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آگهى مزایده 96/3  

محمود احمدى نژاد؛ 
رخ به رخ با على الریجانى 

آغاز مرحله دوم 
جشن عاطفه ها در 
مدارس استان

کیسه پالستیکى نیاورید
 نان رایگان بگیرید

11

خوراکى هاى پاییزى براى 
کاهش التهاب و درد

جزئیات جدید از علت مرگ 
دانشجوى اصفهانى

آماده باش به ذوب آهن براى آسیایى شدنآماده باش به ذوب آهن براى آسیایى شدن
واگذارى نفت به «جهانیان» ممنوع شدواگذارى نفت به «جهانیان» ممنوع شد

13

عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعالم کرد

جهان نما

تردیدقوه قضائیه 
براى برخورد با 
یک اختالس
 کالن

2

اختالسى کشف کرده ایم اگر ورود کنیم به برخى 
مى رسیم که بعد مى گویند قوه قضائیه 

سیاسى عمل مى کند.
دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضا 

با اختالس کالنى مواجه شده که 
براى ورود به آن مردد است.
حجت االسالم و المسلمین 

منتظرى...

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس گفت:  وزیرامورخارجه در 

جلسه غیرعلنى روز چهارشنبه مجلس 
تأکید کرد که ایران آمادگى انجام هرگونه 
اقدام متناسب با تصمیمات آمریکا نسبت 

به برجام را دارد.
محمدجواد جمالى

 در توضیح...

2

در جلسه 
غیرعلنى ظریف 
و نمایندگان چه 
گذشت؟

مهدى طارمى با وجود محرومیتى که از سوى فیفا نصیبش شده در 
بازى دوستانه تیم ملى ایران برابر روسیه در ترکیب اصلى تیم ملى 
قرار گرفت. او در این بازى یک پاس گل عالى به سردار آزمون داد 
و در حمله و دفاع یکى از مؤثرترین بازیکنان تیم ملى ایران بود.

اما این نمایش عالى از بهترین مهاجم حال حاضر فوتبال ایران 
بیش از هرچیزى موجب حسرت و افسوس شد؛ چرا که او 
باید بخاطر یک اشتباه عجیب و غیرحرفه اى چهارماه از تمام 
میادین رسمى فوتبال دور باشد. طارمى اما آنقدر خوب هست که 
«کارلوس کى روش» باوجود محرومیت او را به عنوان ...

4 استان دیگر متولیان خود را شناختند

77 و نوکیا  و نوکیا 99  
معرفى خواهند شد

نمایش عالى و حسرت برانگیز آقاى گل مقابل روسیه

 چرا ما را از 
وجودت محروم 
کردى؟! 

13

است ع ش نزدنواج واک

امهدى طارمى با وجود محر مهدىطارمىباوجودمحرطا
ایرانبازى دوستانه تیم ملى ایران بازىدوستانهتیممل
زىقرار گرفت. او در این بازى ینب ر و ر ر ازر ا د ا فت گ ا ق
ودرحملهودفاعیکىازو در حمله و دفاع یکى از
ازبهاما این نمایش عالى از به اماایننمایشعال
هبیش از هرچیزى مو وشا رچیزى ز بیش
بایدبخاطریکاشتباهبایدبخاطر یک اشتباه
ورمیادین رسمى فوتبال دور ل ب و ى ینر الدی ت ف اد

«کارلوسکىروشش«کارلوس کى روش

معرفى خومعرفى خو

ىونمایش عالى و حس الیش ش ا ن

وووو
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نادر قاضى پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شــوراى 
اسالمى در جلسه علنى دیروز چهارشنبه 19 مهر پارلمان در 
تذکرى نسبت به مطرح نشدن سئوال تعدادى از نمایندگان 
از رئیس جمهــور درباره تعییــن تکلیف ســپرده گذاران 
مؤسسات اعتبارى، گفت: 135 نماینده مجلس طرح سئوال 
از رئیس جمهور درباره وضعیت ســپرده گذاران مؤسسات 
مالى و اعتبارى را امضا کرده اند. چرا نمى گذارید ســئوال 
از رئیس جمهور مطرح شــود؟ وى تصریح کرد: مردم چند 
شبانه روز در مقابل قوه  قضائیه و استاندارى خراسان رضوى 

مى خوابند، چرا به مشکالت آنها رسیدگى نمى شود؟
قاضى پور افزود: چرا ســئوال از رئیس جمهــور را مطرح 

نمى کنید که بیایــد در مجلــس و پاســخ نمایندگان و 
سپرده گذاران را بدهد؟

به گزارش تســنیم، على مطهرى، نایــب رئیس مجلس 
که ریاست جلسه را بر عهده داشــت ضمن وارد دانستن 
تذکر نماینده ارومیه در پاسخ به تذکر وى، گفت: سئوال از 
رئیس جمهور باید مطرح شود و تذکر شما در این زمینه وارد 
است؛ طبق آئین نامه داخلى مجلس سئوال از رئیس جمهور 

را رئیس مجلس باید به صحن پارلمان ارجاع دهد.
مطهرى در پایان خاطرنشــان کرد: فکــر مى کنم رئیس 
مجلس صالح نمى دانــد که ســئوال از رئیس جمهور در 

مجلس مطرح شود.

یک عضو هیئت رئیسه کمیســیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس گفت:  وزیرامورخارجه در جلسه غیرعلنى روز 
چهارشنبه مجلس تأکید کرد که ایران آمادگى انجام هرگونه 

اقدام متناسب با تصمیمات آمریکا نسبت به برجام را دارد.
محمدجواد جمالى در توضیح این جلســه گفت: بیشــتر 
مباحث مطروحه از سوى آقاى ظریف مربوط به سخنرانى 
پیش روى رئیس جمهور آمریکا درباره برجام و موضع گیرى 

«دونالد ترامپ» در این باره بود.
وى توضیح داد: آقاى ظریف در این باره تصمیمات احتمالى 
ترامپ درباره برجام را براى نمایندگان مطرح کرد و درعین 
حال گفت که هیچکدام از این موارد ممکن است به صورت 

100 در صــد رخ ندهد. پس نمى تــوان قاطعانه گفت که 
هرکدام از تصمیمات احتمالى پیــش روى ترامپ اجرایى 

مى شود یا خیر.
جمالى افزود: براســاس توضیحات ارائه شده ممکن است 
ترامپ در سخنرانى خود ادعا کند ایران به تعهداتش در برجام 
عمل نکرده یا اینکه روح برجام را نقض کرده است. البته این 
گمانه زنى ها را براســاس صحبت هایى که از گوشه و کنار 
شنیده مى شود، مى توان مطرح کرد. وى افزود: آقاى ظریف 
تأکید داشــتند همه ارکان نظام جمهورى اسالمى ایران 
براى هر گونه تصمیم آمریکا متعهد بــوده و آمادگى دارد. 
بررسى هاى الزم نیز صورت گرفته و نگرانى نیز وجود ندارد.

سئوال از رئیس جمهور 
صالح نیست

در جلسه غیرعلنى ظریف و 
نمایندگان چه گذشت؟

ترامپ تصمیمش را گرفته! 
  انتخاب | «سارا ساندرز» سخنگوى کاخ سفید 
گفت: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تا پایان هفته 
جارى میالدى (روزهاى شنبه و یک شنبه هفته آینده) 
یک «راهبرد کلى در برابر ایران» را اعالم مى کند. ترامپ 
روى یک راهبرد کلى درباره ایران به جمع بندى وتصمیم 
گیرى رسیده است. او مى خواهد اطمینان یابد که ما یک 
سیاست گسـترده براى حل کردن این مسئله داریم نه 
اینکه فقط به بخشى از مشکل بپردازیم. همانطور که من 
هفته گذشته گفتم، منظور از این راهبرد، راهبردى است 
که به همه مشکالت ناشى از این که ایران بازیگرى بد 

است، بپردازد.

بازداشت کارمند زمین  خوار 
در قوچان

  ایرنا | بازپرس شعبه سوم دادسـراى عمومى و 
انقالب قوچان از دستگیرى کارمند یکى از ادارات دولتى 
در این شهرسـتان به اتهام زمین  خـوارى و فروش مال 
غیر خبر داد. امیرحسین پورآریا گفت: این فرد از طریق 
جعل و استفاده از سند مجعول به شیوه متقلبانه اقدام به 
انتقال 57 قطعه پالك ثبتى دولتى به اشخاص غیر کرده 
است. بازپرس شعبه سوم دادسـراى قوچان ادامه داد: با 
توجه به اینکه 57 قطعه پالك اصلى از زمین هاى دولتى 
و قسمتى با کاربرى فضاى سبز و قسمتى جزو مسکن 
مهر است، به اداره ثبت اسـناد و امالك اعالم  شده همه 
نقل و انتقاالت زمین هـاى دولتى در قوچـان تا اطالع 

ثانوى متوقف شود. 

سپاه، محبوب دل مستضعفان 
عالم است

سـیدمصطفى میرسـلیم، عضو شـوراى    رکنا |
مرکزى حزب مؤتلفه اسالمى درباره اظهارات مقامات 
آمریکایى علیه سپاه مطلبى را در فضاى مجازى منتشر 
کرد. میرسلیم آورده است: «سپاه پاسداران، محبوب دل 
مستضعفان عالم و ترامپ منفور جهانیان و مایه رسوایى 

براى آمریکاییان.»

ائتالف تا پشت درب
محمدرضا عارف گفت: باتوجه به فضایى    ایلنا |
که پس از انتخابات سال 92 ایجاد شده بود معتقد بودیم 
باید همراهى با نزدیکان دولت در ادامه راه لحاظ کنیم. 
البته این ائتالف رسـمى نبـود امـا در انتخابات مجلس 
دهم در سـال 94 به صورت نانوشـته در یـک ائتالف با 
جریان «اعتدال» قدم به عرصه گذاشتیم و در انتخابات 
هم موفق شدیم اما مشـکلى که در ادامه پیش آمد، این 
بود که مؤتلف ما این ائتالف را صرفاً تا درب بهارسـتان 
مى خواسـت. در این میـان، بخشـى از این افـراد صرفًا 
خودشان را کنار کشیدند اما بعضى دیگر عمًال در مجلس 
رودرروى ما قرار گرفتند و به گفتمانى که آنها را به مجلس 
فرستاده بود، پشت کردند و بنابراین، ائتالف دوام نیاورد.

یک اختالس جدید
  آنا | ناصـر سـراج، رئیس سـازمان بازرسـى 
کل کشـور گفت: 800 هزار میلیارد بودجه شرکت هاى 
دولتى و 80 هزار میلیارد بودجه دانشگاه هاست که خیلى 
از فسادها در همین بودجه هاست. همین چند روز پیش 
افرادى 700 میلیون تومان از یکى از دانشگاه ها اختالس 
کردند. متأسفانه ما در رابطه با رانت و امضاهاى طالیى، 

قانون نداریم. 

استخدام 120 هزار نفر براى 
16 پست!

  تسنیم | شهردار پایتخت با ابراز تأسف از اینکه 
در گذشته مدیریت هزینه ها در پایتخت به درستى انجام 
نمى شده است، تصریح کرد: شهردارى تهران 68 هزار و 
400 کارمند رسمى و قراردادى دارد که با احتساب تعداد 
کارگران و نیروهایى که با پیمانکاران کار مى کنند، تعداد 

کارکنان شهردارى به بیش از 120 هزار نفر مى رسد.
محمدعلى نجفى افـزود: این تعـداد بـاالى کارمندان 
شـهردارى در حالى مشغول به کار هسـتند که تنها 16 

هزار پست سازمانى وجود دارد.

توئیتر

آیت ا... مکارم شــیرازى با انتقاد شــدید از همه پرسى در 
کردستان عراق خطاب به «مســعود بارزانى» گفت: تنها 
گروهى که همه پرسى شما را در دنیا به رسمیت شناختند، 

رژیم صهیونیستى است.
به گزارش ایســنا، آیت ا... مکارم شیرازى دیروز چهارشنبه 
در ابتداى درس خــارج خود با انتقــاد از نصب پرچم رژیم 
صهیونیستى از سوى بارزانى تصریح کرد: حتى آمریکا نیز 
که در باطن راضى به تجزیه عراق اســت، در ظاهر حاضر 
نشد شما را به رسمیت بشناسد؛ بنابراین معلوم است که رژیم 
صهیونیستى مى خواهد اینجا را پایگاه خود قرار دهد و معتقد 
است اگر موفق شود که خوب و اگر هم نشد در درگیرى میان 

مسلمین موفق شده است.
این استاد حوزه با بیان اینکه ایران به هیچ قیمتى اجازه نخواهد 
داد پایگاهى در کنار مرزهایش براى رژیم صهیونیستى ایجاد 
شود افزود: در طرف دیگر نیز ترکیه قرار دارد که حساسیت 

زیادى بر روى ُکردها دارد و آن هــم اجازه ایجاد حکومت 
مستقل کردى و تجزیه کشورش را نخواهد داد.

این مرجع تقلید خطاب به مسئوالن کردستان عراق تصریح 
کرد: با این همه مشکل و بدون مطالعه دقیق جوانب کار، شما 
همه پرسى کردید و االن یا باید عقب نشینى کنید و یا بایستید 
و تبدیل به ویرانه بشوید، زیرا اگر درگیرى ایجاد شود و شما 
در مقابل سه کشور قوى بایستید، به ویرانه تبدیل خواهید 
شد و رژیم صهیونیستى چه کارى مى تواند براى شما بکند؟

آیت ا... مکارم بیان کرد: رژیم صهیونیســتى قدرت مقابله 
با حزب ا... را ندارد و حاضر هم نیســت در حمایت از شــما 
ســرمایه گذارى کند؛ بنابراین صــالح و مصلحت در این 
اســت که با دولت مرکزى عراق مشکالت تان را حل کنید 
و خواب هایى که هرگز تعبیر نمى شود را دنبال نکنید.وى با 
بیان اینکه احتمال نیم درصد هم موفقیت شما ممکن نیست 

عنوان کرد: این راهى که مى روید رو به سوى ظلمات است.

خطاب آیت ا... مکارم به بارزانى:
  یا باید عقب نشینى کنید یا تبدیل به ویرانه شوید

 آیت ا... سبحانى: کسى حق ندارد علم طب نوین را تکذیب کند
واکسن زدن واجب شرعى است

اظهارات صریح فرمانده سپاه ثارا... کرمان درباره وقایع اخیر:

جهانگیرى را ما بازداشت کردیم؛ 
او یکى از ریشه هاى فساد است

آیت ا... العظمى جعفر ســبحانى از مراجع تقلید با اشاره به 
برخى گفته ها در خصوص طب نوین گفت: اینکه مى گویند 
طب امروز، طب آمریکا و جاهاى دیگر است، حرف غلطى 
است، این طبى است که قبل از اسالم بوده و اطباى اسالم 
آن را تکمیل کرده اند و غربى ها تکمیل تر کردند و این علمى 
است که از اول آمده و دست به دست شده و امروز به دست 
ما رسیده است. وى با اشاره به برخى گفته ها که افرادى در 
لباس روحانیت و یا با نام اسالم مى گویند، نباید از واکسن 
استفاده کرد گفت: واکسن، واجب شرعى است و حیات ما 

به آن بستگى دارد، بنده در کتاب هاى خودم نوشته ام که 
چیزهایى که عقالى عالم بر آن نظر دارند، ما از آنجا کشف 
مى کنیم که شرع مقدس هم تأیید مى کند و در کتاب هاى 

خودم یکى از مثال هایى که زدم موضوع واکسن است.
این مرجع تقلید اظهار داشــت: در موضوع طب اسالمى، 
خواجه نصیر، شــیخ الرئیس و بقراط و... هم دارند، اگر بر 
روى یک سلســله گیاهان مطالعه کنند اشکالى ندارد اما 
اینکه بخواهیم علم نوین را انکار کنیم این موضوع به هیچ 

عنوان صحیح نیست.

فرمانده ســپاه ثارا... کرمان گفت: چرا حزب کارگزاران 
بعــد از چندین ســال پاســخ مــردم را نمــى دهد؟
 چه برجســتگى دارند که تمــام امکانات اســتان در 
اختیارشان اســت ؟ ســپاه جلوى آنها خواهد ایستاد. به 
آنها پیام هم داده ایم و باز هم مى گوییم بیایید پاسخگو 
باشــید و حســاب و کتاب ها را بگویید و گرنه با سپاه 
طرفید. همه کارهاى غیرقانونى و اموالى که غیرقانونى 

تصرف کرده اید را به بیت المال برمى گردانیم.
 به گزارش روز نو، سردار غالمعلى ابوحمزه، تصریح کرد: 
طى روزهاى گذشته چند نفر از نمایندگان استان کرمان 
در حمایت از خاتمى نامه اى امضــا کرده اند و برخى از 
رسانه هاى استان نیز در حمایت از عدم امضاى این نامه 

جنجال به پا کردند.
فرمانده ســپاه ثارا... اســتان کرمان متذکر شد: آیا این 
نمایندگان نمى دانند سید محمد خاتمى جزو سران فتنه 
است؟ این فرد ممنوع التصویر و ممنوع الخروج است؟ 
آیا نمى دانند در این هشــت ســال تا االن مقام معظم 
رهبرى یک بار اجازه حضور او را در حســینیه حضرت 
امام(ره) ندادند؟ آیا نمى دانند که در  این هشــت سال 
حضرت آقا نامه تسلیت را نه به ایشان و نه به برادرشان 
نداده اند؟ سردار ابوحمزه با اشاره به سئواالت فوق الذکر 
تصریح کرد:آیا این نمایندگان استان و کسانى که نامه 

حمایتى را امضــا کردند مى توانند بگوینــد ما نماینده 
مردم هســتیم و در حالى که از خطوط قرمز نظام عبور 

مى کنند؟
این مقام مســئول بــا تأکید بــر اینکه مقــام معظم 
رهبرى به صراحت اعــالم کردند که مســئله فتنه و 
فتنه گــران، از مســائل مهم و از خطوط قرمز اســت، 
خاطر نشــان کرد: این چه نماینده مجلســى است که 
اینگونه رفتار مى کند؟ مردم این نمایندگان را فراموش 

نمى کنند.
فرمانده ســپاه ثارا... اســتان کرمان با اشــاره به اقدام 
ســپاه کرمان طى چند روز گذشته  و دستگیرى مهدى 
جهانگیرى که یکى از ریشه هاى فساد است،گفت: در 
استانى که یک جوان مجبور است با هزاران مشکل سه 
میلیون وام بگیرد، این آقایون میلیــارد میلیارد هزینه

 مى کنند. برادر ایشــان به جاى اینکــه بیاید این اقدام 
برادرش را تقبیح کند، مى گوید: اینها به دنبال تســویه 

حساب شخصى هستند.
ابوحمزه تصریح کرد :من بــه صراحت اعالم مى کنم 
سپاه هر کس را که بخواهد بر خالف مردم و نظام حرکت 
کند، سریع بر علیه اش بلند مى شود ما سراغ تک تکشان 

مى رویم.
ســردار ابوحمزه با اشاره به اینکه بســیارى از امکانات 
استان امروز در دست جریان کارگزاران است، ابراز کرد: 
هواپیمایى ماهان، هفت بــاغ، دل عالم و کرمان موتور 
در دست کسانى است که فرقى با مردم ندارند؛ چرا این 
سخنان گفته نمى شــود ومردم مطالبه نمى کنند؟ چرا 

کسى پاسخگوى این سواالت نیست؟
وى گفت: حرف ما این اســت که چرا حزب کارگزاران 
بعد از چندین ســال پاســخ مردم را نمــى دهد؟ چه 
برجستگى دارند که تمام امکانات استان در اختیارشان 
است ؟ ســپاه جلوىآنها خواهد ایســتاد . به آنها پیام
 هم داده ایــم و باز هم مــى گوییم بیایید پاســخگو

 باشــید و حســاب و کتاب هــا را بگوییــد  و گرنه با 
ســپاه طرفید. همه کارهاى غیرقانونــى و اموالى که 
غیرقانونــى تصرف کــرده ایــد را به بیــت المال بر

مى گردانیم.

  نامه نیوز | مى خواهد در سیاست بماند؛ هر 
طور که شده. او اما براى این خواسته اش فقط یک راه بلد 
است؛ «دو قطبى سازى». بارها از این تاکتیکش نتیجه 
گرفته، همین هم هست که این بار هم دست به دامان 
تاکتیک قدیمى شده. همه نقشه او این است: «رخ به رخ 

الریجانى شدن».
بازى را هم از ســطح باال آغاز کرده؛ یک نامه به برادر 
على الریجانى که رئیس قوه قضائیه اســت نوشــته و 
همه آنچه تحریــر کرده را هم در قالــب یک مصاحبه 
تصویرى بیان کرده اســت. گفته که: «اگر آقاى على 
الریجانى مى خواهد از اینجانب به شــما شکایت کند 
آزاد است ولى چرا باید نام مجلس را وارد این ماجرا کند. 
این عمل خالف قانون اساسى چگونه قابل توجیه است 
و آیا نباید مورد پیگرد قضائى قرار گیرد؟ معلوم اســت 
وقتى با بنده و همکارانم که مدیران ارشد نظام بوده ایم 
چنین رفتار مى شــود، چگونه عموم مردم مى توانند به 
احقاق حق خود امیدوار باشند. متأســفانه این رفتارى 
است که توســط عده اى، بى محابا در دستگاه قضائى 
جارى مى شود و از موجبات اصلى نارضایتى عمومى از 
نظام جمهورى اسالمى شده است. شنیده مى شود که 
اخوى حضرت عالى، جناب آقاى على الریجانى رئیس 
محترم مجلس شــوراى اســالمى قصد کاندیداتورى 
براى انتخابات ریاســت جمهــورى آینــده را دارند و 
مهمترین مانع در ایــن راه را بنده و همکاران بنده تلقى

 مى کنند.»
کار اما به اینجا ختم نشده اســت، على اکبر جوانفکر از 
معدود حواریون باقیمانده در کنــار او نیز به میدان آمده 
اســت. حرف جدیدى نزده؛ همانى را گفته که محمود 
احمدى نژاد گفته بود. او اظهار داشته «من بر این باورم 
که تحرکات اخیر آقاى على الریجانى، از برنامه ریزى 
وى براى رســیدن به کرسى ریاست جمهورى حکایت 
مى کند. بنابراین به نظر من تنها کسى که قاطبه مردم و 
بر اساس تجربه او را شایسته چنین جایگاهى مى دانند، 
دکتر احمدى نژاد است! کامًال واضح است که ایشان را 

سد راه خود تلقى مى کند.»
اکنون سئوال مهم این است؛ محمود احمدى نژاد دقیقًا 
چه چیزى در ذهن دارد؟ آیا او شانســى براى بازگشت 
دارد؟ آیا اگر ساختارهاى قدرت رسمى هم مجالى تازه به 

او دهند جامعه با او همراهى خواهد کرد؟
غالمحســین کرباســچى، دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگى در همین زمینه مى گویــد: «فکر نمى کنم 
فرصتى دیگر براى ایشــان در حوزه ریاست جمهورى 
باشد. خودشــان هم این مســئله را مى دانند. نه ایشان 
توسط مراجع ذیصالح تأیید خواهند شد و نه مردم نسبت 

به ایشان اقبال دارند. به نظرم این نوع صحبت ها صرفًا 
جنجال هاى سیاسى است که قصد دارند توسط آن خود 

را مطرح کنند.»
وى در ادامــه افــزود: «باالخــره مراجعى هســتند 
که قانونًا رد یا تأییــد [صالحیت نامزدهــا] مى کنند. 
ولى من خودم به شــخصه با توجه بــه عملکردى که 
از ایشــان شــاهد بودیــم و ضربــه اى که بــه مردم 
زده اند، [ایشــان را] تأییــد نمى کنم. امــا على القاعده 
تأییــد، شــورایى را مى خواهــد کــه ایــن وظیفه را 

برعهده دارد.»

حاال هرچه هســت محمود احمدى نژاد بــازى خود را 
شروع کرده، شاید خیلى زودتر از آنچه تصور مى شد او 
دوقطبى سازى را کلید زده؛ با على الریجانى. هوشمندى 
به خرج داده و بازى را از مرحله اى جلوتر آغاز کرده است . 
از جایى که صحبتى از تأیید صالحیتش نباشد. او خواسته 
فعًال کسى به این فکر نکند که اساسًا چراغ سبزى براى 
بازگشت او داده خواهد شــد یا خیر.  خواسته همه فکر 
کنند ردصالحیت او در این انتخاباتى که گذشــت یک 
اســتثناء بوده و هنوز هم جاده براى سیاست ورزى او 

هموار است.

او بازى خود را شروع کرده

محمود احمدى نژاد؛ رخ به رخ با على الریجانى 

اختالســى کشــف کرده ایم اگر ورود کنیــم به برخى
 مى رســیم که بعد مى گویند قوه قضائیه سیاسى عمل 

مى کند.
دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضا با اختالس کالنى 

مواجه شده که براى ورود به آن مردد است.
حجت االسالم و المسلمین منتظرى، دادستان کل کشور 
در مراسم تأسیس سازمان بازرسى کل کشور که دیروز 
چهارشنبه برگزار شد، اظهار داشــت: وقتى قوه قضائیه 
مى خواهد با یک جریانى مقابله کند، مى گویند قوه قضائیه 
سیاسى عمل مى کند و یک آقایى مى گوید قوه قضائیه 
بیکار اســت و افراد را احضار مى کند و هر زمانى که قوه 
قضائیه خواست در هر کارى وارد شود، یک مهر سیاسى 
زیر آن مى زدند. در زمان انتخابات با تخلفات زیادى روبه رو 
بودیم که بنده در بطن آنها بودم و حال که خواستیم برخورد 
کنیم، گفتند که برخورد سیاسى است و این حرف ها ناظر 

بر یک دولت خاص نیست و در تمام دولت ها وجود دارد.
دادستان کل کشور گفت: در یک واگذارى یک اختالس 
کالن شد و قوه قضائیه نمى داند باید ورود پیدا کند یا نه. 
اگر ورود کند به برخى مهره ها مى رسد که بعد مى گویند 
قوه قضائیه سیاســى عمل مى کند و قــوه قضائیه یک 
جناح است که مى خواهد جناح مقابل را زمین بزند. این 
حرف ها درست نیست و پاسخ بنده به این افراد این است 
که آیا تضعیف و زدن بر سر قوه قضائیه به نفع کشور است؟ 
آقاى نماینده اى کــه از رانت اســتفاده مى کنى، دنبال 
مسئله اى هستى که موردى را ببینى و در مورد آن مقاله 
بنویسى.دادستان کل کشور گفت:آقاى نماینده اى که به

 پرونده اى دسترســى ندارى چرا همین جور چشم بسته 
تیرى رها مى کنى و حرف مى زنى؟ این تیر ممکن است 
به ســینه قوه قضائیه برخورد کند اما چه کسى از آن نفع 

مى برد ؟

دادستان کل کشور خبر داد 
تردید قوه قضائیه براى 
برخورد با یک اختالس کالن

غالمعلى حداد عادل، در دومین اجالس از دوازدهمین 
کنگره اتحادیه انجمن هاى اســالمى دانش آموزان به 
دو شایعه پاسخ داد. اظهارات این عضو مجمع تشخیص 

مصلحت نظام را به نقل از فارس بخوانید:
حداد عادل با اشاره به برنامه هاى شبکه انگلیسى بى بى 
سى گفت: آنها زمانى که ساده زیست بودند و پاك دستى 
رهبرى مطرح شد، بودجه بنیاد مســتضعفان و سپاه و 
دستگاه هایى که طبق قانون اساسى زیر نظر رهبرى است 
را جمع زده بودند که بگویند باالترین ثروت کشور دست 
رهبرى است و او چگونه ساده زیست است در حالى که 

این سازمان ها هزینه بسیارى براى اداره دارند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به شایعه  منتشر 
شده درباره تولد فرزند حجت االسالم والمسلمین سید 
مجتبى خامنه اى که داماد وى است، اشاره کرد و گفت: 
مى گفتند آقا مجتبى صاحب اوالد نمى شده و همسر و 
خانواده اش به انگلستان رفته اند و یک طبقه از یک هتل 
اجاره کرده اند و یک میلیون پوند براى فرزنددار شــدن 
هزینه کرده اند و هنوز یک عده اى به همسر بنده مى گویند 
«دختر شما رفته بود لندن ما خبردار نشدیم!». حداد عادل 
افزود: هیــچ چیزى از این داســتان حقیقت ندارد حتى 
مراجعه غیرمتعارفى به پزشک نبود و نوه من و رهبرى در 
بیمارستان رسالت به دنیا آمد؛ دکترش خانم دکتر وحید 
دستجردى بود و خرج بیمارستان 500 هزار تومان شد. 
این قصه ها را مى گویند تا مــردم ما را بدبین کنند. وى 
عنوان کرد: من در اسفند 87، چند ماه قبل از فتنه 88، از 
طرف کالج اسالمى لندن سفرى به انگلستان داشتم تا در 
مراسم رونمایى از جلد چهارم «اسفار مالصدرا» سخنرانى 
کنم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قبل از 
اینکه از لندن به تهران بیایم روز آخر یکى از دوستان که 
دخترش سال هاست در لندن مقیم است خواستم مرا براى 
خرید سوغاتى به جایى که خیلى گران نباشد، ببرند و با 
آنها با اتوبوس به یک فروشگاه معمولى رفتیم و آنجا از 
ما عکس گرفتند. حداد عادل اضافه کرد: بعد از فتنه 88 و 
موضع گیرى علیه آن، این عکس را چرخاندند که این افراد 

که چنین موضع مى گیرند خرید خود را از لندن مى کنند!

ماجراى تولد نوه 
حداد عادل در تهران و 
خرید کردن او در لندن
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مدیرکل دفتر تألیف کتاب هاى درســى وزارت آموزش و 
پرورش گفت: کنکور اهداف آموزشــى مدارس را دگرگون 

کرده است.
محمود امانى طهرانى افزود: در دهه 70 کتاب ها به حافظه 
محورى دامن مى زد و مطالعه عمیق سه ساله انجام دادیم 
تا دنیا در بحث آموزش چه اقداماتى انجام مى دهد و کتاب ها 
را با رویکرد خالقیت و پرسشگرى تغییر دادیم و دانش آموز 
منفعل به دانش آموز فعال تبدیل شد. مدیرکل دفتر تألیف 
کتاب هاى درسى وزارت آموزش و پرورش گفت: کتاب هاى 
فارسى، ریاضى و مطالعات اجتماعى تغییرات چشمگیرى 
داشته است و کتاب ها به لحاظ محتوا، روش و آماده سازى 

تغییرات بسیارى کرده اســت اما در نگاه به آینده مشخص 
مى شود چقدر باید راه برویم و در وزارت آموزش و پرورش نوع 
عملکرد در حیطه کتاب هاى درسى نسبت به جاهاى دیگر 
مطلوب تر بوده است. امانى طهرانى خاطرنشان کرد: سازمان 
سنجش صرفاً اجرایى و نگاه پژوهشى و علمى براى برگزارى 
کنکور با آسیب کمتر را ندارد و سئواالت طراحى شده کنکور 
براى درس دینى امسال انتقادات بسیارى به همراه داشت و 
جلسات مختلفى را درباره کاهش آسیب کنکور داشتیم. هم 

اکنون کنکور درحال دگرگون کردن آموزش هاى ماست.
وى افزود: هر کتابى که در کنکور اهمیتى ندارد در مدارس 

کنار گذاشته مى شود.

جانشــین فرمانده ناجا اعالم کرد که جرائم خشــن در 
کشورمان نسبت به سنوات گذشته افزایش نیافته بلکه 
این انعکاس خبرها در جامعه است که بیشتر شده و چنین 
به نظر مى رسد که جرم افزایش یافته است. از همین رو 
الزم است که حتماً دستگاه هاى مختلف از جمله رسانه ها 
در تأمین آرامش و امنیت عینــى و ذهنى کمک کنند. 
سردار اســکندر مؤمنى با بیان اینکه نرخ جرم در ایران 
از بسیارى از کشــورهاى اروپایى پایین تر است، گفت: 
در گذشته اینترپل آمارها را اعالم مى کرد و طبق همین 
آمارها ما وضعیت خوبى داریم. جرائم جنایى در کشور ما 
کاهش داشته اما در گذشته شبکه هاى اجتماعى اینقدر 

در کشور ما نمود نداشت در حالى که امروزه اخبار سریع 
منتشر مى شود.

جانشین فرمانده ناجا درباره قاچاق مواد مخدر به کشور 
نیز اظهار داشت: همچنان بیشترین مواد مخدر قاچاق 
شده به کشور را مواد سنتى تشــکیل مى دهند اما مواد 
صنعتى همچون شیشه هم در حال رشد هستند که عدد 
مطلق آن به مواد سنتى نرســیده است. مؤ منى استقرار 
کشــورهاى غربى در کشــورهاى منطقه و همسایه را 
یکى از دالیل افزایش تولید مواد مخدر در این کشورها 
دانســت و گفت: ما یک تنه در برابر قاچاق موادمخدر 

ایستاده ایم.

جرائم خشن
 افزایش نیافته است

کنکور، اهداف آموزشى را 
دگرگون کرده است

بیمه شدگان
 فریب سودجویان را نخورند

سازمان تأمین اجتماعى اعالم کرد، این سازمان براى 
اجراى طرح حذف دفترچه هاى درمانى در سراسر کشور 
هیچگونه وجهى از بیمه شــدگان و مستمرى بگیران 
دریافت نمى کند، بیمه شــدگان فریب افراد سودجو را 
نخورند. در روزهــاى اخیر عده اى با ادعــاى ارتباط با 
سازمان تأمین اجتماعى و به بهانه ارائه کارت هوشمند 
درمان، از بیمه شدگان و بازنشســتگان تقاضاى وجه 
کرده اند، در حالى که این ســازمان از بیمه شــدگان و 
بازنشســتگان براى پروژه حذف دفترچه هاى کاغذى 

هیچ هزینه اى دریافت نمى کند.

سفره هاى صبحانه، آب رفت!
در چند سال اخیر بسیارى از اقالم مصرفى کشور درگیر 
افزایش قیمت گاه و بى گاهى بوده است. در برخى مقاطع 
این افزایش قیمت باالتر از سطح درآمد و توان مالى مردم 
است. از جمله مثًال برآوردها نشان مى دهد هزینه یک 
وعده کامل صبحانه ایرانى در سال 95 نسبت به سال نود، 

49 درصد افزایش قیمت داشته است.

کشف یک ردپاى مهم در ایران 
کشف دست افزارهاى سنگى موســوم به «موسترى 
زاگرس»، از گســترش انســان هاى منقرض شــده 
«نئاندرتــال» تا غــرب ایران حکایت مى کنــد. الهام 
قصیدیان، سرپرســت گروه گمانه زنى و نجات بخشى 
الیه هاى باستانى در «اشکفت اَزوئه» (َسرَونُجق) استان 
کرمانشاه اظهار داشت: مهمترین دستاورد کار تحقیقاتى 
در غار«اَزوئه» کشف دست افزارهاى سنگى موسوم به 
موسترى زاگرس به صورت درجا در الیه هاى زیرین این 
محوطه است که براى نخستین بار در منطقه اسالم آباد 
کشف شده و حاکى از گسترش انسان هاى منقرض شده 

نئاندرتال تا دشت اسالم آباد است.

یک میلیون ُتن مرکبات مازاد
عبدا... مهاجر، رئیس اتاق بازرگانى مازندران با بیان اینکه 
میزان تولید مرکبات استان در سال جارى کمتر از سال 
قبل نخواهد بود یادآور شد: پیش بینى مى شود بین 500 
هزار ُتن تا یک میلیون تن مازاد محصول داشته باشیم که 

باید براى صادرات آن برنامه ریزى شود.

کشف دالر از یک اتوبوس
فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان غربى از کشف ارز 

خارجى در یک اتوبوس خبر داد. 
ســردار ناصر اصالنى گفــت: مأمــوران حین کنترل 
خودرو هاى عبورى در محور «خــوى - ماکو» به یک 
دستگاه اتوبوس مشــکوك و آن را توقیف کردند. وى 
با اشاره به اینکه در بازرســى از اتوبوس توقیفى، 151 
هزار و 800 دالر آمریکا کشف شــد،افزود: برابر اعالم 
کارشناسان ارزش ارز هاى مکشوفه شش میلیارد ریال 

برآورد شده است.

کمر اقتصاد خوى شکست
در حال حاضــر 70 درصــد زمین هاى کشــاورزى
 شهرستان هاى خوى و چایپاره زیرکشت تخمه هاى 
آفتابگردان و کدو قرار دارند و هم اکنون بیش از سه هزار 
کشــاورزان این منطقه از طریق کشت، تولید و فروش 
تخمه هاى آفتابگردان و کدو امرار معاش مى کنند. این 
در حالى است که در سال هاى اخیر به خصوص سه سال 
گذشته به دلیل واردات بى رویه تخمه از کشورهایى چون 
چین و کانادا، کشاورزان خوى در مرز ورشکستگى قرار 

گرفته اند.

دانش آموزان 
چقدر ماهواره مى بینند؟

میترا دانشــور، رئیس گروه تفکر و آداب و مهارت هاى 
زندگى دفتر تألیف کتب درسى خاطرنشان کرد: در بهمن 
و اسفند سال 94، بر اساس خوداظهارى 386 دانش آموز 
پایه نهمى در شــش استان کشــور  مشخص شد که 
آ نها124 دقیقه در روز تلویزیون و ماهواره تماشا مى کنند، 
97 دقیقه در روز از تلفن همراه استفاده کرده و 89 دقیقه 

در روز از اینترنت استفاده مى کنند.

چرك نویس

لمس نکردن آثار تاریخى بار ها و بار ها تذکر داده شده، 
اما گردشگران نمى دانند این اتفاق مى تواند چه تبعاتى 

منفى براى آثار تاریخى داشته باشد.
دست نزدن به آثار تاریخى و لمس نکردن آنها شاید 
به نظر برخى گردشــگران موضــوع مهمى به نظر 
نرسد اما همین اتفاق مى تواند منجر به تخریب آثار 
تاریخى شود. در پلکان شــرقى کاخ آپادانا در تخت 
جمشید، نقش برجسته هاى ســربازان هخامنشى 
نمونه اى واضحى از تأثیرات لمس آثار تاریخى توسط 

گردشگران است. 
در دســترس بودن این نقش برجسته باعث شده که 
گردشــگران آن را لمس کنند و این لمس شدن به 
مرور موجب صیقلى شــدن بخش هایى از این آثار 
شده اســت. عجیب آنکه هر نقش برجسته اى که 
بیشتر در دسترس بوده، بیشتر نیز به دلیل لمس شدن، 
صیقلى شده است و آثارى که هزاران سال است سالم 
مانده اند، به راحتى مى توانند بــه دلیل بى توجهى 

گردشگران از بین بروند. 
مســعود رضایى منفرد، مدیر پایــگاه جهانى تخت 
جمشید درباره این اتفاق به میزان گفت: این صیقلى 

شدن به دلیل اثرات شــیمیایى چربى دست در مرور 
زمان است. 

وى با اشاره به اینکه تخت جمشید اکنون مشکالت 
مهمترى دارد گفت: امکان مرمت ایــن اثر با لیزر و 
شستشو با آب وجود دارد و مرمت آن را در نظر داریم.

رضایى منفرد درباره نصب هشــدار به گردشگران 
گفت: بنر و هشدار به اندازه کافى وجود دارد و مردم 
باید بیشتر توجه داشته باشند. هر چند که پیش از این 
وضع بدتر بود و اکنون نســبت  به چند سال گذشته 

گردشگران بیشتر رعایت مى کنند. 
مدیر پایگاه جهانى تخت جمشــید درباره اســتفاده 
از حصار شیشــه اى گفت: در تخت جمشــید هر جا 
از نظر کارشناسى امکان داشــت، از شیشه استفاده 
کردیم و مســیر بازدید هم مشــخص اســت. در 
جاهایى که امکان نصب شیشه نیست، زنجیر کشى 

کردیم.
وى افــزود: پلــکان کاخ آپادانا یکــى از مهمترین

 بخش هاى تخت جمشید است و شیشه کشى منظر 
بصرى آن را تحت تأثیر قرار مــى دهد و دیگر حتى 

نمى توان از آن عکس گرفت.

نانواى خالق، صفتى است که در فضاى مجازى به «على 
بهرامى» داده شده اســت؛ نانوایى اهل استان زنجان و 
شهرستان خرمدره که با یک ابتکار جالب براى حفاظت 
از محیط زیســت، به تمام مشــترى هایى که از نایلون 
براى حمل نان اســتفاده نمى کنند، دو عدد نان رایگان 
هدیه مى دهد. به گزارش جام جم آنالین، تصویر نانواى 
سفیدپوش، ایســتاده مقابل تنور نانوایى با یک عنوان 
اختصاصى این روزها در کانال هــاى خبرى تلگرامى 
دست به دســت مى شــود؛ نانوایى که دغدغه محیط 
زیستى دارد و همین موضوع باعث شده در و دیوار واحد 

صنفى اش پر از شعارهاى محیط زیستى شود. 

چند ســال اســت  به عنوان نانوا 
مشغول به کار شده اید؟

من از ســال 69 وارد کار نانوایى شدم، شاگردى کردم و 
از سال 86 هم به صورت حرفه اى کار نانوایى را شروع 

کردم.
بیشتر چه نانى مى پزید؟

تخصص من روى نان لواش اســت. چون مى دیدم که 
بیشــترین ضایعات را نان لواش دارد. بــه دلیل همین 
تحقیقات زیادى در زمینه پخت بهتــر نان لواش انجام 
دادم، در این رابطه مطالعه کردم و همه اینها باعث شــد 
که به یک نان مرغوب برســم؛ یعنى لواش سبوس داِر 

کم نمک.
معلوم است خیلى اهل مطالعه اید؟

من مطالعه را دوست دارم. البته سواد زیادى ندارم تا دوم 
ابتدایى بیشــتر درس نخواندم امــا هیچوقت از مطالعه 

دور نبودم.
چرا کم درس خواندید؟

چون در یک خانواده پرجمیعت زندگى مى کردم؛ پدرم 
کارگر آزاد بود و من هم بچــه اول بودم. آن موقع خودم 
تصمیم گرفتم که بروم ســراغ کار. به پــدرم گفتم من 

مى روم کار مى کنم، بقیه درس بخوانند.
چطور بحث اســتفاده نکــردن از
 نایلــون هــاى پالســتیکى را در

 نانوانى تان مطرح کردید؟
این هم بــه دلیل مطالعه بــود. من چــون خیلى اهل

 مطالعه هاى هســتم و مطالب مختلــف علمى را هم 
مى خوانم، در یک جایى خواندم که شاخه هاى پلیمرى 
پالستیک ها مشکل زا هســتند و در تماس با نان باعث 
ایجاد بیمارى هاى گوارشى و ریوى مى شوند. از طرف 
دیگر دیدم که این نایلون هاى پالستیکى وقتى به عنوان 
زباله دور ریخته مى شوند، به دلیل ماندگارى چندصدساله 
در محیط، باعث آلودگى محیط زیست مى شوند. همینجا 
در ذهن من یک جرقه زده شد. دیدم که این کیسه هاى 
نایلونى مثل یک قاتل خاموش همیشــه و همه جا با ما 
هستند. به دلیل همین تصمیم گرفتم حرکتى را شروع 
کنم که به واسطه آن مردم بیشــتر با این قاتل خاموش 
آشنا بشــوند. من به شــغل خودم نگاه کردم و دیدم ما
 نانوایى ها، همیشه تعداد زیادى کیسه نایلونى داریم که 

مردم نان داغ را داخل همین کیسه ها مى گذارند و به خانه 
مى برند. همینجا بود که تصمیــم گرفتم این زنجیره را

 بشکنم.
در این مدت چطور مشترى هاى تان

 را راضى به اســتفاده نکــردن از 
کیسه هاى نایلونى کرده اید؟

از طریق نصب بنرهاى مختلف که خطرات اســتفاده از 
کیسه هاى پالســتیکى را یادآورى مى کنند. همینطور 
فکر کردم که براى فرهنگسازى، یک تشویقى هم در نظر 
بگیرم. به دلیل همین اطالع رسانى کردم که در صورت 
آوردن سفره پارچه اى و استفاده از کارتخوان، دو عدد نان 

رایگان به مشترى ها تعلق مى گیرد.
مشترى ها از این طرح شما استقبال 

کرده اند؟
خوشــبختانه این اتفاق افتاده اســت. االن 70 درصد 
مشترى هاى من با خودشان ســفره پارچه اى به مغازه 
مى آورند. شــما اگر یک ربع، جلوى مغازه من بایستید، 
مى بینید که از هر ســه نفر، دو نفر سفره پارچه اى دارند 
و فکر مى کنم ایــن اتفاق خیلى خوبى اســت که هم 
به سالمت جان خودشــان کمک مى کند و هم حافظ 

محیط زیست است.
قیمت نان لواش چقدر است؟

هر عدد نان لواش را 160 تومان مى فروشیم.
یعنى شما به هر مشترى 320 تومان 

نان رایگان مى دهید.
بله همینطور است.

در روز چقدر نان مى پزید؟
از صبح تا شب 25 کیسه آرد استفاده مى کنم که مى شود 

حول و حوش 11 تا 12 هزار نان لواش.
اینکه تعدادى از نــان ها را رایگان

 مى دهید به ضررتان تمام نشده؟
به لطف خدا من ضررى از این کار ندیدم. کًال در کارم یک 
شعار دارم : «ســود کمتر، فروش بیشتر و کیفیت بهتر» 
همین اتفاق باعث شده که مردم از راه هاى دور و نزدیک 
مثالً از شهرهاى همجوار مانند  شاهین قلعه، شریف آباد، 
ابهر حتى زنجان و قزوین و تاکستان براى خرید نان به 
ما مراجعه کنند. حتى من از تهران هم مشترى دارم که 
هفته اى یک بار مى آید 200 تا نــان لواش مى خرد و 

مى برد.

گفتگو با یک نانواى متفاوت که مشترى هایش از همه جاى ایران هستند

کیسه پالستیکى نیاورید، نان رایگان بگیرید

دیدم که این 
نایلون هاى پالستیکى 
وقتى به عنوان زباله 
دور ریخته مى شوند، 

به دلیل ماندگارى 
چندصدساله در محیط، 

باعث آلودگى 
محیط زیست 

مى شوند. همینجا 
در ذهن من یک 

جرقه زده شد. دیدم 
که این کیسه هاى 

نایلونى مثل یک قاتل 
خاموش همیشه و 
همه جا با ما هستند

آخرین آمارهایى که در مورد ســوختگى در ایران اعالم 
شده از سوختن ساالنه 180 هزار نفر در کشور خبر مى هند 
که از این تعداد 30 هزار نفر در بیمارستان هاى سوختگى 
بسترى مى شــوند و ســه هزار نفر نیز فوت مى کنند اما 
بخشى از این آمار تحت پوشــش بیمه قرار نمى گیرند. 
آنطور که دکتر محمدجواد فاطمى، رئیس انجمن حمایت 
از بیماران ســوخته به ایســنا مى گوید همه کسانى که 
سوخته اند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند؛ چه آنهایى 
که در حادثه اى دچار سوختگى شده اند و چه کسانى که 

خودسوزى کرده اند یا دیگرى آنها را سوزانده است. 
او مى گوید: ســوختگى هاى اتفاقى یا مواردى که حین 
کار اتفاق مى افتد، تحت پوشــش بیمه هستند، اما اگر 
یک نفر دیگرى را بسوزاند یا اگر خودسوزى اتفاق افتد 
پوشش بیمه اى وجود ندارد. اگر فردى، شخص دیگرى 
را آتش بزند،  او مسئول پرداخت هزینه هاى بیمار خواهد 
بود. در مورد خودســوزى وخودکشى هم گفته مى شود 
چون خود فرد اقدام به این کار کرده است، باید هزینه ها 

را خودش بپردازد.
رئیس انجمــن حمایت از بیمــاران ســوخته، روایت 
تازه اى از آمار ســوختگى در نقاط مختلف کشور دارد و 
آمار خودسوزى استان هاى سیستان و بلوچستان، ایالم، 
کرمانشاه، لرستان و خوزســتان را نسبت به سایر شهر و 

استان ها باالتر بیان مى کند.
به گفتــه فاطمى، یکــى از روش هاى خودکشــى به 
خصوص در زنان خودســوزى اســت. عالوه بر اینکه 
فرد خودش را بــا این کار از بین مى بــرد، از اطرافیان و 
اجتماع هم انتقام مى گیرد. خودسوزى نوعى خودکشى 
خشن و پرسرو صداســت و درصد ســوختگى در این 
موارد بسیار باالست؛ چون فرد خودش را با نفت و بنزین 
آتش مى زند. آمار مرگ و میر هم در میان کســانى که 
دست به این کار مى زنند، بســیار باالست. کسانى هم 
که زنده مى مانند با آســیب و صدمه شــدیدى زندگى

 مى کنند.
فاطمى، اسیدپاشى را دگرسوزى عنوان مى کند، که آمار 

این نوع دگرسوزى در ایران اگرچه کم نیست اما نسبت 
به سایر کشورها نظیر هند، بنگالدش، پاکستان و آسیاى 
جنوب شرقى کمتر اســت. این درحالى است که در این 
کشورها به دلیل باال بودن آمار اسیدپاشى، فروش اسید 

تحت نظر دولت است.
او در این خصوص مى افزاید: قوانینى در این کشــورها 
تصویب شده اســت که طبق آن، اگر کسى بدون مجوز 
اســید بفروشــد، قانون براى او حبس و جریمه نقدى 
مشخص کرده اســت و نام کسى که اســید مى خرد، 
ثبت مى شــود، اما در ایران چنین قانونى وجود ندارد و 
اسید به آسانى در دســترس همه قرار دارد و به راحتى از 

باترى سازى ها و تعمیرگاه ها مى توان آن را تهیه کرد.
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته همچنین اضافه 
مى کند: بیشتر موارد اسیدپاشى در ایران به دلیل انتقام به 
خصوص انتقام هاى عشقى و زناشویى است، اما در هند 
و پاکستان مسائل مالى و درگیرى بر سر زمین و... عامل 

مهمى در اقدام به اسید پاشى است.

از صبــح دیــروز تصاویــرى در فضــاى مجــازى 
بــا عنــوان تمیز کردن شــهر توســط مســئوالن با 
ابتــکار فرمانــدار بهبهــان در حال انتشــار اســت.
 در این تصاویر مدیران شــهرى مشــغول تمیز کردن 
خیابان هاى شهر از زباله هستند. مدیرانى که در تصویر 
خبرى از میز ریاستشان نیســت و چهره بسیارى از آنها 

خندان است. 
على مظفرى، فرماندار بهبهــان در مورد این اقدام و به 
کارگیرى مدیران براى تمیز کردن ســطح شهر، گفت: 
در جلســه هماهنگى طرح بســیج عمومى پاکسازى 
خیابان هاى سطح شــهر تصمیم گرفتیم براى نظافت 
شهر اقدامى همگانى انجام شود تا شــهر از زباله پاك 

شود. به همین دلیل عالوه بر مشــارکت شهروندان از 
مسئوالن شهر خواستم تا آنها هم در این طرح شرکت

 کنند. 
وى ادامه داد: ســطح  شــهر را به چند منطقه تقســیم 
کردیم و هر دســتگاه وظیفه پاکســازى آن منطقه را 
بر عهــده دارد. مدیر دســتگاه هم به عنوان شــهردار 
افتخارى آن منطقه از شــهر انتخاب شده و به فعالیت

 مى پردازد. 
مظفرى افزود: تمامى دســتگاه هاى ســطح شهر به 
کمک شهردارى مى آیند و با اجراى این طرح به مدت 
یک هفته از ســاعت 8 صبح تا 22 سعى مى کنیم شهر 

را پاکیزه کنیم.

بالیى که گردشگران بر سر نقش برجسته ها مى آورند

لطفاً ُلپ هخامنشیان را نکشید! 
آخرین آمارهاى سوختگى در ایران اعالم شد

ساکنان کدام استان ها بیشتر مى سوزند؟

روایتى از یک اقدام جالب که مى تواند الگو شود؛

بهبهان یک هفته اى از زباله پاك مى شود
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 بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان  در نظر دارد تعداد 118  رقبه ازامالك تملیکى و مازاد خودرا ازطریق مزایده عمومى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت کسب 
اطالع بیشتر به شعب بانک صادرات اصفهان و به منظور دریافت اسناد مزایده،مطالعه مدارك وبازدید از امالك موردنظرخود،همه روزه ازتاریخ انتشار آخرین آگهى ( نوبت دوم ) لغایت مورخ  96/08/03 ازساعت 
8 صبح لغایت16به دایره ساختمان - مدیریت شعب استان اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد جنب شهردارى منطقه 6 ســاختمان صبا مراجعه ویا باشماره تلفنهاى:03136691090 و 
03136691091 تماس حاصل نمایند وپاکتهاى حاوى پیشنهادات را تا قبل ازساعت  15 مورخ 96/08/03 فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان اصفهان تسلیم ورسید اخذ نمایند. ضمناً تاریخ بازگشائى پاکات 

روز شنبه مورخ 96/08/06 ساعت 14 بعد از ظهر در طبقه هشتم ساختمان صبا به آدرس فوق الذکر مى باشد.  

1- مبلغ سپرده شــرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشدکه طبق 
مندرجات اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره چک بانکى ارائه گردد . 

2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى به نفع بانک ضبط و چک بانکى 

نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقى خواهد ماند . 
3- مطالعه مدارك وســوابق مربوط وبازدید ازامالك قبل از شرکت در مزایده براى 

تمامى شرکت کنندگان در مزایده ضرورى است.

4- بانک در رد ویا قبول یک ویا تمامى پیشنهادات خرید مختار است.
5- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد .

                                

 شرایط فروش : الف : 100 ٪ نقد - 30٪ نقد الباقى 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکى - 50٪ نقد الباقى 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکى - 70٪ نقد الباقى 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکى -
 ب : 10٪ نقد الباقى اقساط 60 ماهه با نرخ بهره مصوب بانکى     

آگهى مـــزایده آگهى مـــزایده 33//9696      

توضیحات وشرایط:

تبصره : در شرایط مساوى بودن قیمت هاى پیشنهادى ، اولویت صرفًا با پیشنهاد نقدى است .

آخرین ارزیابىآدرسنام محل ردیف
سپرده تودیعى 
جهت شرکت در 
مزایده ( به ریال )

نحوه پالك ثبتىاعیانىعرصه
توضیحاتفروش 

طبقه اول الف 744793/4924 . 236قدر السهم20/050/000/000550/250/000خیابان مالصدرا کوچه 5 روبروى بن بست آفتاب  پ 83 آپارتمان  مالصدرا1
طبقه دومالف 594793/4926 . 247قدر السهم21/100/000/000555/500/000خیابان مالصدرا کوچه 5  روبروى بن بست آفتاب پ 83  آپارتمان  مالصدرا2
 الف 385495/79قدر السهم58/600/000/000743/000/000مغازه خ نظر غربى مجتمع امین جنب کوچه یعقوب خان مغازه نظر غربى 3
 الف 26/790/000/000583/950/000320250142مسکونى ویالئى خیابان نظر میانى کوچه جلفا ( میدان جلفا ) پالك 44ویالئى جلفا4
 الف 24 . 667 5 . 5407 .16/600/000/000533/000/000382خیابان نیروگاه(شهید عباسپور) محل سابق شعبه محل سابق شعبه نیروگاه 5
تجارى - مسکونى الف 532365/42/44 . 184قدرالسهم21/400/000/000577/000/000محل سابق شعبه نظرشرقى خیابان نظر شرقى نرسیده به کوچه جوهرى محل سابق شعبه نظر شرقى6
 الف 12/000/000/000510/000/0001051054/79خیابان میرزاطاهرمحل سابق شعبه میرزا طاهرمحل سابق شعبه میرزا طاهر7
 الف 13/500/000/000517/500/000205/23415000/151محل سابق شعبه کوله پارچه  خیابان سجاد خیابان شهید کیانى نبش کوچه شهید جوادى محل سابق شعبه کوله پارچه 8

2067/3 و 25 . 181قدرالسهم31/833/000/000609/165/000محل سابق شعبه شیخ بهائى چهار راه قصر ابتداى شیخ بهائى ساختمان آرام محل سابق شعبه شیخ بهائى9
 الف 2067/5

تجارى - مسکونى الف39/700/000/000648/500/0001263785000/5740انتهاى خیابان سجاد قبل از گلستان شهدامحل سابق شعبه سجاد10

زمین سه نبش داراى اسکلت بتنى - هزینه هاى الف22/195/240/000560/976/20043863726580ورودى شمالى سپاهان شهر چهارراه قائم نبش خیابان قائم شمالى و خوارزمى ساختمان نیمه کاره سپاهان شهر11
شهردارى به عهده خریدار

خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه سار و تقى نبش بن بست شکوفه مجتمع تجارى ونوس مغازه هاتف12
 الف822/4268/2 . 15قدرالسهم3/397/500/000169/875/000طبقه زیرزمین واحد 201

خیابان هشت بهشت حد فاصل گلزار به سمت ملک جنب گل فروشى مرجان مجتمع ادارى دفترکار هشت بهشت 13
 الف435039/18 . 90قدرالسهم3/945/000/000197/250/000غزال طبقه اول واحد غربى 

 الف6315191/9016 . 121قدرالسهم4/124/500/000206/225/000خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنى مجتمع تجارى میالد نور ( طبقه اول شمال غربى )  دفتر کار بزرگمهر 14

خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنى مجتمع تجارى میالد نور جنب بانک رفاه واحد مغازه خیابان بزرگمهر 15
 الف5715191/9010 . 48قدرالسهم9/505/000/000475/250/000شمال غربى 

خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنى مجتمع تجارى میالد نور طبقه همکف مغازه مغازه  خیابان بزرگمهر 16
 الف4315191/9011 . 46قدرالسهم8/912/500/000445/625/000تجارى  واحد جنوب غربى 

 الف85000/15096 . 116قدرالسهم5/000/000/000250/000/000خیابان آپادانا اول کوچه باغ بهشت نبش بن بست بهشت مجتمع سرو طبقه سوم غربى آپارتمان آپادانا17
 الف1179/222 . 125قدرالسهم5/000/000/000250/000/000نظر شرقى کوچه شهید احمد زارعى  ( آسیاب ) کوچه زرین مجتمع زرین آپارتمان نظر شرقى18
 الف37045000/2725. 21/640/000/000558/200/000362آبشار سوم خیابان الهیه کوى سلمان فارسى پالك 16منزل ویالئى آبشار سوم 19
 الف810/847/848 . 214قدرالسهم70/300/000/000800/000/000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه همکف تجارىساختمان حکیم نظامى 20
 الف511/847/848 . 66قدرالسهم4/389/000/000219/450/000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه همکف ادارىساختمان حکیم نظامى 21
 الف3614/847/848 . 52قدرالسهم3/743/000/000187/150/000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه اول ادارىساختمان حکیم نظامى 22
 الف3312/847/848 . 149قدرالسهم10/350/000/000501/750/000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه اول ادارى ساختمان حکیم نظامى 23
 الف4913/847/848 . 101قدرالسهم6/921/000/000346/050/000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه اول ادارىساختمان حکیم نظامى 24
 الف3617/847/848 . 52قدرالسهم3/860/000/000193/000/000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه دوم ادارى ساختمان حکیم نظامى 25
 الف3315/847/848 . 149قدرالسهم10/677/000/000503/385/000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه دوم ادارى ساختمان حکیم نظامى 26
 الف4916/847/848 . 100قدرالسهم7/200/000/000360/000/000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه دوم ادارى ساختمان حکیم نظامى 27
 الف3620/847/848 . 52قدرالسهم3/974/000/000198/700/000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه سوم ادارىساختمان حکیم نظامى 28
 الف7818/847/848 . 121قدرالسهم8/957/000/000447/850/000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه سوم ادارى  ساختمان حکیم نظامى 29
 الف4919/847/848 . 100قدرالسهم7/406/000/000370/300/000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه سوم ادارى  ساختمان حکیم نظامى 30
 الف 8 و 99/847/848 . 133قدرالسهم10/500/000/000502/500/000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه چهارم ادارى ساختمان حکیم نظامى 31
 الف7724/2550 . 141قدرالسهم4/082/976/000204/148/800ابتداى خیابان شهیدان شرقى روبروى سوپر پردیس طبقه سوم جنوبىآپارتمان شهیدان 32
 الف3824/2544 . 129قدرالسهم4/010/780/000200/539/000ابتداى خیابان شهیدان شرقى روبروى سوپر پردیس طبقه پنجم شمالىآپارتمان شهیدان 33
 الف7724/2553 . 141قدرالسهم4/382/600/000219/130/000ابتداى خیابان شهیدان شرقى روبروى سوپر پردیس طبقه پنجم جنوبىآپارتمان شهیدان 34
 الف3224/2551 . 129قدرالسهم3/944/260/000197/213/000ابتداى خیابان شهیدان شرقى روبروى سوپر پردیس طبقه چهارم شمالىآپارتمان شهیدان 35
 الف7724/2552 . 141قدرالسهم4/323/985/000216/199/250ابتداى خیابان شهیدان شرقى روبروى سوپر پردیس طبقه چهارم جنوبىآپارتمان شهیدان 36
 الف7724/2546 . 141قدرالسهم3/969/560/000198/478/000ابتداى خیابان شهیدان شرقى روبروى سوپر پردیس طبقه اول جنوبىآپارتمان شهیدان 37
 الف2924/2549 . 129قدرالسهم3/594/260/000179/713/000ابتداى خیابان شهیدان شرقى روبروى سوپر پردیس طبقه سوم شمالىآپارتمان شهیدان 38
 الف234924/1624 . 302قدر السهم24/027/285/000570/136/425اصفهان بلوار آیینه خانه مجتمع فخر زنده رود طبقه چهارم آپارتمان پل فردوسى39
 الف6314-93153/6315 . 6/550/000/000327/500/000259خیابان مسجد سید کوچه علیقلى آقا پالك 38منزل ویالئى خیابان مسجد سید 40
مشتمل بر یک ساختمان مسکونى 7 طبقه 10 واحدى (متصرف دارد)الف31 . 8825842442 . 120/525/000/0001/052/625/000577خیابان اردیبهشت نرسیده به چهارراه عباس آباد نبش کوچه طالکوب شماره 18 مجتمع 158آپارتمان اردیبهشت41
در حد سفت کارى سقف و ستون و مقدارى دیوارکشىالف2555/2 و348/750/000/0002/193/750/000144063692555/1پل ابوذر جنب ساختمان ایلیاساختمان نیمه کاره پل آذر 42
 الف34 . 55337 . 83148 . 745/000/00037/250/000428جاده اصفهان سجزى روستاى جیالن آباد جنب قرض الحسنه کوى اسالمى پالك 18مسکونى جیالن آباد43
داراى مقادیر زیادى ماشین آالت و دستگاهبداراى دفترچه واگذارى10/250/000/000501/250/00074502200شهرك صنعتى سجزى خیابان شیخ بهائى بلوار دوم حافظ غربى روبروى آهن آالت دانشمندمحل سابق ایمن پلیمر سجزى44
یک ساختمان نیمه کاره و سه عدد آالچیقالف2/600/000/000130/000/000651736395/107/108نجف آباد روستاى جوزدان کوى اسالمى باغ ویالى جوزدان45
داراى خط تولید چیپس سیب زمینىب1121 . 75406510 . 24/919/300/000574/596/5007703نجف آباد کیلو متر 4 جاده تیران روبروى مرکز آموزش خلبانىمحل سابق کارخانه نیکو طعم 46
داراى خط تولید محصوالت لبنىب81608610/1122/1288 . 39/608/000/000648/040/0007228نجف آباد کیلو متر 4 جاده تیران روبروى مرکز آموزش خلبانىمحل سابق کارخانه مزرعه کوهستان 47
 بداراى دفترچه واگذارى2/328/000/000116/400/0001000630شهرك صنعتى منتظریه خیابان 104 نبش فرعى یکم پالك 8محل سابق خودرو سازان شتاب48
 بقولنامه اى 1/200/000/00060/000/000289289باغبادران روستاى کچوئیه مقابل بهدارى محل سابق شعبه کچوئیه محل سابق شعبه کچوئیه49

54562 6/547/500/000327/375/000روبروى شهرك صنعتى مورچه خورت جنب کارخانه ریسندگى زمین مورچه خورت 50
 ب242. 299***مشاعى 

نوبت دوم



آگهىآگهى 05053059 سال چهاردهمپنج شنبه  20 مهر  ماه   1396

انتقال اجرائى 54627 . 39/737/500/000648/687/5009942شرکت پروفیل زرین سپاهان شهرك صنعتى مورچه خورت خیابان ابوریحان 6 پالك 262محل سابق شرکت پروفیل زرین51
 ب155062

انتقال اجرائى 11596 . 21/300/000/000556/500/0009638شهرك صنعتى مورچه خورت خیابان زکریاى ششم پالك 409 محل سابق شرکت دما کنترل52
 ب150774

محل سابق کارخانه اکسیژن مورچه 53
داراى دفترچه 2/499/000/000124/950/0003010327شهرك صنعتى مورچه خورت خیابان شیخ بهائى سوم پالك 136خورت 

 الفواگذارى

داراى دفترچه 10/982/500/000504/912/50050003585شهرك صنعتى مورچه خورت فاز یک خ ابوریحان سوم پالك 224محل سابق کارخانه بهینه کار54
 بواگذارى

داراى دفترچه 12/259/250/000511/296/25050481391نطنز - شجاع آباد - خیابان عطار - فرعى 2محل سابق کارخانه آهوى نطنز55
داراى ماشین آالت و دستگاه هاى تولید محصوالت بواگذارى

پروتئینى

محل سابق شرکت مهمان پذیر 56
 ب1/128/600/00056/430/000497/6043056/11شهرستان کاشان شهر مشکات بلوار امام خمینى جنب تعمیرات cng برادران طحانى مشکات

 ب1/200/000/00060/000/0003200010/1389کاشان آران و بیدگل قطب صنعتى نوش آباد جنب ریل قطار زمین نوش آباد571
 ب1/000/000/00050/000/0003217/5.10/1641کاشان آران و بیدگل قطب صنعتى نوش آباد جنب ریل قطار زمین نوش آباد582
 ب4/387/000/000219/350/000377485545/4215محل کارخانه مه بافان کیلومتر 5 کاشان به قمصرکوچه چاه آب فرعى اول سمت چپمحل سابق کارخانه فرش مه بافان59

قمصر خیابان 20 مترى ابتداى منطقه صنعتى بعد از ساختمان مسکونى پزشکان جنب مصالح محل سابق شرکت چهل حصاران60
51/173 . 8/000/000/000400/000/0002797ساختمانى غفار کارگاه تولیدى چهل حصاران

248/73/252
(سند ثبتى) و12547 

قراردادواگذارى 
 ب

 الف 352/9647 . 62قدر السهم1/470/000/00073/500/000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى61
 الف 62/9650 . 69قدر السهم1/600/000/00080/000/000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى62
 الف 64/252/9645قدر السهم1/470/000/00073/500/000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى63
 الف 72/9649 . 44قدر السهم975/000/00048/750/000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى64
 الف 82/9646 . 49قدر السهم1/255/000/00062/750/000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى65
 الف 69/752/9648قدر السهم1/640/000/00082/000/000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى66
 ب238/356***770/000/00038/500/000148پالك زمین مسکونى روبروى دفتر نمایندگى محیط زیست زمین مسکونى فریدونشهر67

انتقال اجرائى 1/500/000/00075/000/0005000752محل طرح گاودارى روستاى سیبک فریدونشهرگاودارى سیبک68
 ب43249

 ب690/000/00034/500/00031015712/668خیابان جمهورى جنوبى منزل مسکونى پ 38    روبرو ى پیام نور مسکونى داران روبروى پیام نور69
 ب780/000/00039/000/000194/516212/2626بلوارطالقانى غربى خیابان استقالل فرعى 7  شرقى  پ 6مسکونى داران 70

داراى دفترچه 16/614/000/000533/070/000105002210شهرك صنعتى علویجه بلوار صنعت خیابان دوم جنب پروفیل پارسیانکارخانه پنیر اصفهان 71
داراى ماشین آالت و دستگاه هاى تولید محصوالت لبنىبقرارداد واگذارى

 الف471904/501 . 930/000/00046/500/000268خیابان دانش دروازه الچى روبروى چاه آب منزل مسکونىمسکونى دهق72

داراى دفترچه 6/750/000/000337/500/0003600820شهرك صنعتى کوهپایه خ صنعت شرقى خیابان چهارم مفتول سازى کوهپایه73
 الفواگذارى

محل سابق شرکت تیرچه بلوك 74
 ب4657/30/د/ج-1/100/000/00055/000/0002970محل طرح تیرچه بلوك قطب صنعتى کوهپایه انتهاى خیابان دهم پالك 9-22 کوهپایه

جاده قدیم نائین یزد روستاى زندوان ابتداى جاده سیمان سفید بنوید محل کارخانه مقواسازى محل سابق شرکت مقوا سازى75
 ب1/500/000/00075/000/0005000469559072نائین

 ب700/000/00035/000/000298/85250171/399منزل مسکونى اسالم آباد شهرضا خیابان امام خمینى خیابان نیایش فرعى 12 پالك 8مسکونى اسالم آباد76
 بقولنامه اى 5/000/000/000250/000/000314650شهرضا روستاى منظریه خیابان معلم محل سابق شعبه عمرو آبادسابق عمرو آباد77
 ب4/483/800/000224/190/0005040120765/419محل سابق کارخانه mdf   شهرك صنعتى جمبزه دهاقانمحل سابق شرکت MDF جمبزه78
 ب299/1/12-5/581/500/000279/075/00093025زمین کشاورزى روستاى اسفرجان جاده شهرضا اسفرجان  جنب پل راه آهنزمین اسفرجان79

محل سابق شرکت دام و طیور 80
سمیرم

محل سابق کارخانه تولید خوراك دام و طیور -شهرك صنعتى سمیرم پالك 21/106 مجاور 
دفترچه قرارداد 8/175/500/000408/775/00061941250جاده اصلى

 بواگذارى 4440

 ب37/8__809/780/00040/489/00010655خوانسار - روستاى کهرت - خیابان مخابرات محل سابق  گلخانه کهرت81
 ب4091__2/018/560/000100/928/00012616خیابان شهید محمدى خیابان اردیبهشت نزدیک چاه آب اسفرانجان محل سابق گلخانه سبز گلپا گسترمحل سابق  گلخانه گلپایگان82
 ب9/800/000/000490/000/00014975/55950119/1119/2محل کارخانه ریسندگى و فرش بافى روستاى تیکن گلپایگان  تیکنمحل سابق شرکت تیکن گلپایگان83
 ب5139420/133 . 5/656/500/000282/825/0008032شهرك صنعتى خوانسار فاز دوم خیابان دوم جنب کارخانه عایق پالست پالك 66 محل سابق  کارخانه مقوا سازى خوانسار84

8000 4/990/000/000249/500/000محل سابق کارخانه پلى اتیلن حسن آباد جرقویه ابتداى خیابان تربیت بدنىمحل سابق شرکت پلى اتیلن جرقویه85
صورت جلسه 953استیجارى

داراى ماشین آالت ، تجهیزات بمزایده اداره ثبت 

محل سابق شرکت کاغذ برى 86
صورت جلسه 2/550/000/000127/500/0002000928محل سابق شرکت کاغذ برى محمد آباد جرقویه ( محل سابق نمایندگى ایران خودرو)جرقویه

داراى تابلو برق بمزایده اداره ثبت 

داراى ماشین آالت ، تجهیزات ، یک حلقه چاه آبب14/493/000/000522/465/00010000360016/6527اردستان باجه صنعتى زواره پالك 533 محل سابق شرکت تهران بست پاسارگادمحل سابق شرکت بست پاسارگاد87

محل سابق لبنیات ظهیر االسالم 88
داراى دفترچه 29/511/400/000597/557/00060002976اردستان ابتداى جاده درباغ شهرك صنعتى اردستاناردستان

 بواگذارى

 ب4/083/000/000204/150/0001394107512/6444/1اردستان خیابان امام خمینى (ره) محل سابق شعبه اردستانسابق اردستان89

چهارمحال بختیارى - شهر گهرو - خیابان امام حسین ( ع ) کوچه شهید علیرضا منتظرى جنب منزل ویالئى گهرو90
 الف41121636/2463 . 3/845/000/000192/250/0001687طباخى نوروزى  انتهاى کوچه 

3332-844/000/000/0004/002/000/00012504267260/3330تهران بلوار آفریقا خیابان الهیه خ مریم شرقى پالك 45 آپارتمان الهیه91
شامل 22 واحد آپارتمان مسکونىالف3333-3335-

اول غربى ( متصرف دارد )الف87154/9851 . 76قدرالسهم1/108/800/00055/440/000کرج بلوار نبوت خیابان اردالن 6 روبروى استخر امام على مجتمع احسان  آپارتمان البرز طبقه اول 92
دوم شرقى ( متصرف دارد )الف58154/9761 . 81قدرالسهم1/254/600/00062/730/000کرج بلوار نبوت خیابان اردالن 6 روبروى استخر امام على مجتمع احسان  آپارتمان البرز طبقه دوم 93
طبقه دوم واحد 124( متصرف دارد )الف2294 . 2641 . 118قدرالسهم1/419/120/00070/956/000مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونى اطلس آپارتمان چالوس 94
طبقه دوم واحد 126( متصرف دارد )الف2296 . 8341 . 84قدرالسهم1/068/858/00053/442/900مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونى اطلس آپارتمان چالوس 95
طبقه دوم واحد 123( متصرف دارد )الف2293 . 8741 . 132قدرالسهم1/554/579/00077/728/950مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونى اطلس آپارتمان چالوس 96
طبقه چهارم واحد 143( متصرف دارد )الف2305 . 8741 . 132قدرالسهم1/607/727/00080/386/350مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونى اطلس آپارتمان چالوس 97
طبقه چهارم واحد 142( متصرف دارد )الف2304 . 7741 . 136قدرالسهم1/682/271/00084/113/550مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونى اطلس آپارتمان چالوس 98
متصرف دارد ب1510065/410 . 506/800/00025/340/000467مازندران فریدونکنار روستاى ازباران پشت مسجد کوچه شهید محمود تقوى پالك 718مسکونى فریدونکنار 99

متصرف دارد ب6417065/105 . 859/400/00042/970/000997مازندران فریدونکنار روستاى ازباران خیابان شهید مهدوى پالك 92مسکونى فریدونکنار 100
متصرف دارد ب311064/1469 . 249/400/00012/470/000126مازندران فریدونکنار روستاى کارگرد محله برجاده فریدونکنار به آمل جنب آموزشگاه زبان ایران مهر   مسکونى فریدونکنار 101
متصرف دارد ب29065/64 . 403/200/00020/160/000345مازندران فریدونکنار روستاى ازباران خیابان شهید صالحى پالك 67مسکونى فریدونکنار 102
متصرف دارد ب4910065/226 . 419/800/00020/990/000465مازندران فریدونکنار روستاى ازباران خیابان شهید یوسفى پالك 341مسکونى فریدونکنار 103
متصرف دارد ب1994 . 515064 . 359/220/00017/961/000190مازندران فریدونکنار روستاى شیرمحله جنب آرامگاهمسکونى فریدونکنار 104
متصرف دارد ب1744 . 557064 . 194/910/0009/745/500222مازندران فریدونکنار روستاى شیرمحله کوچه مقابل حسینیه مسکونى فریدونکنار 105
متصرف دارد ب2271 . 48064 . 259/240/00012/962/000234مازندران فریدونکنار روستاى شیرمحله کوچه حسینیهمسکونى فریدونکنار 106
متصرف دارد ب1287 . 488/100/00024/405/0006339064مازندران فریدونکنار روستاى کارگر محله کوچه شهید طالب نژادمسکونى فریدونکنار 107
متصرف دارد ب132 . 968565 . 273/100/00013/655/000307مازندران فریدونکنار روستاى ازباران  پالك 157مسکونى فریدونکنار 108
متصرف دارد ب11173 . 748/800/00037/440/00031810066مازندران فریدونکنار شهرك شهید رجائى خیابان شهید بهشتى مقابل مسجد امام رضا (ع)مسکونى فریدونکنار 109
متصرف دارد ب516 . 2/970/000/000148/500/000189015013مازندران فریدونکنار روستاى مهلبان خیابان اصلى روستا مقابل صندوق قرض الحسنهمسکونى فریدونکنار 110
متصرف دارد ب1736 . 2064 . 165/400/0008/270/000207مازندران فریدونکنار روستاى شیرمحله جنب حسینیه مسکونى فریدونکنار 111
متصرف دارد ب1743 . 378564 . 313/370/00015/668/500245مازندران فریدونکنار روستاى شیرمحله کوچه مقابل حسینیه مسکونى فریدونکنار 112
متصرف دارد ب1/462/000/00073/100/0002581201989/1مازندران بابلسر بلوار امام خمینى ( ره ) خیابان شهید اکبرى جنب ساختمان ارغوان مسکونى بابلسر 113
شامل 7 واحد آپارتمان مسکونىالف879و7889. 10/149/000/000507/450/000359667رشت - خیابان شریعتى کوچه خوش سرور پالك 43ساختمان 7 واحدى رشت114
 الف61648/1060/186/36. 91قدرالسهم1/427/550/00071/377/500مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان گلستان غربى خیابان بهارستان غربى پالك 47آپارتمان سرخ رود طبقه همکف115
 الف1291649/1060/186/36قدرالسهم2/031/750/000101/587/500مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان گلستان غربى خیابان بهارستان غربى پالك 47آپارتمان سرخ رود طبقه اول116
 الف1291650/1060/186/36قدرالسهم2/128/500/000555/642/500مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان گلستان غربى خیابان بهارستان غربى پالك 47آپارتمان سرخ رود طبقه همکف117
 الف1291651/1060/186/36قدرالسهم2/231/700/000111/585/000مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان گلستان غربى خیابان بهارستان غربى پالك 47آپارتمان سرخ رود طبقه همکف118

بانک صادرات ایران- مدیریت شعب استان اصفهان
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مزایده
مزایده امــوال غیر منقول ( اســناد رهنى)شــماره آگهــى: 139603902141000023 شــماره پرونده: 
139504016045000298 آگهى مزایده پرونده به شــماره بایگانى 9500101 تمامت ششدانگ پالك 
406/9027 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که در ص 436 دفتر 231 ذیل ثبت 52904 به شــماره چاپى 
962860 بنام مهرانگیز نیک سما فرزند حسن به ش ش 29626 کرمانشاه سابقه ثبت و صدور سند مالکیت 
دارد که ششدانگ پالك مزبور بموجب ســند رهنى 97689 – 87/11/20 دفر 36 کرمانشاه در قبال بدهى 
نزد بانک کارآفرین شعبه دکتر بهشتى کرمانشاه در رهن است که حدود و مشخصات آن بدین شرح است : 
طبق صورت مجلس تفکیکى 4/7992- 78/7/5 اداره ثبت اصفهان محدود است  پالك مذبور فاقد تعیین 
مساحى میباشد  به حدودا شــماال به طول 10/5 متر پى به پى پالك9024 فرعى شرقا به طول 30 متر پى 
به پى پالك 9026 فرعى جنوبا به طول 10/5 متر پى به پى پــالك  7128  فرعى غربا اول به طول 5 متر 
پى اســت به خیابان دوم به طول 25 متر پى به پى پالك 9028 فرعى و تا مورخ 95/4/20 ســابقه دیگرى 
در سوابق امالك و سیستم داده آمائى مشهود نمیباشــد. طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى: آدرس 
ملک اصفهان شاهین شهر بلوار طالقانى خیابان ایثارگران فرعى دو شمالى نیم فرعى اول شرقى ( بن بست 
10 مترى) پالك 87، کد پســتى 8317733311. محل مورد نظر یک باب خانه ویالیى دوخوابه قدیمى به 
مساحت عرصه حدود 315 متر مربع و مساحت اعیانى شامل طبقات همکف مسکونى به مساحت 175 متر 
مربع و زیرزمین به مساحت حدود 40 متر مربع با دیوار هاى باربر آجرى و ستون فلزى و سقف تیرچه بلوك با 
پوشش عایق ایزوگام با ورودى شرقى به حیاط کف موزاییک و بدنه و نما آجر کارتنى در و پنجره ها خارجى 
آلومینیوم و در هاى داخلى و روکش چوبى کف و بدنه سرویس هاى بهداشتى سرامیک و کاشى کف سالن و 
اتاق ها سیمانى و بدنه قسمت پایین رنگ روغنى و قسمت فوقانى رنگ پالستیک سیستم سرمایش کولر آبى 
و گرمایش آبگرمکن و بخراى گازى و داراى امتیازات آب و برق  تک فاز و قدمت باالى 25 سال است.باتوجه 
به موقعیت و مشخصات پالك مقدار و نوع مصالح و قدمت ساختمان و بادر نظر گرفتن اشتراکات  منصوبه 
در محل و با عنایت به جمیع عوامل موثر در قیمت ارزش کل موضوع ارزیابى به میزان 2750000000 ریال 
برآورد و تعیین میگردد. بنا بر اعالم بستانکار داراى بیمه میباشد که از ساعت 9 الى 12 روزدو شنبه 96/9/20 
در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در خیابان مدرس شاهین شهر به مزایده گذارده میشود. مزایده 
از مبلغ 2750000000 ریال (دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته میشود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هى منوط به آب، برق، گاز، 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مســترد میگردد. ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 
96/7/20 درج و منتشر میگردد. و در صورت  تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول میگردد. توضیحا جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى فیش مخصوص  اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى 
و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خریدراتا پایان وقت ادارى همان 
روز طى فیش مخصوص در حساب اداره امالك سپرده نماید  م  الف: 1278 سلطانیان مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى شاهین شهر/ 6/778
 مزایده

اجراى احکام حقوقى شــعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
961341 ج/6 له زهرا عسگرى و علیه محمدباقر عسگرى مبنى بر مطالبه مهریه در تاریخ 96/8/7 ساعت 
10/30صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى 
که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى پارکینگ حصه واقع 
در جاده فرودگاه نزد حافظ مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت به صورت نقد 
یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و 
هزینه هاى اجرایى بر عهده حکوم علیه مى باشــد. خودرو مورد مزایده: 1- سوارى پراید به شماره انتظ امى 
13-477 د 78 مدل 1385 رنگ نقره متالیک آبى که گلگیر جلو بتونه کارى شــده و شیشه جلو شکسته و 
گلگیر و درب عقب چپ خراشیدگى دارد و به قیمت 80/000/000 ریال ارزیابى شده است. م الف: 20750 

منصورى- دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/198
مزایده

شــعبه 3 اجراى احکام مدنى در نظر دارد درخصوص پرونده کالســه 961481   3/ج له: پیام محبان علیه: 
حسینعلى دهقانى- محمد رکن آبادى- على حاج زکى- منصور شــیروانى- گران ناز زاهدیان به خواسته 
دستور فروش شش دانگ ملک مشاع به شماره پالك ثبتى 5012 واقع در بخش 4 اصفهان به نشانى: اصفهان 
خیابان هشت بهشت غربى خیابان گلزار کوچه شیخ علیخان کوچه خلیفه قلى کوچه سرتاج پالك 5 کدپست 
38651- 81547 مزایده اى در روز دوشنبه 96/8/8 ساعت 10 صبح در محل برگزارى مزایده این اجرا به 
آدرس خ نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه زیرزمین اجراى احکام 3 مدنى برگزار نمایید 
لذا طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده ضمن مراجعه به محل تودیع 10 درصد مبلغ کارشناسى 
فى المجلس در مزایده شرکت نمایند باالترین پیشنهاددهنده قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک: 
شامل یکباب ساختمان مسکونى با موقعیت عرصه بصورت شمالى درب به حیاط که در زمان باید اعیانى آن 
در حد زیرزمین کوچک بصورت انبارى با یک طبقه در همکف بوده که در سمت غربى آن یک قطعه زمین بایر 
نیز قرار گرفته است بنا بر اظهارات این دوپالك قبال تجمیع شده و بصورت یک پالك واحد تبدیل شده است 
ساختمان فوق داراى قدمت باالى 40 سال داراى دیوارهاى اجرى با سقف تیرآهن (طاق ضربى) بوده و داراى 
نماى خارجى پالستر ماسه سیمان سفید بوده و پوشش کف حیاط موزاییک و بدنه دیوار تراس سنگ مى باشد 
و بخش هایى از نازك کارى آن ریزش نموده است اعیانى موجود در قسمت مسکونى شامل دو قسمت شمالى 
و جنوبى بوده که در وسط حیاط قرار گرفته و داراى درب و پنجره هاى فلزى مى باشد قطعه زمین موجود در 
سمت غربى پالك مسکونى قرار گرفته که در زمان بازدید بصورت معصور بوده و داراى درب فلزى و بصورت 
بایر و فاقد هرگونه اعیانى مى باشد مساحت زیرزمین حدود 20 متر مربع و طبقه همکف با مساحت حدود 95 
مترمربع مى باشد همچنین براساس حدود و ضوابط گذر بندرى شهردارى پالك فوق داراى مساحت عرصه 
طبق سند حدود 298/5 مترمربع بوده که پس از رعایت بر اصالحى حدود 263 مترمربع مى باشد پالك فوق 
داراى سند مالکیت به شماره چاپى 90775 با شماره ملک 5012 مجزا شــده از 96 واقع در بخش 4 ثبت با 
شماره ثبت 53977 مى باشد. با عنایت به موارد فوق االشاره و با بررسى هاى به عمل آمده و در نظر گرفتن 
ساختمان در وضعیت موجود موقعیت مکانى پالك، نوع ساخت و ساز، قدمت، انشعابات و کلیه عوامل موثر 
در موضوع باالخص عرضه و تقاضا و بالمعارض بودن جهت نقل و انتقال، ارزش شش دانگ پالك مذکور به 
مبلغ هشت میلیارد و یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال برآورد مى گردد و ضمنا ملک خالى از سکنه مى باشد 
و همچنین آقاى منصور شیروانى احدى از علیه ها طبق سند شماره 319769 مورخ 95/2/15 در دفترخانه 
77 مالکیت خود را به عباس خانعلى مبارکه انتقال داده است. م الف: 20752  دادورز شعبه سوم اجراى احکام 

مدنى دادگسترى اصفهان /7/200
ابالغ وقت رسیدگى

اسماعیل مهدى زاده داد خواستى به مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرفیت آقاى فرزاد عبداللهى که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 96/323 در شــعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل  اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و 
از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 96/8/24 ساعت 5/15 بعدازظهر جلسه شورا حاضر و در 
همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 935 شعبه هفتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /7/465
حصر وراثت

آقــاى محمدرضــا کرباســیان ورنامخواســتى بــه شناســنامه شــماره 3-116032846 به شــرح 
دادخواســت به کالســه 307/96 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان حجت اله کرباســیان ورنامخواســتى به شناســنامه 162 در تاریــخ 1396/06/30 
اقامتــگاه دائمــى خــود را بــدرود زندگــى گفتــه ورثه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت

 بــه: 1- محمدرضــا کرباســیان ورنامخواســتى فرزنــد حجــت الــه ش.ش 1160328463 ت.ت 
1376 صــادره از لنجــان (پســر متوفــى) 2- زهــرا کرباســیان ورنامخواســتى فرزنــد حجــت اله

 ش.ش 1160221278 ت.ت 1371 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 3- زیبا خاشــعى ورنامخواســتى 
فرزند محمــود ش.ش 108 ت.ت 1358 صــادره از لنجان (همســر متوفــى) والغیر. اینــک با انجام
 تشــریفات مقدماتــى درخواســت مزبــور را در یــک نوبت آگهى مــى نماید تــا هر کــس اعتراضى

 دارد یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادره خواهد شد. م الف: 937 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /7/466 

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9609973640200585 شــماره پرونده: 9409980367800012 شماره بایگانى شعبه: 
950012 خواهان: ستاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) با نمایندگى آقاى منوچهر احمدى به نشانى اصفهان، 
اصفهان خوانده: آقاى سید حبیب اله مقدس فرزند عبدالحسین به نشانى مجهول المکان خواسته: مصادره 
اموال گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص درخواست شماره 334114/1601/ن مورخ 94/9/30 ستاد اجرایى 
فرمان حضرت امام(ره) مبنى بر تعیین تکلیف شــش دانگ پالك ثبتى فرعیات 175 و 29 و 197 و 551 و 
512 و 450 و 392 از 353/1 اصلى واقع در روستاى هاردنگ از توابع شهرستان لنجان که پرونده با قرار عدم 
صالحیت مورخ 94/11/19 رئیس محترم دادگاه ویژه اصل 49 اصفهان به این دادگاه ارجاع گردیده است با 
عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب پاسخ استعالم هاى اخذ شده از اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان لنجان ششدانگ پالك هاى ثبتى 29 فرعى از 1942 اصلى بخش 9 و 175 فرعى از 1942 
اصلى بخش 9 و 197 فرعى از 1942 اصلى بخــش 9 و 392 فرعى از 1942 اصلى بخش 9 و 512 فرعى از 
1942 اصلى بخش 9 و 551 فرعى از 1942 اصلى بخش 9 متعلق به آقاى سید حبیب اله مقدس فرزند سید 
عبدالحسین بوده و سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد و استعالم واصله از اداره ثبت اموال لنجان نیز حکایت 
از عدم وجود هرگونه رکوردى به نام سید حبیب اله مقدس در سیســتم رایانه ثبت احوال دارد و همچنین با 
ارجاع موضوع به کارشناس رسمى دادگسترى (توسط ستاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره)) موقعیت امالك 
جانمایى و مشــخص گردیده و تحقیقات محلى به عمل آمده از مجاورین و مطلعین حاکى از آن اســت که 
هیچ یک از آنان از وراث وى اطالعى نداشــته و امالك به صورت رها شده و بالتصرف و در معرض تضییع 
مى باشد لذا مســتنداً به اصول 45 و 49 قانون اساســى و بند 2 از ماده 1 قانون نحوه اجراى اصل 49 قانون 
اساسى و مواد 13 و 15 به اصول 45 و 49 قانون اساسى و بند 2 از ماده 1 قانون نحوه اجراى اصل 49 قانون 
اساسى و مواد 13 و 15 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگى به پرونده هاى موضوع اصل 49 قانون اساسى و 
فرامین حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبرى و بخشنامه هاى ریاست محترم قوه قضائیه در سال 1392 و به 
منظور جلوگیرى از هرگونه تعرض و تضییع نسبت به اموال مذکور، حکم بر تملک پالك هاى ثبتى شماره 
29-110-175-197-392-512-551 با مشخصات فوق الذکر به نفع ستاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه 
و سپس وفق ضوابط ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى 
باشد در خصوص درخواست ستاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) نسبت به پالك 450، نظر به اینکه حسب 
محتویات پرونده پالك مذکور به نام آقاى عبدالحسین بدون ذکر سایر مشخصات مى باشد و هیچگونه دلیلى 
که حکایت از اثبات وجود رابطه توارث بین نامبرده با آقاى سید حبیب اله مقدس فرزند سید عبدالحسین ارائه 
و اقامه نشده است و در درخواســت مورخ 94/9/30 آن ستاد درخواست تعیین تکلیف امالك سید حبیب اله 
مقدس فرزند سید عبدالحسین، صورت گرفت ه و نه تعیین تکلیف امالك آقاى عبدالحسین لذا به لحاظ عدم 
احراز مالکیت قانونى آقاى سید حبیب اله مقدس به پالك موصوف مستنداً به مواد فوق الذکر و موضوع ماده 
2 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد درخواست آن ستاد را صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره وفق ضوابط ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 829 کافى رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان /7/467

راى اصالحى
شماره دادنامه: 960997364020041 شــماره پرونده: 9409980367800012 شــماره بایگانى شعبه: 
950012 خواهان: ســتاد اجرایى فرمان حضرت امــام (ره) با نمایندگى آقاى منوچهر احمدى به نشــانى 
اصفهان- اصفهان خوانده: آقاى سید حبیب اله مقدس فرزند  عبدالحسین به نشانى مجهول المکان خواسته: 
راى اصالحى گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: راى اصالحى نظر به اینکه در دادنامه شماره 9609973640200585 
مورخ 96/4/25 در پرونده کالسه 950012 این دادگاه با وصف اینکه پالك ثبتى شماره 110 مورد درخواست 
خواهان نبوده لکن در سطر 14 از دادنامه سهواً شماره پالك ثبتى مذکور به همراه سایر پالك هاى ثبتى مورد 
درخواست خواهان، موضوع حکم قرار گرفته است. لذا دادگاه بنا به درخواست خواهان و به استناد ماده 309 
قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى شماره پالك ثبتى 110 را از سطر چهارده 
دادنامه حذف و بدین نحو دادنامه مذکور را اصالح مى نماید راى صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان بوده و تسلیم رونوشت راى اصلى بدون رونوشت 

راى تصحیحى ممنوع مى باشد. م الف: 830 کافى رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان /7/468

ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه 960812 خواهان مهدى فروغ پور دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت عقیل 
گلستانه تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز دوشنبه مورخه 96/8/29 ساعت 8 صبح تعیین گردیده 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57، کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 21739 شعبه نهم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /7/470
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960567 خواهان مریم شــاهین پور دادخواستى مبنى بر مطالبه نفقه  به طرفیت 
خانعلى رئوفى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/8/27 ساعت 9/30 تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 
57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 21767 شــعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /7/474
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960905 خواهان مهران قاسمى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت علیرضا 
درویشى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخ 96/9/1 ساعت 9/30 تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 21774 شــعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو ) /7/475
فقدان سند مالکیت

شــماره صــادره: 420723 / 08 / 1396آقــاي خاکسارقریشــوندى آبخــوگان بموجــب وکالت نامه 
134276-1396/7/6دفترخانه 39فوالدشهر به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهی گردیده مدعی اســت که  سند مالکیت ششــدانگ آپارتمان  پالك ثبتی 582/9742 واقع در 
فوالدشهر  بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 443794 که در صفحه 494 دفتر 293 امالك ذیل ثبت 37653 به 
نام مهدى عقیلى زاده فرزند محمدصادر وتسلیم گردیده به موجب سند 33094-1390/5/4 دفترخانه 141 
فوالد شهر در رهن بانک تجارت مى باشد  مفقودگردیده بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانــون ثبت مراتب آگهی می گردد تا هرکس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض ویا وصول اعتراض بدون ارائه اصل ســند مالکیت ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. م الف: 683 پور مقدم – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 7/509 
حصر وراثت

سیده منیژه دادور داراى شناسنامه شماره 220 به شرح دادخواست به کالسه 304/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان خدامراد دادور بشناســنامه 278 در تاریخ 
1396/07/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
حسین دادور فرزند خدامراد ش.ش 5550203014 ت.ت 1378 صادره از کوهرنگ (پسر متوفى) 2- سعید 
دادور فرزند خدامراد ش.ش 5550273012 ت.ت 1382 صادره از کوهرنگ (پســر متوفى) 3- زهرا دادور 
فرزند خدامراد ش.ش 5550114712 ت.ت 1374 صادره از کوهرنگ (دختر متوفى) 4- زینب دادور فرزند 
خدامراد ش.ش 1160326101 ت.ت 1375 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- فاطمه دادور فرزند خدامراد 
ش.ش 5550243571 ت.ت 1380 صادره از کوهرنگ (دختر متوفى) 6- سیده منیژه دادور فرزند حیوتقلى 
ش.ش 220 ت.ت 1350 صادره از کوهرنگ (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 938 شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  /7/510
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000131/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9600162 شــماره ابالغیه: 
139605102129000756 بدینوسیله به آقاى اصغر عزیزى ملک آبادى، نام پدر: حسن، شماره شناسنامه: 
38، شماره / شناســه ملى: 6209664271، متولد: 1351/08/12، به نشانى: باغبادران ملک آباد خ کاشانى 
ابالغ مى شود که بانک ملى زرین شهر به اســتناد قرارداد بانکى شماره 6302284952002 جهت وصول 
مبلغ 59/500/000 ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت تا تاریخ 1396/05/10 و از تاریخ 
مذکور تا روز تســویه کامل بدهى روزانه مبلغ 36/800 ریال طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و 
پرونده اجرایى به کالسه 9600162 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/05/19 مامور، 
ابالغ واقعى به شما در نشانى فوق به شرح اعالمى بستانکار میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه 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 اجرایى جریان خواهد یافت. م الف:941 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /515 /7

راى اصالحى
شــماره پرونده: 484/95 شماره دادنامه: 819- 95/7/28 مرجع رسیدگى: شــعبه نهم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: طهماسب فرهمندنیا فرزند حسینقلى، نشانى: ورنامخواست- بلوار جانبازان- جنب 
کالنترى 14- فرش فروشى خوانده: 1- شهرام غالمى نشــانى: فوالدشهر- خ مدرس- خ دماوند- پ 3، 
2- شــهرام هیبتى فرزند محمد نشانى: شهرکرد- خ شــهید باهنر- ك – پالك 7 خواسته: راى اصالحى 
گردشــکار: با عنایت به محتوایات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با 
استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى اصالحى: در خصوص دادنامه 
شماره 819 مورخ 95/07/28 مندرج در پرونده کالســه 95/484 صادره از سوى شعبه نهم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان نظر به اینکه سهو قلم رخ داده و در سطر دوم برگ دوم راى خواندگان ردیف اول و دوم 
اشتباها اول و سوم لحاظ گردیده است لذا کلمه سوم به دوم اصالح مى گردد و لذا بنا به درخواست خواهان و 
به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب تصحیح و اصالح مى نماید. راى 
صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر شهرستان لنجان خواهد بود 
الزم به ذکر است تسلیم رونوشت اصالحى بدون رونوشت تصحیحى ممنوع است. م الف: 913 یوسفى قاضى 

شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /7/516
 ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002130000046/2 شــماره بایگانى پرونــده: 9600151 شــماره ابالغیه: 
139605102129000757 ابالغ اجراییه پرونده اجرایى کالسه 9600151 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان 
و 9600053 واحد اجراى اسناد رسمى مبارکه. بدینوسیله به آقاى محمدرضا جهانگیرى، نام پدر: قاسمعلى، 
شماره شناسنامه: 1952، شماره/ شناسه ملى: 6219352629، متولد: 1352/12/02، به نشانى زرین شهر، 
شهرك مسکونى اله آباد، خیابان فردوســى، فرعى دهم ابالغ مى شود که بانک کشاورزى شعبه مبارکه به 
اســتناد قرارداد بانکى شــماره 627133597 جهت وصول مبلغ 59/735/784 ریال بابت اصل و کارمزد و 
خســارت تاخیر تادیه تســهیالت تا تاریخ 1396/01/16 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى روزانه 
مبلغ 22/441 ریال طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به شماره کالسه 9600053 
در واحد اجراى اسناد رسمى مبارکه و پرونده کالســه 9600151 در این واحد (لنجان) تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1396/05/14 مامور، محل اقامت شما به شرح فوق مندرج در متن سند شناخته نشده است، 
لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. م الف:942 واحد 

اجراى اسناد رسمى لنجان /7/517
حصر وراثت

شماره: 1133/96 مهرى کنعانى هرندى داراى شناسنامه شماره 720 به شرح دادخواست به کالسه 170/96 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن گلمیر به شماره شناسنامه 
115 در تاریخ 96/1/26 اقامتگاه خود را بدرود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- مهرى کنعانى هرندى 
به شماره شناسنامه 720 (همسر متوفى) 2- نگار محمدى شــاهتورى به شماره شناسنامه 4 (مادر متوفى) 
3- نازنین زینب گلمیر به شــماره ملى 7-016255-565 (فرزند متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادره خواهد شد. شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف بخش جلگه  (مجتمع شماره یک) /7/520
حصر وراثت

 حدیثه رفاهیتى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1639 به شــرح دادخواست به کالسه 735/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یداله رفاهیتى نجف آبادى 
بشناسنامه 815 در تاریخ 96/07/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-وجیهه رفاهیتى نجف آبادى ش ش 2677، 2-منصور رفاهیتى نجف آبادى ش ش 
30292، 3-حدیثه رفاهیتى نجف آبادى ش ش 1639، 4-محمــود رفاهیتى نجف آبادى ش ش 1801، 
(فرزندان متوفى)، 5-اطهر حسینى کاکلکى ش ش 1128 (همســر متوفى)، 6-زهرا خانیان نجف آبادى 
ش ش 363، (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: 6187 رئیس شعبه 

10 شوراى حل اختالف نجف آباد/7/521 
اجرائیه

 شماره اجراییه:9610423730100375 شــماره پرونده: 9509983730100973 شماره بایگانى شعبه: 
950986 مشخصات محکوم له: محمدعلى ادریس ارانى فرزند حسین نشانى: نجف آباد چهارباغ خ سپهرى 
ك ادریسى مشخصات محکوم علیه ها:1.جلیل شــعبانیان مجهول المکان 2.شرکت برین کاران فردوس 
3.احمدتاجمیرى فرزند فرج اله 4.ایمان آصفى نژاد فرزند یداله همگى به نشانى: اهواز اتوبان آیت اله بهبهانى 
جنب ترمینال قدیم آبادان مجتمع رفاهى طالئیه. محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم 
مربوطه به دادنامه شماره 9509973730101281 محکوم علیها بصورت تضامنى محکوم اند به پرداخت 
مبلغ 445/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 14/300/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 1395/10/25 لغایت زمان وصول محکوم به درحق محکوم له اجرایى و پرداخت 
مبلغ 22/250/000 ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع 
تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) م الف: 6186 شریعتى کمال آبادى- دادرس شعبه اول عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد / 7/522

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان على یزدانى دادخواستى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت محمدرحیمى به شوراى حل 
اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 1206/96 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 96/08/22 ساعت 9/30 تعیین گردیده. لذا 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 روزنامه هاى رسمى 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 تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م 

الف: 6223 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد)/ 7/523 
ابالغ وقت رسیدگى 

خواهان على یزدانى دادخواستى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت رجبعلى ابراهیمى به شوراى حل 
اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 1205/96 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 96/08/22 ساعت 10 تعیین گردیده. لذا 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 روزنامه هاى رسمى 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 تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.  م 

الف:  6221 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد)/ 7/524
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان على یزدانى دادخواستى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 1.حسین جهانگردى .محسن 
یزدانى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 
1207/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/22 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار 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 تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 

یک نوبت درج خواهد شد. م الف:  6222 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد) /7/525 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان على دواشى دادخواستى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت امین اسماعیل زاده به شوراى 
حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 1426/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/22 ســاعت 10/30 تعیین گردیده. لذا 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 روزنامه هاى رسمى 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 تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. م الف:  6227 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد)/ 7/526 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان على دواشى دادخواستى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 1.بهمن گلچین نژاد 2.امین 
اسماعیل زاده به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به 
شماره 1289/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/22 ساعت 10/45 تعیین گردیده. لذا 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 روزنامه هاى رسمى 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 تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 6228 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد)/ 7/527 

ابالغ وقت رسیدگى 
 خواهان رسول حاج امینى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به مبلغ 80/000/000 ریال به طرفیت 
خوانده احمد عقیلى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 641/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/22 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: 6229 شعبه دوم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 7/528
ابالغ راى

کالسه پرونده:274/96 شماره دادنامه:723-96/07/17 مرجع رسیدگى کننده: شعبه یازدهم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: علیرضافرخوند به نشــانى نجف آباد خ کشاورز کوچه عبدالرضالطفى پالك15، 
خوانده: صفیه مهدور به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه. گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و 
ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى علیرضافرخوند بطرفیت صفیه 
مهدور بخواسته مطالبه وجه بابت ضمانت خرید لوازم خانگى و ضمانت خرید لوازم و وام از بانک محبان زهرا 
باتوجه به محتویات پرونده و پاسخ استعالم از بانک محبان زهرا و همچنین نامه از فروشگاه آتى گام. خوانده 
صفیه مهدور محکوم و دعواى خواهان علیرضا فرخوند را وارد تشخیص داده مبلغ 17/800/000 ریال اصل 
خواسته به انضمام مطلق خسارات دادرسى و همچنین مبلغ 5/270/000 ریال جمعاً مبلغ 23/070/000 ریال 
اصل خواسته و تاخیردرتادیه ازتاریخ ثبت دادخواست 95/12/07 طبق برآورد اجراى احکام و هزینه دادرسى 
به مبلغ 601250 ریال درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد.راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم دادگسترى نجف آباد مى باشد.  م 

الف: 6213 قاضى شوراى حل اختالف یازدهم حوزه قضائى نجف آباد/7/530 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان خدیجه کریم زاده با وکالت خانم مریم میرعباســى دادخواســتى به طرفیت خواندگان: اکبرکریم 
زاده-اصغرکریم زاده- مســعودناصرى- جواب طالب- رامین ســاعدى- مهدى سلیمانى- بهشته جبار- 
حمیدرضاامیدیان- حســین جوانمردى- رســول تندروان- منیژه بهالویى- زهرابهالویى-على بهالویى- 
محمدرضابهالویى- اصغرعسگرى-حمیدفرودى-نیمانوذرطیب- زهره معین-سمیه قدیمى- حمیدیزدانى 
فرد-بنیامین نادرى-فرهــاد عباس خانیان-افشــین کبیرى-على عســگرى-روح انگیزکاظمى-الهام 
گلبان-محبوبه انتشــارى خواســته اعتراض ثالث تقدیم دادگاه هاى عمومى نجف آبــاد نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه  960436 
ح/2 ثبت گردیده و وقت رســیدگى به تاریخ 96/09/25 ســاعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خواندگان 
جواد طالب فرزند على- على عسگرى فرزند کریم-رامین ســاعدى فرزند مجید مجهول المکان بوده و به 
درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى شود 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 حاضرگردد.  م الف:  6216 شفیعى- مدیرشعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) 

دادگسترى نجف آباد/ 7/531 
حصروراثت

 مرتضى سپیانى چقیورتى داراى شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواســت به کالسه 752/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حاجى محمدســپیانى چقیورتى 
بشناسنامه 341 در تاریخ 95/05/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-مرتضى سپیانى چقیورتى ش ش 6، 2-جعفرقلى سپیانى ش ش 10، 3-مصطفى قلى 
سپیانى ش ش 39، 4-حسین قلى سپیانى ش ش 32، 5-غالمحسین سپیانى ش ش 17 (فرزندان 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:  6218 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 7/532 
ابالغ راى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجــف آباد.کالســه پرونــده 513/95 دادنامــه 95/08/15-1074 
مرجع رســیدگى شــعبه دوازدهم شــوراى حل اختــالف نجــف آباد.خواهــان: مجتبــى عموقنبرى 
نشــانى: نجــف آبــاد-خ دانــش کوچــه امینى بــن بســت آخــر خوانــده: محمودحیدرى نشــانى:
 مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 249134 بعهــده بانک ملى جمعا به مبلغ 
صد میلیون ریال. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 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 مجتبى عموقنبرى به طرفیت محمود حیدرى 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 مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 170/000 تومان به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 87/07/11 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:  6154 

شعبه 12 قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد /7/533 
 ابالغ رأى

شماره پرونده: 276/96 شماره دادنامه: 629 مرجع رسیدگى: شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
خواهان: ســعید کریمى برام فرزند خدامراد نشانى: ســده لنجان- خ توحید- کوچه عارف- پ 88 خوانده: 
1- مصطفى قربانى فرزند اسحق نشانى: ســده لنجان- خ منتظرى- کوچه ناهید- پ 5، 2- محمد بامرى 
فرزند شکر نشــانى: مجهول المکان خواســته: انتقال سند گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت
 بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواســت آقاى سعید کریمى برام فرزند خدامراد به 
طرفیت آقاى 1- مصطفى قربانى فرزند اسحق 2- محمد بامرى فرزند شکر مبنى بر الزام خواندگان به انتقال 
یکدستگاه خودرو سوارى پژو پارس به شــماره پالك 627/95 ج 82 مقوم به 86/000/000 ریال و مطلق 
خسارات دادرســى و قانونى و پرداخت خالفى، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه 
نامه 95/10/2 و تصویر کارت مشــخصات وسیله نقلیه و اســتعالم از پلیس راهور که حاکى از آن است که 
مالکیت خودروى مذکور به نام محمد بامرى فرزند شــکر مى باشــد و توجهًا به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگى و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافتند و الیحه اى نیز از جانب 
ایشان واصل نگردیده است، لذا شورا مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 225 قانون مدنى و مواد 198 و 519 و 
522 قانون آئین دادرسى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خوانده ردیف دوم 
آقاى محمد بامرى به انتقال سند مالکیت خودروى سوارى پژو پارس به شماره 627/95 ج 82 به نام خواهان 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/325/000 ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. درخصوص پرداخت خالفى با توجه به عدم ارائه دلیل و مدرك از جانب خواهان مبنى بر پرداخت 
خالفى توسط وى مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسى تشــکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و ماده 1257 قانون مدنى حکم بر بیحقى خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف

 مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه از شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشــد. و اما درخصوص خوانده ردیف 
اول مصطفى قربانى مســتنداً به ماده 89 قانون آئین دادرســى تشــکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در
 امور مدنى ناظر بر بنــد 4 ماده 84 قانون فوق الذکر قــرار رد دعوى صادر و اعالم مى گــردد. قرار صادره 
حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان
 لنجان مى باشد. م الف: 940 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) 

7/535/

ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان مریم السادات درخشنده دادخواستى مبنى بر داورى به طرفیت خوانده مهدى قادرى در 
این مرجع به شماره کالسه 241/96 ش 1 ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین 
تاریخ 96/8/23 ساعت 5/15 بعدازظهر در نظر گرفته شده اســت علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول 
المکان مى باشد وفق ماده 73 آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه 
خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 1546 شعبه 

اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)  /7/536
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواســت و ضمائم  اکبر باقرى دادخواستى به مطالبه وجه بطرفیت هاشــم دهقان که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 408/96 در شعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از 
نامبرده دعوت مى شود در مورخ 96/8/22 ساعت 4:00 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 953 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /7/537
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول- اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص 
پرونده اجرایى کالســه 962425 ج/اول له آذرمیدخت میرمیران و علیه عبدالرحیم مصدق مبنى بر مطالبه 
مبلغ 1/550/256/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حقى االجراى دولتى در روز یکشــنبه 
مورخه 96/8/7 ســاعت 10 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش 5/874 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال 
درج شده است ملکى آقاى عبدالرحیم مصدق و اکنون در تصرف مالکانه مالک مى باشد توسط کارشناسى 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف ه روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده 
پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. 
اوصاف ملک مزایده: به محل موردنظر به نشانى اصفهان، خیابان محتشــم کاشانى (دقیقى)، بعد از بانک 
شهر، پالك 45، کدهاى پســتى 14- 8175814811 محل مذکور یک باب خانه و مغازه، قسمتى از پالك 
ثبتى 1466، واقع در بخش 5 ثبتى اصفهان با مساحت عرصه حدود 190 مترمربع و اعیانى شامل: مجموعه 
مسکونى 3 واحدى بانضمام یک باب تجارى، داراى یک واحد تجارى به مساحت 46/75 مترمربع میباشد. 
همچنین مســاحت واحدها: زیرزمین در حدود 70 مترمربع و طبقات همکــف و اول هر یک در حدود 120 
مترمربع و دو خوابه بوده و پالك بصورت شمالى میباشــد- مشخصات ساختمانى: اسکلت فلزى و تیرچه و 
بلوك، کفها سرامیک، سیستم گرمایشى: پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایشــى: کولر آبى، بازسازى شده، 
داراى انشــعابات آب و فاضالب و گاز و 3 عدد کنتور برق بوده و فاقد آسانســور است. مشخصات قسمت 
تجارى: کف و بدنه سرامیک، شیشه ســکوریت و درب اکاردئونى در محل ورودى مغازه و کنتور برق مجزا 
ولى انشعابات آب و فاضالب و گاز مشترك با مجموعه مســکونى میباشد و قدمت ساخت بیش از 15 سال

 است. ارزش پایه تمامیت عرصه و اعیان ملک مذکور با مشخصات ثبتى و ساختمانى فوق در زمان مباشرت. 
جمعا معادل 19/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و نهصد و میلیون تومان برآورد و اعالم نظر میگردد. 

م الف: 19645 منصورى- دادورز اجراى احکام حقوقى شهرستان اصفهان  /7/538
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان على دواشى دادخواستى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت امین اسماعیل زاده به شوراى 
حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 1438/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/22 ســاعت 10/15 تعیین گردیده. لذا 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 روزنامه هاى رسمى 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 تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. م الف: 6249 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/541 

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354504102 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980358600387  شماره بایگانى شعبه: 960502 نظر به اینکه شکات 
آقایان مجید داورى دولت آبادى و على داورى دولت آبادى شکایتى علیه آقاى 
احمد قاســم محمد تبعه عراق دائر بر خیانت در امانت در دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگى به شعبه 119 دادگاه کیفرى دو 
شهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه بایگانى 960502 ك 119 دو ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 96/9/11 ساعت 10 صبح تعیین شــده است. و نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر 
مى شود و از متهم دعوت مى گردد جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 21688 شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 

جزایى سابق ) /7/476

احضار
شماره نامه:9610113654000705 شماره پرونده:9309983654801128 
شــماره بایگانى شــعبه :930845 نظر به اینکه در پرونده کالســه 930845  
متهم جعفر رفیعى فرزند: مصطفى  به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدى  موضوع 
شــکایت غالمرضا فتحى مجهول المکان اعالم گردیده اســت  لذا در اجراي 
ماده 344 قانون آئین دادرســی کیفري مراتب یک نوبــت در یکی از روزنامه 
هاي کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  ابالغ میگردد که درتاریخ 
96/10/6 ساعت 9صبح جهت رسیدگی به اتهام خود درشعبه 102 دادگاه کیفرى 
دو فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارســال 
الیحه دفاعیه وعــدم معرفی وکیل خود این آگهی فــوق  بمنزله ابالغ قانونی 
محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 679 ابراهیمى- رئیس 

شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان/ 7/508 

احضار
پرونــده:  شــماره   9610103655700372 : ابالغنامــه  شــماره 
9209983655600723 شماره بایگانى شعبه:951131 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 951131ب 2 ف  متهم على احمدى فرزند بختیاروحمید احمدى  فرزند 
حسین به اتهام مشارکت در ادم ربایى با وسیله نقلیه وتهدید باچاقو ومشارکت 
در ضرب وجرح عمدى وتهیه فیلم مســتهجن وتهدید  به انتشار آن  موضوع 
شــکایت رضا نوروز پورمجهول المکان میباشند  لذا در اجراي ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج 
وآگهی بدینوسیله به نامبردگان ابالغ میگردد ظرف یک ماه ازتاریخ این آگهى 
جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه دوم باز پرسى دادسراى عمومى وانقالب 
فالورجان حاضرواز خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه 
دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این آگهی فوق  بمنزله ابالغ قانونی محسوب  و 
مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد . م الف: 677  بذرافشان بازپرس شعبه دوم 

دادسراى عمومى و  انقالب شه رستان فالورجان/ 7/507

احضار
شماره نامه: 9610113654000808 شماره پرونده: 9509983654701759 
شماره بایگانى شعبه :952199 نظر به اینکه در پرونده کالسه 952199 متهم 
شاهپورروزه دارفرزند:پیره   به اتهام ترك انفاق  موضوع شکایت  صنمبر نوروزى 
فرزند کهزاد مجهول المکان اعالم گردیده است  لذا در اجراي ماده 344 قانون 
آئین دادرســی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار 
درج وآگهی بدینوســیله به نامبرده  ابــالغ میگردد کــه درتاریخ 96/10/11 
ساعت 9/30صبح جهت رسیدگی به اتهام خود درشعبه 102 دادگاه کیفرى دو 
فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه 
دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این آگهی فوق  بمنزله ابالغ قانونی محسوب  
و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 678 ابراهیمى- رئیس شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان/7/506 
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 وزیر راه و شهرسازي دیروز از طرح توسعه ترمینال خارجی 
فرودگاه این شهر بازدید کرد.

عباس آخوندى، وزیر راه و شهرسازى دیروز بعد از ظهر وارد 
اصفهان شد و در بدو ورود پس از بازدید از ترمینال فرودگاه 
شهید بهشتى اصفهان از طرح توسعه ترمینال خارجى این 

فرودگاه بازدید کرد.
بازدید از عملیات اجرایى آزادراه شــرق اصفهان، بازدید از 
آزادراه دوبانده محور اصفهان- اردســتان، افتتاح روکش 
آسفالت در سطح استان و جلسه با استاندار اصفهان از جمله 

برنامه هاى دیروز وزیر راه و شهرسازى بود.
آخوندى در دومین روز از سفر خود(امروز) پس از بازدید از 

پیاده راه محور تاریخى چهارباغ اصفهان، در جلســه ستاد 
بازآفرینى استان نیز حضور مى یابد و به بررسى گزارش هاى 
ارائه شده از سوى مسئولین شهرى و استانى خواهد پرداخت.
آغاز عملیات اجرایى 72 واحد مســکونى در محله همت 
آباد، افتتاح 15 کیلومتر آزادراه غرب اصفهان و آغاز عملیات 
ادامه مسیر، افتتاح ایستگاه راه آهن ریز و افتتاح 12 کیلومتر 
خط اتصال به فوالد مبارکه، بازدید از دو خطه شدن راه آهن 
زرین شهر به بافق، بازدید از متروى اصفهان – بهارستان، 
بازدید از ســیتى ســنتر اصفهان و بازدید از محور آزادراه 
اصفهان – شیراز از دیگر برنامه هاى وزیر راه و شهرسازى 

طى امروزخواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان بابیان اینکه مرحله دوم 
جشن ملى و سراسرى عاطفه ها با رویکرد تأمین نیازهاى 
دانش آموزان بى بضاعت و نیازمند برگزار مى شــود، گفت: 
مرحله دوم این جشن دیروز به صورت همزمان در مدارس 

سراسر کشوربا عنوان «مهر عاطفه ها» برپا شد. 
حمیدرضا شیران، بابیان اینکه پایگاه هاى جشن عاطفه ها در 
دو هزار وصد مدرسه این استان برگزار مى شود، تأکید کرد: 
کمک هاى جمع آورى شــده در هر مدرسه براى کمک به 
دانش آموزان نیازمند همان مدرسه اهدا مى شود و در مدارس 
برخوردار نیز این کمک ها به سایر آموزشگاه هاى روستایى و 

یا حاشیه شهرهاى همان منطقه منتقل مى شوند.

وى بیان داشت: براى مشارکت دانش آموزان در این جشن 
508هزار پاکت بین مدارس استان توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه 
هم اکنون 18هزار و 500 دانش آموز و دانشــجو از خدمات 
کمیته امداد بهره مند هســتند، افــزود:  میزان کمک هاى 
مردمى در مرحله نخست جشــن عاطفه ها به یک میلیارد 
و 305میلیون تومان رسیده اســت. وى اعتماد مردمى به 
کمیته امداد را سرمایه اى ارزشــمند براى این نهاد خواند و 
اظهارداشت: در سایه این اعتماد است که مردم کمک هاى 
نقدى و غیر نقدى خود را تحویل مى دهند تا در اسرع وقت به 

دست نیازمندان برسد.

آغاز مرحله دوم 
جشن عاطفه ها در مدارس استان

امروز؛ 
وزیر راه در سیتى سنتر

پخش اذان
 در 350 میدان اصفهان

رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان گفت: در350 
میــدان اصفهــان اذان نمازهــاى پنجگانه پخش

 مى شود.
حجت االســالم والمســلمین ابراهیم رنجبراظهار 
داشت: براساس قرارداد با شــهردارى اصفهان باید 
900 مرکز و میدان اصفهان اذان سه وعده پخش شود 

که تقریباً یک سوم آن تحقق یافته است.

ماجراى روح یک موتورسوار 
را در «وضعیت آخر» ببینید

نمایش خیابانى «وضعیت آخر» به نویسندگى نورا... 
لک و کارگردانى نساء سلیمانى روزهاى 20 و 21 مهر 
ماه(امروز و فردا) در پارك ناژوان، سى و سه پل و پل 

خواجو اجرا مى شود.
نویسنده این نمایش گفت: داستان «وضعیت آخر» 
روایتگر قصه روح یک موتورسوار است که به دنبال 

وجدان خود مى رود.
عالقه مندان براى دیدن این نمایش مى توانند امروز 
ساعت 17:00 به پل خواجو و 18و 45 دقیقه به پارك 
ناژوان و فردا ساعت 18و 45 دقیقه به سى و سه پل 

مراجعه کنند.

بازنگرى سند ملى آب استان
اســتاندار اصفهان از تصویب کلیــت بازنگرى و به 
روزرسانى سند ملى آب استان همچون هواشناسى و 
اقلیم، خاك، گیاه، آب و پایگاه داده ها خبر داد و گفت: 
این طرح در کمیسیون برنامه ریزى استان به تصویب 

خواهد رسید.
رسول زرگرپور اظهار داشت: خوشبختانه در اصفهان 
این کار مطالعاتى صورت گرفته که در نوع خود مفید 

و مؤثر است.
وى با اشــاره به مد نظر قرار گرفتن تنــوع اقلیم در 
شهرســتان ها، تأکید کرد: این طــرح باید در یک 
مرجــع رســمى و باال دســتى اســتان بــه تأیید 

برسد.
وى افزود: بازنگرى و به روزرســانى سند ملى آب و 
مطالعات صورت گرفته در ایــن خصوص مى تواند 
در تعیین و بهینه کردن الگوى کشت مناطق مختلف 

استان کمک کند.

اصالح و بازسازى 700 مورد 
انشعاب آب در گلشن 

مدیر اداره آب وفاضالب شهرستان دهاقان از اصالح 
و استانداردســازى بیش از 700 فقره انشعاب آب در 
شهر گلشن خبرداد.مجتبى اورنگى، اصالح انشعابات 
آب را ضرورى دانست و گفت: از مهرماه سال جارى 
عملیات استانداردسازى انشعابات آب شهر گلشن آغاز 
شد که این عملیات در راستاى کاهش هدر رفت آب و 

مصرف بهینه آب انجام گرفته است. 
وى با بیان اینکه به علت قدمت زیاد و فرســودگى 
اتصاالت انشــعابات، اصــالح  و استانداردســازى 
انشعابات  آب در دستور کار قرار گرفته است، افزود: 
تاکنون اصالح و استانداردسازى بیش از 700 فقره 
انشــعابات آب با قطار 2/1 و 4/3  شهر گلشن انجام 

شده است.

گرامیداشت شهیدان 
اشرفى اصفهانى و خیزاب

معــاون فرهنگى و امــور اجتماعى بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران اســتان اصفهان از برگزارى مراسم 
گرامیداشت شهید آیت ا... اشرفى اصفهانى و شهید 

مسلم خیزاب در گلستان شهداى اصفهان خبر داد.
على قریشى اظهارداشت: مراســم سى و پنجمین 
سالگرد شــهادت آیت ا... عطاءا...اشرفى اصفهانى، 
پنجمین شــهید محراب و دومین ســالگرد مدافع 
حرم شهید مسلم خیزاب و پاسداشــت یاد و خاطره 
فرماندهان گردان «یازهــرا(س)» همزمان با هفته 
نیروى انتظامى امروز در خیمه حســینى گلســتان 

شهداى اصفهان برگزار مى شود.

 همزمان با سراســر کشــور آزمــون ورود بــه حرفه 
مهندســان در روزهاى 20 و 21 مهرماه(امروز و فردا) 
در دانشگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان (خوراسگان) 
و در شهرســتان کاشــان نیــز در دو نوبــت برگــزار

 مى شود. 
مدیر اداره مقررات ملى ونظام مهندســى اداره کل راه 
وشهرسازى در این باره گفت: این آزمون در رشته هاى 

معمارى، شهرسازى، عمران، تأسیسات برق، تأسیسات 
مکانیکى، نقشه بردارى و ترافیک در کلیه صالحیت ها و 

با حضور تقریبى 9هزارنفر برگزار مى شود.
امیر زاغیان اظهار داشــت: در ایــن دوره از آزمون و در 
راســتاى رفاه حال داوطلبان و کاهش سفرهاى درون 
استانى، براى نخستین بار به طور همزمان این آزمون در 

شهرستان کاشان نیز برگزار مى شود.

شهردار اصفهان با اشــاره به اینکه بار اصلى اداره شهر بر 
دوش مدیران مناطق 15گانه شهردارى است، گفت: اصل 
مشترى مدارى با ایجاد جاذبه هاى مناسب براى افرادى 
که فعالیت آنها با شــهردارى گره خورده، باید مورد توجه 

قرار گیرد.
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه در چند ماه اخیر عده اى فکر 
مى کردند که شرایط خاص حاکم شده بر شهردارى اصفهان 
تنها مختص به این شهر است، گفت: با گذشت زمان ثابت 
شد که این شرایط تنها مربوط به اصفهان نبوده و در حال 

حاضر هنوز هم شهرهایى با بالتکلیفى روبه رو هستند.
وى با اشاره به اینکه در شــرایط مالى سختى قرار داریم، 
افزود: با توجه به این شرایط باید تالش بیشترى به خرج 
بدهیم تا دیون شهردارى کاهش یافته و به مرور به ثبات 

برسیم.
شــهردار اصفهان تأکید کرد: همه بحران ها با مدیریت 

صحیح حل و فصل مى شود.
 وى با اشاره به اینکه اصفهان سرمایه گریز است، ادامه داد: 
این به گونه اى است که بسیارى از سرمایه ها از این شهر 

رفته و در جاى دیگرى صرف شده اند.
نوروزى با تأکید بــر اینکه بار اصلى اداره شــهر بر دوش 
مدیران مناطق 15گانه شهردارى است، عنوان کرد: اصل 
مشترى مدارى با ایجاد جاذبه هاى مناسب براى افرادى که 
کارشان با شهردارى گره خورده است باید مورد توجه قرار 
گیرد و در همین راستا مدیران مناطق 15گانه شهردارى 
اصفهان باید از سرمایه گذاران استقبال کرده تا امور مالى 

رونق بگیرد.
■■■

وى در ادامه صحبت هاى خود با اشاره به اینکه شفاف سازى 
تنها یک شعار نیست، گفت: اوج شفاف سازى این است که 
دست افراد را از فعل و انفعاالت شهردارى کوتاه کنیم و به 

همین منظور باید زمینه سازى شهر هوشمند فراهم شود.
شهردار اصفهان اضافه کرد: این شهر در بسیارى از نقاط 
اسیر دســت عده اى شــده که مدیران شــهرى را بدنام 
مى کنند.نوروزى با بیان اینکه نباید نقش معتمدان محلى 
را در حل مسائل نادیده گرفت، یادآور شد: کسانى نزدیک 
به مدیران شهرى هســتند که از رانت استفاده مى کنند و 
هیچکس نمى تواند منکر آن شود اما باید کارى کنیم که 

عرصه براى فعالیت این افراد تنگ شود.

■■■
وى افزود: هزینه ها در شهردارى باید مدیریت شود چرا که ما 
مأمور به انجام همه کارهاى خوب نیستیم بلکه تنها امورى 
که برعهده ما گذاشته شده را باید به نحو احسن انجام دهیم.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه عده اى مى گفتند نوروزى 
داس به دست براى اداره شهردارى آمده تا همه را قلع و قمع 
کند، گفت: من همه امور را بر اساس سیاست هایى که منجر 
به تحقق حقوق شهروندى شود پیش خواهم برد و هرکجا 
که الزم به تغییر و تحول باشد به گونه اى عمل مى کنم که 

کرامت انسانى زیرسئوال نرود.
وى افزود: بینش سیاسى من کامًال مشخص است اما این 
مســئله دخالتى در خدمتگزارى به مردم نخواهد داشت و 
به همین دلیل نباید از سختى راه ترسید چراکه اگر روزى

 گره اى در کار باشد که قابل باز شدن نباشد همه را در جریان 
آن قرار خواهیم داد.

■■■
نوروزى همچنین با تأکید بر اینکه باید فاصله ایجاد شده بین 
اداره مسکن و شهرسازى و شهردارى کم شود، تصریح کرد: 
متأسفانه طرح تفصیلى شهر با نگاه تنگ نظرانه نوشته شده 
در حالى که باید این طرح هر ده ســال مورد بازنگرى قرار 
گیرد اما از زمان نگارش آن تا اجرایى شدنش 17سال زمان 
برده و در عمل کارآیى آن از بین رفته است.وى با بیان اینکه 
قانون شهردارى ها نیز باید مورد بازنگرى قرار گیرد اما در 
حال حاضر ناگزیر به اجراى قانون فعلى هستیم، خاطرنشان 
کرد: کنترل هاى الزم بر روى تخلفات ســاختمانى باید 

صورت گیرد.

دبیر اتحادیه مشاوران امالك و اتومبیل شاهین شهر و 
میمه گفت: وجود خانه هاى نوســاز و ساخته شده کافى 
در ســال هاى اخیر، شــرایط را بیش از گذشــته براى 
خانه دارشــدن اقشــار کم درآمد در شاهین شهر فراهم 

کرده است.
محمد زمانپور اظهارداشــت: در برخى خیابان هاى این 
شهر همچون خیابان عطار، 400 خانه آماده فروش وجود 
دارد، در خیابان هاى دیگر و مناطق مسکونى خانه هاى 
کارگر و ردانى پور نیز شرایط مشابه خیابان عطار بر بازار 

خرید و فروش مسکن حاکم است.
دبیر اتحادیه مشاوران امالك و اتومبیل شاهین شهر و 
میمه به خریداران کم درآمد توصیه کرد که اگر هر خانواده 
آورده 40 میلیون تومانى داشته باشد، مى تواند تسهیالت 
بانکى تا 60 میلیون تومان با اقساط ماهیانه یک میلیون 
تومانــى دریافت و خانه هایى باقیمت هــاى 90 تا 110 

میلیون تومان در این شهر خریدارى کند. 

نخســتین جایــگاه کوچک توزیع ســوخت 
شــهر هاى کم جمعیت کشــور، در گلشن به 

بهره بردارى رسید.
مســئول اجراى این طرح گفــت: این جایگاه 
توزیع ســوخت با هزینه  شــش میلیارد ریال 
راه اندازى شده و مجهز به مخزن 48هزار لیترى  
با چهار نازل، سامانه بازیافت و جمع آورى بخار 

بنزین مطابق با استانداردهاى جهانى  است.
سعید مهرعلیان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
27شهر کوچک استان اصفهان جایگاه بنزین 
ندارند، افزود: قرار است تا پایان سال با همکارى 
شهردارى هاى استان، در هر شهر حداقل یک 

جایگاه توزیع سوخت راه اندازى شود.
در مراسم افتتاح این جایگاه، مدیرعامل شرکت 
پخش فرآورده هاى نفتى اصفهان نیز، صرفه 
جویى ماهانه یــک میلیــون و 500هزار لیتر 
بنزین، کاهــش 20درصــدى آالیندگى هوا، 
کاهش تردد وسایل نقلیه از چهار به دو کیلومتر 
براى سوختگیرى و صرفه جویى اقتصادى را از 
جمله دستاوردهاى راه اندازى 17جایگاه کوچک 

بنزین در اصفهان برشمرد.
حسین صادقیان توسعه جایگاه هاى تک سکو 
در قالب طرح برندینگ را از سیاست هاى مهم 
دولت اعالم کرد و گفت:  قرار است تا پایان سال 

150جایگاه دیگر در سراسر استان نصب شود.
وى افزود: روزانه صد هزار خودرو در اســتان 
اصفهــان به جایــگاه هاى ســوخت مراجعه 
مى کنند که ســهم جایگاه هاى تک ســکو 

درحدود 16هزار خودرو است.

نگارش طرح تفصیلى شهر با نگاه تنگ نظرانه و در عمل بدون کارآیى

شهردار اصفهان: کسانى نزدیک به مدیران شهرى
 از رانت استفاده مى کنند

امروز؛ برگزارى آزمون ورود به حرفه مهندسى

آزاده بیگى

رئیس شوراى اسالمى شهر ورزنه گفت: از مهمترین برنامه ها 
در مدیریت شهرى ما تدوین سند چشم انداز شهر ورزنه با افق 
1404 و تدوین برنامه پنج ساله به نحوى است که در سند 
چشم انداز و برنامه پنج ساله طرح جامع گردشگرى درآمد 

پایدار و جلب مشارکت سرمایه گذارى لحاظ شود.
حسین ازهرى با اشاره به معضل خشکسالى در شهر ورزنه 
اظهار داشت: این روزها مشکل بى آبى و احتیاج مبرم به آب، 
خصوصًا در بخش کشاورزى که از مهمترین و اصلى ترین 
مشاغل در بین مردم شهر ورزنه مى باشد، معضل چشمگیرى 

شده است.
وى ادامه داد: همانطور که از نام شهر ورزنه استنباط مى شود، 
شغل اصلى ساکنین این شهر کشاورزى است چرا که «ورز» 
به معنى کشت و کار و «ورزنده» به معنى کشاورز است و این 

مطلب با موقعیت شهر ورزنه انطباق دارد.
رئیس شوراى اسالمى شــهر ورزنه بیان داشت: با توجه به 
اینکه شهر ورزنه، شــهرى تاریخى و مذهبى است، حضور 
گسترده آحاد مردم در دسته جات زنجیرزنى و سینه زنى محرم 

بسیار مورد توجه است و در زمینه حجاب برتر نیز به عنوان 
تنها شهر فرشتگان به علت پوشش چادر سفید زنان در کشور 

شهرت یافته ایم.
وى تصریح کرد: در شهر ورزنه از نظر اخالقى و امنیتى به 
اذعان مسئوالن انتظامى، کمترین میزان درگیرى و تنش 

بین شهروندان وجود دارد.
ازهرى در بررســى و شــناخت کمبودها و نیازهاى حوزه 
شهرى اظهار داشت: عمده ترین نیاز مردم استقرار ادارات و 

سازمان هاى دولتى و خدماتى در سطح شهر و بخش است.
وى در مورد اقدامات عمران در حوزه مدیریت شهرى آینده 
گفت: آماده سازى مسکن مهر، آزادسازى بلوار خلیج فارس، 
ایجاد فضاى سبز بیشتر در پارك بوستان شهداى گمنام و 
احداث جاده کندرو در بلوار شهردارى که در دست اقدام است 

مهمترین اولویت هاى در دست بررسى است . 

در گردهمایى نمایندگان مناطق آموزش و پرورش استان اصفهان اعالم شد

امکان خرید خانه ارزان
 در شاهین شهر

4 استان دیگرمتولیان خود را شناختند

تدوین سند چشم انداز 1404 در ورزنه

بهره بردارى از نخستین 
جایگاه سوخت

 شهر هاى کم جمعیت

ساسان اکبرزاده

 گردهمایى رؤساى حوزه ستادى و نواحى و مناطق آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان در تاالر نقش جهان خانه معلم 
شماره 3 و با حضور رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى 

استان اصفهان برگزار شد. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ابتدا از همه کسانى 
که در راستاى اشاعه تعلیم و تربیت گام برمى دارند تشکر کرد 
و گفت: خوشبختانه امسال، سال تحصیلى با کمترین آسیب 
در استان اصفهان آغاز شد و در مقایسه با استان هاى همتراز، 
آرامش بســیار خوبى در آموزش و پرورش استان اصفهان 

حاکم بود. 
محمدحسن قائدیها با بیان اینکه در 41 منطقه و ناحیه آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان افراد باسابقه با مدیریتى مطلوب 
فعالیت مى کنند گفت: اعضاى شــوراى معاونین و رؤساى 
ادارات داخلى آموزش و پرورش از تیــم هاى قوى در طول 

سالیان بعد از انقالب هستند. 
وى افزود: امســال آموزش و پرورش اســتان اصفهان در 
ارزیابى عملکرد بین 68 دستگاه اجرایى رتبه اول را به دست 
آورد و این افتخار بزرگى اســت و نشــان از آن دارد در بدنه 

آموزش و پرورش اقدامات بسیار خوبى صورت گرفته است. 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اظهار داشت: 
این مقام بعد از ســال ها که آموزش و پرورش در غربت بود 
به دست آمد و در جشنواره شهید رجایى به مسائل آموزش و 
پرورش جدى تر پرداخته و ارزیابى شد و امسال خوشبختانه
 آموزش و پرورش در بیستمین جشنواره شهید رجایى در گروه 

فرهنگى- آموزشى جزو دستگاه هاى برتر شناخته شد. 
■■■

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان اصفهان 
هم به عنوان مهمــان ویژه در این گردهمایــى با بیان این 
نکته که برگزارى جشــنواره شــهید رجایى باید در شــأن

 دستگاه ها و شفاف باشــد گفت: بیستمین جشنواره شهید 
رجایى در هفته دولت و روز کارمند برگزار و موضوعات نیز دسته 
بندى شده بود و آموزش و پرورش استان اصفهان در بخش
 فرهنگى- اجتماعى و شاخص هاى اختصاصى، برتر شناخته 
شد. این درحالى است که سال هاى قبل هم آموزش و پرورش 
استان این استحقاق را داشت. البته ما فرصت اعتراض را هم 

براى دستگاه هاى اجرایى باز گذاشته بودیم. 

نعمت ا... اکبرى قول داد ســال آینده شهرســتان ها هم در 
جشنواره شهید رجایى، عملکردشان ارزیابى شود. 

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان اصفهان 
مى گوید: سال آینده فضاى کســب و کار و ارباب رجوع نیز 
مورد ارزیابى قرار مى گیرد. اکبرى گفــت: اگر به آموزش و 
پرورش توجه مى شد امروز ما برخى گرفتارى ها را نداشتیم 
چرا که مسیر تعلیم و تربیت که کانون آن، آموزش و پرورش 
است راطى نکردیم و آنقدر که توجه مسئوالن و خانواده ها به 
دانشگاه بود به آموزش و پرورش نبود و این واقعیت هاى تلخى 

است که وجود دارد. رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان اصفهان گفت: اگر مى خواهید ببینید کشورى نجات

 مى یابد باید به اتفاقات آموزش و پرورش آن کشور سربزنید که 
اگر اتفاقى افتاده باشد کشور نجات مى یابد. 

اکبرى مى گوید: امید است تا دیر نشده به تعلیم و تربیت توجه 
جدى کرده و نظام بازارباعث تعیین مسیر تحصیل نشود که 
این نقطه انحراف است. وى به وضعیت بحران مالى دولت 
هم اشاره کرد و گفت: استان اصفهان باید تا پایان سال، 63 
هزار میلیارد تومان منابع مالى بــه دولت پرداخت کند که تا 

امروز 40 درصد عقب هستیم چون آثار تورم روى گرده هاى 
ده شرکت بزرگ استان که 52 درصد مالیات را مى دهند باقى 
است و شرکت هاى بزرگ که دچار تحریم بودند یکى یکى 
خود را از تحریم نجات مى دهند و آثار نامطلوب گذشته، پیکره 
اقتصاد را آزاد نکرده اســت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزى استان اصفهان آموزش و پرورش را نهادى حاکمیتى 
خواند و گفت: با خصوصى سازى آموزش و پرورش مخالفم و 
امید است اتفاقات خوبى را در آموزش و پرورش در آینده شاهد

 باشیم. 

سخنگوى وزارت کشور گفت: با تعیین چهار استاندار جدید 
در هیئت وزیران، تاکنون استانداران 17 استان تغییر کردند. 
سیدسلمان ســامانى گفت: در جلسه روز چهارشنبه هیئت 
دولت که به ریاســت حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانى برگزار شد، گزینه هاى پیشنهادى وزارت کشور براى 

تصدى مسئولیت استاندارى هاى آذربایجان غربى، کردستان، 
گلستان و مرکزى معرفى و با تصویب هیئت وزیران براى این 
مسئولیت انتخاب شدند. این در حالى است که خبرگزارى 
فارس نوشته برخى رسانه ها سه شنبه شب از انتخاب استاندار 
اصفهان در جلسه دیروز هیئت دولت خبر داده بودند که با 
اعالم سخنگوى دولت در مورد استان هایى که استاندارشان 

را در این جلسه شناختند، این گمانه زنى ها به وقوع نپیوست.
این رسانه ها گزینه هایى را مطرح کرده بودند که البته این 
افراد از انتخاب شدنشان به عنوان استاندار اصفهان اظهار 

بى اطالعى کردند.
در تاریخ 31 شــهریور 1392 بود که رسول زرگرپور با نظر 
هیئت دولت به عنوان اســتاندار اصفهان در دولت یازدهم 

معرفى شد.

آموزش و پرورش نجات دهنده است

استاندار اصفهان باز هم انتخاب نشد
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اى مردم! خوشــا به حال کســى که عیب شناســى نفس، او را از 
عیب جویى دیگران باز دارد و خوشا به حال کسى که به خانه و 
خانواده خود بپردازد و غذاى حالل خود را بخورد و به اطاعت 
پروردگار مشغول باشد و بر خطاهاى خویش بگرید، همواره 

به خویشتن مشغول باشد و مردم از او در امان باشند.
موال على (ع)

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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فواید
 شگفت انگیز
 یک نوع 
ماکارونى

 گرافیک به  گرافیک به 
سبک ژاپنى!سبک ژاپنى!

15
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رامین پرچمى: قرار بود بروم رامین پرچمى: قرار بود بروم 

«ادابازى»، نامه آمد نمى شود!
«ادابازى»، نامه آمد نمى شود!

10

10

فوایف
 شگفت انگی
 یک نوعع

ماکارونىمم

11

ww

10

مهران رجبى:
 کم کارم اما ناپدید نیستم!

عاقبت کمک  خواستن مدیرعامل 
شرکت بازرگانى

 از یک جوان 

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

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

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.

مخالفت ارشادمخالفت ارشاد
 با آوازخوانى با آوازخوانى
 پوالد در پوالد در
«قاتل اهلى»؟!«قاتل اهلى»؟!

13تساوى گیتى پسند در جذاب ترین دیدار هفتهتساوى گیتى پسند در جذاب ترین دیدار هفته
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رامین پرچمــى که با حضور 
متوالى در دو نمایــش، بار دیگر به 

عرصه بازیگرى برگشته، معتقد است: موضوع 
ممنوع کارى و زمانش کامًال سلیقه اى است. او مى گوید 

حضورش در تئاتر و سینما بالمانع است اما هنوز در تلویزیون او 
را نمى پذیرند.

به گزارش ایلنا، رامین پرچمى در پاسخ به این سئوال که چطور متوجه شد ممنوع  
کار اســت، گفت: هیچ وقت هیچکس به من چیزى نگفت! همان اوایل که از 
زندان بیرون آمدم؛ طبیعى بود که فکر کنم مدتى ممنوع کار خواهم بود. تمام جو 
موجود و صحبت هایى که مى شد و تجربه و سابقه قبلى همه نشان مى داد که به 
این زودى ها اجازه کار نخواهم داشت؛ حداقل در تلویزیون. ولى خودم پیگیرش 

نشدم چون مدتى هم تهران نبودم.
پرچمى ادامه داد: حدود سال 93 بود که خیلى اتفاقى آقایى به اسم سعید چارى 
که مى خواست یک فیلم سینمایى بسازد سراغم آمد و گویا چند ماه هم دنبال 
من گشته بود؛ همان شب که قرار بود متن را بخوانم به دلیل مشکلى دیگر که 
سوءتفاهم بى ربطى بود؛ افتادم زندان و هفت ماه آنجا بودم و دوباره این قضیه 
قطع شد. فرداى آن روز که از زندان بیرون آمدم حس کردم خیلى بد شده که 
قول داده ام و ناگهان خبرى از من نشده؛ به آقاى چارى زنگ زدم عذرخواهى 
کنم که گفت بیا شهرك دفاع مقدس، هنوز کسى جایگزین تو نشده است. رفتم 
سکانس هایم را بازى کنم اما آن فیلم هیچ وقت ساخته نشد. همان روز یکى از 
بازیگران کار؛ کسى به اسم امیر زریوند بود؛ به من گفت مى توانى تئاتر کار کنى؟ 
آقاى چارى گفت من اجازه اش را از ارشاد گرفته ام و مشکلى براى تئاتر و سینما 
ندارد. گفت نمایشنامه خوانى «هملت با ساالد فصل» را داریم که قبول کردم 
و آن را در چارسوى تئاتر شهر اجرا کردیم، که اولین کار من بعد از مدت ها 

ممنوع کارى بود.
بازیگر نمایش «غسالخونه» تشریح کرد: همان نمایشنامه خوانى باعث 
شد نمایشنامه خوانى دیگرى با گروه دیگرى به اسم «اسب» 
کار کنم و بعد نمایشنامه بعدى را خودم کار کردم و 
بعد کار روى روال افتاد و دیگران متوجه 
شدند هستم و حضور دارم. یکبار 
هم خانم لعیا زنگنه با من تماس 
گرفت و پرســید دوبــاره در 
بازیگرى هستم یا نه و گفت 
بیا برویم تلویزیون صحبت 
کنیم. که رفتیم و صحبت 
کردیم و فهمیدم هنوز در 
تلویزیون نمى توانم کار 
کنم. با ارشاد صحبت 
کردم گفتند در سینما 
و تئاتر مشکلى ندارم. 
بعد از آن کارهاى دیگر 

همینطور پیش آمد.
پرچمى با بیان اینکه آیا 

باید 
پیگیــر 

باشــید تا جوابى به 
شــما بدهند که ممنوع کار 

هستید یا نه، گفت: براى من جالب بود 
که یکى از مسئوالن ارشاد به من گفت ما از شما 

گله داریم که نیامدى براى حل مشکلت! گفتم مگر کسى 
به من اعالم کرده بود که ممنوع کارى؟ یا کسى حکمى داده بود و 

چیزى گفته بود؟ از کجا باید بدانم مشکلم چیست و باید کجا بروم دنبالش؟ 
گفتند نه؛ شما باید مى آمدى و تقاضا مى کردى. گفتم من اصًال با این روال آشنا 
نیستم ولى از این به بعد چشم! اما راستش هنوز هم که مى دانم باید پیگیرى کنم 
اما چون خیلى آدم پیگیرى نیستم؛ مى گویم موضوع خودش در روند عادى جلو 
مى رود و حل مى شود. شاید اگر دنبالش باشم سریع تر هم اتفاق بیافتد. براى من 

هم الزم است چون کار دیگرى ندارم که انجام دهم.
این بازیگر تئاتر و سینما با تأکید بر اینکه به نظر مى رسد موضوع ممنوع کارى 
و زمان آن کامًال سلیقه اى است، به خاطره اى اشــاره کرد و گفت: حدود یک 
ماه پیش هماهنگ کردند براى برنامه «ادابازى» به «خندوانه» بروم و حتى 
هم گروهى ام هم مشخص و بخشى از کار فیلمبردارى شد. در لحظه آخر که 
قرار بود کل برنامه ضبط و قرعه کشى شود نامه اى، تلفنى چیزى شد که این 

آقا نمى تواند کار کند.
پرچمى ادامه داد: سئوال این بود که براى رسیدن به همان بخش از کار هم قطعًا 
چند مرحله را پشت سر گذاشته بودم و مشکلى نداشتم حاال آن لحظه آخر چه 
دلیلى وجود داشت که جلوى کارم را گرفت؟ جز سلیقه چیز دیگرى نمى تواند 
باشد. چون تهیه کننده گفت استعالم ها را کرده ایم و جواب ها را گرفته ایم مشکلى 
نبوده. اما دقیقاً لحظه آخر این اتفاق مى افتد. مشخص است که کسى یا کسانى 
هستند که فعًال صالح نمى دانند در تلویزیون حضور داشته باشم. نمى دانم چرا؟!

او یادآور شد: حتى اگر قرار بود مجازاتى بشوم، اگر اشتباهى کردم، هفت هشت 
سال بابت آن ممنوع کار بودم و همه اینها انجام شده است. اگر قرار بود بروم خارج 
از کشور یا هر کار دیگرى کنم؛ دیدند عمًال این اتفاق نیافتاده و من نمى خواهم 
ایران را ترك کنم. یک بار خیلى اتفاقى به برنامه پخش زنده شبکه 2 رفتم و در 
آن حضور داشتم. مدیر برنامه هم بدون اینکه بداند ممنوع التصویرم من را از بین 
جمعیت صدا کرد و من آنجا دیده شدم. فردایش سایت هاى رجانیوز و مانند آن 
نوشتند که  این آقاى فتنه 88 در تلویزیون چه کار مى کند... همین باعث شد مدیر 

شبکه توبیخ شود.
بازیگر سریال «در پناه تو» در ادامه خاطرنشان کرد: در واقع از اینجا و اینطور 
متوجه مى شوید که ممنوع کار شده اید. وقتى کسى سراغ شما نمى آید؛ یا اگر 

سراغت 
مى آید بعدش 

مى رود و خبرى نمى شود 
و بعداً مى فهمى که آن بنده خدا 

رفته و استعالم کرده؛ اما رویش نشده بگوید 
چنین اتفاقى افتاده اســت. مدتى هم که کار نکنید 

دیگران شــما را از یاد مى برند. در مورد من که اینطور بود و 
دیگران دنبال دردسر نبودند که سراغ من بیایند. چه کارى است؛ حتمًا 

باید من را مى خواستند که سراغم بیایند اما مشابه من خیلى ها بودند که راحت 
مى توانستند بازى کنند و دردسرى هم نداشتند. یعنى بخش عمده اش به سلیقه 
کارگردان برمى گردد و کسى مثل من که اگر پیگیر بود؛ مى توانست تا حدى 
اوضاع را پیش ببرد. پرچمى با بیان اینکه مدتــى که بازى نمى کردم فعالیت 
هنرى دیگرى نداشتم، گفت: جز همان چند نمایشنامه خوانى و دو سه آهنگى 
که خواندم، یکى از مسائلى که باعث شد خیلى ها بفهمند ایرانم و زنده هستم، 
مصاحبه اى بود که مجله «تماشاگران» با من کرد. نمى دانم چطور ناگهان با 
من مصاحبه کردند که خیلى هم جنجالى از آب درآمد. خیلى از حرف ها را زدم 
که تاکنون نزده بودم؛ بعدش چند مصاحبه جسته گریخته دیگر هم داشتم. او با 
اشاره به اینکه همین حضورم در دو نمایش به صورت متوالى باعث شد یک فیلم 
سینمایى با آقاى مسعود تکاور کار کنم، گفت: در این فیلم نقش کوچکى داشتم. 
این هم البته با خاطره جالبى همراه است؛ آقاى تکاور مرا براى نقشى مى خواست 
که پلیس مثبتى بود؛ مثل اینکه ارشاد گفته نه این آقا نباید نقش پلیس مثبت را 
بازى کند! اما چون در کار بودم آقاى تکاور لطف کرد و نقش کوتاه دیگرى به من 
داد. پرچمى تصریح کرد: هیچ وقت فکر نمى کردم برگشتن به نقطه صفر اول 
سخت باشد و اینقدر زمان ببرد. خیلى زودتر از اینها انتظار داشتم وارد کار شوم اما 
مثل اینکه خیلى پروسه طوالنى مدتى است. باید صبورى کنم تا به جایى که 20 

سال پیش بودم، برسم. اما اشکالى هم ندارد، باالخره این هم یک تجربه است.

کسانى هستند که فعالً صالح نمى دانند کسانى هستند که فعالً صالح نمى دانند 
در تلویزیون باشمدر تلویزیون باشم

رامین پرچمى: قرار بود رامین پرچمى: قرار بود 
بروم «ادابازى»، نامه آمد بروم «ادابازى»، نامه آمد 

نمى شود!نمى شود!

 از اینجا 
و اینطور متوجه مى شوید که 

ممنوع کار شده اید. وقتى کسى سراغ 
شما نمى آید؛ یا اگر سراغت مى آید 

بعدش مى رود و خبرى نمى شود و بعداً 
مى فهمى که آن بنده خدا رفته و استعالم 

کرده؛ اما رویش نشده بگوید چنین 
اتفاقى افتاده است. مدتى
 هم که کار نکنید دیگران 
شما را از یاد مى برند

اتف
 ه

ه
اغ

بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون 
گفت: متأسفانه کسى از من سراغى نمى گیرد، 
ارتباطم با همه قطع شده است و در حال حاضر در 

قزوین زندگى مى کنم.
غالمحسین لطفى درباره وضعیت کارى این روزهاى 
خود گفت: مدتى است حالم بد است، پایم درد مى 

کند و در خانه هستم.
وى درباره اینکه آیا اهالى هنر بــا او ارتباط دارند و 
خبرى از او مى گیرند اظهار داشت: خیلى وقت است 
که فعالیت هنرى ندارم و متأســفانه کسى از من 

سراغى نمى گیرد، ارتباطم با همه قطع شده است و 
در حال حاضر در قزوین زندگى مى کنم.

این بازیگر پیشکسوت ســینما، تئاتر و تلویزیون 
درباره علت بى اعتنایى هنرمندان بیان کرد: دلیل آن 
را نمى دانم، شاید هنرمندان سرشان شلوغ است و 
گرفتارند. این روزها کسى حال کسى را نمى پرسد 
حتى پسر از پدر و دختر از مادر و بالعکس خبرى ندارد. 
لطفى خاطرنشان کرد: با چنین وضعیتى ارتباطات 
قطع شده من با دنیاى بازیگرى عجیب نیست و اگر 

کسى تعجب کند عجیب است.

غالمحسین لطفى: حالم بد است و در خانه هستم

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: در سالى که من «پرویز، 
شهدخت و دیگران» را بازى کردم براى آن نقش نامزد 
دریافت جایزه سیمرغ بازیگر نقش مکمل زن شدم اما 

متأسفانه اسم من در اختتامیه اشتباه آورده شد.
شهین تســلیمى درخصوص کم کارى خود در عرصه 
بازیگرى سینما گفت: چند ســالى است که به صورت 
متمرکز در تلویزیون فعالیت مى کنم و پروژه هاى چهار 
یا پنج ماهه تلویزیون براى حضور در ســینما فرصتى 

باقى نمى گذارد.
وى با اشاره به حضور کوتاه خود در دو اثر سینمایى افزود: 
البته با وجود این، در فیلم ســینمایى «دم سرخ ها» به 
کارگردانى آرش معیریان به ایفاى نقش پرداختم. بازى 
من در این فیلم در حد دو سکانس کوتاه بود اما بازى در 
کنار على صادقى و آن سکانس ها برایم دلچسب بود. 
عالوه بر «دم سرخ ها» یک سکانس هم در فیلم «هزار 

پا» به کارگردانى ابوالحسن داودى بازى کرده ام.
بازیگــر ســریال «دردســرهاى عظیم» بــا گالیه 
برگزارکنندگان جشنواره فیلم فجر تأکید کرد: در سالى 
که من «پرویز، شهدخت و دیگران» را بازى کردم براى 
آن نقش نامزد دریافت جایزه سیمرغ بازیگر نقش مکمل 
زن شدم اما متأسفانه اسم من در اختتامیه اشتباه آورده 

شد و به نوعى حق من را خوردند.
وى در همین راستا ادامه داد: متأسفانه بعد از آن اشتباه 
بزرگ هیچکس نه عذرخواهى کرد و نه اینکه پشــت 
مسئله را گرفتند تا اشتباه بر طرف شود و بعدها هوشنگ 

گلمکانى آن اشتباه را افشــاگرى کرد. از همان زمان و 
بى تفاوتى مسئولین جشــنواره، از جشنواره فیلم فجر 

دلسرد شده ام.
بازیگرى سریال «پنچرى» بى توجهى مسئولین در آن 
قضیه را ناامید کننده خواند و تصریح کرد: من متوجه 
نمى شوم که مسئولین جشنواره چطور اسم بازیگرى 
با ســابقه من را نمى دانســتند. چطور مى شود داوران 
یک بازیگر را براى دریافت ســیمرغ کاندیدا کنند اما 
مسئولین اسم بازیگر را ندانند؟ مگر نمى شد با مسئولین 
فیلم تماس بگیرند و اســم من را بپرسند؟ اینها همه 
نشان مى دهد که ما بازیگران براى مسئولین اهمیت 

چندانى نداریم.
وى دلیل عدم حضور خود در جشــن هاى سینمایى 
را اینگونه توصیف کرد: من بعــد از آن اتفاق در هیچ 
جشن و جشنواره اى شرکت نمى کنم زیرا مى بینم که 
همه چیز نمایشى اســت و هیچ توجه درستى به افراد 
نمى شــود. معلوم نیست در این جشــن ها و جشنواره 
چگونه برگزیدگان را انتخاب مى کنند. مثًال در جشن 
حافظ من براى «دردسرهاى عظیم» کاندیدا بودم اما 
کسى این جایزه را گرفت که براى من جاى تعجب دارد 
و به همین دلیل در این اجتماعات حضور پیدا نمى کنم.

تسلیمى با اشاره به تمرکز خود روى بازیگرى خاطرنشان 
کرد: دیگر سن من اجازه نمى دهد که به جایزه و جشنواره 
فکر کنم. من براى مردم بازى مى کنم و بازیگرى را بى 

نهایت دوست دارم.

بازیگر ســریال «روزگار قریب» گفت: طى این سال ها 
تولیدات کم شده بود و به تبع آن من هم کم پیدا بوده ام.

مهران رجبى در خصوص کم کارى هاى خود در عرصه 
بازیگرى نسبت به دهه قبل گفت: طى این سال ها تولیدات 
کم شده بود و به تبع آن من هم کم پیدا بوده ام، البته برخى 
از همکاران من کًال ناپیدا و بیکار شده بودند، باز خدا را شکر 
که من کم کار بوده ام. وى درباره آخرین فعالیت خود در 
عرصه بازیگرى افزود: به تازگى بازى در سریال «گیله وا» 
به کارگردانى اردالن عاشورى را به پایان رسانده ام و هم 
اکنون در «دیلمان» استان گیالن هستم و در سریال جدید 

فریدون حسن پور به ایفاى نقش مى پردازم.
بازیگر ســریال «روزگار قریب» دربــاره آخرین تجربه 
فریدون حســن پور ادامه داد: فیلمبردارى این سریال با 
نام موقت «مرد» در در قالب 36 قسمت آغاز شده و من 
در حال حاضر مشــغول بازى در این پروژه و همکارى با 

کارگردان خوب سینما و تلویزیون ایران هستم.
وى از فعالیت همزمان در دو سریال خبر داد و تأکید کرد: 

عالوه بر سریال «مرد» درگیر سریال «87 متر»  به 
کارگردانى کیانوش عیارى هستم و این دو 

کار را به صورت همزمان به جلو مى برم.
رجبى با اشاره به مضمون سریال «87 
متر» خاطرنشان کرد: در سریال «روزگار 
قریب» با توجه به زمــان اثر که به تاریخ 

معاصر اشاره داشت، بازى در خور آن دوره 
و ادبیات بود اما در ســریال جدید «87 متر»، 

ادبیات و فضا کامالً امروزى  بوده و بازى من هم 
بسیار متفاوت از سایر آثار است. مطمئن باشید که این 
سریال به یکى از بهترین سریال هاى دهه اخیر مبدل 

خواهد شد زیرا امضاى کیانوش عیارى پاى آن 
خورده است.

تازه ترین فیلم مســعود کیمیایى با نام «قاتل اهلى» از 
هفته آینده 26 مهرماه در گروه آزادى روى پرده خواهد 
رفت و در فاصله کوتاهى که تا اکران مانده شنیده هایى 
طرح شده درباره عدم صدور مجوز تیزرهاى تبلیغاتى فیلم 

به دلیل آوازخوانى پوالد کیمیایى.
بعد از حواشى پیش آمده بر سر حضور برخى خوانندگان 
غیرمجاز به عنوان بازیگر در هنرهاى نمایشى، نوعى 
سختگیرى درباره آوازخوانى در سینما و تئاتر ایجاد شده 
و نتیجه اینکه تمامى آنها که مى خواهند در فیلم هاى 
سینمایى یا محصوالت نمایشــى آوازخوانى کنند باید 

مجوز دفتر موسیقى ارشاد را داشته باشند.
پوالد کیمیایى خودش درباره ماجراى پیش آمده گفت: 
آن چیزى که من راجع به آهنگ ها و خوانندگى در فیلم 
«قاتل اهلى» شــنیده ام این اســت که ایراداتى براى 
آهنگ هاى کلیپ تبلیغاتى این فیلم وارد شده که به نظرم 
بى مورد اســت، چرا که این آهنگ ها بخشى از فیلمى 
است که پیش از این پروانه نمایش دریافت کرده است 
و به نظرم نباید نیازى به دریافت مجوز براى آهنگ ها 
داشته باشد. البته فکر نمى کنم مشکلى در این باره داشته 

باشیم، چرا که پیش از این فیلم هایى بوده اند که 
چنین ماجرایى برایشان پیش آمده و به راحتى 

اکران شده اند.
آنچه پوالد دربــاره روال پیشــین آوازخوانى 
بازیگران در فیلم ها گفته کامًال درست است؛ 
یعنى پیش تر پروانه نمایش ارشاد تأییدى 
بود بر آوازخوانى بازیگران اما گویا در روال 
جدید هر نوع خوانندگى در آثار سینمایى 
و نمایشــى باید به تأیید دفتر موسیقى 
ارشاد برســد و از قرائن پیداست دفتر 
موسیقى ارشــاد به آوازخوانى پوالد 
کیمیایى مجوز نداده است و همین 

باعث شده که تیزرهاى «قاتل اهلى» 
با مشکل پخش مواجه شوند.

باید منتظر ماند و دید آیا مشکل دفتر موسیقى 
ارشاد با صداى پوالد فقط مربوط به تیزرهاى 
«قاتل اهلى» اســت یا آن که در نسخه اکران 
هم صداى پوالد با صــداى خوانندگانى دیگر 

جایگزین خواهد شد؟

بازیگر «پرویز، شهدخت و دیگران»:

جشنواره فجر 
حق من را 

خورد

پرویز، شهدخت و دیگران»:

نواره فجر 
 من را 

رد

مهران رجبى: 
کم کارم اما ناپدید 
نیستم!

سکانس هایم را بازى کنم اما آن فیلم هیچ وقت ساخته نشد. همان روز یکى از 
بازیگران کار؛ کسى به اسم امیر زریوند بود؛ به منگفت مى توانى تئاتر کار کنى؟

آقاى چارى گفت من اجازه اش را از ارشاد گرفته ام و مشکلى براى تئاتر و سینما 
ندارد. گفت نمایشنامه خوانى «هملت با ساالد فصل» را داریم که قبول کردم 
و آن را در چارسوى تئاتر شهر اجرا کردیم، که اولین کار من بعد از مدت ها 

دممنوع کارى بود. ى عکا ن
بازیگر نمایش «غسالخونه» تشریح کرد: همان نمایشنامه خوانى باعث 
شد نمایشنامه خوانى دیگرى با گروه دیگرى به اسم «اسب»

کار کنم و بعد نمایشنامه بعدى را خودم کار کردم و 
بعد کار روى روال افتاد و دیگران متوجه 
شدند هستم و حضور دارم. یکبار 
هم خانم لعیا زنگنه با من تماس 
گرفت و پرســید دوبــاره در 
بازیگرى هستم یا نه و گفت 
بیا برویم تلویزیون صحبت 
کنیم. که رفتیم و صحبت 
کردیم و فهمیدم هنوز در 
تلویزیون نمى توانم کار 
کنم. با ارشاد صحبت 
کردم گفتند در سینما 
و تئاتر مشکلى ندارم. 
بعد از آن کارهاى دیگر 

همینطورپیشآمد.
پرچمى با بیان اینکه آیا 

هم الزم است چون کار دیگرى
این بازیگر تئاتر و سینما با تأکی

و زمان آن کامًال سلیقه اى است
ماه پیش هماهنگ کردند براى
ب هم گروهى ام هم مشخص و
قرار بود کل برنامه ضبط و قرع

آقا نمى تواند کار کند.
پرچمى ادامه داد: سئوال این بود
چند مرحله را پشت سر گذاشته
دلیلى وجود داشت که جلوى ک
باشد. چون تهیه کننده گفت است
نبوده. اما دقیقاً لحظه آخر این ات
هستند که فعًال صالح نمى دانن
او یادآور شد: حتى اگر قرار بودم
سال بابت آن ممنوع کار بودم وه
از کشور یا هر کار دیگرى کنم؛
ایران را ترك کنم. یک بار خیلى
آن حضور داشتم. مدیر برنامه ه
جمعیت صدا کرد و من آنجا دید
8نوشتند که  این آقاى فتنه 88 در

شبکه توبیخ شود.
بازیگر سریال «در پناه تو» در
متوجه مى شوید که ممنوع کار

بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون 
گفت: متأسفانه کسى از من سراغى نمى گیرد، 
ارتباطم با همه قطع شده است و در حال حاضر در 

قزوین زندگى مى کنم.
غالمحسین لطفى درباره وضعیت کارى این روزهاى

خود گفت: مدتى است حالم بد است، پایم درد مى 
کند و در خانه هستم.

وى درباره اینکه آیا اهالى هنر بــا او ارتباط دارند و
خبرى از او مى گیرند اظهار داشت: خیلى وقت است 
که فعالیت هنرى ندارم و متأســفانه کسى از من 

سراغ
در حال
این با
درباره
را نمى
گرفتا
حتىپ
لطفى
قطعش
کسى

غالمحسینغالمحسینغالمحسینغالمحسینغالمحسینینغالمحسینغالمحسینغالمحسینغالمحسین

 عرصه 
تولیدات 
ه برخى 
 راشکر

 خود در 
گیلهوا» 
م و هم 
ل جدید 

ن تجربه
سریال با 
ده و من 
کارى با

عالوه بر سریال «مرد» درگیر سریال «87 متر»  به 
کارگردانى کیانوش عیارى هستم و این دو 

کار را به صورت همزمان به جلو مى برم.
به مضمون سریال «87 رجبى با اشاره

متر» خاطرنشان کرد: در سریال «روزگار 
قریب» با توجه به زمــان اثر که به تاریخ 

معاصر اشاره داشت، بازى در خور آن دوره 
و ادبیات بود اما در ســریال جدید «87 متر»، 

ادبیات و فضا کامالً امروزى  بوده و بازى من هم 
بسیارمتفاوت از سایر آثاراست. مطمئن باشید که این
سریال به یکى از بهترینسریال هاى دهه اخیر مبدل

خواهد شد زیرا امضاى کیانوش عیارى پاى آن 
خورده است.

هلى» از 
 خواهد 
ده هایى 
ى فیلم 

نندگان 
، نوعى 
جادشده 
مهاى 
نند باید 

ه گفت: 
در فیلم 
ى براى 
ه نظرم

 فیلمى 
است  ه
هنگ ها 
ه داشته 

باشیم،چرا که پیش از این فیلم هایى بوده اند که 
چنین ماجرایى برایشان پیش آمده و به راحتى 

اکران شده اند.
آنچه پوالد دربــاره روال پیشــین آوازخوانى 
بازیگران در فیلم ها گفته کامًال درست است؛ 
یعنى پیش تر پروانه نمایش ارشاد تأییدى 
بود بر آوازخوانى بازیگران اما گویا در روال 
جدید هر نوع خوانندگىدر آثارسینمایى
و نمایشــى باید به تأیید دفتر موسیقى 
ارشاد برســد و از قرائن پیداست دفتر 
موسیقى ارشــاد به آوازخوانى پوالد 
کیمیایى مجوز نداده است و همین 

باعث شده که تیزرهاى «قاتل اهلى» 
با مشکل پخش مواجه شوند.

باید منتظرماند و دید آیا مشکلدفتر موسیقى
ارشاد با صداى پوالد فقط مربوط به تیزرهاى 
«قاتل اهلى» اســت یا آن که در نسخه اکران 
هم صداى پوالد با صــداى خوانندگانى دیگر 

جایگزین خواهد شد؟

مخالفت ارشاد با آوازخوانى پوالدمخالفت ارشاد با آوازخوانى پوالد
 در «قاتل اهلى»؟! در «قاتل اهلى»؟!
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سال هایى که کودك در مدارس ابتدایى مى گذراند، از نظر تغذیه دوره مهمى است؛ زیرا رشد کودك در این 
سنین ادامه دارد و اگرچه سرعت رشد آنها کمتر از سال هاى اول زندگى است، ولى باید توجه داشت که هر 

مرحله از رشد متکى بر روند مرحله قبل بوده و مرحله بعد را تحت تأثیر قرار مى دهد.
وعده غذایى صبحانه، نقش بسیار مؤثرى در سالمت جسمى و فکرى دانش آموزان دارد؛ به دنبال ناشتا بودن 
در طول شب، اگر دانش آموز صبحانه نخورد، به دلیل پایین افتادن قند خون، توانایى و شرایط الزم را براى 
یادگیرى در مدرسه نخواهد داشت. دانش آموزانى که صبحانه کافى نمى خورند، کم دقت، خسته و بى حوصله 
هستند و نمى توانند کمبود انرژى، ویتامین ها و امالح معدنى را با خوردن وعده هاى دیگر جبران کنند. بنابراین 

مادران باید هر روز صبح، صبحانه کودك خود را قبل از اینکه به مدرسه برود، آماده کنند.
میان  وعده هاى مناسب و مغذى نیز بسیار اهمیت دارد، زیرا ساعات نزدیک ظهر، کودکان ممکن است گرسنه 

شوند و این گرسنگى، نشستن سر کالس را براى آنهان تحمل ناپذیر مى کند.
متخصصان تغذیه همواره به والدین توصیه مى کنند کودکان را به مصرف تنقالت سنتى مثل نخودچى و 
کشمش، گردو، بادام،   پسته، گندم برشته، برنجک، عدس برشته شده، توت خشک، انجیر خشک و برگه ها 

تشویق کنند و سر سفره به جاى نوشابه براى افراد خانواده از دوغ استفاده کنند.
یکى از متخصصان تغذیه و رژیم درمانى با تأکید بر اینکه تغذیه دانش آموزان در سنین کودکى و نوجوانى 
از اهمیت بسیار زیادى برخوردار است، مى گوید: دلیل این است که اگر فرد بزرگسال دچار سوء تغذیه شود 
در نهایت فرد دچار آسیب هاى موقت شده و سپس سالمتى به فرد باز مى گردد و مشکل خاصى به وجود 
نمى آید و در حقیقت در بزرگسالى جبران پذیر است اما کودك در حال رشد، اگر دچار کمبودهایى در رژیم 

غذایى باشد، رشد او دچار اختالل مى شود و آسیب هاى جسمانى جبران ناپذیرى براى او اتفاق مى افتد. 

طبق یــک مطالعه جدیــد، مصرف 
ویتامین B که تا پیــش از این به نظر 
مى رسید در برابر ابتال به سرطان از افراد 
محافظت مى کند، با افزایش دو تا چهار 
برابرى ریسک ابتال به سرطان ریه در 
مردان ارتباط مســتقیم دارد. محققان 

این مطالعه تأکید دارند که مصرف این ویتامین ریسک سرطان ریه را تنها در مردان و به خصوص مردان 
سیگارى افزایش مى دهد. 

در این پژوهش، مردان سیگارى چهار برابر بیشتر در معرض ابتال به سرطان قرار داشتند؛ در این مطالعه 
زنان نیز تحت بررسى قرار گرفتند که چنین نتیجه اى درباره آنها مشاهده نشد و محققان تأکید مى کنند 

که مردان با مصرف این ویتامین خود را در معرض ابتال به سرطان ریه قرار مى دهند.
بر اســاس نتایج به دســت آمــده، خطر ابتال به ســرطان ریــه در مردان باالى 40 ســال بیشــتر

 است. 
صندوق تحقیقات جهانى سرطان توصیه مى کند، مردان به منظور جلوگیرى از سرطان تنها به یک رژیم 

غذایى کامل بسنده کنند و طورى تغذیه کنند که نیاز به مصرف مکمل ها نباشد. 

برخى گزینه هاى غذایى مخصوص فصل پاییز، خاصیت 
کاهش التهاب و درد ناشــى از بیمارى آرتریت 

روماتوئید را دارند.
این ترکیب هــاى مؤثر 

غذایى همچنین منجر 
بــه کاهــش وزن در 

مبتالیان به این 
التهابى  بیمارى 

نیز مى شــوند. از آنجا که 
افزایش وزن و فشــار روى مفاصل، خود 

عامل تشدید آرتریت روماتوئید است، 
کاهش وزن در این بیماران با پیروى 

از یک رژیم غذایى متعادل، اهمیت زیادى 
دارد.

آجیل: در میان آجیل ها، گــردو مقادیر قابل توجهی 
سلنیوم دارد. مطالعات انجام شده نشان داده خطر ابتال 
به آرتریت در کسانی که میزان ســلنیوم مصرفی آنان 
زیاد بود، در مقایســه بــا آنهایی که کمتــر از این ماده 
دریافت کرده بودند، 40درصد کمتر بود. کمبود سلنیوم، 
ممکن اســت در بروز آرتریت روماتوئید مؤثر باشد. این 
ماده معدنی، به آنتی  اکســیدان  ها کمــک می  کند تا 

رادیکال  هاي آزاد زیانبار را از بین ببرند.
زردچوبه: در میان ادویه ها به دلیل وجود کورکومین 
موجود در آن، مانند ایبوپروفن عمل مى کند و خاصیت 

ضد التهابى دارد.
ماهى سالمون: ماهی  هاي روغنی (مثل سالمون و 

ســاردین) یا هر ماده غذایی حاوي امگا 3 مانند گردو، 
دانه ســویا، بذر کتان، روغن کانوال و دانه کدو حلوایی 
تولید مواد شیمیایی را که التهاب را افزایش می  دهند، کم 
می  کند. به عالوه آنزیم  هایــی را که باعث بروز التهاب 
می  شــوند مهار می  کند. ماهی  هاي روغنی عالوه بر 
امگا3،حاوي ویتامین D هم هســتند که از تورم و درد 

مفاصل جلوگیري می  کند.

کدو تنبل: سرشــار از ویتامین هــاىA و C، آنتى 
اکسیدان ها، پتاسیم و امالح معدنى دیگرى مانند آهن 
است. آنتى اکســیدان هاى موجود در کدو تنبل با تورم 
که خود عامل تشدید کننده آرتریت است، مبارزه 

مى کند.
سیب: یک میوه غنى از فیبر است که خوردن 
آن منجر به احساس سیرى طوالنى مدت و 

جلوگیرى از افزایش وزن مى شود.
سیب زمینى: توصیه مى شود که در برنامه 
غذایى تــان به رنگ ها بیشــتر توجه کنید. به 
دلیل اینکه رنگ میوه ها و ســبزیجات ناشى از 
مواد مغذى به نــام فالونوئیدها و 
کاروتنوئیدهاســت، این مواد 
مغــذى آنتــى اکســیدان 
هاى قدرتمندى هســتند. 
آنتى اکســیدان ها ترکیبات 
مهمى در رژیم غذایى هستند 
که با التهاب مــى جنگند. ویتامین 
Cیکى دیگر از آنتى اکســیدان هاى مهمى 
است که در بسیارى از میوه ها و سبزیجات یافت مى شود. 
میوه ها و سبزیجات غنى از آنتى اکسیدان ها عبارتند از هویج، 

گوجه فرنگى، فلفل دلمه اى، پرتقال، بروکلى و طالبى.
کلم پیچ: مانند سایر سبزیجات تیره رنگ، غنى از آنتى 
اکسیدان ها با خاصیت ضد التهابى و ویتامین هاىK و 
C است. کلم پیچ همچنین حاوى فیبر باال براى احساس 

سیرى طوالنى مدت است. 

ماکارونى تهیه شده از گندم کامل موسوم به سمولینا گندم، برخالف آرد تصفیه شده، حاوى 
تمام اجزاى یک دانه گندم یعنى سبوس، جوانه و اندوسپرم است.

به گفته محققان، ماکارونى، انرژى و مواد مغذى ضرورى را به شکل فیبر، ویتامین ها و 
مواد معدنى تأمین مى کند.

یک وعده ماکارونى (100 گرم) مملو از 12/5 گرم پروتئین و 2/5گرم فیبر است، درحالى 
که ماکارونى تهیه شده از گندم کامل یا سمولینا، 3/5تا چهار برابر ماکارونى عادى حاوى 

فیبر است.
تحقیقات اخیر نشــان مى دهد مصرف ماکارونى نه تنها موجب چاقى نمى شود، بلکه با 
شاخص توده بدنى پایین تر هم مرتبط اســت چراکه بخشى از رژیم غذایى مدیترانه اى 

سالم مردم جهان است.
همچنین ماکارونى موجب افزایش کلسترول نمى شود، حاوى هیچ چربى ناسالمى نیست 

و منبع خوب کربوهیدرات ها و مواد مغذى موردنیاز بدن است.
چندین مطالعه نیز نشان داده اند که نصف فنجان ماکارونى تهیه شده از گندم کامل موجب 
کاهش ریسک مشکالت مزمن سالمت نظیر بیمارى قلبى-عروقى، دیابت نوع2، سرطان 

و مشکالت گوارشى مى شود.

عادت
 کـــه باعث

 طول عمر 
مى شوند

الگــوى زندگى ســالم و 
عادت هاى صحیحــى همچون گرفتن 

دوش آب سرد یا نوشیدن بیشتر قهوه مى توانند 
به شما کمک کنند که زندگى سالم ترى داشته باشید.

کارشناسان حوزه ســالمت چند عادت ساده، سالم 
و البته مؤثر را پیشــنهاد کرده اند که انجام آنها به هر 
فردى کمک مى کند عمر طوالنى تر و زندگى و شرایط 

جسمى سالم ترى داشته باشد. این هفت عادت 
سالم به شرح زیر است:

بود سالمتى 
روشى مؤثر براى به

ان در هنگام صبح 
دفع آســ

وروئید، درد و 
ن از جمله هم

است. یبوست و مشکالت پس از آ

ه بر اینها یبوست 
ستند اما عالو

ى آزار دهنده ه
خونریزى همگ

ده مرتبط اســت. 
ه ســرطان رو

ش خطر ابتال ب
مزمن با افزای

م به پیشــگیرى از 
ت کافى و ورزش منظ

مصرف آب و مایعا

یبوست کمک مى کند.

یبوست را 
درمان کنید

روزه دارى را 
تمرین کنید

بیشتر 
قهوه بنوشید

30

به گفته متخصصان گرفتن دوش آب ســرد، بدن را در شرایطى 
شبیه به ورزش کردن قرار مى دهد. دانشمندان دریافته اند دوش 
آب سرد موجب تبدیل «چربى ســفیِد» ذخیره کننده انرژى به 

«چربى قهوه اِى» انرژى سوز مى شود.
دوش

 آب سرد 
بگیرید

به طور منظم 
آزمایش خون 

بدهید

به خودتان 
خواب بدهکار 

نباشید

تخم مرغ 
را فراموش 

نکنید

متخصصان ســالمت مى گویند 
فقــط 30 دقیقه کمبــود خواب 
مى تواند منجر به چاقى شود. این 
کم خوابى ها به مرور زمان موجب 
اختالالت متابولیک مى شــوند 
که یکى از مهمترین آنها دیابت 

نوع 2است.

افزایش کلسترول بد یکى از عوامل 
خطرزاى اصلى در بروز بیمارى هاى 
قلبى – عروقى است. اطالع از سطح 
چربى بدن به کمک آزمایش خون به 
شــما انگیزه مى دهد که با ورزش و 
رژیم غذایى خطر ابتال به این بیمارى  

را تا حد قابل توجهى کاهش دهید.

مطالعات نشان مى دهد 
که نوشیدن بیشتر قهوه 
تا چهار فنجان در روز در 
افراد ســالم خطر مرگ 
ناشى از مشکالتى چون 
بیمارى قلبى، سرطان، 
سکته، دیابت و بیمارى 
کاهــش  را  کلیــوى 

مى دهد.

بیشتر 
قهوه بنوشید

مى دهد 
ر قهوه 
ر روز در 
ر مرگ 
ى چون 
رطان،

یمارى 
هــش 

اگرچه تصور مى شــود کــه تخم مرغ 
مى تواند باعث افزایش کلسترول شود اما 
اکنون نتایج برخى مطالعات نشان مى دهد 
مصرف یــک عدد تخم مــرغ روزانه در 
افراد سالم، خطر بیمارى قلبى را افزایش 
نمى دهد و در واقع مى تواند بخشى از یک 

رژیم غذایى سالم باشد.

تخ
را ف
ن

شواهد بســیارى وجود دارد که نشان مى دهد روزه دارى 
براى سالمتى مفید است و خطر بیمارى عروق کرونرى و 
دیابت را کاهش مى دهد و همچنین تغییرات چشمگیر در 

سطح کلسترول خون ایجاد مى کند.

7 فواید
 شگفت انگیز 

یک نوع 
ماکارونى

آ

فواید
 شگفت انگیز 

یک نوع 
ماکارونى

خوراکى هاى پاییزى براى کاهش التهاب و درد
کدو تنبل
اکسیدانه
است. آنتى
خو که
مى

ى مؤ
منجر
ن در

ز آنجا که 
خود ــار روى مفاصل،

ت روماتوئید است، 
ن بیماران با پیروى

ى متعادل، اهمیت زیادى 

جیل ها، گــردو مقادیر قابل توجهی 
 
 
 

آن منجر به احساس
جلوگیرى از افزایش وز
سیب زمینى: توصی
غذایى تــانبه رنگ ه
یل اینکه رنگ میوه ها
مواد مغذى
کاروتن
مغــ
هاى
آنتى
مهمى
که با التهاب
ا آنت از دیگر Cیک

غ
دلی

ى مخصوص فصل پاییز، خاصیت 
اشــى از بیمارى آرتریت 

ؤثر 
ر 
ر 

محققان دریافته اند افراد داراى میزان پایین 
کلسیم در خونشان، بیشتر در معرض حمله 

قلبى ناگهانى قرار دارند.
کلسیم یکى از مهمترین بخش هاى رژیم 
غذایى ماســت که اگر به شــیوه متعادل 
مصرف نشود، مى تواند عامل بروز بسیارى 

از کمبودها در بدن باشد.

به گفته محققان، 99 درصد کل کلسیم بدن 
در استخوان هاست و یک درصد باقیمانده 

در فضاى برون سلولى قرار دارد.
 حملــه قلبى ناگهانــى در مــورد بیش از 
90 درصد بیماران ُکشــنده است و بیش 
از نیمى از مردان و نزدیــک به 70 درصد 
زنانى که به این علت جانشــان را از دست 

مى دهند، هیچ سابقه بالینى بیمارى قلبى در 
گذشته نداشته اند.

محققان دریافتند افراد داراى پایین ترین 
میزان کلسیم در خونشــان در مقایسه با 
افــراد داراى باالتریــن میزان کلســیم، 
دو برابر بیشتر در معرض حمله قلبى ناگهانى 

هستند.

بالیى که
 کمبود کلسیم 
بر سرتان مى آورد

دانش آموزان را صبحانه نخورده
 راهى مدرسه نکنید

یک متخصص جراحى فک و صورت گفت: افرادى 
که لثه هاى سالم داشته باشند و استخوان کافى براى 
نگه داشــتن ایمپلنت در فک آنها وجود داشته باشد، 
کاندیداى مناســبى براى کاشت ایمپلنت محسوب 

مى شوند.
خاکباز گفت: هنگامى که دندان هــا از بین مى رود، 
ناحیه استخوان فک که این دندان ها را نگه مى دارد 
شــروع به از بین رفتن مى کند. ایمپلنت به حفظ این 
استخوان و ظاهر فک کمک مى کند و پس از کشیدن 
یا در کل نبودن دندان، دندان هاى اطراف جابه جا و به 

سمت حفره هاى خالى دندان کج مى شود.
وى افزود: از دســت دادن دندان مى تواند بر کیفیت 
جویدن غذا و نوع غذاهایى که شــما امکان خوردن 
آنها را دارید، تأثیر داشــته باشــد. بعضى افرادى که 
دندان هاى آنها از بین رفته است، رژیم غذایى ضعیف 
دارند و به این ترتیب ممکن است سالمت کلى آنها 

تحت تأثیر قرار گیرد.

چه افرادى مى توانند
 ایمپلنت انجام دهند؟

مصرف چه مکملى
 براى مردان 

خطرناك است؟
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 دیدارهاى دوستانه تیم ملى برابر توگو و روسیه 
براى احسان حاج صفى متفاوت از سایر بازیکنان بود. 
حاج صفى با توجه به مصدومیت میالد محمدى در این دو 
دیدار به پســت دفاع چپ تیم ملى بازگشــت؛ پستى که او طى 
یکسال گذشــته کمتر حضور در آن را در تیم «کارلوس کى روش» 

تجربه کرده بود.
حاج صفى بــا تصمیم کى روش در مســیر صعود به جــام جهانى به 

مرکز زمین منتقل شــد و همین موضوع باعث شد تا تبدیل به یکى از 
کلیدى ترین و بهترین مهره هاى تیم ملى باشد اما مصدومیت بد موقع 
محمدى باعث شد تا حاج صفى در هر دو دیدار دوستانه در ترکیب تیم 

ملى حضور در این منطقه از زمین را تجربه کند.
این تغییر پست در دیدار با روسیه نیز خیلى براى حاج صفى خوش 
یمن نبود، زیرا تــک گل روس ها با پاس بلند بازیکنان روســیه 
پشت سر این بازیکن به دست آمد تا رد پاى این تغییر پست در 
تنها گل خورده تیم ملى نمایان باشد. احسان البته در این دیدار 
از جمله بازیکنان خوب تیم ملى بود؛ اما روز خوب او در کازان 

با اشتباه در تنها گل روس ها به پایان رسید.
بازیکن تأثیر گــذار تیم کى روش با بازگشــت 
محمدى به پست اصلى خود منتقل خواهد 
شد تا باز هم یکى از مهره هاى 

مؤثر تیم ملى باشد.

اجالس بیــن المللى فوتبال جهان برگزار شــد که حاصل آن ارســال
 بیانیه اى در مورد ممنوعیت هر گونه شعار سیاسى، مذهبى و... در میادین 
فوتبال شد، به شکلى که حتى پیغام فرستادن در مورد افراد فوت شده هم 

ممنوع است.
بر اساس این بیانیه همه بازیکنان و تیم هاى فوتبال از اشاره به هرگونه 
پیغام، شــعار، تصویر یا تبلیغ سیاســى، مذهبى یا تبلیغات مازاد بر تبلیغ 

پیراهنشــان منع شــده اند. در واقع به جز اسم، شــماره، لوگوى تیم، 
لوگــوى اسپانســر، تبلیغ اسپانســر، تاریخ بــازى و نــوع تورنمنت،
 اضافه شدن هر گونه شعار سیاسى یا مذهبى روى پیراهن تیم ها ممنوع 

است.
فیفا همچنین اشــاره به هر گونه افراد شــامل افراد فوت شده را روى 

پیراهن ها در بازى هاى رسمى ممنوع کرده است.

تیم فوتبال نوجوانان ایران که در اولین بازى خود در 
مرحله گروهى مسابقات جام جهانى زیر 17 سال هند 
با نتیجه 3 بر یک از سد گینه گذشته بود، سه شنبه شب 
نیز با نتیجه پر گل 4 بر صفر آلمــان را در هم کوبید 
تا صعودش به مرحله یک هشتم نهایى این رقابت ها 

را قطعى کند.
شکست سنگین آلمان برابر شاگردان عباس چمنیان 
بازتاب گسترده اى در رسانه هاى آلمان داشته است، 
به طورى که سایت شبکه تلویزیونى «یورو اسپورت 
آلمــان» در این باره نوشــت: «تیــم تحت  هدایت 
"کریستین ووك" کامًال شایسته شکست 4 بر صفر 
برابر ایران بود و پس از این بازى ناامیدکننده اکنون 
صعودش به مرحله بعد مسابقات جام جهانى زیر 17 
سال در هاله اى از ابهام است و در بازى آخرش مقابل 

گینه کامًال تحت فشار خواهد بود.»
در ادامه این گــزارش آمده اســت: «در حضور پنج 
هزار هوادار، تیم ملى آلمان به خصوص در نیمه اول 
عملکرد خیلى ضعیفى را از خود به نمایش گذاشــت 
و خوش شــانس بود که تنها با دو گل خورده راهى 
رختکن شــد. در نیمه دوم هم با وجــود تغییرات در 
ترکیب تیم، مشکالت حل نشد و آلمان دو گل دیگر 

دریافت کرد.»
نشریه «اشــپیگل» نیز با این تیتر که «آلمان کامًال 

مطیع ایران بود!» بــه انتقاد از عملکــرد نوجوانان 
این کشور برابر شــاگردان عباس چمنیان پرداخت 
و نوشــت: «دومین بازى، اولین شکست! نوجوانان 
آلمان بــدون خلق حتــى یک موقعیــت جدى در 
جام جهانى هند مغلوب ایران شــدند. با این شرایط 
حتى صعود تیم به مرحله یک هشــتم نهایى کامًال 
در خطر است. تیم زیر 17 سال آلمان باید نگران این 

عملکرد ناامیدکننده اش باشد.»
«اشپیگل» نیز با «یورو اسپورت آلمان» هم عقیده و 
بر این باور است که نوجوانان آلمان عملکرد ضعیفى 
در 45 دقیقه اول به نمایش گذاشتند و خوش شانس 
بودند که در نیمه اول تنهــا دو گل از ایران دریافت 
کردند. تغییرات نیمــه دوم هم کــه حاصلى براى 

آلمان نداشت.
نشــریه «کیکر» هم با تیتر «مشکل بزرگ در خط 
دفاعى نوجوانان آلمان» عملکــرد این تیم در بازى 
دومش در مرحله گروهى مســابقات جام جهانى زیر 
17 سال را اینطور ارزیابى کرد: «با عملکرد فاجعه  بار 
تیم نوجوانــان آلمان، آنها در دومیــن بازى خود در 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 4 بر صفر 
برابر ایران تن به شکســت دادند. در کنار اشتباهات 
خط دفاعــى، نوجوانان آلمان مرتکب اشــتباه هاى 
مهلکى شدند و حتى مى توانستند گل هاى بیشترى 

دریافت کنند.»
«کیکر» در ادامه نوشــت: «خط دفاع آلمان به طور 
کلى از هم پاشیده بود و در کارهاى هجومى نیز چیز 
خاصى از آنها ندیدیم. در مقابل اما هر حرکت هجومى 
ایران خطرناك بود چون خط دفاعى آلمان بســیار 

متزلزل نشان داد.»

تمجید ساکت پس از پیروزى بزر گ
دبیرکل فدراسیون فوتبال، از شخصیت بازیکنان تیم 
ملى نوجوانان ایران تمجید کرد و این مسئله را عامل 

موفقیت آنها دانست.
محمدرضا ساکت که همراه تیم ملى بزرگساالن در 

روسیه حضور داشــت، پس از پیروزى 4 بر صفر تیم 
نوجوانان مقابل آلمان در جام جهانى زیر 17 ســال 
تماســى با اردوى این تیم در گواى هند داشــت. او 
ضمن تبریک پیروزى با ارزش ایــران مقابل آلمان 
عنوان کرد: وقتى نتیجه دیدار ایران با آلمان به روسیه 
رسید، مسئوالن فدراسیون فوتبال روسیه در ورزشگاه 
متوجه این موضوع شــدند و بارها و بارها به فوتبال 

ایران این موضوع را تبریک گفتند. 
وى افزود: در یکسال و نیمى که من از نزدیک مسائل 
مربوط به تیم هاى ملى را دنبال مى کنم، بر این باورم 
بدون تردید یکى از مســائلى که باعث پیشرفت تیم 

نوجوانان بود بُعد شخصیتى بازیکنان تیم است.

ماجراى فرهاد مجیدى و استقالل همچنان پر حرف و حدیث 
است و هر روز حرف تازه اى در این باره زده مى شود. آخرین 
شایعه این است که سید رضا افتخارى، مدیر عامل باشگاه 
مخالف حضور او در کادر فنى باشگاه است. اما او این خبر را 
هم تکذیب کرد. بخش هاى مهم حرف هاى افتخارى را در 

این باره بخوانید:
-من قبًال هم گفتم کــه وزارت ورزش اصًال و ابداً دخالتى 
در این مســائل ندارد. مجیدى بازیکن خوب و 
محبوبى در استقالل بوده است. هواداران 
هم او را از رسانه ها و من مدیرعامل 
مــى خواهند. هــوادار مى 
خواهد مجیدى برگردد 
ولى به هر حال انتخاب 
شــدن به عنوان مربى 
ضوابطى دارد. کمیته فنى 
سوابق، اخالق و رزومه را بررسى
مــى کنــد و بــه گزینه هــا نمره 
مى دهد. اگرگزینه هایمان امتیاز الزم 
را به دســت بیاورند، به نوعى قبول

مــى شــوند و در اســتقالل کار 
مى کنند؛ اگر هم نیاورد کار نمى کند.

-وقتى مجیدى بــه تیم ملى 
آمد، 17 سال سن داشت ولى 
مثل بازیکنــان بزرگ بازى 
مى کرد. او با وجود سن کم 
در زمین همانند باتجربه ها 
بود. اینکه دلیل نمى شود. 
ممکن اســت یک مربى 
جوان بیایــد و نتیجه هم 
بگیرد. اما صادقانه بگویم 
«وینفرد شــفر» چنین 
درخواســتى نداشــته است. 
مطمئن هستم اگر شفر 
کسى را بخواهد 
من  به  شــخصًا 

مى گو ید.

شوك در رسانه هاى آلمان بعد از شکست از نوجوانان ما؛

مطیع ایران!

تیم  تحت  
هدایت «کریستین ووك» 

کامالً شایسته شکست 4 بر صفر 
برابر ایران بود و پس از این بازى 

ناامیدکننده اکنون صعودش به مرحله 
بعد مسابقات جام جهانى زیر 17 سال 

در هاله اى از ابهام است و 
در بازى آخرش مقابل 
گینه کامالً تحت فشار 

خواهد بود

د
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مالقات قعرنشینان
پدیده – ذوب آهن؛ فردا جمعهسپاهان- سیاه جامگان؛ فردا جمعه

سبزپوشان اصفهانى براى پیوستن به جمع باالنشینان جدول چاره اى ندارند جز اینکه یکى از آماده ترین تیم هاى 
حال حاضر لیگ برتر را در خانه حریف شکست دهند.

ذوب آهن از ساعت 16 و 30 دقیقه فردا جمعه در مشهد مهمان پدیده است. سبزپوشان اصفهانى که شروعى 
متوسط و پایین تر از حد انتظار در لیگ هفدهم داشته اند به مصاف حریفى مى روند که فراتر از توقعات ظاهر شده و 

با سپرى شدن بیش از یک چهارم از مسابقات یکى از دو تیم باالى جدول است.
میزبان این هفته ذوب آهن که تازه چهارمین فصل خود را در سطح اول فوتبال ایران پشت سر مى گذارد در حال 
حاضر پشت سر تیم تازه وارد و شگفتى ساز لیگ (پارس جنوبى) و باالتر از مدافع عنوان قهرمانى (پرسپولیس) 

در رده دوم جدول جاى دارد.
پدیده روى کاغذ شانس رسیدن به صدر جدول در پایان دیدار با ذوب آهن را دارد. این اتفاق البته تنها در یک 
حالت مى افتد و آن اینکه هم پارس جنوبى در تبریز مغلوب تراکتورسازى شود و هم پدیده در خانه ذوب آهن 
را شکست دهد. به عبارت دیگر، سبزپوشان اصفهانى مى توانند در هفته نهم در معادالت صدرنشینى ایفاى 
نقش کنند به این ترتیب که با امتیاز گرفتن از میزبان مشهدى از یک طرف مانع از نزدیک شدن این تیم به 
صدرنشین فعلى شوند و از سوى دیگر زمینه را براى پیشروى تعقیب کنندگانى چون پرسپولیس، پیکان و 

فوالد فراهم آورند.
شاگردان امیر قلعه نویى اما اگر سوداى کسب سهمیه آسیایى و قهرمانى را دارند باید به فکر اندوختن به ذخیره 
امتیازى خود باشند به خصوص که ذوب آهن امسال برخالف دوره هاى قبلى وداعى زودهنگام با جام حذفى 

داشته است و دیگر امیدى جز لیگ برتر ندارد.
سبزپوشان اصفهانى از آخرین رویارویى بیرون از خانه خود با پدیده خاطره خیلى خوشى ندارند. ذوب آهن در فاصله 
هفته هاى دهم تا چهاردهم لیگ شانزدهم پنج پیروزى متوالى کسب کرد که آخرین آن در ورزشگاه فوالدشهر برابر 
صدرنشین وقت لیگ یعنى پرسپولیس رقم خورد. از این رو، تساوى یک بر یک برابر پدیده در هفته پانزدهم مترادف 

با پاره شدن نوار بردهاى متوالى سبزپوشان اصفهانى بود.
تکرار این نتیجه نمى تواند براى ذوب آهن جذاب باشد زیرا یک امتیاز تغییر معنادارى در وضعیت 
تیمى ایجاد نخواهد کرد که در کمربند میانى جدول جاى خوش کرده است. هرچند برترى برابر تیم 
رده دومى پدیده آن هم در مشهد کار بسیار سختى به نظر مى رسد اما شاگردان قلعه نویى با توجه به 
امتیازاتى که در هفته هاى گذشته با تساوى هاى ُپرتکرار از دست داده اند عمًال چاره اى ندارند جز اینکه 

در این دیدار خارج از خانه به پیروزى برسند در غیر اینصورت همچنان بیرون از دایره مدعیان باقى خواهند ماند.

بــَبر و مدعى شو!

 تیم ملى برابر توگوو روسیه 
ت از سایر بازیکنان بود. 
الد محمدى در این دو
ــت؛ پستى که او طى

«کارلوس کى روش» 

ه جــام جهانى به 
بدیل به یکى از
میت بد موقع 
 ترکیب تیم 

فى خوش 
 روســیه 
ر پست در 
 این دیدار 
و در کازان 

زگشــت 
ل خواهد 
هره هاى 

م ملى باشد.

لکه
 یک 

زان با
فى در کا

روز خوب حاج ص

ب در این مســائل ندارد. مجیدى
محبوبى در استقالل بوده اس
هم او را از رسانه ها و
مــى خواهند
خواهد مج
ولى به ه
شــدن به
ضوابطى دار
سوابق، اخالق و ر
مــى کنــد و بــه گز
مى دهد. اگرگزینه هایم
را به دســت بیاورند،
مــى شــوند و در
مىکنند؛ اگر هم نیا
-وقتى مجیدى
7آمد، 17 سالس
مثل بازیکنــ
مى کرد. او با
در زمین هما
بود. اینکه د
ممکن اســ
جوان بیایــ
ص بگیرد. اما
«وینفرد ش
درخواســتى ند
مطمئن ه
کس
شــ
مى گ

صفر 
ازى 

مرحله 
 سال

د ىىفى ففص ااحاج ب

تأکید افتخارى؛ 

شفر مجیدى را 
نخــواسته اســت   

نوشتن پیغام هاى سیاسى و مذهبى روى پیراهن ممنوع شد 

سید 3 ایران، قطعى است؟
 با مشخص شــدن تعدادى دیگر از تیم هاى صعودکننده به جام جهانى 
2018 روسیه، تا اینجاى کار ایران در سید 3 این رقابت ها قرار دارد. فعًال 
حضور مصر هم در سید 3 قطعى اســت و احتمال حضور ژاپن، نیجریه، 

کاستاریکا، ایسلند و صربستان هم در سید 3 وجود دارد.
 براى اعــالم قطعى ســیدبندى جــام جهانــى 2018 بایــد منتظر 
رنکینــگ بعــدى فیفــا باشــیم کــه روز دوشــنبه 24مهــر اعالم 

خواهد شد.
 مالك فیفا براى سیدبندى تیم هاى حاضر در جام جهانى همین رنکینگ 
ماه اکتبر اســت و پس از این رنکینگ مى توان درباره سیدبندى قطعى 

تیم هاى حاضر در جام جهانى اظهار نظر کرد.

طالیى پوشان اصفهانى امیدوارند تا با برترى برابر سیاه جامگان مشهدى، هم به طلسم نبردن این فصلشان در ورزشگاه نقش جهان 
پایان دهند و هم با فاصله گرفتن از رده هاى پایینى جدول موقتاً از بحران خارج شوند.

سپاهان از ساعت 16 فردا جمعه در ورزشگاه نقش جهان پذیراى سیاه جامگان است. طبق برنامه اولیه قرار بود طالیى پوشان 
پنج شنبه به مصاف حریف بروند اما با توجه به حضور سعید آقایى در اردوى تیم ملى سازمان لیگ و مهمان مشهدى با 

تعویق یک روزه دیدار موافقت کردند تا این مسابقه نیز مانند پنج دیدار دیگر هفته نهم لیگ برتر در آخرین روز هفته 
برگزار شود.

طالیى پوشان اصفهانى پس از باخت به نفت تهران در هفته هشتم لیگ برتر در اتفاقى تاریخى به رده چهاردهم 
جدول سقوط کردند و در همسایگى فانوس به دســتان لیگ قرار گرفتند. شاگردان «زالتکو کرانچار» براى 
آنکه از این وضعیت ناخوشایند رهایى یابند چاره اى جز کسب حداکثر امتیازات بازى پیش رو ندارند. دیدار با 
سیاه جامگان بهترین فرصت براى آنهاست تا هم به طلسم نبردن در دیدارهاى خانگى این فصل پایان دهند 

و هم با دشت حداکثر امتیازات بازى از رده هاى پایینى جدول فاصله بگیرند.
سپاهان در چهار مسابقه قبلى خود در ورزشگاه نقش جهان به چهار تساوى پیاپى برابر میهمانان خود قناعت 
کرده و تنها برد این تیم در لیگ هفدهم در ورزشگاه فوالدشهر برابر ذوب آهن رقم خورده است. از آنجا که 
سپاهان در شهرآورد اصفهان مهمان ذوب آهن محسوب مى شد با سپرى شدن هشت هفته طالیى پوشان 

همچنان در حسرت اولین پیروزى خانگى فصل به سر مى برند.
از قضا، حریف رو در روى سپاهان هم حال و روز خوشى ندارد و مثل تیم اصفهانى تا به اینجا تنها یک مرتبه 

رنگ برد در لیگ هفدهم را دیده اســت تا فقط یک پله باالتر از میزبانش در رده سیزدهم جدول جاى خوش 
کرده باشد.

این شباهت در جایگاه فعلى البته در نوع خود اتفاق عجیبى است زیرا سیاه جامگان پس از راهیابى به لیگ برتر و در 
دو فصل قبلى حضورش در سطح اول فوتبال ایران هم همواره براى بقا تالش مى کرده و نتایج این فصلش در راستاى 
روند گذشته است. درمقابل، براى سپاهان که عنوان ُپرافتخارترین تیم لیگ برتر را یدك مى کشد قرار داشتن در رده هاى 

نزدیک به قعر جدول وضعیتى تاریخى و کامًال نامتعارف محسوب مى شود.
ســپاهان در آخرین میزبانى خود از ســیاه جامگان با گل هاى احســان حاج صفى و 
جالل الدین على محمدى در مقابل تک گل مهران عسگرى در ورزشگاه فوالدشهر 

حریف مشهدى را شکست داد. نتیجه اى که اگر روز جمعه در ورزشگاه نقش جهان 
تکرار شود به منزله خروج موقتى طالیى پوشان اصفهانى از بحران خواهد بود.
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مهدى طارمى با وجود محرومیتى که از سوى فیفا نصیبش شده در بازى دوستانه 
تیم ملى ایران برابر روسیه در ترکیب اصلى تیم ملى قرار گرفت. او در این بازى یک 
پاس گل عالى به سردار آزمون داد و در حمله و دفاع یکى از مؤثرترین بازیکنان تیم 

ملى ایران بود.
اما این نمایش عالى از بهترین مهاجم حال حاضــر فوتبال ایران بیش از هرچیزى 
موجب حسرت و افسوس شد؛ چرا که او باید بخاطر یک اشتباه عجیب و غیرحرفه 

اى چهارماه از تمام میادین رسمى فوتبال دور باشد. طارمى اما آنقدر خوب هست که 
«کارلوس کى روش» باوجود محرومیت او را به عنوان بازیکن اصلى در بازى دشوار 
برابر روسیه به میدان بفرستد و در حالى که بازیکنانى مانند سردارآزمون و جهانبخش 
در خط حمله ایران تعویض شدند او درون زمین بود. آقاى گل فوتبال ایران در دو فصل 
گذشته در بازى برابر روسیه همان مهدى طارمى آماده بود که با پیچ و تاب هاى تنش 
همیشه جایى میان توپ و مدافع قرار مى گرفت. گل تیم ملى ایران به روسیه کامًال 

امضاى مهدى طارمى را پاى خودش دارد، گلى که او با اتکا به فرم بدنى و کنش هایش 
در قبال توپ براى سردار آزمون ساخت. مهاجم محروم تیم ملى و پرسپولیس این بار 
وقتى ناگهان میان توپ و بازیکن حریف قرار گرفت و مدافع روسیه را شوکه کرد، حتى 
با شارژ این بازیکن خودش را روى زمین نیانداخت و با گام هاى بلند منحصر به فردش 
در شش قدم، سردار را با گل خالى تک به تک کرد. با دیدن این نمایش تنها مى توان 

گفت:« آقاى طارمى چرا ما را از وجودت محروم کردى؟»

نمایش عالى و حسرت برانگیز آقاى گل مقابل روسیه
 چرا ما را از وجودت محروم کردى؟! 

هافبک سابق تیم هاى سپاهان و ذوب آهن ظرف 
ده روز، هم ملى پوش شــد و هم دو بازى ملى در 

کارنامه خود به ثبت رساند.
به گزارش ایمنا، وقتى نزدیک به دو هفته پیش 
اکبر ایمانى براى اولین بــار در تمرین تیم ملى 
شرکت کرد تصور مى شــد که نام او نیز در ادامه 
به مانند بســیارى دیگر از بازیکنان آماده لیگ 
خط خواهد خورد اما برخالف پیش بینى نام این 
هافبک 25 ساله اهل پارس آباد اردبیل در لیست 
27 نفره تیم ملى براى دیــدار با تیم هاى توگو و 

روسیه قرار گرفت.
بازیکن سابق تیم هاى پایه و بزرگساالن سپاهان 
هفته پیــش اولین بازى ملى خــود را برابر توگو 
انجام داد. «کارلوس کــى روش» در دیدار برابر 
این حریف آفریقایى البته بیشتر به نفراتى میدان 
داد که کمتر فرصت بازى پیدا مى کنند. از این رو، 
حضور ایمانى در دیدار با توگو شــاید به تنهایى 
نشانگر تداوم حضورش در جمع ملى پوشان نبود 
اما وقتى مرد پرتغالى در دیدار دوستانه مهم برابر 
روســیه هم دقایقى به هافبک پیشین ذوب آهن 
بازى داد معلوم شد که او براى جام جهانى روى 

این بازیکن حساب باز کرده است.
اگر نمایش محصول آکادمى سپاهان و بازیکن 
حال حاضر پدیــده در ادامه تحــت تأثیر افول 
احتمالى تیم باشگاهى اش کمرنگ نشود او این 
شانس را خواهد داشت تا نه فقط براى همراهى 
تیم ملى در بازى دوستانه که جهت حضور در جام 

جهانى هم مسافر روسیه شود.

او مسافر روسیه مى شود؟

آمده است که بماند

استقالل در نخستین مســابقه با هدایت 
«وینفرد شفر» مى تواند به رتبه اى تک 

رقمى در جدول لیگ برتر دست پیدا کند.
 تیم اســتقالل در هفته نهم لیگ برتر در 
ورزشگاه آزادى از فوالد میزبانى مى کند. 
در این مسابقه شفر، سرمربى آلمانى آبى 
ها براى اولین بار روى نیمکت مى نشیند و 
این تیم را هدایت مى کند. نکته قابل توجه 
درباره بازى این هفته استقالل، تک رقمى 
شــدن آبى ها در صورت پیروزى مقابل 
فوالد است. استقالل شــانس خوبى در 
اختیار دارد تا براى اولین بار در این فصل به 

رتبه اى تک رقمى برسد.
استقالل که اکنون با اندوخته 8 امتیازى در 
رتبه یازدهم جدول قرار دارد، در صورتى 
که فوالد را شکســت دهد، 11 امتیازى 
مى شود و به رده هاى باالتر مى رسد. اگر 
ذوب آهن مقابل پدیده شکست بخورد، آن 
وقت استقالل مثل ذوب آهن 11 امتیازى 
خواهد بود و در آن صورت استقالل تحت 
هدایت شفر به ذوب آهن زیر نظر امیر قلعه 

نویى مى رسد.

  پرســپولیس این هفته در لیــگ برتر با 
استقالل خوزستان بازى دارد و بازى هفته 
بعدى این تیم در لیگ مقابل اســتقالل 
تهران است. با توجه به این مسئله، خطر از 
دست دادن دربى بازیکنانى را که دو اخطاره 
هستند تهدید مى کند. شجاع خلیل زاده 
و فرشــاد احمدزاده دو بازیکن دو کارته 

پرسپولیس هســتند. اما با توجه به 
عدم حضور احمــدزاده مقابل 
استقالل خوزستان، خلیل زاده 
تنها بازیکن پرسپولیس خواهد 
بود که با دریافــت کارت زرد 

دربى را از دست خواهد داد.

استقالِل شفر، یک برد تا 
ذوب آهِن قلعه نویى

« شجاع» از دربى 
محروم مى شود؟

آماده باش به ذوب آهن براى  آسیایى شدن
واگذارى نفت به «جهانیان» ممنوع شد

روند واگذارى مالکیت باشــگاه نفت به شرکت طالییه در 
حالى که قرار بود ظرف روزهاى گذشته نهایى شود با دستور 

مقام قضائى تا اطالع ثانوى متوقف شد.
به گزارش «ورزش ســه» ظرف روزهاى گذشته جلسات 
مهمى براى واگذارى مالکیت باشگاه نفت به شرکت طالییه 
و حمیدرضا جهانیان برگزار شد و در حالى که قرار بود این 
کار نهایى شود اما با دستور دادسراى فرهنگ و رسانه این 

موضع تا اطالع ثانوى منتفى شده است.
رضا گل محمدى، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در 
این رابطه گفت: «ما جلسه اى در رابطه با واگذارى باشگاه 
نفت جلسه داشتیم که نامه اى از ســوى بازرسى شعبه2 
دادسراى فرهنگ و رسانه به ما ابالغ شد که بر اساس آن از 
ما خواسته شد تا اطالع ثانوى از هرگونه نقل و انتقال این 
باشگاه به شرکت طالییه تا اطالع ثانوى خوددارى کنیم.»

او همچنین اضافه کرد:« قرار اســت با آقاى قاســم زاده 
مسئول این پرونده در دادسراى فرهنگ و رسانه صحبت 
هاى نهایى را داشته باشــم و بعد نسبت به اقدامات بعدى 

تصمیم گیرى کنیم.»
گل محمــدى همچنین در رابطه با اینکه سرنوشــت تیم 
نفت که یکى از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آســیا 
هم هست چه خواهد شــد گفت: «ما به همین دلیل باید 
هرچه سریع تر تکلیف این باشگاه را مشخص کنیم چون 
محدودیت زمانى داریم و اگر دیر شود آن وقت سهمیه نفت 

در لیگ قهرمانان آسیا از بین خواهد رفت.»

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان تهــران در رابطه با این 
موضوع که اگر مسئله مالکیت نفت مشخص نشود تکلیف 
نماینده ایران در آسیا چه خواهد شد گفت: «اگر به هر دلیلى 
این اتفاق نیافتد احتماًال سهمیه باشگاه نفت اتوماتیک وار 
توسط AFC به تیم دیگرى داده مى شود. به این ترتیب که 
توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا از میان تیم هاى رده هاى 
چهارم تا هشتم، ســهمیه به هرتیمى که شرایط و مجوز 

حرفه اى بودن را داراست، واگذار خواهد شد.» 

*ذوب آهن جانشین نفت
بر اساس گفته مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران اگر 
تکلیف مالکیت و اخذ مجوز حرفه اى باشگاه نفت به زودى 
مشخص نشود، AFC یکى از تیم هاى چهارم تا هشتم را که 
شرایط و مجوز حرفه اى را دارند، جایگزین این تیم خواهد 
کرد. با توجه به اینکه تیم چهارم لیگ برتر فصل قبل تیم 
ذوب آهن بوده است و این باشگاه نیز شرایط حرفه اى بودن 
را دارد، به نظر مى رسد در صورتى که نفت از لیگ قهرمانان 
حذف شود، ذوب آهن جانشین این تیم خواهد شد. حتى از 
اصفهان خبر مى رســد که طى روزهاى گذشته به باشگاه 
ذوب آهن براى حضور در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیاى 
فصل آینده اعالم آماده باش شــده است. با این وصف و با 
توجه به اینکه کار واگذارى باشگاه نفت پیچیده تر از قبل 
شده است، به نظر مى رسد ذوب آهن جانشین این تیم در 

آسیا شود.

فضاى مجازى و سلبریتى  ها به کمک آینده سازان آمدند
در شرایطى که تالش هاى صورت گرفته براى پیدا 
کردن اسپانسر و حامى مالى براى تیم آینده سازان 
میهن جواب نداد، باید دید موج رسانه اى ایجادشده 
و ورود سلبریتى ها به ماجرا، مى تواند به کمک این 

تیم بیاید یا خیر؟
به گزارش فارس، از چند مــاه قبل بود که زمزمه ها 
در خصوص انحالل تیم فوتبال آینده سازان میهن 
نجف آباد به گوش مى رســید و بازیکنان و مدیریت 
باشگاه از لزوم پیدا کردن اسپانسر صحبت مى کردند.

در ادامه نیز خبر مذاکره با باشــگاه سپاهان مطرح 
شــد و جامعه ورزش امیدوار بودند با تحت حمایت 
رفتن این تیم توســط باشــگاه اصفهانى، قهرمان 
لیگ، نگرانى از بابت فعالیت نداشــته و بتواند دور 
از استرس هاى همیشــگى، از قدرت فوتبال بانوان 
استان دفاع کند. با این  حال مذاکره با باشگاه سپاهان 

به دالیل نامعلوم به نتیجه نرسید و بى نتیجه ماندن 
سایر تالش ها نیز موجب شد تا شامگاه دوشنبه، خبر 
انحالل تیم قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال 

بانوان مطرح شود.
انتشــار این خبر، واکنش هاى زیادى را در فضاى 
مجازى به همراه داشــت و حتى ماجــرا به پخش 
زنده تلویزیونى و پخش خبرى یکى از شــبکه هاى 
سیما نیز رســید. در این میان، برخى مدعى مذاکره 
با اسپانسرهاى خصوصى شــدند و سلبریتى ها نیز 
به روال مرســوم، براى دفاع از حقوق تضییع شده 
بانوان فوتبالیســت، در صفحه هاى شخصى خود 
عکس هایى از تیم آینده سازان میهن و فیلم مربوط 
به گالیه بازیکنان این تیم را گذاشــتند.مدیرعامل 
باشــگاه آینده ســازان نیز در گفتگوهاى سریالى با 
رسانه هاى مختلف، با آب وتاب به تشریح وضعیت 

بى پول این تیم پرداخته و تاریخ انحالل این تیم را تا 
رسیدن احتمالى اسپانسر به تأخیر انداخت.  قرار بود 
لیگ برتر فوتبال بانوان پس از یک  بار تأخیر از جمعه 
هفته جارى شروع شود که بازهم به تأخیر افتاده و در 
فرصت باقیمانده تیم آینده سازان شانس دوباره اى 
براى پیدا کردن اسپانسر پیدا مى کند اما آنچه مسلم 
است پیدا شدن احتمالى اسپانسر نیز نباید بر وضعیت 
عجیب این تیم و شرایط پیرامونى آن سایه بیاندازد و 
حق جامعه ورزش و رسانه است که از حقایق مهمى 

با اطالع شوند.
در صورتى  که انحالل آینده ســازان قطعى شــود، 
پرونده اى براى مقصران این اتفاق انتشار پیدا مى کند 
که مسئوالن ورزشى و البته مدیرعامل آیند ه سازان 
هم در آن ســهم دارند و واقعیت هاى زیادى بیان 

خواهد شد.

 در یکى از حساس ترین دیدارهاى هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتسال باشگاه هاى 
کشور، دو تیم فوتسال گیتى پســند اصفهان و حفارى اهواز در ورزشگاه پیروزى اصفهان به 

مصاف هم رفتند.
به گزارش تســنیم، این دیدار در حالى آغاز شد که گیتى پســند براى جا نماندن از کورس 
قهرمانى نیاز مبرم به 3 امتیاز آن داشت و در آن سوى میدان نیز حفارى اهواز که در رده چهارم 
جدول رده بندى جاى دارد براى رسیدن به جمع مدعیان قهرمانى چشم به حداکثر امتیاز این 

دیدار دوخته بود.
نیمه نخست این دیدار با نتیجه 3 بر 2 به سود حفارى اهواز به پایان رسید اما در پایان، این 
دیدار جذاب با نتیجه تساوى 4 بر 4 به پایان رسید تا شاگردان افضل با یک امتیاز این دیدار، 
زمین مسابقه را ترك کنند. به این ترتیب  تیم فوتسال گیتى پسند در پایان هفته سیزدهم لیگ 

برتر سقوطى یک پله اى را در جدول رده بندى تجربه کرد.

تى پسند در جذاب ترین دیدار هفته
وى گی

تسا

شکست سوریه  قربانى گرفت

رونمایى رسمى از گسترِش آقا فیروز

شکست تیم ملى فوتبال سوریه برابر استرالیا 
باعث شد تا یک تماشاگر سورى دچار سکته 
مغزى شود و جانش را از دست بدهد. تیم ملى 
فوتبال سوریه در دیدار برگشت انتخابى جام 
جهانى 2018 روسیه برابر استرالیا به میدان رفت و با نتیجه 
2 بر یک تن به شکست داد. جدال دو تیم در پایان وقت 
اصلى با تساوى یک بر یک به پایان رسید. در وقت هاى 
اضافى استرالیا توسط «کیهیل» به گل رسید. در حالى که 
بازى در آستانه به پایان رسیدن بود، «عمر السوما» توپى 
را به تیر دروازه زد تا حسرت سورى ها از این حذف شدن 
چند برابر شود. «سمیر کوریه» یکى از هواداران تیم ملى 

فوتبال سوریه آنقدر از این شکست برابر استرالیا متأثر شد که 
دچار سکته مغزى شد و جان خود را از دست داد.  سمیر از منطقه 

حسکه سوریه بود و در داروخانه کار مى کرد.

تیم گسترش فوالد امروز در چارچوب هفته نهم لیگ برتر رودر 
روى پیکان تهران مى ایستد.

به گزارش ورزش سه، در دیدار آغازین هفته نهم لیگ برتر 
امروز  از ساعت 16 پیکان پذیراى گسترش فوالد خواهد بود. 
آبى پوشان فوتبال تبریز که به تازگى هدایت تیم خود را به 
فیروز کریمى سپرده اند، امیدوارند از این هفته روند خوبى پیدا 

کنند و در جدول لیگ برتر باال بیایند.
کریمى اگرچه در اولین بازى که به عنوان ســرمربى روى 
نیمکت گسترش فوالد نشست، مقابل نفت مسجدسلیمان 
در جام حذفى به برترى یک بر صفر رسید؛ اما او در لیگ برتر و 
در یک مسابقه مهم امروز به دنبال نشان دادن عیار خود است.
کریمى بعــد از موفقیت هاى قبلى در بــاال آوردن
 تیم هاى بحــران زده، انگیزه زیــادى دارد تا 

گسترش فوالد را از قعر جدول رهایى دهد و بى تردید از بازى 
با پیکان براى موفقیت استارت خواهد زد.

او که سابقه حضور در گسترش فوالد را نیز دارد، ابزارهاى الزم 
را نیز در اختیار گرفته و شرایط براى موفقیتش تقریباً مهیاست.

دستدادن دربى بازیکنانى را که دو اخطاره 
هستند تهدید مى کند. شجاع خلیل زاده 
فرشــاد احمدزاده دو بازیکن دو کارته  و

پرسپولیس هســتند. اما با توجه به 
عدم حضور احمــدزاده مقابل 
استقالل خوزستان، خلیل زاده 
تنها بازیکن پرسپولیس خواهد 
که با دریافــت کارت زرد  بود

دربىرا از دست خواهد داد.

شکست سوریه  قر
شکست تیمملى فوتبال سوریه برابر استرالی
باعث شد تا یک تماشاگر سورى دچار سکته
مغزى شود و جانش را از دست بدهد. تیم ملى
فوتبال سوریه در دیدار برگشت انتخابى جام
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فرمانده انتظامى شهرســتان بجنــورد از یک مورد 
اسیدپاشى پدر و پسر بر روى هم درشهرستان بجنورد 

خبر داد.
پاکدل اظهار داشت: سه شنبه شــب در پى تماس با 
مرکز فوریت هاى پلیســى مبنى بر وقــوع یک فقره 
درگیرى و اسیدپاشى در یکى از محله هاى شهر بجنورد 

بالفاصله مأمورین در محل حاضر شدند. 
وى افــزود: با توجه به حساســیت موضوع بالفاصله 

شــخصًا در محل حاضر شده و در بررســى هاى اولیه 
مشخص شد پسرى به محل کار پدرش مراجعه مى  کند 

و به دلیل اختالف با هم درگیر مى شوند. 
پاکدل تصریح کرد: در این درگیرى ابتــدا پدر بر روى 
پسر 24 ساله اش اسید مى ریزد و پسر از ناحیه گردن دچار 
آسیب مى  شود و در ادامه درگیرى پسر نیز روى پدرش 

اسیدپاشى مى کند که پدر از ناحیه چشم آسیب دیده است. 
وى خاطرنشان کرد: بالفاصله مصدومین توسط عوامل 
اورژانس به مرکز درمانى انتقال مى یابند و تحت مداوا 

قرار مى گیرند. 
فرمانده انتظامى بجنورد بیان کرد: کارهاى درمانى براى 
مصدومان انجام شده و در این خصوص پرونده تشکیل 

شده و در دست بررسى است .

فرمانده انتظامى اســتان خوزســتان از شناسایى و 
دســتگیرى قاتل فرارى در کمتر از یک ســاعت در 

شهرستان شوش خبر داد.
ســردار حیدر عباس زاده گفت: در پــى اعالم مرکز 
فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر نزاع دسته جمعى 
و کشته شــدن یک جوان 27 ســاله و مجروح شدن 
ســه نفر از شــهروندان در یکى از مناطق شهرستان 
شــوش، بالفاصله عوامل انتظامى به محل درگیرى 

اعزام شدند.
وى افــزود: با توجه بــه اهمیت موضوع دســتورات و 
راهکار هاى عملیاتى به کارآگاهان پلیس آگاهى ابالغ 

شد.
ســردار عباس زاده با بیان اینکه از همان لحظات اولیه 
کارآگاهــان پلیس آگاهى با انجــام اقدامات تخصصى 
و بررســى آثار به جا مانده،  محل اختفــاى قاتل فرارى 
را در کمتر از یک ساعت شناســایى کردند، ادامه داد: با 

هماهنگى مراجع قضائى در یک عملیات ضربتى عامل 
جنایت و نزاع دسته جمعى در مخفیگاهش دستگیر و یک 
قبضه اسلحه شکارى که متهم با آن اقدام به قتل کرده 

بود، کشف شد.
فرمانده انتظامى اســتان خوزستان با اشــاره به اینکه 
متهم در تحقیقــات پلیس بــه بزه انتســابى اعتراف 
و انگیزه قتــل را اختالفات ملکى عنوان کرده اســت، 
افزود: متهم پس از تشکیل پرونده راهى مراجع قضائى

 شد.

رئیس پلیس پایتخت از دســتگیرى عوامل شکســتن 
شیشه هاى برخى مغازه ها و آتش زدن یک مسجد خبر داد 
و اعالم کرد: در صحبت هایى که با برخى متهمان داشتیم 
اعالم کردند تحت تأثیر جوسازى یک شبکه ماهواره اى 

اقدام به برخى اقدامات خالف کرده اند.
سردار حســین رحیمى در جمع خبرنگاران، به موضوع 
حادثه آتش سوزى در یکى از مساجد تهران اشاره کرد و 
گفت: همانطور که مى دانید بر اثر هیجاناتى که برخى ها 
در فضاى مجازى ایجاد کردند، عده اى اقدام به تخریب 
شیشه چند بانک کردند که بعد از شروع این ماجرا پلیس 
وارد عمل شد. وى افزود: با اقدام پلیس، افرادى به همراه 

تفنگ هاى بادى و ساچمه اى دستگیر شدند.
سردار رحیمى در خصوص انگیزه متهمان از این اقدامات 
گفت: صحبت هایى که با برخى از متهمان داشتیم اعالم 
کردند تحت تأثیر جوسازى یک شبکه ماهواره اى اقدام 

به این کار کردند.

وى تصریح کرد: البته قطعاً با اغماض و عطوفت اسالمى 
با اینهــا برخورد مى شــود و به احتمال زیــاد همه آزاد 

مى شوند زیرا اکثراً جوانان هیجانى زیر 30 سال بودند.
فرمانده انتظامى تهران بزرگ در پاســخ به اینکه حادثه 
آتش سوزى مسجد چه بوده است، گفت: آن هم از همین 

دست بوده اما فعالً  امکان توضیح بیشتر وجود ندارد.

بامداد روز سه شنبه هفته جارى در یکی از مدارس شبانه 
روزي شهرســتان اهر از توابع استان آذربایجان شرقی، 
دختر دانش آموزي با خونریزي مغزي رو به رو شد و به 
دلیل شرایط جسمانی بسیار بد با اورژانس هوایی به تبریز 

منتقل شد.
به گزارش تابنــاك، این دختر دانش آموز 14ســاله که 
«زهرا» نام دارد و در کالس دوم متوســطه دبیرستان 
شــبانه روزي شهرســتان اهر تحصیل می کند، بنا بر 
آنچه در رسانه هاي محلی به آن اشاره شد، داراي سابقه 
بیماري قبلی بود و خونریزي مغزي او نیز به همین دلیل 
اتفاق افتاد؛ حادثه نگران کننده اي که این دانش آموز  را 

به کما برد.
پس از بروز مشکل جسمانی براي زهرا که گفته می شود 
پس از نماز صبح به وجود آمد، بالفاصله تیم پزشکی بر 
سر بالین او حاضر شد و نظر به شرایط جسمانی بسیار بد 
و نبود امکانات کافی، این دانش آموز با اورژانس هوایی 

راهی بیمارستان امام رضا (ع) شهر تبریز شد.
محمد رضا شــادلو، روابط عمومی آمــوزش و پرورش 
شهرستان اهر در مورد دلیل بروز این حادثه گفت: پس 

از اینکه این دانش آموز با مشکل خونریزي مغزي رو به 
رو شد در مورد وضعیت ســالمتی او از خانواده استعالم 
صورت گرفت و مشخص شد که این دانش آموز داراي 

سابقه بیماري قبلی بوده است.
پیگیري هاي تــازه از وضعیت کنونی ایــن دانش آموز 
حکایت از آن دارد کــه زهرا هم اکنون در کما به ســر

 می بــرد و در بیمارســتان امــام رضــا (ع) تحت نظر 
متخصصان و جراحان مغز و اعصاب است.

این دانش آموز شاغل به تحصیل در مدرسه شبانه روزي 
که اهل یکی از روستاهاي محروم شهرستان اهر است، 
بنابر ادعاي مسئوالن در حالی از یک بیماري خطرناك 
رنج می برده و هر لحظه احتمال بروز حادثه براي او وجود 
داشته است که متولیان آموزش و پرورش شهرستان اهر 
از این مهم بی خبر بودند و خانواده او نیز از ارائه اطالعات 

در این باره به مدیران مدرسه امتناع کرده اند.
از آنجا که در مدرسه شــبانه روزي خلیج فارس اهر نیز 
همانند بقیه مدارس کشــور آزمایش و معاینات پزشکی 
تخصصی از دانش آموزان گرفته نمی شود، دانش آموز به 
کما رفته چاره اي جز جنگیدن با بیماري تا چنین روزي 

که به کما برود را نداشته است.
در این بین باید رسالت آموزش و پرورش و مدیران مدرسه 
شــبانه روزي را به دقت مورد ارزیابی قرار داد و پرسید 
چگونه در طول مدتی که این دختر نوجوان در مدرســه 
شبانه روزي و زیر نظر آنها مشــغول به تحصیل بود از 

وجود چنین بیماري و مشکل بزرگی مطلع نشده بودند؟ 

بی توجهی به سالمت دانش آموزان، زهراي 14 ساله را به کما فرستاد!

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس گفت: 
شکســتگى دودکش موتورخانه ســبب نشت گاز 
مونواکسید کربن در خوابگاه دانشــگاه شهرکرد و 

فوت دانشجوى پزشکى شده است.
اکبــر ترکــى در حاشــیه بازدیــد از خوابگاه هاى 
دانشگاه هاى علوم پزشکى شهرکرد اظهار داشت: 
در پى فوت دانشجوى پزشکى دانشگاه شهرکرد با 
تشکیل جلسه کمیسیون بهداشت اعضاى کمیسیون 
رأى به تشکیل کمیته ســه نفره براى بررسى علت 

حادثه دادند.
وى افزود: در پى این ســفر خوابگاه دانشگاه مورد 
بررســى قرار گرفت که بــا توجه بــه اظهارنظرها 
در مــورد مرگ ایشــان علــت حادثه انتشــار گاز

 مونواکسید کربن است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: 
در بررسى هاى اولیه بر روى سه مشعل در موتورخانه 
خوابگاه مشخص شد دودکش یکى از مشعل ها دچار 
شکستگى و گاز مونواکسید کربن از این طریق نشت 

کرده است.
ترکى خاطرنشان کرد: ابعاد مختلف حادثه از سوى 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس، کارشناسان 
گاز، نظام مهندسى، کارشناسان دادگسترى بررسى 
و جمع بندى آن طى روزهاى آینده انجام و منتشــر 

مى شود.
وى با بیان اینکه ســاخت این خوابگاه چند ســال 
طول کشیده و حدود دو سال گذشــته افتتاح شده 
است، گفت: با بررســى هاى انجام شــده در سایر 
اســتان ها ســاختمان  خوابگاه هاى دانشگاه هاى 
علــوم پزشــکى از اســتانداردهاى الزم برخوردار

 نیستند.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس ادامه 
داد: براســاس برنامه ششم توسعه بخش خصوصى 
بایــد در زمینــه بهســازى خوابگاه هــا ورود پیدا 

کند.
به گزارش تسنیم، شــامگاه 14 مهرماه دانشجوى 
اصفهانى رشته پزشکى دانشگاه شهرکرد بر اثر نشت 

گاز مونوا کسید کربن ایست درگذشت.

جزئیات جدید از علت مرگ دانشجوى اصفهانى

واژگونى یک دستگاه خودروسوارى در بلوار سیمون 
بولیوار در شــمال غرب تهران دختر 18 ساله اى را 
راهى بیمارستان کرد. علت وقوع این حادثه از سوى 

کارشناسان پلیس راهور در دست بررسى است.
ســاعت 12 ظهر روز سه شــنبه رهگذران با دیدن 
واژگون شدن یک دستگاه خودروســوارى در بلوار 
سیمون بولیوار، سراسیمه موضوع را به سامانه 125 

اطالع دادند که ســتادفرماندهى آتش نشانى تهران 
بى درنگ آتش نشانان ایستگاه 94 را رهسپار محل 

حادثه کرد.
به گفته داود کرمى، افســر آمــاده منطقه یک آتش 
نشانى تهران، یک دســتگاه خودروسوارى ماکسیما 
با سه سرنشین از مسیر شــرق به غرب بلوار در حال 
حرکت بود کــه ناگهان به دلیل نامعلومى از مســیر 
اصلى منحرف شــد و بر روى سقف در قسمت پیاده 

رو واژگون شد.
وى اضافه کرد: به دنبال واژگونى خودرو دو مرد 19 
ساله بدون هیچ آســیبى از درون خودرو خارج شدند 
ولى یک دختر 18 ساله که مجروح شده بود در داخل 

این وسیله نقلیه محبوس شد.
داود کرمــى تصریح کرد: آتش نشــانان به محض 
حاضر شدن در محل حادثه با قرار دادن عالئم هشدار 
دهنده در صحنه حادثه،  عملیات ایمن سازى را انجام 
دادند و سپس فرد محبوس شده را که از ناحیه سر و 
گردن دچار آسیب دیدگى شــده بود از اتاقک خودرو 
خارج کرده و تحویــل عوامل اورژانــس حاضر در

 محل دادند.

چپ شدن ماکسیما با 2 پسر و یک دختر

پدرى اعضاى خانواده اش را به آتش کشید
پدر یک خانواده اقدام به خودسوزى خود و سه عضو 

دیگر خانواده اش در کالرآباد کرد.
زکریا اشکپور، سخنگوى مرکز فوریت هاى پزشکى 
مازندران با بیان اینکه حادثه ســوختگى در شــهر 
کالرآباد چهار مصدوم برجاى گذاشــته است گفت: 
در این حادثه کــه در کالرآبــاد رخ داد، پدر خانواده 
اقدام به آتش زدن خود، همسر و دو فرزندش با بنزین 

کرده است.
وى افزود: در این حادثه پدر 55 ساله دچار سوختگى 
95 درصد، مادر سوختگى باالى 90 درصد، دختر ده 
ساله ســوختگى 100 درصد و دختر 16 ساله دچار 
سوختگى حدود 75 درصد شده اند و پس از اقدامات 
اولیه  توسط پایگاه سلمانشهر و عباس آباد به شهید 

رجایى تنکابن منتقل شدند.

پدر و پسر
 روى هم اسید ریختند!

قتل و نزاع دسته جمعى 
به دلیل اختالفات ملکى

حمله به یک
 آرایشگاه زنانه

 در تبریز
اراذل و اوباش به یک آرایشگاه در تبریز 
حمله کردند و طال و جواهرات حاضران 
در آرایشگاه به سرقت رفت.  شامگاه سه 
شنبه چهار مرد در حالى که قمه در دست 
داشتند به یک آرایشگاه زنانه در شهرك 

ارم تبریز حمله کردند.
این اوباش بعد از دیدن ترس و وحشت 
حاضران در آرایشــگاه، آنهــا را تهدید 
کردند و طال و جواهــرات زنان حاضر 
در آرایشــگاه را دزدیدند. آنها بعداز این 
ســرقت پا به فرار گذاشتند و تحقیقات 

پلیس در این خصوص ادامه دارد.

تقصیر یک شبکه ماهواره اى بود

مدیرعامل شــرکت بازرگانى، زمانى که براى وصول 
طلب میلیاردى اش کمک خواست، نمى دانست گرفتار 

اخاذى سیاه مى شود.
اوایل شهریور امسال مدیرعامل یک شرکت بازرگانى 
با حضور در پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران از جوان 
شرورى به اتهام ســرقت خودروى اپتیمایش شکایت 

کرد.
شــاکى به افســر تحقیق گفــت: «چنــدى پیش به 
تعمیرگاهى رفته بودم که به طــور اتفاقى با جوانى که 
جویاى کار بود، آشنا شــدم. او حتى به من مى گفت اگر 
بخواهم مى تواند طلب هایم را وصول کند. این آشنایى 
ادامه داشت تا اینکه یک روز از من چهار میلیون تومان 
خواست تا مشکالت خانواده اش را حل کند. دلم سوخت 
و این پول را بــه او قرض دادم. او متوجه شــده بود که 
وضع مالى ام خوب اســت و از مردى طلــب میلیاردى

 دارم.»
وى افــزود: «آن جوان مدتــى بعد که بــه دفترم آمد 
مدعى شد بدهکارم را کتک زده و او حاضر شده بدهى 
میلیاردى اش را بدهد. به ایــن رفتارش اعتراض کردم 
که او مدعى شــد بابت این کار باید صد میلیون تومان 

پول بپردازى که قبــول نکردم و گفتم کار اشــتباهى 
انجام داده اســت. اما او مرا تهدید کرد و رفت. منشى ام 
موضوع را پیگیرى کــرد که معلوم شــد گفته هاى او 
دروغ اســت و ســراغ بدهکارم نرفته و فقط قصد باج 

خواهى داشت.»
وى گفت: «دو روز بعد ســوار اپتیمایم شده و شرکت را 
به قصد خانه ترك کردم، جوان مزاحم در خیابان راهم 
را سد کرد که متوقف شدم. او با قمه مرا به مرگ تهدید 
و از خودرو بیرون انداخت و با ســوار شدن به خودروى 
اپتیمایــم متوارى شــد. به کالنترى رفتم و شــکایت 
کردم. همان موقع خانمى که منشــى ام اســت با من 
تماس گرفت و خبر داد جوان شــرور به شرکت آمده، 
همه جا را به هم ریخته و کارکنانم را تهدید کرده است. 
منشــى ام در تماس بعدى اعالم کرد جوان مزاحم آنجا 
را ترك نمى کند و 400 میلیــون تومان پول مى خواهد 
و هر ســاعت صد میلیون تومان به ایــن مبلغ افزوده 
مى شود. او من و خانواده ام را هم به قتل تهدید کرده بود. 
همراه مأموران کالنترى بــه دفترم رفتم که متهم فرار

کرده بود.»
با تشــکیل پرونده قضائى در شــعبه چهارم بازپرسى 

دادســراى ناحیــه 34 تهران و بــا دســتور بازپرس 
رســتمى، مأموران پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران 
جســتجو براى دستگیرى جوان شــرور را آغاز کردند.
چند روز پیش، ســارق شــرور در یکــى از محله هاى 
جنوبى تهران بازداشــت و خودروى سرقتى از او کشف

 شد.
متهم با انتقال به پلیس آگاهى بازجویى و به افسر تحقیق 
گفت: «شــاکى وضع مالى خوبى داشت به همین دلیل 
نقشه اخاذى را اجرایى کردم. حتى با تهدید قمه خودروى 
اپتیمایش را دزدیدم تا در برابر پس دادن آن اخاذى کنم 

اما قبل از اینکه نقشه خود را اجرا کنم، دستگیر شدم.»
مأموران به سرنخ هایى دســت یافتند که نشان مى داد 
ردپاى او در سرقت یک شــرکت در یکى از شهرهاى 

غربى کشور وجود دارد.
مأموران پس از بررســى موضوع، متوجه شدند ماجرا 
صحت دارد و این سارق شرور سه ســال پیش همراه 
دایى اش شبانه، گاوصندوق شرکتى را تخریب کرده و 
200 میلیون تومان پول و چک از آنجا سرقت کرده اند 
که در آن پرونده به طور غیابى به ســه سال حبس و رد 

مال محکوم شدند.

عاقبت کمک خواستن مدیرعامل شرکت بازرگانى از یک جوان 

اخاذى از نوعى دیگر
مردى که به زنى اعتماد کرده بود نمى دانست در 
دام دسیسه اى شــیطانى افتاده است. او به دایره 
اجتماعى کالنترى16 تهران رفت و به کارشناس 

مشاوره گفت:
هنوز ازدواج نکرده ام. مادرم با افتخار از اخالق و 
رفتارم جلِو دیگران حرف مى زند و همیشه به پاکى 
و نجابتم قسم مى خورد اما من اشتباهى کرده ام 
که جوابى براى آن نــدارم. حدود هفت ماه قبل، 
در فضاى مجازى، با دخترخانمى دوســت شدم. 
در کمتر از چند روز، احســاس کردم به او وابسته 

شده ام. از من خواست همدیگر را ببینیم. 
خواســته اش را قبول کردم و چنــد بار همدیگر 
را دیدیم. مى گفت یک ازدواج ناموفق داشــته و 
طالق گرفته اســت. برایم مهم نبود. با دیدن او، 
احساس آرامش مى کردم. هربار برایش کادوهاى 
گرانقیمت و طــال مى گرفتم. یــک مرتبه هم 
حدود 400 هزار تومان قرض خواست. مى گفت 
مى خواهد براى جشــن تولد مــادرش هدیه اى 
بخرد. ادعا مى کرد مادرش از آشــنایى ما باخبر 
اســت و این هدیه را از طرف من به عنوان داماد 
آینده خانــواده به او مى دهد. جو گیر شــده بودم 
و 600 هــزار تومان پول ناقابل بــه او دادم. از او 
اجازه مى خواستم به خواســتگارى اش بروم اما 
بهانه مى آورد که حال پدرش خوب نیســت. در 
آخرین قرار مالقات، به یک رستوران رفته بودیم 
که ناگهان سر و کله یکى از دوستانم پیدا شد. با 
تعجب به این زن جوان نگاه کرد و پس از سالم 
و احوال پرســى، سرســنگین از کنارمان رد شد. 
دوستم، بعد از چند دقیقه، پیامکى فرستاد که این 
زن فردى شیاد است که چند وقت پیش برادرزن 
او را هم سرکیسه کرده و فریب داده است. بدون 
آنکه چیزى بگویم، از رستوران بیرون زدم. دوستم 
در گوشه اى منتظرم بود. وقتى گفتم قرار است با 
این خانم ازدواج کنم، خندید و گفت: «پس تو هم 
مثل برادرزنم فریب پوزخندهاى شــیطانى اش 
را خورده اى». جوابى نداشــتم بدهم. با عجله به 
داخل رستوران برگشتم اما اثرى از آن زن نبود. 
با نگرانى بــه خانه برگشــتم و بعدازظهر همان 
روز به او زنگ زدم. مى گفــت دیگر کارى با من 
ندارد و البتــه اگر پولى به او بدهــم با من کارى 
نخواهد داشــت در غیر این صــورت، آبرویم را 

خواهد برد. 

پشت پرده 
پوزخند شیطان
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در هفته هاى اخیر خبرهاى زیادى در 
مورد معرفى گوشــى هاى جدید نوکیا 
در سه ماهه پایانى سال 2017 منتشر 
شده است. اما به نظر کمپانى فنالندى 
قصد معرفى و عرضه گوشى دیگرى 
تا پایان ســال 2017 را ندارد. بنابراین 
محصوالت نوکیا در ســال 2017 با 
معرفى نوکیا 3، 5، 6 و 3310 جدید آغاز 
و با رونمایى از پرچمــدار این کمپانى 

یعنى نوکیا 8 پایان یافتند.
بر اساس آخرین گزارش ها گوشى هاى 
جدید نوکیا 2 ، نوکیــا 7 و نوکیا 9 در 
اوایل ســال 2018 میــالدى معرفى 

خواهند شد. 

«فیلیپ اشــارو» نــام هنرمندى فرانســوى 
اســت که به تازگى با کمترین امکانات ممکن 
(جعبه همبرگر و دوربیــن آیفون)، مجموعه اى 

از پرتره هاى زیبا و حرفه اى را ثبت کرده است.
اشــارو با ایــن کار قصد داشــته اســت تا به 
عالقه مندان عکاسى نشــان دهد که براى ثبت 
پرتره هاى زیبا و تصاویر حرفه اى و چشــم نواز 
نیاز به تجهیزات پیشــرفته عکاسى نیست و با 
استفاده از یک مقواى همبرگر و دوربین آیفون 

هم مى تواند تصویربردارى حرفه اى انجام داد.
این هنرمند فرانســوى عنصر اصلــى فعالیت 
حرفــه اى و موفــق را پیــش از هــر چیــز،  

خالقیــت و بــه کارگیــرى قــواى فکــرى 
بــراى آزمایــش ایده هــاى نو معرفــى کرده 

است.
 البته عالوه بر تصاویر خــام اولیه، تکنیک هاى 
فتوشــاپ هم براى بهبود آثار نهایى اســتفاده 
شــده اند؛ اشــارو اعالم کرده اســت که براى 
ویرایش این پرتره هاى زیبا از اپلیکیشــن هاى 
و   VSCO ،Photoshop FIX
Lightroom Mobile  که همگى براى

تلفن هاى همراه توسعه داده شــده اند،  استفاده 
کرده است.

اما همانطور که عکاسان حرفه اى مى دان ند،  بدون 
نورپردازى مناسبى که این هنرمند با استفاده از 
وسایلى ساده آن را فراهم کرده است، خلق چینى 

آثار شگفت انگیزى ممکن نیست. 

عاشقان عکاسى سلفى
اپلیکیشن Meitu را از دست ندهند

 گرافیک
 به سبک 

ژاپنــى!

 Kawaii در فرهنگ کشور ژاپن واژه اى وجود دارد به نام
که میزان بامزه بودن کاراکترهاى داخل یک انیمیشن، یک 
کتاب کمیک و یا یک فیلم را مشخص مى کند. این فاکتور 
فرهنگى که نمود آن را در تمام مســائل مردم این کشور از 
نحوه لباس پوشــیدن گرفته تا نحوه  طراحى کاراکترهاى 
داخل بازى هاى ویدئویى مى بینیــد، حاال به تازگى منجر 
به انتشار اپلیکیشنى شده است که به کمک آن، تمام مردم 
جهان مى توانند از این شیوه  منحصر به فرد براى افکت دهى 

. Meitu به تصاویر خود استفاده کنند؛ اپلیکیشن
امروزه عاشــقان سلفى از هر روشــى که بتواند به تصاویر 
آنها جلوه خاصى دهد و آن را از تصاویر دیگر دوســتان و 
آشنایان متمایز کند، شدیداً استقبال مى کنند. پس در زمانى 
که اکثر افکت هاى نرم افزارهــاى گرافیکى دور و برمان 
تکرارى شده اند و آن جلوه  قدیم را ندارند، چه بهتر از اینکه 
مجموعه اى از افکت هاى عجیب و غریب و فانتزى دنیاى 
گرافیکى ژاپن را به تصاویرمان اضافه کنیم؟ این دقیقاً همان 
سئوالى است که پاسخ مثبت به آن، باعث محبوبیت و فراگیر 

شدن اپلیکیشن Meitu در سراسر جهان شده است.
بعد از دانلود این اپلیکیشــن که به صــورت رایگان براى 
سیســتم هــاى عامــل آى او اس (ورژن 6.1.1 بــراى

 آى او اس 8.0 و باالتــر) و اندرویــد (ورژن 6.1.0.2 براى 
اندروید 4.0 و باالتر) قابل دریافت است، کاربران مى توانند 
تصاویر خود را وارد نرم افزار کنند و یا به طور مستقیم از آن 
براى گرفتن تصاویر سلفى استفاده کنند. سپس اپلیکیشن 
Meitu تصاویر و کادربندى چهره را تشخیص مى دهد و 
افکت هاى فوق العاده جذاب، عجیب و منحصر به فردى را 

بر روى آنها اعمال مى کند.
البته جالب است بدانید که اپلیکیشن Meitu بعد از عرضه 
در سال 2008 تا به حال، در کشور چین محبوبیتى افسانه اى 
داشــته اســت و 456 میلیون کاربر فعال این سرویس، به 
طور ماهانه شش میلیارد تصویر را با استفاده از افکت هاى 
آن ویرایش کرده اند و با نصب بــودن بر روى بیش از یک 
میلیارد دیوایس مختلف، پیش بینى شده است که ارزشى سه 
میلیارد دالرى براى کمپانى توسعه دهنده  آن در هنگ کنگ 

به دست آمده باشد.
ذکر این نکته نیز الزم است نسخه آى او اس این اپلیکیشن 
داراى کدهاى عجیبى بوده و نســخه  اندرویــد آن نیز از 
کاربران، دسترســى هاى زیادى را درخواست مى کند. به 
همین دلیلى شــایعاتى مبنى بر اینکه کمپانى ســازنده در 
حال جاسوسى و سرقت اطالعات کاربران بوده است، وجود 
دارد. اما با وجود اینکه فرضیه هایى براى فروش اطالعات 
کاربران به سرویس هاى تبلیغاتى توسط این کمپانى وجود 
داشته است، اما مســئوالن Meitu هنوز پاسخى به این 

تردید نداده اند.
طى چند روز گذشــته، این اپلیکیشــن به شدت در جهان 
محبوب شده است و با تبدیل شــدن به مد جدید عاشقان 
سلفى، بیش از 430 میلیون نفر در خارج از مرزهاى چین از 
آن استفاده مى کنند. اپلیکیشن Meitu تا پیش از این در 
رده  317 بخش تصاویر و ویدئو در اپ استور کشور آمریکا 
قرار داشــت، اما بعد از این به روزرسانى اخیر که به کاربران 
اجازه مى دهد افکت هــاى فانتزى را بــر روى هر تصویر 
اعمال کنند، جهشــى خیره کننده براى آن به وجود آمده و 
به رتبه  چهارم در این دسته بندى صعود کرده است؛ جالب 
است بدانید که این برنامه  ناشناخته توانسته است باالتر از 
اپ هاى رایگان محبوبى نظیر Waze و Yelp قرار بگیرد 
و شاید در آینده و با ادامه  این روند باورنکردنى، حتى بتواند 
جایگاه نرم افزارهایى نظیر اسنپ چت را نیز در این جدول 

به چالش بکشد.
از ماه ژانویه  سال 2016 تا به اینجا، این اپلیکیشن به تعداد 
230 هزار بار از اپ استور ایاالت متحده  آمریکا دانلود شده 
است که در کمال تعجب، 10 درصد از تمام این دانلودها تنها 
در هفت روز گذشته انجام شده  است! چندین و چند قابلیت 
نظیر امکان الغــر کردن و چاق کــردن اعضاى صورت، 
امکان حذف جوش و دیگر زائده هاى پوستى، امکان روشن 
کردن و تیره کردن صورت، امکان بلند کردن و کوتاه کردن 
اعضاى چهره و البته امکان اعمال افکت هاى ویژه اى که 
صورت شما را به یک کاراکتر انیمیشنى تبدیل مى کنند، از 

ویژگى هاى اصلى اپلیکیشن Meitu محسوب مى شود.

البته اگر در موتورهاى جســتجو نام این اپلیکیشن را سرچ 
کنید، با تصاویر فوق العاده جذابى مواجه مى شــوید که به 
شــدت اغراق آمیز هســتند و حتى در گاهى موارد، کمى 
ترسناك به نظر مى رســند. براى ساخت چنین تصاویرى، 
مى توانیــد چندین بار افکت هاى ویــژه  را بر روى تصاویر 
سلفى خود اعمال کنید و دوباره بعد از ذخیره  مجدد، باز هم به 
سراغ افکت هاى بیشتر بروید؛ این گونه است که مى توانید 
عجیب ترین تصاویرى که حتى خود طراحان ژاپنى نیز تصور 

آنها را هم نمى کنند را به وجود بیاورید!                                 

«فیلیپ اشــارو» نــام هنرمندى فرانســوى 
اســت که به تازگى با کمترین امکانات ممکن 

خالقیــت و بــه کارگیــرى قــواى فکــرى
بــراى آزمایــش ایده هــاى نو معرفــى کرده 

است.
 البته عالوه بر تصاویر خــام اولیه، تکنیک هاى 
فتوشــاپ هم براى بهبود آثار نهایى اســتفاده 
شــده اند؛ اشــارو اعالم کرده اســت که براى 

ا ش ک ل ا ا ا ا ت شا ا

خلق پرتره هاى 
زیبا با استفاده از 
جعبه همبرگر و 
دوربین آیفون!

طبق فهرســت منتشر شــده، گوشى هوشــمند آیفون 7 
اپل در نیمه نخســت ســال جارى میالدى 2017، عنوان 
پرفروش ترین گوشى را در جهان به نام خود ثبت کرده است.
مؤسســه IHS Markit فهرســتى از پرفروش تریــن 
گوشى هاى هوشمند سال 2017 را در وبسایت خود ارائه داده 

که گوشى آیفون 7 در صدر این فهرست قرار گرفته است.
در این رده بندى، گوشــى هاى آیفون 7 پالس اپل، گلکسى 
گرند پرایم پالس سامسونگ و آیفون 6 اس مدل 2015 به 

ترتیب در رتبه هاى دوم، سوم و چهارم جاى گرفته اند.
نکته جالب اینجاســت که گلکســى اس 8 و اس 8 پالس 
سامســونگ نیز به ترتیب در جایگاه پنجم و ششــم این 

فهرست قرار گرفته اند.
البته با توجه به آنکه گوشى هاى گلکسى اس 8 و اس 8 پالس 
سامسونگ تنها حدود یک ماه اســت که رونمایى و به بازار 
معرفى شده اند، جایگاه پنجم و ششم براى این گوشى ها 
خیلى دور از انتظار نیست و این دو پرچمدار سامسونگى نسبت 
به سایر گوشى هاى قرار گرفته در این فهرست، هنوز وقت 

دارند میزان فروش خود را در جهان باال ببرند.
گوشــى هاى آیفون 6، آیفون 6 اس و آیفون 7 به ترتیب در 
نیمه نخست ســال هاى 2015، 2016 و 2017 میالدى از 
جمله محبوب ترین و پرطرفدارترین گوشى هاى هوشمند 

بازار بوده اند .

پرفروش ترین گوشى جهان را بشناسید

آمــازون کــه روزگارى تنهــا در زمینــه 
فروش کتــاب و محصــوالت فرهنگى و 
چندرسانه اى فعالیت مى کرد، حاال قصد دارد 

در زمینه فروش دارو نیز فعالیت کند.
 این شرکت که یکى از بزرگ ترین سایت هاى 
خرده فروشى آنالین است قصد دارد تا قبل 
از فرارسیدن روز شــکرگزارى در آمریکا که 
مصادف با دوم آذر ماه است، ارائه این خدمات 

را آغاز کند.
گفته مى شــود آمــازون فرآیند اســتخدام 
نیروهــاى جدید براى فــروش آنالین دارو 
را آغاز کرده و فردى به نــام «اریک فرنچ» 
که مدیــر واحد بخش فــروش خواربار این 
شرکت است، مســئولیت مذکور را بر عهده 

گرفته است.
واحد فروش آنالیــن داروى آمازون، واحد 
مراقبت هاى بهداشتى یا healthcare نام 
خواهد گرفت و براى راه انــدازى آن با تعداد 
زیادى از افراد متخصص مشورت شده است.

منابــع مطلع مى گویند آمــازون در صورت 
موفقیت در اجراى این طرح به طور مستقیم 
داروخانه هم تأ ســیس خواهد کرد. البته این 

کار نیاز به دو سال زمان خواهد داشت.

داروخانه آنالین
 آمازون!

موزیک پلیرهاى موجود در ســطح مارکت اندرویدى گــوگل پلى از امکانــات و قابلیت هاى متنوعى 
بهره برده و کاربران بنا بر نیازهاى خود از هرکدامشــان اســتفاده الزم را مى برنــد. یکى از برترین 
پخش کننــده هایى کــه در چنــد وقت اخیــر مانــور بســیارى بــر روى آن داده شــده و توجه 
 Phonograph Music Player Pro افــراد زیــادى را جلــب کــرده اســت
مى باشد؛ این پلیر که یکى از محصوالت Karim Abou Zeid اســت به گونه اى خاص و با 
متریال دیزاین منحصر به فرد خود امکان دسترسى به انواع فایل هاى صوتى را فراهم کرده و با چارچوب 

بى نظیرش یک تجربه جدیــد را در اختیارتــان مى گذارد. هر چیــزى در زمینه پخش موســیقى در 
دســترس بوده و قادر به بهره بردن از آن هســتید تا جایى که در هنگام پخش فایل هــاى صوتى کاور و 

متن آهنگ دانلود شــده و یا اینکه در صورت نیاز امکان ویرایش تگ هاى هر فایل موســیقى موجود اســت . 
اگر مــى خواهید که آهنگ هاى مــورد عالقه خود را بــه ترتیب اجرا کنید تنها کافى اســت که یک لیســت پخش 

منحصر به فرد ایجاد کنید تا تمامى فایل هاى صوتى با کیفیت فوق العاده پخش شوند! اگر به دنبال یک پلیر موزیک ساده و اما شیک 
و حرفه اى براى تبلت و یا گوشى اندرویدى تان هستید به هیچ وجه Phonograph Music Player Pro  را از دست ندهید.

اپلیکیشن موزیک پلیر فونوگراف اندروید
عى 
ن 
 

 
ب 

 در 
کاور و 

د اســت . 
ک لیســت پخش

کمپانى صاحب  نام مایکروســافت اعالم کرد 
که نســخه بعدى نرم افزار محبوب و کاربردى 
 (Microsoft Office) مایکروسافت آفیس
به زودى براى رایانه هاى شخصى عرضه خواهد 
شد. طبق گفته هاى این کمپانى، تاریخ انتشار 
آفیس 2019 براى نیمه دوم سال 2018 میالدى 

تنظیم شده است.
البتــه گفته شــده کــه نســخه پیش نمایش 
آفیس 2019 اواسط ســال 2018 در دسترس 
عالقه مندان قرار خواهد گرفــت و چند هفته 
پس از آن، شاهد انتشار رسمى اش خواهیم بود.

مایکروسافت آفیس 2019 (همچون نسخه هاى 
قبلى خودش) داراى نرم افزارهاى کاربردى مثل 
 Skype for ورد، اکســل، پاورپوینت و حتى

Business خواهد بود.
از میان برخى ویژگى هاى جدید آفیس 2019 
مى توان به طرح بندى جدید جدول ها براى نرم 

افزار اکسل اشاره کرد. مایکروسافت گفته 
است که جزئیات جدید در رابطه با تاریخ 
انتشار آفیس 2019 و دیگر اطالعات را 
طى چند ماه آینده در دسترس کاربران 

قرار خواهد داد.

تاریخ انتشار
 آفیس 2019 اعالم شد

نوکیا 2 ، نوکیا 7 و نوکیا 9 معرفى خواهند شد
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برنامه هاى روز هفتم هفته نیروى انتظامى در اصفهان
* همایش بزرگ  پیاده روي  خانوادگی  ساعت 7 صبح 

در حاشیه زاینده رود
* رزمایش موتورســیکلت ســواران قانونمند (برون 
شهري) ساعت 9 و30 دقیقه در روستاي اسد اباد مبارکه 
* افتتــاح و راه انــدازي دســتگاه ســونوگرافی و

 آب مقطرگیري و افتتاح اتاق پراتیک امداد و نجات  در 
معاونت بهداد پلیس استان

*افتتاح پروژه کالنترى بهارستان 
*افتتاح پروژه مخابراتی نایین 

* غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا 

* جشنواره ورزشی بزرگ پلیس و مردم ساعت 18 در 
ورزشگاه تختی اصفهان

* ترویج فرهنگ مهدویت ، حجاب، عفاف، امر به معروف 
و نهى از منکر و... 

* تهیه، تولید و پخش مستند شهدا (رهپویان آرامش) 
از رسانه ملى

* تجلیل از خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان
* دیدار با علما، مراجع عظام، معتمدین و شــوراهاى 

اسالمى  

روز شمار هفته ناجا در سال 1396

امى
نتظ

وى ا
 نیر
هفته

139
اه 6

هرم
20 م

1 تا 
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در پی وقوع تصادف بین دو دستگاه خودرو 
که  در ساعت 19 و 30  دقیقه دوشنبه شب  
در بزرگراه اقارب پرســت رخ داد مأمور 
وظیفه شــناس پلیس راهور اصفهان به 
منظور جلوگیري از وقوع حوادث بعدي در اثر 
تغییر مسیر ناگهانی، منتظر رفتگران خدوم 
شهرداري نمانده و بالفاصله جارو به دست 

نسبت به پاکسازي معبر اقدام کرد.
 جادارد  در هفته نیــروي انتظامی خداقوت 

جانانه اي به  عزیزان پلیس داشته باشیم.

پلیس و رویکرد دانش بنیانیپلیس و رویکرد دانش بنیانی
 و پژوهش محوري  و پژوهش محوري 

امروز رویکرد جامعه محورى پلیس مستلزم محوریت 
علم و دانش در جهت افزایش اعتمــاد اجتماعى و 
کارآمدى اســت و در این میان نیروى انتظامى باید 
هرچه بیشتر خود را با دانش روز آشنا سازد تا متناسب 
با شــرایط به ایفاى نقش بپردازد. براى تحقق این 
مهم گام اول حرکت به ســوي طراحی یک پلیس 

«دانش محور» است. 
نکته حائز اهمیت این اســت کــه دانش محورى 
هویت نوین ســازمان هاى معاصربه شمار می آید و 
رویکرد نوینى است که به اقتضاى حاکمیت واقعیات 
جدید بر ساختار و شکل سازمان ها مورد توجه قرار 
گرفته ، این هویت بیانگر ویژگى هاى خاص ماهیت 
سازمان هایى است که به رمز موفقیت خویش نایل 

آمده اند. 
از دیگر ملزومات و مقدمات ایــن مهم می توان به 
تقویت توان یادگیري، تقویت توان یاددهی، تقویت 
توان آینده پژوهی در پلیــس و پیش ضرورت هاي 
مدیریتی شــامل تغییر فرهنگ مدیریت به فرهنگ 

دانشوري اشاره کرد. 
 امروز بــه برکت رهنمودهاي مقــام معظم رهبري 
(مد ظله العالی) و فرماندهان عالیرتبه، مؤمن و متعهد 
ناجا تحولی عظیــم در عرصه علم و دانش و تحقیق 
و پژوهش به وجود آمده اســت و نیروي انتظامی در 
مراکز علمی و فناوري کشور جایگاه خوبی پیدا کرده  
و همگام و همپاي آنها حرکت مــی کند و حتی در 
برخی از موضوعات علمی و فناوري توانسته از آنان  

پیشی بگیرد. 
نیروي انتظامی به سمت علمی شدن باید قدم بردارد 
چراکه در دنیاي امروز جرائم پیچیده شــده اســت 
به طوري که بــدون کار علمی و بــدون ابزار علم و 
دانش دیگر نمی توان بر جرائم فائق آمد و مجرمان

 حرفه اي که از طریق فضاي سایبري امنیت مردم 
را به خطر می اندازند را دســتگیر  کرد و به دســت 

قانون سپرد. 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان نیز در راستاي 
رویکرد دانش بنیانــی و پژوهش محــوري ناجا با 
انعقاد تفاهمنامه هایی با دانشــگاه ها و مراکز علمی 
و همچنین تأســیس مرکز جامع علمی کاربردي و 
ترویج تحقیق و پژوهش زمینه رشد و پیشرفت علمی 
کارکنان خود را فراهم آورده و توانسته روز به روز بر 

دانش و علم کارکنانش بیافزایــد و با وجود حضور 
میلیونی مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در 

طول سال بهترین میزبانی را براي آنان فراهم کند.
کسب رتبه هاي برتر در کشف علمی جرائم، کشف 
علمی  85 درصــدي جرائم،تعالی رفتــار کارکنان، 
ارتقاي سطح حقوق شــهروندي در ناجا، راه اندازي 
مرکز علمی- کاربردي انصارالمهدي(عج) و تحصیل 
بیش از 600 نفــر از کارکنان در مقاطــع کاردانی و 
کارشناســی، ارشــد و دکترا و  قرار گرفتن  نیروي 
انتظامی اســتان در رتبه بندي علمی دستگاه ها از 

جمله نتایج  دانش افزایی کارکنان پلیس است. 

سرهنگ حسین حسین زاده 
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 

 650 هزار تماس عملیاتی شد
پاسخگویی پلیس 110اصفهان به 950هزار تماس شهروندان

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان از پاسخگویی 
مرکز فوریت هاي پلیســی 110 بــه 950 هزار تماس 
شهروندان با این مرکز طی مدت شــش ماهه امسال 

خبر داد.
سرهنگ علی ملکی آهنگران در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
خبري پلیس گفت: در شش  ماهه امسال تعداد 950 هزار  
و 597 نفر با مرکز فوریت هاي پلیسی 110 تماس برقرار 
کردند که از طریق اپراتورهاي این مرکز پاســخگویی 

الزم به آنان ارائه شد.
این مقام انتظامی بیان داشــت:  31 هزار و 163مورد از 
این تماس ها غیر قابل رســیدگی و 334 هزار و 936 
مورد از این تماس ها نیز دریافت مشاوره و راهنمایی از 

کارشناسان پلیس بوده است. 
وي افزود: از بین تماس هاي برقرار شــده 650 هزار و 

627 مورد آن منجر به حضور مأموران در صحنه و اجراي 
عملیات توسط واحدهاي اجرایی و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول در خصوص میزان حضور گشت هاي 
110 در صحنه پس از تماس هاي برقرار شــده با مرکز 
عنوان داشت: براساس ارزیابی ها و بررسی هاي صورت 
گرفته 76/2 درصد از تماس ها زیــر 10دقیقه، 17/5 
درصد باالي 10 دقیقه و 5/7 درصــد باالي 15 دقیقه 

مأموران در صحنه حضور یافتند.
سرهنگ آهنگران در خصوص اقدامات صورت گرفته 
براي سرعت بخشیدن به حضور مأموران 110 در صحنه 
گفت: در این زمینه طرح تفکیک گشت هاي پلیس 110 
از پلیس پیشگیري از چند سال گذشته در کالنتري ها 
آغاز شد که هم اکنون هشــت کالنتري در شهرستان 
اصفهان، چهــار کالنتري در کاشــان، چهار کالنتري 

در نجف آباد و چهــار کالنتري 
در خمینی شهر داراي گشت مستقل 

110 هستند.
وي افزایش ســرعت عمل گشــتی ها، حضور 

سریع واحدهاي گشتی در سر صحنه جرم و کاهش 
نارضایتی شهروندان از نحوه رسیدگی به تماس آنها را از 

جمله مزایاي این طرح عنوان کرد.
معــاون عملیات فرماندهــی انتظامی اســتان خاطر 
نشــان کرد: از زمان عملیاتی شــدن یگان مســتقل

 فوریت هاي پلیسی 110 عملکرد این یگان به صورت 
ویژه در کمیســیون عملیات این فرماندهی به ریاست 
سردار فرمانده انتظامی اســتان بررسی و عملکرد آن 

مورد تجزیه و  تحلیل قرار می گیرد.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی اســتان همچنین 
از اجراي طرح تجمیــع مراکز فوریت هاي پلیســی 
110 استان تا پایان ســال خبر داد و گفت: مکان مرکز
 فوریت هاي پلیسی 110 استان مشخص شده و تا پایان 
سال، ساختمان آن، که مجهز به سیستم هاي دقیق و 

پیشرفته است به بهره برداري خواهد رسید.
این مقام انتظامی طرح تجمیع 110 در مرکز اســتان 
را باعث سرعت بخشــیدن به مأموریت ها، رسیدگی 
به مأموریت ها بــه صورت کارشناســی و حرفه اي و 
جلوگیري از بروز تأخیر حضور مأمــوران در صحنه و 
ارسال گزارش هاي مردمی بدون واسطه به واحدهاي 
عملیاتی عنوان کرد و بیان داشت: این طرح را می توان 
جزو تحوالت ساختاري در نیروي انتظامی دانست که 
مزایاي بسیار زیادي براي مردم به همراه خواهد داشت.  

فرمانده انتظامی استان اصفهان با تقدیر از
 تالش هاي راهوران محلــه و جاده هاي 
روستایی گفت: ان شــاءا... به عنوان اولین 
استان، جشن اســتان بدون تصادف فوتی 

را با اهتمام و جدیت همگانی برگزار کنیم.
به گزارش خبرنگار پایــگاه خبري پلیس، 
ســردار مهدي معصوم بیگــی در همایش 
راهــوران محلــه و تجلیــل از نمونه هاي 
ترافیکی که به مناسبت هفته ناجا و با حضور 
مدیران اداره راه و شهرسازي، استانداري و 
سایر دستگاه هاي دولتی برگزارشد، گفت: 
امنیت مــا یک امنیت مردم پایه اســت و با 
مشــارکت حداکثري مــردم در تولید نظم 

وامنیت می توان روز به روز آن را ارتقا داد. 
وي افــزود: در حوزه جاده هــا و تصادفات
جاده اي مردم هستند که می توانند به پلیس 
کمک کنند و با رعایت قوانین و مقررات آمار 
وقوع تصادفات جاده اي و فوتی را در شهرها 

و روستاها کاهش دهند. 
این مقام انتظامی بیان داشــت: ســازمان 
یک روســتا از ســه رکن اساســی شامل 
«مردم»،«شوراها» و «دهیاران» تشکیل 
شــده که در کنار یکدیگــر در حوزه امنیت 
و انضباط بخشــی، به نحو مطلوبی در کنار 
پلیس ایفاي نقش کــرده و به دنبال هدف 
مشــترکی که همان امنیت پایــدار و مورد 

رضایت همگانی است، هستند. 
ســردار معصوم بیگی ادامــه داد: دهیاران 

روســتاها جایــگاه قانونی دارنــد و داراي 
اختیارات قانونی نیز هستند، به عبارتی قوه 

اجرایی مردم و حاکمیت روستا می باشند. 
وي بیان داشت: خواسته هاي مردم توسط 
دهیاران برآورده و محقق می شــود و این 
عزیزان وظایف شــهرداري هــا را انجام 
می دهند و در نبــود دیگر دســتگاه هاي 
حاکمیتی، عالی ترین فرد در حوزه امنیتی و 
ارتباط سریع مردم با مراجع امنیتی و قانونی 

هستند. 
این مقام ارشــد انتظامی نقــش دهیاران 
روستا را نقشــی بی بدیل و ممتاز دانست و 
گفت: استان اصفهان روســتاهاي زیادي 
دارد و بخش قابل توجهی از جاده هاي این 
استان جاده هاي روستایی است که روزانه 
رفت و آمد زیادي در ایــن جاده ها صورت 

می گیرد. 
معصوم بیگی تصریح کرد: قانون شد آمدي و 
راهنمایی و رانندگی یکپارچه است و قانونی 
که در شــهرها اجرا می شود در روستاها نیز 

همان قوانین باید تعلیم و اجرایی شود. 
وي اظهار داشت: تصادفات فوتی جاده هاي 
روستایی استان اصفهان از 90 نفر در سال 
گذشته به 18 نفر کاهش یافته که این مهم 
حاصل تالش همگان اســت و امیدوارم در 
ســال هاي آینده حتی یک نفر هم نداشته 

باشیم. 
سردار معصوم بیگی اظهار داشت: تصادفات 

جاده اي خسارات جبران ناپذیري براي فرد و 
خانواده دارد که با نهادینه شدن فرهنگ شد 
آمدي می توان از وقوع آنها جلوگیري و این 

دغدغه اساسی و جدي را رفع کرد. 
این مقام انتظامی در ادامه افزود: در ســال 
84 تعداد 28 هزار نفر در جاده ها جان خود 
را ازدست دادند، آمار بسیار نگران کننده اي 
بود که با برنامه ریزي هاي انجام شــده و 
همکاري مردم و همه دســتگاه ها این آمار 
هم اکنون به 17 هزار نفر رسیده که بازهم 
رقم باالیی اســت و امیدوارم در سال هاي 

آینده شاهد کاهش بیشتري باشیم. 
وي با اشاره به اینکه آمار کشته هاي ناشی 
از تصادفات در کشــور ما آمار باال و نگران 
کننده اي اســت تصریح کرد: بــا رعایت 
قوانین، مشــارکت مردمی و همکاري همه
 دســتگاه هاي دولتی می تــوان از وقوع 

حوادث تلخ جاده اي جلوگیري کنیم. 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در پایان 
ضمن تقدیر از همه مسئوالن حاضر در این 
همایش اظهار داشــت: امیدوارم با تالش 
همه دســتگاه ها و مردم، جشنی را بگیریم 
که در جاده هاي استان شــاهد هیچگونه 
تصادف فوتی نباشیم و این هدف با همکاري 
و جدیت همکاران بنده و مردم قابل دسترس 
است و ان شــاءا... به عنوان اولین استان، 
جشن استان بدون تصادف فوتی را با اهتمام 

و جدیت همگانی برگزار کنیم.

امنیت ما، امنیت مردم پایه است


