتباط برقرار

 مى کرد و آنان را به تله مى انداخت.
با انتشار این خبر در رسانه هاى ایران، پلیس آگاهى تهران 
که متوجه شد، عبدا... از آلمان خارج و از مرز ترکیه وارد 
ایران شده است، پس از تأیید این موضوع و با اطالعاتى 

که از اینترپل گرفت به تعقیب مرد شکنجه گرپرداخت. 
به این ترتیب عصر بیست و ششم آبان91 مرد شکنجه 
گردر مسیر تهران بازداشت شــد و تحت بازجویى قرار 

گرفت.
وى گفت: «بســیارى از خبرهایى که منتشــر شــده 
دروغ اســت. مى خواســتم با بنفشــه ازدواج کنم اما 

به دلیل اختالف شــدید خانوادگى با چاقــو به جانش 
افتادم.»

این مرد در شعبه 113دادگاه کیفرى سابق استان تهران 
پاى میز محاکمه ایستاد.

در آن جلسه ابتدا وکیل شاکى گفت: «موکلم و دخترش 
که حاال 12سال دارد در آلمان هستند و من پیگیر پرونده 
شان هستم. عبدا... به بهانه کمک به موکلم و دختر ده 
ساله اش که در برلین ساکن بودند و به زبان آلمانى تسلط 
کامل نداشتند با آنها طرح دوستى مى ریزد و به خانه آنها 

رفت و آمد مى کند. تا اینکه یک روز مقابل خانه بنفشه 
کمین مى کنــد و هنگامى که دختــرش قصد رفتن به 

مدرسه را داشته مانع او مى شود.»
این وکیل دادگســترى ادامه داد: «عبدا... دست و پاى 
موکلم و دخترش را با چســب مى بندد و آنها را با چاقو 
تهدید مى کند. سپس دختربچه را در اتاق زندانى کرده 
و موکلم را تا سر حد مرگ شــکنجه مى دهد. این مرد 
اعضاى بدن موکلم از جمله بینى او را با چاقو و قیچى قطع 
مى کند و مى گریزد. حاال با توجه به مدرك هاى موجود 

در پرونده و همچنین تحقیقات پلیس آلمان به اتهام شروع 
به قتل بنفشه، جرح عمدى منجر به نقص عضو، مخفى 
کردن دختر خردسال موکل و همچنین آزار بنفشه، براى 

عبدا... اشد مجازات مى خواهم.» 
در ادامه آن جلســه و با توجه به درخواست وکیل شاکى 
مبنى بر قصاص پرونده براى بررسى به پزشکى قانونى 

فرستاده شد.
وقتى پزشــکى قانونى در گزارشــى اعالم کرد فقط در 
صورت معاینه شــاکى مى تواند در مورد امکان قصاص 
متهم اظهار نظر کند پرونده براى دومین بار در شــعبه 
113دادگاه کیفرى اســتان تهران تحت رسیدگى قرار 

گرفت.
درآن جلسه وکیل شاکى گفت: «موکلم تحت درمان و 
حمایت کشور آلمان است و به علت وضعیت جسمانى اش 
امکان سفر به ایران را ندارد و نمى تواند براى معاینه به 

پزشکى قانونى بیاید.»
به این ترتیب بنفشه که براى درمانش امکان بازگشت 
به ایران را نداشت درخواســتش مبنى بر قصاص را به 

دریافت دیه تغییر داد 
بر این اســاس قضات دادگاه عبــدا... را به پرداخت دیه 
و 25ســال زندان به جرم آدم ربایى و شکنجه محکوم

کردند.

عبدا...، دماغ بنفشه را در آلمان با قیچى برید
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محققان دانشگاه میشیگان یک مدار کامپیوترى جدید 
مبتنى بر ممریســتور (Memristor) ارائه کرده اند 
که قادر است داده هاى پیچیده اى نظیر عکس و تصاویر 
ویدئویى را ســریع تر و با صرف توان کمترى نسبت به 
سامانه هاى پیشرفته فعلى پردازش کند. در این روش از 

بینایى پستاندارن الهام گرفته شده است.
به  عقیده «وى لو» استاد مهندسى برق و علوم کامپیوتر 
این دانشگاه، در آینده توانایى پردازش سریع تر تصاویر، 
نقش مهمى در توســعه ســامانه هاى خــودکار نظیر 
خودران ها خواهد داشــت. اجزاى بــه کار رفته در این 
کامپیوتر، از شناسایى الگو استفاده مى کنند و نسبت به 
روش هاى فعلى پردازش تصاویر، توان بســیار کمترى 

صرف مى کنند. 
این محققان الگوریتمى عرضــه کرده اند که با تکیه بر 
روشى موسوم به Sparse Coding آرایه اى به ابعاد 
32 در 32 ممریستور را براى تجزیه و تحلیل و بازسازى 

بهینه چند عکس به کار مى گیرد. 
ممریســتور مقاومت  الکتریکى حافظه دارى اســت که 
جریان را بر اســاس ســابقه ولتاژهاى اعمال شده به 
آن تنظیم مى کند و ایــن قابلیت را دارد کــه داده ها را 
همزمان ذخیــره و پردازش کند و همیــن ویژگى، آنها 
را کارآمدتر از ســامانه هاى پردازشــى مرسوم مى کند. 
زیرا در یک کامپیوتر رایج، واحدهاى مســئول عملیات 
منطقى و ذخیره ســازى در بخش هاى مجزایى از مدار 
قرار گرفته اند. همانطور که لو اشــاره مى کند: «وظایفى 
که ما از کامپیوترهاى امروزى انتظــار داریم، روزبه روز 

پیچیده تر مى شوند.
 در عصــر بــزرگ داده هــا، کامپیوترها بــراى اینکه 
بتوانند مقادیر زیــادى از داده ها را بــه کار گیرند، بین 
پردازنده و حافظه خود از ارتباطاتى استفاده مى کنند که 
گرانقیمت، بدون تغییر و کند هستند و همین امر آنها را 
به دســتگاه هایى بزرگ، گرانقیمت و با مصرف باالى 

توان تبدیل کرده است.» اما شبکه هایى از ممریستورها 
مى توانند بســیارى از عملیات  مورد نیاز را بدون اینکه 
مجبور به انتقال و جابه جایى اطالعات باشــند، در آن 
واحد انجام دهند، مشابه شــبکه هاى عصبى موجود در 
مغز جانوران. در نتیجه مى توان با کمک آنها پلتفرم هاى 
جدیدى ایجاد کرد که حجم زیادى از ســیگنال ها را به 
طور موازى پردازش مى کنند و قادر به اجراى یادگیرى 
ماشینى پیشرفته اى هستند. در واقع، ممریستور انتخاب 
خوبى براى استفاده در شبکه هاى عصبى عمیق است. 
شــاخه اى از یادگیرى ماشــینى که طى آن کامپیوتر 
آموزش مى بینــد فرآیندهــا را بدون اینکــه براى آن 

برنامه نویسى شده باشد اجرا کند.
ما به نسل جدیدى از مدارهاى الکترونیکى نیاز داریم که 
قادر باشند به سرعت داده هاى پیچیده اى را در یک محیط 
پویا و دائمًا متغیر پردازش کنند و به  گفته لو: «براى این 

کار نمى توانید به نوشتن یک برنامه تکیه کنید.»
 او معتقد است: «براى اینکه سامانه هاى هوشمندترى 
بســازیم، باید راهى پیدا کنیم تا آنهــا بتوانند داده هاى 
بیشــترى را به طور کارآمدتر پردازش کنند. پیشنهاد ما 
براى این کار الهام گرفتن از علوم عصبى اســت.» مغز 
پستانداران قادر است در کســرى از ثانیه برداشت خود 
را از آنچه چشم مى بیند به دســت آورد. انسان این کار 
را تنها با استفاده از تعداد محدودى از عصب هاى فعال 

شــده انجام مى دهد. فرآیندى که هم عصب شناسان و 
 Sparse هم کارشناسان کامپیوتر از آن تحت عنوان

Coding یاد مى کنند. 
لو این فرآیند را چنین توضیــح مى دهد: «وقتى به یک 
صندلى نــگاه مى کنیم، آن را (به عنــوان یک صندلى) 
تشــخیص مى دهیم، زیرا ویژگى هاى آن متناظر است 
با تصویرى که از یک صندلى در مغزمان ذخیره شــده 
است. هرچند صندلى ها با هم فرق دارند، اما مجموعه اى 
از ویژگى هاى کلیــدى در همه صندلى ها وجود دارد که 
تشخیص صندلى بودن را براى ما ساده مى کند. یک شىء 
زمانى به طور صحیح شناسایى مى شود که به درستى در 
مغز طبقه بندى شده باشد. سامانه دانشگاه میشیگان هم 
به گونه اى طراحى شده است که الگوها را به طور بسیار 
کارآمد شناســایى کند، به طورى که بتواند با استفاده از 
کمترین ویژگى ها، آنچه دیده اســت را توصیف کند. در 
مغز سلول هاى عصبى مختلفى وظیفه شناسایى الگوهاى 
مختلفى را برعهــده دارند. وقتى عکســى را مى بینیم، 
سلول هایى که آن را تشخیص مى دهند فعال تر خواهند 
شد. از سوى دیگر، ســلول هاى عصبى براى ایجاد یک 
بازنمایى کارآمد طبیعى با یکدیگر رقابت مى کنند. ما در 
سامانه الکترونیکى خود این روش را پیاده سازى کردیم.» 
این محققان سامانه را با مجموعه اى از تصاویر آموزش 
دادند و شبکه ممریستور آنها قادر به بازسازى الگوهایى 
آزمایشــى نظیر تصاویرى از نقاشــى ها و عکس هاى 

معروف است.
 آن ها امیدوارند روزى بتوانند با اســتفاده از یک ســامانه 
کوچک که به طور مســتقیم با حســگرها یا دوربین ها 
یکپارچه خواهد شــد، ایــن روش را بــراى پردازش و 
تجزیه و تحلیل بى درنگ تصاویر ویدئویى به کار ببرند. 
الزم به ذکر اســت این تحقیق بخشــى از پروژه حدود 
هفت میلیون دالرى است که هدف آن ساخت تراشه اى 
کامپیوترى براساس شــبکه هاى عصبى تطبیق پذیر و 
خودسازمانده بوده و از ســوى نهادهاى نظامى حمایت 

مى شود.

سامسونگ طبق روالى که سال هاى گذشته طى 
کرد، امسال هم نســخه زمخت گوشى گلکسى 
S8  را با نام اختصاصى گلکسى S8  اکتیو روانه 

بازار مى کند. 
پیش از هر چیز باید بگوییم که گلکسى S8  اکتیو 
از بدنه اى تمام فلزى بهره مى برد و به اســتاندارد 
ضد آب و ضد گرد و غبار IP68 مجهز اســت، 
بنابراین مى تواند تا مدت زمان 30 دقیقه در عمق 
1/5 مترى از آن دوام داشته باشد. بدنه این گوشى 
 MIL-STF-810G هم از استاندارد نظامى
بهره مى برد که دوام و مقاومت دســتگاه در برابر 
ضربه، شــوك و آســیب هاى مکانیکى را به رخ 

مى کشد.
از نظر مشخصات فنى، گلکســى S8  اکتیو به 
تراشــه اســنپدراگون 835 کوالکام مجهز بوده 
و رم 4 گیگابایتــى دارد. حافظــه داخلى آن به 

طور پیش فــرض 64 گیگابایت فضــاى ذخیره 
ســازى اطالعات را ارائــه مى کنــد و صفحه 
نمایــش آن 5/8 اینچــى و از نوع ســوپر آمولد

 (Super AMOLED) است.
 ضمنًا وضوح تصویر صفحه نمایش این گوشى 
هم QHD در نظر گرفته شده و نسبت 18,5 به 

9 را ارائه مى نماید.
دوربین اصلى گلکسى S8  اکتیو از سنسورى 12 
مگاپیکسلى تشکیل مى شود و دوربین سلفى آن 
هم 8 مگاپیکسلى است. ضمناً  باترى این گوشى 
ظرفیت 4000 میلى آمپر ساعتى دارد که به مراتب 
  S8 از ظرفیت باترى نســخه اورجینال گلکسى
بیشتر محسوب مى شود. شرکت سامسونگ اشاره 
داشته که این اسمارتفون در دو رنگ خاکسترى 
و طالیى روانه بازار خواهد شــد و قیمت آن 850 

دالر است.

 به تازگى نســخه جدیدى از «واین» عرضه شده 
اســت که به کمک آن مى توان تعدادى از برترین 
بازى هاى کامپیوترى ممکن بر روى سیستم عامل 

لینوکس را تجربه کرد.
یکى از دالیلى که بســیارى از کاربران به 
سراغ اســتفاده از سیســتم عامل هایى 
مانند لینوکس و مک نمى روند، کمبود 
بازى هاى کامپیوتــرى محبوب با 
کیفیت بر روى این سیســتم هاى 

عامل است.
با وجــود این، الیه ســازگارى 
ویــژه اى به نــام وایــن وجود 
دارد کــه موجب مى شــود بتوان 
بســیارى از نرم افزارهــاى ویندوزى 
را بر روى سیستم عامل هاى دیگر نیز استفاده کرد.

کارشناســان نرم افزارى معتقدنــد عرضه چنین 
تسهیالتى، باعث همگانى تر شدن استفاده از این 
سیســتم عامل میان الیه هاى بیشترى از کاربران 

مى شود.
نسخه جدید یاد شده، واین 2.14 است که دسترسى 
به بســیارى نرم افزارهــا و بازى هــاى عمومى را 
براى کاربران مهیا مى ســازد؛ از جملــه اینکه به 

کمک آن مى تــوان بازى هاى مشــهورى مانند 
نداى وظیفه، جنگ افزارهاى مــدرن 3 و ویچر 3 
را بر روى سیستم عامل یاد شــده به خوبى تجربه

 کرد.
برخى مشخصات فنى این نسخه جدید، به شکل زیر 

بهینه سازى  شده است:
. Mono رفع باگ هاى موتور -

- تبدیل فراخوانى فایل هاى C++ در کامپایلرهاى 
.IDL

- پشتیبانى از Z-order در درایورهاى اندرویدى.
- نشــانگر ماوس مقیاس پذیر براى سیستم عامل 

مک.
- رفع باگ هاى مختلف.

شایان  ذکر است که این نســخه هم اکنون آماده 
بهره بردارى است و مى توانید با مراجعه به وبسایت 
Winehq، فایل هاى موردنیاز براى دریافت این 
نســخه جدید را دانلود و بر روى سیستم عامل خود 

اعمال کنید.

دانشمندان آمریکایى مى گویند الگوریتمى هوشمند 
ابداع کرده اند که با استفاده از آن مى توان از طریق 
اسکن عکس هاى اینستاگرام به افسردگى انسان ها 

پى برد.
محققــان دانشــگاه هاى ورمونــت و هــاروارد 
مدعى هســتند کــه الگوریتم یاد شــده قــادر به 
کشف موارد مختلف افسردگى در انسان ها با دقت 

70 درصد است.
 این در حالى اســت که پزشــکان با اســتفاده از 
روش هاى عادى تشخیص افسردگى تنها مى توانند 
با دقت 42 درصد ابتال بــه این بیمارى خطرناك را 

تشخیص دهند.
«کریس دانفورت» از اســاتید دانشــگاه ورمونت 
مى گوید روش جدید مى تواند ضمن شناسایى موارد 
ابتال به افسردگى به انسان ها کمک کند تا از ابتال به 

بیمارى هاى ذهنى نیز مطلع شوند.
الگوریتم یاد شــده ابتدا مى تواند ســرنخ هاى ابتال 
به افســردگى را شناســایى کند و در مرحله بعدى 
با دقت بیشــترى کشــف کند که افراد مشکوك 
به ابتال به این بیمارى واقعًا دچار افسردگى هستند 

یا خیر.
تا به حال از این روش براى بررسى میزان افسردگى 
و بیمارى هــاى ذهنــى 166 مشــارکت کننــده
 اســتفاده شــده که نیمى از آنها در ســه ســال 
گذشته ســوابق مراجعه به دکتر را به همین علت

 داشته اند.
تحلیلگران با بررسى 44 هزار عکس اینستا گرام این 
افراد پى برده اند که چه کسانى مبتال به افسردگى 

هستند. 
تحقیقات براى تکمیل این الگوریتم و افزایش دقت 

آن ادامه دارد.

  Reverse Movie FX Unocked
اپلیکیشنى جالب است که با استفاده از آن مى توانید 
فایل هاى ویدئویى خود را برعکس کنید، کافى است 
فقط از کسى هنگام راه رفتن، غذا خوردن، صحبت 
کردن یا هــر کار دیگرى فیلم بگیریــد و بعد فایل 
ویدئویى آن را در این اپلیکیشن باز کنید؛ کل فیلم یا 
هر قسمتى از آن، که مى خواهید برعکس نمایش 
داده شود را انتخاب کرده و دکمه «شروع» را لمس 
کنید؛ بعد از اینکه کار اپلیکیشن تمام شد مى توانید 

نتیجه را ببینید!
 ببینید چطور شخصى که از او فیلم گرفته اید به عقب 
گام بر مى دارد، به جاى خوردن غذا آن را از دهانش 
بیرون مى دهد، چطور برعکس صحبت مى کند و 
چطور چیزى که پرتاب کرده مى پرد و داخل دستش 
قرار مى گیــرد! ضمنًا مى توانیــد روى ویدئوهاى 
برعکس شــده خود آهنگ یا موسیقى نیز بگذارید، 
آنها را در شــبکه هاى اجتماعى مثل فیسبوك به 
اشــتراك بگذارید یا از طریق ایمیل براى دیگران 

ارسال کنید.
 اپلیکیشن براى ســاخت ویدئوى نهایى دو گزینه 
در اختیار شــما مى گذارد، یکى قرار دادن ویدئوى 
برعکس در ابتدا و ویدئوى اصلى بعد از آن و دیگرى 
قرار دادن ویدئوى اصلى در ابتدا و ویدئ وى برعکس 

بعد از آن!

پلیس چین براى پیشــگیرى از تصادف عابران پیاده 
موبایل به دست با خودرو هاى عبورى طرح جالبى در 

دست انجام دارد.
از آنجایى که در سال هاى اخیر در شهر هاى چین نرخ 
مرگ و میر عابران پیاده افزایش یافته اســت، پلیس 
راهنمایى و رانندگى چین طرحى را دست اجرا دارد که 
طبق آن بر روى خط کشى هاى عابر پیاده، چراغ هاى 

هشدار دهنده نصب مى شود.
بر اســاس این گزارش، از این روش براى جلب توجه 

افرادى اســتفاده مى شــود که اغلب ســر در گوشى 
موبایل خود دارند و متوجه تغییر رنگ چراغ راهنمایى 

نمى شوند.
پیــش  تــر، از ایــن طــرح در شــهر هاى دیگــر 
دنیا از جمله شــهر هاى کلن و آگزبرگ آلمان استفاده 

شده است.
طبق این گزارش، این طرح قرار است به زودى در شهر 
ســوژو چین با نصب چراغ هاى سبز و قرمزى بر روى 

خطوط عابر پیاده اجرایى شود.

ارائه شبکه هاى بینایى
 مبتنى بر ِممریستور

رامین مشکاه

براى اینکه سامانه هاى 
هوشمندترى بسازیم، 

باید راهى پیدا کنیم تا آنها 
بتوانند داده هاى بیشترى را 

به طور کارآمدتر 
پردازش کنند

ى

گلکسى S8 اکتیو معرفى شد

اینستاگرام 
افسردگى را افشا مى کند!

اپلیکیشن
 معکوس کردن ویدئو
 مخصوص اندروید

نصب چراغ هشدار در کف خیابان
 براى «سر در موبایل ها» 

عرضه «واین 2,14» براى لینوکس

 گوگل بعد از تجربــه ناموفق عرضــه عینک هاى 
هوشمند در سال هاى گذشته، این بار مدل جدیدى از 

این عینک را عرضه خواهد کرد.
 عینک یادشــده که 1550 یورو(معادل 1829 دالر) 
قیمت دارد، بــه گونه اى طراحى شــده که نیازهاى 
حرفه اى را برطرف کرده و افراد را از استفاده از رایانه ها 

و پشت میزنشینى معاف کند.
مهمتریــن تغییــر در ایــن عینــک در مقایســه با 
مدل هاى قبلــى عینک گوگل اضافه شــدن باترى

 780 میلى آمپرى است که مى تواند نیازهاى کاربران 
را در طول یک روز کارى برطرف کند.

حافظه این عینک هوشــمند هم در مقایسه با عینک 
قبلى گوگل دو برابر شــده و به 32 گیگابایت افزایش 

یافته است. همچنین 
در این عینک از پردازنده 

اتم شــرکت اینتل، واى.فاى 
ســریع تر و حســگرهاى تازه تر (به خصوص حسگر 
جى.پى.اس پیشرفته) و بلندگوى قدرتمندتر استفاده 

شده است.
از این عینک مى توان براى ضبــط ویدئو، اتصال به 
اینترنت، مشــاهده اطالعات افزوده در مورد محیط 
اطراف و...  اســتفاده کرد. خریــداران این عینک به

 2 گیگابایت فضاى کلود براى ذخیره سازى اطالعات 
هم دسترسى خواهند داشت.

عینک یاد شــده داراى دوربین 5 مگاپیکسلى براى 
فیلمبردارى با دقت 720 پیکسل است.

اســ
بازى هاى کامپیوترى

لینوکس را تجربه کرد.
یکى از دالیلى که بس
سراغ اســتفاده
مانند لینوک
بازى ها
کیفی
ع

را بر روى
کارشناس

ده، چ

خطوط عابر پیش براى جلب توجه 

است. همچنین 
نده ا

سگر

عینک گوگل 
شما را

 از رایانه
 بى نیاز 
مى کند
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یچ
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منبع:فارس

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: مهر

منبع: ایر نا

ق گفته پزشک معالج نهایت تا 6 
على یا همان بنیامین 16 مرداد سه ساله  شد، پسرك قرار بود طب

ک ماهگى نرمال بود اما ناگهان سینه 
ماهگى زنده بماند اما هنوز نفس مى کشد.همه چیز تا حدود ی

على به خس خس مى افتد، شیر به گلویش مى پرد و کبود مى شود، ابتدا خانواده با این تصور که 

 از ایست قلبى على در مطب 
ا به ذهن راه ندادند؛ اما بعد

عالئم برطرف خواهد شد افکار منفى ر

ها با کمک دستگاه امکانپذیر شد.  
 و احیا در بیمارستان زندگى اش تن

دکتر

منبع: ایسنا

در حاشیه  جلسه شوراى شهر تهران جمعى براى پیگیرى مشکالتشان 
با شهردارى قصد ورود به شوراى شهر را داشتند. 

بازدید سر زده گشت 
تعزیرات حکومتى به همراه 

نمایندگان دستگاه هاى 
نظارتى از آشپزخانه ها و 
رستوران هاى محدوده 
خیابان انقالب تهران

احداث محل 
جدید روستاى 
محروم والنجان 
کردیه خراسان 

شمالى  

ین
آنال

جم 
ام 

ع: ج
منب

این کودك سیزده ساله 
که به بیمارى سرطان 
خون مبتال شده آرزو 
داشت براى یک روز 

هم که شده آدم 
مهمى باشد،  به 
آرزویش رسید.

 ماه گرفتگى در هفته جارى

منبع:میزان

آئین "نوروز بل" یا همان نوروز باستانى گیالن، نام 
جشنى است به معنى آتش نوروزى که آغاز سال 

دیلمى در مرداد ماه برگزار و به مناسبت بزرگداشت 
آن شعله نوروزى افروخته مى شود. 

منبع: ایلنا

مراسم قوچ  گذار جشنى ریشه دار و کهن 

است که با ساز و دهل محلى در روستاى 

برده از توابع کالت در استان خراسان 

رضوى آغاز مى شود. گله داران در این 

مراسم از چوپان خود تقدیر و تشکر 

مى کنند و در صورت به توافق رسیدن، 

همان چوپان مجدداً گله را به  مدت یک سال 

دیگر محافظت مى کند و در صورتى که به 

توافق نرسند چوپان جدیدى این مسئولیت 

را عهده دار مى شود. 


