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نحوه پرداخت قسطى
 جرایم تخلفات رانندگى 

اعالم شد

من کل صندوق ها را 
نجات دادم!

حاشیه نشینى
 در اصفهان 

به حاشیه مى رود

شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
اصفهان، مایه افتخار 
در همه عرصه هاست

هشدار نسبت به خرید نان 
از سوپرمارکت ها

3

تغییر ساعت 
و نوع سرقت از منازل 

کاهش چراغ خاموش نرخ سود 
در بانک ها

روز خاص مسجد جامع نجف آبادروز خاص مسجد جامع نجف آباد
مراسم یادبود شهید حججى با حضور گسترده مسئوالن لشکرى و کشورى برگزار شد مراسم یادبود شهید حججى با حضور گسترده مسئوالن لشکرى و کشورى برگزار شد 

5

جهان نما

چرا زبان هاى 
روسى و چینى 
آموزش داده 
نمى شود؟ 

2

حدود یکسال پیش بود که رهبر انقالب در دیدار 
با معلمان و فرهنگیان نسبت به انحصار 
آموزش زبان انگلیسى به دانش آموزان 

هشدار دادند و در بیاناتى خواستار توجه به 
آموزش دیگر زبان ها نیز

 شدند. دیروز جام جم آنالین 
در گزارشى که در این باره 

تهیه کرد از جمله ...

سخنگوى کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس گفت: ساختار وزارت 

امورخارجه کشورمان به شدت کهنه و 
قدیمى است که اجازه فعالیت به دستگاه 

دیپلماسى را همگام با مسائل روز 
نمى دهد.

سید حسین نقوى حسینى 
ضمن تشریح جلسه...
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3 ایراد عمده 
سفارتخانه هاى 
ایران
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نحوه پرداخت قسط
 جرایم تخلفات رانند

اعالم شد

شوراى هماهنگى تبلیغات
اصفهان، مایه افتخ

در همه عرصه هاست

هشدار نسبت به خرید
از سوپرمارکت ه

3

تغییر ساعت 
نوع سرقت از منا و

تیم زالتکو کرانچار در سه هفته اخیر لیگ برتر آمار دفاعى 
ضعیفى داشته است و این موضوع لزوم بازنگرى این مربى 

در مورد خط دفاعى تیمش را نشان مى دهد.
به گزارش ایمنا، 6 گل در عرض سه هفته آمار ضعیف دفاعى 

سپاهان را نشان مى دهد که کامًال بیانگر وضعیت آشفته 
خط دفاعى این تیم است. حتى اگر 6 گل را هم مالك قرار 

ندهیم با بررسى تعداد زیاد حمالت خطرناك و شوت هاى در 
چارچوب روى دروازه سپاهان مى توان به نتیجه مشابه درباره 

خط و البته سازمان دفاعى سپاهان رسید.
البته این درست که مدافعان و بازیکنان جدید سپاهان براى 

هماهنگى و ارائه بازى هاى بهتر نیاز به زمان بیشترى 
دارند...

مسئوالن 3 شرکت ایرانى براى نهایى کردن مشارکت هندى ها در تولید ریل ملى، هفته جارى به این کشور مى روند

 Oنسخه کامل اندروید
30مرداد منتشر مى شود

ر

اصرار روى استفاده 
از دفاع نا آماده  

13

نوبت دوم

چاپ دوم

شهردارى زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شماره 4/150/ش 
مورخ 96/04/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش تعدادى پالك 
تجارى بر بلوار امام خمینى (ره) از طریق مزایده عمومى اقدام نماید 
لذا متقاضیان مى توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا تاریخ 96/05/25 

به شهردارى واقع در میدان امام حسین (ع) مراجعه نمایند.
تلفن: 52543774- 031
www.zibashahr.ir

شــهردارى گز برخوار به اســتناد مــاده 5 آئین نامــه مالى شــهرداریها در 
نظر دارد از محــل اعتبــارات بودجه ســال 1396 تعداد دو دســتگاه خودرو 
ســوارى با مشــخصات ذیل به همــراه راننده جهت ســرویس دهــى ادارى 
و ایــاب و ذهاب کارکنــان خــود از طریق مناقصه اجــاره نمایــد. متقاضیان 
مى توانند تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/6/4 جهت دریافت اسناد مناقصه 

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

2- خودرو سوارى سم ند مدل 1392 و به باال

فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر

محمدحسن رفیع- شهردار گز برخوار
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حدود یکســال پیش بود که رهبر انقــالب در دیدار با 
معلمــان و فرهنگیــان نســبت به انحصــار آموزش 
زبان انگلیســى به دانــش آموزان هشــدار دادند و در 
بیاناتى خواســتار توجه به آموزش دیگــر زبان ها نیز

 شدند. 
دیروز جام جم آنالین در گزارشــى که در این باره تهیه 
کرد از جمله با معاون وزیر آموزش و پرورش به گفتگو 
نشســت که على زرافشــان در این گفتگو تأکید کرد: 
ما در کشــورمان به این پرســش مقام معظم رهبرى 
باید پاســخ بدهیم کــه ما بایــد چه زبان هایــى را در 
کشــورمان مورد توجه و آموزش قــرار بدهیم و به چه 

دلیلى باید به آن اولویت بدهیم. چــون االن ما با یک 
زبان مواجه نیستیم. شــما االن در جامعه با این مطلب 
مواجه هســتید که چرا ما نباید در جامعه زبان روســى 
آموزش بدهیم، چرا زبان چینى نباید آموزش بدهیم، چرا

 زبان هاى هندى، فرانســه، آلمانى و چرا اســپانیایى 
نباید آموزش بدهیم. این ســئوال از این جهت اســت 
که کدام زبان را و به چه دلیلــى باید آموزش بدهیم. به 
نظر مى آید که این تکلیف شورایعالى انقالب فرهنگى 
است که اول در سطح راهبردى بیاید بر مبناى تحلیل 
عواملى که براى کشــور ما مهم اســت، تعیین اولویت

 کند.

سخنگوى کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
گفت: ساختار وزارت امورخارجه کشورمان به شدت کهنه و 
قدیمى است که اجازه فعالیت به دستگاه دیپلماسى را همگام 

با مسائل روز نمى دهد.
سید حسین نقوى حسینى ضمن تشریح جلسه کمیسیون 
امنیت ملى و سیاســت خارجى با ظریف بــه عنوان گزینه 
پیشنهادى وزارت امورخارجه در دولت دوازدهم اظهار داشت: 
آقاى ظریف بیان داشتند که بدون اصالح ساختارى، دستگاه 
دیپلماســى نمى تواند به اهداف مورد نظر دست پیدا کند.

نماینده مردم ورامین در مجلس افزود: نیاز به تغییر و اصالح 
ساختارى در دستگاه دیپلماسى جمهورى اسالمى و عملکرد 

سفارتخانه هاى ایران به شدت ملموس است. 
وى در رابطــه با چینش ســفراى ایــران تصریــح کرد: 
سفارتخانه هاى ایران داراى سه ایراد عمده است؛ نخست ظاهر 
و مکان برخى از سفارتخانه هاى کشورمان در شأن و منزلت 
جمهورى اسالمى نیست، دومین مسئله، نیروهاى دیپلماتیک 
ایران در برخى کشورها با اهداف و برنامه هاى کشور میزبان 
هماهنگ نیستند که نیازمند تقویت نیروهاى کارشناس در 
حوزه هاى تخصصى هستیم. نقوى حسینى افزود: سوم اینکه 
رویکرد سفارتخانه ها و دیپلمات هاى ایران باید تغییر کند، پس 
از انقالب رویکرد دیپلمات هاى ایرانى سیاسى بود ولى امروز 

در حوزه هاى اقتصادى باید ورود پیدا کنیم.

چرا زبان هاى روسى و چینى 
آموزش داده نمى شود؟ 

3 ایراد عمده 
سفارتخانه هاى ایران

نحوه شهادت شهید حججى
ســردار حسین ســالمى، جانشین    انتخاب|
فرمانده کل سپاه پاسداران در تشــریح نحوه اسارت و 
شهادت محسن حججى گفت: شهید حججى و تعداد 
دیگرى از مدافعان، در پایگاهى در مرز مشترك سوریه 
و عراق در تنف بودند که داعشــى ها با چند خودروى 
انفجارى به آنها حمله مى کنند و نیروهایشان از پشت و از 
سمت خودى به آنها هجوم مى آورند و غافلگیر مى شوند. 
تروریست ها تعدادى را شهید و حججى را اسیر مى کنند 

و بعد به شهادت مى رسانند.

وزیر و آقاى همسایه!
  خانه ملت| وزیــر پیشــنهادى وزارت 
ارتباطات و فناورى دولت دوازدهم با اشاره به صفحه 
توییترى اش، حضور در این شبکه اجتماعى را فرصت 

دانست. 
محمدجواد آذرى جهرمى با بیان اینکه صفحه اى در 
فیسبوك ندارد اما نه به دلیل ممنوع بودن آن بلکه به 
این دلیل که این فضا مشــترى و مخاطب خود را از 
دست داده اســت، درباره اینکه آیا با فیلترشکن وارد 
شبکه مجازى توییتر مى شود یا خیر؟ به مزاح گفت: 
ما هم مثل شما از امکانات همسایه مان در این رابطه 
استفاده مى کنیم! و حدوداً روزانه نیم تا یک ساعت هم 

از تلگرام استفاده مى کنم.

اندیشه بازرگان 
زیر عباى برخى آقایان 

نماینده ولى فقیه در سپاه گفت: امام    انتخاب|
راحل(ره) دیدگاه روشنى نسبت به مسائلى چون قانون 
اساسى، والیت فقیه، آمریکا و رژیم صهیونیستى داشتند 
اما دولت موقت به تدریج از این بینش امام خمینى(ره) 
زاویه گرفت و این زاویه در زمان توطئه منافقین و بنى 

صدر به طور کامل ظهور پیدا کرد. 
حجت االسالم والمسلمین ســعیدى تصریح کرد: در 
زمان دولت هاى کارگزاران و اصالحات جریان لیبرال 
فعالیت هایى انجام دادند و اندیشــه بازرگان زیر عباى 
برخى آقایان توســعه پیدا کرد و این جریان سعى کرد 
انقالب اسالمى را به سوى لیبرالیسم سوق دهد تا جایى 

که فتنه 88 را رقم زدند.

توضیحات نجفى درباره 
سالمتى اش

  تابناك | محمدعلــى نجفى، شــهردار آینده 
تهران در برنامه گفتگوى خبرى شبکه تلویزیونى تهران 
در پاسخ به سئوال مجرى که از سالمت قلب او پرسید 
گفت: در سال 92 یک استنت یا فنر در قلب من گذاشتند 
و پزشکان گفتند یکسال اول فقط خطر وجود دارد . االن 
سه سال و نیم از آن روز گذشته و خوشبختانه مشکلى 
ندارم. مسئولینى را مى شناسم که در پست هاى سنگین 
مسئولیت دارند و یا در پست هاى قانونگذارى هستند و 

چهار پنج استنت در قلب خود دارند.

جسد «شاهزاده عروسان» 
داعش پیدا شد

  آریا | جسد زنی که لقب «شاهزاده عروسان» 
داعش را داشت، در شهرستان تلعفر عراق پیدا شد. این 
زن آلمانی یکی از معشــوقه هاي فرمانده ارشد گروه 
داعش بود. داعش همه نیروهاي خود را در منطقه براي 
یافتن وي بسیج کرده بود. مظنون اصلی قتل این زن 
آلمانی، یکی از فرماندهان گروه تروریستی داعش و از 
اهالی تلعفر است و تالش هاي گسترده اي به منظور 

یافتن وي آغاز شده است.

وزارت علوم، فعالً بدون وزیر
  تسنیم |  وزیر ارتباطــات و فناورى اطالعات 
دولت یازدهم از سرنوشــت وزارتخانه علوم در دولت 
دوازدهم خبر داد. محمود واعظى در حاشیه جلسه دیروز 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران دربــاره برنامه دولت 
براى معرفى وزیر پیشــنهادى علوم گفت: براى این 
مسئولیت تا زمان قانونى سرپرست تعیین مى شود تا پس 

از مشورت هاى الزم وزیر معرفى شود.

توئیتر

ســخنگوى هیئت رئیســه مجلس ضمن تشریح روند 
بررسى صالحیت وزراى پیشنهادى دولت دوازدهم در 
مجلس گفت که با توجه بــه تصریح آیین نامه، مجلس 
پنج شنبه نیز جلسه علنى خواهد داشت و انتظار مى رود 
روند بررسى صالحیت ها حداکثر تا روز یک شنبه هفته 

آینده به اتمام رسد.
بهروز نعمتى اظهار داشت: بررســى صالحیت وزراى 
پیشــنهادى دولت دوازدهم از روز ســه شــنبه هفته 
جارى(فردا) با حضور رئیس جمهور آغاز خواهد شد. آقاى 
روحانى دو ساعت و نیم براى دفاع از کابینه پیشنهادى 
فرصت دارد. فکر مى کنم مثل دوره قبل ایشان بخشى 
از فرصت دفاعیاتش از کابینــه را به آخرین روز مجلس 

موکول کند.
وى افزود: بعد از صحبت هــاى رئیس جمهور، مجلس 
وارد بررســى صالحیت کلیت کابینه با استماع نظرات 

پنج نماینــده موافق و پنج نماینده مخالف خواهد شــد 
که هرکدام از آنها 15 دقیقــه فرصت دارند. البته ممکن 
است نمایندگان بخشى از فرصت خود را به نمایندگان 
دیگر بدهند. پس طبیعى است تعداد موافقان و مخالفان 

افزایش یابد.
نعمتى با بیان اینکه بررسى کلیات منتهى به رأى گیرى 
نمى شــود، گفت: بعد از بررســى کلیات،  مجلس وارد 
بررسى صالحیت هریک از وزراى پیشنهادى به ترتیب 
حروف الفبا مى شــود. بنابراین بررســى صالحیت از 
وزیر پیشــنهادى آموزش و پرورش آغاز شده و به وزیر 

پیشنهادى ورزش و جوانان ختم مى شود.
وى در مورد نحوه بررســى صالحیت هرکدام از وزراى 
پیشنهادى براساس آیین نامه گفت: براساس آیین نامه 
داخلى مجلس براى هر وزیر پیشنهادى دو موافق و دو 
مخالف به اظهــار نظر پرداخته که هر کــدام 15 دقیقه 

فرصت دارند بعد از آن نوبت به ارائه برنامه ها و دفاعیات 
وزیر پیشنهادى در فرصت نیم ساعته است. براین اساس 
بررسى صالحیت هر وزیر پیشنهادى یک ساعت ونیم 

طول مى کشد.
سخنگوى هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: با اتمام 
بررسى صالحیت 18 وزیر پیشــنهادى کابینه دوازدهم 
اعضاى دولت، جلسه علنى را ترك کرده و مجلس وارد 
رأى گیرى از نمایندگان براى کل وزراى پیشــنهادى 

مى شود.
نعمتى درباره روزهاى برگزارى جلســات علنى مجلس 
براى بررسى صالحیت وزراى پیشنهادى گفت: مجلس از 
روز سه شنبه (24 مرداد) بررسى صالحیت را در دو شیفت 
کارى صبح از ساعت 8 تا 12 و بعدازظهر از ساعت14 تا 
18 آغاز مى کند که انتظار مى رود حداکثر تا روز یک شنبه 

(29 مرداد) به اتمام برسد.

عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر پیشــنهادى کشور در 
خصوص اینکه گفته مى شود در انتخابات سال جارى 
چهار میلیون رأى از دســت دادیم، گفت: واقعًا اینگونه 
نبوده اســت، اگر چهار میلیون نفر رأى نداده باشــند و 
یک میلیون نفر از این تعداد در تهران باشد، باید همان 
شــب انتخابات در تهران هزار کیلومتر صف تشــکیل 
مى شد. وى افزود: اشــکال انتخابات سال جارى این 
بود که از ســاعت 12 به بعد شــوراى نگهبان ایستاد و 
گفت بعد از 12 شــب رأى گیرى نمى کنیم و به نیروى 
انتظامى دستور دادند تا اماکن رأى گیرى را ببندند و به 
نیروهاى خود نیز دستور دادند تا محل اخذ رأى را ترك 

کنند.
رحمانــى فضلى با بیــان اینکه در این شــرایط اگر ما 
یک رأى مى گرفتیم در سیســتم ثبت مى شد و امکان 

داشت کل صندوق باطل شود، اظهار داشت: من براى 
اینکه کل صندوق هــا را نجات بدهم، مانــع از ادامه 
رأى گیرى شــدم ضمنًا قانون هم مــى گوید فقط در 
روز جمعه و تا ســاعت 12 مى توان انتخابات را برگزار

 کرد.
وزیر پیشنهادى کشــور گفت: یک بار در دوره قبل که 
انتخابات مجلس بــود بنده انتخابات را بعد از ســاعت 
12 نیز ادامــه دادم که پس از آن خدمــت مقام معظم 
رهبرى رسیدم و ایشــان فرمودند آقاى رحمانى فضلى

 شــنیده ام در بعضــى از حــوزه ها تا ســاعت یک و 
نیم شــب هــم رأى گیرى کــرده اید، پس از پاســخ 
مثبــت اینجانــب، مقــام معظــم رهبــرى فرمودند 
ایــن کار غیر قانونى اســت. در آن جلســه به رهبرى 
معظم انقــالب عرض کــردم از اول انقــالب این طور 
بوده که افرادى کــه در انتهاى صف بودنــد به داخل
 حوزه ها وارد مى شدند و رأى گیرى انجام مى شد که 
مقام معظم رهبرى نیز در این زمینه فرمودند این شیوه 

خالف قانون است و نباید انجام شود.

تا کنون سه فرمانده ارشد نظامى کشورمان در سخنرانى 
یا پیام هایى که صادر کردند، از «انتقام» خون پاك شهید 

حججى سخن گفته اند.
به گزارش میزان، صبح روز چهارشــنبه 18 مرداد، خبر 
شهادت محسن حججى یکى از نیروهاى لشکر زرهى 
8 نجف اشرف که به مدت دو روز اسیر تروریست هاى 
تکفیرى بود، بر روى تلکس هاى خبرى منتشــر شد؛ 
شــهادتى که با موج عظیم واکنش ها و ابراز احساسات 
گسترده اقشــار مختلف مردم کشــورمان مواجه شد. 
تروریست هاى تکفیرى پس از دو روز به اسارت گرفتن 

شهید محسن حججى، َسر او را از پیکرش جدا کردند.
در کنار واکنش هاى احساســى هموطنان نســبت به 
شهادت جانسوز شــهید حججى، در روزهاى پنج شنبه 
و جمعه هفته گذشته شــاهد بودیم که دو فرمانده ارشد 
نظامى کشــورمان در پیام هایى که صــادر کردند، از 

«انتقام» خون پاك شهید حججى سخن گفتند.

3 سردار
سردار سرلشکر حاج قاسم ســلیمانى، فرمانده نیروى 
قدس ســپاه یک روز بعد از اعالم خبر شــهادت شهید 
حججى پیام تســلیت صادر کرد. در بخشى از این پیام 
آمده است: «مردم دالور و امت حزب ا... خصوصاً خانواده 
شهید محسن حججى مطمئن باشند که فرزندان دلیر 
شما انتقام این اقدام ددمنشانه را با تصمیمى قاطعانه که 
همانا ریشه کن کردن شجره خبیثه وهابیت و تروریسم 
از جهان اسالم است خواهند گرفت. به حلقوم بریده این 
شهید عزیز راه اباعبدا...(ع) ســوگند یاد مى کنیم که از 
تعقیب این شــجره ملعونه و نابودى این غده خطرناك 
برآمده در پیکر جهان اســالم تا آخرین نفرشان از پاى 

نخواهیم نشست.»
سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروى زمینى سپاه نیز در 
بخشى از پیام تســلیتى که به مناسبت شهادت محسن 
حججى صادر کرد، نوشت: «محسن جان، به تو اطمینان 
مى دهم همرزمانت در لشــکر 8 نجف و نیروى زمینى 
سپاه همانطور که در تمام صحنه ها براى ایجاد امنیت 
مردم عزیزمان و براى دفاع از حریم حرم آل عبا(ع) سر 
از تن نشناخته و شــبانه روز در این راه فداکارى و دفاع
 مى کنند، براى انتقام از خون ســرخ تو نیز چشم نبسته 

و آنها را به سزاى اعمال ننگین خود خواهند رساند.»
شنبه شب هم جانشین فرمانده کل سپاه در یک برنامه 
زنده تلویزیونى بــا بیان اینکه آفتاب عمر داعشــى ها 
در حال غروب است گفت: «بســاط داعشى ها را جمع 
خواهیم کرد و ضربت شمشیر ما بیشتر و سخت تر بر آنها 
وارد مى شود. سردار حسین سالمى گفت: عملیات هایى 
که پس از این انجام مى شود به نام این شهید (محسن 

حججى) است.»

2 ماه پیش
12 ســاعت پس از حادثه تروریســتى مجلس شوراى 
اسالمى و حرم مطهر امام خمینى (ره) در روز 17 خرداد، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى با انتشــار بیانیه اى، از 
گرفتن انتقام سریع از تروریســت ها تأکید کرد؛ در این 

بیانیه آمده بود: «ریخته شدن هیچ خون پاکى را بدون 
انتقام نمى گذاریم و براى حفاظت از جان مردم لحظه اى 

درنگ نخواهیم کرد.»
24 ســاعت پس از این بیانیه، ســردار حسین سالمى، 
جانشــین فرمانده کل ســپاه در یک گفتگــوى زنده 
تلویزیونى گفت: «مطمئنًا انتقام گیرى از خون شهدا در 
دستور کار جدى سپاه قرار دارد و اینکه در چه نقطه اى و 
با چه کیفیتى این اتفاق بیافتد، امرى مکتوم خواهد بود.»

انتقام 11 روزه
فرماندهان سپاه همانطور که وعده داده بودند، انتقام از 
تروریست ها را تنها منحصر به انهدام مقرها و خانه هاى 
تیمى آنها در نقاط مرزى کشــور نکردند و به فاصله 11 
روز از حادثه تهران، مقر فرماندهى و تجمع تروریست ها 

در دیرالزور سوریه را با شش موشــک میان بُرد هدف 
قرار دادند.

170 در برابر 18
عملیات 28 خــرداد نیروى هوافضاى ســپاه که «لیله 
القدر» نام گرفت، بیش از 170 تروریست را به هالکت 
رســاند و تلفات ســنگینى را بــر ادوات و تجهیزات 
تکفیرى ها وارد کرد؛ این در حالى بود که تروریست هاى 
تکفیرى در عملیات بزدالنه خود در تهران 18 هموطن 

بى گناه ما را به شهادت رسانده بودند.
حال باید منتظر ماند و دید که ضرب شســت نیروهاى 
مسلح جمهورى اسالمى ایران در قالب جبهه مقاومت، 
این بار به چه شکل و شیوه اى از خجالت تروریست هاى 

تکفیرى در مى آید.

سردار عزیز جعفرى، فرمانده کل سپاه با حضور در منزل پدرى شهید محسن حججى با خانواده این شهید دیدار کرد. 
خبرآنالین تصویرى از این دیدار منتشر کرده که مشاهده مى کنید.

سخن 3 سردار از «انتقام» خون شهید حججى

 «ضرب شستى» دیگر در راه است؟

حضور فرمانده کل سپاه
 در منزل پدرى شهید حججى

مجلس چگونه به وزراى پیشنهادى رأى اعتماد خواهد داد

توضیحات رحمانى فضلى درباره ابهامات رأى گیرى در انتخابات ریاست جمهورى

من کل صندوق ها را نجات دادم!

خبر احضار صادق زیباکالم بــه دادگاه فرهنگ و 
رسانه از خبرهایى بود که در فضاى مجازى بسیار 
بازتاب داشــت. زیباکالم به صراحت بیان مشهور 
است اما مصاحبه اى با «رادیو دویچوله» موجب شد 
تا براى ارائه توضیحاتى درباره اتهام تشویش اذهان 
عمومى به دادسرا احضار و با وثیقه 50 میلیونى تا روز 
دادگاهش آزاد شود.  این اســتاد دانشگاه مى گوید 
وکیل نخواهد گرفت چون اتهام را سیاسى مى داند نه 
حقوقى. اما او در گفتگو با خبرآنالین درباره سرنوشت 

این پرونده هم سخن گفته که در ادامه مى خوانید:
اگر اتهامم در دادگاه تأیید شود، محکومیتم چیزى 
بین یک تا سه سال حبس خواهد بود. جرم تبلیغ علیه 
نظام و تشویش اذهان عمومى یک تا سه سال حبس 
دارد. من شانس آوردم که اتهام اقدام علیه امنیت ملى 
را در پرونده ام نیاوردند؛ اگر آن بود که دیگر هیچى! 
حکم احتمالى باالتر مى رفت. شانس آوردم، هم در 
پرونده قبلى ام و هم در پرونــده فعلى ام پاى اقدام 

علیه امنیت ملى به میان نیامده است.
تمام تالشــم را مى کنم که پایم به اوین کشــیده 
نشود. خیلى ها در این مملکت شــاید افتخار کنند 
که به زندان اوین بروند اما من افتخارى نمى دانم 
که به زندان بروم. کلى کار نوشتنى و تدریس دارم 
و فکر مى کنم واقعًا اتالف وقت اســت که من به 
اوین بروم. کلى کارهاى در دست نگارش همچون 
بررسى مسئله جنگ، کتاب «رضاشاه» و کتاب «چرا 
انقالب ضد آمریکا شد» دارم. اگر به اوین بروم دچار 
افسردگى مى شوم. به همین خاطر تمام تالش خودم 
را صرف خواهم کرد که کار به اوین نکشد. سه سال 
پیش هم همین کار را کردم. اگر خدایى نکرده کارم 
به اوین بکشــد هم به هیچ وجه اعتصاب غذا نمى 
کنم، بلکه سعى مى کنم خاویار و ویتامین بخورم تا 
زنده باشم و بسته شدن اوین را در طول حیاتم ببینم! 
برعکس اعتصاب غذا در زندان معتقدم که «اى مرغ 
گرفتار بمانى و ببینــى/ آن روز همایون که به عالم 

قفسى نیست!»

واکنش زیبا کالم به 
آزادى اش با وثیقه:

بروم اوین
افسرده مى شوم!

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى دیروز با رأى قاطع 
با تصویب کلیات طرح «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و 

تروریستى آمریکا در منطقه» موافقت کردند.
بررسى گزارش کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس درباره طرح یک فوریتى «مقابلــه با اقدامات 
ماجراجویانه و تروریســتى آمریکا در منطقه»، دومین 
دســتور کار دیروز وکالى ملت در مجلس بود. پس از 
اظهارات موافقان و مخالفان طرح و دفاع ســخنگوى 
کمیســیون و نماینده دولت، کلیات ایــن طرح به رأى 
گذاشته شد و نمایندگان با 240  رأى قاطع و بدون حتى 

یک مخالف با تصویب آن موافقت کردند.

پیش تر «کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى» 
مجلس در جلســه 7 مــرداد، کلیات طــرح «مقابله با 
اقدامــات ماجراجویانــه و تروریســتى آمریــکا در 
منطقه» و در جلســه 18 مرداد جزئیات آن را تصویب 

کرده بودند.
سیدحسین نقوى حسینى سخنگوى کمیسیون امنیت 
ملى و سیاســت خارجى مجلس قبل از تصویب کلیات 
طرح گفت: این کمیســیون پنج جلســه فوق العاده در 
ایام تعطیالت مجلس براى بررســى طــرح «مقابله با 
اقدامات ماجراجویانه و تروریســتى آمریکا در منطقه» 

برگزار کرد.

اولین گام جدى علیه اقدامات آمریکا
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عضو «فراکســیون نمایندگان والیــى» از مذاکره تلفنى 
الریجانى با سرلشــکر باقرى رئیس ســتاد کل نیرو هاى 
مســلح درباره «عدم اجراى ماده قانونى مربــوط به اخذ 
گواهینامه متقاضیان بدون کارت پایــان خدمت در قانون 

بیمه شخص ثالث» خبر داد.
حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم شاهین شهر افزود: 
متأسفانه علیرغم ابالغ قانونى «گرفتن گواهینامه بدون اخذ 
کارت پایان خدمت» براساس قانون بیمه شخص ثالث از 

خرداد سال 95، همچنان این قانون اجرایى نمى شود.  
این نماینده مجلس با اشاره به نتایج مذاکرات الریجانى با 
سرلشکر باقرى تأکید کرد: در هرصورت بنده آنچه  از جانب 

افراد نزدیک به آقاى الریجانى نسبت به این مذاکرات مطلع 
شــده ام، حکایت از آن دارد که سرلشکر باقرى هم در حال 
پیگیرى این موضوع هستند تا مشکالت درصدى از جوانان 
در این رابطه حل شود. نماینده مردم شاهین شهر در پایان 
گفت: معتقدم نداشتن گواهینامه توســط برخى از جوانان 
مشکالتى را ایجاد کرده است که اگر در زمان رانندگى دچار 
مشکل تصادفات در رانندگى شوند نتوانند از کمک بیمه ها 
بهره ببرند لذا با وجود تعداد و آمار زندانیان از این باب رو به 
افزایش است و امیدواریم این قبیل پیگیرى ها و صحبت هایى 
که رئیس مجلس با رئیس ستاد کل نیرو هاى مسلح صورت 

گرفته منتج به نتایج مطلوبى شود.

به اعتقاد یک حقوقــدان، طرح حــذف واژه طالق از 
شناســنامه زنان مطلقه اگرچه براى صیانت از حقوق 
زنان تدوین شده است ولى ممکن است موجب کتمان 

حقیقت هنگام ازدواج دوم شود.
محمود ساالرکیا، معاون سابق دادستان تهران افزود: هر 
اقدامى مسلمًا با یکســرى معایب و مزایا همراه است از 
آنجا که متأسفانه ما با آمار باالى طالق در کشور روبه 
رو هستیم و حتى بسیارى از عقدها قبل از شروع زندگى 
مشــترك به طالق منجر مى شــوند لذا چنین طرحى 
مى تواند در جهت صیانت از حق وحقوق زنان بســیار 

مؤثر و مفید باشد.

وى ادامــه داد: در واقع این طرح نیز بــه همین منظور 
تدوین شــده تا خانم هایــى که به هــر دلیلى طالق
 گرفته اند براى ادامه زندگى با مشکلى روبه رو نشوند. 
اما یک نقص اساســى نیــز وجــود دارد و آن کتمان 
حقیقت اســت زیرا با اجراى این طرح، زنان مطلقه به 
راحتى مى توانند طالق خود را به هنــگام ازدواج دوم 
از همسرشــان پنهان کنند.  لذا اگر یــک خانم مطلقه 
چنین رفتارى از خود نشــان دهد و همسرش نیز بعدها 
با این مســئله روبه رو شود مســلمًا ادامه زندگى شان 
با مشــکل روبه رو خواهد شــد.و دوامى نیــز نخواهد 

یافت.

اما و اگر حذف طالق از 
شناسنامه زنان مطلقه 

مذاکره درباره «اخذ گواهینامه 
بدون ارائه کارت پایان خدمت»

مزایده اتومبیل هاى قاچاقچیان 
تعـدادى از خودروهـاى قاچاقچیان مواد مخدر شـامل 
تعدادى «پورشه»، «بنز» و «لکسوس» از طریق مزایده 
به فروش گذاشـته مى شود. بر اسـاس این گزارش، در 
این مزایده 72 دسـتگاه انواع خودروى سنگین، سوارى 
و موتورسیکلت به فروش خواهد رسـید و این در حالى 
است که در لیست خودروهاى مشمول مزایده، تعدادى 
خودروهـاى لوکـس از جمله «پورشـه پانامـرا»، «بنز 
SLK200»،  «لکسـوس»، «لندکـروز» و چندیـن 

خودروى چند صد میلیونى به چشم مى خورد.

آمار تلگرامى 
مسعود اسـدپور، سرپرست پژوهشـگاه فضاى مجازى 
کشور گفت: براساس آمارهاى مرکز ملى فضاى مجازى 
تعداد کانال هاى عمومى فارسـى زبان تلگـرام امروز از 
مرز 555 هزار کانال گذشته و مطالب منتشرشده در این 
کانال ها نیز رکورد انتشار یک میلیارد مطلب را شکسته 
و به عدد 1/1 میلیارد نزدیک شـده است. در کانال هاى 
تلگـرام 88 درصد به صـورت تولید مطلـب جدید و 12 
درصد آن بازنشر (فوروارد) است. مجموع تعداد اعضاى 
کانال هـا نزدیک به 720 میلیون اسـت که بـا توجه به 
اعالم تلگـرام درخصوص وجـود 40 میلیـون اکانت از 
کاربران ایرانى نشان مى دهد هر کاربر به طور متوسط در 

18 کانال عضو است.

غیرایرانى ها در راه دانشگاه
عبدالحمید علیزاده، مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانى 
در بازدید از مرکز آموزش زبان فارسى دانشگاه پیام نور با 
اشاره به اینکه جذب دانشجویان خارجى از اولویت هاى 
دانشـگاه پیام نور اسـت، گفت: طبق برنامه توسعه باید
 50 هزار دانشجوى خارجى در دانشگاه هاى کشور جذب 
شوند که با توجه به پتانسیل موجود در دانشگاه پیام نور 
و مراکز آن در اقصى نقاط کشـور این دانشگاه مى تواند 

نقش مهمى در جذب این دانشجویان ایفا کند.

مشروب استاندارد نداریم
دکتر محمدرضـا قدیرزاده، کارشـناس مطالعات اعتیاد 
مرکز تحقیقات سـازمان پزشـکى قانونـى در گفتگو با 
روزنامه «شـرق» گفته: در مشـروبات الکلى که کشف 
مى شود و براى تجزیه به سازمان پزشکى قانونى سپرده 
مى شود، در 15 درصد موارد عالوه بر اتانول ماده دیگرى 
نیز هست. مثًال دیده ایم به این مشروبات ترامادول اضافه 
کرده اند و بعضى اوقات به آنها لورازپام و دیازپام نیز اضافه 
شده و متأسفانه ما هرروزه در مشروبات الکلى کشف شده، 
گزارش وجود متانول را نیز داریم. این متخصص حوزه 
اعتیاد در پایان بیان کرد: باید به خانواده ها هشدار بدهیم 
که هیچ مشروب الکلى استانداردى حتى اگر پلمب شده 

باشد، در کشور وجود ندارد.

ایرانى ها مریخ را مى سازند
ایرانى ها بـاز هم در مسـابقه  «مارس سـیتى دیزاین» 
(طراحى شـهر در مریخ) کـه از سـال 2016 در آمریکا 
برگزار مى شود درخشیدند. امسـال دومین سال برپایى 
این مسابقه است و «رضا اسالمى» (معمار ایرانى) سال 
گذشـته جزو برگزیدگان این مسـابقه  جهانى بود. این 
معمار، امسال هم جزو فینالیست هاى این مسابقه اعالم 
شده است. او این پروژه ها را با همکارى «عسل شوکتى» 
در زیرمجموعه  شرکت معمارى «آرل» انجام داده است.

تهرانى ها 
رکورددار نوعى بیمارى قلبى

مسـعود قاسـمى، رئیس نوزدهمین کنگره بین المللى 
تازه هاى قلـب و عروق تهران گفت: متأسـفانه شـاهد 
شیوع 57درصدى بیمارى هاى قلبى در مردان باالى 60 
سال هستیم. وى با اظهار اینکه میزان مرگ ومیر ساالنه 
در کشور 375 هزار نفر گزارش مى شود، گفت: 35 هزار 
مورد از ایـن مرگ ومیرها مربوط به سـکته هاى قلبى و 
مغزى اسـت که در نوع خود آمـار تکان دهنده اى تلقى 
مى شـود. وى با اعالم اینکه روزانه 300 مرگ با سکته 
قلبى در کشور گزارش مى شود اظهار داشت: تهران در 

این زمینه رکورددار است. 

چرك نویس

مدیر عامل انجمــن MS گفت: تهــران، اصفهان، 
آذربایجــان شــرقى و فارس بــه ترتیب بیشــترین 
آمــار مبتالیــان بــه MS را بــه خــود اختصاص 

داده اند. 
عبدالحسین هوشمند در گفتگو با جام جم آنالین بیان 
کرد: در ایران 44 مرکز استانى و شهرستانى مخصوص 
بیماران MS وجود دارد، در این مراکز حدود 63 هزار 
و500 بیمار مبتال به MS داریم اما طى بررسى هایى 

که انجمن انجام داده اســت به این نتیجه رســیدیم 
که 30درصد از بیماران بــراى عضویت در این مراکز 
اقدام نکرده اند. آمارها در اســتان تهران 18هزار بیمار 
بــوده و در مناطق 2 و 5 باالترین میــزان مبتالیان را 

داریم.
وى در ادامه افزود: تهران، اصفهان، آذربایجان شرقى 
و فارس به ترتیب بیشــترین آمار مبتالیان را به خود 
اختصاص داده اند. متأســفانه در سال هاى اخیر شاهد 

افزایش آمارها بــه خصوص در تهران بــوده ایم. در 
حال حاضر در تهران روزانه هشــت نفر با این بیمارى 

شناسایى مى شوند.
هوشمند متذکر شــد: علت بروز این بیمارى ناشناخته 
اســت و نمى توان دلیل قاطعى را بــراى پیدایش آن 
اعالم کرد اما موقعیت جغرافیایى کشــورها، ژنتیک، 
عفونت ها، استرس هاى شــدید و مشکالت روحى  و 
روانى بیشترین فاکتورهاى خطر را در بروز این بیمارى 

به خود اختصاص داده است.
مدیر عامل انجمن MS یادآور شــد: در کشــورهاى 
اروپایى و آمریکایى از هر صدهزار نفر، صد نفر به این 
بیمارى مبتال هستند، متأسفانه نگرانى که در ایران و 
منطقه خاورمیانه وجود دارد این است که آمارها در حال 
نزدیکى به آمارهاى کشــورهاى اروپایى و آمریکایى 
 MS است. به گفته وى، زنان بیشتر از مردان به بیمارى
مبتال مى شوند به عبارتى تعداد مبتالیان زن نسبت به 

مرد 3 به یک است.
هوشمند متذکر شــد: خوشــبختانه در دولت یازدهم 
مشکلى در ارتباط با دسترســى بیماران به دارو وجود 
نداشت. بخشى از داروها تحت پوشش بیمه قرار دارد 
چرا که تولید داخل کشور هستند اما تعدادى دیگر که از 
خارج کشور وارد مى شوند اینطور نیست و خود بیماران 
باید هزینه ها را متقبل شوند، داروهاى خارجى که هر 
ماه باید مصرف شــود حدود 800 هــزار تومان هزینه 
بر هســتند که این مورد یکى از مهمترین دغدغه ها 
و خواسته هاى انجمن محســوب مى شود. لذا در پى 
مذاکرات جدى با وزارت بهداشت هستیم تا این تعداد از 
داروها را نیز بتوانیم در پوشش بیمه قرار دهیم. انجمن 
خواستار قرار گرفتن این بیمارى در طیف بیمارى هاى 
خاص است، تا بیماران بتوانند از مزایاى بیماران خاص 

نیز استفاده کنند.
مدیر انجمن MS خاطرنشــان کرد: بیمارى که نیاز 
به توان بخشــى پیدا مى کند باید چهار عضو او تحت 
توانبخشــى قرار بگیرد حتى بیمارانى کــه در منزل 
نگهدارى مى شوند و بیماریشان پیش رونده است نیاز 
به توانبخشى در منزل دارند، این اقدام به هیچ عنوان 
تحت پوشش بیمه قرار ندارند. هزینه یکبار توانبخشى 
 MS در منزل 80 هزار تومان است و یک بیمار مبتال به
باید حداقل هفته اى دو بار تحت توانبخشى قرار بگیرد. 
میانگین هزینه یک بیمار MS که اوضاع خوبى دارد 
حدود 1/5میلیون تومان در ماه است، اگر این بیمار در 
خانه نیاز به نگهدارى و توانبخشى داشته باشد دستکم 
سه میلیون تومان در ماه هزینه مى برد که هیچکدام از 

آنها را بیمه متقبل نمى شود.

وقتى هزینه هاى یک بیمارى رایج سر به آسمان مى گذارد

MS مصائب بیماران

رئیس پلیس آگاهى، گفت: اســتفاده از دســتگاه 
گنج یاب در سرقت از منازل را تکذیب مى کنم هر 
چند شهروندان منزل خودشــان را با شعب بانک 
اشتباه گرفته اند و اقدام به نگهدارى پول نقد و طال 

در خانه مى کنند.
به گفته  ســردار محمدرضــا مقیمــى برخى از 
خانــواده ها اشــیاى بــا ارزش و قیمتــى را در

 محل هاى خاصى از منــزل از جمله اتاق خواب و 
داخل کشوى کمد نگهدارى مى کنند و سارقانى 
که تجربه سرقت دارند بالفاصله محل هاى فوق 

را شناسایى مى کنند.
وى ادامه داد :ســارق هاى خانه، افرادى از کرات 
و سرزمین هاى ناشناخته نیســتند . آنها در بین ما 
و در همســایگى ما زندگى مى کنند منتهى کمى 
زرنگ تر هستند و هنگامى که شهروندى با صداى 
بلند با تلفن همراه صحبت مى کند و درباره اموال 
و داریى هایش حرف مى زند ممکن است کسى در 
حال شنود حرف هایش و برنامه ریزى براى سرقت 
باشد. یا وقتى خانم یا آقایى جلوى پنجره باز درباره 
زیورآالت و مقدار پول نقدى که در خانه وجود دارد 
بحث مى کنند. قطعًا یــک زاغ زن این حرف ها را 

مى شنود و خانه در نوبت سرقت قرار مى گیرد.
وى درباره روند ســرقت منازل در کشــور افزود: 
شگرد این نوع ســرقت در چند سال گذشته تغییر 
کرده است. در گذشــته اقالم گرانقیمت کمتر در 
منازل نگهدارى مى شــد اما به تازگى منازل ما به 
صندوق امانات و بانک تبدیل شده است و سارقان 
طبق اعترافات و آمارهایى که ارائه داده اند در هر 
بار ســرقت از خانه ها در کالنشهرها متوسط بین 
یک تا ســه میلیون وجه نقد اعــم از ریال و دالر 
و ســه تا پنج میلیون تومان هم طال به ســرقت

مى برند.
سردار مقیمى با اعالم اینکه سارقان زمان سرقت 
را از ساعات پایانى و بامداد به سر شب هاى شلوغ 
تغییر داده انــد گفت: در پایش هــاى تخصصى 
از نحوه ســرقت متهمان ســابقه دار و باندهایى 
که به صورت ســریالى اقدام به سرقت مى کنند 
متوجه شــدیم که ســارقان براى اجراى نقشــه 
ســرقت هاى خود ســاعت 19 تا 21 را انتخاب
 مــى کننــد. چــون مالــکان در ایــن زمــان 
به علــت بیــدار بــودن دیگــر همســایه ها و 
وجــود تــردد در کوچــه و خیابــان در صورت 
خــروج از خانــه نــکات ایمنــى را بــه کار

 نمى برند و به خیال اینکه زود بر مى گردند بعضًا 
مشاهده شده است که پنجره ها را باز مى گذارند 
یا فقط به بســتن درخانه اکتفا مى کنند همین بى 
احتیاطى ها باعث سوء اســتفاده سارق و اجراى 

نقشه سرقت مى شود.

تغییر ساعت 
و نوع سرقت از منازل 

تبدیل خانه ها به شعب بانکى
 باعث تغییر رفتار دزدها شده است

رئیس کمیسیون نامگذارى شوراى شهر تهران گفت: 
خانواده مرحوم «مریم میرزاخانى» با نامگذارى معبرى 
به نــام وى مخالفت کردنــد و معتقد بودنــد به جاى

اسطوره سازى باید الگوسازى شود.
مجتبى شــاکرى گفت: قرار شــد معبرى در نزدیکى 
مدرسه تیزهوشانى که مریم میرزاخانى در آن تحصیل 
کرده به نام وى نامگذارى شــود تا دانش آموزان این 
مدرسه بدانند در ســال هاى دور یکى از ده نخبه برتر 
دنیا در این مدرسه تحصیل کرده است بنابراین خیابان 
طوس بــراى این نامگــذارى در نظر گرفته شــد که 
مسئوالن مدرســه که از این موضوع اســتقبال کرده 
اعالم کردند خانواده وى به این موضوع رضایت ندارند.

رئیس کمیته فرهنگى شــوراى شــهر تهران با ا شاره 
به رایزنى هایى که با پدر مریم میرزاخانى انجام شــد 
گفت: «احمد میرزاخانى» اعالم کرد به ســه دلیل نیاز 
به این نامگذارى نیست، نخســت اینکه باید به جاى

 اسطوره سازى، الگوسازى شــود و نباید از دختر وى 
اسطوره دست نیافتنى ســاخت که قابل تکرار نباشد. 

دوم آنکه موفقیت مردم در آرامش خانواده است و سوم 
اینکه هرگز پول و درآمد تأثیر در این موفقیت نداشته و 

این خانواده مرفه نبوده و این روال را صحیح نمى داند.
وى با اشــاره به ســخنان پدر میرزاخانى گفت: مگر 
نامگذارى خیابانى به نام امیرکبیر کمکى در شــناخت 
امیرکبیر داشته اســت که نامگذارى معبرى بنام فرزند 

وى چنین کاربردى را داشته باشد.
شــاکرى اضافه کرد: ما بــه پدر وى گفتیــم با وجود 
مخالفت هاى شــما اگر شــورا این نامگذارى را انجام 
دهد مخالفتى دارید یا خیــر، که مهندس میرزا خانى با 
کمال متانت پاسخ دادند شما در جایگاه قدرت هستید و 
مى توانید این کار را بکنید اما ما راضى به این کار نیستیم 
حتى در زمانى که مرحوم مریم میرزاخانى در ایران بود 
و دولتمردان آن زمان قصد داشــتند مکان یا معبرى را 
به نام وى کنند،  راضى نبود و آن را درست نمى دانست. 
حتى بســیارى از جایگاه هاى علمى خــود را پنهان 
مى کرد زیرا همیشــه از حس خودبزرگ بینى پرهیز 

داشت.

پدر نابغه ریاضى با نامگذارى معبرى به نام دخترش مخالف است

مگر خیابان امیرکبیر کمکى به شناخت او کرد؟

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: به علت تخلفات مکرر باغ وحش وکیل آباد مشهد این 
باغ وحش به دستگاه قضا معرفى شد و همه حیوانات آن به 

تهران انتقال مى یابد.
على تیمورى افزود: این باغ وحش از لحاظ استقرار مکانى 
در منطقه مســکونى و نظامى و به دلیل غیربهداشتى و 
فضاى ناکافى براى نگهدارى حیات وحش باید خود را ارتقا 
مى داد که متأسفانه طى سه بار تذکر هیچ اقدامى نسبت 
به ارتقاى خود انجام نداد که ما مجبور شدیم تمامى حیات 
وحش امانى محیط زیست و غیرامانى که مختص خود باغ 
وحش بوده است را به تهران انتقال دهیم. وى تصریح کرد: 
باغ وحش وکیل آباد مشهد متأسفانه حتى دستور سازمان 

دامپزشکى و دستگاه هاى مرتبط را نداشت و این موضوع 
باعث تعطیلى آن شد.

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با 
اشاره به زادآورى ببر و شیر که یک گونه مخالف اکوسیستم  
حیات وحش است گفت: در خصوص زادآورى ببر و شیر 
که فرزند آنان شیرببر شده اســت نیز این باغ وحش دچار 
تخلف شده و اداره کل استان ها و سازمان محیط زیست 
با این گونه رفتارها در باغ وحش و مراکز نگهدارى برخورد 
مى کنند.تیمورى ادامه داد: پرونده قضائى این باغ وحش 
به قوه قضائیه معرفى شده و ما منتظر رأ ى نهایى و جریمه 
صادره براى افراد متخلف و جمع آورى نهایى حیات وحش 

آنان هستیم.

به دلیل تخلفات مکرر صورت گرفت

معرفى باغ وحش مشهد به دستگاه قضا

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: رانندگان با 
ارسال بارکد 17 رقمى پشت کارت(vin )، به شماره پیامک 
1101202020، آخرین وضعیت تخلفات معوقه خودروى 

خود را استعالم کنند.
سرهنگ احمد کرمى اسد اظهار داشت: شهروندان با این 
کار بدون مراجعه به جایى مى توانند وضعیت جریمه وسایل 
نقلیه خود را استعالم کنند. همچنین اگر تصمیم پرداخت 

همین جریمه را داشته 
باشند مى توانند بعد از 
وارد کردن vin ، ستاره 
اضافه کرده و به همین 
شماره پیامک ارسال 
کنند. وى توضیح داد: 
سیستم عالوه بر مبلغ 
جریمه، شناسه قبض 
و پرداختى را در اختیار 
هموطنان قرار مى دهد 
و رانندگان مى توانند 
نســبت به پرداخت 
قبض جدید اقدام کند. 

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهــور ناجا افزود: رانندگان 
همچنین مى توانند با ورود به سایت .ir120rahvar نسبت 

به استعالم تخلفات خود اقدام کنند.
ســرهنگ کرمى اســد در این باره گفت: البته ســایت 
راهور120 در بازه هاى زمانى چند روزه آپدیت مى شود، 
قطعاً اطالعاتى که در اختیــار هموطنانمان قرار مى دهد 
اطالعات به روزى نیســت و صرفاً براى اطالع رســانى 

خواهد بود. پس اگر هموطنى، قصد دارد که تمام معوقات 
خودرویش را پرداخت کند، بهترین راهکار استعالم پیامکى 
یا مراجعه بــه دفاتر پلیس +10 و مراجعــه به واحدهاى 

اجراییات.
او با اشاره به اینکه این ســه منبع مى توانند اطالعات به 
روزى را در اختیار رانندگان قرار دهند، گفت: سایت راهور 
همین اطالعات را با اختالفى چند روزه در اختیار هموطنان 

قرار مى دهد.
ســرهنگ کرمــى اســد 
همچنین با اشاره به اینکه، 
امکان فوق العــاده جالبى 
که سایت راهور 120 براى 
هموطنان فراهم کرده این 
اســت که مى توانند نسبت 
به پرداخت موردى یا همان 
قســطى جرایم راهنمایى و 
رانندگى اقدام کنند، توضیح 
داد: هموطنان مى توانند با 
مراجعــه به ســایت راهور، 
اطالعاتى را که الزم است 
ثبت کنند  و وارد سابقه تخلفات خودرو شوند. سیستم به 
صورت هوشمند، براى هر ردیف تخلف، شناسه قبض و 
پرداخت تعریف مى کند. هر شهروند مى تواند با وارد کردن 
شناسه قبض از طریق خودپرداز و یا درگاه هاى عابربانک 
ها، جریمه را به صورت جداگانــه و موردى پرداخت کند. 
24 ساعت بعد از پرداخت، جریمه پرداخت شده از لیست 

تخلفات حذف مى شود.

نحوه پرداخت قسطى جرایم تخلفات رانندگى اعالم شد

از اول فروردین امســال، میزان مســتمرى براســاس دو ســال آخر محاســبه مى شــود. 
محمدعلى جنانى مدیــرکل فنى امور مســتمرى هاى ســازمان تأمین اجتماعــى گفت: قبًال 
به گونه اى بود که طبق بخشــنامه شــماره 60 ، دو ســال بیمه پردازى بیمه شــدگان مبناى 
محاسبه پرداخت مســتمرى فرد محسوب مى شــد اما اگراین دو سال دســتخوش دستمزد 
نامتعارف در طول بیمه پــردازى این افراد،  قرار مى گرفت میانگین پنج ســال آخر محاســبه 

مى شد.
 وى ادامه داد: در ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه، این موضوع رد شد و از اول فروردین امسال، 

میزان مستمرى براساس دو سال آخر محاسبه مى شود.

محاسبه میزان مستمرى ها  
از امسال تغییر کرد
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موزه معنوى تعزیه 
در نطنز دایر شود

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
نطنز گفت: بـا توجه به تاریـخ غنى و پر بـار تعزیه در 
نطنز، باید موزه معنوى تعزیه در این شهرسـتان دایر

شود.
على مشـربى فزود: در سطح شهرسـتان نطنز چهار 
حسینیه اقدام به برگزارى تعزیه مى کنند که نشان از 

فرهنگ غنى تعزیه در این شهر دارد.
وى گفـت: شهرسـتان نطنـز از دیربـاز  بـه عنـوان 
مهـد تعزیه در ایـران شـناخته شـده اسـت و تکایا و 
حسینیه هاى این شهرستان طورى ساخته شده اند که 
براى برگزارى تعزیه از آن اسـتفاده شده و سال هاى 
سال بهترین تعزیه خوان هاى مشهور در شهرستان 
نطنز ایفاى نقش کرده اند که خود نشان از اهمیت هنر 

تعزیه در شهرستان نطنز دارد.

دستگیري اعضاي باند 
تصادفات ساختگی

اعضاي باندي که با ایجاد تصادفات ساختگی اقدام به 
کالهبرداري در سطح شهرهاي مختلف می کردند، 

در شهرستان کاشان شناسایی و دستگیر شدند.
دادسـتان عمومـى و انقـالب شهرسـتان کاشـان 
اظهارداشـت: از مدت ها قبـل شناسـایى و برخورد با 
افـرادى کـه از طریق تصادفات سـاختگى بـه دنبال 
وصول دیه و... از شـرکت هاى بیمه بودند در دسـتور 

کار دادگسترى شهرستان کاشان قرار گرفته بود.
رضا سـجودى تصریـح کرد: بـا هوشـیارى بازپرس 
شعبه سـوم دادسـراى کاشـان باندى که حسب ادله 
موجود با تصادفات سـاختگى اقدام بـه کالهبردارى 
مى کردند، شناسـایى شـده و 24 نفر از نقاط مختلف 
کشور که به همین منظور داخل یک منزل استیجارى 
در شـهر کاشـان متمرکـز شـده بودنـد، دسـتگیر 

شدند.
وى تأکید کرد: بنا بر اطالعـات اولیه واصله، اعضاى 
اصلـى باند با شناسـایى و اغفـال اشـخاص و متعهد 
کردن ایشان با اخذ اسـناد تجارى و با وعده پرداخت 
درصـدى از مبالـغ وصولـى از شـرکت هاى بیمـه با 
ایجـاد مصدومیـت و تصادفـات صـورى در سـطح 
شهرسـتان هاى بیرجنـد، زاهـدان، مشـهد، کرمان، 
قزویـن، بجنورد، طبـس و اردبیل اقدامـات و اهداف 

مجرمانه خود را به انجام مى رساندند.

آغاز 2 بانده کردن جاده 
ایستگاه راه آهن زواره

مسئول ایستگاه قطار زواره گفت: عملیات اجرایى دو 
بانده کردن جاده مسیر ورودى ایستگاه راه آهن زواره 

به طول 200 کیلومتر آغاز شد.
رحمان نعنایى اظهار داشت: زیرسازى مسیر ورودى 
ایسـتگاه بـا کمـک اداره راه و ترابـرى اردسـتان و 

شهردارى زواره شروع  شده است.
وى در مورد زیباسـازى ایسـتگاه نیز گفـت: در هفته 
گذشته رنگ آمیزى محوطه ایستگاه آغاز شده و تابلو 
جهت درب اصلى این ایسـتگاه در حال آماده سـازى 

است.

شبکه توزیع آب اردستان 
440 کیلومتر است

مدیـر شـرکت آب و فاضالب روسـتایى شهرسـتان 
اردستان گفت: 440 کیلومتر طول شبکه توزیع آب در 
روستاهاى اردستان اسـت؛ 230 کیلومتر خط انتقال، 
39 حلقه چاه، 11 رشته قنات و چهار چشمه آب شرب 
11 هـزار مشـترك خانگى روسـتاهاى شهرسـتان 

اردستان را تأمین مى کنند.
رضا دهقانى تصریح کرد: 420 مترمکعب آب شـرب 
ایـن روسـتاها روزانه بـا هفت  دسـتگاه تانکـر حمل 
مى شود. وى با اشاره به اینکه 106 روستاى شهرستان 
اردستان زیرپوشش خدمات شـرکت آب و فاضالب 
روستایى اردستان قرار دارند، اضافه کرد: 45 روستاى 
دیگر در این شهرسـتان به  صورت موردى از خدمات 

این شرکت بهره مند  مى شوند.

رئیس موقت پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان 
از شروع بررسى برنامه هاى اجرایى گزینه هاى شهردارى 

اصفهان خبر داد.
فتــح ا... معین با اشــاره بــه فرآیند بررســى توانمندى 
و برنامــه هــاى پیشــنهادى گزینه هاى شــهردارى 
اصفهان اظهارداشــت: در ادامه فرآیند بررسى توانمندى 
و برنامه هــاى پیشــنهادى گزینــه هاى شــهردارى 
اصفهان از میان هشــت نفر از اشخاص که تا این مرحله 
انتخاب شــده اند، صبح دیروز ابتــدا محمدعلى جوادى 
شــهردار اســبق اصفهان و معــاون فعلى وزیــر جهاد 
کشــاورزى در جلســه منتخبان پنجمین دوره شوراى 

اســالمى شــهر اصفهان حاضــر شــد و در خصوص 
وضعیــت فعلى شــهر اصفهــان و اولویت هــاى آن و 
ســاختار نیروى انسانى شــهردارى و همچنین موقعیت 
قبلى این شــهر و مقایسه آن با شــرایط فعلى مطالبى را 

مطرح کرد.
وى تصریــح کرد: در ادامــه حجــت ا... میرزایى معاون 
اقتصادى وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى و مدرس 
دانشگاه در جلســه حاضر شــد و برنامه هاى خود را در 
خصوص توسعه شهرى در یک دوره چهار ساله و همچنین 
ساختار تشــکیالتى الزم براى اداره شهر و لزوم کاهش 

آسیب هاى اجتماعى عنوان کرد.

شرکت توزیع برق استان اصفهان بیش از 12 پروژه عمرانى 
را با اعتبارى بالغ بر 182 هزار میلیون ریال در هفته دولت 

سال جارى افتتاح مى کند و به بهره بردارى مى رساند.
بر اساس این گزارش، اصالح و بهینه سازى تأسیسات در 
23 شهرستان استان، برق رســانى به مشترکین در سطح 
23 شهرســتان،  احداث شبکه روشــنایى بلوار صدوقى 
خمینى شهر، احداث شبکه روشــنایى بلوار ورودى نیاسر 
کاشان، احداث شبکه روشنایى بلوار شهید ارشدى خزاق 
کاشان، تعویض شش هزار و 200 دستگاه کنتور دیماندى 
با کنتور هوشــمند طرح فهام در سطح استان از جمله این 
برنامه هاست. همچنین احداث کانال و کابل کشى فیدرهاى 

خروجى پست فوق توزیع قائم کاشان، فیدرگیرى از پست 
فوق توزیع جدید شهرك صنعتى سه راهى مبارکه، اصالح 
و بهینه سازى شبکه هاى برق روستایى در سطح استان و 
توسعه شبکه هاى برق روستایى از پروژه هاى عمرانى آماده 
افتتاح و بهره بردارى شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
در هفته دولت سال جارى است. همچنین شرکت توزیع 
برق استان اصفهان از راه اندازى ســامانه قرائت از راه دور 
سامانه هاى خورشیدى نصب شده در سطح استان اصفهان 
خبر داد. بر این اساس، با نصب مودم در تمامى سامانه هاى 
خورشیدى نصب شده در سطح اســتان اصفهان، قابلیت 

قرائت از راه دور فراهم شده است.

حضور 2 گزینه «کلیددارى 
اصفهان»در شوراى شهر

پروژه هاى عمرانى آماده افتتاح 
شرکت توزیع برق استان

امروز حاشیه نشینى در کالنشهرها به چالشى بزرگ براى 
دستگاه هاى تصمیم گیر تبدیل شــده است. این پدیده 
نامبارك اجتماعى حاصل بســیارى از مؤلفه ها از جمله 
توزیع ناموزون منابع اقتصادى، آموزشــى، بهداشتى و 

درمانى و... در مناطق مختلف کشور است.
به گزارش تسنیم امروز با افزایش جمعیت و نبود فرصت 
برابر اســتفاده از منابع و امکانات زندگى، بیکارى و فقر، 
ترویج مادى گرایى و تبلیغ زندگى شهرنشینى، خشکسالى 
و... روز به روز بر جمعیت مهاجران افزوده شده و پدیده اى 

به نام حاشیه نشینى در کالنشهرها شکل گرفته است.
اما نتیجه حاشیه نشینى، به حاشیه رفتن سبک مطلوبى 
از زندگــى و محوریت یافتن انواعــى از ناهنجارى هاى 
اجتماعى است. حاشیه شهرها، محل زندگى مردمانى با 
فرهنگ هاى گوناگون اســت که بیشتر آنها در شرایطى 
مشابه از فقر و اعتیاد روزگار مى گذرانند، نتیجه نیز گسترش 

ناهنجارى هاى اجتماعى و انواع بزهکارى هاست.

10 تا 15 نقطه اصفهان در زمره بافت هاى 
حاشیه اى

براســاس آمارى که چندى پیش از ســوى مدیر امور 
اجتماعى و مشارکت هاى مردمى شــهردارى اصفهان 
عنوان شــده در شــهر اصفهان حداقل ده تا 15 نقطه 
مشــخص وجود دارد که در زمره بافت هاى حاشیه اى و 

آسیب خیز به شمار مى رود.
استاندار اصفهان نیز حاشیه نشینى را موضوعى مى داند 
که به شکلى جدى باید با آن مقابله کرد. رسول زرگرپور 
گفت: حاشیه نشینى ها بخشى از سکونت هاى غیر رسمى 
هستند که به شهرها به ویژه کالنشهرها پیوند خورده اند و 

وضعیت خوبى ندارند.
وى با تأکید بر اینکه باید به مسائل حاشیه نشینى در قالب 
طرح بازآفرینى به صورت جدى پرداخته شود، افزود: در 
کنار آن پیگیرى هایى نیز در رابطه با طالق، اعتیاد و فساد و 
فحشا صورت مى گیرد تا اولویت هاى اساسى در خصوص 

آسیب هاى اجتماعى در استان به حداقل برسد.
وى با بیان اینکه طرح بازآفرینى شامل پنج موضوع، بافت 

فرسوده سکونت هاى غیر رســمى، بافت هاى تاریخى، 
روســتاها و بافت هاى ناهماهنگ اســت، تصریح کرد: 
بافت هاى فرسوده از دو سه دهه پیش مطرح شده است 
و با توجه به اینکه شــهرهاى بزرگ بافت هاى فرسوده 
زیادى دارند طرح هاى متوالــى و اقدامات زیادى در این 
رابطه صورت گرفته و در حال حاضر یکى از محورهاى 

طرح بازآفرینى است.
اما در این راستا باید به نقش مدیریت شهرى به صورت 
ویژه اى پرداخت. موضوع حاشیه نشینى و برطرف کردن 
این معضل همواره از صحبت هاى اعضاى شوراى شهر 

اصفهان در ادوار مختلف شنیده مى شود.

حاشیه نشــینى اولویت شــوراى شهر 
اصفهان

علیرضا نصر اصفهانى، عضو شــوراى شــهر اصفهان 
پیرامون معضل حاشیه نشینى در اصفهان اینگونه گفت: 
حل مشــکالت حاشیه نشــینى اصفهان به تصمیمات 
مسئوالن بستگى دارد و چنین تصمیم گیرى  هایى از حیطه 
اختیار شوراى شهر و اعضاى آن بیرون است و اگر حمایت 
این مسئوالن نباشد، نمى توانیم در حل مشکالت حاشیه 

نشینى چندان تأثیرگذار باشیم.
وى به مشکالتى که حاشیه نشینى براى مدیریت شهرى 
اصفهان به وجود مى آورد اشاره کرد و  افزود: برخى مردم 

به علت نبود جاذبه و امکانات فرهنگى- تفریحى در محل 
سکونتشان اقدام به مهاجرت به کالنشهر ها مى کنند و 
این مهاجرت ها نه تنها مشکالتى را براى خود مهاجران 
ایجاد مى کند، بلکه ســبب ایجاد اختــالل در مدیریت 
شهرى شهر هاى مهاجرپذیر شده بنابراین ضرورى است 

که مسئوالن براى رفع چنین مشکالتى اقدام کنند.

همه مردم باید از منابع یکسان استفاده 
کنند

فریده روشن، منتخب شوراى شهر اصفهان با اشاره به 
مشکل حاشیه نشینى بیان کرد: آنچه حقوق شهروندى 

مى گوید این است که همه افراد به صورت یکسان از منابع 
شهر استفاده کنند، در این راستا باید براساس منشورى که 
تدوین مى کنیم حتماً برنامه هاى مناسب را ارائه دهیم که 
اگر به دنبال ایجاد شهر خالق و محیط کسب و کار باشیم 
بسیارى از مشــکالت در زمینه اســکان و شغل حاشیه 

نشینان نیز برطرف مى شود.

برابرى شهر در دستور کار شوراى شهر 
پنجم

عباسعلى جوادى دیگر منتخب شوراى شهر پنجم نیز بر 
موضوع برابرى شهرى تأکید کرده و مى گوید: دومین اقدام 
ما اجراى طرح هایى است که برابرى را در مناطق مختلف 
شهر ایجاد کند، باید براى رسیدن به این هدف و توسعه 
همزمان مناطق مختلف اصفهان، طرح هاى بسیارى را 
به مناطق فقیر نشین شهر نیز ببریم تا توزیع امکانات به 

صورت عادالنه انجام شود.

توسعه شهرى بر اساس اولویت بندى
در همین ارتباط، نصیر ملت دیگر عضو جدید شوراى شهر 
اصفهان مى گوید: قطعًا یکى از مواردى که در پنجمین 
دوره شوراى شهر اصفهان مورد پیگیرى قرار مى گیرد، 
هماهنگى بیشتر بین دستگاه هاى اجرایى در سطح شهر 

خواهد بود.
وى ادامه داد: باید تــوازن در توزیع امکانات و خدمات در 
سطح شهر رخ دهد و بیشــتر امکانات به صورت متمرکز 
در سطوح مختلف شــهر پراکنده شــود و نیز اولویت ها 
براساس چشم انداز تعیین شده باید تکمیل و دربرگرفته 
شود و توسعه شهرى براساس اولویت بندى آن چشم انداز 

اتفاق بیافتد.
حاشیه نشینى معضل بسیارى از کالنشهرهاى کشور از 
جمله اصفهان است، اصفهان با برخوردارى از شناسنامه اى 
فرهنگى و تاریخى شایســته این معضل نیست و براى 
برطرف کردن آن تمامى ظرفیت هاى مدیریتى و نظارتى 
شهر و اســتان باید گرد هم آمده تا چهره  نازیبا از شهر را 

براى همیشه بزدایند.

حاشیه نشینى در اصفهان به حاشیه مى رود

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان به 
وضعیت صنایع کوچک اشاره کرد و گفت: زمانى 
که قیمت نفــت در اواخر دهه 80 به اوج رســید، 
صنایع کوچک که 30درصد در اقتصاد کشور سهم 

داشتند، به فراموشى سپرده شدند.
مهدى هراتیان فر فرســودگى خــط هاى تولید 
واحدهاى صنعتــى را یکى دیگر از مشــکالت 
صنایــع کوچک دانســت و افــزود: قیمت تمام 
شــده محصــوالت تولیــدى صنایــع کوچک 
در مقطع فعلى باالســت و جوابگــوى صادرات 

نیست.
وى با بیان اینکه صنایع کوچک به حمایت جدى 
دولت نیــاز دارند، افزود: صنایــع کوچک قابلیت 
رقابت پذیرى و بازدهى مناســب دارنــد اما این 

ظرفیت به طور کامل فعال نیست.
وى بــه بهره باالى تســهیالت مالــى بانک ها 
هم اشــاره کرد و گفت: در حــال حاضر اگر یک 
صنعتگر بخواهد وامى دریافت کند باید تا 30درصد 
بهره بپردازد و این مســئله کمکى به رونق تولید 

نمى کند.

هراتیان فر اجراى سیاســت هاى انقباضى را هم 
یکى دیگر از مشــکالت صنایع کوچک دانست 
و افزود: گردش مالى و نگرانــى از افزایش تورم 
باعث شــده از ورود نقدینگى به بــازار جلوگیرى

 شود.
وى گفت: قیمت ثابــت ارز، هزینه هاى داخلى را 
براى تولیدکنندگان باال برده در صورتى که قیمت 
ارز صادراتى باید افزایش یابد و تضاد موجود حل

 شود.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان 
با بیان اینکه ســهم صنایع کوچک از هدفمندى 
یارانه ها پرداخت نشــده اســت، افزود: پرداخت 
یارانه هاى صنعت مى توانست بخشى از افزایش 
قیمت ها را در بخش حمل و نقل و دســتمزدها 
جبران کنــد اما در عمــل این اتفــاق رخ نداد تا 

واحدهاى صنعتى بتوانند رقابت کنند.
وى گفت: مشــکالت متعدد باعث شــده صنایع 
کوچک فقط به تولیــد و فروش داخلى تکیه کنند 
و از ظرفیت هاى شرکت هاى مدیریت صادرات 

استفاده نشود.

نخســتین بار در کشــور قطعات و آالیش مرغ در بسته 
بندى هاى یک تا ســه کیلو گرمى در استان اصفهان به 

فروش مى رسد.
مدیر اداره نظارت بر بهداشت عمومى و مواد غذایى اداره 
کل دامپزشکى استان اصفهان گفت: ازدیروز و به منظور 
ارتقاى سطح بهداشت و کیفیت محصول و جلوگیرى از 
ورود و خروج بدون مجوز مرغ در استان، طرح بسته بندى 
و فروش آالیش و قطعات مرغ در بسته هاى یک تا سه 

کیلو گرمى اجرا مى شود.
عبدالرضا مرادى بــا بیان اینکه در این طــرح 36 گروه 
بازرسى با مشــارکت اداره کل دامپزشــکى ،تعزیرات 
حکومتى و اداره اصناف اســتان از مراکز فروش و بسته 

بندى و کشــتارگاه هاى مرغ بازدید مى کنند، افزود: با 
متخلفانى که به طور غیر مجاز قطعات مرغ را در بسته هاى 
پنج کیلویى و یا فله به فروش مى رسانند برخورد مى شود .

وى گفت: بــراى تأمین مرغ مورد نیاز مراکزى شــامل 
رستوران ها، هتل ها و تاالرهاى پذیرایى با نظارت اداره 
کل دامپزشکى این محصول در بســته بندى هاى پنج 

کیلویى منجمد کارتونى عرضه مى شود.
مدیر اداره نظارت بر بهداشــت عمومــى و مواد غذایى 
اداره کل دامپزشکى اســتان اصفهان افزود:هم اکنون 
17کشتارگاه طیور، 33مرکز بسته بندى و قطعه بندى مرغ 
و درحدود شش هزار واحد فروش مرغ در استان اصفهان 

فعالیت مى کنند.

مسئول خانه بهداشت شــماره یک شهر اصفهان گفت: 
بسیارى از نان هاى صنعتى موجود در سوپرمارکت ها، نه 
بسته بندى مناسبى دارند و نه تاریخ تولید و انقضا روى آنها 

درج شده است.
محمدقاسم احتشامى با اشــاره به درگیر شدن مردم به 
مســائل مختلف و کمبود وقت آنها بــراى تهیه غذاى 
سالم و تازه، اظهار داشــت: نان یکى از مواد غذایى است 

که به صورت بسته بندى از سوپرى ها خریدارى مى شود.
وى با اشاره به اینکه 95 درصد مردم همچنان از نان هاى 
ســنتى اســتفاده مى کنند، بیان کرد: نان هاى صنعتى 
مدت زمان محدودى براى مصرف دارند و در بسته بندى 
آنها باید درج شود؛ اما بسیارى از نان هاى صنعتى موجود 
در سوپرمارکت ها، نه بسته بندى مناسبى دارند و نه تاریخ 

تولید و انقضا روى آنها درج شده است.
وى با اشاره به فاسدشدن و کپک زدن نان، ابراز داشت: 
رطوبت هوا، رطوبت نان تازه، آلودگى محیطى، آلودگى 
دستگاه برش نان و حمل ونقل نامناسب نان، سبب کپک 
زدن نان مى شود؛ ویروسى که از طریق کپک نان منتقل 

مى شود بسیار خطرناك و حتى سرطان زاست.
وى تهى شدن آرد نانوایى از سبوس را نامطلوب توصیف 
کرد و ادامه داد: وقتى از آرد گندم، سبوس آن را حذف کنیم 
باعث سفیدى نان و زیبایى ظاهرى آن مى شود درحالى که 
سبب بیمارى هاى دیابت و بیمارى هاى قلبى و عروقى 
مى شود؛ همچنین بســیارى از نان هاى صنعتى موجود 
در بازار سرشار از جوش شــیرین است که سبب آرتروز و 

بیمارى هاى گوارشى مى شود.
احتشامى بابیان اینکه بسیارى از مکان هاى تولیدکننده 
نان صنعتى غیرمجاز، مخفى و زیرزمینى اســت؛ مطرح 
کرد: بحث ساماندهى نان هاى صنعتى را از سوپرمارکت ها 
شــروع کرده ایم و ابالغ کردیم که نــان صنعتى فاقد 
عالمت اســتاندارد و تاریخ تولید و انقضــا را به معرض 

فروش نگذارند.
وى با اشاره به طرح جمع آورى نان هاى صنعتى غیرمجاز، 
عنوان کرد: دو هــزار و 48کیلو نان بى شناســنامه فقط 
در هفته اول این طرح، از ســطح سوپرمارکت هاى شهر 

جمع آورى شد.

فراموشى ظرفیت صنایع کوچک در صادرات

آغاز طرح ساماندهى قطعه بندى مرغ

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: جمعیت واجد 
شــرایط براى دریافت کارت ملى هوشــمند در استان 

اصفهان چهار میلیون و 200 هزار نفر است.
حسین غفرانى اظهار داشت: سهم استان اصفهان نسبت 
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درصد است.
وى افزود: افرادى که کارت ملى آنان مفقود شــده یا به 
سن 15 سال تمام رســیده اند و افرادى که مشخصات 
شناسنامه اى آنها تغییر کرده براى دریافت کارت هوشمند 

ملى در اولویت هستند.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان ادامه داد: تا کنون 
یک میلیــون و 500 هزار نفر در اســتان اصفهان براى 
دریافت کارت ملى هوشــمند مراجعه کرده اند که تعداد 
یک میلیون و 300 هــزار نفر کارت ملى هوشــمند را 
دریافت کرده و 200 هزار نفر در انتظار صدور کارت ملى 

هوشمند هستند.
وى با اشاره به اینکه مهلت اعتبار کارت ملى قبلى تا پایان 
سال جارى به اتمام مى رسد، مطرح کرد: افرادى که براى 
دریافت کارت ملى هوشمند تا کنون اقدام نکرده اند براى 
درخواست صدور کارت ملى هوشــمند به ادارات ثبت 

احوال مراجعه کنند.
غفرانى تأکید کرد: دریافت کارت ملى هوشــمند براى 
همه افراد جامعه ضرورى اســت و بــراى کارت هاى 
ملى هوشــمند که صادر شــده و صاحبان آنان به دفاتر 

پیشخوان براى دریافت مراجعه نکردند در آینده نزدیک 
تصمیم گیرى خواهد شد.

غفرانى در ادامه بیان کرد: صدور کارت ملى هوشــمند 
عالوه بر احراز هویت شخص تمام نیازمندى هاى یک 
فرد مانند سالمت و تأمین اجتماعى را در محیطى امن  و 

بسترى براى تسهیل در رفتارها فراهم مى کند.
وى اذعان کرد: کارت ملى هوشــمند کلید و حلقه هاى 
اتصالى کلیه دستگاه ها به ثبت احوال  و خدمات متقابل 
افراد به دســتگاه ها و برعکس اســت و برطرف شدن 
بروکراسى ادارى، کمک به حمل و نقل و مهاجرت هاى 

شهرى از دیگر اهداف صدور کارت ملى هوشمند است.

4 میلیون کارت ملى هوشمند باید صادر شود هشدار نسبت به خرید نان 
از سوپرمارکت ها
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تولید نخستین ورق ساخت 
لوله هاى احیاى مستقیم 

نخستین بار در کشـور ورق سـاخت لوله هاى احیاى 
مسـتقیم فوالد چادرملـو در شـرکت فـوالد مبارکه 

اصفهان طراحى و تولید شد.
کارشناس متالورژى شـرکت فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: ورق هاى تولیدى با استانداردهاى ASTM و از 
زیرگروه فوالدهاى آلیاژى حاوى مولیبدن اسـت که 
در مخازن تحت فشار و سـازه هاى مقاوم به حرارت 

استفاده مى شود.
شاهرخ پورمستدام اظهار داشـت: این نوع ورق ها به 
میزان 136تن کالف با ضخامـت 12و عرض هزار و 
500میلیمتربه میزان 240تن در این شـرکت تولید و 
تحویل شـد. وى افزایش اسـتحکام در دمـاى باال و 
افزایش مقاومت در مقابل خوردگى و خواص مکانیکى 
استاندارد را از ویژگى هاى این ورق ها برشمرد و گفت: 
محصول تولید شده داراى کیفیت باال و قابل رقابت با 

مشابه خارجى است.

فروش 12 میلیارد تومانى 
دوچرخه 

معاون حمل و نقـل و ترافیک شـهردارى اصفهان با 
اشاره به اجراى طرح «بفرمایید دوچرخه» در اصفهان 
گفت: با اجـراى این طـرح مبلغى بالغ بـر 12 میلیارد 

تومان دوچرخه فروخته شد.
علیرضا صلواتى گفت: تسهیالت خاصى براى خرید 
خودرو و حتى موتورسیکلت در نظر گرفته شده است 
و مى بایسـتى در ایـن زمینه بـه فرهنگ اسـتفاده از 

دوچرخه و خرید دوچرخه توجه ویژه اى شود.

با 90 درصد دانشجویان 
ارتباط فرهنگى نداریم

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهــان گفت: 
مسئولیت پذیرى در عین آزادى بخشــى، ارتباط با 
تمامى دانشــجویان و تبلیغ معــارف دینى از جمله 
وظایف اصلى فعاالن فرهنگى دانشــگاه ها به شمار 
مى رود ولى متأســفانه به صــورت تقریبى در کلیه 
دانشگاه ها با 90 درصد دانشجویان ارتباط فرهنگى 

نداریم و این وضعیت مطلوبى نیست.
غالمرضا اصغرى اظهار داشت: براى مثال در دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان با وجود 9 هزار دانشجو، کمتر 
از 900 دانشجو به فعالیت هاى فرهنگى مى پردازند و 
این وضعیت چندان مناسبى نیست و باید اصالح شود. 

افتتاح شهرك سالمت 
بامعرفى وزیرجدید بهداشت

قائم مقــام شــهردار در امور ســرمایه گــذارى و 
مشارکت هاى شــهردارى اصفهان اعالم کرد: بنا 
به درخواســت دفتر وزیر علوم مراسم افتتاح فاز اول 
شــهرك ســالمت با ده روز تأخیر انجام مى شود تا 
معرفى وزیر انجام و در ابتداى شهریور ماه این رویداد 

مهم محقق شود.

کاهش سزارین در کاشان
مسئول واحد مامایى دانشگاه علوم پزشکى کاشان 
گفت: سزارین در بیمارستان هاى مشمول طرح نظام 
سالمت (شهیدان بهشــتى و رجایى) دانشگاه علوم 
پزشکى کاشان از 47/76 درصد در سال 93 به 41/98 

درصد در سال 95 کاهش یافته است.
افسانه همتى افزود:از آغاز اجراى طرح تحول نظام 
ســالمت تا پایان خرداد امســال هفت هزار و 716 
زایمان طبیعى در بیمارســتان هاى شهید بهشتى و 
شهید رجایى شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل 

انجام شده است.
وى افزود: درحدود هفت هزار نفــر از این بانوان به 
صورت رایگان با هدف کاهش پرداخت ازجیب مردم 

زایمان طبیعى کرده اند.
وى شــمار زایمــان طبیعــى انجــام شــده در 
بیمارستان هاى مشــمول طرح، تأمین اجتماعى و 
خصوصى از آغاز طرح نظام ســالمت تا پایان خرداد 

سال جارى را نیز 15 هزارو 472 بیان کرد.

خبر

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان در واکنش 
به انتقادات نویسندگان اصفهانى مبنى بر بررسى سلیقه اى 
کتاب در ارشاد اصفهان اظهار داشت: بررسى کتاب در ارشاد 
اصفهان سلیقه اى عمل نمى شود و همه طبق قوانین تعریف 
شده از سوى وزارت ارشاد اســت. پرویز طاهرى افزود: ده  
گروه بررسى کتاب داریم، نزدیک به 35 نفر بررس کتاب 
به بررسى کتاب ها مى پردازند و معموًال اگر کسى کتابش 
براى بررسى قرار گرفت ممکن است بررس بگوید کتاب از 
چارچوب هاى پژوهشى خارج شده است و یا اعتبار منبع قوى 
نیست اما در هر صورت تهران با اصفهان فرقى ندارد چون در 
یک سامانه سراسرى کشورى است و متعلق به یک استان 

نیست. وى گفت: برخى از کتاب ها یک روزه مجوز مى گیرند 
مانند فنى مهندسى اما برخى کتاب ها ممکن است نیاز به 
بررسى مجدد داشته باشد و آن بررسى که انجام داده توصیه 

کرده که نیاز به بررسى دیگر دارد.
معاون فرهنگى هنرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد استان 
اصفهان بیان کرد: حداکثر دو ماه بیشتر بررسى کتاب طول 
نمى کشد مگر اینکه کتاب ویژگى خاصى داشته باشد یا  تعداد 
صفحات آن باال باشد که نیاز به زمان بیشترى دارد. در هر 
صورت نویسنده اگر تهران هم برود هیچ فرقى ندارد همه با 
یک دیدگاه و زاویه حرکت مى کنند و هیچکدام سلیقه اى 

عمل نمى کنند.

اســتاندار اصفهان گفت: در چهار ماه گذشــته اصفهان 
رتبه ششــم صادرات کشــور را داشــته که هم در شأن 
جایگاه اقتصادى استان نیست و هم با تسهیالتى که به 
اســتان هایى که در جایگاه هاى باالتــر قراردارند تعلق 

مى گیرد، به اصفهان تعلق نخواهد گرفت.
رسول زرگرپوراظهارداشــت: دولت متعهد شده است که 
طى 30 روز مصوبات شوراى گفتگوى استان ها را در هیئت 
دولت بررسى کند که این باعث مى شود مصوبات ملى هم 

ضمانت اجرایى داشته باشد.
وى همچنین با اشاره به اینکه یکى از سه محور مربوط به 
اقتصاد مقاومتى واگذارى طرح هاى نیمه تمام دولتى به 

بخش غیر دولتى است، افزود: این محور در طول یکسال 
گذشته با فراز و نشیب هایى روبه رو بود که عمدتاً مربوط به 
تعدد دستورالعمل ها و راهکارها مى باشد که باعث توقف 
کار شــده بود. زرگرپور تصریح کرد: 370 طرح و پروژه 
استان به طور کامل قابل واگذارى و 180 طرح نیز آماده 

واگذارى است و تاکنون 67 پروژه نیز واگذار شده است.
وى اضافه کرد: براى ســال جارى پیش بینى شده است 
که 160 پروژه دیگر واگذار شود و با توجه به اینکه استان 
اصفهان بیشــترین تعداد واگذارى طرح هــا را دارد باید 
نسبت به عملکرد سال گذشته، فعالیت هاى خود را چند 

برابر کنیم.

رتبه ششم صادرات
در شأن اصفهان نیست

هیچ کتابى در اصفهان 
سلیقه اى بررسى نمى شود

معاون ساخت و توســعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهاى حمل ونقل کشور، گفت: در هفته جارى براى 
نهایى شدن فاینانس تولید ریل ملى مسئوالن مربوطه به 

هند سفر مى کنند.
جبارعلى ذاکرى اظهارداشــت: بر اساس تفاهم صورت 
گرفته با هندى ها، مقدمات تأمین فاینانس این کشور براى 
تولید ریل ملى درشرکت سهامى ذوب آهن اصفهان فراهم 
شده است. وى با اشاره به سفر این هفته مسئوالن شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهاى حمل ونقل کشور، راه آهن و 
ذوب آهن به هند، تصریح کرد:  این سفر براى نهایى شدن 
فاینانس هندى ها براى تولید ریل پیشرفته انجام مى شود.

وى ادامه داد: بر این اســاس، هندى ها شمش فوالدى 

مورد نیاز را براى ذوب آهن تأمین مى کنند و این کارخانه 
نیز شــمش را به نورد تبدیل کرده و پس از آن ریل تولید 

مى شود.
ذاکرى با اشــاره به پیگیرى ها براى استفاده از ریل ملى 
در پروژه هاى زیرســاختى حمل ونقل، افزود: ظرف چند 
ماه گذشته دولت و  وزارت مسکن و شهرسازى مذاکرات 
مستمرى را با هندى ها براى تأمین فاینانس ریل تولیدى 
ذوب آهن انجام داده اند و بر این اســاس مذاکراتى که به 
نتیجه رسیده، کشور هند شــمش مورد نیاز تولید ریلى 
ملى را در ذوب آهن اصفهان و از محــل منابع فاینانس 
تأمین مى کند که به این ترتیــب ریل UIC60 با کیفیت 
براى اولین بار در کشور تولید مى شود. وى با بیان اینکه 

در پروسه تولید ریل از شمش نیز دولت منابع مورد نیاز را 
از طریق فاینانس متقبل شده  است، گفت: در مرحله اول 
100 هزار ُتن ریل مطابق توافق بانک مرکزى هند و یکى 

از بانک هاى ایرانى تولید مى شود.
معاون ساخت و توســعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهاى حمل ونقل کشــور با بیان اینکه ُحسن توافق 
با هندى ها در این اســت که بــدون پرداخت نقدینگى 
از اعتبارات این کشــور براى تولید ریلى ملى اســتفاده 
مى کنیم، اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان براى تولید 
ریل، خودش را تجهیز کرده است که امیدواریم کیفیت 
تولید ریلى داخلى قابل قبول باشد چراکه هنوز تولیدات 

داخلى تست نشده اند.

ذوب آهن اصفهان در انتظار 
تحولى بزرگ

دادسـتان عمومـى و انقـالب اصفهان گفـت: متهمان 
اصلى پرونده میهمانى مختلط در اصفهان با صدور قرار 

بازداشت موقت روانه زندان شدند.
حسن رحیمى اضافه کرد: شناسـایى و تعقیب عامالن 
اصلى این تجمع غیر مجـاز در یکى از ویالهاى اطراف 
اصفهـان، در دسـتور کار دادسـراى عمومـى و انقالب 

اصفهان قرار داشت.
وى افزود: در پى آن، 64 نفر که به بهانه برگزارى جشن، 

اقدام به انجام رقـص و پایکوبى به صـورت مختلط در 
یکى از ویالهاى اطراف اصفهان کرده بودند در کمترین 
زمان، دسـتگیر و با صدور قرار بازداشـت موقـت روانه 

زندان شدند.
دادسـتان اصفهـان افـزود: دسـتگاه قضائى اسـتان با 
هرگونه اقدام که عفت عمومى را جریحه دار کند و باعث 
ترویج و اشاعه فساد و فحشـا در جامعه شود، برخورد و 

عامالن آن را براساس قانون مجازات مى کند. 

متهمان میهمانى مختلط در اصفهان روانه زندان شدند

مدیـر اداره اوقـاف و امـور خیریـه ناحیه 2 شهرسـتان 
اصفهان گفت: دوهزار نفر از نوجوانان و جوانان اصفهانى 
در کالس هاى اوقات فراغتـى که در جوار بقاع متبرکه 

ناحیه 2 اصفهان تشکیل شده ثبت نام کرده اند.
حجت االسالم و المسلمین محمد هادى روح االمینى 
اظهار داشت: همچون سـال هاى گذشته اداره اوقاف و 
امـور خیریه ناحیه 2 شهرسـتان اصفهان بـا آغاز فصل 
تابسـتان و ایام تعطیلى مدارس و مراکـز آموزش عالى 
طرح نشاط معنوى را با هدف غنى سازى اوقات فراغت 
نوجوانان و جوانان با محوریت امامزادگان و بقاع متبرکه 
عظیم الشأن و براسـاس آموزش هاى دینى و اسالمى 

اجرا مى کند.
وى افزود: این طرح در جوار حرم مطهر ده بقعه متبرکه 
ناحیه2اصفهان در حال اجراست که این طرح در رشته 
هاى فرهنگى، هنرى، آموزشـى و قرآنى اجرا مى شود 
وکالس هاى مربوط به این طرح نیز تا پایان شـهریور 

ماه ادامه خواهد داشت.
رئیـس اداره اوقـاف و امور خیریـه ناحیه 2 شهرسـتان 
اصفهان ادامه داد: تعداد دو هزارنفر دختر و پسر نوجوان 
و جوان نیز در رشـته هاى مختلف این طرح به صورت 
رایـگان ثبت نـام کـرده انـد و از مزایـاى ایـن دوره ها 

برخوردار مى شوند.

شرکت 2000نوجوان در طرح اوقات فراغت بقاع متبرکه

مهلت ثبت نـام در دوره هـاى کاردانی فنـی و کاردانی 
حرفه اى نظام آموزش مهارتى مهرمـاه 1396 تا پایان 

روز سه شنبه 24 مرداد ماه تمدید شد.
به گـزارش دانشـگاه جامع علمـى- کاربردى اسـتان 
اصفهان،تمـام داوطلبـان متقاضـی ثبـت نـام در دوره 
کاردانی فنـی و دوره کاردانـی حرفه اى نظـام آموزش 
مهارتى ورودي مهر ماه سـال 1396 بـه منظور فراهم 
نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته از داوطلبانی که 
تا تاریخ 19 مرداد براي ثبت نام اقدام نکرده اند، ترتیبی 
اتخاذ شـده تا پایان روزسـه شـنبه 24 مرداد ماه(فردا) 

بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
کلیه متقاضیان باید پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما 

وتوجـه به اطالعیه سـازمان سـنجش آموزش کشـور 
درخصوص اعالم اصالحات، حذف و کدرشته محل هاى 
جدید عالوه بر کدرشـته محل هاي منـدرج در دفترچه 
راهنماى پذیرش دوره  کاردانى فنى و کاردانى حرفه اى 
نظام آموزش مهارتى دانشـگاه جامع علمى- کاربردى 
مهرمـاه 1396 و اطالعات مورد نیاز ثبت نام به سـایت 
 www.sanjesh.org سـازمان سـنجش بـه نشـانی

مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
ضمنًا آن دسـته از داوطلبانی که قبًال نسبت به ثبت نام 
اقدام کرده اند، مى توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، 
نسبت به مشـاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامی خود 

اقدام کنند.

فردا؛ آخرین مهلت ثبت نام  دانشگاه علمى کاربردى

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى 
اسـتان اصفهـان اقدامـات حمایتـى میراث فرهنگى از 
فعاالن گردشـگرى، صنایع دسـتى و میـراث فرهنگى 

استان اصفهان در سال 1396 را تشریح کرد.
فریـدون اللهیـارى در نشسـت مشـترك مدیـران 
سـازمان مدیریـت و اداره کل میراث فرهنگى اسـتان، 
از برنامه ریـزى براى اجراى اقدامـات حمایتى اداره کل 
میراث فرهنگى اسـتان اصفهان از فعاالن گردشگرى، 
صنایع دستى و میراث فرهنگى استان اصفهان در سال 

1396 خبر داد.
وى افزود: با توجه به رشد فزاینده فعالیت هاى اداره کل 
میراث فرهنگى اسـتان در حوزه هاى فعالیتـى خود در 
سطح استان و نیاز به حمایت از فعاالن بخش خصوصى 
در راستاى توسعه فعالیت ها در سه حوزه میراث فرهنگى، 

صنایع دستى و گردشگرى، نشست مشترکى در جهت 
جلـب حمایت هـاى دولتى با حضـور مدیران سـازمان 

مدیریت و اداره کل میراث فرهنگى استان برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى 
اسـتان اصفهان تصریح کرد: این اقدامـات حمایتى در 
حوزه هاى تکمیل و راه اندازى موزه هاى استان، احیاى 
بافت هاى تاریخى و فرسوده شهرها و روستاها، توسعه 
فعالیت ها در روسـتاهاى هدف صنایع دسـتى، توسـعه 
زیرساخت هاى روستاهاى هدف گردشگرى، ساماندهى 
زیرسـاخت هاى گردشگرى در شهرسـتان هاى استان 
و همچنیـن حمایـت از فعالیت هـاى کارگاه هـاى 

صنایع دستى و هنرهاى سنتى خواهد بود.
وى ادامه داد: این اقدام در راسـتاى توسعه گردشگرى 

متوازن در پهنه استان اصفهان صورت مى پذیرد.

توسعه گردشگرى متوازن در اصفهان 

مدیـر پیشـگیرى و رفـع تخلفات شـهرى شـهردارى 
اصفهان گفت: سـومین طـرح جمـع آورى متکدیان و 

کودکان خیابانى آغاز شد.
مجتبى کاظمى اظهارداشت: حضور متکدیان و کودکان 
خیابانى در سـطح شـهر عالوه بر اینکه چهره شـهر را 
آلوده و مخدوش مى سـازد، زمینه ارتـکاب جرم را نیز 
مهیا مى کنـد. وى ادامه داد: در همین راسـتا سـومین 

مرحله طرح جمع آورى متکدیان و کودکان خیابانى از 
مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان آغاز شده است و تا 

پایان هفته جارى نیز ادامه دارد.
کاظمى اضافه کرد: پس از جمع آورى متکدیان و ثبت 
اطالعات شخصى آنان در مرکز اطالعات واحد روابط 
عمومـى مدیریت پیشـگیرى، آنهـا به مرکـز فضیلت 

منتقل مى شوند.

جمع آورى مجدد  متکدیان از سطح شهر

چهارمین نمایشگاه تخصصى تجهیزات و لوازم خانه و 
آشـپزخانه مدرن از 23(امروز) تا 27 مرداد ماه در محل 
نمایشگاه هاى بین المللى اسـتان اصفهان واقع در پل 

شهرستان برگزار خواهد شد.
در این نمایشگاه 275 مشارکت کننده در 7500 مترمربع 

فضاى نمایشگاهى گرد هم آمده اند.
این مشارکت کنندگان، نمایندگان استان هاى تهران، 

اصفهان، قـم، مرکزى و خراسـان رضوى هسـتند که 
محصوالت خود شـامل انـواع تجهیـزات آشـپزخانه، 
ظروف آشـپزخانه، تجهیزات خانه مدرن، دکوراسـیون 
آشـپزخانه و... را در معـرض دیـد بازدیدکننـدگان قرار

 مى دهند.
نمایشـگاه طى سـاعات بازدید 17 تا 23 میزبان عموم 

عالقه  مندان و فعاالن این صنف خواهد بود.

برگزارى نمایشگاه تخصصى لوازم خانه 
و آشپزخانه مدرن 

از امروز تا 27 مرداد ماه؛

مراسم یادبود شهید حججى با حضور گسترده مسئوالن لشکرى و کشورى برگزار شد

روز خاص مسجد جامع نجف آباد
مراسم گرامیداشت شهید بى سر، محسن حججى 
صبح دیروز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن 

در مسجد جامع نجف آباد آغاز شد.
 ســردار جعفرى فرمانده سپاه، سعید جلیلى عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردار پاکپور فرمانده 
نیروى زمینى سپاه، سردار ســلیمانى فرمانده سپاه 
صاحــب الزمان(عج)، آیت ا... طباطبائــى نژاد امام 
جمعه اصفهان و نماینده ولى فقیه در استان و رسول 
زرگرپور اســتاندار اصفهان از جمله حاضران در این 

مراسم بودند.
  ائمه جمعه و جماعات، ســرداران سپاه، ارتش و 
ناجا، اعضاى مجلس خبرگان، پدر شــهید احمدى 
روشن، مسئوالن شهرى اصفهان و نجف آباد از دیگر 

حاضران در این مراسم هستند.
  حضور پر شــور مردم نجف آباد منجر به ازدحام 
شده بود و جمعیت تا بیرون از درهاى مسجد جامع 
نجف آباد ادامه داشت، خیابان هاى منتهى به مسجد 

نیز شاهد ترافیک و ازدحام جمعیت بود.
   سید رضا نریمانى به نام شــهید حججى و با یاد 

شهداى کربال مداحى کرد.
  پرچم بارگاه آستان قدس رضوى توسط خادمان 
حرم امام هشتم(ع) به مراسم آورده شد و به نمایش 

درآمد.
 حجت االسالم مصطفى حســناتى، امام جمعه 
نجف آباد تقدیر مردم و خانواده شهید از رهبر انقالب 

را خطاب به نماینده ایشان اعالم کرد.
  امام جمعه اصفهان و نماینده ولى فقیه در استان 
گفت: خداوند محبت شهید محسن حججى را در دل 
انســان هاى مؤمن قرار داده و ِمهراین شهید به دل 
همه مردم ایران نشسته اســت. آیت ا...سید یوسف 
طباطبائى نژاد اظهار داشت: در این جلسه به من این 
افتخار را دادند که در جمع شما حضور پیدا کنم و به 

پدر و مادر و همسر شهید حججى تبریک و تسلیت 
بگویم؛ دو  ویژگى در این شهید بوده که چنین شور و 
هیجانى را به وجود آورده؛ اوًال ایمان و خلوص شهید 
بوده است چراکه خداوند محبت چنین افرادى را در 
دل انسان هاى مؤمن قرار مى دهد که محسن عزیز، 
مهرى را به دل همه مردم ایران نشاند و ویژگى دیگر 

آنکه شــهید حججى مظلومانه به شهادت رسیده
 است. امام جمعه اصفهان افزود: کمتر شنیده بودیم 
که سر شهیدى از قفا بریده شود، بر خالف همه روال 
و روش هاى عالم، این انسان هاى کثیف با محسن 
حججى چنین برخورد کردند، خون این شهید، چهره 

واقعى دشمنان را نشان داد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى مطرح کرد
خون شهید حججى، انقالبى در راه دفاع از حریم والیت

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى در مراسم 
بزرگداشت شهید محســن حججى در مسجد جامع 
نجف آباد با اشاره به اینکه شــهداى اصفهان و نجف 
آباد در تاریخ دفاع مقدس درخشــیده اند، افزود: شهید 
حججى با خون خود، انقالبى در راه دفاع از حریم والیت 

به وجود آورد. 
سردار سرلشکر عزیز جعفرى گفت: شهرستان نجف آباد 
الگوى دیگر شهرهاى کشور ازنظر فداکارى و ایثار است.
وى با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شــهادت به ویژه در 

بین جوانان والیتمدار کشور موج مى زند، افزود: امروز 
طرفدارى از انقالب اسالمى یک افتخار براى آزادگان 

جهان است و انقالب مایه عزت جهان است. 
فرمانده کل سپاه اظهار داشت: دنیا امروز متحیر است 
ایران اسالمى چطور با وجود این همه تحریم و دشمنى 
با صالبت مســیر خود را طى مى کند؟ سردار جعفرى 
افزود:خون شهدا صالبت ایران اسالمى را به همراه دارد 
و امروز سپاه پاسداران انقالب اسالمى صدها جوان چون 

حججى در خود سازماندهى کرده است.



0606آگهىآگهى 3011 سال چهاردهمدوشنبه  23 مرداد  ماه   1396

مزایده
مزایده نوبت دوم اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم زرین شــهر در نظر دارد در پرونده اجرایى کالســه 950603 
له عباس فرازمند و غیره بــا وکالت آقاى مهدى کریمى علیه شــرکت صنایع ریخته گرى آذرین جلســه مزایده 
اى به منظــور فروش یک دســتگاه کوانتومتر و یک دســتگاه دیــزل ژنراتور بــه منظور وصول مبلــغ و حدود 
4,000,000,000 ریــال بابت محکوم بــه در حق لها و مبلــغ 60,000,000 ریــال بابت نیم عشــر اجرایى در 
حق صندوق دولت در مــورخ 96/6/2 ســاعت 10 الى 11 صبــح در محل این اجــرا برگزار مــى نمایید. اموال 
مورد مزایده طبق نظر کارشــناس ســه نفره رســمى دادگســترى عبارتند از: 1- یک دســتگاه دیــزل ژنراتور 
kva 800 کوپله شــده ســازنده مســتعمل با تابلو برق مجهز به سیســتم فرمان اســتارت اتوماتیک دویتس 
آلمان آماده بکار با مشــخصات: الف: دیزل 12 ســیلندر خورجینى ســال ســاخت 1990 کارخانه دویتس آلمان
(DEUTZ MWM KHD) شــماره ســریال(7547121) تیــپ!(BA12 M 816 w) دورموتــور 
RPM 1500 مجهــز به سیســتم خنــک کننــده رادیاتــور(آب)، ب: ژنراتور ســنگرون(AVK) ســاخت
 (D-6078 Neu-Isenburg)آلمــان  A.van kaick Neu-Isenburg GMBH & Co
Type :DKBN  100  K /800 -4 ، 400/251 Y Amp.1100ســاخت 1990، دورRPM 1500 ، ج: 
تابلو برق با سیســتم کنترل ســاخت(ergen) ایتالیا تیپ: D/780/o18 توانkva 780 با ولتاژ 380/220 
ارزش دیزل ژنراتور فوق و تجهیزات مدار فرمان در شــرائط بازدید با در نظر گرفتن رکورد اقتصادى و ســهل البیع 
بودن مزایده معادل ســه میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال (3,450,000,000 ریال) برآورد میگردد. 2- یک 
دستگاه کوانتومتر(طیف ســنج نورى) مســتعمل در حال کار/(METAL ANALYZER) مشخصات مدل

 Applied Research/(ARL) Laboraoriesساخت سال 1985 شرکت (3460 METALYZER )
کشور سوئس سریال سازنده: 792-3460 (آنالیز کننده 22 عنصر) با نرم افزار تحت سیستم عامل ویندوز XP مجهز 
به دستگاه پرینترHP با سیستم فیلتراسیون گاز ارگون. ارزش پایه دستگاه کوانتومتر بازدید شده با در نظر گرفتن مدل، 
خدمات فنى سازنده و سایر عوامل موثر در ارزشیابى روز مبلغ: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال(1,500,000,000) 
ریال مزایده عمومى برآورده مى گردد. نتیجه: جمع ارزش پایه دو دستگاه بالغ بر چهار میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون 
ریال(4,950,000,000) ریال براى عمومى برآورده مى شــود. قیمت پایه مزایده نســبت به اموال فوق طبق نظر 
کارشناس رسمى دادگسترى از مبلغ 4,950,000,000 ریال شروع و هر کس باالترین قیمت خرید را پیشنهاد و ده 
درصد مبلغ آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید و شرکت در مزایده ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده مى تواند از مال مورد مزایده واقع در آدرس: شهرك صنعتى فوالد – شرکت ریخته گرى آذرین اصفهان، 
بازدید نموده و جهت شرکت در مزایده در شعبه دوم اجراى حقوقى دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. م الف: 626 شعبه 

دوم اجراى احکام حقوقى دادگسترى زرین شهر/5/869
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمودفاضل دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده علیرضااحمدى به شوراى حل 
اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 452/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/06/26 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 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 شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5502 

شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/801
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان احمدقلى پورقاسمیان با وکالت محسن بهارلویى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
محسن بهرامى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 191/96 
ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/06/25 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 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:5489 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/802
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان حمیدکرباسى با وکالت خانم تینا صادقى پور دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
مجید طراوت به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 492/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/29 ساعت 11 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 شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. م الف:5486 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/804
دعوت به افراز

بدینوسیله به آقاى داریوش یاقوتى فرزند محمدعلى مالک مشاعى پالك ثبتى 790/2114 واقع در قطعه هشت بخش 
یازده اصفهان ابالغ میگردد که دراجراى آیین نامه قانون افراز امالك مشاع، آقاى بهنام عرشى مالک قسمتى از پالك 
مذکور تقاضاى افراز سهم مشاعى خود را نموده است که طبق قرارشماره 951218641164480 مورخ 96/03/31 
تقاضاى نامبرده بعلت  موافقت شهردارى (به استناد نامه شماره 14711 مورخ 96/03/21) رد گردید. همچنین طبق 
ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع، چنانچه نسبت به قرارصادره ازســوى اداره ثبت اسنادوامالك نجف آباد 
اعتراضى دارید ظرف مدت 10 روز ازتاریخ انتشار آگهى به دادگاه شهرستان نجف آباد مراجعه و اعتراض خود را تسلیم 
نمایید. مراتب جهت اطالع و هرگونه اقدام قانونى دریک نوبت دراین روزنامه درج و منتشــر میگردد. م الف:5499 

زمانى-رئیس ثبت اسنادو امالك نجف آباد/ 5/805
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمودفاضل دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مرتضى زعفرانى به شوراى حل 
اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 454/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/06/26 ساعت 4/30 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 شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5503 

شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/806
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمودفاضل دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مجیدشهابى به شوراى حل 
اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 453/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/06/26 ساعت 5 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 شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5505 

شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/807
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمودفاضل دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده حیدررحمتى به شوراى حل 
اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 455/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/06/26 ساعت 4/45 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 شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5504 

شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/808
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره نامه:9610113757301001 شماره پرونده: 9509983757301895 شماره بایگانى شعبه: 952034  احترامًا 
مقرر است متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 96/05/30 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه از آن 
جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 952034 به این دادگاه ارسال گردد. موضوع: وقت رسیدگى مورخه 96/07/01 
ساعت 10 صبح خواهان: زهره طاهرى بوکالت ازحسین میرزایى عباسعلى یحیایى و غیره خواندگان: فاطمه یحیایى، 
زهرا یحیایى، مرتضى یحیایى، طیبه یحیایى، احسان یحیایى، رضا یحیایى، مریم یحیایى، مصطفى یحیایى، مهدى 
یحیایى، محمود یحیایى، احمد یحیایى، سعادت یحیایى، زهرا فقهى، طاهره سلیمانى نژاد همگى به نشانى مجهول 
المکان، محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت خواســته: اعتراض ثالث طارى و خلع ید بدین وسیله به شما 
ابالغ میگردد خانم زهره طاهرى بوکالت از خواهان ها عباسعلى یحیایى خوندابى، حسین میرزایى، محمد میرزایى 
خوندابى، رضاابراهیمى، حســین میرزایى خوندابى، رضا میرزایى خوندابى، رقیه میرزایى، مهرى میرزایى، کبرى 
میرزایى، قنبرمیرزایى، ابوالفضل میرزایى، فاطمه واثقى، گالبتون واثقى، ماه سلطان ابراهیمى دادخواستى تحت عنوان 
اعتراض ثالث طارى درپرونده کالسه 890074 دادگاه مهردشت و تقاضاى صدورحکم بر نقض دادنامه شماره 1007 
مورخ 88/10/27 صادره در پرونده 780/88 بااحتساب خسارات و هزینه هاى دادرسى به طرفیت خواندگان مجهول 
المکان فوق مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 952034 تحت رسیدگى میباشد بنابه 
اعالم و درخواست وکیل خواهانها و به لحاظ مجهول المکان بودن خواندگان به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 96/07/01 ساعت 10 صبح در 
این دادگاه حضور یابید درصورت عدم حضور به پرونده غیابى رســیدگى خواهد م الف:5492  دادگاه عمومى بخش 

مهردشت/ 5/809
مزایده

 در پرونده کالسه 960174 اجرایى و به موجب دادنامه 2989-95 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى عبدالرحیم-عبدالمجید-محمدرضا-حاجیه خاتون-شهناز-مریم-عبدالحمید-معصومه-غالمحسین-
عبدالکریم-محمدعلى زادگان حسنى محکوم است به پرداخت 371/199/999 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1/260/000 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 محمدعلى معین به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب منزل مسکونى واقع در امیرآباد خ شهردارى جنب خ خاقانى پالك 91 عرصه 
منزل 225 مترمربع و اعیانى آن در طبقه همکف با زیربنا 135مترمربع با سقف آهن و آجر و نماى داخلى گچ و سنگ و 
نقاشى-کف موزائیک داراى انشعابات و داراى سوابق ثبتى-برق-گاز جمعا به مبلغ 2/050/000/000 ریال ارزیابى 
گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/06/05 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. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف :5466 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 5/812

حصر وراثت
 ایراندخت ایزدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1189 به شرح دادخواســت به کالسه 492/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدانتظارى نجف آبادى بشناسنامه 245 
در تاریخ 96/01/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-رضا 
انتظارى نجف آبادى ش ش 3279، 2-ندا انتظارى نجف آبادى ش ش 2054،  3-مژگان انتظارى نجف آبادى ش ش 
873، (فرزندان متوفى) 4- ایراندخت ایزدى نجف آبادى ش ش 1189، (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 کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

م الف:5483 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/813
حصر وراثت

مصطفى شفیعى علویجه داراى شناسنامه شماره 3360 به شرح دادخواست به کالسه 142/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملیکا شفیعى علویجه بشناسنامه 1278355766 در تاریخ 
96/04/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-مصطفى شفیعى 
علویجه ش ش 3360، (پدر متوفى) 2- سیده فاطمه شــفیعى پورعلوى ش ش 68، (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 شد. م الف:5493 رئیس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت/ 5/814
حصر وراثت

 محبوبه امیدى داراى شناسنامه شماره 2972 به شرح دادخواست به کالسه 494/96 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران ذوالفقارى بشناسنامه 1206 در تاریخ 96/03/21 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محسن امیدى نجف آبادى ش ش 

1965، 2-محبوبه امیدى ش ش 2972،  3-محمد امیدى نجف آبادى ش ش 27387، (فرزندان متوفى) 4-فتح اله 
امیدى نجف آبادى ش ش 49، (همسر متوفى)، 5-شهربانو قدیرئیان نجف آبادى ش ش 12805 (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 شد. م الف :5484شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/815
اجراییه

 شماره 1301/95 ش ح82 به موجب راى شــماره 265 تاریخ 96/03/23 حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه میثم چراغى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/180/000 ریال بابت هزینه دادرسى وحق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/08/25 لغایت اجراى حکم و خمچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت دومیلیون 
و پانصد ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.مشخصات محکوم له: سیدابوالفضل افضلى با وکالت عاطفه ناصحى به 
نشانى نجف آباد خ باهنر مرکزى روبروى مسجد. ماده34قانون 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:5506-شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/816
اجراییه

 شماره 185/95 ش ح8 به موجب راى شماره 79 تاریخ 96/02/07 حوزه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه اکبر محمدى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 335/000 ریال بابت هزینه دادرسى وابطال تمبر ازباب تسبیب وحق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/11/26 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و 
وصول میگردد درحق خواهان مسعود توکلى به نشانى نجف آباد-خ 17شهریور جنب بیمارستان- کوچه خادم الحسین 
پالك56 کدپستى 851467476 و نیم عشر دولتى. ماده34قانون 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:5487-شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/817
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 151/95 ش ح 8 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل 
اختالف نجف آباد.خواهان: مسعود توکلى نشانى: نجف آباد-خ 17شهریور جنب بیمارستان- کوچه خادم الحسین 
پالك56 کدپستى 851467476 وکیل خواهان: تیناصادقى پور به نشانى: نجف آباد-خ 15خردادمرکزى-نرسیده به 
چهارراه امام جنب بیمه ایران خواندگان: 1.مرتضى احمدى2.حسن محمدى3.مصطفى شفیعیان، هرسه به نشانى: 
نجف آباد-بلواربهارستان کوى شاهد نبش فرعى سوم کدپ851465595 موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 101714 جمعا به مبلغ ...... 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 مسعودتوکلى با وکالت خانم صادقى پور به طرفیت 1.مرتضى احمدى2.حسن 
محمدى3.مصطفى شفیعیان به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 450/000 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 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:5488- گرامى –قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/ 5/818
حصر وراثت

فاطمه سادات شهیدى ریزى داراى شناسنامه شماره 167 به شرح دادخواست به کالسه 226/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان لعیا بیگم شــهیدى ریزى بشناسنامه 4619 در تاریخ 
83/07/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید مصطفى 
شهیدى ریزى فرزند سید جواد ش.ش 4621 ت.ت 1306 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- خانم آغا شهیدى ریزى 
فرزند سید جواد ش.ش 4620 ت.ت 1304 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- فاطمه سادات شهیدى ریزى فرزند سید 
جواد ش.ش 167 ت.ت 1319 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 603 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/5/820
حصر وراثت

محسن باقرى داراى شناسنامه شماره 1160120692 به شرح دادخواست به کالسه 75/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خاطره باقرى بشناسنامه 6200202273 در تاریخ 96/3/27 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محسن باقرى فرزند ا...وردى 
به ش.ش 1160120692 پدر متوفى 2- فاطمه محمدى فرزند اکبر به ش.ش 6200054398 مادر متوفى اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 608 شعبه 

دوم حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) /5/821
حصر وراثت

على سلیمیان ریزى داراى شناسنامه شماره 547 به شرح دادخواست به کالسه 223/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صفائیان ریزى بشناســنامه 341 در تاریخ 95/10/17 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على سلیمیان ریزى فرزند 
عباسعلى ش.ش 547 ت.ت 1341 صادره از شهر رى (پسر متوفى) 2- اکبر سلیمیان ریزى فرزند عباسعلى ش.ش 
332 ت.ت 1343 صادره از شهر رى (پسر متوفى) 3- مهدى سلیمیان ریزى فرزند عباسعلى ش.ش 20562 ت.ت 
1349 صادره از شهر رى (پسر متوفى) 4- عباس سلیمیان ریزى فرزند عباسعلى ش.ش 4168 ت.ت 1357 صادره 
از شهر رى (پسر متوفى) 5- حسن سلیمیان ریزى فرزند عباسعلى ش.ش 205 ت.ت 1360 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 6- رسول سلیمیان ریزى فرزند عباســعلى ش.ش 2024 ت.ت 1347 صادره از رى (پسر متوفى) 7- زهرا 
سلیمیان ریزى فرزند عباسعلى ش.ش 99 ت.ت 1339 صادره از شهر رى (دختر متوفى) 8- خدیجه سلیمیان ریزى 
فرزند عباسعلى ش.ش 2047 ت.ت 1351 صادره از شهر رى (دختر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 604 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان /5/822
ابالغ (اظهارنامه)

شماره اظهارنامه: 3203- 96/5/15 مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: روح اهللا رئیسى فرزند حسینعلى به نشانى: 
فوالدشهر سى 3 ساختمان دانا 14 ط 2 واحد 4 منزل شخصى موضوع اظهارنامه: اخطار قانونى به مخاطب جهت تعیین 
داور طبق ماده 18 قرارداد مورخه 1396/8/3 پیش فروش آپارتمان مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مصطفى صیادى 
فرزند فرج ا... (مجهول المکان) خالصه اظهارات: مخاطب محترم همانگونه که آگاهى دارید طبق قرارداد مورخه ى 
1393/8/3 یک واحد آپارتمان در فوالدشهر به بنده پیش فروش نموده اید لیکن از انجام تعهدات خود مبنى بر تکمیل 
و تحویل آن خوددارى نموده اید لذا با توجه به اینکه این امر سبب ورود خسارت به اینجانب شده است، لذا داور خود 
به نام آقاى مهدى لکهایى ریزى فرزند محمد را معرفى و از تاریخ ابالغ این اظهارنامه به شما 10 روز مهلت مى دهم 
تا داور خود را معرفى نمایید. در غیر این صورت اقدامات الزم بدین منظور از طریق مراجع صالحه ى قضایى به عمل 

خواهد آمد.م الف: 611  -/5/823
ابالغ اجرائیه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 404/95 شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 866- 
95/11/13 صادره از شــعبه یک حقوقى محکوم علیه بهمن عبداللهى پیدنى ف تیمور محکوم به پرداخت ماهیانه 
2/700/000 بابت نفقه از تاریخ 95/5/3 به طور مستمر و پرداخت 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى و پرداخت 
375/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له مرضیه عبداهللا پیدنى گردیده است و حسب محتویات پرونده 
محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز 
پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 592 شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /5/824
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973640700675 شــماره پرونده: 9609983640700339 شماره بایگانى شعبه: 960342 
خواهان: صنایع شیمیایى اصفهان وابسته به صنایع دفاع با نمایندگى مهدى سلطانى سده فرزند على به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان لنجان- شهر ورنامخواست- مجتمع صنایع دفاع صایع شیمیایى اصفهان خواندگان: 1- میثم 
تبرانکى فرزند غالمرضا به نشانى مجهول المکان 2- کاظم سیامکى فرزند سعید به نشانى استان تهران- شهرستان 
تهران- شهر تهران- ولیعصر روبه روى پارك ملت خیابان آرامش پالك 25 خواسته: مطالبه وجه دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص دادخواست 
صنایع شیمیایى اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع به مدیریت آقاى جمشید جونکى به طرفیت آقاى میثم تبرانکى 
فرزند غالمرضا 2- کاظم سیامکى فرزند سعید به خواسته مطالبه مبلغ 1711300000 ریال به استناد یک برگ چک به 
شماره 965674 عهده بانک سپه به انضمام تاخیر تادیه حق الوکاله نماینده حقوقى هزینه دادرسى نظر به اینکه خواهان 
با تقدیم رونوشت برابر اصل چک و گواهى عدم پرداخت آن تقاضاى محکومیت خواندگان را به شرح دادخواست نموده 
است و هیچ یک از خواندگان در جلسه حاضر نشده اند و وکیل مربوط خانم منیر مشهورى به میزان کافى تمبر وکالت 
باطل نکرده است و وکالت وى به موجب ماده 103 قانون مالیات هاى مستقیم در دادگاه پذیرفته نیست دادگاه با بررسى 
محتویات پرونده و وجود اصل چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با استصحاب بقاى دین و اینکه 
خواندگان دفاعى در قبال دعوى مطروحه نکرده اند خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و مسئولیت ایشان را به 
دلیل اینکه هر دو صادرکننده چک مى باشند و مسئولیت تضامنى خالف اصل است و نص صریحى در مورد مسئولیت 
تضامنى صادرکنندگان متعدد در قانون وجود ندارد. به طور مساوى تشخیص مى دهد و به استناد مواد 198 و 515 و 519 
از قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و مواد 1258 و 1257 از قانون مدنى و 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحد استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 1377 مجتمع تشخیص 
مصلحت نظام راى بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و یازده میلیون و سیصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته به طور متساوى و پرداخت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان پرداخت براساس شاخص تورم (که توسط واحد اجراى احکام دادگسترى محاسبه خواهد شد) و پنجاه درصد حق 
الوکاله یک نفر وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید با این توضیح که طبق قانون اجازه پرداخت 
پنجاه درصد حق الوکاله هاى وصولى به نمایندگان قضایى مصوب 1344 خواهان مستحق دریافت پنجاه درصد حق 
الوکاله یک نفر وکیل طبق تعرفه است راى دادگاه غیابى است و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این 
مرجع و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

است. م الف: 607 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /5/825
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973640800301 شــماره پرونده: 9509973640800805 شماره بایگانى شعبه: 950819 
خواهان: بانک مهر اقتصاد (شرکت سهامى عام) با وکالت شراره شاه مرادى ورنامخواستى فرزند حمزه على به نشانى 
زرین شهر چهارراه مسجد اعظم خیابان آیت اله کاشــانى روبروى دادگسترى مجتمع وکال طبقه پایین واحد 5 و با 
نمایندگى علیرضا زمانیبه نشانى اصفهان- پل آذر- خ توحید- پ 3 خواندگان: على اصغر حبیبى ریزى فرزند جعفرقلى 
به نشانى زرین شهر- خ امام شمالى- ك ش معینى- پ 60، 2- محمد پناهى ریزى فرزند رجب على به نشانى زرین 
شهر- 400 دستگاه- ك نشــاط- پ 86، 3- احمدرضا صالحى فرزند مصطفى به نشانى اصفهان- خ پروین- خ 
صباحى- پ 21، 4- اسماعیل فاضلى پور فرزند عباس به نشانى خواسته: مطالبه وجه چک. دادگاه با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص 
دعوى بانک مهر اقتصاد با وکالت شراره شاهمرادى به طرفیت اسماعیل فاضلى پور، على اصغر حبیبى، احمدرضا 
صالحى، محمد پناهى مبنى بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 268363794 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 916473 بدون تاریخ عهده بانک مسکن به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و مطلق خسارات دادرسى نظر به 
وجود اصل چک و گواهى عدم پرداخت آن در ید خواهان و نیز امضاء خواهان در ذیل چک توسط بانک محال علیه و 
اینکه خوانده ردیف اول دلیل و مدرکى دال بر پرداخت وجه چک ارائه نداده لذا دادگاه دعوى خواهان را وارد دانسته و 
خوانده ردیف اول را مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى محکوم به پرداخت مبلغ 268363794 
ریال در وجه خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ 7457733 ریال بابت هزینه دادرسى و 764731 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و با توجه به اینکه چک موضوع خواسته فاقد تاریخ صدور مى باشد مستند به مواد 311 و 223 قانون تجارت در 
چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادرکننده برسد و در صورتى که فاقد تاریخ باشد اعتبار و امتیاز چک 
را نداشته و دارند صرفاً مى تواند علیه صادرکننده طرح دعوى نماید و نظر به مراتب مذکور خسارت تأخیر تأدیه در تاریخ 
95/11/1 زمان تقدیم دادخواست تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمى بانک مرکزى در حق خواهان محکوم مى 

نماید و درخصوص دعوى خواهان به طرفیت آقایان على اصغر حبیبى، احمدرضا صالحى، محمد پناهى نظر به مراتب 
مذکور قابل استماع نبوده و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوى صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف 
مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 610 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /5/826
ابالغ راى

کالسه پرونده: 66/96 شماره دادنامه: 197- 96/5/4 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
خواهان: حسن علیزاده با وکالت اکرم شیرازى فرزند حسین- نشانى: زرین شهر- خ کاشانى- روبروى دادگسترى 
خوانده: رضا حسنى سیانکى فرزند قنبر- نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه سفته گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت 
بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى حســن علیزاده با وکالت خانم اکرم شیرازى 
فرزند حسین به طرفیت آقاى رضا حسنى سیانکى فرزند قنبر مبنى بر مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه 2 سفته 
به شماره 945553 و 136667 بانضمام مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، شورا با 
عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق ســفته مذکور که به دلیل عدم واخواست سند عادى تلقى مى گردد و با 
توجه به اینکه خوانده در جلسه رسیدگى شورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى ننموده و الیحه اى از جانب ایشان مبنى بر 
پرداخت دین واصل نگردیده است و با نظر به اینکه به موجب قانون امضاى هر کس بروى سند یا نوشته اى بر علیه 
آن شخص دلیل است خواسته خواهان محرز تشخیص  و لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 307 قانون تجارت و ماده 1301 قانون مدنى حکم 
به محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان 
تقدیم دادخواست (96/01/28) لغایت زمان وصول محکوم به وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى و پرداخت مبلغ 
یک میلیون و شصت هزار ریال بابت خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف 
مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 603 شعبه چهارم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /5/827
ابالغ راى

کالسه پرونده: 353/94 شماره دادنامه: 28- 96/1/30 مرجع رسیدگى: شوراى حل اختالف باغبادران خواهان: نبى 
ا... کرباسیان فرزند سلیمان- باغبادران خ ش رجائى ك ش مسعود امیرى خوانده: عادل خسرویان- اصفهان خ ازادى 
30 هکتارى مقابل مجتمع شفق پ 876 فعال مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم این شورا داشته که پس از ثبت به کالسه فوق شورا در وقت مقرر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. رأى شــورا: درخصوص دعوى نبى ا... کرباسیان فرزند سلیمان به طرفیت عادل خسرویان 
به خواسته مطالبه مبلغ 46/670/000 ریال بابت وجه یک فقره رسید عادى مورخ 93/2/6 با احتساب خسارت تأخیر 
تادیه و هزینه دادرسى، شورا با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده در جلسات رسیدگى شورا حاضر نشده 
و الیحه اى نیز ارسال ننموده، بنابراین اشتغال ذمه وى محرز است لذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخ 95/12/18 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستندا به ماده 9 قانون شوراهاى حل 
اختالف و مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 46/670/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرس در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/4/6 لغایت اجراى حکم در شعبه اجراى احکام 
محاسبه و به خواهان پرداخت خواهد شد. راى صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى باغبادران مى باشد. شعبه 1 

حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبادران /5/828
حصر وراثت

شماره 71/96- 96/5/16 ایران صالحى داراى شناسنامه شماره 42 به شرح دادخواست به کالسه 71/92 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم صالحى بشناسنامه 13 در تاریخ 95/4/3 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خداداد صالحى به ش.ش 11 
فرزند متوفى 2- داریوش صالحى به ش.ش 452 فرزند متوفى 3- توران صالحى به ش.ش 21 فرزند متوفى 4- پروین 
صالحى به ش.ش 1054 فرزند متوفى 5- فرحناز صالحى به ش.ش 1055 فرزند متوفى 6- سودابه صالحى به ش.ش 
392 فرزند متوفى 7- سمیه صالحى به ش.ش 179 فرزند متوفى 8- مهدى صالحى به ش.ش 295 فرزند متوفى 
9- سجاد صالحى به ش.ش 1160147469 فرزند متوفى 10- زهرا صالحى به ش.ش 6200082294 فرزند متوفى 
11- مریم زکى پور تخت چوب به ش ملى 4689492778 فرزند نورمحمد همسر متوفى 12- ایران صالحى به ش.ش 
42 فرزند عباسعلى همسر متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 630 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک)/5/829
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان احمدقلى پورقاسمیان با وکالت محسن بهارلویى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
مریم شفیعى فرزند احمد به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
192/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/25 ساعت 4/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور 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 شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 

شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5490 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/830
ابالغ 

شــماره پرونــده: 139604002129000071/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600090 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000475 بدین وسیله به حمزه خدابخشیان چرمهینى، نام پدر: عبدالحسین، شماره شناسنامه: 
3375، شماره/ شناسه ملى: 6209466370، متولد: 1357/07/20، به نشانى: چرمهین خیابان شهید یحیى قادرى 
کوچه مقداد ابالغ مى شود که بانک کشاورزى چرمهین به استناد قرارداد بانکى شماره 762315800 جهت وصول 
مبلغ 573/684/761 ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت تا تاریخ 1396/01/30 و از تاریخ مذکور تا 
روز تسویه کامل بدهى روزانه مبلغ 410/000 ریال بانضمام حق االجراى متعلقه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به شماره کالسه 9600090 در این واحد اجرا تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/04/14 
مامور ابالغ، ابالغ واقعى به شما در آدرس فوق به شرح اعالمى بانک بستانکار میسر نگردید، لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت.ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/5/832
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000077/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600096 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000466 ابالغ اجرائیه به آقاى ســلمان پورعلى مدیون پرونده کالسه 9600096 لنجان بدین 
وسیله به آقاى سلمان پورعلى، نام پدر: منصور، شماره شناسنامه: 429، شماره/ شناسه ملى: 6209705774، متولد: 
1361/08/22، به نشانى: چرمهین بلوار امام کوچه قائم ابالغ مى شود که بانک کشاورزى چرمهین به استناد قرارداد 
بانکى شماره 589451985 جهت وصول مبلغ 287/114/179 ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت 
تا تاریخ 1396/03/01 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى روزانه مبلغ 95/000 طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600096 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/04/14 مامور 
ابالغ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد 

یافت. واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/5/833
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000077/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600096 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000465 ابالغ اجرائیه به آقاى عبدالرضا پورعلى مدیون پرونده کالسه 9600096 لنجان بدین 
وسیله به آقاى عبدالرضا پورعلى، نام پدر: منصور، شماره شناسنامه: 1346، شماره/ شناسه ملى: 1284814610، متولد: 
1352/09/10، به نشانى: چرمهین بلوار امام کوچه قائم ابالغ مى شود که بانک کشاورزى چرمهین به استناد قرارداد 
بانکى شماره 589451985 جهت وصول مبلغ 287/114/179 ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت 
تا تاریخ 1396/03/01 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى روزانه مبلغ 95/000 طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600096 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/04/14 مامور 
ابالغ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد 

یافت. واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/5/834
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000074/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600093 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000468 بدین وسیله به آقاى سجاد نعمتى چرمهینى، نام پدر: نعمت اله، شماره شناسنامه: 118، 
شماره/ شناسه ملى: 6209818234، متولد: 1362/03/23، به نشانى: چرمهین- بلوار آبشار- خیابان معرفت ابالغ 
مى شود که بانک کشاورزى چرمهین به استناد قرارداد بانکى شماره 661761543 جهت وصول مبلغ 431/000/798 
ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت تا تاریخ 1396/01/26 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهى روزانه مبلغ 180/000 ریال بانضمام حق االجراى متعلقه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9600093 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/04/14 مامور ابالغ، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. ابراهیمى- مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/5/835
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000075/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600094 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000469 بدین وسیله به آقاى مجید نعمتى چرمهینى، نام پدر: نعمت اله، شماره شناسنامه: 121، 
شماره/ شناسه ملى: 6209801447، متولد: 1356/10/05، به نشانى: چرمهین بلوار آبشار خیابان سعدى ابالغ مى 
شود که بانک کشاورزى چرمهین به استناد قرارداد بانکى شماره 672493579 جهت وصول مبلغ 514/183/698 
ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت تا تاریخ 1396/01/26 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهى روزانه مبلغ 225/000 ریال بانضمام حق االجراى متعلقه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9600094 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/04/14 مامور ابالغ، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. واحد 

اجراى اسناد رسمى لنجان/5/836
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000076/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600095 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000467 بدین وسیله به آقاى مهدى بخشى چرمهینى، نام پدر: عباس، شماره شناسنامه: 187، 
شماره/ شناسه ملى: 6209811094، متولد: 1360/02/01، به نشانى: چرمهین خ دکتر ملک افضلى کوچه رسالت ابالغ 
مى شود که بانک کشاورزى چرمهین به استناد قرارداد بانکى شماره 714869163 جهت وصول مبلغ 355/315/670 
ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت تا تاریخ 1396/01/28 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهى روزانه مبلغ 180000 ریال بانضمام حق االجراى متعلقه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9600095 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/04/14 مامور ابالغ، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. واحد 

اجراى اسناد رسمى لنجان/5/837
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000073/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600092 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000477 بدین وسیله به آقاى اکبر خدابخشى چرمهینى، نام پدر: اله یار، شماره شناسنامه: 27، 
شماره/ شناسه ملى: 6209756417، متولد: 1340/02/03، به نشانى: چرمهین بلوار آبشار خ سعدى ابالغ مى شود که 
بانک کشاورزى چرمهین به استناد قرارداد بانکى شماره 718660509 جهت وصول مبلغ 385/883/097 ریال بابت 
اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت تا تاریخ 1396/01/27 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى روزانه 
مبلغ 210/000 ریال بانضمام حق االجراى متعلقه طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
شماره کالسه 9600092 در این واحد اجرا تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/04/14 مامور ابالغ، ابالغ واقعى 
به شما در آدرس فوق به شرح اعالمى بانک بستانکار میسر نگردید. لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان 

خواهد یافت. ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/5/838

ابالغ اجراییه
شــماره پرونــده: 139604002129000073/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600092 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000478 بدین وسیله به آقاى حســنعلى جوزى نجف آبادى، نام پدر: محمد، شماره شناسنامه: 
626، شــماره/ شناســه ملى: 1090818671، متولــد: 1325/09/29، به نشــانى: چرمهین محله خشــک آباد 
ابالغ مى شود که بانک کشــاورزى چرمهین به اســتناد قرارداد بانکى شــماره 718660509 جهت وصول مبلغ 
385/883/097 ریال بابت اصل و ســود و خســارت تاخیر تادیه تســهیالت تا تاریــخ 1396/01/27 و از تاریخ 
مذکور تا روز تســویه کامل بدهى روزانه مبلغ 210/000 ریال بانضمام حق االجــراى متعلقه طبق مقررات علیه 
شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شــماره کالســه 9600092 در این واحد اجرا تشــکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1396/04/15 مامور ابالغ، آدرس شــما به شــرح متن سند شناســایى نگردید، لذا بنا به تقاضاى 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى 
آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت.  ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى 

لنجان/5/839
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000071/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600090 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000476 بدین وسیله به ابوطالب رشیدى ده صحرائى، نام پدر: خانجان، شماره شناسنامه: 100، 
شماره/ شناسه ملى: 6209671391، متولد: 1355/06/30، به نشانى: چرمهین بلوار معلم کوچه شهید دستغیب ابالغ 
مى شود که بانک کشاورزى چرمهین به استناد قرارداد بانکى شماره 762315800 جهت وصول مبلغ 573/684/761 
ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت تا تاریخ 1396/01/30 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهى روزانه مبلغ 410/000 ریال بانضمام حق االجراى متعلقه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9600090 در این واحد اجرا تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/04/15 مامور ابالغ، ابالغ 
واقعى به شما در آدرس فوق به شرح اعالمى بانک بستانکار میسر نگردید، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 

جریان خواهد یافت. ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/5/840
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000071/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600090 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000474 بدین وسیله به احمدرضا شــاه مولى چرمى، نام پدر: ابراهیم، شماره شناسنامه: 3717، 
شماره/ شناسه ملى: 6209417280، متولد: 1359/11/16، به نشانى: چرمهین بلوار بسیج خیابان شهید دفتریان ابالغ 
مى شود که بانک کشاورزى چرمهین به استناد قرارداد بانکى شماره 762315800 جهت وصول مبلغ 573/684/761 
ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت تا تاریخ 1396/01/30 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهى روزانه مبلغ 410/000 ریال بانضمام حق االجراى متعلقه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9600090 در این واحد اجرا تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/04/14 مامور ابالغ، ابالغ 
واقعى به شما در آدرس فوق به شرح اعالمى بانک بستانکار میسر نگردید، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 

جریان خواهد یافت. ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/5/841
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000071/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600090 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000473 بدین وسیله به مجید اســماعیلى چرمهینى، نام پدر: فتح اله، شماره شناسنامه: 100، 
شماره/ شناسه ملى: 6209797741، متولد: 1355/03/10، به نشانى: چرمهین خیابان شهید امانى ابالغ مى شود 
که بانک کشاورزى چرمهین به استناد قرارداد بانکى شماره 762315800 جهت وصول مبلغ 573/684/761 ریال 
بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/01/30 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى روزانه مبلغ 
410/000 ریال بانضمام حق االجراى متعلقه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9600090 در این واحد اجرا تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/04/15 مامور ابالغ، ابالغ واقعى به شما در آدرس 
اعالمى بستانکار میسر نگردید، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. ابراهیمى- مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/5/842
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000094/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600119 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000489 بدین وســیله به آقاى بهرام کریمى چرمهینى، نام پدر: رحیم، شماره شناسنامه: 13، 
شماره/ شناســه ملى: 6209795013، متولد: 1354/01/22، به نشــانى: چرمهین بلوار امام پشت داروخانه دکتر 
امینى ابالغ مى شود که بانک کشاورزى چرمهین به استناد قرارداد بانکى شماره 686753293 جهت وصول مبلغ 
746/694/326 ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت تا تاریخ 1396/02/30 و از تاریخ مذکور تا 
روز تسویه کامل بدهى روزانه مبلغ 140/000 ریال بانضمام حق االجراى متعلقه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600119 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/04/25 مامور ، ابالغ 
واقعى به شما در آدرس فوق به شرح اعالمى بستانکار میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائى جریان خواهد یافت. ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/5/843
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000094/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600119 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000488 بدین وســیله به آقاى بهمن کریمى چرمهینى، نام پدر: رحیم، شــماره شناســنامه: 
4، شــماره/ شناســه ملى: 6209796788، متولد: 1355/02/01، به نشــانى: چرمهین بلوار امام پشت داروخانه 
دکتر امینى ابالغ مى شــود که بانک کشاورزى چرمهین به اســتناد قرارداد بانکى شــماره 686753293 جهت 
وصول مبلغ 746/694/326 ریال بابت اصل و ســود و خســارت تاخیر تادیه تســهیالت تا تاریخ 1396/02/30 
و از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهــى روزانه مبلــغ 140/000 ریال بانضمام حق االجــراى متعلقه طبق 
مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9600119 در این اداره تشــکیل شده و طبق

 گزارش مورخ 1396/04/25 مامور ، ابالغ واقعى به شما در آدرس فوق به شرح اعالمى بستانکار میسر نگردیده است، 
لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/5/844
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مریم 
احمدى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 266/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/28 ساعت 11/30 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 شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. م الف:5509 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد  /5/849
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان على مختارى با وکالت خانم عظیمه صادقى-محمدلطفى جالل آبادى دادخواستى به طرفیت على اکبر عیسى 
پور چسلى فرزند بیت اله به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960559 ح2 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 96/07/19 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده على اکبر 
عیسى پور چسلى فرزند بیت اله 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:5513- شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/ 5/850
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730403034 شماره پرونده: 9609983730400370 شماره بایگانى شعبه: 960371 
خواهان: فتح اله ناصحى فرزند محمود دادخواستى به طرفیت خوانده بهنام مورموگویى فرزند خسرو به خواسته مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960371 ح/4 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن یکشنبه 
96/06/26 و ساعت 10 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:5515- شعبه 

4 دادگاه عمومى حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/ 5/851
حصر وراثت

 رضاعباسى داراى شناسنامه شماره 132 به شرح دادخواست به کالسه 493/96 از این دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منیژه عباسى بشناسنامه 2103 در تاریخ 85/03/20 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-زهراعباسى ش ش 388، 2-رضاعباسى ش ش 
132،  3-اعظم عباسى ش ش 586، 4-مریم عباسى ش ش 2441، (فرزندان متوفى)، 5-محمودعباسى ش ش 18 
(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 کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف:5516 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/852  

اجراییه
 شماره 72/96 ش ح8 به موجب راى شماره 253 تاریخ 96/03/18 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها 1.یوسف دادخواه2.ناصرآینه حیدرى به نشانى هردو مجهول المکان، محکوم 
علیه ردیف دوم محکوم است به انتقال سندخودروى پراید بشماره انتظامى 65-845س38 و نیم عشر دولتى محکوم 
له: سیف اله احمدى به نشانى: نجف آباد خ قدس شرقى تقاطع یزدانمهر پ212. 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:5508-شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/853
اجراییه

 شــماره 52/95 ش ح6 به موجب راى شــماره 276/95 تاریخ 95/06/31 حوزه 6 ویالشهر شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه لیال شــهبازیانى نژاد به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ پنجاه و شــش میلیون و پنجاه هزارریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ نهصدوبیست 
هزار و هفتصد و پنجــاه ریال بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت 
تاخیردرتادیه از مورخ 94/02/15 و 94/03/20 و 94/02/05 لغایت اجراى کامل دادنامه درحق محکوم له فریدون 
قائدى با وکالت محمدلطفى به نشانى نجف آباد خ امام خمینى باالتر از چهارراه شهردارى کوچه شهامت، و پرداخت
 دومیلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى. 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 
باشــد 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:5514-شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد((ویالشهر))/ 5/854
مزایده

مزایده امــوال غیر منقول اجــراى احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقــى فالورجان در نظــر دارد در پرونده 
شــماره اجرائى 950336 موضــوع علیه مجید ربیعى و لــه محمدتقى مــرادى در تاریــخ 96/06/20 به منظور 
فروش ملکى 17/70حبه از 72حبه یک باغ نیمه محصور به مســاحت تقریبى 4000 متر که دردو جبهه شــمالى 
و غربى داراى دیوارکشــى بلوك بوده و در جهات دیگر داراى مرز مشــترك مى باشــد . ســاختمانى به مساحت

 تقریبى 30مترمربع و اســتخر ذخیره آب دارد . درختان آن حدود یک ســاله مى باشــند ملکى آقاى مجید ربیعى 
واقع در روســتاى رارا صحراى مگــرد و حدود اربعــه آن حدى به باغ آقــاى على عقیلى و حدى به زمین شــیخ 
رضا و شــرکا و حدى به گذرخاکى اصلى و حدى به گذر خاکى فرعى مى باشــد که ملک مذکور مشــاع و متعلق 
حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 318 
برگزار نماید. ملک موضوع مزایده توسط کارشناش رسمى دادگسترى به مبلغ 491/699/000 ریال ارزیابى شده است 
. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از 
قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 
برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به همراه 

داشته باشند . م الف : 471 حمیدیان – دادورز اجراى احکام شعبه اول حقوقى فالورجان  5/862
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امکان تشخیص کاالهاى اصل 
از تقلبى فراهم شد

گمرك ایران شــرایطى فراهم کرده است تا عالوه 
بر ارائه خدمات 24 ســاعته، مواردى از جمله امکان 
تشخیص کاالى اصل از تقلبى، تشخیص گوشى هاى 

تلفن همراه اصلى و... فراهم شود.
با استفاده از خدمات جدید گمرك مى توان از قیمت 
واقعى، برند و کشور سازنده تمامى کاالهاى وارداتى 
با خبر شد و کاالى مشــابه اصلى یا تقلبى و گران را 

نخرید.
همچنیــن این امــکان بــا گمــرك الکترونیک 
فراهم شــده تا مردم از اصالت موبایــل خود مطلع 
 imei شوند، به طورى که از طریق پیامک کردن کد
به شماره 30008887 یا مراجعه به آدرس اینترنتى 
مى توان از قاچاق نبودن گوشــى تلفــن همراه خود 

مطمئن شد.

تعیین تکلیف شماره هاى 909 
در ماه جارى

معاون مشتریان شــرکت مخابرات ایران از تعیین 
تکلیف شماره هاى 909 شــبکه هوشمند کشورى 
(IN) به زودى خبر داد و گفــت: موضوع همین ماه 

حل خواهد شد.
داوود زارعیان اظهار داشت: مشکل حوزه IN آنالین 
نبودن شــارژینگ است که زیرســاخت کارکردها 
را بــا تأخیر بــه مخابــرات ارائه مى دهــد. این امر

 باعث ایجاد قبض هاى نامتعارف براى برخى مردم 
شده و شــکایت در این باره به مخابرات بسیار ارجاع 

مى شود.

فراخوان دوباره بانک مرکزى 
از متقاضیان وام ازدواج

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزى بر اســتفاده هرچه 
سریع تر زوج هاى جوان از فرصت استثنایى و بسیج 
نظام بانکى کشور براى وام ازدواج تأکید کرد و گفت: 
متقاضیان دریافت وام ازدواج هرچه زودتر تشــکیل 

پرونده دهند.
على اصغر میرمحمدصادقى گفت: نظام بانکى کشور 
اکنون آمــاده پرداخت وام قرض الحســنه ازدواج با 
سهل ترین شرایط به متقاضیان است و به همین دلیل 
یک فرصت مناسب پیش روى زوج هاى جوان قرار 
گرفته تا در کمترین زمان ممکن و با شرایط مناسب، 
هر یک ده میلیون تومان از شبکه بانکى، وام ازدواج 

دریافت کنند.
مدیــرکل اعتبــارات بانــک مرکــزى بــا بیان 
اینکه اجراى ایــن طرح تا پایان شــهریورماه ادامه 
خواهد داشــت، افزود: بر اســاس آمارهاى رسمى 
هر یک از بانک هاى مشــارکت کننده در این طرح، 
اکنون شــرایط خوبى بــراى پرداخت تســهیالت

 دارند.

به فکر 
افزایش وام مسکن هستیم

حامــد مظاهریان،معــاون وزیر راه و شهرســازى 
گفت: سیاســت کالن ما حمایت از نرخ پایین بهره،

 افزایــش رقــم و نیــز طوالنــى شــدن مــدت 
بازپرداخــت تســهیالت مســکن و افزایــش 
وام مســکن اســت و شــرط ایــن مســئله هم 
این اســت که نظــام بانکــى بتوانــد خــود را از 

دارایى هاى سمى آزاد کند.

زمان واریز یارانه مرداد 
اعالم شد

هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدى ساعت 24 پنج 
شنبه (26 مرداد ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز 
و از بامداد روز جمعه 27 مرداد ماه 96 قابل برداشت 

خواهد شد.
الزم به ذکر اســت که مبلغ یارانه دریافتى هر یک 
از مشــموالن دریافت یارانه نقدى همانند ماه هاى 

گذشته 45 هزار و 500 تومان است.

ویترین

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تا پایان 
سال 1395 در داخل شهرك هاى صنعتى درحدود 14/5 
درصد بنگاه ها به طور کامل تعطیل بودند، گفت: بر اساس 
آخرین آمار تا پایان خرداد امسال این رقم به 20 درصد 

رسیده است.
علــى یزدانى اضافه کرد: بر اســاس اصالحــى که بنا 
به پیشــنهاد ســازمان صنایــع کوچک و بــا موافقت 
وزیــر به همــه اســتان هــا ابالغ شــد تعــدادى از 
پروانه هاى بهره بردارى و حتى جوازهاى تأســیس را 
همکاران ما در ســازمان هاى صنعت، معدن و تجارت 
استان ها باطل کردند زیرا اصًال فعالیتى نداشتند یا تغییر 

فعالیت داده بودند.
وى در ادامه اذعان  داشت: 64 درصد واحدهاى صنعتى
ما در داخل شــهرك ها با ظرفیت بیش از 50 درصد کار 
مى کنند و 29 درصد بــاالى 70 درصد در حال فعالیت 
هســتند؛ 35 درصد بین 50 تا 70 درصد و درحدود 36 

درصد هم زیر 50 درصد در حال کار هستند.
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اظهــار 
498 بنــگاه کوچــک را در  داشــت: هــزار و 
داخل شهرك هاى صنعتى شناســایى کرده ایم که در 
برنامه امسال ما بیش از دو میلیارد دالر صادرات خواهند 

داشت.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بسته شدن 
سایت ثبت سفارش خودرو غیرقانونى است، گفت: خسارت 
واردکنندگان در بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو را به 

صورت قانونى پیگیرى قضائى خواهیم کرد.
فرهاد احتشــام زاده با بیان اینکه خسارت واردکنندگان در 
بسته شدن ســایت ثبت ســفارش در مراجع قضائى حتمًا 
بررسى مى کنیم، افزود: براساس ماده 5 قانون بهبود فضاى 
کسب و کار که در انتهاى سال گذشته نیز تأکیداتى از سوى 
معاون اول رئیس جمهور در اجرایى شــدن آن مطرح شد، 
دستگاه ها باید حتمًا در تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها 
نظر تشکل هاى تخصصى را جویا شــوند. با توجه به این 

موضوع باید بگویم وزارت صنعت اصًال در ممنوعیت ثبت 
ســفارش خودرو با فعاالن این حوزه مشورتى نکرده است.

وى تصریح کرد: اقدام وزارت صنعت در بسته شدن سایت 
ثبت سفارش خودجوش و بدون رعایت قوانین بوده است.

گفتنى است؛ رئیس ســازمان توسعه تجارت در مورد بسته 
بودن سایت ثبت سفارش خودرو اظهار داشت: ثبت سفارش 
واردات خودرو تا زمان تصویب طرح تصویب ســاماندهى 

واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد.
مجتبى خسروتاج اظهار داشت: از آنجا که مى خواستیم طبق 
دستورالعمل جدید واردات خودرو و شفافیت واردات حرکت 

کنیم جلوى ثبت سفارش را گرفتیم.

غیرقانونى بودن بسته شدن 
سایت ثبت سفارش خودرو 

واحدهاى صنعتى بیشترى 
امسال تعطیل شدند

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکارى اعالم کرد: 
بیمه بیکارى براى آن دسته از کارگران قبًال شاغل که 
بدون میل و اراده خود از کار بیکار شده و مشمول قانون 
کار، قانون کار کشاورزى و قانون تأمین اجتماعى باشند 

برقرار مى شود.
کریم یاورى اعالم کرد: ســقف بیمه بیــکارى براى 
کارگران مشمول به نسبت ســابقه کار براى کارگران 
مجرد حداقل شش ماه و حداکثر 36 ماه و براى کارگران 

متأهل حداقل 12 ماه و حداکثر 50 ماه است.
وى افزود: مــدت دریافت مقررى بیمــه بیکارى جزو 
سوابق پرداخت حق بیمه شــده از نظر بازنشستگى، از 
کار افتادگى و فوت محسوب مى شود و کارگرانى که در 
زمان دریافت مقررى بیمه بیکارى به شغل یا مشاغلى 
گمارده شــوند که میزان حقوق و مزایاى آن از مقررى 
بیمه بیکارى متعلقه کمتر باشــد مابه التفاوت دریافتى 

بیمه شده از حساب بیمه بیکارى پرداخت مى شود.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکارى وزارت تعاون، 

کار ور فاه اجتماعى در ادامه با بیان اینکه کارگران  بیمه 
شــده مکلفند ظرف 30 روز از تاریخ بیکارى با اعالم 
مراتب به واحد هاى تعاون، کار و رفاه اجتماعى آمادگى 
خود را براى اشتغال به کار تخصصى یا کار مشابه اعالم 
کنند، تأکید کرد:  مقــررى بیمه بیــکارى از روز اول 

بیکارى قابل پرداخت است.

معــاون وزیــر تعــاون در امــور روابــط کار از آغاز 
بــه کار ســامانه هاى «ثبــت قراردادهــاى کار» و 

«ثبت دادخواست» از دو هفته آینده خبر داد.
احمد مشیریان گفت: در راســتاى راه اندازى سامانه 
جامع روابط کار به زودى طى دو هفته آینده دو سامانه 
«ثبت قراردادهاى کار» و «ثبت دادخواســت ها» در 
یک یا دو استان به صورت آزمایشى فعالیت خود را آغاز 
مى کنند و پس از شناسایى نقاط ضعف در سراسر کشور 

اجرایى مى شود.
وى در پاسخ به این ســئوال که چرا مدت زمانى براى 
قراردادهاى موقت کار تعیین نشــده اســت؟ گفت: 
بر اســاس تبصره 2 ماده 7 قانون کار کــه کارهاى با 
ماهیت مستمر تعریف شده، بخشنامه اى از طرف اداره 
کل روابط کار وزارت تعاون صادر شــده بود که در آن 
اعالم شــده بود در صورتى که قرارداد کار به صورت 
صریح و ضمنى تجدید شود دائم تلقى مى شود اما این 

بخشنامه توسط دیوان عدالت ادارى نقض شد.
وى با بیان اینکه تعیین مدت زمان براى قراردادهاى 

موقت تابع مقررات و آیین نامه  اســت افزود: به همین 
دلیل در نظر داریــم در مرحله اول بــا تعیین حداکثر 
مدت موقت براى کارهاى با «ماهیت غیرمســتمر» 

ساماندهى قراردادهاى کار را کلید بزنیم.

 واژه «پول الزم» در بازار مسکن معناى مشخصى دارد 
و معموًال به سه گروه ممکن است اطالق شود: نخست 
ســازنده اى که براى اجراى پروژه هاى بعدى به فوریت 
نیازمند نقدینگى اســت؛ دوم مالکانى که به دلیل اتفاق 
نابهنگام و بعضًا ناگوارى به منظــور تأمین هزینه هاى 
ضرورى خاص نظیر هزینه درمان ملــک خود را براى 
فروش عرضه کرده اند؛  گروه سوم نیز کسانى هستند که 
به دلیل مهاجرت ناگزیر بــه فروش زودهنگام آپارتمان 
خود هستند. اما این روزها فروشــندگان یا واسطه هاى 
فروش برخى آپارتمان ها که دچار نقص اساسى هستند، 
تالش مى کنند با سوء استفاده از واژه «پول الزم» قیمت 
پایین این آپارتمان ها را که به اشکال آنها برمى گردد، به 

نوعى توجیه کنند.
یک نمونه از فایل هاى فروش که در زمره «پول الزم هاى 

تقلبى» به شــمار مى رود و این روزها در بازار مســکن 
«باب» شده اســت، مربوط به ســاختمان هایى است 
که پروژه هاى مزاحــم در اطراف آنها در حال ســاخت

 است. 
این پروژه هاى مزاحم شــامل مجتمع هاى تجارى چند 
منظوره، مراکز آموزشى همچون مدرسه و مؤسسات پر 
رفت وآمد و نیز دیگر کاربرى هاى جاذب جمعیت است که 
قطعًا به بروز مشــکالتى براى همسایگان مجاور منجر 
خواهد شد. از این رو متقاضیان خرید مسکن باید در برابر 
فایل هاى زیر قیمت و مواردى که با قید «پول الزم» با 
قیمت هاى پایین تر از سطح مورد انتظار عرضه مى شوند، 
با تردید مواجه شــوند و عالوه بر بررسى دقیق نقشه و 
امکانات آپارتمان، درباره همجــوارى آنها با پروژه هاى 

مزاحم نیز تحقیق کنند.

در سال هاى گذشــته صادرات کولرهاى آبى 
توانسته اســت ارزآورى خاصى براى کشور به 
همراه داشته باشد به گونه اى که در سال 1395 
در مجموع ارزش صــادرات این بخش به 147 
میلیون دالر رســیده و از نظر وزنى نیز 47 هزار 
و 500 تــن کاال به کشــورهاى مختلف صادر 

شده است.
البته این آمار در مقایسه با سال 1394 با کاهش 
11 میلیــون دالرى همــراه بوده و نســبت به 
سال هایى مانند ســال 1389 که صادرات این 
بخش به 190 میلیون دالر رسیده بود، فاصله اى 
قابل توجه دارد اما همچنان عراق، افغانســتان، 
ســودان، ترکیه، اردن و ایتالیا به عنوان بازارى 

براى صادرات این کاال به شمار مى روند.
 نکته جالب آنکه 93 درصد صادرات کولرهاى 
آبى بــه مقصد عراق بــوده و 5 درصــد آن به 
افغانســتان صادر مى شــود. در کنار صادرات 
کولرهاى آبى در ایــن حوزه وارداتى نیز صورت 
مى گیرد که حجم واردات ایــن کاال به مراتب 
کمتر از صادرات آن بوده و در سال گذشته تنها 
300 هزار دالر ارز از کشور براى واردات کولرهاى 

آبى خارج شده است.
کشــورهاى ایتالیا، چین، هند و امارات متحده 
عربى به عنوان عمده صادرکنندگان این کاال به 

ایران شناخت شده اند.  

پــس از توافــق اولیــه، بانک ها بــه صــورت چراغ 
خاموش نرخ هاى ســود ســپرده را تا حدودى کاهش

 داده اند، بــه طورى که اغلب بانک هــاى دولتى، اصل 
چهل و چهارى و برخى بانک هاى خصوصى متوســط 
سود ســپرده ها را حداقل 15 و حداکثر 19 درصد تعیین

 کرده اند. 
در هفته هاى گذشــته بحث هاى زیادى براى کاهش 
نرخ ســود بانکى مطرح شــد و حتى غالمحسین تقى 
نّتاج، مدیرعامل بانک قوامین از توافــق اولیه بانک ها 
براى کاهش نرخ سود بانکى و رعایت نرخ هاى مصوب 

خبر داد.
پیگیر ى ها از شعب بانک ها نشــان مى دهد بانک هاى 
دولتى و نیمه  دولتى و برخــى بانک هاى خصوصى به 
سمت کاهش نرخ ســود حرکت کرده اند اما تعدادى از 
بانک هاى خصوصى همچنان نرخ سود باالى 20 درصد 

پرداخت مى کنند.
پیش از این نرخ ســود در اغلب بانک ها و مؤسســات 
20 تــا 24 درصد اعــالم مى شــود که در ایــن بین

 این ارقام فوق بیانگر کاهش نســبى نرخ هاى ســود 
ســپرده اســت. هر چند که هنوز با نرخ هــاى مصوب

 فاصلــه دارد و نرخ بانک هاى کوچک فراتر از ســایر 
بانک هاست.

از نیمه دوم سال 95 تا ماه گذشته اغلب بانک ها نرخ هاى 
سود باالى 20 درصد به سپرده  گذاران پیشنهاد و پرداخت 

مى کردند.
پرداخت سود هاى باال عالوه بر اثرات بسیار مخرب در 
ترازنامه بانک ها، قانون بانکدارى بدون ربا را که پرداخت 
سود به صورت على الحساب و تعیین سود قطعى پس از 
اتمام ســال مالى بود به طور کلى مخدوش و غیرقابل 

اجرا کرده بود.
البته نرخ هاى فعلى همچنان باالســت و بــا نرخ تورم 
فعلى و حتى دورنماى تورم و شــرایط اقتصادى کشور

ســازگارى نــدارد، اما بــا نرخ  هایــى که بــه تازگى 
کاهش یافته، امید به ادامه کاهش ها در آینده را تقویت 

مى کند.
بر اســاس این گزارش، بدیهى ترین اثــر فرابانکى نرخ 

سود باالى سپرده، افزایش هزینه تأمین مالى (افزایش 
سود تســهیالت) و کاهش ســرمایه گذارى در اقتصاد

 است. 
بســیارى از فعالیت هاى اقتصــادى با توجــه به نرخ 
تــورم 10/3 درصــدى، توجیــه اقتصادى خــود را از 
دســت مى  دهد و فعاالن اقتصادى دیگر تمایلى براى 
ورود به بخش تولیــد و ســرمایه گذارى در این بخش 

نخواهند داشت.
تأثیر نرخ سود باالى بانکى در آمار بانک مرکزى از رشد 
منفى تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال هاى 94 و 

95 کامًال مشهود بوده است.

بانک نرخ سود سپرده
صادرات حداقل 15 و حداکثر 18 درصد
کشاورزى حداقل 15 و حداکثر 18 درصد

ملى حداقل 15 و حداکثر 18 درصد
آینده حداقل 22 و حداکثر 23 درصد
سپه حداقل 15 و حداکثر 18 درصد

اقتصاد نوین حداقل 15 و حداکثر 19 درصد
ملت حداقل 15 و حداکثر 19 درصد

مؤسسه ملل حداقل 19 و حداکثر 22 درصد
سینا حداقل 18 و حداکثر 20 درصد

پارسیان حداقل 18 و حداکثر 22 درصد

کاهش چراغ خاموش نرخ سود در بانک ها نگاهى به تولید و صادرات 
کولر آبى

 در روزهاى داغ تابستان

ماجراى پول الزم هاى تقلبى در بازار مسکن

احداث  «شهر خودرو» با مشارکت بانک شهر

شرایط بیمه بیکارى براى کارگران مشمول قانون کار

آغاز فعالیت سامانه ثبت قراردادهاى کار از 2 هفته آینده

مدیر عامل بانک شهر از احداث پروژه «شهرخودرو» با 
مشارکت این بانک خبر داد.

حسین محمد پورزرندى با تأکید بر اینکه توسعه پایدار 
شهرى بیش از هر زمان دیگرى براى کشورهاى در حال 
توسعه اهمیت دارد، گفت: 70درصد جمعیت ایران یعنى 
50میلیون نفر در شهرها زندگى مى کنند که پیش بینى 
مى شود در چندســال آینده جمعیت شــهرى ایران به 

80درصد جمعیت کل کشور برسد. 
وى افــزود: در چنین شــرایطى افزایش دسترســى 
شهروندان به خدمات و تســهیل در دریافت آن نقش 
مهمى در میزان رضایتمندى آنان دارد که با همین نگاه، 
بانک شهر طى چند سال اخیر با مشارکت در پروژه هاى 

مختلف در کالنشــهرها، سعى داشــته تا سطح کیفى 
زندگى شهروندان را هرچه بیشتر ارتقا دهد. پورزرندى 
با اشــاره به اقدامات این بانک در چند سال اخیر افزود: 
مشارکت در ســاخت خطوط مترو در تهران و بسیارى 
از کالنشــهرها، احداث بزرگراه ها ، پل هــاو... از جمله 

اقداماتى است که در این زمینه انجام شده است.
مدیرعامل بانک شهر در ادامه با بیان اینکه احداث پروژه 
«شهرخودرو» نیز در این راستا انجام شده است، افزود: 
این پروژه به عنوان پروژه اى خاص اســت که مى تواند 
عالوه بر دسترسى آسان براى شــهروندان از بسیارى 
از ترددهاى غیرضرورى جلوگیــرى کند و در کاهش 

آلودگى هوا نیز مؤثر باشد.

خاطر نشان کرد: پروژه «شهرخودرو» در پورزرنــدى 
زمینى به مساحت 82 هزار و 500مترمربع و با کاربرى 
تجارى - ادارى در حال احداث است که تمامى خدمات 
خریداران و فروشندگان خودرو به صورت متمرکز در آن 
تجمیع مى شود و به خریداران اجازه مى دهد به راحتى 
بتوانند خودرویى که براى فروش عرضه مى شــود را 

مشاهده کنند.
بر این اساس، پروژه «شهرخودرو» در قالب شش طبقه 
شامل یک طبقه زیر زمین با کاربرى پارکینگ، کارواش، 
تعویض روغنى، صافکارى نقاشــى، تعمیرگاه،انبارى 
و تأسیســات و طبقه همکف شــامل واحد تجارى-

نمایشگاهى و ادارى در حال ساخت است. 
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خدایا جانم را نخســتین نعمت گرانبهایى قرار ده که مى ستانى
 و نخســتین ســپرده اى قرار ده که از من باز پــس مى گیرى! 
خدایا ما به تو پناه مى بریم از آنکه از فرموده تو بیرون شویم، یا 
از دین تو خارج گردیم، یا هواهاى نفسانى پیاپى بر ما فرود آید، 

که از هدایت ارزانى شده از جانب تو سرباز زنیم.  
موال على (ع)

آگهى دعوت
از کلیه اعضاء کانون بازنشستگان نیروگاههاى استان اصفهان تقاضا مى شود رأس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 
96/06/31 در جلسه مجمع عمومى عادى که در محل سالن مجتمع فرهنگى نیروگاه اصفهان واقع در ابتداى اتوبان 
ذوب آهن- بلوار شفق (خیابان نیروگاه) تشکیل مى گردد، حضور بهم رسانند. ضمناً در صورتى که جلسه فوق الذکر 

به حد نصاب نرسد، جلسه بعدى روز جمعه مورخه 96/07/14 ساعت 9 صبح در همان محل برگزار مى گردد.
الزم به یادآورى است چنانچه افرادى مایل به عضویت در بازرسى کانون مى باشند، بایستى تقاضاى کتبى خود را به 
انضمام دو قطعه عکس و فتوکپى شناسنامه، فتوکپى کارت ملى حداکثر تا هفت روز بعد از انتشار این آگهى به دفتر 

کانون واقع در خیابان مدرس سرچشمه پالك 355 تحویل نمایند. 
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس          2- تصویب اساسنامه جدید              3- انتخاب بازرس

ه یأت مدیره کانون بازنشستگان نیروگاههاى استان اصفهان

«ستاد بزرگداشت چهلمین سال پیروزى انقالب اسالمى 
ایران به صــورت ملى در شــوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى فعال شده و مى خواهیم علیرغم همه توطئه هاى 
دشمنان، جشــن بزرگداشت چهلمین ســال پیروزى 
انقالب را در سال آینده با شکوهى ویژه برگزار کنیم و 

استان اصفهان نیز در این راستا نقش ارزنده اى دارد.»
قائم مقام شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى کشور در 
سفر به اصفهان، این مطلب را در جمع خبرنگاران اعالم 
کرد و گفت: امید است با شناخت بیشتر، بتوانیم دین خود 

را به انقالب اسالمى ایران ادا کنیم.
نصرت ا... لطفى همه مردم را اعضاى محورى و تأثیرگذار 
در شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى دانست و افزود: 
عامل ایجاد و استمرار انقالب اسالمى، مردم هستند که 
حمایت و حضور گسترده آنان در صحنه هاى مختلف، 

این امر را میسر کرده است.
وى با بیان اینکه دشــمنان در طــول پیروزى انقالب 
تاکنون انــواع توطئه ها را براى از بیــن بردن انقالب 
اســالمى به کار بســتند، گفت: اما مردم فهیم ایران 
اسالمى با حضور در همه صحنه ها، هماهنگى دشمن 
در به کارگیرى ترفندها را براى ضربه زدن به انقالب، 

خنثى کردند.
قائم مقام شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى کشور 
اظهار داشــت: در جنگ هایى که در گذشــته در ایران 
رخ داده بود همواره ما به دشــمن امتیاز داده بودیم ولى 
براى اولین بار و با قدرت و صالبت در هشت سال دفاع 
مقدس، پیروز جنگ شــدیم بدون اینکــه امتیازى به 
دشمن بدهیم و در حقیقت عامل خنثى سازى ترفندهاى 

دشمن، حمایت همه جانبه مردم بود.
لطفى افــزود: دو مقوله برگزارى انتخابات  و مراســم 
مختلف در مناسبت هاى گوناگون که شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى برگزار مى کند تجلى مردمى بودن نظام 

و بیانگر حمایت مردم از نظام است. 
وى ادامه داد: هرجا و هر زمان که نیاز به مشارکت مردم 

بود آنان در صحنه حضور یافته اند و شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى نیز هماهنگى و برنامه ریزى این مراسم  
را عهده دار بوده و در این میان اصحاب رســانه نیز در 

اطالع رسانى به موقع به مردم، تالش داشته اند. 
قائم مقام شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى گفت: هم 
ما در شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى و هم مردم در 
حقیقت همگى عضو یک خانواده هستیم و امید است 

توانسته باشیم خادم خوبى براى مردم باشیم.
وى اذعان داشت: شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
نه حزب، نه جناح و نه گروه است بلکه نهادى حاکمیتى 
است که براى اســتمرار نظام دینى، توفیق خدمت به 

مردم را دارد.
لطفى با اشــاره به شیطنت هاى دشــمن درباره اینکه 

نتوانیم بزرگداشت چهلمین سال انقالب را برگزار کنیم، 
تأکید کرد: دشــمنان این آرزو را به گور خواهند برد و با 
هوشیارى مردم این جشن در سال آینده با شکوه برگزار 

خواهد شد.
وى خاطرنشــان کرد: یکى از ابزارهــاى حفظ نظام، 
دشمن شناسى و مقابله با دشــمن و پى بردن به توطئه 
آنان است. این در حالى اســت که در طول سال انواع 
ســیاه نمایى ها اتفاق مى افتد اما همه این توطئه ها در 

ایام ا... با حضور مردم خنثى مى شود.
قائم مقام شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى کشور 
گفت: امروز دشــمن به دنبال جنگ ســخت نیست و 
باور دارد کــه توان آن را نیز ندارد اما درصدد اســت در 
کوتاه مدت با ایجاد ناامنــى، در میان مدت با وضعیت 

معیشــت مردم و در بلندمدت برانــدازى نظام دینى از 
طریق رفتار مردم، به اهداف خود دست یابد که در این 
راستا رسانه ها مى توانند نقش آفرین باشند و ترفندهاى 

دشمنان را خنثى کنند.
لطفى با قدردانى از اصحاب رســانه ها در یارى رسانى 
به شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
درخصوص انتخاب ســخنران در مراســم ها از سوى 
شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى در استان اصفهان 
و عدم هماهنگى با مسئوالن که انتقاداتى هم به همراه 
داشت گفت: بار دیگر تأکید مى کنم شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى یک نهاد حاکمیتى بوده و حزب و جناح 
نیست و نخواهد بود و این براى نظام بسیار مهم است 
و طبیعى است که شــرایطى براى دعوت از سخنرانان 

براى حضور در اصفهــان باید مدنظر باشــد اما ما در 
کل استان هاى کشور در مناســبت هاى ملى و فراگیر، 
خودمان مدیریت مى کنیم تا بتوانیم از همه سالیق براى 
تریبون عمومى با رعایت خطوط قرمز نظام، سخنران 

دعوت کنیم. 
وى افزود: ما هرگز سیاسى به معناى جناحى و بسته عمل 
نکرده ایم و نخواهیم کرد و بــراى همه گروه ها، ارزش 
و احترام قائلیم و از ما نباید توقع داشــته باشند کارکرد 

جناحى داشته باشیم.
لطفى شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
را در کشــور جزو برترین ها برشــمرد و گفت: شوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان مایه افتخار 
در همه عرصه هاســت و همواره پایبند آرمان ها بوده 

و حق مردم اصفهان هم هســت که اینچنین شوراى 
هماهنگى داشته باشند.

***
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان 
اصفهــان نیز به عنــوان میزبان این نشســت، ضمن 
خیرمقدم هدف از برگزارى این نشست را برنامه ریزى 
براى بزرگداشت چهلمین سال پیروزى انقالب اسالمى 
و... بیان کرد و افزود: دشمن به دنبال ایجاد ناامیدى در 
جوانان است و ما باید با هوشیارى و کارى فشرده، بتوانیم 
در جشن چهلمین سال پیروزى انقالب، دین خودمان 

را ادا کنیم.
جعفر عسگرى اظهار داشت: تریبون شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى در استان اصفهان، تریبون نظام است و 

تاکنون استقالل ما در استان حفظ شده است.
وى همچنین از خبرنگاران رسانه ها خواست تا با ارائه 
راهکارها و در نشستى هم اندیشــى که برگزار خواهد 
شد، نظرات خود را براى هرچه باشکوه تر برگزار شدن 
مراسمات چهلمین ســال پیروزى انقالب به شوراى 

تبلیغات اسالمى ارائه دهند.
***

در این نشست که جمعى از آزادگان و خانواده شهداى 
مدافع حرم در آســتانه 26 مرداد روز آزادى اسرا حضور 
داشتند برادر شهید مدافع حرم سجاد مرادى از خاطرات 
برادر شــهیدش گفت  و همچنین آزادگان ماشــاء ا... 
عسگرى زاده با هشت سال اسارت از دهاقان، محمدرضا 
سیدى از پرســنل ارتش با سه سال اســارت، مهدى 
وطنخواهان اصفهانى با هشــت سال اســارت و جابر 
المعى با هفت ســال اســارت به بیان خاطرات خود از 

دوران دفاع مقدس پرداختند.
در پایان این نشســت عالوه بر تجلیل از خانواده شهید 
مدافع حرم و آزادگان، براساس ارزیابى هاى انجام شده، 
از نشریه هایى که همکارى نزدیک با شوراى هماهنگى 

تبلیغات اسالمى استان داشتند قدردانى شد. 

قائم مقام شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى در اصفهان عنوان کرد:

شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان
 مایه افتخار در همه عرصه هاست

ساسان اکبرزاده

خرید انواع:خرید انواع:
لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى

سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى
ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو

انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...
مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت

پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى
آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس

کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...
انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.
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دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان
سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور
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د ز

آگهى مزایده نوبت دوم

CNG آگهى مزایده جایگاه

چاپ اول

نوبت اول

شهردارى بادرود به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد یک دستگاه لودر با مشخصات ذیل از طریق آگهى مزایده به فروش برساند.

شرایط مزایده
1- متقاضیان شرکت در آگهى مزایده جهت مالحظه وسیله نقلیه فوق الذکر و دریافت اطالعات کافى مى توانند به واحد خدمات موتورى شهردارى مراجعه 
نمایند.2- کلیه متقاضیان شرکت در مزایده مى بایستى 5 درصد قیمت پایه وسیله نقلیه موردنظر را طبق جدول فوق الذکر به حساب سپرده شهردارى به 
شماره 106682190001 نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و فیش مربوطه را پیوست مدارك نماید.3- کلیه متقاضیان با توجه به قیمت پایه حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز چهارشنبه 96/06/08 در پاکت الك و مهر شده محتوى فیش سپرده با عدد و حروف بانکى و برگ پیشنهادى خوانا و بدون قلم خوردگى 
همراه با آدرس و مشخصات دقیق خود و ذکر آدرس و شماره تلفن به دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نماید.4- شهردارى در رد یا قبول 
هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضى را ندارند و شهردارى مبلغ سپرده را به متقاضى مسترد خواهند نمود.5- به 
پیشنهادهاى مخدوش و فاقد فیش واریزى سپرده و ارسال پیشنهادها بعد از ساعت و تاریخ مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.6- پیشنهاددهندگان باید رعایت 
منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.7- پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخه پنج شنبه 96/06/09 در محل شهردارى بادرود 
با حضور کلیه اعضا کمیسیون معامالت شهردارى قرائت تا تعیین برنده شوند. ضمنًا حضور پیشنهاددهندگان در کمیسیون آزاد است.8- سپرده هاى 
نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد واگذارى با نفر اول باقى خواهد ماند چنانچه نفرات اول و دوم و سوم به ترتیب پس از ابالغ کتبى ظرف مهلت یک هفته  از 
عقد قرارداد خوددارى نمایند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.9- هزینه نشر آگهى و هزینه هاى نقل و انتقال به عهده برنده آگهى مى باشد.

شهردارى بادرود در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 26 مورخه 96/05/01 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از جایگاه CNG جایگاه شهردارى واقع 
در میدان غدیر- کیلومتر 1 جاده قدیم کاشان را به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط مناقصه: 
1- متقاضیان شرکت در آگهى جهت دریافت اطالعات کافى درخصوص نحوه واگذارى مى تواند به شهردارى مراجعه نماید.2- کلیه شرکت کنندگان در آگهى مناقصه 
مى بایستى مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 106682190001 نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نماید.
3- نرخ فروش گاز طبیعى فشرده براساس مصوبات مربوطه توسط بهره بردار رعایت گردد.4- مدت قرارداد یکسال شمسى خواهد بود.5- بهره بردار مکلف است کلیه لوازم، 
اموال منقول و غیرمنقول جایگاه و قطعات یدکى را که کارفرما در هنگام تحویل جایگاه یا مقاطه دیگر دریافت مى کند عیناً، در پایان مدت قرارداد به طور سالم به کارفرما 
تحویل نماید.6- حفاظت جایگاه در مقابل حوادث احتمالى به عهده بهره بردار مى باشد لذا بهره بردار مى بایست در تهیه و تکمیل تجهیزات حفاظتى کوشا باشد و کل جایگاه 
با تجهیزات آن بیمه تمام خطر گردد.7- شرکت کنندگان در مزایده ملزم هستند کلیه مدارك و وضعیت ایستگاه مذکور با دقت مطالعه و مورد بررسى قرار داده و از متن آن 
اطالعات کافى و کامل پیدا نمایند و نرخ خود را در سه حالت مترمکعب فروش و کیلوگرم فروش و به صورت فیکس ماهانه به این شهردارى ارائه نمایند.8- پیشنهاددهندگان 
بایستى پیشــنهادات خود را با توجه به قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه 96/06/08 در پاکت الك و مهر شده محتوى فیش سپرده بانکى و 

برگ پیشنهادى با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگى همراه با آدرس و ذکر شماره تلفن پس از امضاء به دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت دارند.
9- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11 صبح پنج شنبه مورخه 96/06/09 در محل شهردارى با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى قرائت و سپس برنده مشخص 
خواهد شد.10- به پیشنهادهاى مخدوش و فاقد فیش واریزى سپرده و ارسال پیشنهادها بعد از ساعت و تاریخ مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.11- جهت کسب هرگونه اطالعات 
بیشتر متقاضیان مى توانند با شهردارى بادرود تماس حاصل نموده و یا در ساعات ادارى به دبیرخانه کمیسیون معامالت شهردارى اقدام نماید.12- تأمین نیروى انسانى 
مجرب و آموزش دیده با نظر و کلیه مسئولیت جایگاه به عهده پیمانکار مى باشد و پیمانکار متعهد مى باشد از نیروى بومى استفاده نماید.13- شهردارى در رد یا قبول هر 
یک از متقاضیان مختار مى باشد و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضى را ندارند و شهردارى مبلغ سپرده را به متقاضى مسترد خواهند نمود.14- هزینه نشر آگهى به عهده 
پیمانکار مى باشد.15- پیمانکار حق واگذارى جایگاه به غیر را نداشــته و به هیچ عنوان مگر در مواقع اضطرارى حق تعطیل شدن جایگاه را ندارد.16- پیمانکار موظف 
است کلیه مسائل ایمنى جایگاه را رعایت نماید.17- کارکنان دولت حق شرکت در مزایده را ندارند.18- شرکت کنندگان بایستى مجوز از  دستگاه هاى ذیربط و رعایت 

استانداردهاى شرکت ملى گاز ایران را دارا بوده و داراى سابقه کار باشند و رزومه کار خود را ارسال نمایند.

مجید صفارى- شهردار بادرود

مجید صفارى- شهردار بادرود

شماره رنگنوع وسیله نقلیهردیف
قیمت پایهشماره موتورشماره شاسىمدلسریال
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شهردار و رئیس شوراى اسالمى شــهر مبارکه، همراه 
با خبرنگاران از پروژه هاى شــاخص شهر بازدید کرده و 
بیش از دو ساعت نشست صمیمى، به تشریح فعالیت هاى 
انجام شده در دوره چهارم شــورا پرداخته و به سئواالت 
خبرنگاران پاسخ دادند. اولین مقصد بازدید خبرنگاران، 
مجموعه فرهنگى-تفریحى مادر (بــاغ بانوان) و جاده 

دسترسى بود.
شــهردار مبارکه طى بازدید از این مجموعه فرهنگى-
تفریحى گفت: مهمترین پروژه اى که در این شــهر به 
چشم خورده و توانسته رضایت نیمى از مردم مبارکه که 
زنان هستند را جلب کند، مجموعه فرهنگى-تفریحى 
مادر اســت که به عنوان یکى از نیازهاى بانوان در دوره 
چهارم شورا مورد توجه جدى قرار گرفت و بانوان با حضور 
در این مجموعه مى توانند یک روز کامل را در کالس هاى 
آموزشى، برنامه هاى ورزشــى و تفریحى در مکانى امن 

سپرى کنند.
محمد شرفا اظهار داشت: مجموعه فرهنگى-تفریحى 
مادر مبارکه در زمینى به مساحت 19 هزار مترمربع، مکانى 
امن براى بانوان فراهم ساخته و در آن بیش از سه هزار 
مترمربع ابنیه کاربردى ساخته شده و سعى شده است تا 
کامل ترین امکانات براى گذران اوقات بانوان، مهیا شود. 
وى افزود: مجموعه فرهنگى-تفریحى مادر، حد فاصل 
میدان جهاد و میدان فردوسى قرار گرفته و براى احداث 
این مجموعه، بیش از 75 میلیارد ریال هزینه شده و روزانه 

پذیراى 500 تا هزار نفر بانو است.
خبرنگاران در ادامه به بازدید از روند فعالیت در اســتخر 
و مجموعه تجارى ادارى فتح المبین کــه اولین پروژه 
مشارکتى ســرمایه گذارى شــهردارى مبارکه با بخش 
خصوصى است و با هدف ایجاد درآمدهاى پایدار، ایجاد 
بسترى مناسب براى برگزارى مسابقات بین المللى شناى 

مسافت کوتاه و... احداث مى شود، هدایت شدند.
شهردار مبارکه با اشاره به اینکه با تکمیل استخر مسافت 
کوتاه، صداى مبارکه به گوش جهان خواهد رسید گفت: 
امروز با گردشگرى پزشکى، درمانى، ورزشى و تاریخى 
مواجه هستیم و این امر از نظر مسئوالن شهردارى و شورا، 
مهم تلقى مى شود و ما را بر آن داشت تا احداث نخستین 
استخر مســافت کوتاه کشــور مطابق با استانداردهاى 
جهانى را به همراه یک مجموعه تجــارى مدنظر قرار 
دهیم. از این رو اولین پروژه مشــارکتى سرمایه گذارى 
شهردارى مبارکه با بخش خصوصى در بلوار فتح المبین 
با اعتبار 75 میلیارد ریال شــامل 25 میلیارد ریال آورده 
شهردارى و 50 میلیارد ریال آورده سرمایه گذار است و تا 

شهریورماه سال جارى به بهره بردارى خواهد رسید. این 
در حالى اســت که مجموعه تجارى- ادارى فتح المبین 
متعلق به شهردارى است و استخر در اختیار سرمایه گذار 

خواهد بود.
شهردار مبارکه تکمیل فاز دوم رینگ ترافیکى شهر و بلوار 
شهید طاهرى را مهمترین پروژه اى دانست که مى تواند 
در کاهش و روان سازى تردد در شهر نقش بسزایى داشته 
باشــد به ویژه اینکه در کنار احداث این بلوار، بلوارهاى 
سردار شــهید حمزه بابایى و ادامه خیابان اباذر به عنوان 
خط اتصال دو ســوى رینگ از مرکز شــهر، دسترسى 
سریع از حاشیه شهر به مرکز را آسان کرده و مى توان در 
کمترین زمان ممکن از رینگ کمربندى به سوى مرکز 

شهر تردد کرد. 
شــرفا طى بازدید خبرنگاران از پروژه هاى عمرانى، از 
احداث بلوار 36 مترى شهداى طاهرى خبر داد و گفت: 
بلوار شهداى طاهرى به طول هزار و 800 متر و عرض 
36 متر به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان به نقاط 
مختلف شهر، کاهش بار ترافیکى در بافت مرکزى شهر 
و... احداث شده و اعتبارى بالغ بر 40 میلیارد ریال و حدود 

97 میلیارد ریال هزینه تملک در بر داشته است.
مقصد بعدى خبرنگاران، مجموعه فرهنگى و حســینیه 
مرکزى مبارکه بود که شهردار مبارکه توضیح داد: پروژه، 
عملیات اجراى بخشى از اسکلت بتنى مجموعه فرهنگى 
و حسینیه مرکزى مبارکه به مساحت پنج هزار مترمربع 
و زیربناى 15 هزار مترمربع بوده که 66 درصد این پروژه 

تاکنون آزادسازى شده است. 

شهردار مبارکه اعتبار کل مجموعه فرهنگى و حسینیه 
مرکزى مبارکه را 15 میلیارد تومان اعالم کرد. 

شرفا مى گوید: حسینیه مرکزى مبارکه که یکى از مراکز 
مذهبى و فرهنگى این شهر است سال ها مطالبه مردم بود 
و اوایل سال 94، این پروژه آغاز و طراحى تمام بخش هاى 
این پروژه انجام شده و سقف سوم آن در حال بتن ریزى 
اســت و داراى یک زیرزمین و دو طبقه فوقانى است که 
طبقه همکف آن به حسینیه و مراکز تجارى در خدمت 
حســینیه، اختصاص دارد و در چهار گوشــه این مرکز، 
کتابخانه، سالن مطالعه، اتاق هاى مشاوره و بخش هاى 
آموزش پیش بینى شده که سبب مى شود چراغ فرهنگ 

در طول سال در این مرکز روشن باشد.
بازدیــد از رســتوران بازى فکــرى و کتاب خوشــه 
فرهنگسراى غدیر که چند روز اســت افتتاح شده براى 
خبرنگاران بسیار جالب و جذاب بود که شهردار مبارکه در 
این رابطه گفت: مجتمع فرهنگى غدیر شامل مجموعه 
کتابخانه اى بى نظیر، جامع و فاخر بوده و امروز به صورت 
دیجیتال مى توان از این کتابخانه، کتاب دریافت کرد. در 
کتابخانه مجتمع فرهنگى غدیر که براى ایجاد آن 160 
میلیون تومان هزینه شده 42 هزار جلد کتاب در 23 هزار 
عنوان وجود دارد که دو هزار عضو این کتابخانه، از آنها 

استفاده مى کنند.
شــرفا آموزش خالقیت کودکان شــش تا 12 ساله در 
رستوران بازى فکرى و کتاب خوشه را که چند روز است 
افتتاح شــده، از اقدامات مؤثر خواند و گفت: در رستوران 
بازى فکرى، منوهاى بازى به بچه ها ارائه مى شــود و 

آنها پس از انتخاب، مشــغول بازى مى شوند و بدینسان 
آموزش مى بینند. 

آخرین مقصد بازدیــد، ارگ تاریخى نهچیر بود. به گفته 
شــهردار مبارکه، نهچیر قلعه اى است که از هشت خانه 
تشکیل شده و اگر توجه مسئوالن در سال هاى اخیر به آن 
جلب نمى شد بعید نبود تا چند سال دیگر تنها تلى از خاك 

از آن باقى بماند.
شــرفا گفت: امروز 90 درصد قلعه نهچیر با زیربناى 16 
هزار مترمربع توسط شــهردارى مبارکه تملک شده و 
مقاوم سازى و مرمت این بنا نیز از اواخر سال 93 در دستور 

کار شهردارى است.
وى ادامه داد: بــراى مرمت و بازســازى کامل یکى از 
خانه هاى قلعه نهچیر در این دوره 45 میلیارد ریال هزینه 
شده است. این در حالى است که قلعه نهچیر یک میراث 

گرانبها و افتخارآفرین است.
***

پس از بازدید سه ســاعته خبرنگاران، شهردار و رئیس 
شوراى اسالمى مبارکه در نشســتى دوساعته، به بیان 

اقدامات انجام شده در دوره چهارم شورا پرداختند.
شهردار مبارکه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دوره 
چهارم شورا و شهردارى، 300 پروژه بزرگ و کوچک در 
دســتور کار بود که 70 پروژه تاکنون اجرا شده و بقیه در 
حال اجراست که 15 پروژه هم شاخص بوده است و جمع 

اعتبار این پروژه ها 81 میلیارد تومان است.
وى با بیان اینکه رویکرد شــورا و شــهردارى در دوره 
چهارم، توجه به همه مناطق و محالت و نیازهاى آنان 

و مباحث فرهنگى و اقتصادى بود، افــزود: البته برخى 
پروژه هاى نیمه تمام در دوره ســوم شورا را هم قرار شد 

به اتمام برسانیم. 
شــرفا تصریح کرد: ما با 46 مترمربع سرانه فضاى سبز 
در مبارکه، باالترین میزان ســرانه فضاى سبز را در بین 
شهرهاى استان داریم و سعى کرده ایم با آبیارى قطره اى 
و... مصرف آب را به میزان یک چهارم کاهش دهیم. از 
سوى دیگر با توســعه فضاى سبز به حفظ آن نیز کمک 

شد.
شــهردار مبارکه به احداث مترو هم اشــاره کرد و گفت: 
متروى مبارکه تا بهارســتان 50 کیلومتر اســت که 16 
کیلومتر از فوالد تــا انتهاى مبارکــه را کار کردیم و 12 
کیلومتر از 16 کیلومتر آزادسازى شده، که هزینه هاى آن 

را بخش شهردارى و بخش فوالد پرداخت کرده است.
وى درآمــد را از چالش هاى شــهردارى مبارکه در آینده 
اعالم کرد و افــزود: باید براى کســب درآمدهاى پایدار 
در شهردارى مبارکه برنامه ریزى صورت گیرد و کاهش 
هزینه نیز خودش نوعى درآمد اســت و امروز بسیارى از 
هزینه ها در شهردارى بابت مرمت و آسفالت و لکه گیرى 
است و ما در دو سال اخیر، در این راستا 24 میلیارد تومان 
هزینه کردیــم ولى باز هم آســفالت یــا لکه گیرى نیاز 
است و این بیشــتر نتیجه عدم برنامه ریزى دستگاه هاى 
خدمت رســان اســت و اگر مدیریت واحد شهرى اتفاق 
بیافتد مى تواند در کاهش اینگونه هزینه ها بسیار مفید و 

مؤثر باشد.
شرفا درخصوص ناوگان اتوبوسرانى مبارکه هم گفت: در دو 

سال اخیر تعدادى از اتوبوس هاى شرکت واحد اتوبوسرانى 
مبارکه بازسازى شد. البته شــوراى اسالمى نیز هر سال 
در بودجه، پیش بینى خریــد دو اتوبوس مى کند اما تأمین 
هزینه هاى شرکت واحد اتوبوسرانى باید از طریق دولت، 
شهردارى و شرکت اتوبوسرانى تأمین شود که متأسفانه از 
سال 93 تاکنون از سوى دولت هیچ کمکى به این امر نشده 
و افزایش قیمت بلیت اتوبوس هم نداشــتیم، بنابراین بار 
همه این هزینه ها به عهده شهردارى بود و از طرفى درآمد 
شهردارى هم کاهش داشت که در نتیجه نتوانستیم ناوگان 

اتوبوسرانى را نو کنیم.
شــهردار مبارکه ادامه داد: بودجه سال جارى شهردارى 
مبارکه 65 میلیارد تومان بوده کــه تاکنون 10 درصد از 
کل بودجه وصول شده است. این در حالى است که بودجه 
شهردارى مبارکه در سال گذشته 95 میلیارد تومان بود که 

75 میلیارد تومان آن وصول شد.
شرفا بودجه شهردارى مبارکه در سال جارى را 47 درصد 
جارى و 53 درصد عمرانى بیان کرد و بار دیگر تأکید کرد: 
اگر امروز کار احداث مترو در مبارکه شــروع نشود در 20 
سال آینده به جایى نمى رســیم و خوشبختانه همت همه 
مسئوالن آن است تا این امر تحقق یابد و ما تنها شهرستانى 

هستیم که در آنجا زمین مترو تملک شده است.
***

رئیس شوراى اسالمى مبارکه هم با تبریک روز خبرنگار 
گفت: اگر در هر شهرى مسئوالن با اصحاب رسانه ارتباط 
داشته باشند و اخبار شفاف باشد شهرهایى همانند مبارکه، 

کمتر با مشکالت مواجه خواهند شد. 
پروین صالحى اظهار داشــت: برخى اوقات دیده شده 
رسانه ها از نقد منصفانه خارج شــده و حالت تخریبى و 

کوبنده پیدا مى کنند که این امر، چندان مطلوب نیست.
وى با بیان اینکه هر کدام از اعضاى شــوراى اسالمى، 
ظرفیت کارى متفاوتى دارنــد ادامه داد: ما چندى پیش 
همایش بزرگداشت سردار شهید نیکبخت را در مبارکه 
برگزار کردیم؛ شهیدى که یک خیابان در مبارکه و یک 
خیابان در اصفهان به نام اوســت. این در حالى است که 
ما اطالعات چندانى در خصوص این شــهید نداشتیم و 
بجاست تا بیش از پیش تالش کنیم و نخبگان، بزرگان و 

شهداى شهرمان را بیشتر و بهتر بشناسیم .
وى تعداد مصوبات شوراى اسالمى در دوره چهارم شورا 
را، هزار و 950 مصوبه اعالم کرد و گفت: در دوره چهارم 
شورا، 390 جلسه برگزار شــد که حاصل آن هزارو 950 
مصوبه بود که بیش از 90 درصد این مصوبات نیز اجرایى 
شد و 10 درصد بقیه نیز شــامل پروژه هاى مشارکتى و 

سرمایه گذارى افراد بود.

در بازدید خبرنگاران از پروژه هاى شاخص مبارکه عنوان شد:

رویکرد شورا و شهردارى مبارکه، توجه به همه مناطق و محالت است
ساسان اکبرزاده

13

اصرار روى استفاده از دفاع نا آماده  اصرار روى استفاده از دفاع نا آماده  

برق گرفتگىبرق گرفتگى
14 دزد سیم برق در زنجان  دزد سیم برق در زنجان 
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مجید مظفرى  در ارتباط با فعالیت هاى اخیر خود در عرصه سینما گفت: چندى است که در یک نمایش مشــغول به ایفاى نقش بودم که البته بازخوردهاى خوبى هم داشت. در حال حاضر هم دو فیلمنامه به دستم رسیده تا آنها را 
بخوانم که تقریبًا حضورم در یکى از آنها به قطعیت رسیده اما به دلیل اینکه هنوز قرار دادى امضا نشده است نمى توانم نام آن را ببرم. 

وى در ادامه با اشاره به حضورش در آثار سینمایى در ژانرهاى مختلف گفت: به نظرم یک بازیگر توانمند مى تواند در گونه هاى مختلفى به ایفاى نقش بپردازد آخرین فیلمى که من در آن حضور داشتم فیلم سینمایى «خوب، 
بد، جلف» به کارگردانى پیمان قاسم خانى بود که یک اثر کمدى است.

بازیگر فیلم سینمایى «کفش هایم کو؟» در ادامه عنوان کرد: اگر فیلمى کمدى باشد من از آن حتمًا استقبال خواهم کرد چرا که حرفه من بازیگرى است و یک بازیگر توانمند مى تواند در کاراکترهاى مختلف به ایفاى 
نقش بپردازد اما اگر این فضاى کمدى به سمت جلف بازى برود قطعًا جواب من منفى خواهد بود. 

مظفرى ادامه داد: کمدى این نیست که فقط ملت بخندند و در نهایت هم سالن سینما را ترك کنند و بروند. در ذات کمدى انتقادهاى جدى نیز وجود دارد ذاتاً هنر  زبان معرضى نیز مى تواند باشد که یکى از راه هاى بیانش 
کمدى است به همین دلیل فکر مى  کنم نباید تنها به دلیل خنداندن مخاطب دست به هر کارى زد. هر حرف و حرکتى را نباید صرف خندیدن انجام داد.موافقم. شوخى هایى گاهى صورت مى گیرد که درشأن فرهنگ و 

ادبیات نمایشى ما نیست اما متأسفانه این اتفاقى است که در برخى از آثار سینمایى ما شاهدش هستیم. البته این را هم باید بگویم که مردم هم حق انتخاب ندارند مثًال به طور همزمان چهار فیلم کمدى اکران نمى شود که 
مخاطب بهترین را برگزیند و به تبع آن فیلمى که خنده بى هدف و جلف دارد تحریم شود. اگر یک طنز فاخر داشته باشیم در کنار این کمدى هاى سطح پایین قطعًا مخاطب آن را انتخاب خواهد کرد.
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«همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید»؛ این دیالوگ 
آشنا، وصف امروز ماست که خالق «کمال الملک» آن 
را از زبان مظفرالدین شاه نقل مى کرد.23 مرداد براى 
هنردوستان و عالقه مندان به هنر سینما یاد آور تولد 
خالق آثارى است که توانست با اســتفاده از قصه ها، 
مثل ها، فولکلورها ،باورهــاى عامیانه ایرانى، فرهنگ 
کهن کوچه و بازار و معمارى دیرپاى ایرانىـ  اسالمى 

طرحى نو در سینماى ایران دراندازد.
به گفته منتقدین و اهالى هنر على حاتمى در سینماى 
ایران مانندى ندارد؛ او توانســت ســبک فیلمسازى 
منحصر به خود را در ســینماى ایران پایه گذارى کند. 
على حاتمى و شیفتگى اش به تاریخ دو سده اخیر سنگ 
بناى فیلم هایى شــدند که از آنها به عنوان ایرانى ترین 
فیلم هاى تاریخ سینماى کشورمان یاد مى کنند. لقب 

«سعدى سینماى ایران» را اولین بار جمشید 
مشــایخى به زنده یــاد حاتمى داد؛ 

مشــایخى معتقد است: «على 
حاتمى فیلمسازى بود که با 

دوربین شعر مى سرود.»
سال 1348 که کیمیایى، 
مهرجویــى و تقوایــى 
فیلم هایــى مانند «گاو»، 

«قیصــر» و «آرامــش در 
حضور دیگران» را مى سازند، 
حاتمى خود  را براى ســاخت 

فیلم «حســن کچل» آماده مى کند. او در 
25 سالگى «حسن کچل» را به صورت رنگى 

(نه سیاه وسفید که ســنت فیلم هاى  ایرانى آن دوران 
است) فیلمبردارى مى کند. حاتمى در «حسن کچل» 
همچون فیلمسازى عمل مى کند که گویى نیم قرن از 
عمرش گذشته  است. سبک کارى او در این فیلم مثل 
نمایشنامه هاى ابتدایى اش متأثر از سنت سخنورى و 

نقالى است. این فیلم کمدى موزیکال در سال   1349 
در 15 ســینما به نمایش درمى آیــد و چهارمین فیلم 

پرفروش مى شود.  
معروف اســت که على حاتمى وقتى فیلم ســینمایى 
«حسن کچل» را براى مقامات وزارت فرهنگ و هنر 
نمایش مى داد، خود بیرون راهرو قدم مى زد و استرس 
فراوانى داشــت. او هیچ تلقى اى از چگونگى مواجهه 
تماشــاگران- که بیشترشــان جزو مدیران سینمایى 
آن دوره بودند- نداشــت و این موضوع بر اضطرابش 
مى افزود، اما پس از گذشت دقایقى و با شنیدن صداى 
خنده حضار تماشاگر، او با خوشحالى فریاد مى زد که: 

«کارگردان شدم».
حاتمى ســپس فیلمنامه «طوقى» را مى نویســد که 
داســتانى عاشــقانه بر مبناى قصه «ویس و رامین» 
اســت. پس از «قیصر» کیمیایى، این فیلم 
 هم موجى نو در ســینماى ایــران به راه 
مى اندازد. هرچند منتقدان آن 
زمان اعتقاد داشتند حاتمى در 
شخصیت پردازى «طوقى» 
از «قیصر»  کمک گرفته، 
ولى او این موضوع را انکار 
مى کند. «طوقى» ســال 
1349 به نمایش درمى آید 

و پرفروش مى شود. 
فیلم بعدى حاتمى «باباشــمل» 
اســت بــا همــان حــال و هواى 
«حسن کچل». او دوست داشــت فیلمسازى 
خود را در روال «حسن کچل» و   «باباشمل» ادامه دهد، 
اما شکست تجارى فیلم و شرایط آن زمان او را به این 
نتیجه مى رســاند که دوره این نوع فیلم ها سپرى شده 
است. در  همین زمان او «قلندر» را بر مبناى باورهاى 
عامیانه مى سازد که ســوم فروردین 1351 به نمایش 

درمى آید. 
حاتمى ســال 1351 

کمــدى ســیاه و تلخ 
«خواســتگار» را مى سازد 

که ایــن فیلم هم در گیشــه 
شکست مى خورد. او سپس همراه 

با ســرمایه گذار  این فیلــم، اثر تاریخى 
«ستارخان» را مى سازد که گوشه اى از تاریخ 

مشــروطیت ایران را به تصویر کشیده و عالقه او را به 
ماجراها و  آدم هاى تاریخى نشــان مى دهد اما نمایش 
این فیلم با انتقاد بسیارى از مورخان و منتقدان مواجه 
مى شود.  او در فیلم «ستارخان» همان ستارخان سردار 

ملى اى را مى دید که خود مى خواست باشد.   
او پس از نمایش این سه فیلم سال 1352 به تلویزیون 
بازمى گردد و فعالیت مجدد خود را در این ســازمان با 
ساخت مجموعه شش قسمتى   «مثنوى معنوى» آغاز 
مى کند. حاتمى در شش قسمت مستقل این مجموعه 
حکایت هایى کوتاه از موالنــا را به تصویر درمى آورد و 
 بالفاصله مجموعه تلویزیونى «ســلطان صاحبقران» 

را تولید مى کند. 
هنوز شــخصیتى که على حاتمــى از «امیرکبیر» در 
سریال معروف «ســلطان صاحبقران» در برابر دیده 
تماشاگران قرارداد، پذیرفتنى ترین  شخصیت نمایشى 

است که از این اسطوره تاریخى به دست آمده است.
او ســال 1355 به سازمان ســینمایى «پیام» مى رود 
تا فیلم «ســوته دالن» را کلید بزند. این فیلم دى ماه 
1356 به نمایش درمى آید. حاتمى  ســپس تولید یک 
مجموعه تلویزیونى عظیم را آغاز مى کند که نام اولیه 
آن «تهران، روزگار نو» یا «جاده ابریشم» است اما بانام 

  «هزاردستان» به نمایش درمى آید. 
همزمان با انقالب اسالمى تهیه این مجموعه با وقفه 
مواجه مى شود و حاتمى در این فاصله تهیه فیلمى دیگر 

ا  ر
بانام «حاجى واشنگتن» 

 براى شــبکه یک آغاز مى کند که مقارن با سال 
1360 است. فیلم ســال 1361 در اولین جشنواره 

فجر نمایش داده مى شــود و پــس ازآن تنها  در چند 
شهرستان کوچک امکان اکران پیدا مى کند. 

مرحوم حاتمى همان ســال فیلــم «کمال الملک» را 
مى سازد که نمایش آن سال 62 با واکنش هاى متفاوت 
روبه رو مى شــود. نگاه حاتمى در این  فیلم معطوف به 
گوشــه اى از تاریخ هنر ایرانى اســت. کمال الملک او 
بازتابى از تلقى هاى او در تورق صفحات تاریخ و شالوده 

سال ها تحقیقش در متون قدیمى بود.
او باوجود نقطه نظرهــاى منفى و مثبتــى که درباره 
آثار وى ارائه مى شد، ســاخت فیلمى  دیگر را با عنوان 
«جعفرخان از فرنگ برگشــته» آغاز مى کند.  در واقع 
حاتمى در مقطعى این فیلم را مى ســازد که مســئله 
خندیدن و نخندیدن تماشــاگران ســینما به شــدت 
موردبحث بود. خود وى نیز معتقد  اســت «جعفرخان 
از فرنگ برگشــته» اولین فیلم کمدى سینماى ایران 
در دوران پس از انقالب است. همان سال ها حاتمى که 
یکى از دالیل  متوقف ماندن مجموعه «جاده ابریشم» 
یا «هزاردستان» را نبود یک شهرك سینمایى مى داند، 
تصمیم مى گیرد براى ادامه تولید این  مجموعه دست به 
ساخت شهرك سینمایى بزند که امروز یکى از بهترین 
و مهمترین گنجینه هاى ســینمایى کشور محسوب 
مى شود. زنده یاد  على حاتمى پس از ساخت مجموعه 
تلویزیونى «هزاردستان» که با استقبالى خوب مواجه 
مى شود، سال 1368 فیلم سینمایى «مادر» و  پس ازآن 

«دلشدگان» 
را مى سازد. 

پــروژه بعــد وى 
«ملکه هاى برفى» 
اســت که تا مرحله 
تــدارکات نیــز پیش 
مــى رود. حاتمــى به طور 

فیلمنامه «آخریــن پیامبر» را همزمان 
نیز  آماده مى کند؛ امــا قبل از آنکه تــدارکات عظیم 
ساخت این فیلم فراهم شــود، فیلمنامه اى دیگر بانام 
«جهان پهلوان تختى» مى نویسد. در میانه راه  ساخت 
این فیلم بود که بیمارى فرصت به ســرانجام رساندن 
کار را ندا د. پرونده فیلم «جهان پهلوان تختى» پس از 
فوت على حاتمى با  کارگردانى بهروز افخمى بسته  شد. 

عمر کوتــاه ایــن ادیب ســینما، هرچند نگذاشــت 
ماندگارهاى بیشــترى بر تارك ســینماى ایران قرار 
گیرد، اما زنده یاد حاتمى در سینماو فرهنگ و هنر این 
مرزوبوم، یادگاران بسیارى از خود به جاى گذاشت؛ خیل 
تولیدات متنوعى که در شهرك سینمایى جلوى دوربین 
رفته و مى روند، نمى گذارد خاطره این سینماگر بزرگ 

از اذهان زدوده شود.
على حاتمى در تاریخ 15 آذرماه 1375 بر اثر ســرطان 
درگذشــت. پیکــر وى در قطعه هنرمندان بهشــت 
زهرا(س) به خاك ســپرده شــد. بر روى سنگ مزار 
وى کــه در طرفینش رقیه چهــره آزاد (ملقب به مادر 
ســینماى ایران و ایفاگر نقش مادر در فیلم«مادر») و 
رســام عرب زاده (طراح ممتاز فرش هاى ایرانى) دفن 
شده اند یکى از ماندگارترین دیالوگ هاى فیلم «حاجى 
واشنگتن» نقش بسته اســت: «آیین چراغ، خاموشى 

نیست».
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«همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید»؛ این دیالوگ 
آشنا، وصف امروز ماست که خالق «کمال الملک» آن 
را از زبان مظفرالدین شاه نقل مى کرد.23 مرداد براى 
هنردوستان و عالقه مندان به هنر سینما یاد آور تولد 
خالق آثارى است که توانست با اســتفاده از قصه ها، 
مثل ها، فولکلورها ،باورهــاى عامیانه ایرانى، فرهنگ 
کهن کوچه و بازار و معمارى دیرپاى ایرانىـ  اسالمى 

طرحى نو در سینماى ایران دراندازد.
به گفته منتقدین و اهالى هنر على حاتمى در سینماى 
ایران مانندى ندارد؛ او توانســت ســبک فیلمسازى 
به خود را در ســینماى ایران پایه گذارى کند.  منحصر
على حاتمى و شیفتگى اش به تاریخ دو سده اخیر سنگ 
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9نقالى است. این فیلم کمدى موزیکال در سال   1349
5در 15 ســینما به نمایش درمى آیــد و چهارمین فیلم 

پرفروش مى شود.  
معروف اســت که على حاتمى وقتى فیلم ســینمایى 
«حسن کچل» را براى مقامات وزارت فرهنگ و هنر 
نمایش مى داد، خود بیرون راهرو قدم مى زد و استرس 
فراوانى داشــت. او هیچ تلقى اى از چگونگى مواجهه 
تماشــاگران- که بیشترشــان جزو مدیران سینمایى 
آن دوره بودند- نداشــت و این موضوع بر اضطرابش 
مى افزود، اما پس از گذشت دقایقى و با شنیدن صداى 
که:  خنده حضار تماشاگر، او با خوشحالى فریاد مى زد

«کارگردان شدم».
ک ا ط ا ل ا

درمى آید. 
حاتمى ســال 1351

کمــدى ســیاه و تلخ 
«خواســتگار» را مى سازد 

که ایــن فیلم هم در گیشــه 
شکست مى خورد. او سپس همراه 

با ســرمایه گذار  این فیلــم، اثر تاریخى 
«ستارخان» را مى سازد که گوشه اى از تاریخ 

مشــروطیت ایران را به تصویر کشیده و عالقه او را به 
ماجراها و  آدم هاى تاریخى نشــان مى دهد اما نمایش 
این فیلم با انتقاد بسیارى از مورخان و منتقدان مواجه 
مى شود.  او در فیلم «ستارخان» همان ستارخان سردار 

ا ا ک ا ا ل

ا  ر
بانام «حاجى واشنگتن» 

 براى شــبکه یک آغاز مى کند که مقارن با سال 
1360 است. فیلم ســال 1361 در اولین جشنواره 

فجر نمایش داده مى شــود و پــس ازآن تنها  در چند 
شهرستان کوچک امکان اکران پیدا مى کند. 

حاتمى همان ســال فیلــم«کمال الملک» را  مرحوم
2مى سازد که نمایش آن سال 62 با واکنش هاى متفاوت 

ط ل ا ا گا

«دلشدگان»
را مى سازد.

پــروژه بعــد وى
«ملکه هاى برفى»
اســت که تا مرحله
تــدارکات نیــز پیش
مــىرود. حاتمــى به طور

فیلمنامه «آخریــن پیامبر» راهمزمان 
نیز  آماده مى کند؛ امــا قبل از آنکه تــدارکات عظیم
فراهم شــود، فیلمنامه اى دیگر بانام ساخت این فیلم

«سوته دل» سینماى ایران  

هنوز 
شخصیتى که على حاتمى 
از «امیرکبیر» در سریال 

معروف «سلطان صاحبقران» در 
برابر دیده تماشاگران قرارداد، 

پذیرفتنى ترین  شخصیت نمایشى 
است که از این اسطوره تاریخى 

به دست آمده است
اس

و وجى

اسست ک

و م

ى

و

همچنان کارمند 
بازنشسته هستم

شــیرین یزدان بخــش بازیگر ســینما و 
تلویزیون که به تازگى بازى در «جاده قدیم» 
را پشت سر گذاشته درباره حضور خود در 
عرصه بازیگرى طى ســال جارى گفت: در 
حال حاضر مشغول کار خاصى نیستم و تنها 
بازى در جاده قدیم را پشــت سر گذاشتم. 
واقعیت امر پر کار بودن و حضور در جشنواره 
فیلم فجر امســال چندان براى من اهمیت 
باالیى ندارد و بیشتر ترجیح مى دهم مردم 

از من راضى بوده و دوستم داشته باشند.
وى با وجود حضور پررنگ در عرصه سینما 
و تلویزیون خود را همچنان کارمند دانست 
و افزود: درســت اســت که من در چندین 
فیلم بازى کردم اما همچنان همان کارمند 
بازنشسته هستم که اوقات فراغت خود را 
با فیلم و تئاتر پر مى کنم. من هیچ وقت یادم 
نمى رود، که بوده ام و از کجا آمده ام و حاال 
چند بازى در ســینما چیزى را در شخصیتم 

عوض نمى کند.
بازیگر فیلم «بوســیدن روى ماه» در همین 
راســتا ادامه داد: من از همین مردم هستم 
و همواره ســعى مى کنم بین مردم باشم. 
به خرید مى روم، اتوبوس ســوار مى شوم 
و از این کارها واهمــه اى ندارم. این باعث 
شده تا به مردم نزدیک تر باشم و هیچ وقت 
اگر کســى بخواهد با من عکس بیاندازد 
و یا اینکه حرف بزند ناراحت نمى شــوم. 
بعضى مى گویند این اتفاق گاهى تجاوز به 
حریم خصوصى است اما من با تمام مردم 
گفتگو مى کنم و به هیچ وجــه این اتفاق را 

بد نمى دانم.
وى با اشاره به پیگیرى و تماشاى سینماى 
ایران تصریح کرد: من همیشه فیلم و تئاتر 
مى بینم و متأسفانه باید بگویم که سینماى 
امروز سینماى مورد ســلیقه من نیست. در 
برخى از این آثار کمدى موضوعاتى هستند 
که به شخصه دوست ندارم و البته شاید بقیه 

دوست داشته باشند.
بازیگر فیلم «آبجى» ادامه داد: اعتقاد دارم 
که ما به سینما نمى رویم که صرفاً بخندیم 
چون اگر فقط قصد خندیدن باشد که راه هاى 
دیگرى هم هســت. خندیدن به هر قیمتى 
اصًال اتفاق خوبى نیست. من دوست دارم 
بعد از دیدن یک فیلم کمى فکر کنم و ببینم 

چرا این داستان موجود در فیلم مطرح شد.
یزدان بخش سینماى کمدى حال حاضر را 
جلف خواند و خاطرنشــان کرد: این فیلم ها 
کامًال ضعیف هســتند و مخاطب به محض 
خروج از سالن اســم آنها را هم فراموش 
مى کند. آثارى اینچنینى فقط مى خواهند به 
هر طریقى مخاطب را بخندانند و به جز این 
هیچ چیزى برایشان مهم نیست. بسیارى 
از این آثار مرا یاد ســریال هاى بى کیفیت 
ترکیه اى مى اندازد زیرا سرشار از اتفاقات 
جلف هستند. از نظر من کارى که با جلف بازى 

مردم را بخنداند کار قشنگى نکرده است.

تینا آخوندتبار، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون که در یکسال گذشته 
در هیچ سریال و فیلم سینمایى ایفاى نقش نکرده این روزها در رینگ 

مسابقات بوکس بانوان مبارزه مى کند.
وى طى چند روز گذشته براى اولین بار با حجاب اسالمى در رینگ 
مســابقات بوکس حضور پیدا کرد اما مقابل حریــف چینى بازى را 

واگذار کرده است. 
آخوندتبار پــس از پایان این مســابقات صحبت هایى مطرح کرده 
و مدعى شده اســت که داوران در نخســتین مبارزه با حریف چینى 
مهربان تر بوده اند. وى دو ماه دیگر براى دومین بار به صورت رسمى 

وارد رینگ مسابقات بوکس مى شود.
آخوندتبار در صحبت هاى خود عنوان کرده است: با وجود اینکه حریفم 
چهار سال در مدرســه بوکس فعالیت کرده بود و تجربه زیادى داشت، 
من فقط یکسال تمرین کردم و آن هم از این پارك به آن پارك رفتم و 
تمریناتم را ادامه دادم، اما باز تا آخر مبارزه همسطح با او مبارزه کردم. من 
فقط 15 روز در محیط واقعى فایت (مبارزه) کــردم و بعد از آن قبول کردم 

که فایت (مبارزه) کنم.
وى در ادامه افزود: من این ورزش را با عشق پیگیرى کردم، این در حالى است 
که در ایران هیچ پایگاهى براى این رشــته در بخش بانــوان وجود ندارد. من با 
قدرت و انگیزه بیشتر جلو مى روم و کارهایى که برایش برنامه ریزى کرده ام را انجام 

مى دهم.

 افســانه پاکرو بازیگر کم کار این روزها درخصوص 
فعالیت هــاى اخیــر خود گفــت: خدا را شــکر 
مى کنم که حتــى در این مدت کــه حضورم در 
ســینما و تلویزیون کم شــده بود باز هم لطف 
کارگردان هاى عزیز شامل حالم شد و به خیلى 
از کارها دعوت شــدم. البته که باید از خیلى کم 

لطفى ها چشم پوشى کنم.
وى ادامه داد: ترجیح دادم تا 
تابستان امسال در کارى 
حضور نداشــته باشم اما 
بــراى مهــر مــاه چند 
پیشنهاد دارم و بى شک 
شروع دوباره اى خواهم 

داشت.
پاکــرو تصریح کــرد: در 
انتخاب ، سینما یا تلویزیون 

را در نظــر نمــى گیــرم و 
بیشــتر به ســراغ کارهایى

مى روم که از نظر فیلمنامه و 
تیم اجرایى قوى باشد.

الزم به ذکر اســت، پاکرو 
تا بــه حــال در فیلم هاى 

سینمایى «رسم عاشقی» 
و «محاکمه» و سریال 

«در  تلویزیونــى 
مسیر زاینده رود» 
ایفــاى نقــش 

کرده است.

لطف کارگردان ها شامل حالم شد 
زیگر کم کار این روزها درخصوص 

خیــر خود گفــت: خدا را شــکر 
ى در این مدت کــه حضورم در 
کم شــده بود باز هم لطف  ون
زیز شامل حالم شد و به خیلى 
ــدم. البته که باید از خیلى کم 

شىکنم.
دادم تا  یح
ر کارى 
 باشم اما 
چند  ـاه
ى شک 
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ریال 

در
«
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ندند چون اگر فقط قصد خندیدن باشد که راه هاى 
دیگرى هم هســت. خندیدن به هر قیمتى 
خوبى نیست. من دوست دارم اصًال اتفاق

بعد از دیدن یک فیلم کمى فکر کنم و ببینم 
چرا این داستان موجود در فیلم مطرح شد.

یزدان بخش سینماى کمدى حال حاضر را 
جلف خواند و خاطرنشــان کرد: این فیلم ها 
کامًال ضعیف هســتند و مخاطب به محض 
خروج از سالن اســم آنها را هم فراموش 
مى کند. آثارى اینچنینى فقط مى خواهند به 
هر طریقى مخاطب را بخندانند و به جز این 
هیچ چیزى برایشان مهم نیست. بسیارى 
از این آثار مرا یاد ســریال هاى بى کیفیت 
ترکیه اى مى اندازد زیرا سرشار از اتفاقات 
ى جلف هستند. از نظر من کارى که با جلف بازى 

مردم را بخنداند کار قشنگى نکرده است.

تینا آخوندتبار، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون که در یکسا
در هیچ سریال و فیلم سینمایى ایفاى نقش نکرده اینر روزها

مسابقات بوکس بانوان مبارزه مى کند.
وى طى چند روز گذشته براى اولین بار با حجاب اسالسالمى

مســابقات بوکس حضور پیدا کرد اما مقابل حریــفف چینى
واگذار کرده است. 

آخوندتبار پــس از پایان این مســابقات صحبت هت هایى مط
و مدعى شده اســت که داوران در نخســتین مبمبارزه با حری
مهربان تر بوده اند. وى دو ماه دیگر براى دومینین بار به صور

وارد رینگ مسابقات بوکس مى شود.
اده است: با وجود اینک آخوندتبار در صحبت هاى خود عنوان کرده
چهار سال در مدرســه بوکس فعالیت کر کرده بود و تجربه زیادى
من فقط یکسال تمرین کردم و آن همن هم از این پارك به آن پارك
ک مبارزه همسطح با او تمریناتم را ادامه دادم، اما باز تا آخر آخر مبارزه
5فقط 15 روز در محیط واقعى فایى فایت (مبارزه) کــردم و بعد از آن قب

که فایت (مبارزه) کنم.م
وى در ادامه افزود: مفزود: من این ورزش را با عشق پیگیرى کردم، این در ح
ایران هیچ پایگاهى براى این رشــته در بخش بانــوان وجود ند ایرانر که در
قدرت و انگیزه بیشتر جلو مى روم و کارهایى که برایش برنامه ریزى کرده ا

مى دهم.
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امروز سالروز تولد على حاتمى استامروز سالروز تولد على حاتمى است



سالمتسالمت 11113011 سال چهاردهمدوشنبه  23 مرداد  ماه   1396

شاید براى تان عجیب باشــد اما واقعیت این است که غذا 
خوردن با دســت، برخالف تمام آموزش هایى که از دوران 

بچگى به شما داده شده، فوایدى برایتان دارد.
خوردن یک فرآیند حســى و ذهنى اســت. به کار گرفتن 
تمام حس ها، بینایى، بویایى، شنوایى، چشایى و المسه 
مى توانــد تجربه  خوردن را رضایــت بخش تر کند. 
استفاده از دست براى خوردن غذا، باعث ایجاد یک 
ارتباط لمســى بین غذا و بدن و روح و ذهن تان 

مى شود.
غذا خوردن با دست، کمى از تشریفات و رسمى 
بودن غذا خوردن کــم مى کند هر چند ممکن 
است غذا خوردن با دســت به نظرتان کارى 
غیربهداشــتى و چندش آور بیاید اما به هر حال 
شیوه اى راحت و گرم و دوستانه از خوردن است. که 

ضمناً فوایدى هم براى سالمتى تان دارد.

خوردن را به یک تجربه  حسى تبدیل کنید
خوردن یک تجربه  حسى است که مى تواند شور و هیجان 
ایجاد کند. طبق فلسفه  آیوروداى هندى (علم زندگى و عمر 
طوالنى)، هر انگشت هر دست به یکى از عناصر پنجگانه 

مربوط است:
انگشت شست به فضاى خالى مربوط است.

انگشت اشاره به هوا مربوط است.
انگشت میانى به آتش مربوط است.

انگشت حلقه به آب مربوط است.
انگشت کوچک به خاك مربوط است.

وقتى از طریق دست هاى تان از غذایى که مى خورید لذت 
مى برید، فرآیند خوردن باعث تحریک این عناصر شــده و 
غذایى را که مى خورید انرژى بخش مى کند. این اتفاقى است 
که باعث حفظ تعادل تمام عناصر شــده و شما را هم سالم

 نگه مى دارد. همچنین حس المسه، بویایى، شنوایى، بینایى و 
چشایى نیز فعال تر مى شوند. تحریک و برانگیختگى این پنج 
حس، شما را نسبت به طعم، بافت و بوى غذایى که مى خورید 

آگاه تر مى کند.

دست ها به عنوان یک سنسور طبیعى عمل 
مى کنند

وقتى با قاشق و چنگال غذا مى خورید، غذا را مستقیماً به دهان 
مى برید و ذهن شما نمى تواند دما یا بافت غذا را پیش از خوردن 
حس کند. به همین دلیل است که گاهى غذاى خیلى داغى 
را در دهان مى گذارید و زبان تان مى سوزد. اما وقتى با دست 
غذا مى خورید اعصابى که در نوك انگشتان است دماى غذا را 
حس کرده و اگر داغ بود آن را به دهان نخواهید برد. همچنین 
اعصاب موجود در نوك انگشتان دست، سیگنالى به مغزتان 
مى فرستند که خبر مى دهند چه چیزى قرار است بخورید و 
این باعث ترشح هورمون ها و آنزیم هاى مناسب گوارشى 

شده و به شما کمک مى کند مزه  غذا را بهتر حس کنید.

کمک به هضم غذا
در کف دست و انگشــتان آن، هم باکترى هاى خوب وجود 
دارد و هــم باکترى هاى بد. باکترى هاى خوب از شــما در 
برابــر میکروب هاى مضــر موجود در محیــط محافظت

 مى کنند. 
وقتى شما با قاشق و چنگال غذا مى خورید این باکترى ها به 

روده تان نمى رسند.
از طرفى دیگر، وقتى شــما با دست هاى تان غذا مى خورید، 
باکترى هاى مفید موجود در انگشتان، به دهان منتقل شده، 
بلعیده شــده و به قســمت هاى مختلف بدن مى روند. این 
اتفاق باعث گوارشى سالم در روده ها شده و جلوى گسترش 

باکتر ى هاى مضر را در روده   ها مى گیرد.
 ضمنًا وقتى شما با دســت هاى خود غذا را لمس مى کنید، 
سیگنالى به مغز ارسال مى شود که هورمون  ها و آنزیم هاى 
گوارشى را ترشح کند. بســته به نوع غذا، مغز متابولیسم را 
مدیریت مى کند تا عملکرد مناسبى داشته باشد؛ چیزى که 

براى گوارش بهتر غذا ضرورى است.

کاهش احتمال دیابت نوع دوم
استفاده از قاشق و چنگال باعث مى شود سریع تر و راحت تر 
غذا بخورید. اما این راحتى مى تواند باعث به هم خوردن تعادل 
قند خون در بدن هم بشود و در نهایت شما را در معرض ابتال 

به دیابت نوع دوم قرار بدهد.
مطالعه اى که در سال 2012 انجام شده و نتایج آن در نشریه  

انجمن درون ریزشناسى اروپا منتشــر شد گزارش مى دهد 
افرادى که غذاى خود را با ولع و با سرعت مى خورند، 2/5برابر 
بیشتر از آنهایى که آهسته غذا مى خورند مستعد ابتال به دیابت 
نوع دوم هستند. بنابراین تند تند غذا خوردن ریسک دیابت 
نوع دوم را باال مى برد، اما شــما مى توانید بــا غذا خوردن با 
دست هاى تان، این خطر را کاهش بدهید. وقتى با دست  غذا 
مى خورید، در عرض یک زمان مشخص، غذاى کمترى در 
دهان مى گذارید. آهسته خوردن همچنین باعث هضم بهتر 
غذا شده و به معده تان زمان مى دهد تا بفهمد که سیر شده و 

دیگر نباید به خوردن ادامه بدهد.

هوشمندانه تر غذا خوردن
غذا خوردن با قاشق و چنگال، یک فرآیند مکانیکى است که 
شما توجهى به آنچه مى خورید و مقدار غذا نخواهید داشت. 
همچنین ممکن است باعث شود هنگام غذا خوردن، کارهاى 
دیگرى هم انجام دهید، مثًال تماشاى تلویزیون، چک کردن 
موبایل و یــا خواندن روزنامه. نتیجه تمرکز نداشــتن روى 

خوردن، این مى شود که بیشتر غذا بخورید.
مطالعه اى که در ســال 2008 صورت گرفت و نتایج آن در 
نشریه  طب بریتانیا منتشر شــد گزارش مى دهد که خوردن 
تا مرز سیرى و ســریع خوردن، احتمال چاقى را هم بیشتر 
مى کند. اما زمانى که با دســت غذا مى خورید، به چیزى که 
مى خورید توجه بیشترى مى کنید و نسبت به مقدار غذایى 
که مى خورید، آگاه تر هستید. همچنین هنگام غذا خوردن با 
دست، دیگر به سختى مى توانید کار دیگرى انجام دهید چون 
دست هاى تان کامًال مشغول هستند که همین باعث کاهش 
ناآگاهانه غذا خوردن مى شود که یکى از بزرگ ترین علت هاى 

افزایش وزن است.

بهداشت بیشتر
هرچند احتماًال فکر مى کنید با دست غذا خوردن، یک کار 

غیربهداشتى است اما واقعیت دقیقاً برعکس است.
افرادى که عادت به غذا خوردن با دست دارند، همیشه قبل 
از نشستن پاى سفره، دست هاى شان را مى شویند. همچنین 
همه  ما به طور کلــى عادت داریم در طــول روز چندین بار 
دست هاى خود را بشوییم؛ بهداشت دست ها، همه جا یک 
عادت است. اما قاشق و چنگال و سایر ظروف، معموًال سریع 

شسته مى شوند و همیشه هم کامًال تمیز نیستند.

چند نکته
حتماً قبل و بعد از غذا دست هاى خود را خوب بشویید. قطعات 
بزرگ غذا را به تکه هاى کوچک تر و اندازه هاى قابل جویدن 
تبدیل کنید تا راحت تر بتوانید آنها را با دست بردارید. وقتى با 
دست غذا مى خورید قوز نکنید و سعى کنید صاف بنشینید 
و آرنج ها روى میز تکیه ندهیــد. تکه هاى کوچک در دهان 
بگذارید و دهان تان را با حجــم زیاد پر نکنید تا راحت تر غذا 

را بجوید.

در این نوشــتار، مى توانید با 8 خاصیت مفید فلفل سیاه 
آشنا بشوید: 

بهبود سیستم گوارش
فلفل سیاه، باعث تحریک ترشــح اسید هیدروکلریک 
در معده مى شــود و این کار موجب گوارش بهتر در بدن 
مى شود. فلفل سیاه، عالوه بر کمک به روند هضم غذا، 
مى تواند از ایجاد گازهاى روده جلوگیرى کند، سم ها را 
از بدن دفع کند و ریســک ایجاد بیمارى  در محیط روده 
و معده را به حداقل برســاند و حتى مانع ســرطان روده 

بزرگ بشود.
فلفل ســیاه، خاصیت ضد نفخ دارد و موجب مى شــود 

گازهاى اضافى از مسیر طبیعى خود دفع شوند. 

کاهش وزن و الغرى با فلفل سیاه
مواد مغذى که در فلفل سیاه وجود دارند موجب شکسته 
شدن سلول هاى چربى مى شوند. بنابراین بدن به جاى 
ذخیره کردن چربى، ساختار چربى را مى شکند و ساده تر 

مى تواند آنها را بسوزاند.
فلفل سیاه، آنزیم ها را تحریک مى کند و موجب  کاهش 
تورم شــده که این کار مى تواند حتــى باعث الغرى و  

کاهش وزن بشود.

فلفل سیاه و سالمت پوست
گروهى از محققین در لندن به این نتیجه رسیدند که فلفل 
سیاه مى تواند رنگ سفید پوســت را برگرداند و شاه کلید 
درمان ویتیلیگو( یک نوع بیمارى پوستى که موجب از بین 

رفتن رنگدانه هاى پوست مى شود) باشد.
تحقیق مشابهى نشان داده که فلفل سیاه، حاوى ماده اى 
به نام پایپرین است. پایپرین مى تواند پوست را تحریک 
کند تا رنگدانه هاى بیشترى تولید کند. این ماده عالوه بر 
درمان بهتر ویتیلیگو، نسبت به رو ش هاى درمانى دیگر، 

خطر کمترى براى بیمار دارد.
فلفل ســیاه همچنین مى تواند خطر گسترش سرطان 
پوست که در اثر قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش 

ایجاد شده را هم از بین ببرد.

درمان مشکالت تنفسى با فلفل سیاه
در طب سنتى آیورودا، فلفل ســیاه را براى از بین بردن 
سرماخوردگى، ســرفه و مشــکالت سینوسى تجویز 

مى کنند. 

در این نوع طــب، معتقدند فلفل ســیاه، حاوى خواص 
خلط  آورى هست که مى تواند خلط را رقیق کند و آن را 
در مجارى تنفسى روان تر کند. بنابراین به بیمار کمک 

مى کند تا از طریق عطسه و سرفه، خلط را دفع کند.

فلفل سیاه، ضد عفونت و تحریک پوستى
فلفل ســیاه خاصیت آنتى باکتریال دارد که با عفونت و 
تحریک پوستى ناشى از گزیدگى حشرات، مقابله مى کند. 
فلفل سیاه همچنین مى تواند التهابات پوست را در برابر 

تحریک ها درمان و آرام کند.

کاهش کلسترول
فلفل ســیاه، حاوى موادى است که به باز کردن 

پالکت هاى درون رگ ها کمک مى کند و حتى 
خیلى بیشتر از فیبر، در از بین بردن کلسترول 
اضافى بدن مؤثراست.استفاده از فلفل سیاه 
در رژیم غذایى، مى تواند از مشکالت قلبى 
مثل سکته، حمله قلبى و سایر مشکالت 

مربوط به تصلب شرائین جلوگیرى کند

ترمیم آسیب هاى سلولى با فلفل 
سیاه

فلفل سیاه، حاوى نوعى آنتى اکسیدان قوى است که 
نه تنها از بدن در برابر آسیب سلولى محافظت مى کند، 
بلکه مى تواند ما را در برابر رادیکال  هاى آزاد هم محافظت 
کند. رادیکال هاى آزاد به وســیله سوخت وساز سلولى، 
تولید مى شوند و به سلول هاى ســالم حمله مى کنند. 
DNA این رادیکال ها موجب مى شود تا بدن سلول هاى 

سرطانى تولید کند.
فلفل ســیاه، مثل میوه ها و ســبزیجاتى که سرشار از 
آنتى اکسیدان هستند، یک ماده طبیعى دارد که از بدن 
در برابر آسیب سلولى محافظت مى کند و حتى مى تواند 

موجب بازگشت سالمتى شود.

جلوگیرى از اختالل شناختى، بازیابى مغز 
و سالمتى اعصاب

پایپرین که پیش تر در موردش صحبت کردیم فقط براى 
درمان ویتیلیگو مؤثر نیست. این ماده مى تواند اختالل 
حافظه و عدم شــناخت در افراد سالخورده را نیزکاهش 
دهد. طبق آزمایشــات کیلنیکى، به نظر مى رســد که 

پایپرین، مسیرهاى شیمیایى در مغز را تحریک مى کند.

یک متخصص تغذیه هشدار داد: استفاده از ظروف 
مســى که در آنها روکش قلع به کار نرفته و مواد 
غذایى مستقیماً در تماس با مس هستند هنگام قرار 
دادن مواد غذایى در ایــن ظروف، مس زیادى آزاد 
مى شود که احتمال مسمومیت را افزایش مى دهد  
و مى تواند سالمتى انسان را به خطر اندازد و زمینه 
ابتال به برخى از بیمارى ها را در دراز مدت فراهم کند. 
دکتر على کشــاورز گفــت: مس مانــع از جذب 
آهــن و روى در بــدن مى شــود و در نتیجــه 
ســبب کم خونــى و فقــر آهــن و اختــالالت 
بــارورى مى شــود و بــر کوتاهــى قد نیــز اثر

مى گذارد.
کشــاورز اظهار داشــت: اگرچه خــوردن آب در 
ظروف مســى بدون روکش قلع خطرى ندارد اما 
پخت و پز و نگهــدارى موادغذایى در این ظروف 
موجب آزاد شــدن بیش از اندازه مس مى شــود، 
عالوه بــر آن مــواد غذایــى ترش و اســیدى،

مــس را در خــود حــل  مى کنند کــه در نهایت 
موجب بروز مشــکالت مذکور براى ســالمت 
فرد مى شــود، به همین دلیل تأکید مى شود که از 
ظروف فلزى به ویژه ظروف فلزى فاقد قلع براى 
نگهدارى مواد غذایى ترش و اسیدى استفاده نشود.

مدیــر گروه تخصصــى تغذیه بالینى دانشــکده 

رژیم شناسى دانشــگاه تهران با اشــاره به یک 
راه مفیــد براى تشــخیص به کار رفتــن قلع در 
ظروف مســى اضافه کرد: علت سفیدرنگ بودن 
داخــل برخى از ظروف مســى وجود قلــع در آن 
اســت. به ظروف مسى حداقل ســالى یکبار باید 
قلع اضافه کرد یــا به اصطالح آن را ســفید کرد 
تا مشــکلى براى پخــت و پز و ســالمتى ایجاد 

نشود.
در گذشــته هم کــه از این ظروف زیاد اســتفاده 
مى شــد هر چند وقــت آن را ســفید مى کردند، 
بنابرایــن باید ضمــن دقت در انتخــاب ظروف 
مسى، به منظور حفظ ســالمتى و بهره مندى از 
خواص اســتفاده از این ظروف، ســفید کردن آن

فراموش نشود.

فواید خوردن غذا با دست 

 وقتى شما با 
دست هاى تان غذا 

مى خورید، باکترى هاى 
مفید موجود در 

انگشتان، به دهان 
منتقل شده، بلعیده 

شده و به قسمت هاى 
مختلف بدن مى روند. 

این اتفاق باعث گوارشى 
سالم در روده ها شده 

و جلوى گسترش 
باکتر ى هاى مضر را در 

روده   ها مى گیرد

با پادشاه ادویه ها آشنا شوید

باوجــود اینکه توصیه پزشــکان به افــراد براى 
حفظ ســالمت مصرف روزانه ســیب است، اما 
خــوردن دانه هاى این میوه توصیه نمى شــود، 
زیرا آمیگدالین ماده شــیمیایى موجود در سیب 

عوارض خطرناکى را براى افراد به دنبال دارد.
مــاده آمیگدالیــن به مقدار بســیار زیــادى در 

دانه هاى سایر میوه ها، چون سیب، بادام، زردآلو، 
هلــو و گیالس وجــود دارد و در صــورت مصرف 

هســته این میوه ها و جویــدن و قــورت دادن آنها، 
آمیگدالین که بى ضرر است به سیانید هیدروژن تبدیل 

مى شود.
سیانید یا همان سیانور یک ماده سمى بسیارخطرناك 
اســت و مصرف دوز هاى پایینى از آن مى تواند باعث 

مرگ افراد شود.
از جملــه عوارض جانبــى مصرف دوز پایین ســیانید 
مى توان ســردرد، تهوع، اســتفراغ، گرفتگــى معده، 
ســرگیجه، فلج اعضاى بدن، نارســایى قلبى و ریوى، 
ضعف و ســردرگمى را نام برد و در صــورت مصرف 
دوز باالى این ماده شــیمیایى و تأخیر در درمان امکان 

مسمومیت شدید و مرگ فرد وجود دارد.
کارشناســان بررســى کرده اند که مقدار 41 الى 286 
میلى گرم ماده سیانید موجود در دانه سیب براى مرگ 
یک فرد بالغ با وزن 81 کیلوگرم کافى است. گروه هایى 
که نباید هسته سیب مصرف کنند کودکان، زنان باردار، 
افراد دچار ضعف سیستم ایمنى، مبتالیان به سرطان و 

سالمندان هستند.
تنها حدود 0/2گرم الى 1.6 گــرم براى هر کیلو گرم از 
وزن یک فرد سیانید کافى است تا فرد دچار مسمومیت 

شدید و حتى مرگ ناگهانى شود.
در صورت قــورت دادن کامل دانه ســیب و نجویدن 
آن، آنزیم هــاى موجــود در معــده آن را هضم کرده

 و خطرى براى انســان ندارند، اما توصیه مى شود افراد 
تا حد امکان از جویدن و خوردن هسته سیب خوددارى 

کنند.
هر عدد سیب بین صفر تا 20 عدد دانه دارد و در صورتى 
که فرد بیش از 150 دانه کــه به طور تقریبى 100 گرم 
مى شود را مصرف کند با مســمومیت مرگبار ناشى از 

سیانید مواجه مى شود.

به جز دانه سیب، پوســت و گوشــت این میوه کامًال 
بى ضرر و براى ســالمت بدن انســان بســیار مفید

 هستند.
به اشــتباه برخى افراد گمان مى کنند که مصرف مقدار 
کم ســیانید موجود در سیب براى ســالمت بدن مفید 
اســت که این تصور کامًال اشــتباه اســت و مى تواند 
به تجربه اى گران و به قیمت از دســت دادن جان آنها 

تمام شود.
اگــر بــه اشــتباه یــک الــى چنــد عــدد دانــه 
ســیب را مصرف کردیــد نگران نباشــید، امــا حتمًا 
هنگام خوردن ســیب دانه هــاى آن را جــدا کنید و

 با آرامش از طعم و خواص درمانى این میوه پرخاصیت 
لذت ببرید. 

آگ

م
و
م
ح
ر
غ
ح

ز و ى
پایپرین، مسیرهاى شیمیایى در مغز را تحریک مى کند.

فراموش نشود.

ى 

و،
رف 

ن آنها، 
 تبدیل 

دانه هاى سیب را 
نخورید

از ظروف مسى
 استفاده نکنید

میوه اى که با خوردنش نیاز به دارو ندارید 
انجیر، قند زیادى دارد؛ 50 درصد انجیر خشــک را 
قند تشکیل مى دهد همچنین منبع خوبى از پتاسیم ، 
منیزیم ، کلسیم ، فسفر  و ویتامین هاى CوA،Bاست. 
انجیر منبع غنى فیبر غذایى است؛ لیگنین یک نوع 
فیبر غذایى غیرمحلول اســت که به مقدار زیاد در 
انجیر وجود دارد و نقش عمــده اى در جلوگیرى و 

رفع یبوست دارد.
از انجیر مى توان در رژیم هــاى غذایى خاص مثل 
رژیم کم چربى ، کم سدیم ، پرفیبر ، کاهش وزن ، رژیم 
دیابتى و حتى رژیم غذایى مدیترانه اى استفاده کرد.

انجیر سدیم و چربى ندارد و مانند سایر میوه ها بدون 
کلسترول است.

انجیر، فیبر غذایى باالیى دارد و هــر واحد آن 20 
درصد نیاز روزانه را تأمین مى کند که بیش از هر نوع 

میوه تازه یا خشک است.

انجیر بیش از سایر میوه ها امالح دارد؛ 40 گرم انجیر 
تازه داراى 244 میلى گرم پتاســیم ( 7 درصد نیاز 
روزانه) ، 53 میلى گرم کلسیم ( 6 درصد نیاز روزانه) 

و 1/2 میلى گرم آهن (6 درصد نیاز روزانه) است.
انجیر از نظر طب قدیم ایران ، گرم و تر است  و تعرق 

بدن را زیاد مى کند  و ادرار آور است.
انجیر حــرارت بــدن را کاهــش مى دهد  و 

چاق کننــده اســت و بــراى آنهایى که 
مى خواهند وزن اضافه کنند، بسیار مفید 
است؛ بدین منظور مى توان آن را با شیر 

مخلوط کرد و در بین غذاها خورد.
انجیر تازه یا خشــک، یبوست را برطرف 

مى کند و یکى از بهترین میوه ها براى تمیز 
کردن روده بزرگ و رفع یبوســت است؛ در قدیم 

براى از بین بردن یبوســت از شربت انجیر استفاده 

مى کردند .

روزانه) ز ی
روزانه) است. (6 درصد نیاز

 ایران ، گرم و تر است  و تعرق 
آور است. ر

و و ا کاهــش مى دهد
ـراى آنهایى که 
د، بسیار مفید 
 آن را با شیر

ورد.
 را برطرف 
ا براى تمیز

ت است؛ در قدیم 
بت انجیر استفاده 
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«به طور قطع مسعود شــجاعى و احسان حاج صفى 
به تیم ملى فوتبال ایران دعوت نخواهند شــد زیرا آنها 
خط قرمزها را زیر پا گذاشــتند. مراجع تصمیم گیرى 
به این موضوع نظام جمهورى اســالمى ایران، وزارت 
ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون فوتبال هستند، 
نه آقاى کارلوس کى روش.»  این جمالت قسمتى از 
صحبت هاى محمد رضا داورزنى، معاون وزیر ورزش 
و سرپرست فدارســیون والیبال است که روز پنج شنبه 
مطرح شد و بازتاب گســترده اى پیدا کرد. داورزنى از 
یک دهه پیش یعنى از ســال 1385؛ زمانى که رئیس 
فدارسیون والیبال شد و والســکو را به به ایران آورد و 
دوران طالیى والبیال را رقم زد تا زمانى که به معاونت 
وزارت وزرش رسید، همیشه خبرساز بوده و حاشیه هاى 
پیرامون او زیاد بوده است. در سال هاى طالیى والبیال 
او به عنوان مدیرى محبوب تبدیل شد اما با افت کیفیت 
بازى هاى تیم ملى والیبال و انتصاب داورزنى به عنوان 
معاون ورزش قهرمانــى در وزارت ورزش و جوانان در 
سال 1395، آرام آرام از آن چهره محبوب فاصله گرفت 
و درگیر شایعه هاى فراوانى شد. این حاشیه و شایعه ها 

را مرور مى کنیم:
1-  از سال 1368 تا ســال 1385 محمد رضا یزدانى 
خرم عهده دار رئیس فدارســیون والیبال بود و بسیارى 
از زیرساخت ها براى تقویت والبیال کشور آمده کرد. با 

روى کار آمدن دولت احمدى نژاد مثل بسیارى از مدیران 
ورزشى از کار خود برکنار شد و محمد رضا داورزنى که 
گفته مى شد با محمد على آبادى رئیس سازمان تربیت 
بدنى رابطه حسنه اى داشت، عهده د ار این سمت شد. 
بى انصافى است اگر نگوییم در دوران او بهترین نتایج 
والیبال پس از انقالب به دست آمد و مربى هاى بزرگى به 
ایران آمدند. والسکو و کواچ والیبال ایران را به یک قطب 
قدرمتند تبدیل کردند اما آرام آرام ستاره هاى والبیال رو 
به افول رفتند. با انتخاب «ایگور کوالکوویچ» به عنوان 
مربى تیم والبیال در سال گذشته این روند نه تنها ُکند نشد 
بلکه شیب نزولى بیشترى به خود گرفت. این جاست که 
برخى ها از کارشناسان اعتقاد دارند دهه طالیى والیبال 
ایران مدیون تالش هاى رئیس فدارسیون قبلى بوده و 

دوارزنى تنها برداشت کننده این محصول بوده است.
2-سال گذشته ناگهان او از ریاست فدراسیون والیبال به 
سمت عنوان معاون ورزش قهرمانى در وزارت ورزش و 
جوانان رسید و مدیریت بسیارى از امور ورزش به دست 
داورزنى افتاد. به دلیل آنکه مشکل دو شغله بودن براى 
داورزنى به وجود نیاید در حال حاضر به عنوان سرپرست 
فدارسیون والیبال فعالیت مى کند اما عجیب تر آنکه هیچ 
فردى به عنوان رئیس جدید فدراسیون والیبال انتخاب 
نمى شود. مشخص هم نسیت تا چه زمانى قرار است او 
به عنوان سرپرست فدارســیون والیبال به فعالیت خود 

ادامه دهد.
3-شایعه هاى زیادى در مورد تاثیرگذارى او بر انتخاب 
اعضاى هیات مدیره باشگاه پرسپولیس شنیده مى شود. 
در زمانى که پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد، طاهرى 
مدیرعامل پرسپولیس استعفا داد. در آن موقع شایعه هاى 
زیادى مطرح شد که سامانه هوادارى پرسپولیس به این 
باشــگاه بدهى هاى زیادى دارد و داورزنى یکى از افراد 

موثر در ثبت این قرارداد بوده است.
4- فرزند داورزنى همیشه با شایعه هاى فروانى رو به رو 
بوده. پسر داورزنى یک باشگاه بدنسازى دارد، باشگاهى 
که قبال به فدراسیون تکواندو اختصاص داشت. گفته 
مى شود فدراســیون تکواندو مناقصه اى را برگزار کرد 
و پســر داورزنى هم برنده این مناقصه شد. در مقاطعى 
نیز گفته شده باشد او رابطه خوبى با سعید معروف دارد 
و با او نیز رستورانى راه انداخته است. این موضوعات را 
اما خوِد محمدرضا داورزنى به شدت رد کرده و در یکى 
از نشســت هاى خبرى اش گفته:   ترجیح مى دهم به 
طور کلى بگویم فعالیت پســرم هیچ ارتباطى به من و 
فدراسیون ندارد. این که چند جوان یک شراکتى انجام 
دهند و کار اقتصادى انجام دهند چــه ارتباطى به من 
فدراسیون یا سعید معروف دارد؟ چند جوان رستورانى 
بزنند یا به طور قانون باشگاهى را اجاره کنند چه ارتباطى 
به فدراسیون دارد؟ اگر ســوالى مطرح است مسووالن 

ذى صالح مى توانند تصمیــم بگرند و هرکس هم که 
سوالى دارد به آن جا برود و از نزدیک موضوع را بررسى 
کند. اصال مهمان من بروید یک قهوه هم بخورید. و از 

نزدیک ماجرا را بررسى کنید. 
5-در زمان المپیک ریو 2016 سه نفر از بازیکنان اصلى 
تیم ملى والبیال در رژه افتتاحیه المپیک شرکت نکردند. 
این ســه نفر سید محمد موســوى، میر سعید معروف 
و شــهرام محمودى بودند که هر کــدام به بهانه هاى 
مختلفى در این رژه حضور پیدا کردند. عجیب تر اینکه 
داورزنى هیچ وقت واکنشى در این مورد نشان نداد. یک 
مورد مشابه نیز هفته گذشته به وجود آمد و عادل غالمى 
و محمد موسوى با یک دیگر درگیر شدند که داورزنى 
براى تنبیه طرفین فقط غالمى را محروم کرد!. همین 
نکات سبب شده تا برخى کارشناسان عقیده داشته باشند 
در زمان مدیریت داورزنى، بازیکن ساالرى گریبان گیر 
تیم والیبال شد و برخى ها از امتیازات ویژه ترى برخوردار 

هستند.
6- او یک  حاشیه دیگر نیز داشت. در زمان مدیریتش، 
والبیال زنان ایران با تغییرات مختلف مربى و بازیکنان رو 
به رو شد. مدتى قبل نیز سه بازیکن زنان والیبال با یک 
دیگر درگیر شده بودند که بر خالف نرمش فدراسیون 
والبیال در مورد درگیرى هاى والیبالیست هاى َمرد، آن 

زنان با احکام سنگین محرومیتى رو به رو شده  بودند.

یحیى گل محمدى پس از شکست تراکتورساى مقابل استقالل در کنفرانس خبرى حاضر شد و در صحبت هایش در کنفرانس مطبوعاتى قبل از بازى، بار دیگر 
به افرادى کنایه زد که به قول خودش باید شرمنده هواداران باشند. داستان از جایى شروع شد که گل محمدى در نشست خبرى قبل از بازى با استفاده از 
جمالتى مانند  عدم پشتوانه سازى یکى از مشکالت ما بود ،  تراکتورسازى از نیم فصل سال گذشته مى دانست که از پنجره نقل وانتقاالت بعدى محروم 
است، اما هیچ کارى براى بازیکنان جوان انجام نشد. ،  بازیکنان جوان در تراکتورسازى آنها به امان خدا رها شده بودند.  و  بى توجهى، مشکالت زیادى 

را براى جوانان ما به وجود آورده است. ، به طور غیر مستقیم از افرادى که پیش از این در باشگاه تراکتورسازى حضور داشتند، گالیه کرد.
داستان به همین جا ختم نشد و سرمربى تراکتورسازى پس از شکست تیمش مقابل استقالل، در کنفرانس خبرى از این افراد انتقاد کرد. گل محمدى 
پس از بازى جمالتى مانند  آن افرادى که باید واقعًا شرمنده باشد، کسانى هستند که تیم را به این روز انداختند  و  واقعًا ندیده بودم تیمى به خاطر 
بى توجهى به نقل وانتقاالت محروم شــود ،به زبان آورد. در ابتدا برخى تصور کردند که منظور گل محمــدى از این صحبت ها، مصطفى آجورلو، 

مدیرعامل کنونى باشگاه تراکتورسازى است، اما سرمربى تراکتورسازى اعالم کرد که خوشبختانه این افراد االن دیگر در باشگاه نیستند.
گل محمدى این بار «شاه کلید» کنایه هایش را گفت. «محرومیت تراکتورسازى به خاطر شکایت بازیکنانى است که قراردادشان یک طرفه فسخ شد 

و آنها از باشگاه به فیفا شکایت کردند. این بازیکنان هم در زمان مدیریت هاى قبلى باشگاه در تراکتورسازى بودند. 
«مدیریت هاى قبلى»؛ مهم ترین کلمه اى است که مى توان از داخل صحبت هاى سرمربى تراکتورســازى استخراج کرد. با این صحبت ها، مشخص 
است که سر صحبت گل محمدى با مدیرعامل پیشین باشگاه تراکتورسازى است؛ او و همان  افرادى که باعث محرومیت باشگاه تراکتورسازى از فعالیت در 

نقل وانتقاالت شدند.

ى از کنفران رمزگشایى از کنفرانس یحیىا
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نصف جهــان صحبت هاى اخیر مهــرداد میناوند در یک 
برنامه تلویزیونى نشان داد که او کماکان براى جلب نظر 
هواداران  پرســپولیس و اینکه خود را متعصب نشان دهد 
حاضر اســت تن به هر کارى دهد و از هر واژه و جمله اى 
استفاده کند. موضوعى که در یکى دو روز اخیر حتى با انتقاد 
برخى رسانه هاى نزدیک به باشگاه پرسپولیس هم  مواجه 

شده است.
 ویدئویى از حضور مهرداد میناوند در یک برنامه تلویزیونى 
منتشر شده که حرف هاى او در این برنامه به شدت باعث 
عصبانیت و واکنش استقاللى ها شده است. استقاللى ها 
اعتراض دارند که میناوند در این برنامه به مهدى رحمتى و 

علیرضا منصوریان توهین کرده است.
در بخشــى از این برنامه مجرى برنامه آرش ظلى پور از 
میناوند مى خواهد تا نظــرش را درباره تصاویر افرادى که 
در مانیتور مى بیند بگوید. یکى از ایــن تصاویر متعلق به 

احمدرضا عابدزاده اســت و میناوند با دیدن تصویر او این 
کلمات را بر زبان مى آورد:  «عقــاب! واقعًا عقاب همینه. 
یعنى دیگه پنگوئن و این چیزا نداریم!»  اشاره او به پنگوئن 
در واقع لقبى اســت که بعضى از هواداران پرسپولیس در 
فضاى مجازى بــه دروازه  بان اســتقالل مهدى رحمتى 
داده اند. میناوند به خوبى مى داند کــه از چه چیز صحبت 
مى کند؛ وقتى ظلى پور از او منظورش را مى پرسد میناوند با 
صراحت مى گوید: «همه مى دونن دیگه!» عجیب این که 
مجرى برنامه به جاى اینکه از میناوند بخواهد که در یک 
برنامه تلویزیونى چنیــن حرف هایى نزند و ادبیات فضاى 
مجازى را در رسانه ملى به کار نبرد اصرار دارد که میناوند 
دقیقًا منظورش را از به کار بردن این کلمه بگوید! البته کار 
به اینجا ختم نمى شود و در ادامه میناوند پس از دیدن تصویر 

منصوریان مى گوید: «به به شیشعلى خان!» 
استفاده میناوند در قامت یک پیشکســوت و کارشناس 

فوتبــال، از ادبیات مختص هواداران کم ســن و ســال 
سرخابى ها در فضاى مجازى، چیزى است که از او انتظار 
نمى رود. او البته پیش از این هم حرف هایى مشابه این زده 
و تنها پیشکسوت فوتبالى است که پا به پاى نوجوانان کم 
سن و سال و با ادبیات مختص به همان ها کرى مى خواند 
و به بازیکنان تیم رقیب بى احترامى مى کند. چنین رفتارى 
از هیچیک از دیگر پیشکســوتان پرسپولیس و استقالل 

دیده نشده و مشخص نیست میناوند چرا 
اصرار به این رفتارها دارد. رفتار او را با 
همبازیان خودش مثــل مهدوى کیا، 
هاشمیان، پاشــازاده و دیگران مقایسه 

کنید تا ببینیــد میناوند چگونــه خود را 
از همنشــینى با این چهره هاى متشــخص 

دور کرده و تا همصدایى بــا نوجوانان هیجان زده و 
بى احترامى به بازیکنان تیم رقیب سقوط کرده است.    

کودکى به نام میناوند!

در بازى تیم هاى استقالل و تراکتورسازى، چیزى 
که بیشتر به چشــم آمد درگیرى هاى بازیکنان دو 
تیم در میانه میدان بــود. محمد ابراهیمى و مهدى 
کیانى بارها با هافبک هاى استقالل درگیر شدند و 
خطا گرفتند و خطا کردند. اما در این میان خبرى از 

محمد نورى نبود.
 هافبک تراکتورســازى در این بازى کمتر از دیگر 
همبازیانش به چشــم آمد و در بیشتر دقایق بازى 
اصًال در زمین دیده نمى شــد. همین بازى کم اثر 
و خنثى بود که باعث شــد او اولین تعویضى یحیى 

گل محمدى باشد. ســرمربى تراکتور وقتى بازى 
ضعیف هافبک باتجریه تیمش را دید تصمیم گرفت 
یک بازیکن جوان و باانگیزه را به جاى او به زمین 
بفرســتد. تعویضى که اتفاقًا جواب داد و با حضور 
تهامى، تراکتورســازى هجومى تر و دونده تر شد و 
فرصت هایى را هم براى جبران گل خورده خود به 
دست آورد. با این نمایش، شاید کم کم باید منتظر 
خارج شــدن نورى از ترکیب اصلى تراکتورسازى 
باشــیم و بیشــتر از میانه میدان او را روى نیمکت 

ببینیم.

  نورى که خاموش شده!

 نصــف جهــان   تالش هــاى پیام 
صادقیان براى بازگشــت به فوتبال 
اصفهان بــى نتیجه مانــد و ظاهراً 
طبق اعالم رسانه ها او مى خواهد به 
سپیدرود بپیوندد.صادقیان که پیش از 
این قرار بود در لیگ هفدهم با پیراهن 
تیم نفت تهران در رقابت هاى لیگ 
حضور داشته باشد در نهایت با جدایى 
على کریمى از این تیم، او نیز اعالم 
جدایى کــرد تا در تیــم دیگرى به 

دوران فوتبال خود ادامه دهد.
از  این اتفــاق خبرى پــس 
نبود تــا اینکه از صادقیان 
اخبار  صلــه طبق  ا و

از شهر رشت 
وى با درخواست 

تیــم  مســئوالن 
ســپیدرود،   خود را به این 

شهر رساند  تا در رابطه با حضور 
در این تیم بــه مذاکره بپردازد، 

مذاکره اى که دیروز و امروز 
انجــام خواهد شــد تا در 

رابطه با کــم و کیف 
حضور این بازیکن 

در یک تیم 
لیگ 

برترى به صحبت پرداخته شود.
پیام صادقیــان پــس از جدایى از 
جمع پرسپولیســى ها در تیم هاى 
نفت تهــران، صباى قم  و ماشــین 
سازى تبریز به بازى پرداخت اما در 
هیچکدام از این تیم ها موفق به تکرار 
دوران آرمانى خود نشد تا این روزها 
به عنوان یکى از ســتاره هاى روى 
بورس محسوب نشود و براى جذب او 
باشگاه ها سر و دست نشکنند، اتفاقى 
که در دوران جدایى او از ذوب آهن 
افتاده بود و در این میان پرسپولیسى 
ها توانســته بودند زودتر از تیم هاى 
دیگر بــراى جذب 
او اقــدام کنند. او 
در روزهاى اخیر 

از طریــق خود و 
دوســتانش در تالش 
بود که بتواند بــه فوتبال 
اصفهان بازگردد و در یکى از 
دو تیم ذوب آهن و یا سپاهان به 
فوتبالش ادامه دهد ولى نتوانست 
نظر مثبت اصفهانى ها را جلب کند 
و حاال احتماًال باید آرزوهایش را در 

سپیدرود جستجو کند.

تالش 
نافرجام 

پیام براى 
بازگشت 
به اصفهان بازیکنان رو 

یبال با یک 
 فدراسیون 
ى َمرد، آن

ده  بودند.

رانکم ســنو ســال 
زىاست که از او انتظار 
رف هایى مشابه این زده 
ه پا به پاى نوجوانان کم 
 همان ها کرى مىخواند 
ىمى کند. چنین رفتارى 
ن پرسپولیس و استقالل 

چرا  وند
و را با 
ى کیا، 
قایسه 

ه خود را 
متشــخص 

وانانهیجان زده و
 سقوط کرده است.    

دوران فوتبال خود ادامه دهد.
از  این اتفــاق خبرى پــس 
صادقیان نبود تــا اینکه از

اخبار  صلــه طبق  ا و
از شهر رشت 

وى با درخواست 
تیــم  مســئوالن 

ســپیدرود،   خود را به این 
شهر رساند  تا در رابطه با حضور 
در این تیم بــه مذاکره بپردازد،
مذاکره اى که دیروز و امروز 

انجــام خواهد شــد تا در 
رابطه با کــم و کیف 

حضور این بازیکن
در یک تیم 

لیگ

که در دوران جدایى او از ذوب آهن
افتاده بود و در این میان پرسپولیسى 
تیمهاى  ها توانســته بودند زودتر از
دیگر بــراى جذب 
او اقــدام کنند. او 
روزهاى اخیر  در

از طریــق خود و 
دوســتانش در تالش

بود که بتواند بــه فوتبال 
اصفهان بازگردد و در یکى از 
دو تیم ذوب آهن و یا سپاهان به 
فوتبالش ادامه دهد ولى نتوانست 
نظر مثبت اصفهانى ها را جلب کند 
و حاال احتماًال باید آرزوهایش را در 

سپیدرود جستجو کند.

به اصفهان

نصف جهــان   سپاهان حاال امیدوار است با مهاجم عراقى 
خود بتواند معضل گلزنى اش در رقابت هاى لیگ برتر را حل 
کند. با پایان لیگ عراق دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان 
موفق شده اند بازیکنان عراقى خود را به فهرستشان اضافه 
کنند. مروان حسین مهاجم فصل قبل الشرطه عراق که 
15 گل هم به ثمر رسانده بود زودتر از بشار رسن بازیکن 
پرسپولیس وارد ایران شد و با حضور در اصفهان قرارداد دو 
ساله اش را با سپاهان امضا کرد. سپاهان در سه هفته ابتدایى 
با مشکالت شــدیدى روبه رو بوده و به خصوص در خط 
حمله قدرت کافى را نداشته است. حاال باید دید وضعیت 

تیم کرانچار بعد از ورود مروان حسین چگونه خواهد شد.
پرسپولیس هم که با بشار رســن به توافق رسیده بود در 
پایان لیگ عراق براى ITC این بازیکن درخواست داده و 
منتظر است تا این بازیکن چند پسته را به فهرست آسیایى 
خود اضافه کند. حضور بشار رسن در پرسپولیس رقابت بین 
هافبک هاى تقریباً پرتعداد ســرخپوش را شدیدتر خواهد 
کرد. او کار سختى براى رسیدن به ترکیب اصلى قرمزها 
دارد. باید دید برانکو مى توانــد تعامل الزم را بین ترافیک 

ستاره هایش ایجاد کند؟

امیدوار به گلزنى مروان

حاشیه هاى 
داور زنى

نصف جهان  اوضاع براى سپاهان خوب پیش نمى رود. 
آنها در سه هفته اخیر خوب امتیاز کسب نکرده اند و به 
همین دلیل دربى اصفهان براى آنها بسیار حیاتى شده 
است.سپاهان با با یک شکست و دو تساوى و کسب تنها 
2 امتیاز بدترین آغاز خود را در طــول تاریخ لیگ برتر 
تجربه کرده است. در 16 دوره گذشته لیگ برتر سپاهانى 
در چهار دوره سه بازى اول خود را با 9 امتیاز آغاز کرده 
بودند. در سه دوره هم آنها از سه دیدار خود 7 امتیاز کسب 
کرده بودند. آنها در سه دوره در پایان سه دیدار اول خود 
5 امتیازى بودند و در یک دوره هم در پایان ســه دیدار 
5 امتیازى. سپاهان در یک دوره با چهار و سه دوره با 3 
امتیاز از سه بازى کارش را پیش برد و تنها یک دوره با 
عملکردى مشابه فصل هفدهم 2 امتیازى بود. سپاهان 
تنها در ســومین دوره لیگ برتر در سه دیدارى آغازین 
خود یک شکست و دو تساوى را تجربه کرده بود اما در 
آن فصل تفاضل گل سپاهان2-  بود و در این فصل و در 
لیگ هفدهم که نتایجى مشابه را کسب کرده تفاضلش 
4-  است تا بدترین آغاز خود را در لیگ برتر تجربه کند. 
با این روند اگر شاگردان کرانچار نتوانند با دست پر دربى 
اصفهان را ترك کنند آن وقت باید خود را براى ورود به 

بحران آماده کنند.

سپاهان در نزدیکى هاى بحران

نصف جهان   پس از سال ها  ایران مى تواند صاحب یک شانس براى تصاحب توپ طالى آسیا و کسب عنوان مرد سال فوتبال این قاره شود و مهدى طارمى 
تنها بازیکنى است که مى تواند  این فصل این عنوان را براى کشورمان به ارمغان بیاورد.

با گلزنى برابر نفت تهران، مهدى طارمى باز هم آمار گلزنى اش در پرســپولیس را بهبود بخشــید. مهدى طارمى کــه در دو هفته ابتدایى موفق به 
گلزنى نشــده بود، در دیدار ســوم برابر نفت توانســت به این روند خاتمه دهد و نام خود را در بین گلزنان تیمش در لیگ برتــر هفدهم ثبت کند. 
طارمى که در این دیــدار دو گل زد و یک پاس گل داد، ســتاره تیمش در هفته ســوم لیگ برتر بــود. طارمى در هر دو دیدار رفت و برگشــت 
برابر نفت تهران در فصل گذشــته موفق به گلزنى شــده بود. طارمى در این فصــل 84 دقیقه زودتر از فصل پیش توانســت اولین گل خودش 
را براى پرســپولیس به ثمر برســاند. به این ترتیب طارمى شــمار گل هاى خودش با پیراهن پرســپولیس را به عدد 52 گل رساند تا پنجمین 
گلزن تاریخ باشگاه پرســپولیس باشــد. طارمى که در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا شش گل به ثمر رســانده و چند بار در تیم منتخب هفته 
لیگ قهرمانان هم قرار گرفته، در ســال 1396 ســه گل در بازى هاى ملــى در دیدارهاى انتخابى جام جهانى 2018 روســیه به ثمر رســانده 

بــه است و از شانس باالیى براى کســب عنوان مرد سال فوتبال آسیا برخوردار اســت. با توجه به اینکه سال هاســت بازیکنى از ایران 
عنوان بازیکن ســال فوتبال آسیا انتخاب نشده، امســال فرصت خوبى براى مهدى طارمى اســت تا با ادامه روند گلزنى و درخشش 
خود در پرســپولیس و تیم ملى بتواند به این عنوان دســت یابد. البتــه طارمى براى دســتیابى به عنوان برترین گلــزن تاریخ فوتبال 
پرســپولیس باید گل هاى زیادى را به ثمر برساند و حتى براى رســیدن به رده چهارم برترین گلزنان تاریخ پرســپولیس هم فاصله زیادى

 دارد.

این فرصت از دست نرود

4-  است تا بدترین آغاز خود را در لیگبرتر تجربه کند. 
این روند اگر شاگردان کرانچار نتوانند با دست پر دربى  با
اصفهان را ترك کنند آن وقت باید خود را براى ورود به 

بحران آماده کنند.

تدایى موفق به 
دهم ثبت کند. 
برگشــت  ت و
ینگل خودش 
ساند تا پنجمین 
م منتخب هفته 
ه ثمر رســانده 

بــه ن
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علیرغم هشــدار جــدى فدراســیون فوتبال به ســپاهان رفتــار نابهنجــار برخى تماشــاگران در دیــدار با ســایپا در بــازى با پــارس جنوبى هم
 تکرار شد.

پس از به ثمر رســیدن گل ســپاهان در دیدار با پارس جنوبى از هفته ســوم لیگ برتر یکى از تماشــاگران اقدام به پرتاب ترقه کرد. این اتفاق در 
حالى در ورزشــگاه نقش جهان افتاد که کمتر از 10 روز پیش از آن کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال ســپاهان را به خاطر پرتاب نارنجک در 
جریان بازى با ســایپا از هفته اول لیگ برتر جریمه کرد و به باشــگاه اصفهانى هشــدار داد که مراقبت هاى الزم را براى جلوگیرى از تخلفات 
مشابه تماشــاگران انجام دهند در غیر اینصورت تنبیهات شــدیدترى مثل انجام مســابقه خانگى بدون حضور هواداران در مورد آنها اعمال 

خواهد شد.
اما ظاهــراً معــدود تماشــاگرانى که اقــدام به ایــن کارهــا مى کننــد چنــدان در جریــان احــکام و هشــدارهاى کمیتــه انضباطى 
نیســتند و بــدون در نظــر داشــتن تبعــات رفتــار نابهنجارشــان بــا تکــرار آن هم بــه ســپاهان و هم به ســایر هــواداران آســیب

 مى رسانند.
جداى از تماشاگرانى که در این باره توجیه نیستند باید از کسانى که حفظ امنیت مســابقه را بر عهده دارند هم پرسید که چگونه این اشیاء خطرناك 
علیرغم همه هشدارها و تجارب تلخ قبلى باز هم به راحتى سر از ورزشگاه نقش جهان در مى آورند و بى محابا در جریان مسابقه مورد استفاده قرار مى گیرند.

 مى آو
ر از نقش جهان در

ت

وو

استیون بیت آشور را به خاطر دارید؟ همان مدافع راستى که قبل از جام جهانى به ایران آمد و با نظر کى روش پیراهن تیم ملى را پوشید. او آن زمان براى بازى 
در ترکیب اصلى به تیم ملى آمد اما وقتى چند دقیقه بازى کرد کى روش هم به این نکته پى برد که او توانایى سبقت از خسرو حیدرى، حسین ماهینى و 
حتى پژمان منتظرى که آن زمان دفاع راست تیم ملى بود را ندارد. بیت آشــور اما همراه تیم ملى به جام جهانى 2014 رفت اما یک دقیقه هم فرصت 

بازى به دست نیاورد. 
حسین ماهینى که یک پله جلوتر از او قرار داشت نیز نتوانست براى تیم ملى در جام جهانى بازى کند. بیت آشور بعد از جام جهانى اما دیگر به تیم ملى 
دعوت نشد. او رنگ تیم ملى را ندید، چون کى روش دیگر اعتقادى به توانایى هایش نداشت. بیت آشور حاال در لیگ آمریکا روزگار مى گذراند. او عضو 
باشگاه تورنتو است و کنار جووینکو، مهاجم ایتالیایى و مشهور تورنتو به میدان مى رود. بیت آشور البته این روزها آسیب دیده و هفته هاست از ترکیب 

تورنتو دور شده. او که قبل از آسیب دیدگى مدافع راست اصلى تورنتو بود حاال مدتى است که در ترکیب این تیم حضور ندارد.
 تورنتو همراه با بیت آشور از 23 بازى 44 امتیاز کســب کرده و باالتر از تیم هایى نظیر لس آنجلس گلکسى و نیویورك سیتى در صدر جدول قرار 
گرفته است.  بیت آشور البته همچنان امیدوار است به تیم ملى ایران دعوت شــود و دومین حضور در جام جهانى را تجربه کند. او چند ماه قبل در 
مصاحبه اى ابراز امیدوارى کرد دوباره نظر کى روش را جلب کند و براى تیم ملى ایران به میدان بــرود. اتفاقى که با توجه به حضور رامین رضاییان، 
وریا غفورى و حتى حسین ماهینى کمى دور از دسترس و بعید به نظر مى رسد. بیت آشور فعال باید به درمان آسیب دیدگى اش بپردازد و به ترکیب تورنتو

 برگردد. 

آسیب دیدگى بیت آشور

در حالى هنوز ماجراى پرداخــت بدهى هاى تیم نفت 
تهران مشخص نشده است برخى از کارکنان این باشگاه 

براى احقاق حق خود دست به اقدامات قانونى زده اند.
در همین راستا یکى از نیروهاى خدماتى در چارت ادارى 
باشگاه نفت تهران روزگذشته حکم توقیف اموال باشگاه 

نفت تهران را گرفت.
براساس شــکایت قهرمان عباســى ، نیروى خدمات 
باشگاه نفت تهران به دلیل بدهى هشت میلیون و 200 
هزارتومانى این باشگاه و همچنین جریمه یک میلیون 
تومان از طرف شعبه اجراى احکام مجتمع قضائى شهید 
بهشتى حکم صادر شد و بر اســاس این حکم ، شاکى 
در صورت امتناع باشــگاه از مطالباتش مى تواند اموال 

باشگاه را به میزان طلبش توقیف کند.
باشگاه نفت تهران درحالى با این اتفاق مواجه شده که 
مى دانیم بسیارى از چهره هاى سرشناس فوتبال ایران 
با سابقه حضور دراین تیم مدتها است که در پى دریافت 
مطالباتشان از این باشگاه هســتند. اتفاقى که تا امروز 

رخ نداده است. 

حکم توقیف اموال 
در دست کارمند باشگاه نفت  

کرار جاسم ستاره این روزهاى خط میانى تیم صنعت 
نفت آبادان اســت. این بازیکن دیگر عاصى نیست و 
به عنوان کارگردان اصلى صنعت نفت نقشش را به 

خوبى ایفا مى کند. 
  نام «کرار جاسم» معموًال بیشتر از آنکه استعداد ناب 
این هافبک عراقى را در ذهــن مخاطب متبادر کند، 
خاطرات عصیانگرى ها و نا آرامى هاى این بازیکن را 

به یاد مى آورد. 
وى که بیشترین سابقه همکارى در فوتبال ایران را 
با فراز کمالوند دارد و با همین مربى و از شهر تبریز به 
فوتبال ایران معرفى شد، یکى از اولین بازیکنانى بود 
که در این فصل با صنعت نفت به توافق رسید تا براى 

چندمین بار شاگرد کمالوند در لیگ برتر ایران باشد.

کرار این روزها هیچ نشانى از ناآرامى هاى گذشته اش 
ندارد و بالعکس به بازیکنى با توانمندى هاى باالى فنى 
و اخالقى آرام تبدیل شده است. خیلى ها بر این باورند 
که خلق و خوى این هافبک عاصى عراقى با مسائل 
مالى باشگاهى که براى آن بازى مى کند ارتباط مستقیم 
دارد که البته این یک فرضیه رد شده نیست. اما گذشته 
از مسائل مالى، ارتباط عاطفى کرار با مربیانى که با آنها 
کار مى کند هم در رفتارهاى وى در داخل زمین ارتباط 
تنگاتنگى دارد. کمالوند که سالهاست با کرار ارتباط 
خوبى دارد از ابتداى این فصل بازیکن عاصى اش را 
تحت مراقبت اخالقى قرار داده و وى را توجیه کرده که 
از او در فوتبال ایران بعن وان یک بازیکن بداخالق و غیر 

قابل مهار یاد مى شود. 

دروازه بان برزیلى ســپاهان اصفهان براى اولین بار در فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر در دیدار با ذوب آهن در 
چارچوب دروازه زردپوشان قرار خواهد گرفت.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در سه دیدار گذشته خود لى اولیویرا و مهدى امینى دروازه بانان اول و دوم خود را به دلیل 
مصدومیت در اختیار نداشت. همین موضوع سبب شد تا مهدى صدقیانى درون دروازه این تیم قرار بگیرد. وى که در 

اخراج شد نتوانست آمار خوبى را  با دریافت 6 گل آخرین دیدار تیمش مقابل تیم فوتبال پارس جنوبى جم 
در سه بازى داشته باشد.

با توجه به پایان دوران نقاهت لى اولیویرا از این از این رو کادر فنى ســپاهان اصفهان تصمیم دارد 
در چارچوب دروازه استفاده کنند.دروازه بان در بازى بعدى مقابل ذوب آهن اصفهان 

20:15 در ورزشــگاه فوالد شهر دربى اصفهان پنجشنبه هفته جارى ساعت 
اصفهان برگزار مى شود. بین تیم هاى ذوب آهن و ســپاهان 

اولیویرا به شهرآورد اصفهان مى رسد

ظاهراً اختالف بین مهاجم و هافبک بازیســاز پرسپولیس با مهاجم 
کامرونى این تیم بیشتر از حد پیش بینى است.

   بعد از بازى پرســپولیس برابر نفت تهران بود که گفته شد «گادوین 
منشا» به دلیل اینکه پرسپولیسى ها به او پاس نمى دهند به دستیار 

برانکو ایوانکویچ اعتراض کرده است.
هرچند مدیر برنامه منشا بعد از این اتفاق سعى کرد فضا را 

تلطیف کند و بگوید اتفاقى نیافتاده است و او 
از تست دوپینگ ناراحت بوده است ولى حاال 

اتفاقى افتاده است که مى تواند ابعاد اختالف او 
با بازیکنان پرسپولیس را پیچیده تر کند.

ظاهراً مهدى طارمى و محســن 
مسلمان که رابطه بسیار نزدیکى 
با هم دارند گادوین منشــا را از 
صفحه اینســتاگرام خود آنفالو 

کرده اند و البته منشــا هم متقابًال 
همین کار را انجام داده است.

با این شرایط به نظر مى رسد پرسپولیس در روزهاى 
آینده با مشکالت بزرگى روبرو خواهد شد مگر اینکه 

برانکو بتواند این حواشى را کنترل کند.

مسلمان و طارمى، منشا را آنفالو کردند

پشت پرده آرامش هافبک عراقى

تیم زالتکو کرانچار در سه هفته اخیر لیگ برتر آمار دفاعى ضعیفى داشته است و این موضوع 
لزوم بازنگرى این مربى در مورد خط دفاعى تیمش را نشان مى دهد.

به گزارش ایمنا، 6 گل در عرض سه هفته آمار ضعیف دفاعى ســپاهان را نشان مى دهد که 
کامًال بیانگر وضعیت آشفته خط دفاعى این تیم است. حتى اگر 6 گل را هم مالك قرار ندهیم 
با بررسى تعداد زیاد حمالت خطرناك و شوت هاى در چارچوب روى دروازه سپاهان مى توان 

به نتیجه مشابه درباره خط و البته سازمان دفاعى سپاهان رسید.
البته این درست که مدافعان و بازیکنان جدید سپاهان براى هماهنگى و ارائه بازى هاى بهتر 
نیاز به زمان بیشترى دارند اما اشــتباهات فردى و عدم آمادگى بدنى بعضى از بازیکنان خط 
دفاعى ســپاهان مثل ژایرو رودریگز ربطى به هماهنگى و زمان بیشتر ندارد. رودریگز که در 
بازى برابر پدیده کامًال ضعیف ظاهر شده بود، در دیدار برابر پارس جنوبى هم در نیمه نخست 
کامًال پرانتقاد ظاهر شد، او در نیمه دوم نیز روى فرار منجر به پنالتى نانگ جا ماند و روى صحنه 
گل هم جایگیرى نامناسب او باعث شد آفساید پر شــود و روى توپ برگشتى گل تساوى به 

ثمر برسد.
عملکرد پر اشتباه ژایرو رودریگز در ترکیب سپاهان در حالى با عدم واکنش زالتکو کرانچار رو 
به رو شده است که این تیم سیاوش یزدانى، یکى از مستعدترین مدافعان میانى فصل گذشته 
را روى نیمکت دارد اما از او استفاده نمى شود. کرانچار که در گذشــته نیز در مورد استفاده از 
بازیکنانى مثل بولکو و جالوویچ پافشارى عجیبى انجام مى داد و با وجود عملکرد پر انتقاد آنها، 
به طور مداوم از این بازیکنان بازى مى گرفت گویا همین راه را براى رودریگز هم مى رود و البته 

ضررش را مثل بازى با پارس جنوبى متحمل مى شود.
این درست که شایعاتى مبنى بر جذب سیاوش یزدانى بدون هماهنگى با کرانچار شنیده مى شود 
و یا یزدانى در یکى دو نوبت تمرینى به گفته این مربى تاخیر یا غیبت داشــته است اما به نظر 
مى رسد یزدانى آنقدر پتانسیل و توانایى دارد که بتواند پس از برخورد انضباطى که با او صورت 
مى گیرد به تفکرات کرانچار راه پیدا کند و به گزینه قابل اعتمادى در ترکیب دفاعى سپاهان 
تبدیل شود. در هر صورت باشگاه سپاهان براى او هزینه کرده است و کرانچار نیز باید از همه 

پتانسیل هاى موجود بهره ببرد.

على دایى  اجازه نداد یــک بازیکن نونهال فوتبال در اهواز  دســتش را 
ببوسد.

به گزارش ورزش سه، على دایى کماکان ســتاره بزرگ فوتبال ایران و 
یکى از محبوب ترین چهر ه هاى این سرزمین است.

ســرمربى این فصل ســایپا در یکى از دیدارهایش بــا بازیکنان یک 
تیم نونهــاالن یکــى از آن کارهــاى فوق العــاده جالبــش را انجام 

داد.
بعد از بازى سایپا مقابل استقالل خوزستان تعدادى از بچه هاى کوچک 
فوتبالیست نونهال و خردسال اهوازى براى دیدار با على دایى آمده بودند 
و دایى مثل همیشه با مهربانى ویژه اى به این هوادارانش هم پاسخ داد. 
اما دایى درحالى که با بچه ها خوش و بش مى کرد مانع از این شد که یک 

بازیکن نونهال دست او را ببوسد.
دایى درحالى که اجازه این کار را نداد، پیشانى این بازیکن نونهال را بوسید 

و به او گفت:  فقط دست و پدر و مادرت را مى بوسى.
نگاههاى کودك فوتبالیســت بــه گونه اى بود که مى شــد اثرات این 
حرف سرشناس ترین فوتبالیســت تاریخ ایران را در چهره اش به خوبى 

خواند.
على دایى در آن شــلوغى و ازدحام ارتبــاط با این کــودکان یک کار 
فرهنگى بزرگ انجــام داد و او به آن کــودك و همبازیانــش یاد داد 
که تنها کســى که شایسته دســت بوسى اســت والدین وپدر و مادرها 

هستند.
همه از میزان عشق و عالقه دایى به خانواده اش باخبر هستند و مى دانند 

آنچه دایى به این کودك گفت چیزى اســت که قهرمان فوتبال ایران و 
آسیا به آن ایمان دارد.

رفتار على دایــى در اهواز به حــدى تأثیرگذار و زیبا بود که بى شــک 
ویدئوى این لحظه مى توانــد در فضاى مجازى به عنــوان یک رفتار 
مهم فرهنگى دســت به دســت شــود ضمن اینکه قطعــا آنچه دایى 

مى گوید به دلیل حسن شــهرتى که دارد مى تواند موجب فرهنگسازى 
مثبت شود.

دایى چه در دوران بازى و چــه در زمان مربیگرى اش نشــان داده که 
خودش نیز اهل دست بوسى نیســت همواره عزت نفسش زبانزد تمام 

کسانى بوده که او را مى شناخته اند.

آموزش عزت نفس به سبک على دایى

اصرار روى 
استفاده از 

دفاع 
نا آماده  

پانیونیوس در شب گلزنى مدافع ایرانى خود به پیروزى 
ُپر گلى مقابل آترومیتوس رسید. 

تیم پانیونیوس بعد از حذف در دور سوم مرحله مقدماتى 
لیگ اروپا روز یک شــنبه هفته آینده در نخستین بازى 
فصل سوپر لیگ یونان باید به مصاف کرکرا برود که به 
همین منظور دیدارى تدارکاتى را در دســتور کار قرار

 داد.
شاگردان «گئورگیو ماســوراس» در این بازى دوستانه 
مقابل آترومیتوس، ابتدا با گل دقیقــه 17 آبیوال دائودا 
عقب افتادند ولى احســان حاج صفى در دقیقه 36 کار 
را به تســاوى کشــاند تا بعد از چهار بازى رسمى براى 
پانیونیوس، نخستین گل خود براى این تیم یونانى را در 

دیدارى تدارکاتى به ثمر رساند.
 در نیمه دوم نیز برترى با یاران حاج صفى و شجاعى بود 
و در نهایت پانیونیوس با نتیجه 6 بر 2 برابر آترموتیوس 

به پیروزى دست یافت.
 در این دیدار حاج صفى 55 دقیقه و شجاعى 73 دقیقه 

بازى کردند. 

تتتت

گلزنى حاج صفى در یونان

م و هافبک بازیســاز پرسپولیس با مهاجم 
حد پیش بینى است.

س برابر نفت تهران بود که گفته شد «گادوین 
پولیسىه
 کرده است
بعد از این
ى نیافتاده
وده است
 تواند ابعاد
یچیده تر
حســن
زدیکى 
ـا را از 
 آنفالو 

ًال

پولیس در روزهاى 
اهد شد مگر اینکه 

کند.

ن و و ن هر
ریار ری ها به او پاس نمى دهند به دست

ت.
را را را اتفاق سعى کرد فضا ن

ه است و او 
ت ولى حاال 

د اختالف او 
ر کند.

میت در اختیار نداشت. همین موضوع سبب شد تا مهدى صدقیانى دروندروازه این تیم قرار بگیرد. وىک
6اخراج شد نتوانست آمار خوبى را  با دریافتن دیدار تیمش مقابل تیم فوتبال پارس جنوبى جم 

بازى داشته باشد.
ا رو کادر فنى ســپاهان اصفهان تصمیم دارد  با توجه به پایان دوران نقاهت لى اولیویرا
در چارچوب دروازه استفاده کنند. بان در بازى بعدى مقابل ذوب آهن اصفهان 

20:15 در ورزشــگاه فوالدصفهان پنجشنبه هفته جارى ساعت 
اصفهان برگزار مى شوم هاى ذوب آهن و ســپاهان 
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تیم زالتکو کرانچار در سه هفته اخیر لیگ برتر آمار دفاعى ضعیفى دا
لزوم بازنگرى این مربى در مورد خط دفاعى تیمش را نشان مى دهد.

6به گزارش ایمنا، 6 گل در عرض سه هفته آمار ضعیف دفاعى ســپاه
6کامًال بیانگر وضعیت آشفته خط دفاعى این تیم است. حتى اگر 6 گل
با بررسى تعداد زیاد حمالت خطرناك و شوت هاى در چارچوب روى

به نتیجه مشابه دربارهخط و البته سازمان دفاعىسپاهان رسید.
البته این درست که مدافعان و بازیکنان جدید سپاهان براى هماهنگى
نیاز به زمان بیشترى دارند اما اشــتباهات فردى و عدم آمادگى بدنى
دفاعى ســپاهان مثل ژایرو رودریگز ربطى به هماهنگى و زمان بیش
بازى برابر پدیده کامًال ضعیف ظاهر شده بود، در دیدار برابر پارس جن

کامًال پرانتقاد ظاهر شد، او در نیمه دوم نیز روى فرار منجر به پنالتى نانگ
گل هم جایگیرى نامناسب او باعث شد آفساید پر شــود و روى توپ

ثمر برسد.
ژایرو رودریگز در ترکیب سپاهان در حالى با عدم واک عملکرد پر اشتباه
به رو شده است که این تیم سیاوش یزدانى، یکى از مستعدترین مداف
را روى نیمکت دارد اما از او استفاده نمى شود. کرانچار که در گذشــت
پافشارى عجیبى انجاممى داد و با وجو جالوویچ بازیکنانىمثلبولکو و
به طور مداوم از این بازیکنان بازى مى گرفت گویا همین راه را براى رو

ضررش را مثل بازى با پارس جنوبى متحمل مى شود.
این درست که شایعاتى مبنى بر جذب سیاوش یزدانى بدون هماهنگىب
و یا یزدانى در یکى دو نوبت تمرینى به گفته این مربى تاخیر یا غیبت
ا مى رسد یزدانى آنقدر پتانسیل و توانایى دارد که بتواند پس از برخورد
مى گیرد به تفکرات کرانچار راه پیدا کند و به گزینه قابل اعتمادى در
تبدیل شود. در هر صورت باشگاه سپاهان براى او هزینه کرده است و

پتانسیلهاى موجود بهره ببرد.

ا ل نف ش آ

اصرار روى 
استفاده از 

دفاع 
نا آماده  
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چهل تکه

زن روانپریش که پس از قتل فجیع دخترخردسالش، دو روز با پیکر 
فرزندش رانندگى کرده بود سرانجام هنگام تالش براى رهاکردن 
جسد در منطقه اى جنگلى، دستگیر شد. این زن 37 ساله پس از 
قتل وحشیانه دختر 11 ساله اش جسد را در خودرو خود قرار داد و از 
فلوریدا راهى نیویورك شد، اما او که به شدت دچاربیخوابى شده بود 
دربین راه با حفاظ آهنى کناربزرگراه تصادف کرد و متوقف شد. زن 
جنایتکار که مى دانست چاره اى جز درخواست از پلیس و نیروهاى 
امدادى ندارد به همین علت سراسیمه جسد دخترش را که درون 
چمدانى جاسازى کرده بود ازماشین خارج کرد و آن را به سمت 
جنگل کشاند اما همان موقع یک موتورسوار که شاهد این صحنه 
مشکوك بود با پلیس تماس گرفت و موضوع را خبرداد. دقایقى 
بعدهم مأموران گشت خود را به آنجا رساندند. زن جنایتکار پس از 

اعتراف به قتل دخترش در بازداشت است .

پلیس اسکاتلندیارد انگلیس از دستگیرى 18 شیطان صفت از 
اعضاى باندى خبرداد که تاکنون به آزار و اذیت و تجاوز دستکم 

278 زن و کودك اعتراف کرده اند.
مجرمان که درعملیات ویژه ضربتى و پس از تحقیقات گسترده 
پلیسى دستگیرشده اند پس ازشکار زنان، دختران و پسران، با 
تزریق مواد مخدر یا خوراندن الکل به قربانیانشان، آنها را مورد 

تعرض قرار مى دادند.
به گفته پلیس، اعضاى این باند که اهل کشورهاى بنگالدش، 
هند، عراق، ترکیه و پاکستان هستند تاکنون به 278 مورد آزار و 
اذیت و تجاوز به زنان، دختران وکودکان اعتراف کرده اند. اغلب 
تبهکاران نیز ساکن غرب نیوکاسل هستند. یکى از مسئوالن 
پرونده گفت: «برخى مجرمــان داراى محکومیت هاى قبلى 
بوده و پس از آزادى از زندان، مرتکب جرائم خشن ترشده اند.» 

یک مادر جوان چینى پس از آنکه دختربچه تازه متولد شده خود 
را در کیسه پالستیکى سیاه گذاشــت و به یتیم خانه اى ارسال 

کرد، بازداشت شد.
پلیس منطقه جینان در فوژوى چین اعالم کرد این مادر جوان 
نوزاد چند روزه خود را پس از آنکه داخل کیسه اى سیاه بسته بندى 
کرد از طریق شبکه پیک به یتیم خانه اى ارسال کرد. مأمور پیک 
حین تردد در گرماى هواى 37 درجه تابستان متوجه صداى گریه 
نوزادى از داخل یکى از بسته ها مى شود. وى بسته را باز کرده و 
نوع محصول ارسالى موجب غافلگیرى او و مردمى که اطراف 

وى جمع شده بودند، مى شود.
با حضور پلیس در محل، کودك به بیمارستان منتقل شد. مأمور 
پیک در اظهارات خود گفت: «بسته را از زن جوانى دریافت کرده 
است.» زن 24 ساله که «لو» نام دارد توسط پلیس دستگیر شد. 
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22 شهریور ماه ســال گذشــته راننده یک دستگاه 
خودروى تریلر در جاده قدیم قم – منطقه حسن آباد  
با جسد فردى حدوداً 50 ساله در کناره جاده روبه رو 
مى شود.با حضور مأموران کالنترى 176 حسن آباد 
در محل و انجام بررسى هاى اولیه مشخص شد که 
متوفى بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم تیز به ناحیه  
قفسه سینه به قتل رسیده است. در ابتداى تحقیقات 
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که در بازرســى اموال 
به دســت آمده از مقتول هیچگونه مدارك شناسایى 
مبنى بر شناسایى هویت وى کشــف نشده و جسد 
به صورت ناشناس به پزشــکى قانونى منتقل شده 

است.
پس از گذشت چند روز با مراجعه اعضاى یک خانواده 
به کالنترى شهریار و طرح شکایت با موضوع فقدان 
فردى با مشــخصات ظاهرى جســد کشف شده در 
منطقه حســن آباد، هویت جســد ناشــناس به نام 
«اسماعیل» 45 ســاله از تبعه افغانستان شناسایى

 شد.
در تحقیقات از اعضاى خانــواده مقتول، کارآگاهان 
متوجه شدند که مقتول در زمینه پیمانکارى ساختمان 
فعالیت داشــته و از چندى پیش به دلیل اعتیاد شدید 
به مصرف موادمخدر دچار مشــکالت شــدید مالى 
شــده به طورى که چند نفر به عنــوان طلبکار بارها 
جهت وصول طلب خــود به خانه مقتــول مراجعه

 داشته اند.
کارآگاهان اطالع پیــدا کردند که مقتــول آخرین 
بار با یکــى از طلبکارانش بــه نام «عبــدا...» 36 
ســاله که او هم از تبعه افغانســتان اســت مشاهده

 شده بود.
در تحقیقــات تکمیلــى  کارآگاهــان اطــالع پیدا 
کردند کــه عبــدا... همزمان بــا قتل اســماعیل ، 
از کشــور خارج و بــه افغانســتان متوارى شــده

 است.
در اوایل مرداد 1396، کارآگاهــان اداره دهم پلیس 
آگاهى اطالع پیدا کردند که عبدا... پس از گذشــت 

نزدیک به یکســال به صورت غیرقانونى وارد ایران 
شده است و در شهرستان شهریار تردد دارد؛ اقدامات 
پلیســى آغاز و ســرانجام «عبدا...- م» در روز 22 
مردادماه سال جارى دستگیر  شد و در همان تحقیقات 
اولیه به ارتکاب جنایت اعتراف و کرد و انگیزه خود از 
جنایت را وصول طلب یک میلیون و 500 هزار تومانى 

عنوان داشت.
متهــم در اعترافاتــش در خصوص نحــوه ارتکاب 
جنایــت بــه کارآگاهان گفــت: «من با مقتــول کار 
مى کردم؛ آن زمان نیسان داشتم و کلیه جابه جایى هاى
مصالح ســاختمانى مقتول را برایش انجام مى دادم تا 
اینکه میزان بدهى او زیاد شــد؛ من همیشه به مقتول 
مى گفتم که پول بدهــد اما او هربار مدعى مى شــد 
که پولش را از پیمانکار نگرفته اســت اما مى دانستم 
که او پول مــى گیرد و مــواد مصرف مــى کند. روز 
حادثه از طریق تماس تلفنى یکى از دوســتان متوجه
 شــدم که اســماعیل مبلغ قابل توجهى پول دریافت 
کرده است؛ به سراغش رفتم تا طلب خود را از او بگیرم،  
زمانى که اســماعیل اصرار مرا براى گرفتن پول دید 
به من گفت: "اگر پول مى خواهى باید به حســن آباد 
برویم تا از کســى پول بگیرم"؛ قبول کردم تا به همراه 
مقتول به حسن آباد برویم اما زمانى که رسیدیم، مقتول 
عنوان داشــت:"اصًال تو طلبى از من ندارى". من به 
صورت لفظى درگیر شــدم که او به من فحاشى کرد. 
ناگهان مقتول با چاقوى ضامندار به ســر و کتف من 
ضربه زد، من نیز از زیر صندلى راننده یک چاقو بیرون 
کشیدم و چند ضربه  به قفسه سینه او زدم و از محل فرار

 کردم.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهــى تهران بزرگ، بــا اعالم این 
خبر گفت: «بــا توجه به اعتراف صریــح متهم، قرار 
بازداشت موقت از ســوى مقام محترم قضائى صادر 
شد و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار 
اداره دهم ویژه قتل پلیــس آگاهى تهران بزرگ قرار

 گرفت.»

مادر خانواده که دو فرزندش را به دلیل مصرف مواد مخدر از 
دست داده بود این بار در برابر پرونده اى قرارگرفته که بین 
دو راهى بخشش پسرش در پرونده برادرکشى یا درخواست 

اعدام پسرش گرفتار شده بود.
دقایق اولیه بامداد بیست و چهارم تیر ماه گذشته بود که جوان 
35ساله اى با اصابت ضربه چاقو به ناحیه گردن در منزلى 
کوچک واقع در منطقه نوده مشهد به قتل رسید. شواهد نشان 

مى داد که جنایت در پى اختالفات خانوادگى رخ داده است.
مادر داغدار به قاضى ویژه قتل عمد گفــت: «بعد از مرگ 
همسرم، تالش کردم تا فرزندانم را با هر سختى بود بزرگ 
کنم، در این میــان همواره درگیرى هایــى بین فرزندانم 
رخ مى داد و آنها بابــت موادمخدر با هم نــزاع مى کردند 

ولى هیچگاه تصور نمى کردم کــه روزى با چنین صحنه 
دردناکى رو به رو شوم! پســر بزرگم (متهم) از همسرش 
جدا شــده بود و در کنار ما زندگى مى کرد، به همین خاطر 
با پسر کوچک ترم که مجرد بود بر ســر موادمخدر درگیر 
شــدند که این حادثه رخ داد.» در همین حال خواهر متهم 
نیز گفت: «برادرم (مقتول) فردى عصبى بود و گاهى مادرم 
را هم اذیت مى کرد. دو برادرم همواره بخاطر مســائل بى 
ارزش و پوچ با یکدیگر مشــاجره مى کردند ولى فکر نمى 
کردم برادر بزرگ ترم با چاقو بــرادر کوچک ترم را به قتل

 برساند.» 
متهم 43ساله این پرونده نیز با اشاره به اینکه از مدتى قبل 
داروهاى متادون استفاده مى کند، با اعتراف صریح به جنایت، 

گفت: «من و برادرم همیشه بخاطر موضوعات بى اهمیت با 
هم درگیرى داشتیم. تا اینکه او باز هم سر مصرف موادمخدر 

با من درگیر شد، من هم با چاقو ضربه اى به گردنش زدم.»
بنابراین گزارش، با اعترافات متهــم در مراحل بازجویى، 
قاضى میرزایى دســتور داد تا مرد 43ساله، صحنه جنایت 
خود را مقابل دوربین قوه قضائیه بازسازى کند. «متهم به 
برادرکشى» توســط کارآگاهان اداره جنایى پلیس آگاهى 

خراسان رضوى به محل ارتکاب جرم هدایت شد.
او پس از تفهیم مواد قانونى از سوى قاضى میرزایى مبنى به 
معرفى کامل خود پرداخت و گفت: «برادر کوچک تر از من 
شب قبل از حادثه، مواد مخدر مرا به دوستان معتادش داده 
بود. وقتى شب بعد (هنگام وقوع حادثه) سر همین موضوع 
با هم جر و بحث کردیم، برادرم عصبانى شد و گفت من باید 
خودم را بکشم تا از شر شما راحت شوم. او سپس طنابى را به 
لوله گاز وصل کرد تا خودکشى کند اما پایین افتاد و اتفاقى رخ 
نداد. او در حالى که به شدت عصبانى شد، به طرف من حمله 
ور شد و با مشــت به صورتم کوبید. همین موضوع موجب 
درگیرى بین ما شد، به طورى که من هم از شدت عصبانیت 
چاقوى میوه خورى را از روى اپن آشپزخانه برداشتم و او را به 
دیوار چسباندم و چاقو را در گردنش فرو کردم. وقتى خون آلود 
روى زمین افتاد و خرناس کشید، فهمیدم که دیگر آخرین 
نفس هایش را مى کشد. این بود که از برادرزاده ام خواستم 

با اورژانس تماس بگیرد، من هم به پلیس 110 زنگ زدم.»
کیفرخواست رسیدگى به این پرونده در شعبه 211 دادسراى 
مشهد ادامه داشت که مادر متهم با حضور در شعبه بازپرسى 
تصمیم سختى گرفت. او که دیگر فرزندانش را نیز بخاطر 
موادمخدر صنعتى از دســت داده بود و اینک مقابل آخرین 
پسرش قرار داشت تا تقاضاى قصاص کند یا رضایت بدهد؟ 
به مقام قضائى گفت: «موادمخدر صنعتى زندگى همه ما را 
نابود کرد و فرزندانم را از من گرفت، اگرچه این تصمیم بسیار 
سخت است اما حاال که از دو فرزند پســر باقیمانده، یکى 
از آن ها به قتل رســید دیگر نمى توانم شاهد اجراى حکم 
قصاص نفس درباره آخرین پسرم باشم. بنابراین آمده ام تا از 
خونخواهى پسرم گذشت کنم با این امید که روزى این فرزند 
43ساله ام راه درســت زندگى را بیابد و بداند که موادمخدر 
صنعتى قاتل سه برادرش شد و او نیز آخرین قربانى مواد مخدر 

بود که با گذشت من، به زندگى بازگشت.»
بنا به این گزارش، با اعــالم رضایت مادر داغدار، چهارمین 
قربانى موادمخدر از مرگ نجــات یافت و این پرونده براى 
اعمال مجازات هاى قانونى دیگر از جنبه عمومى جرم در 

دست بررسى قرار گرفت.

موادمخدر صنعتى 
فرزندانم را از من گرفت

درحالى که مــرد جوان خود را در قتل همســرش 
بى گناه مى داند اما بازپرس جنایــى بنا بر 6 دلیل 
قضایى او را گناهکار شناخت و به این ترتیب براى 
وى کیفرخواست صادر شد.  این پرونده از دوم خرداد 
سال 94به جریان افتاد. مردى با پلیس تماس گرفت 
و از غرق شدن همسرش در استخر خانگى خبر داد. 
در تحقیقات مشخص شــد که او اهل افغانستان 
است. قربانى و همسرش سرایدار خانه ویالیى بودند 
و مأموران به تحقیق از همسر او پرداختند. او گفت: 
«روز حادثه همســرم گفت قصد شستن لباس و 
آب تنى در استخر را دارد. من خوابیدم. ساعت 2بامداد 
بود که دیدم خبرى از همســرم نیست. خودم را به 
استخر ساختمان رساندم و دیدم او غرق شده است.»  
اظهارات مرد جوان  در حالى بیان مى شد که پزشکى 
قانونى اعالم کرد مرگ زن به دلیل شکستگى گردن 
بوده است. در چنین شرایطى کارآگاهان بار دیگر 
به تحقیق از همسر قربانى پرداختند. با وجود این، 
قاضى جنایى دستور بازداشت وى را صادر کرد و در 
نهایت براساس 6  دلیل قضائى او را قاتل شناخت. 
یکى از دالیل ایــن بود که خانــواده زن جوان در 
تحقیقات اظهار داشتند که دخترشان به هیچ عنوان 

شنا بلد نبوده که به تنهایى به استخر برود.
دوم اینکه زن جوان معموًال هنگام حضور در استخر 
در را از داخل قفل مى کرده اما زمان حادثه در استخر 
نیمه باز بود. سومین دلیل این بود که تلفن همراه زن 
جوان ناپدید شده است و شوهرش مدعى شده که 
گوشى را مادر همســرش به  علت ناراحت شدن از 
مرگ دخترش،  به زمین کوبیده و شکسته،  حال آنکه 

مادر قربانى منکر ماجرا شده است.
دلیل چهارم اینکه دو فرزند قربانى عنوان کرده اند 
شب حادثه پدر و مادرشان با هم درگیر شده اند.در 
ادامه بررسى ها مشخص شد که زن جوان به طور 
پنهانى با مردى در ارتباط بوده و شــوهرش نیز از 
این ماجرا خبر داشته اســت. اما ششمین و آخرین 
دلیل قضائى این است که مرد جوان مدعى بود شب 
حادثه بعد از خوردن شام خیلى زود خوابیده است اما 
فرزندان وى مى گفتند که آن شب پدرشان پس از 
ساعت ها درگیرى با مادرشان، از خانه بیرون رفت و 

تلفنى با یکدیگر صحبت کرد ه اند.

راز قتل مرد 50 ساله در حسن آبادقتل زن جوان در استخر 

گریه هاى نوزاد در بیمارســتان امام خمینى (ره) اهواز 
مادر را به اتاق او کشــاند و با صحنه دلخراشى روبه رو 

کرد.
دکتــر کامبیــز معصومى، رئیــس بیمارســتان امام 
خمینى (ره) اهــواز دراین خصوص گفت: پرســتاران 
بخش زنــان بیمارســتان صبــح روز 16 مــرداد به 
دنبال صداى گریــه نوزاد و ســر و صــداى مادر به 
اتاق نوزاد تازه تولد شــده مراجعه کــرده و با صحنه 
خراشــیدگى در ســمت چپ صــورت نــوزاد مواجه 

شدند.
مادر نیــز ادعا کــرده زمانى که صداى گریــه بچه را 
شــنیدم با روشــن کــردن چــراغ، خــراش هایى 
را در صورتش مشــاهده کردم اما اثــرى از جانورى 
نبــود. روز بعد مشــاوره عفونــى نیز بــر روى نوزاد 
انجــام شــد کــه احتمــال گزیدگــى بعیــد اعالم

 شد.
مسئوالن بیمارستان روش درمان را با احتمال گزیدگى 
توسط موش دنبال کردند و اقدامات الزم از جمله زدن 
واکسن و ضدعفونى را انجام دادند. نوزاد 24 ساعت بعد 
مرخص شد اما همچنان تحت کنترل است و وضعیت 

مطلوبى دارد.

 حمله موش به 
نوزاد دربیمارستان اهواز 

باند حرفه اى کالهبردارى هشت میلیارد ریالى با جعل اسناد ملکى در شهر مشهد متالشى 
شد.

رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى گفت: با دریافت مرجوعه قضائى از سوى یک شهروند 
مبنى بر کالهبردارى هشت میلیارد ریالى با جعل سند، موضوع در دستور کار تیمى از پلیس 
آگاهى قرار گرفت. وى افزود: در بررسى اظهارات مالباخته مشخص شد، این فرد یک منزل 
مسکونى را در مشهد به مبلغ هشت میلیارد ریال معامله و مبلغ قابل توجهى از آن را پرداخت 
کرده است و در انجام مراحل قانونى متوجه شده است وکالتنامه اسناد ارائه شده جعلى بوده 
و ملک متعلق به شخصى دیگر است. سرهنگ حمید رزمخواه تصریح کرد: کارآگاهان اداره 
مبارزه با جعل و کالهبردارى پس از بررسى دقیق اظهارات مالباخته چهره فرضى متهم را 
ترسیم و پس از اقدامات اطالعاتى بعد از گذشت چند هفته او و یکى از همدستانش را در اقدامى 
ضربتى دستگیر کردند. وى ادامه داد: متهمان در بازجویى هاى به عمل آمده در مواجهه با 
مالباخته به جعل سند با همکارى دو نفر دیگر اعتراف کردند که مأموران با هماهنگى مقام 

قضائى دو کالهبردار دیگر را نیز در یکى از مخفیگاه هایشان دستگیر کردند.

سارق سیم هاى برق هنگام سرقت در شهر زنجان دچار برق گرفتگى شدید شد.
سرهنگ مختار شیر محمدى، رئیس پلیس شهرستان زنجان دراین باره اظهار داشت: در 
پى تماس مردمى با مرکز پلیس 110 مبنى بر برق گرفتگى در شهر زنجان مأموران نیروى 

انتظامى به محل اعالمى اعزام شدند و موضوع را مورد بررسى قرار دادند. 
رئیس پلیس شهرستان زنجان خاطر نشان کرد: با بررسى و تحقیقات انجام شده مشخص 
شد فردى به هویت معلوم که قصد داشت سیم هاى برق را سرقت کند دچار برق گرفتگى 
شده و بیهوش شده است . وى با اعالم اینکه متهم بال فاصله جهت مداوا به بیمارستان منتقل 

شد گفت: در بررسى محل یک عدد سیم چین و سیم برق بریده شده آویزان کشف شد. 
شیرمحمدى اظهار داشت: اهالى این محل در تحقیقات محلى به مأموران گفتند با شنیدن 
صداى جرقه تیر برق به بیرون آمدند و مشاهده کردند یک نفر کنار تیر برق افتاده است و در 

کنار آن یک عدد سیم چین و سیم برق بریده شده آویزان است.
وى با بیان اینکه موضوع در حال رسیدگى است گفت: متأسفانه متهم قادر به تکلم نیست و 

دچار سوختگى شدید شده و اقدامات قانونى در حال انجام است.

جاعالن میلیونى مشهد در دام پلیس برق گرفتگى دزد سیم برق در زنجان 

تصادف شدید پژو پارس با کامیون منجر به محبوس  
شدن مرد جوان داخل اتاقک متالشى شده پژو پارس 

شد.
ســاعت 22 شــنبه شــب هفته جارى  تصادف دو 
خودروى سوارى در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید 

زین الدیــن در تهران 
به ســامانه 125 اعالم 
شــد که آتش نشــانان 
ایســتگاه 57 به همراه 
گروه امداد و نجات 10 
بى درنگ با هماهنگى 
ستاد فرماندهى سازمان 
آتش نشــانى تهران به 
محل حادثه اعزام شدند.

على شــکرانه مهربانى 
فرمانده آتش نشــانان 

حاضر در محل حادثه درباره جزئیات این حادثه اظهار 
کرد: یک دستگاه خودروى سوارى پژو پارس با یک نفر 
سرنشین در حال حرکت در بزرگراه به علت نامشخصى 
با قسمت عقب یک دستگاه کامیون برخورد کرده بود.

وى ادامه داد: شدت این حادثه به حدى بود که راننده 
جوان خودروى ســوارى دچار مصدومیت و در داخل 
اتاقک متالشى شــده این وســیله نقلیه گرفتار شده

 بود.
مهربانى خاطرنشــان کرد: آتش نشــانان  به محض 
رســیدن به محل حادثه 
جریــان برق خــودروى 
ســوارى را قطــع کرده، 
عالئم هشــداردهنده را 
در مســیر قرار دادند و با 
استفاده از تجهیزات ویژه 
نجات عملیات رهاسازى 
راننده جــوان خودروى 

سوارى را آغاز کردند.
این فرمانده آتش نشانى 
تصریح کرد: آتش نشانان 
با تالش فراوان قســمتى از بدنه خودروى سوارى را 
برش داده، مرد جوان را با احتیــاط کامل به خارج از 
اتاقک خودرو منتقل کردنــد و وى را براى انتقال به 

مراکز درمانى تحویل کادر پزشکى اورژانس دادند.

محبوس  شدن مرد جوان 
در اتاقک متالشى شده پژو پارس

دوراهى مادر داغدار براى بخشش یا درخواست اعدام پسرش
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بازى کردن با کامپیوتر و موبایل یک جورسرگرمى است 
که به مذاق پدر مادرها و برخى افراد خوش نمى آید. اما اگر 
بتوانید بازى کردن را هدفمند کنید و از آن استفاده بهینه 
بکنید آن وقت مى توانید سرتان را باال بگیرید و با افتخار 

بگویید براى علم بازى مى کنید.
هرچند شاید این موضوع کمى به نظرتان عجیب باشد 
که چطور مى شود با بازى کردن روى موبایل یا کامپیوتر 
شخصى به تحقیقات علمى کمک کرد. اما واقعیت این 
است که بازى یکى از کاربردهاى بى شمار کامپیوترها و 
علم فناورى اطالعات در زمینه تحقیقات پزشکى است. 
در این مطلب بازى هایى را به شما معرفى خواهیم کرد 
که هدف از ساخته شدنشــان کمک به روند تحقیق در 
پزشکى بوده اســت وکاربران آن با بازى کردن بازى در 

روند تحقیق سهیم خواهند شد.
به این کار گیم فیکیشن گفته مى شود، که کلمه اى است 
براى نسبت دادن المان هاى یک بازى و سناریوى بازى 
به چیزى که در واقع بازى نیســت و بــا هدف پردازش 
اطالعات طراحى شــده اما ظاهرى شــبیه بازى دارد. 
مثًال تولید کننده یک محصول خاص مى تواند با هدف 
دستیابى به سالیق مشتریانش نوعى بازى طراحى کند 
که هدف از آن جمع آورى طیف سلیقه هاى افراد باشد. 
یا یک بانک مى تواند براى دستیابى به اولویت هاى نیاز 
مشتریانش و آگاهى از تغییرات آن در طول زمان، به جاى 
نظرسنجى هاى مختلف دست به طراحى یک بازى بزند. 
گاهى هم بازى طراحى شــده اصًال بــراى جمع آورى 
اطالعات نیست و کســانى که آن را بازى مى کنند، در 
واقع در حال پردازش اطالعات موجود هستند. محققان 
عرصه هاى مختلف هم این پدیده را در جهت پیشــبرد 
تحقیقاتشــان به کار گرفته اند که پزشکان یکى از این 

دسته محققان هستند.

بردن یک مرحله، نجات یک زندگى
با همه پیشــرفت هاى در زمینه اتوماسیون و استفاده از 
الگوریتم هاى یادگیرى ماشینى هنوز برخى زمینه هاى 
تحقیقاتى هستند که به حضور انسان نیاز دارند. به طور 
مثال بررسى عکس سلول هاى ســرطانى از این جمله 
وظایف هستندکه به طور عمده توسط چشم انسان انجام 
مى شوند، نه الگوریتم هاى کامپیوترى. محققان از سال 
2010 مى دانند که مقادیر باالى یک پروتئین خاص در 
تومورهاى ســرطان مثانه باعث مى شود تا این تومورها 
بهتر به رادیوتراپى پاسخ دهند. اگر محققان بتوانند این 
پروتئین را تشخیص دهند،آن وقت درمان مناسب براى 
بیمــار را تجویز خواهند کرد. اما جســتجو بین صدها و 
هزاران تصویر براى تیم هاى درمانى امکانپذیر نیست. 
بنابراین محققان مرکز تحقیقات ســرطان انگلستان به 
فکر استفاده از اینترنت و بازى براى داوطلبان براى انجام 
 «Reverse The Odds » این کار افتادند. بازى که

نام دارد اینطور کار مى کند؛ شما به دنیاى از افراد یک گونه 
معرفى مى شوید، موجودات لکه مانند رنگى که دنیایشان 
بیرنگ وخالى از زندگى شده است. شما مى توانید با پاسخ 
دادن به سئوال هاى ســاده اى مثل؛«در تصویر زیر چند 
سلول آبى مى بینید؟» زندگى را به دنیاى آنها بازگردانید. 
این تصویر ســلول هاى ســرطانى و لکه هــاى آبى
 پروتین هاى مورد نظر هستند. بازى جواب شما با متوسط 
پاسخ سایر کاربران مقایسه مى کند و به شما اجازه مى دهد 
دنیاى بازى را از بى رنگى خارج کنید وبه آن رنگ بزنید. از 
زمان شروع تا به حال پنج میلیون تصویر توسط کاربران 
بررسى شده است و باعث نجات جان افراد شده است. این 
بازى بر روى گوشى هاى هوشمند با هردو سیستم عامل 

اندروید و IOS قابل نصب است.

ارتش شهروند محققان
فیلوژنتیــک مطالعه ژنتیک تکاملى اســت. فهم اینکه 

ژنوم انســان درطول تاریخ چطور دچار جهش شــده 
اســت، نقش کلیدى در فهم بیمارى هاى ژنتیکى مثل 
سرطان و یا اختالالت متابولیک دارد. درخت فیلوژنتیک 
مدلى است که نشــان مى دهد چطور یک ژن خاص در 
گونه هاى مختلف در طول تاریخ تکامل یافته اســت. 
بلوك هاى رنگى تصویر نمایانگر توالى یک ژنوم خاص 
هستند ونمایش نحوه تکامل آنها در گونه هاى مختلف 
به محققان کمک مى کند دریابند آنها ممکن اســت چه 

خطراتى تولید کنند. 
« PHYLO» بازى اى است که توسط مرکز اطالعات 
زیستى دانشگاه «مک گیل» تولید شده است. این بازى 
تالش مى کند جورچینى از ژنوم 45 گونه شامل انسان را 
با هم تطبیق دهد تا معلوم شود چطور برخى بیمارى هاى 
خاص جهش یافته اند. در حالى که الگوریتم ها مى توانند 
این کار را انجام دهند، هیــچ راه اتوماتیکى براى یافتن 
بهترین تطبیق هر ژنوم وجود ندارد. براى رفع این مسئله 

محققان مک گیل از بازى براى ســاختن یک الگوریتم 
تعاملى ژنتیکى استفاده کردند. این بازى کمک مى کند 
تحقیق به وسیله کامپیوتر به وسیله ارزیابى هاى انسانى 

تکمیل مى شود. 
«فایلو» به شــما اجازه مى دهد بیمارى هاى مختلفى را 
انتخاب کرده و از روى ژنوم بیمارى براى خودتان یک 
پازل را حل کنید. براى این کار باید بلوك هاى همرنگ 
ژنوم گونه هاى مختلف را در بهترین حالت ممکن کنار 
هم قرار دهید. حالت هاى درست امتیاز مثبت و حالت هاى 
غلط امتیاز منفى خواهد داشت. طى هفت ماه حدود 250 
هزار راه حل توسط فایلو کشف شــده است. همین طور 
مقامات دانشــگاه گفته اند که انســان به طور متوسط 
نســبت به الگوریتم در حل پازل هاى پیچیده 73 درصد 
موفق تر بوده است. بازى فایلو هم روى کامپیوتر و هم 
روى گوشى هاى هوشمند براى هر دو سیستم عامل در 

دسترس است.

وقتى بازى ها به علم خدمت مى کنند

با موبایل جان انسان ها را نجات دهید!

مجله «تایم» در شــماره اخیر خود به سراغ ساندبارهاى 
معروف و پیشرفته دنیا رفته است. وسیله اى که قرار است 
تجربه شنیدارى ما را در زمان فیلم دیدن متحول کند. مجله 
تایم با بررسى ساندبارهاى مختلف با توجه به ویژگى هاى 
خاصشان در نهایت بهترین ســاندبار از همه نظر یعنى 
ساندبار پیشرفته و مدرن SJ9 شرکت ال جى را انتخاب 
کرده است. تایم ابتدا این ساندبار را از جهت فراگیر بودن 
صدا بررســى کرده و آن را به عنوان بهترین گزینه براى 
شنیدن تجربه صداى سینمایى و فراگیر معرفى کرده است. 

به گونه اى که دیگر نیاز نیست یک بلندگو در جلو و عقب 
مکان نشستن نصب کنید. در نهایت نویسنده این مجله بعد 
از ذکر مشخصات و بررسى تست صداى این مدل، ساندبار 
SJ9 شــرکت ال جى را به عنوان یک «برنده تمام عیار» 

معرفى کرده است.
ساندبار SJ9 با وجود قابلیت باال بردن کیفیت صداهاى 
کم کیفیت کامًال از رقباى خود متمایز مى شود. همچنین 
این ساندبار صداهایى با کیفیت بسیار باال را نیز پشتیبانى 
مى کند. ســاندبار SJ9  ال جى چه از طریــق واى فاى 

و چــه از طریــق بلوتــوث، 
از نرم افزارهایــى مثــل 
Spotify، Pandora و 
گوگل پلى پشتیبانى کرده و 
آهنگ هاى مورد نظر شما را 
 SJ9 پخش مى کند. ساندبار

مى تواند صداهایى که کیفیت 
کمى دارند را واضح کرده و آن ها را 

با کیفیت 24 بیت پخش کند.

فنــاورى روز بــه روز پیشــرفت کــرده و انــدازه
 دســتگاه هــاى هوشــمند بــزرگ تــر و عرض 
آنهــا کمتر مى شــود! همیــن کم بــودن عرض
 دســتگاه هاى هوشــمند باعث شــده اســت که 
شــرکت هاى تولید کننده نتواننــد بلندگوهاى با 
کیفیت و با حجم صداى بــاال را در اختیار کاربران 

خود قرار دهند. 
تا کنون راه هــاى مختلفى براى برطرف ســازى 
این مشکل پیشــنهاد شده اســت که در میان این

 راه حل ها مى توان به اســپیکر هــاى بلوتوثى در 
ابعاد مختلف اشــاره کرد که یک صداى با کیفیت 
را در فضاى باز در اختیار کاربران خود قرار مى دهد؛ 
اما گاهى و در بســیارى از مکان ها نمى توانیم که 
اسپیکر هاى خود را همراه داشته باشیم و یا به دلیل 
قیمت باالى آنها قادر به خریدشان نیستیم در چنین 
مواقعى یک اپلیکیشن هوشــمند مى تواند راه حلى 

هوشمندانه باشد.
 Play Music Louder on YouTube, 

Spotify & SoundCloud  عنــوان
 برنامــه اى بــى نظیــر بــراى تبدیــل چندین 
گوشــى اندرویــدى بــه یــک بلندگــوى واحد 
مــى باشــد که توســط شــرکت نــام آشــناى
Amp Me inc توســعه و منتشر شده است. این 
نرم افزار فوق العاده با پشــتیبانى از سیستم نوآورانه 
خود تمامى  دســتگاه هاى اندرویدى اطراف شما را 
با یکدیگر هماهنگ کرده و موزیــک را به صورت 
همزمان در آنها پخش مى کند! همین پخش همزمان 
باعث مى شود تا هر دیوایس اندرویدى به یک بلندگو 
تبدیل شود و در نتیجه صدایى با کیفیت و با حجم باال 
را تجربه کنید. کار کردن با برنامه بســیار ساده بوده 
و تنها کافى اســت فایل صوتى خود را از سرور هاى 
YouTube، Spotify، SoundCloud و 

یا حافظه داخلى دیوایس اندرویدى انتخاب کنید.
 در پایان توجه داشته باشید که براى هماهنگ سازى 
اســمارتفون ها این برنامه باید بر روى تمامى آن ها 

نصب شده باشد.

بــا توجــه به 
اطالعــات جدیــدى که 
توســط بانک بارکلى ارائه شــده، 
قیمت آیفون جدید اپل در ســال جارى میالدى 
ممکن اســت در نهایت منجر به بازخورد منفى 
خریداران شود. طبق گمانه زنى هاى اولیه، مدل 
سالگرد ده سالگى این ســرى از گوشى ها که با 
نام آیفون 8 شناخته مى شــود، قیمتى بین هزار 
تا هزار و200 دالر خواهد داشــت که رقم بسیار 
باالیى است. نظرسنجى بانک نیز نشان مى دهد 
تنها 11 درصد از کسانى که به نظرسنجى پاسخ 
داده اند، حاضرند براى یــک آیفون جدید بیش از 
هزار دالر پول پرداخت کننــد. البته این درصد در 
میان صاحبان کنونى آیفون، کمى بیشــتر و برابر 

18 درصد است.
در حالى که به نظر مى رســد نتایج 

این نظرسنجى براى فروش آیفون 
8 خوب نیست، اما اکثر کســانى که مورد 
بررسى قرار گرفته اند مى گویند براى خرید آیفون 
جدید مایل هســتند ماهانه مبلغ 48/50 دالر به 
صورت 12 ماهه پرداخت کننــد. این بدان معنى 
است که برنامه ارتقاى آیفون، به شیوه اقساط 12 
ماهه و تحویل آیفون فعلى، مى تواند راهى بسیار 
مناسب براى متقاعد کردن مصرف کنندگان براى 

خرید گران ترین آیفون تاریخ باشد.
در این میان یکــى از نکات مثبت نظرســنجى 
بارکلى این است که نشــان مى دهد 85 درصد از 
پاسخ دهندگان به نظرسنجى، حاضرند براى خرید 
نسل جدید گوشى هاى هوشــمند پول بیشترى 
را صرف کنند. معنى این ســخن این اســت که 
مصرف کنندگان درك مى کنند چگونه یارانه هاى 
ارائه شده توسط اپراتورها، آن ها را در مقابل افزایش 
قیمت گوشى ها محافظت مى کند. در نتیجه با توجه 
به اینکه چنین یارانه هایى دیگر در دسترس نیستند، 
مصرف کنندگان درك مى کنند کــه براى خرید 

گوشى هاى نسل جدید باید پول بیشترى بپردازند.

چند هفته پیش بود که گوگل از نسخه جدید سیستم 
 O عامل اندروید رونمایى کرد. نسخه آزمایشى اندروید
از همان روز در اختیار کاربران و توسعه دهندگان قرار 
گرفت. اما زمان دقیقى براى انتشار نسخه اصلى این 
اندروید O عنوان نشد. طبق شایعاتى که پیش تر مطرح 
شــده بود انتظار مى رفت در نیمه اول ماه آگوست نسخه 

جدید اندروید منتشر شود.
بر اساس گزارشــى که AndroidPolice منتشر کرده، گوگل 
به احتمال بسیار زیاد روز 21 آگوست اندروید O را براى گوشى پیکسل 
عرضه خواهد کرد. در ادامه گزارش عنوان شده نسخه اصلى اندروید O نیز در همان 
روز منتشر خواهد شد. Evan Blass نیز تأ یید کرده که نسخه جدید اندروید در هفته 
آینده منتشر خواهد شد و تاریخ احتمالى آن را نیز روز 21 آگوست مطابق با 30 مرداد 

اعالم کرده است.
با در نظر گرفتن این موارد تا آخر این ماه شــاهد عرضه نسخه جدید سیستم عامل 
محبوب اندروید خواهیم بود. در زمان معرفى اندروید O مشخص شد کارهاى زیادى 
روى آن صورت گرفته و ویژگى هاى جالبى به آن افزوده شــده است. حال باید منتظر 
ماند و دید کمپانى هاى تولیدکننده گوشى هاى هوشمند چه زمانى اندروید O را براى 
محصوالتشان عرضه مى کنند. گوشى هاى پیکسل و نکسوس نخستین گوشى هایى 

خواهند بود که جدیدترین نسخه سیستم عامل گوگل را دریافت مى کنند.

اپلیکیشن تبدیل 
چندین اسمارتفون 
به بلندگو
 در اندروید

به بــا توجــه
اطالعــات جدیــدى که 
ده، ارائهش طبانکبارکل توس

این نظرسنجى
8 خوب نیست، اما اکث
بررسى قرار گرفته اند مى گو
جدید مایل هســتند ماهانه
2صورت 12 ماهه پرداخت کن
است که برنامه ارتقاى آیفون
، فعل آیفون تحویل و ماهه

 است 
 ممکن

آیفون 8
 باالى 

قیمت

ى دهد!
را فرار

داران 
خری

 ، O نسخه کامل اندروید
30مرداد منتشر مى شود

 Consumer / ســازمان مصرف کنندگان آمریکا
Reports به کاربران توصیه کــرد از خرید لپ تاپ 
و تبلت مایکروســافت خوددارى کنند. در همین حال 
مایکروســافت این اظهار نظر را ناامیدانه و بر اســاس 

دیتاى غلط خوانده است.
سازمان مذکور در اطالعیه اى بر اساس نظرات کاربران، 
توصیه کرد به دلیل قابلیت اطمینان بخشــى ضعیفى 
که در لپ تاپ ســرفیس مایکروسافت 
و همچنیــن تبلت 
سرفیس وجود دارد، 

از خرید آن بپرهیزید.

«پانــوس پانــاى»، قائــم مقام بخــش محصوالت 
سخت افزارى مایکروســافت در بیانیه اى گفت ما به 
محصوالت شگفت انگیز خود افتخار مى کنیم و به طور 
جدى پشت کیفیت و قابلیت اطمینان خانواده ها نسبت 
به دستگاه هاى سرفیس ایســتاده ایم و با اطمینان به 
شما کاربران مى گوییم بهترین زمان است که سرفیس 

بخرید.
مایکروســافت تأیید کرده اســت که قبًال 25 درصد از 
سیستم هاى سرفیس به کمپانى بازگشت داده شده اند 
و این در حالى است که از هر دو دستگاه سرفیس یکى 
خراب شــده اســت اما اینک میزان خرابى به 1 درصد 

کاهش یافته است.
در گزارش consumer reports آمده اســت 25 
درصد از محصوالت سرفیس (حدود 90 هزار دستگاه) 
بعد از دو سال خراب شده اند در حالى که این رقم براى 
محصوالت محبوب موجــود در بازار بســیار کمتر از 

مایکروسافت است.
کاربران مى گویند با پرداخت هزار دالر دست کم انتظار 
مى رود سال ها بتوان از سیستم استفاده کرد که در مورد 
سرفیس چنین نیست و پرداخت ماهیانه 41 دالر پول 
کمى نیست و با آن مى توان مک بوك خرید و سال ها 

بدون خرابى از آن استفاده کرد.

لپ تاپ و تبلت سرفیس نخرید
ســازمان مصرف کنندگان آمریک
Reports به کاربران توصیه کـ
و تبلت مایکروســافت خوددارى
مایکروســافت این اظهار نظر را نا

دیتاى غلط خوانده است.
اس سازمان مذکور در اطالعیه اى بر
توصیه کرد به دلیل قابلیت اطمینا
که در لپ تاپ ســر

از خرید آن بپرهی

پیام رســان تلگرام در آخرین به روز رســانى خود (تلگرام 4,2)، 
ویژگى هاى جدیدى از جمله ارسال تصاویر و ویدئوهاى ناپدید 
شونده و نوشــتن بیوگرافى براى پروفایل را به خود اضافه کرده 
اســت. در این مطلب قصد داریم چگونگى نوشتن بیوگرافى در 

پروفایل تلگرام را به شما آموزش دهیم.
 شما مى توانید با قابلیت بیوگرافى که به تازگى به تلگرام اضافه 
شده اســت، توضیحاتى در حد 70 کاراکتر در مورد خود بنویسید 
و خود را معرفى کنید. زمانى که شخصى به آى دى شما مراجعه 
مى کند، مى تواند در صفحه پروفایل شما اطالعاتتان را مشاهده 
کند. اگر نمى دانید چگونه در تلگرام براى خود بیوگرافى بنویسید، 

مراحل زیر را دنبال کنید.
 از داخل تلگرام وارد Setting شوید.

سپس در قسمت Info روى بخش Bio تپ کنید.
در مرحله بعد توضیحات و بیوگرافى مد نظر خود را تا 70 کاراکتر 

تایپ و روى آیکن تیک تپ کنید.
براى حذف بیو تلگرام نیز کافى ا ست مسیر باال را طى کرده متن 

اضافه شده را پاك و روى آیکن تیک تپ کنید.

چگونه در
 تلگرام براى خود
 بیوگرافى بنویسیم؟

مجله تایم، بهترین ساندبار دنیا را معرفى کرد
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آگهى مزایدهآگهى مزایده (مرحله سوم)
(دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان)

آگهى فروش اموال اسقاطى و مازاد بر نیاز
(دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان)

نوبت اول

پیرو آگهى مزایده شماره 8515 مورخ 96/04/26 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبات 
شماره 503 و 504 مورخ 96/03/13 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 5 قطعه زمین با 
کاربرى تجارى واقع در خیابان سردار شهید ملکیان، خیابان شهید غالمرضا زاده طبق کارشناسى پیوست 
به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 
مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى 

آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیســیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

مى باشد)
- قطعات زمین به شماره 2 الى 5 به پالك ثبتى 707 فرعى از 2643 اصلى هر کدام به مساحت 50 م.م به 

مبلغ هر قطعه 400/000/000 ر یال.
- قطعه زمین به شــماره 7 به پالك ثبتى 707 فرعى از 2643 اصلى به مســاحت 60 م.م جمعًا به مبلغ 

540/000/000 ریال.

این دانشکده در نظر دارد اموال اسقاطى و مازاد بر نیاز خود را (به صورت استعالم بها و مزایده) به فروش برساند. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط مورد معامله و دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1396/05/25 لغایت 

1396/05/31 از ساعت 8 صبح لغایت 14 بعدازظهر به اداره تدارکات دانشکده مذکور مراجعه نمایند.
ضمنًا متقاضیان مى توانند در تاریخ هاى یاد شده جهت رؤیت و مالحظه اموال اسقاطى مورد معامله به شرح ذیل 
در محل دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر واقع در خیابان هزارجریب بازدید به عمل آورند. الزم به ذکر است 

هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
1- ضایعات آهن و پروفیل

2- ضایعات متفرقه
3- تانک هاى موتورخانه 50 هزار لیترى به همراه مازوت

اصفهان- خیابان هزارجریب- جنب خوابگاه- تلفن: 36736550- فاکس: 36736535

دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان در نظر دارد مجموعه بوفه خود را به صورت کلى 
از تاریخ 1396/06/20 لغایت 1397/06/10 از طریق مزایده به افراد یا شــرکت هاى 
واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد 
مزایده از تاریخ نشر آگهى به مدت 5 روز به امور قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً هزینه 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
آدرس: اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

غالمرضا شمس- رئیس دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان

غالمرضا شمس- رئیس دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان

آگهى مزایده
(دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان)

دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان در نظر دارد مجموعه انتشارات خود را به صورت 
کلى از تاریخ 1396/06/20 لغایت 1397/04/10 از طریق مزایده به افراد یا شرکت هاى 
واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد 
مزایده از تاریخ نشر آگهى به مدت 5 روز به امور قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً هزینه 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
آدرس: اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان

غالمرضا شمس- رئیس دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان

ـه
یچ
در

منبع: میزان

منبع: ایسنا

منبع: ایرنا 

منبع: مهر

 خسارات سیالب در شهرستان کالت 
کوچصفهان از شهرهاى کوچک 
استان گیالن مى باشد که بین 
رشت و آستانه اشرفیه قرار 

دارد. یکى از مهمترین بازارهاى 
این شهرستان کوچک، بازار 

بزرگ فروش دام است که بازار 
مال فروشان کوچصفهان نامیده 

مى شود. این بازار که بزرگ 
ترین بازار فروش گاو و گوسفند 

در شمال کشور است سبب 
شده که در روزهاى برپایى بازار، 
مشتریانى از شهرها و حتى سایر 

استان هاى کشور براى خرید 
دام به این شهرستان 

سفر کنند.  

براى هر کس زندگى 
تعریفى دارد.هستند 

کسانى که زندگى را در 
میان دور ریختنى هاى 

دیگران جستجو 
مى کنند. 

هفدهمین 
نمایشگاه 

بین المللى صنعت 
ساختمان با حضور 

887 شرکت 
داخلى و 391 
شرکت خارجى 
در محل دائمى 
نمایشگاه هاى

 بین المللى تهران 
آغاز به کار کرد. 


