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فایل ها را به  صورت بى سیم 
در ویندوز 10 به  اشتراك بگذارید

اصفهانى ها هر ماه 2میلیارد تومان صدقه داده اند

قتل مرد جوان در مثلث عشقىاستاندارد شدن محصوالت از داخل واحد تولیدى«فرشتگان» و «کاسپین» دیگرى در راه است؟اصرار نمایندگان براى استیضاح 4 وزیر  کاهش وزن سریع با مواد غذایى شگفت انگیز حوادثاقتصاداجتماع سالمت
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زنگ خطر خالى شدن      
سفره هاى زیر زمینى
 به صدا در آمد

 چک سفید امضا
 فقط 250 هزار تومان!

جهان نما

حذف تعطیالت 
غیرضرورى 

به نفع
اقتصاد کشور

 است

3

یک عضو هیئت رئیسه مجلس 
شوراى اسالمى با تأکید بر ضرورت 
کاهش تعطیلى هاى غیرضرورى 
گفت که افزایش تعطیالت موجب 
آسیب زدن به اقتصاد کشور 
مى شود. غالمرضا 
کاتب با اشاره به 
نظر... 

بعد از تأیید ورود دستمال هاى اعتیاد آور 
به کشور توسط نیروى انتظامى، 

سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با بیان اینکه ماده مخدر دستمال 

خوشبختانه در کشور شیوع 
نداشته است، نسبت 

به مخدرهاى جدید و 
مصرف  ...

3

هشدار ستاد 
مبارزه با 
موادمخدر 
درباره 
«دستمال»

برخورد شدید 13
تعزیرات اصفهان

  با نانوایان 
گرانفروش
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یکى از امکانات جدید ویندوز 10 به نام «اشتراك نزدیک» که در بیلد 
17035 گنجانده شده انتقال وایرلس فایل ها از طریق بلوتوث بین 

دستگاه هایى است که در مجاورت همدیگر قرار 
 Share دارند. براى این کار کافى است روى دکمه

کلیک کنید تا ظرف چند دقیقه فایل ها به اشتراك گذاشته شوند.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان از برخورد شــدید تعزیــرات حکومتى با 
نانوایانى که بى دلیــل و غیرقانونى قیمت نان را 
افزایش داده اند، خبر داد. اسرافیل احمدیه اظهار 
داشــت: پیرامون افزایش قیمت نان هنوز چیزى 
مصوب نشــده و هیچکس حــق افزایش قیمت 

نان را ندارد. 

15
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میوه هست، خریدار نیستمیوه هست، خریدار نیست
نایب رئیس اتحادیه میوه: بازار میوه در شهر اصفهان رونقى ندارد و استقبال مردم از آن اندك استنایب رئیس اتحادیه میوه: بازار میوه در شهر اصفهان رونقى ندارد و استقبال مردم از آن اندك است

4

آمار کمیته امداد استان از 8 ماه سال جارى نشان مى دهد

قتل مرد جوا ادثت انگیز ح

زنگ خطر
سفره هاى
 به

دانیال حکیمىدانیال حکیمى
 این بار این بار

 در نقش  در نقش 
یک مأمور یک مأمور 
امنیتىامنیتى

سیم
ك بگذارید

دیک» که در بیلد 
ق بلوتوث بین 

ذاشته شوند.
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جواب این سئواالت جواب این سئواالت 
را هم بده!را هم بده!
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فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: امروز 
تشکیل بسیج جهانى جبهه اســالم محقق و هسته هاى 

مقاومت در کشورهاى منطقه تشکیل شده است.
سرلشکر محمدعلى جعفرى در همایش بزرگ بسیجیان 
تهران بزرگ در حرم امام راحل(ره) طى ســخنانى اظهار 
داشت: بسیجیان در عرصه هاى مختلف انقالب اسالمى 
نقش تعیین کننده اى ایفا کرده اند و علیرغم کسانى که خود 
را طلبکار انقالب مى دانند، بسیجیان هیچ توقعى نداشته 
و خود را بدهــکار انقالب مى دانند. وى ادامــه داد: امروز 
بسیج به درخت تنومندى تبدیل شده است و باید از برکات 
آن اســتفاده کرد.سرلشــکرجعفرى در بخش دیگرى از 

صحبت هاى خود با اشاره به نقش بسیج در حل بحران هاى 
اجتماعى عنوان کرد: هر جا و در هر بحران و معضل بزرگى 
که نیروهاى مردمى با اعتقاد و انگیزه سازماندهى شدند آن 
معضل و بحران برطرف شد. فرمانده سپاه در پایان خاطر 
نشان کرد: تجربه بسیج در حل معضالت اجتماعى را همه 
مسئوالن کشور باید قدر بدانند و به این نکته توجه کنند که 
در آینده نیز حل این معضالت بدون حضور مؤثر نیروهاى 
مردمى امکانپذیر نیســت. البته در موضوعات اقتصادى 
اراده دولتمردان و مسئوالن براى حل این معضالت نقش 
تعیین کننده اى دارد. سپاه آمادگى خود را براى کمک به حل 

معضالت اجتماعى و اقتصادى اعالم مى کند.

سردار حسین سالمى، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى طى سخنانى در برنامه زنده تلویزیونى 
گفت: خطر داعش بسیار جدى بود و اگر دومینوى اشغال 
شهرها توسط آنها ادامه مى یافت، فاجعه بزرگى جهان 

اسالم و حتى باقى کشورها را تهدید مى کرد. 
جانشین فرمانده سپاه ادامه داد: آنها به دلیل جنایات خود، 
به سالح ارعاب قوى دست یافته و به قابلیت فتح بدون 
جنگ رسیده بودند و  اگر برادران ما مثًال به اربیل نرسیده 
بودند، این شهر را هم تصرف مى کردند. سردار سالمى در 
پاسخ به سئوالى درخصوص تالش داعش براى رسیدن 
به مرزهاى ایران، گفت: زبانه هاى ضعیفى از داعش تا 

چهل پنجاه کیلومترى مرزهاى ما آمدند که با آنها مقابله 
شد و نتوانستند پایگاه قوى داشــته باشند اما اگر بغداد و 
دیگر شهرهاى عراق را مى گرفتند قطعًا ما در مرزها هم 

با آنها درگیر مى شدیم.
جانشین فرمانده سپاه اظهار داشت: ایجاد داعش باعث 
اتحاد رزمندگان افغانستانى و پاکستانى و عراقى و سورى 
و حزب ا... و داوطلبان ایرانى براى مقابله با گروهى شد 

که مرگ برایشان حل شده بود. 
سردار سالمى تأکید کرد: یک ایرانى صرفًا براى تأمین 
امنیت ملى ایران به سوریه نمى رود بلکه امنیت سوریه و 

لبنان را هم تأمین مى کند.

دولتمردان، باید قدردان
 بسیج باشند

اگر داعش بغداد را مى گرفت با 
ما درگیر مى شد

کمک رهبر انقالب به 
زلزله زدگان

  میزان | مبلـغ ده میلیارد ریـال از کمک هاى 
نقدى مـردم که در مراجعـات حضورى بـه دفتر مقام 
معظم رهبرى براى کمک به زلزله زدگان کرمانشـاه 
پرداخت شـده بود بنا به دسـتور رهبر معظـم انقالب 
اسـالمى به منظـور کمک به سـاخت مسـکن براى 
زلزله زدگان غرب کشور به حساب بنیاد مسکن انقالب 

اسالمى واریز شد.

البغدادى در اختیار
 آمریکایى هاست

  تابناك | یک فرمانده در «الحشـد الشعبى» 
عراق اعـالم کرد کـه «ابوبکـر البغدادى» سـرکرده 
گروهک تروریستى داعش که تا کنون از سرنوشت او 
اطالعاتى در دست نبوده، به وسیله نیروهاى آمریکایى 
بازداشـت شـده اسـت. «جبار المعمـورى» گفت که 
آمریکایى ها البغدادى را در اختیار دارند و تا زمانى که 

براى آنها مفید باشد اقدام به اعدام او نخواهند کرد. 

همکارى با عربستان
 مانع گفتگو با ایران نیست

خبرنگارى از سـخنگوى وزارت خارجه    ایرنا |
فرانسـه که در نشسـت خبرى هفتگى این وزارتخانه 
شـرکت کرده بـود،  پرسـید: آیا همـکارى فرانسـه با 
عربستان به رابطه پاریس و تهران آسیب نمى رساند؟ 
«اگنس روماته اسپاین» پاسخ داد: همکارى تاریخى 
ما و عربستان به هیچ عنوان مانعى براى گفتگو با ایرانى 
که نقشى کلیدى در منطقه ایفا مى کند، نیست. فرانسه 
به گفتگوهاى شـفاف خود با ایران ادامه مى دهد تا به 
نگرانى ها بـه ویـژه نگرانى هاى کشـورهاى منطقه 

پایان داده شود. 

سلبریتى هاى بدهکار 
و نعمت زلزله!

  تابناك | یکـى از نزدیـکان آقـاى «ن» از 
سـلبریتى هایى که این روزها در مناطـق زلزله زده به 
سر مى برد و براى کمک به زلزله زدگان شماره حساب 
اعالم کرده اسـت گفت: او در تهران کار ساخت و ساز 
مى کند و ورشکسـت شـده اسـت. این فرد مى گوید: 
مـن مى دانـم کـه او میلیاردها تومـان بدهکار اسـت
 و هر پولـى که بـه حسـابش واریز شـود بـه صورت 
خودکار توسـط بانک به جاى بدهى هایش برداشـت 

خواهد شد! 

ممنوع السخنرانى!
  فارس| در جلسه علنى شـوراى شهر تهران 
بر اساس دستور جلسـه احمد میرلوحى نطق پیش از 
دستور طوالنى را به مدت نیم سـاعت قرائت کرد که 
موجب تذکر شـهربانو امانى دیگر عضو شوراى شهر 
تهران شـد. امانى گفت: نطق هاى پیش از دسـتور به 
مدت ده دقیقه براى هر نفر اسـت و سه نفر مى توانند 
در هـر جلسـه نطق پیـش از دسـتور داشـته باشـند. 
در ادامه محسن هاشمى، رئیس شـوراى شهر تهران 
نیـز گفـت: نطـق آقـاى میرلوحى نطـق نبـود بلکه 
سخنرانى پیش از خطبه محسوب مى شود. وى گفت: 
دیگر تا آخر سـال نمـى توانیـد نطق پیش از دسـتور 

داشته باشید!

آغاز طرح گشت هاى بسیج 
  خبرگزارى صدا و سیما | گشـت هاى 
بسـیج محله محور براى تأمین امنیت پایدار همزمان 
با هفته بسیج در شهرستان بیرجند آغاز شد. سرهنگ 
فالحى، فرمانده ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه بیرجند 
گفت: بسـیجیان واجد شـرایط پایگاه هـاى مقاومت 
بسیج محالت در گروه هاى سه تا پنج نفره از هر پایگاه 
به صورت سـواره و پیاده انجام وظیفه خواهند کردند. 
وى گفـت: نیروهاى بسـیجى پیش از بـه کارگیرى، 
آموزش هاى الزم را فرا گرفتنـد. پیش از این فرمانده 
بسیج از اجراى این طرح در سطح کشور خبر داده بود.

توئیتر

و  پــاوه  نماینــده     خبرآنالین|
جوانرود در تذکرى شفاهى در جلسه روز 
یک شنبه مجلس، به سخنان اخیر مولوى 
عبدالحمید، امام جمعه اهل تسنن زاهدان 
که در کلیپى علت زلزله کرمانشاه را گناه 
مردم آن منطقه خوانده بود، اعتراض کرد. 

 شــهاب نادرى خطاب بــه وى گفت: 
به جــاى پاك کردن اشــک کــودکان 
زلزله زده و کمک به مردم آســیب دیده، 
این چه حرفى است که شما گفته اید؟ در 
طول جنگ تحمیلى مردم کرمانشاه 9هزار 
و800 شهید داده و 900 ُتن مواد منفجره 
بر سر آنان ریخته شد. اینها به جرم کدام 

گناه بود؟
او که از مولوى عبدالحمید مى خواست در 
حیطه مسجد محل خودش سخن بگوید 
تا امثال ریگى از آن محل در نیایند، ادامه 
داد: سخنان شما نه ریشه کارشناسى دارد 
نه ریشه دینى. در بیانات خود دقت کنید تا 
موجب آزار مردم نشــوید. اگر علت زلزله 
گناه مردم باشد، پس مردم بم و ورزقان و 
رودبار و... هم گناهکار بودند که زلزله آمد؟

پزشکیان که ریاست جلســه را برعهده 
داشت خطاب به نادرى گفت: نمایندگان 
سیســتان گفتند که مولوى این کلیپ را 
تکذیب کرده اســت. باید این موضوع را 

مجدداً بررسى کنیم.

«القدس العربى» نوشت: مجتبى فردوسى پور، سفیر ایران در اردن که به صورت ناگهانى 
در روزهاى گذشته فعال شده؛ حداقل در دو صحنه مهم شرکت کرده است. اول هنگامى 
که به همراه موافقان نظام سوریه در مراسم تشییع پدر «طارق خورى»، یکى از اعضاى 
پارلمان اردن حاضر شد و طى این مراســم از عزلت و محاصره اى که مؤسسات اردنى 
بر سفارت وى اعمال کرده اند شــکایت کرد و صحنه دوم، گفتگوى وى با خبرگزارى 
«اسپوتنیک» روسیه بود که به صورت گسترده در خصوص روابط نابسامان ایران و اردن 
صحبت کرد هر چند اظهار داشت نقاط توافق ما با اردن بیش از نقاط اختالف است. بخش 

اصلى سخنان فردوسى پور پیام هایى بود که به نمایندگى از دیپلماسى کشورش ایراد 
کرد و دولت اردن بالفاصه آن را غیر واقعى خواند.

به گزارش منابع آگاه القدس العربى، ســفیر ایران در اردن تالش کرد تهران را مشتاق 
برقرارى رابطه با اردن براى رسیدن به تفاهم در خصوص شبه نظامیان طایفه اى نشان 
دهد. وى گفت هدف ایران در شمال اردن براساس توافق هاى قانونى در آستانه احتیاط 

علیه تحرکات رژیم صهیونیستى است؛ مسئله اى که در گوش اردنى ها نمى رود.
نکته قابل توجه در پرونده روابط با ایران آن است که اَّمان، سفیر خود «عبدا... ابورمان» را 
نزدیک به دوسال است که از محل فعالیتش در تهران دور کرده و این در حالى است که 

فردوسى پور با وجود «بیکارى سیاسى» همچنان در اّمان حاضر است.
در هر صورت، مشخص است که تهران تمایل شدیدى به حفظ سفارتش در اّمان، پایتخت 
اردن دارد و رئیس مجلس نمایندگان این کشور، «عاطف الطراونه» و نخست وزیر سابق 
«طاهر المصرى» از فردوسى پور خواستند نگرانى هاى اردن و اردنى ها را برطرف کند.

المصرى، ایران را دولتى بسیار مهم در منطقه مى داند که قطع روابط با آن دشوار است. 
وى در گفتگو با القدس العربى تصریح کرد مالحظات مستقیمى را در خصوص توجیهاتى 
با سفیر ایران در میان گذاشته که بر مبناى آن ممکن است کشورى مانند اردن عالقه اى 

به روابط مستحکم با ایران نداشته باشد. 
به هرحال، اردن همچنان بر دشوارى گشــایش روابط سیاسى با ایران اصرار مى ورزد. 
مسئوالن اردن در نشست قاهره از لفظ سلطه براى رفتار ایران در منطقه استفاده کردند 

و سفیر ایران، این اظهار نظر اردنى را مبالغه آمیز توصیف کرد.

امیر سرتیپ بازنشسته سیاوش جوادیان، جانشین رئیس 
ستاد ارتش در سال 79 تا 83 که در اولین روزهاى بعد از 
پیروزى انقالب در کردستان جانشین فرمانده لشکر بود، 
در گفتگو با خبرآنالین روایتى از ماجراهاى آن روزها در 
این استان ارائه کرده است. بخش هایى از این گفتگو را 

بخوانید.
آقاى زیبــاکالم که اوایــل انقالب 
نماینده ویــژه بازرگان نخســت 
وزیر دولت موقت در کردستان بود 
مى گویــد آقاى خلخالــى در غائله 
کردستان تأثیر داشــت. آیا اینطور 

بود؟
آقاى خلخالــى هر از چنــد گاهى مى آمد، یک شــام 
مى خورد، ده نفر را اعدام مــى کرد و مى رفت! خودم در 

سقز شاهد بودم یک شام برایش آوردند، عدس پلو بود، 
وقتى میل کرد. تعدادى را اعدام کرد و رفت! ماجرا این بود 
که بعد از ظهر یک روز، افسران کادر سقزى طبق معمول 
به خانه شان رفتند، گروهک ها پادگان سقز را محاصره 
کردند و این افسران نتوانستند به پادگان برگردند. چون 
به پادگان نیامده بودند آقاى خلخالى حکم اعدام آنها را 

صادر کرد.

چه سالى این اتفاق افتاد؟
آقاى خلخالى اواخر ســال 58 آمد و ایــن کار را کرد. او 
همچنان تا ســال 62  گاهى در کردســتان حضور پیدا 

مى کرد.

اعدامى ها سرباز بودند؟

خیر، درجه دار و افسر کادر بودند. شرایط به گونه اى بود که 
نمى شد آنها به پادگان برگردند. براى اینکه اطراف پادگان 
دائم تیراندازى بود. اعضاى گروهک ها، هم از داخل به 
بیرون تیراندازى مى کردند و هم بیرون از پادگان را در 

اختیار داشتند و تیراندازى مى کردند.
در ادامه چنین تصمیماتى بود که به 
آقاى خلخالى توصیه شد که در منطقه 

کردستان حاضر نشود؟
بله، بعداً تصمیم گرفتند آقاى خلخالى نیاید. چون وقتى 
مى آمد، اوضاع به هم مى خورد. مثًال وقتى حکم اعدام 
ده نفر را  مى داد، کلى معترض پیدا مى شــد و در شهر 
تظاهــرات اعتراضى برپــا مى کردند و در حاشــیه آن 
اقدامات غیرقانونى انجام مى دادند. بخاطر اینها بود که 

به او توصیه کردند دیگر به کردستان نیاید.

در روزهاى گذشته زمزمه استیضاح چهار وزیر در مجلس شنیده شده و به رغم اصرار نمایندگان بر اعالم وصول 
استیضاح از سوى هیئت رئیسه مجلس ولى هیچکدام از این استیضاح ها هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته 

است.
به گزارش افکارنیوز، از میان این چهار استیضاح، استیضاح وزیر کشور جدى ترین استیضاحى است که در دولت 
دوازدهم مطرح شده است. به گفته عبدالحمید خدرى، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شوراى اسالمى 

که طراح اصلى این استیضاح است، این استیضاح به امضاى بیش از 30 نماینده رسیده است. 
طراحان این استیضاح در جلسات چهارشنبه هفته گذشته مجلس تالش کردند تا هیئت رئیسه مجلس آن را اعالم 
وصول و در دستور کار قرار دهند اما هیئت رئیسه مقاومت کرد. حتى در جلسه روز چهارشنبه گذشته متقاضیان 
استیضاح وزیر کشور این استیضاح را به مسعود پزشکیان، رئیس جلســه مجلس تحویل دادند اما پزشکیان از 

تحویل و قرائت این طرح خوددارى کرد.
استیضاح على ربیعى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى هم  در نیمه اول آبان ماه در مجلس کلید خورد و حتى به 
امضاى 50 نماینده مجلس هم رسیده است. حسین مقصودى، نماینده سبزوار طراح اصلى این استیضاح است. 
به رغم تالش طراحان این استیضاح براى اعالم وصول این طرح در مجلس اما با مقاومت هیئت رئیسه مجلس، 

این استیضاح هم بالتکلیف است.
همچنین استیضاح محمود حجتى، وزیر جهاد کشاورزى نیز در مجلس مطرح شد. این استیضاح از سوى روح ا...
حضرت پور، نماینده ارومیه در مجلس مطرح شد.  این استیضاح در حد تهدید در مجلس مطرح شده اما از جزئیات 

بیشتر آن از جمله تعداد امضاهاى آن اطالعى در دست نیست.
اســتیضاح محمد بطحایــى، وزیر آمــوزش و پرورش نیز در روز چهارشــنبه دهم آبان در حاشــیه جلســه
علنى مجلس مطرح شد. این اســتیضاح هم در حد تهدید مطرح شده و هنوز به جدیت دو استیضاح وزیر کشور 

و تعاون نیست.

حسین کنعانى مقدم، فعال سیاسى اصولگرا به مسئوالن 
توصیه مى کند کــه اجازه دهند احمدى نــژادى ها، همه 
افشاگرى هاى خود را انجام دهند تا پرونده ها در مسیر قانونى 
قابل رسیدگى باشد. او همچنین به رسانه ها توصیه مى کند 
که طیف نزدیک به احمدى نژاد را بایکوت کرده و بلندگوى 

آنها نشوند. بخشى از گفتگوى او را با نامه نیوز بخوانید.
مشــایى قبل از حضور در دادسراى 
رسانه با انتشار ویدئویى تهدید کرد 
که یک نوار افشــاگرانه آماده انتشار 
دارد. نظرتــان در مــورد اســتفاده 
از روش تهدیــد توســط متهمان 

پرونده هاى قضائى چیست؟
این نوع تهدیدات علیه مســئوالن، قاضى یا قوه قضائیه و 
مسئولین انتظامى کشور خودش جرم است. به آقایان توصیه 
مى کنیم که از کانال هاى قانونى و با روش هاى قانونى به 

دنبال احقاق حقوق خود باشند. 
پیامد این تهدیدات در فضاى سیاسى 

کشور چیست؟
با این تهدیــدات به جامعه القا مى شــود که مســئولین 
پرونده ها یــا نوارهایى نزد ایــن افراد دارند که از افشــا 
شدن آن نگران هســتند. نباید اجازه دهیم که با ادامه این

 روش ها چنین تصورى ایجاد شود.
بهترین روش براى برخورد با تهدیدات 

آنها چیست؟
به نظر من بهترین روش همان روشــى اســت که على 
الریجانى، رئیس مجلس در مقابل احمدى نژاد داشــت. 
او گفت نهضــت بگم بگم جــواب نمى دهــد و هر چه 
مى خواهــى بگو. حتــى وقتــى خواســت در مجلس 
فیلم پخش کند نیــز اجازه داد. باید بــه اینها گفت هر چه 

مى خواهید افشا کنید را بگویید. 
افشــاگریى هایى که مدعى هستند 

خواهند کرد، پیامد منفى ندارد؟
به هرحال هیچکس مصونیت کامل ندارد. لذا بهتر است که 
افشاگرى هایشان را انجام دهند و هر کسى اگر خطایى کرده 

مجازات شود. 
به نظر شما هدفشان از این نوع رفتارها 

چیست؟
بازى با افکار عمومى.

ولى خودشان هم مى دانند که امکان 
بازگشــت به قدرت را ندارند. با بازى 

دادن افکار عمومى دنبال چه هستند؟
مى خواهند با غبارآلود کردن فضاى سیاســى کشور افکار 
عمومى را به نفع خود مدیریت کنند لذا رسانه ها باید در برخورد 
با آنها به نحوى رفتار کنند که آنها به هدفشان نرسند. بهتر 
است نوعى بایکوت خبرى شوند تا نتوانند از افکار عمومى 

سوء استفاده کنند.
بایکــوت خبرى آنها مشــکل را حل 

مى کند؟
مشکل را حل نمى کند اما کمک مى کند که فضا آرام شود 
و مسئولین با آرامش بیشترى به وظایف خود عمل کنند. 
 متأسفانه شاهدیم که برخى رسانه ها به بلندگوى این طیف 

تبدیل مى شوند و این اصًال اتفاق خوبى نیست.

خلخالى یک شام مى خورد، 10 نفر را اعدام مى کرد و مى رفت!

پیشنهاد یک اصولگرا:

اجازه دهید احمدى نژاد و یارانش 
همه افشاگرى هایشان را بکنند

اعتراض نماینده مجلس
 به مولوى عبدالحمید

«نفت»
  فارس| حجت االسالم والمسلمین احمد 
سالک کاشانى، نماینده اصفهان در مجلس گفت: 
«نفت» کلیدواژه فتنه آینده است. جنگ نرم دیگر 
کارى به والیـت فقیه نـدارد و با کلیـدواژه نفت 
است؛ «ن» براى نشان دادن «ناکارآمدى» نظام 
اسالمى است، «ف» به معناى «فتنه انگیزى» و 
«ت» به معناى «تفرقه» است که ما را تا چند سال 

دیگر تهدید مى کند.

اصرار نمایندگان براى استیضاح 4 وزیر سفیر ایران در اردن دقیقاً چه کار مى کند؟!
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بعد از تأیید ورود دستمال هاى اعتیاد آور به کشور توسط 
نیروى انتظامى، سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
با بیان اینکه ماده مخدر دستمال خوشبختانه در کشور 
شیوع نداشته است، نسبت به مخدرهاى جدید و مصرف 

داروهاى ناشناخته توسط خانواده ها هشدار داد.
پرویــز افشــار در گفتگو با تســنیم اظهار داشــت: در 
روزهاى اخیر موضوعى تحت عنوان مخدر جدید با نام 
دستمال هاى اعتیاد آور در فضاى مجازى منتشر شد؛ این 
در حالى است که در سنوات گذشته گزارشى از کشف این 
ماده که در گروه  NPSها دسته بندى مى شود در اختیار 

پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار داشت.

سخنگوى ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه کشف 
این ماده در ســنوات قبل به هیچ وجــه مقادیر عمده و 
قابل توجه نبوده گفت: کشــف این ماده توســط پلیس 
در حد مصارف شــخصى بوده ولى باید توجه داشت که
 NPSها مواد جدیدى هستند که در نقاطى از دنیا شیوع 
پیدا مى کنند ولى خوشبختانه گزارشى از شیوع این ماده 

در کشورمان در دست نیست.
وى با اشــاره به مضرات این ماده جدید گفت: این ماده 
جزو کانابینوئیدهاى صنعتى و آزمایشــگاهى است که 
اثراتى به مراتب بیشتر از حشیش داشته و قدرت تخریب 

باالیى دارد.

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى با تأکید 
بر ضرورت کاهش تعطیلى هاى غیرضرورى گفت که 
افزایش تعطیالت موجب آســیب زدن به اقتصاد کشور 

مى شود.
غالمرضا کاتب با اشاره به نظر مجلس براى لغو تعطیلى 
هشتم ربیع االول اظهار داشــت: در شرایطى که رکود 
اقتصادى در کشــور حاکم اســت بایــد تعطیلى هاى 
غیرضرورى را در کشور کاهش داد و این نوع تعطیالت 
در کشور مدیریت شود تا بتوان با تالش بیشتر، افزایش 

کارآیى و بهره ورى از این شرایط خارج شد.
این نماینــده مجلس اضافه کرد: اگر مقایســه اى بین 

تعطیالت رسمى کشور با تعطیالت سایر کشورها داشته 
باشیم متوجه مى شــویم که میزان تعطیالت ما بسیار 
بیشتر از کشورهاى توسعه یافته و درحال توسعه است. 
اضافه شدن این تعطیالت به برخى تعطیالت غیر رسمى 
که گاها در کشور شاهد آن هستیم باعث آسیب زدن به 

اقتصاد کشور خواهد بود.
کاتب در پایان گفت: یــک فوریت طرح حذف تعطیلى 
هشتم ربیع االول در صحن علنى تصویب شده، هرچند 
به سال جارى نرســید اما در دستور کار مجلس شوراى 
اســالمى قرار دارد و به زودى در صحن علنى مجلس 

مطرح خواهد شد.

حذف تعطیالت غیرضرورى 
به نفع اقتصاد کشور است

هشدار ستاد مبارزه با 
موادمخدر درباره «دستمال»

اسکورت 6 نفره براى «امید»
باالخره تک درناى سـیبرى با تأخیر یک ماهه به تاالب 
فریدونکنـار مازنـدران بازگشـت و سـبب خوشـحالى 
دوسـتداران محیط زیسـت شـد. این درناى معـروف به 
«امید» روز شنبه در تاالب فریدونکنار فرود آمد و معموًال 
تا اوایل اسفندماه در منطقه باقى مى ماند. کورش ربیعى، 
رئیس اداره حیات وحش محیط زیسـت استان مازندران 
با بیان اینکه از َگله غربى درناى سیبرى همین یک مورد 
آن باقى ماند، مى گوید: درنا از فریدونکنار به مناطق و یا 
حوضه آبى دیگر نمى رود؛ این پرنده طرفداران خوبى دارد 

و حدود 6 محیط بان آن را حفاظت مى کنند.

آخرین آمار دانش آموزان فوتى 
در زلزله 

سید جواد ابطحى، عضو کمیسـیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با بیان اینکه بر اسـاس گزارش وزیـر آموزش و 
پرورش، 44 مدرسه به طور کامل تخریب شده اند، گفت: 
23 دانش آموز و چهـار فرهنگى در زلزله جـان خود را از 

دست داده اند.
ابطحى با اشـاره به اینکه بیـش از 300 کالس درس بر 
اثر وقوع زلزله تخریب شده اند، ادامه داد: همچنین هزار 
دانش آموز و صدفرهنگى بر اثر زلزله مصدوم شده بودند 

که به صورت سر پایى مداوا شده اند.

3 بیمارستان در وضعیت زرد
سخنگوى اورژانس کشور گفت: بیمارستان هاى تهران، 
کرج و همـدان به منظـورش پذیرش مصدومـان زلزله 
کرمانشاه، در وضعیت زرد قرار دارند و این بدان معناست که 
پذیرش بیماران همچنان در دستور کار این بیمارستان ها 

قرار دارد.
مجتبى خالدى گفت: در خصوص سرنوشت کادر درمانى 
و بیمارسـتان شـهدا واقع در سـرپل ذهاب گفـت: بعد از 
وقوع زمین لرزه در استان کرمانشاه تمام کادر درمانى به 
بیمارستان شـهدا مراجعه کردند اما مدیریت بیمارستان 
به علت سطح آسیب دیدگى این مرکز، دستور تخلیه آن 

را صادر کرد. 

اهواز، میزبان کمال الملک شد
بسته آثار منتخب محمد غفارى ملقب به «کمال الملک»، 
نقـاش پـرآوازه تاریـخ معاصر ایـران، بـا بهره گیـرى از 
تصویرهاى چاپ شده آثار این هنرمند برجسته دوره قاجار 
در قالب نمایشـگاه «زیبایـى ماندگار» بـه جنوب غربى 

ایران پر کشید.
نمایشـگاه «زیبایى مانـدگار» تصویر 68 تابلـو از گزیده 
نقاشـى هاى کمال الملک، موجـود در موزه هاى کشـور 
را دربرمى گیـرد کـه در مرکـز خوزسـتان بـه میزبانى از 

دوستداران فرهنگ و هنر ایرانى- اسالمى مى نشیند.

کمک نیم میلیون دالرى به ایران
کمیته بین المللى صلیب سرخ محموله اى از اقالم امدادى 
ضرورى به ارزش حدود نیم میلیون دالر، از طریق جمعیت 
هالل احمر ایران به زلزله زدگان کرمانشاه اهدا کرد. دفتر 
نمایندگـى کمیته بین المللـى صلیب سـرخ در تهران با 
هماهنگى و همـکارى جمعیت هالل احمـر جمهورى 
اسالمى ایران محموله اى 340  تنى را طى روزهاى پنج 
شنبه و جمعه به کرمانشاه ارسال کردند تا در اسرع وقت 
و از طریق نیروهاى مستقر هالل احمر در مناطق آسیب 
دیده، میان زلزله زدگان توزیع شود. این محموله شامل 19 
هزار زیرانداز ضد آب، ده هزار بسته لوازم بهداشتى، هفت 
هزارو500 مخزن 20 لیترى آب و هفت هزار و500  بسته 

لوازم پخت و پز است. 

پرداخت بیمه در 
دوران سربازى چگونه است؟

روابط عمومى سازمان تأمین اجتماعى در پاسخ به سئوال 
وضعیت پرداخت بیمه براى مشـموالنى کـه به خدمت 
سربازى اعزام مى شوند، گفت: نیازى به پرداخت حق بیمه 
در دوران سربازى نیست پس از سربازى در صورت داشتن 
دو سال سابقه مى توانید به شعبه تأمین اجتماعى مراجعه 
کنید و با پرداخت حق بیمه سـهم کارگر (7درصد) دوره 

خدمت را در زمره سوابق بیمه اى خود درآورید. 

چرك نویس

در دوره و زمانــه اى که گاهــى برادر براى برادر دســته 
ِچکش را خــرج نمى کند، عــده اى هســتند که خیلى 
راحت براى شــما نه تنها چک مى کشــند بلکــه آن را 
ســفید امضا در اختیارتان قرار مى دهند. کجا؟ در همین 
نزدیکى ها، اگر نشانى شــان را مى خواهید این گزارش را

 بخوانید.
کم نیستند افرادى که به هر دلیلى براى خرید کاال یا ضمانت 
براى گرفتن وام و... نیاز به دسته چک پیدا مى کنند و از آنجا 
که شغل و حساب بانکى شان شرایط داشتن دسته چک را 
ندارد دست به دامان دوست و آشنا مى شوند و هنگامى که 
همه راه ها را مى روند و درها را به صدا در مى آورند و نتیجه 
نمى گیرند ناگهان مطلع مى شوند که بیخ گوش شان در 
همین فضاى مجازى غریبه هایى هســتند که حاضرند 

برایشان چک سفید امضا بکشند.
داستان از این قرار است که به تازگى در برخى نیازمندى هاى 
آنالین و فضاى مجازى برخى با گرفتن مبلغى نه چندان زیاد 
به شما چک سفید امضا مى دهند، اما پشت پرده این چک هاى 
سفید چه مى گذرد و چرا یک غریبه با مبلغى نه چندان سنگین 

چک شخصى اش را در اختیارتان قرار مى دهد.
خبرنگار جام جــم آنالین براى پاســخ به ایــن ابهام ها

 به سراغ یکى دو نفر از فروشندگان چک درفضاى مجازى 
رفته و با آنها تماس گرفته است. فروشنده اول توضیحات 
زیادى نمى دهد و فقط به قیمت و شــرط استعالم تأکید 
مى کند اما نفر بعدى با حوصله بیشترى جواب مى دهد که 

متن پیاده شده گپ و گفت با این دو را مى خوانید:
براى آگهیتون تماس گرفتم.

(مثل یک پیام ضبط شده) قیمت هر برگ چک 500 هزار 
تومنه. فرقى نمى کنه براى چى مى خواهید، براى وام، خرید 

کاال و یا هر چى.
با استعالم؟

به شرطى که استعالم بگیرید و درست باشه! 
براى ضمانت بانکى نیاز به چک دارم. 

شرایط شما چیه؟
این چک ها بــه کار ضمانت نمیان، چــون بخاطِر چک 
برگشتى از حساب، بانک قبول نمى کنه و امکان استفاده 

ازش براى ضمانت بانکى نیست.
پس کارکرد این چک هاى سفید امضا 

دقیقاً چیه ؟
بیشتر موارد شــخصیه مثل خریدن زمان براى پرداخت 
بدهــکارى و یــا خریــد کاال. مــى تونید چــک ها رو 
2 تا 3 ماهه خرج کنیــد. وقتى که چک بــه بانک مى ره 
به دلیِل مســدودى حســاب، چک برگشــت مى خوره، 
زمانى که برگشــِت چــک رو به شــما اطــالع دادن،

به عنوان اینکه چک رو از شخص دیگه اى گرفتید دوباره 

براى پرداختش مهلتى مى گیرید و در نهایت پرداخت رو 
به صورت نقدى قبول مى کنید و چک رو پس مى گیرید. با 
این روش مشکلى هم براى طرفین پیش نمیاد. اگر چک 
رو به حساب بخوابونن مهر برگشــتى مى خوره با عنوان 

مسدودى حساب!
(توضیحات فروشــنده اول در حالى اســت، که فروشنده 
دوم توضیحــات بیشــترى مــى دهــد کــه در ادامه 

مى خوانید.)

قیمت هر برگ چک چقدره؟
هر برگ چک 250 هزار تومنه و من چک رو سفید تحویل 
مى دم و خودتون تاریخ، مبلغ و حتى امضا رو پر مى کنید و 
هیچ مشکل قانونى هم پیش نمیاد، فقط اگر صاحب حساب 
به دلیل سرقتى بودن چک شــاکى باشه مشکل سازه که 
من خودم صاحب حسابم و هیچ مشــکلى هم تا به حال 

پیش نیومده!
یعنى چک رو خودتون امضا نمى کنید؟ 

من نمى تونم به جــاى صاحب چک 
امضا کنم!

من خودم چهار تا امضا دارم و فرقى نمى کنه من امضا کنم 
یا خودتون ولى اگه مشکلى با امضا کردن چک دارید خودم 
امضا مى کنم اما چون چک براى خودم هست مشکلى پیش 
نمیاد، این چک ها جایگاه ضمانت داره نه پرداخت؛ حاال یک 

میلیارد بنویسید.
من جــاى دیگه قیمت کــردم برگى 
500تومن قیمت دادن و شــما 250 
تومن چرا؟ چون حســابتون مسدود 
هست به قیمت کمترى مى فروشید؟

بستگى داره چه اســتفاده اى کنید ولى بعضیا چک تاریخ 
دار میدن. فرض کنید من گردش مالى خوبى دارم و به نام 
شخص دیگه اى حساب دسته چک باز کردم؛ کسى که تا 
به حال جایى حسابى نداشــته. بعد از اون جلوى حسابش 
بازه، گردش حساب داره، چک کامًال درسته منتهى تاریخ 
چک ها رو طورى تنظیم مى کنن که بیشتر از دو ماه دست 
شما نباشه و ده تا 15 روز قبل از موعد تاریخ چک، حساب رو 
مسدود مى کنه و اعالم مفقودى. شخص صاحب حسابم 
معموًال وجهه اجتماعى نداره و نمى تونن راحت پیداش کنن 

و دالل هم کسب درآمدى از این راه مى کنه.
براى من مشکل ساز نمى شه؟

نه فقط باید مراقب باشید کپى چک به جاى اصل به شما 
ندن و قبل از اینکه چک رو بخرى، از فروشنده بخواه که 
عکس چک رو براتون تلگرام کنه، بعدش راحت مى تونى 
از بانک استعالم بگیرى. اما بازهم اگه کپى به شما بدن 
براى شما مشکلى پیش نمیاد اما پولى رو که براى خرید 
چک دادید از دســت رفته. اگر سرقتى باشه مشکل داره 

که قبلش استعالم از بانک بگیرید حتمًا.

قانون چه مى گوید
اما قانون چه نگاهى به این خریــد و فروش دارد؟ براى 
پاسخ به این پرسش سراغ مهدى یوسفى صادقلو، عضو 
کمیسیون آموزش کانون وکالى دادگسترى رفته ایم. 
یوسفى صادقلو با اشــاره به خرید چک هاى سفید بیان 
مى کند: دالالن معموًال افراد ساده که سواد حقوقى کمى 
دارند را پیدا کرده و با کمک آشنایان در بانک ها اقدام به 
افتتاح حساب و گرفتن دسته چک براى این اشخاص مى 
کنند و با پرداخت مبلغى به صاحب حساب از دسته چک 
این افراد براى مقاصد خود بهره مــى برند و به مصرف 
کننده مى فروشند و اگر صاحب حساب به مراجعى جهت 
پیگیرى دسته چک رجوع کند، خریدار چک با خطرات 
جدى از جمله اغفال، ســرقت و یا کالهبردارى و غیره 

مواجه مى شود.

هشدار درباره عواقب پدیده خطرناك خرید و فروش

 چک سفید امضا ، فقط 250 هزار تومان! 

مدیرکل بهزیســتى استان کرمانشــاه با بیان اینکه 
هیچ کودك بى سرپرســتى در نقاط زلزله زده استان 
رها نشده اســت، اخبار منتشــره در فضاى مجازى 
از واگــذارى این کــودکان را درســت ندانســت.
 امیــد قــادرى در خصوص اینکــه برخــى از این 
کودکان بــه خانــواده هاى بــدون فرزنــد واگذار 

شــده اند، گفت: این اخبــار کذب اســت و صحت
 ندارد. 

در همین حال  به گفته فرید براتى سده، معاون توسعه، 
پیشگیرى و درمان اعتیاد ســازمان بهزیستى کشور، 
حدود 24 کودك در زلزله غرب کشــور والدین خود 
را از دســت داده اند؛ از این تعداد شش کودك هر دو

والدین شــان فوت کرده و در حال حاضــر نزد اقوام 
و نزدیکانشان به ســر مى برند لذا تحویل بهزیستى 
نشده اند. یک کودك همچنان در بیمارستان بسترى 
اســت که بعد از ترخیص به بهزیســتى تحویل داده 
مى شود. همچنین یک کودك هفت ساله نیز در یکى 

از مراکز بهزیستى نگهدارى مى شود.

بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانى بهداشــت، 
ســالیانه بیــش از 25 میلیــون نفــر در تصادفــات 
رانندگــى در سراســر جهان جــان خود را از دســت 

مى دهند. 
تصادفات جاده اى نهمین عامــل مرگ و میر در جهان 
محسوب مى شود. این آمار در ایران هم قابل توجه است: 
در ایران حوادث رانندگى پس از آلودگى هوا بیشــترین 
قربانیان را مى گیرد. در ده سال گذشته تلفات جاده اى در 
کشور از 27 هزار نفر در سال به 16 هزار نفر کاهش یافته 
اســت، اما عدد 16 هزار همچنان عدد باالیى محسوب 

مى شود.
مهرداد تقى زاده، معاون وزیر راه و شهرسازى مى گوید: 
کشته شدن 16 هزار نفر در سال به معناى این است که 
در ازاى هر صد هزار نفر جمعیت ســاالنه 20 نفر کشته 

مى شود که این رقم در آمریکا 10/5نفر در ترکیه 8/6نفر 
است. همچنین در اغلب کشورهاى اروپایى این رقم به 

2/5 تا شش نفر مى رسد.
محمد کشــاورزیان، رئیس ســازمان راهدارى و حمل 
و نقل جــاده اى نیز با اشــاره بــه مجمــوع 16 هزار 
تلفات جاده اى در کشــور اظهار داشــت: 30 درصد از 
این تلفات در داخل شــهرها و مابقى در راه هاى برون 
شــهرى رخ داده که بخشــى از آنها در حاشیه شهرها 

هستند. 
با توجه به میزان باالى مــرگ و میر جاده اى که تقریبًا 
چهار برابر کشورهاى اروپایى و سه برابر کشورى مانند 
ترکیه است باید تدبیرى جدى تر اندیشید تا فلش نزولى 
مرگ و میر با شــیب تندترى به ســمت پایین حرکت 

کند.

طى روزهاى اخیر در شبکه هاى اجتماعى اخبارى از 
جذب سرمایه توسط دو استارت آپ نوظهور در کشور 
منتشر شده که ســود حاصل از این ســرمایه گذارى 
به اندازه اى است که در مقایســه با نرخ سود بانکى، 
بیش از 7 برابر است؛ سود سرســام آورى که وسوسه 
باالیى براى سرمایه گذارى در این شرکت ها به وجود 
آورده و احتمال آن مى رود که با جذب ســرمایه هاى 
هنگفــت و ناتوانى در بازپرداخت آن شــاهد اتفاقات 
تلخ چند مــاه اخیر بــراى برخى مؤسســات مالى و 
اعتبــارى همچــون «فرشــتگان» و «کاســپین»

 باشیم.
در آگهى هاى جذب ســرمایه این شــرکت که تحت 
عنوان «فرصت اســتثنایى» معرفى شــده، تصریح 
شــده که بــا ســرمایه گذارى بــراى «اســنپ» و 
«الوپیک»، بــه ازاى هر 9 میلیون تومان، ســودى

 معادل 800 هــزار تومان در ماه به ســرمایه گذاران 
پرداخت مى شــود. همچنیــن در ایــن آگهى ها که 

ضمانت معتبــر را بــراى ســرمایه گذاران تضمین 
کــرده، صراحتــًا عنوان شــده کــه ســود ماهانه 
7 تــا 9 درصــدى بــه ســرمایه گذاران داده خواهد

 شد.
در این آگهى ها که از ســوى تیم «2806» منتشــر 

شده، شــماره تماسى براى کســب اطالعات بیشتر 
درج شده است. شــماره موبایلى که پس از تماس با 
آن، فرد پشــت خط صراحتًا عنــوان مى کند که این 
جذب سرمایه گرچه به صورت مســتقیم از طرف دو 
شــرکت جدید «اســنپ» و «الوپیک» نیست ولى 
شــرکت «2806» که شــماره تماس با آن هم، نام 
شرکت است، این ســرمایه گذارى را به منظور خرید 
موتورســیکلت و تجهیز آن و در اختیــار قرار دادن 
این موتورسیکلت ها به این دو شــرکت بزرگ انجام 

مى دهد. 
مســئوالن انتشــار ایــن آگهــى مدعى هســتند 
کــه ســرمایه گذاران بــه ازاى 9 میلیــون تومان، 
36 ماه ســود 7 تا 9 درصــدى را دریافــت خواهند 
کــرد و 5/5میلیــون تومان از ســرمایه اولیــه آنها 
هــم صــرف خریــد موتورســیکلت و 3/5میلیون 
مابقى نیز صرف تجهیــز موتورســیکلت ها خواهد

 شد.

وعده سود سرسام آور تحت عنوان سرمایه گذارى در اسنپ و الوپیک 

«فرشتگان» و «کاسپین» دیگــرى در راه است؟
تصادف همچنان دومین عامل مرگ در ایران است

والدین 24 کودك در زلزله غرب کشور کشته شدند

عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین پوست ایران 
در خصوص تبلیغات صورت گرفته در فضاى عمومى 
و مجازى در زمینه شامپوهایى که مانع از ریزش مو و 
موجب سیاه شدن موها مى شوند، توضیح داد: در علم 
پزشکى و درمان بیمارى هاى پوست و زیبایى تاکنون 
هیچ درمان قطعى براى ریزش و یا سیاه شدن مو کشف 
نشــده اســت و تبلیغات صورت گرفته در مکان هاى 
عمومى و فضاى مجازى صحت ندارد. محمد ایمانى 
تصریح کرد: محتواى تبلیغات انجام شده کامًال دروغ 
بوده و علم پزشکى این تبلیغات را به هیچ عنوان تأیید 

نمى کند.
این متخصص پوســت و مو ادامه داد: در این زمینه از 
طریق انجمن پوســت و موى ایران نامه هایى براى 
اطالع رسانى به وزارت بهداشت ارسال شده است که 
متأسفانه هیچ پاسخ شفافى از این طرف این نهاد به ما 

داده نشده است.
ایمانى خاطرنشان کرد: معاونت سازمان غذا و داروى 
ســابق نیز طى مصاحبه اى اعالم کرده بود که ورود 
محصوالت فاقد مجوز ســازمان غذا و دارو به بازار و 
تبلیغات کذب براى محصــوالت داراى مجوز از این 

سازمان تخلف محسوب مى شود.
این متخصص پوست و مو تصریح کرد: این موضوع 
نشانگر این است که این محصوالت حتى اگر از سازمان 
غذا و دارو مجوز دریافت کرده باشند بر اساس قوانین 
نظام پزشکى به هیچ وجه اجازه تبلیغات ندارند. تبلیغ این 
محصوالت نه تنها غیرقانونى بوده، بلکه محتواى این 
تبلیغات نیز غیرمجاز و کذب است. عضو هیئت مدیره 
انجمن متخصصین پوست ایران با اشاره به قانون نظام 
پزشکى گفت: طبق این قانون وظایف و اختیاراتى را 
مجلس به سازمان نظام پزشکى داده است که بر اساس 
آن تبلیغ داروها و ذکر خواص درمانى در تبلیغات مواد 
خوراکى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى در رسانه هاى 
عمومى ممنوع اســت. وى در پایان گفت: همچنین 
بر اساس این قانون آگهى و تبلیغات داروها و خواص 
درمانى آنها درصورتى که صرفاً براى پزشــکان باشد، 
بالمانع است اما مشــاهده مى کنیم که این شرکت ها 
برخالف قانون اقدام به تبلیغات این شامپو و محصوالت 

در مألعام مى کنند.

تبلیغ هاى دروغین روى 
بیلبوردها
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ضرورت ترویج 
وقف هاى فرهنگى در شهرضا

مدیـر اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان شـهرضا 
گفت: کمک به اعتالى آموزش و پـرورش جزو نیات 
واقفان شهرسـتان شهرضا نیسـت و باید در این راستا 

فرهنگسازى شود.
محمود رستگار با اشاره به بدهى 165 میلیون تومانى 
آموزش و پرورش شهرضا به اداره اوقاف اظهار داشت: 
سـازمان آموزش و پرورش یک سـازمان اقتصادى و 
درآمدزا نیست بلکه سرمایه اى است و اداره اوقاف و امور 
خیریه باید یک کار فرهنگى در نیات واقفان انجام دهد، 
زیرا در نیات واقفان توسعه اماکن آموزشى و فرهنگى 

مشاهده نمى شود.

تودیع و معارفه ها پشت 
درهاى بسته انجام مى شود

 امام جمعه شهرضا گفت: مدتى است، در شهرضا تودیع 
و معارفه پشت درهاى بسته و بدون سر و صدا صورت 
مى گیرد، اما کسى که سـال ها به مردم خدمت کرده، 

نباید بدون تکریم و تنها با یک قاب تودیع شود.
حجت االسـالم والمسـلمین سـیف ا... یعقوبى اظهار 
داشت: انتظار مى رود همه مسئوالن با هماهنگى هر 
چه بیشتر کارها را پیش برده تا مشکلى ایجاد نشود. وى 
افـزود: تودیع و معارفه هـا باید در جمـع کارمندان و با 
سپاس از فعالیت هاى انجام شده مدیران صورت گیرد.

شرکت27هزار نفر در طرح ملى 
حفظ قرآن کریم 

مدیـرکل اوقاف و امـور خیریه اسـتان اصفهان گفت: 
اوقـاف اسـتان اصفهان در بخـش قرآن پژوهـى رتبه 
نخست کشورى را دارد و امسال 27 هزار نفر در استان 

اصفهان در طرح ملى حفظ قرآن شرکت کردند.
حجت االسـالم والمسـلمین رضـا صادقـى تصریـح 
کرد: اوقاف در سـه حوزه قرآنى، فرهنگـى، موقوفات 
و امامزادگان فعالیت مى کند که به نوعى شهردارى در 
این سـه حوزه فعالیت دارد، از این رو ما آمادگى کامل 
داریم که در جهت فرهنگـى همکارى هاى ویژه اى را 
با شوراى شهر و شـهرداران مناطق 15 گانه و معاونت 
فرهنگى شهردارى داشته باشیم که امیدواریم در این 
دوره بیـش از گذشـته در بحث هـاى فرهنگـى با هم 

همکارى کنیم.

 IP راه اندازى مراکز تلفن
درخطوط لوله 

به همت کارکنان واحد مخابرات شـرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت منطقه اصفهـان، مراکز تلفن قدیمى 
NEC با 50 سال قدمت به مراکز تلفن IP Base(مبتنى 

بر شبکه) تغییر یافت.
عباسـعلى نیکبختان، مسـئول تعمیـرات و نگهدارى 
کابل و فیبرنورى این منطقـه در خصوص پروژه فوق 
گفت: در راستاى بهینه سازى شبکه مخابراتى صنعت 
نفت، مراکز تلفن 40 شماره اى NEC مدل NA40 به 
مراکز تلفن IPBase (مبتنى بر شبکه) اریکسون مدل 

MX-one  تغییر پیدا کرد.

آزادسازى 290 هکتار از 
اراضى رودخانه هاى استان 

مدیر دفتـر مهندسـى رودخانه ها و سـواحل شـرکت 
سهامى آب منطقه اى اصفهان از آزادسازى 290 هکتار 
از اراضى رودخانه هاى استان در دو سال اخیر خبر داد.

احمدرضا صادقى اظهارداشت: در سال 95 بیش از 190 
هکتار از اراضى حریم، بستر و مسیل ها تصرف شده و 
در سال جارى تا کنون بیش از 100 هکتار آزاد سازى در 

استان انجام شده است.
وى با اشـاره به اینکه حفاظت از رودخانه زاینده رود از 
سراب تا پایاب با یگان حفاظت از رودخانه زاینده است، 
گفت: از سـال 94 با برنامه ریزى هـاى صورت گرفته 
حفاظت از رودخانه زاینده رود شکل منظم و مدونى پیدا 
کرده و علیرغم دخل و تصرف هاى گذشته آزادسازى 
هاى گسترده اى انجام شده است که بالغ از صد مورد 

بدون تشکیل پرونده قضائى صورت گرفته است.  

رئیس شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان گفت: 
با جریمه کردن واحدهاى تولیدى در شهرك هاى صنعتى، 
آلودگى محیط زیست برطرف نمى شود و باید به این واحدها 

کمک کرد تا بتوانند آالیندگى را به حداقل برسانند.
محمدجواد بگى اظهار داشت: اصالح آیین نامه شرکت هاى 
خدماتى شهرك هاى صنعتى مى تواند به ارائه خدمات بهتر 
به واحدهاى تولیدى مستقر در شهرك ها منجر شود. وى 
تصریح کرد: قرار گرفتن این اصالحیه در شوراى گفتگوى 
دولت و بخش خصوصى مى تواند به تقویت این شرکت ها 

کمک کند. 
بگى اختصاص بخشى از درآمد شهرك ها به شرکت هاى 

خدماتى را عامل توانمند شدن آنها دانست و گفت: ایجاد درآمد 
پایدار براى این شرکت ها مى تواند نقش مؤثرى در تسریع 
خدمات به واحدهاى تولیدى داشــته باشد. رئیس شرکت 
شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان افزود: رتبه نخست 
واگذارى زمین در شرکت شــهرك هاى صنعتى به استان 
اصفهان اختصاص دارد. وى با اشــاره به 44 میلیارد تومان 
مطالبات ناوصول شرکت شهرك هاى صنعتى از متقاضیان، 
گفت: 24 میلیارد تومان این مطالبات به ده نفر و 20 میلیارد 
به هزار و صد نفر اختصاص دارد و اگر این مطالبات وصول 
شود، مى توان با بخشى از آن ده شهرك را گازرسانى  و فیبر 

نورى نصب کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: مردم نیکوکار استان اصفهان در هشت ماهه سال 
جارى 17 میلیــارد و 177میلیون تومان صدقه پرداخت 

کردند. 
حمیدرضا شیران با اشــاره به مشارکت مردم در صدقه، 
اکرام ایتام و محسنین گفت: این طرح ها در کنار ترویج 
و توسعه انفاق، احسان و نیکوکارى به دنبال بهره گیرى 
از ظرفیت عمــوم مردم و خّیــران بــراى فقرزدایى و 
توانمندسازى نیازمندان در جامعه است. وى بابیان اینکه 
501 هزار و392 صندوق صدقه بزرگ، متوسط و کوچک 
در سطح استان نصب و توزیع شــده است، گفت: مردم 

استان اصفهان امسال بیش از17 میلیارد تومان صدقه 
پرداخت کرده اند.

شــیران عنوان کرد: کمک هاى جمع آورى شده مردم 
براى رفع مشــکالت و نیازمندى هــاى محرومان در 
سرفصل هاى مختلف ازجمله تأمین مسکن، هزینه هاى 
درمانى، اشتغال، تحصیل، تأمین جهیزیه و کمک به امر 
ازدواج جوانان نیازمند هزینه مى شــود. وى با تقدیر از 
کمک مردم و خّیران به نیازمنــدان، افزود: بیش از 469 
هزار و 228 خانوار در استان، مشترك صندوق صدقات 
کوچک کمیته امداد هســتند که با صدقات خود بخش 

بزرگى از مشکالت نیازمندان را برطرف مى کنند.

طلب 44 میلیارد تومانى 
شرکت شهرك هاى صنعتى 

اصفهانى ها هر ماه
 2 میلیارد  تومان صدقه داده اند

نایب رئیس اتحادیه میوه اصفهان گفت: اکنون بازار میوه 
در شهر اصفهان رونقى ندارد و استقبال مردم اندکى کاهش 

داشته است.
محمدصادقى ریاحى با بیــان اینکه رکود اقتصادى همه 
حوزه ها را در برگرفته اســت، اظهار داشت: رکود در حوزه 

میوه و تره بار نسبت به سال هاى گذشته 30 درصد است.
وى افزود: قدرت خرید مردم پایین است و اگر قیمت باال 
باشد، قدرت خرید کمتر مى شــود، با این حال میوه هاى 
خوب در بازار میوه و تره بار وجــود دارد و با کمبود مواجه

 نیست.
نایب رئیس اتحادیه میوه اصفهان با اشاره به پرمصرف ترین 
میوه ها در فصل پاییز و زمستان، بیان داشت: پرتقال، نارنگى 
و انار پرمصرف ترین میوه هاى فصل پاییز و زمستان هستند 
که در حال حاضر با کمبود این سه نوع میوه مواجه نیستیم.

وى پیرامون اعتراض کسبه هاى بازار از اختالف قیمت در 
میدان میوه، گفت: در میدان میوه دو گروه بازرسى وجود 
دارد که یکى از این بازرسى ها از اتاق بازرگانى و دیگرى 
از مجمع امور صنفى در میدان میوه اســت که با مشاهده 

تخلفات به افراد تذکر مى دهند.
ریاحى با بیان اینکه برخى از میوه ها داراى نرخ روزانه هستند 
و با میزان عرضه و تقاضا قیمت آنها هم متغیر مى شــود، 
اظهار داشت: قیمت چنین میوه هایى پس از تعیین در بازار 

به مأموران صنفى گزارش داده مى شود. 

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: احتمال مشارکت شهردارى در 
تخریب دیوار بیرونى خانه تاریخى «ســید جواد نائل» 
وجود دارد. فریدون اللهیارى اظهار داشــت: بر اساس 
نظر کارشناســان میراث، تخریب در این ابعاد نیازمند 
لودر اســت  و براى تردد لودر و کامیــون در آن منطقه 
مجوز شهردارى ضرورى است. وى با بیان اینکه احتماًال 
شــهردارى اصفهان در این تخریب با مردم همکارى 
داشته اســت، گفت: میراث فرهنگى اســتان از طریق 

مراجع قضائى پیگیر شناسایى و محکوم کردن عامالن 
این تخلف است.

اللهیارى از بازســازى مجدد این دیوار مخروبه خبر داد 
و افزود: ســه ماه پیش این بنا براى مرمت اضطرارى 
به پیمانکار سپرده شده بود. مدیر کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: این 
بناى تاریخى در اواخر دوره صفویه ساخته شده و سال 
1354 با شماره 1102 به عنوان یکى از آثار ملى ایران به 

ثبت رسیده است.

مسئول فرهنگى ناحیه بسیج دانشجویى استان اصفهان 
با اشــاره به اجراى بیش از 20 برنامه به مناسبت هفته 
بســیج گفت: دانشــجویان نخبه، مبتکر، مدال آوران 
المپیادهاى علمى و فعاالن حــوزه اقتصاد مقاومتى در 
دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالى استان اصفهان 

تجلیل مى شوند.
محمد زمانى با اشاره به اجراى بیش از 20 عنوان برنامه 
به مناسبت هفته بسیج اظهار داشت: دانشجویان نخبه 
بسیجى، نویسندگان مقاالت علمى در مجله هاى معتبر 
علمى - پژوهشى، دانشجویان مبتکر، دانشجویان مقطع 
دکترا و افرادى که در حوزه اقتصاد مقاومتى فعالیت دارند 

به مناسبت هفته بسیج شناســایى و توسط دفاتر بسیج 
دانشجویى در سراسر دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالى استان اصفهان تجلیل مى شوند. وى افزود: البته 
بخشى از توانمندى دانشــجویان بسیجى در نمایشگاه 
دستاوردهاى بسیج واقع در حســینیه ثارا... سپاه ناحیه 

امام صادق(ع) به نمایش گذاشته شده است.
زمانى بیان داشت: اجراى ویژه برنامه میثاق با شهدا در 
مزار شهداى گمنام دانشگاه هاى سراسر استان اصفهان، 
حضور گســترده دانشجویان بســیجى در گردهمایى 
بزرگ بسیجیان در مصالى نمازجمعه اصفهان، تبیین 
گفتمان سبک زندگى اســالمى و معرفى دستاوردهاى 

بسیجیان دانشجو در نشریات و رسانه هاى دانشجویى 
و حلقه هــاى صالحین، حضور راویــان دفاع مقدس با 
همکارى مرکز حفظ آثار ســپاه صاحب الزمان(عج) در 
دانشگاه ها و برگزارى مســابقات فرهنگى و ورزشى از 
جمله برنامه هایى هفته بسیج است که در دانشگاه هاى 

سراسر استان برگزار مى شود.
وى با اشــاره به فعالیت 34 دفتر بســیج دانشجویى در 
دانشگاه هاى استان گفت: در سه ماه سوم سال 1396، 
اجراى 11 یادواره شهید در دانشگاه هاى سراسر استان 
برنامه ریزى شده که پنج یادواره شهید به مناسبت هفته 

بسیج در دانشگاه ها برگزار مى شود. 

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: اکثر کسانى 
که مالیات نمى پردازند، جزو کســانى هستند که درآمد 
باالیى هم دارند، اما تمام تولیدکننــدگان و افرادى که 
جزو اشخاص حقوقى هســتند دفاتر و مدارك مالیاتى 
دارند و اکثر قریب به اتفاق این افراد مالیات ها را پرداخت 

مى کنند.
مراد امیرى گفت: در ســال جارى 99 درصد اختالفات 
مالیاتى را با اصنــاف حل کردیم که بر اســاس تبصره 
ماده 100 بنا را بر این گذاشــتیم که خــود اصناف هر 
آنچه ابــراز دارند، بر اســاس اظهارنامه هــاى مالیاتى 
بیــان کننــد. وى بیــان داشــت: اصنــاف اصفهان 
با اســتقبال از طرح خود اظهارى به کمــک اقتصاد و 
درآمدهاى عمومى کشــور آمدند و در حدود 95 درصد 
اظهارنامه هاى مالیاتى را توانستیم با این طرح دریافت 

کنیم.
امیرى ادامه داد: اصناف اظهارنامه مالیاتى را بر اســاس 
چارچوبى تســلیم کرده و ارقام را نوشــتند و به  صورت 
اقساط یا به  صورت یکجا مالیات پرداخت خواهند کرد. 
وى افزود: در ســال جارى حداقل مشــکل را با اصناف 
داریم و شاید چیزى در حدود 2 تا 3 درصد اصناف که در 
طرح خوداظهارى شــرکت نکردند، فقط مورد رسیدگى 

قرار مى گیرند.
امیرى در ادامه با بیان اینکه درحــدود 90 یا 95 درصد 
پرونده هاى مالیاتى در سال 96 قطعى شد، عنوان کرد: 
از اصنــاف و نیروهاى اداره مالیاتى تشــکر مى کنم که 
توانستند این موضوع را به اطالع مؤدیان برسانند، برگ 
قطعى پرونده هاى مالیاتى هم ظرف ماه گذشته صادر و 

به اصناف ابالغ شد.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
در استان اصفهان به عنوان یکى از استان هاى صنعتى 
کشور لزوم انجام اقداماتى در راستاى کمک به واحدهاى 
تولیدى، ضرورى است، ابراز داشــت: در سال جارى به 

تمام تولیدکنندگان اعالم شد که دفاتر و مدارك شما را 
مى پذیریم، یعنى نخستین سالى است که در استان تمام 
دفاتر و مدارکى که مؤدیان مالیاتى نوشته و تحویل دادند 

را پذیرفتیم.
وى ادامه داد: در صورت کشــف اســناد و مدارکى به 
غیر از آنچــه مؤدیان اظهــار کرده اند، ایــن موضوع 
توســط اداره امــور مالیاتــى مــورد رســیدگى قرار 

مى گیرد.

■■■
امیرى با بیان اینکه مشــکالت مالیاتــى عمدتًا مربوط 
به سنوات قبل اســت، گفت:  پرونده ها در دادرسى هاى 
مالیاتى در حال انجام اســت و این هم از آن جهت بود 
که پرونده ها را به نتیجه برسانیم و مالیات هاى مربوطه 

وصول شود. 
وى در خصوص بخشودگى جرائم مالیاتى بیان داشت: 
مؤدیــان مالیاتى به  ویــژه تولیدکننــدگان در صورتى  

که اصل مالیات خــود را پرداخت کننــد، از100 درصد 
بخشــودگى جرائم اســتفاده مى کنند، یعنى در واقع در 
صورت پرداخت اصل مالیات ســنوات گذشــته، 100 
درصد جرائم مالیاتى بخشــیده مى شــود و در صورت 
نداشتن توان پرداخت سنوات، تمهیداتى نیز در خصوص 
پرداخت به صورت اقســاط بلندمدت اندیشــیده شده

 است. 
مدیرکل امور مالیات اســتان اصفهان اضافه کرد: با این 

شــیوه، تاکنون موفق بوده ایم و رضایتمندى خوبى هم 
ایجاد شده است. وى اظهارداشت: همچنین با استقبال 
مؤدیان مالیاتى توانسته ایم درآمدهاى مالیاتى و عمومى 
استان را هم تأمین کنیم و نسبت به کل رقمى که براى 
مالیات در کل ســال در اصفهان پیش بینــى کردند، در 
هشت ماهه گذشته چیزى درحدود 87 درصد درآمدهاى 

مالیاتى محقق شده است.
■■■

وى با اشــاره به اینکه درآمدهاى عمومى استان شش 
هزار و 300 میلیارد تومان است، عنوان کرد: درآمدهاى 
عمومى شامل موارد متفاوتى مى شود؛ جرایم راهنمایى و 
رانندگى، خرید نظام وظیفه، هزینه صدور گواهینامه ها و 
هر کارعمومى دولتى که معموًال مبالغ آن به حساب هاى 

دولتى واریز مى شود. 
امیرى در پاسخ به سئوالى در خصوص  فرارهاى مالیاتى 
بیان داشت: متأسفانه اکثر کسانى که مالیات نمى پردازند، 
جزو کسانى هســتند که درآمد باالیى هم دارند و تمام 
تولیدکننــدگان و اکثر قریب به  اتفــاق افرادى که جزو 
اشخاص حقوقى هستند و دفاتر و مدارك مالیاتى دارند، 
مالیات ها را پرداخت مى کنند و نسبت به انجام تکالیف 
قانونى متعهد هســتند که این، هم به  واســطه تعهد و 
هم بررسى دفاتر مالیاتى آنها توســط مأموران مالیاتى

 است.
■■■

وى در پاسخ به این سئوال که چه اقداماتى براى تسهیل 
در امر تولید و خروج از رکود انجام داده اید؟ گفت: مالیاتى 
که ما دریافــت مى کنیم مالیات بر درآمد اســت، یعنى 
اگر کســى اعالم کرد که من درآمدى نداشــتم و دفاتر 
مالیاتى خود در ســال 95 را به ما تحویــل دهد، دفاتر 
آنها را مى پذیریم؛ مگر اینکه اســناد و مدارکى به دست 
آید که خالف آن به دست ســازمان امور مالیاتى کشور 

برسد.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان خبر داد؛

تحقق 87 درصدى درآمد هاى مالیاتى در استان 

دانشجویان نخبه و مبتکر بسیجى اصفهان تجلیل مى شوند

بنا بر اعالم معاون بازاریابى و فروش شــرکت 
سهامى ذوب آهن اصفهان، در هشت ماهه سال 
جارى بیش از 50 درصد کل تولیدات این شرکت 

صادر شده است.
احسان دشتیانه با اشــاره به تولید یک میلیون 
و 500 هــزار ُتنى انواع محصــوالت فوالدى 
در این شــرکت در هشت ماهه ســال جارى، 
اظهار داشــت: از ابتداى سال 96 تا کنون بیش 
از 750 هــزار تن از محصــوالت ذوب آهن به 
14 کشــور دنیــا در چهــار قاره صادر شــده 

است.
وى ارزش این صــادرات را 300 میلیون دالر 
اعالم کرد و افــزود: ارزش صادرات ذوب آهن 
اصفهان یــک درصد کل صــادرات غیرنفتى 

کشور است.
معاون بازاریابى و فروش ذوب آهن با اشــاره به 
برنامــه ذوب آهن براى عبــور از صادرات یک 
میلیون تن محصول در ســال جارى، تصریح 
کرد: شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان در 
دوران پسابرجام در جهت گام برداشتن به سوى 

توسعه صادرات شرکت و افزایش سهم صادراتى 
در بازارهــاى جهانــى اقداماتى انجــام داده 

است.
وى در تشریح این اقدامات گفت: اخذ گواهینامه 
CE-Marking براى صــادرات مجدد مقاطع 

به بازارهــاى اروپا،  اخذ گواهــى CARES به 
منظور توســعه صادرات محصوالت در حوزه
GCC، انگلســتان و آفریقا بر اساس استاندارد 

BS، برون ســپارى محصوالت براى تکمیل 

ســبد محصول صادراتــى، حضــور فعال در 
کنفرانس هــاى بین المللى ســاالنه داخلى و 
خارجى، توســعه بازارهاى صادراتــى و انجام 
تحقیقات میدانى در خصوص مذاکره با مشتریان 
بالقوه بازارهاى هدف و شناسایى نیازهاى بازار، 
تغییر در شرایط پرداخت و تسهیل در انجام آن 
در راستاى تسهیل خرید محصوالت ذوب آهن 
اصفهان، اصالح و گسترش تحویل محصول و 
ایجاد شرایط ویژه براى پروژه هاى ساختمانى 
از اقدامات شــرکت ســهامى ذوب آهن بوده

 است.

آمار 8 ماهه سال جارى نشان مى دهد

صادرات نیمى از محصوالت ذوب آهن
میوه هست، خریدار 

نیست
احتمال مشارکت شهردارى در 
تخریب خانه تاریخى «نائل»
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18 تا 20 آذر؛ برپایى  
نمایشگاه هفته پژوهش 

معـاون توسـعه مدیریـت و منابع انسـانى اسـتاندارى 
اصفهان زمان برگزارى نمایشگاه هفته پژوهش استان 

اصفهان را از 18 تا 20آذرماه اعالم کرد.
حسین سیستانى اظهارداشت: انتظار مى رود کمیته ها از 
روز چهارشنبه هفته جارى(فردا) آماده به فعالیت شده و 
زمان برگزارى نمایشگاه را طى روزهاى 18 تا 20آذرماه 

به مدت سه روز کارى اعالم نمایند.

موقوفات مسجد امام(ره) تحت 
تصرف برخى مسئوالن است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: ترمیم 
گنبد مسـجد امام(ره) به عهده اداره اوقاف نیسـت و در 
خصوص آن با اداره کل میراث فرهنگی اختالف داریم. 
حجت االسـالم والمسـلمین صادقـى اظهار داشـت: 
این مسـجد موقوفـات خوبـى دارد اما بسـیارى از این 
موقوفات تحت تصرف برخى مسئوالن است که حتی 
حق وقف را هم پرداخت نمى کنند. وي با بیان اینکه در 
اصفهان 15 هزار موقوفه به ثبت رسیده که هشت هزار 
موقوفه منفعتی و هفت هزار مورد آن مربوط به مساجد 
و تکایاست، افزود: اوقاف در سـه حوزه فرهنگى، حوزه 
موقوفات و حوزه قرآنى فعالیت مى کند که شهردارى نیز 

در بخشی از این وظایف نقش مهمی دارد.

افزایش نرخ بارورى در استان  
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان اصفهان گفت: نرخ بارورى در این استان افزایش 

یافته و از 1/53 به 1/75رسیده است.
محمد رضا لعلى افزود: با وجودى که نرخ بارورى زنان در 
استان اصفهان در پنج سال گذشته روند صعودى داشته 
و از 1/53 بـه 1/75 افزایش یافته، امـا هنوز از میانگین 
نرخ بارورى کشور پایین تر است. وى با بیان اینکه نرخ 
بارورى استان اصفهان از نرخ بارورى جانشینى نیز پایین 
تر است، اظهارداشت: نرخ بارورى جانشینى 2/1 است 
یعنى اگر نرخ بارورى زیر این عدد باشد، در آینده جمعیت 
رو به کهنسـالى مى رود و دچار رشد منفى جمعیت مى 
شـویم. لعلى همچنین درباره میانگین سـن ازدواج در 
استان اصفهان گفت: میانگین سن نخستین ازدواج در 
میان مردان 28 سـال و دو ماه و در میان زنان 23 سال 

و سه ماه است.

پرداخت مطالبات مؤسسات 
طرف قرارداد بیمه سالمت

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان از پرداخت بیش 
از 80 درصد مطالبات مؤسسات طرف قرارداد این بیمه 
خبر داد و گفت: این مطالبات به داروخانه هاى خصوصى، 
پزشکان و بیمارستان هاى دولتى و خصوصى پرداخت 
شده است. حسین بانک افزود: مطالبات داروخانه هاى 
خصوصى تا اردیبهشت 96، پزشکان و بیمارستان هاى 
دولتى و خصوصى تا دى و بهمن 95پرداخت شده است.
وى با بیـان اینکـه مطالبات تیم سـالمت و پزشـکان 
خانـواده نیز به صـورت على الحسـاب در شـش ماهه 
اول سال 96 پرداخت شده است، گفت: تالش سازمان 
بیمه سالمت، تأمین منابع مالى ارائه دهندگان خدمات 
سـالمت مى باشـد تا مـردم در بخش درمان مشـکل 

نداشته باشند. 

برخورد شدید تعزیرات 
اصفهان با نانوایان گرانفروش

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
از برخورد شـدید تعزیرات حکومتى با نانوایانى که بى 
دلیل و غیرقانونى قیمت نان را افزایـش داده اند، خبر 

داد. 
اسـرافیل احمدیـه اظهـار داشـت: پیرامـون افزایش 
قیمت نان هنوز چیزى مصوب نشده و هیچکس حق 
افزایش قیمت نـان را نـدارد. وى ادامه داد: بازرسـان 
سـازمان صنعت، معدن و تجـارت اسـتان و اداره کل 
تعزیرات حکومتى فعال شدند و اگر کسى بدون اینکه 
هنوز ابالغیه گرانى نان تأیید نهایى شـود، قیمت ها را 
افزایش دهد با آن واحد صنفى به شدت برخورد قانونى 

مى کنند. 

خبر

به گزارش اداره روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان،  
در پى درج مطلبــى در بعضى از شــبکه هاى اجتماعى 
مبنى بر  آلوده بودن اپلیکیشــن مربوط به ارائه خدمات 
الکترونیکى تلفــن ثابت مخابرات منطقــه اصفهان به 
بد افزار  مخرب، شــاه میرزایى، مدیر فناورى اطالعات 
مخابرات اســتان اصفهان، ضمن رد مطلب منتشر شده 
اذعان داشت که  آلوده بودن دســتگاه تلفن همراه  یک 
کاربر بر فرض صحت هم مى تواند علل مختلفى داشته 

باشد .
 وى با اشــاره به انجام بررســى هاى مجدد در روزهاى 
گذشته توســط متخصصین مربوطه، بر عدم آلوده بودن 

نرم افزار  مذکور به هرگونه ویــروس یا بد افزار مخرب 
تاکید کرد.

شــاه میرزایى از کاربران خواســت به منظور جلوگیرى 
از ورود بدافزار به گوشــى تلفن همراه خود، همواره نرم 
افزارهاى کاربردى موبایل را از منبع اصلى دانلود نمایند.

وى ســرویس هاى جدید و به روز مخابراتــى از قبیل 
سرویس شبکه امن ســازمان هاى کشــور (نورونتا) ، 
ســرویس هاى تلفن ثابت، ثبت اطالعات مشترکین و 
واگذارى شماره رند وهمچنین طرح وفادارى Adsl با نرخ 
ویژه ، سرویس هاى همراه اول و نصب اپلیکیشن همراه 

من را از خدمات این شرکت به شهروندان عنوان کرد.

مدیر امور سرمایه گذارى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفــت: 229 طــرح براى دریافت تســهیالت 
گلخانه اى تا پایان آباه ماه به بانک هاى اســتان اصفهان 
معرفى شده اند. کامران بقائى در خصوص آخرین وضعیت 
منابع تسهیالت گلخانه اى در سطح استان، اظهار داشت: در 
راستاى پیشبرد اهداف بخش کشاورزى و کمک به فعاالن 
این صنعت، اقدامات گسترده اى جهت تامین سرمایه مورد 
نیاز کشاورزى استان شکل گرفته است.     وى با بیان اینکه 
منابع پرداخت تسهیالت در این بخش تا پایان آبان ماه را 
مى توان به سه بخش کلى تقسیم بندى کرد، افزود: یکى از 
این منابع، صندوق توسعه ملى با نرخ بهره 14درصد است 

که در این بخش تعداد 31 طرح جهت دریافت تسهیالت 
ثابت به مبلغ 209 میلیارد ریــال و تعداد 149 طرح جهت 
دریافت تسهیالت سرمایه در گردش به مبلغ 137 میلیارد 
ریال به بانک هاى عامل معرفــى و پیگیرى در خصوص 
پرداخت تســهیالت به طرح هاى مورد نظر در دستور کار 
این سازمان است. مدیر امور سرمایه گذارى سازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان ادامه داد: منابع داخلى بانک با 
نرخ ترجیحى و نرخ بهره 15 درصد از دیگر منابع این بخش 
محسوب مى شود که در این زمینه نیز تعداد 49 طرح جهت 
دریافت تسهیالت سرمایه ثابت به مبلغ 180 میلیارد ریال 

به بانک هاى عامل معرفى شده است.

معرفى229طرح گلخانه اى 
براى دریافت تسهیالت

تکذیب آلوده بودن
 اپلیکیشن تلفن ثابت

معاون دانشگاه آزاد اســالمى و رئیس مرکز آموزشى 
فرهنگى سماى استان اصفهان از تحصیل شش هزار 
و 608 دانش آموز و دانشــجو در مراکز ســماى استان 

اصفهان خبر داد.
حمیدرضــا نظرى اظهارداشــت: در حــال حاضر پنج 
هــزار و 509 دانش آمــوز در مقاطع پیش دبســتانى، 
ابتدایى، دوره اول متوســطه، دوره دوم متوسطه و فنى 
و حرفه اى سماى اســتان اصفهان مشغول به تحصیل 

هستند.
وى افزود: مدارس ســما عالوه بر شــهر اصفهان در 
شهرســتان هاى خمینى شــهر، نجف آباد، شــهرضا، 
دهاقان، مبارکه، مجلسى، اردستان، تیران، شاهین شهر 

و دولت آباد فعالیت دارند. 
وى افــزود: 524 دانش آموز در مقطع پیش دبســتانى، 

دوهــزار و 996 دانش آمــوز در دوره ابتدایــى، 150 
دانش آموز در دوره اول متوســطه، 379 دانش آموز در 
دوره دوم متوســطه و 110 دانش آمــوز در دوره فنى و 

حرفه اى در حال تحصیل در این مدارس هستند.
معاون دانشــگاه آزاد اسالمى گفت: توســعه رشته در 
آموزشکده هاى سما از جمله مهم ترین راهبردهاى آینده 
ماست و خروجى این آموزشکده ها در همه رشته ها باید 
دانش آموختگانى باشند که براى ورود موفق به بازار کار 

آماده شده اند.
نظرى خاطرنشان کرد: آموزشکده هاى سما شهرهاى 
استان اصفهان شامل شــهر اصفهان با 2 هزار و 250 
دانشجو، خمینى شهر با هزار و 227 دانشجو و نجف آباد 
با هزار و 781 دانشجو در سال 96 در رشته هاى مختلف 

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان سمیرم دانشگاهى فعال هستند.
از پرداخت تسهیالت اشتغال به متقاضیان این شهرستان 
با اولویت محصوالت گلخانه اى و گیاهان دارویى خبر 

داد.
مهدى قائم مقامى با اشــاره به نیازســنجى پرداخت 
تسهیالت در هر منطقه بر اساس ارائه طرح هاى اولویت 
دار افزود: پرداخت تسهیالت با سود چهار درصد بوده و 
شامل بخش مشاغل خانگى است که از استان اعالم وبه 

شهرستان واصل شده است.
وى با بیان اینکه وام پشتیبان مشاغل خانگى از سه نفر 
تا 10 نفر را تحت پوشــش قرار مى دهد، گفت: داشتن 
مدرك (مجوز، پروانه کســب، مــدرك فنى حرفه اى 

و…)، نداشــتن بیمه تأمین اجتماعى با داشتن شرط 
سنى تا 45 سال، عقد قرارداد بین وام گیرنده و پشتیبان 
که به ازاى هر نفر 10 میلیون تومان وام اعطا مى شود، 
از جمله شرایط اعطاى این تسهیالت با بازپرداخت پنج 

ساله و سود چهاردرصدى است.
وى خاطر نشــان کرد: صنایع غذایى تبدیلى و تکمیلى 
کشاورزى، خدمات گردشــگرى، صنایع دستى، حمل 
ونقل بین شــهرى فناورى اطالعــات، دوخت و تولید 
لباس، قطعه ســازى و مجموعه ســازى بــا رعایت 
مالحظات زیســت محیطى و فرش دســتباف اولویت 
هاى بعدى طرح شــده در بخش پرداخت تســهیالت 

اشتغال به متقاضیان این شهرستان است.

گیاهان دارویى و محصوالت گلخانه اى
در اولویت دریافت تسهیالت

انتقال آب؛ موضوعى که این سال ها و با ادامه خشکى و 
خشکســالى ها در جاى جاى کشورمان شنیده یا مطرح 
شــده و هر از گاه نیز خبرى در این رابطه در رســانه ها 

منتشر مى شود.
یکى از آخرین خبرهایى که به نقل از نماینده ســمیرم 
در مجلس کنونى منتشر شــده، حکایت از منتفى شدن 
انتقال آب از ونک ســمیرم بــه کرمان و رفســنجان 

داشت.
نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم با بیان اینکه طرح 
انتقال آب سمیرم به رفســنجان منتفى شده و این طرح 
خالف عدالت است، گفت: طرح انتقال آب به رفسنجان 
ضربه سنگینى به محیط زیست و بیت المال وارد مى کند 
که خوشبختانه با پیگیرى هاى الزم، این طرح در حال 

حاضر منتفى شده است.
ســلیمى این را هم گفته که، آب ســمیرم در ابتدا حق 
مردم شهرستان سمیرم است و اگر هم پس از تامین آب 
سمیرم، قرار بر انتقال آب به شهر دیگر باشد، اصفهان در 

اولویت قرار دارد.
اما دوباره خبرى منتشر شــده که نشان از مجوز گرفتن 
انتقــال آب ونک به رفســنجان، با دســتور و پیگیرى 
کالنترى، رئیس ســازمان محیط زیســت کشورمان

 دارد.
■■■

عضو شــبکه  تشــکل هاى غیردولتى محیط  زیســت 
چهارمحال و بختیــارى، در همین رابطه گفته اســت: 

انتقال آب ونک سمیرم به رفسنجان مجوز گرفته است.
خاکپور افزود: این طرح با سرمایه گذارى شرکت عمران 
رفسنجان اجرا مى شود و موافقت اولیه وزارت نیرو با این 
پروژه به دهه 70 برمى گردد که همــان زمان که هنوز 
خیلى بحث ارزیابى و مطالبات محیط زیســتى مطرح 
نبود هم نمایندگان منطقه مخالفت شدید با اجراى پروژه 

داشتند و پروژه اجرا نشد.
این فعــال محیط  زیســتافزود: این میــزان انتقال آب 

براساس میزان نرمال آورِد آب طراحى شده، درحالى که 
اکنون براســاس آمار هواشناسى 48 درصد کاهش آورد 
داشته ایم و این یعنى که اصال دیگر آبى براى انتقال وجود 
ندارد و حتى پیش بینى کرده اند که اگر آب کم بود، هم بعد 
از سد و در مسیر بازگشت دوباره رودخانه به چهارمحال، 

آب پمپاژ شود و به سد برگردد.
■■■

تصمیم عیســى کالنترى اما واکنش تند فعاالن محیط 
 زیست را نیز به دنبال داشته اســت. شبکه  تشکل هاى 

غیردولتى محیط  زیستى و منابع طبیعى استان چهارمحال 
و بختیارى در نامه اى از صدور مجــوز انتقال آب ونک 
سمیرم به رفسنجان با دســتور عیسى کالنترى، رئیس 
سازمان حفاظت محیط  زیست خبر و نسبت به پیامدهاى 

آن هشدار داده اند.
این تصمیم در شرایطى گرفته شده که این طرح نه براى 
تأمین آب شرب، بلکه براى کشــاورزى در یک منطقه 
خشــک ایران در دســتور کار قرار گرفته است و نه تنها 
کارشناسان سازمان محیط  زیست، بلکه حتى کارشناسان 

وزارت نیرو نیز با آن مخالف هستند.
فعاالن محیط  زیســت در این نامه نوشــته اند: کارون  
دهشــتناك ترین روزگارانش را مى گذرانــد. تغییرات 
اقلیمى و خشکسالى ها به همراه سدسازى هاى بى رویه و 
پروژه هاى انتقال آب، آورد آن را بشدت کاهش داده است 
و ظرفیت ذخیره و نگهدارى تعداد پنج سد موجود روى 
این رودخانه برابر 14 میلیارد مترمکعب است که با لحاظ 
کاهش شدید آورد کارون در سال هاى اخیر – که ناباورانه 
از 27 میلیارد مترمکعب ســاالنه به 9 میلیارد مترمکعب 

هم رســیده اســت – اضافه بر خالى ماندن این سدها و 
کاهش شــدید ظرفیت تولید برق آنها، آب جریان یافته 
نیز به کمتر از یک ســوم حق آبه آن کاهــش پیدا کرده 

است.
همچنین مجوز طرح انتقال آب سمیرم به رفسنجان که 
از سوى سازمان حفاظت محیط  زیست صادر شده است، 
نه براى تأمین آب شرب، بلکه براى تعادل بخشى دشت 
رفسنجان و به کام پسته کاران و سرمایه گذاران شرکت 

عمران رفسنجان کلید خورده است.
اما از این موارد گذشــته، اشــاره اى کوتــاه به برخى 
گــزارش ها و اخبار منتشــر شــده در گذشــته درباره 
ایــن انتقــال بــاالى 700 کیلومترى خالــى از لطف

 نیست.
نهم اسفندماه 94 رادیو ایران، در بسته خبرى چشم انداز 
بامدادى گزارش مفصلى از آخرین رویدادهاى مربوط به 
طرح انتقال آب ســمیرم به رفسنجان با «عنوان ونک-

سولگان-رفسنجان» پخش کرد.
بعد از آن در بیست و پنجمین روز همان اسفندماه یکى 
از خبرگزارى هاى استان چهارمحال و بختیارى اینگونه 
نوشت: بولدوزرهاى شرکت عمران رفسنجان در «چشمه 
على بُروجن» آغاز به کار کردند. بدون آنکه براى انتقال 
آب ونک سمیرم به رفســنجان مجوزى دریافت کرده 

باشند.
به هــر روى سرنوشــت اجــراى این طــرح، که یک 
سوى آن باغ ها ســیب و ســوى دیگرش مزارع پسته 
رفسنجان قرار دارند، با تناقض گویى هایى همراه است 
که آخریــن خبرهاى آن از زبان کالنترى عنوان شــده

 است.
بد نیست این را هم یاداورى کنیم که از سمیرم اصفهان 
تا رفسنجان در استان کرمان 600 کیلومتر راه و فاصله 
در پیش است. فاصله اى که در حقیقت مشکل از همان 
فاصله هاســت. همین فاصله هاى طبقاتى، جفرافیایى، 

مسافتى و …

سریال دنباله دار طرح 18ساله انتقال آب از ونک سمیرم به رفسنجان

خشک شدن  سیب هاى سمیرم به چه بهایى؟

سرپرســت صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: براى 
بســته بندى  اصولى، صنایع دســتى اصفهان حمایت 
مى شوند و کمپین بسته بندى صنایع در کشور راه افتاده و 

اصفهان میزبان نشستى در این مورد  است.
جعفر جعفرصالحى افزود: اگر عالقه مندانى در این مورد 
وجود دارد، ما حمایت و مشاوره مى دهیم تا موسسه تولید 

بسته بندى در استان ما نیز راه اندازى شود.
وى بیان داشــت: بســته بندى یکى از نکات کلیدى در 
صادرات صنایع دستى است و باید به آن توجه کرد و به 

بسته بندى اهمیت داد.
جعفرصالحى خاطرنشــان کرد: در این مورد فعال طرح 
موضوع مى کنیم که ضرورت بسته بندى صنایع دستى 
وجود دارد، درست است که صنایع دســتى تنوع باال و 
اندازه هاى متفاوت دارد، اما با ترفندهایى که در طراحى 
و گرافیک وجود دارد، مى توان با یک ســرى قابلیت ها 

بسته بندى خوبى داشته باشیم.

به همت بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان،54 
واحد مســکونى زلزله زده ســرپل ذهــاب آواربردارى 

شد.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: همچنین تاکنون شش هزار و 409 واحد مسکونى 
آسیب دیده زلزله سرپل ذهاب استان کرمانشاه ارزیابى 

شده است.
غالمحســین خانى اظهار داشــت:150 نیــروى این 
بنیاد در ســتاد بازسازى بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
مجهز به ماشــین آالت ســنگین شــامل 49 دستگاه 
کمپرســى، شــش دســتگاه بیل مکانیکى، هشــت 
دســتگاه لودر و دو دســتگاه تریلر کمرشکن مشغول  
آوار بــردارى در مناطق زلزله زده اســتان کرمانشــاه 

هستند.
 وى گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
تعمیر وبازسازى بیش از 12 هزار واحدمسکونى سرپل 

ذهاب را برعهده دارد.

رئیس کمیســیون گردشــگرى اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان گفت: برند گردشــگرى 
اصفهــان بعد از شــش ســال، طراحى و آماده شــده 
و هم اکنــون در انتظــار هماهنگــى بــراى رونمایى 
توســط مســئوالن دولتى و اســتاندار جدید اصفهان 

است.
محمدرضا رجالى اظهار داشت: در طول شش سال گذشته 
مسابقات طراحى مختلفى براى برند گردشگرى اصفهان 
برگزار شد و تصمیم بر این بود که برندى براى مخاطبان و 
گردشگران خارجى انتخاب شود که بتواند هویت و نشان 

اصفهان را بازگو کند.
وى افزود: در این مدت نزدیک به 70 طرح توسط داروان 
متخصص داورى شــد و در نهایت هفت اثر انتخاب شد 
که این هفت اثر با نظرسنجى و مصاحبه با 150 گردشگر 

خارجى مورد بررسى قرار گرفت.
رئیس کمیسیون گردشــگرى اتاق بازرگانى اصفهان 
تصریح کرد: بعد از نظرسنجى بین گردشگران خارجى 
در نهایت یک اثر به عنوان برند گردشــگرى اصفهان 

انتخاب شد.
 رجالى دربــاره طراحان برند گردشــگرى اصفهان نیز 
گفت: تمام جریان و جزئیات این طراحى توسط جوانان 
ایرانى صــورت گرفته اســت و تنها بــراى جلب نظر 
گردشــگران خارجى مورد مصاحبه و نظرسنجى قرار 

گرفت.

حمایت صنایع دستى  براى 
بسته بندى اصولى

آواربردارى 54 واحد مسکونى 
زلزله زده سرپل ذهاب

تحصیل 6600 دانش آموز و دانشجو 
در مراکز سماى استان

بعد از6 سال؛

 برند گردشگرى اصفهان 
در انتظار رونمایى است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه اســتان اصفهان داراى 9هزار واحد صنعتى 
است، گفت: براساس شاخص هاى 14 گانه وزارت صنعت 
و معدن وتجارت، اصفهان صنعتى ترین و کارگرى ترین 

استان در سطح کشور است. 
محســن نیرومند اظهارداشــت: در حــال حاضر نرخ 
بیکارى اصفهان 14 درصد است که 2/3درصد بیشتر از 
میانگین کشورى است. وى ابراز امیدوارى کرد با توجه 

به میزان تســهیالتى که دولت براى ایجاد اشتغال در 
نظرگرفته است، میزان بیکارى به ویژه در حوزه جوانان 
کاهش یابد. نیرومند گفت: براى رفع مشــکالت تولید، 
کار، کارگر و کارفرما باید بیشــتر ازگذشــته به بخش 
خصوصى بها داد. وى افزود: با وجود مشــکالت متعدد 
که درسطح استان وجود دارد، اصفهان در اکثر زمینه ها 
پیشتاز بوده و باید در توســعه و رشد اقتصادى و سرمایه 

گذارى هم الگو و نمونه باشد.

استقرار9000واحد صنعتى در نصف جهان 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139660302007002156 مورخ 96/06/05 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 169,04 مترمربع 
پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
2 - راى شماره 139660302007002157 مورخ 96/06/05 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششــدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 84,85 مترمربع 
پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
3 - راى شماره 139660302007002158 مورخ 96/06/05 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 306,20 مترمربع 
پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
4 - راى شماره 139660302007002159 مورخ 96/06/05 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 19,17 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

5 - راى شماره 139660302007002160 مورخ 96/06/05 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 36,64 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

6 - راى شماره 139660302007002162 مورخ 96/06/05 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششــدانگ عرصه یکباب خانه و مغازه به مساحت 38,05 
مترمربع پالك شــماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رســمى عبدالحسین 

نقشینه و غیره.
7 – راى شماره 139660302007002163 مورخ 96/06/05 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 302,63 مترمربع 
پالك شــماره 449 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین خان دیپلمه 

صدرى و غیره.
8 - راى شماره 139660302007002164 مورخ 96/06/05 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 178,71 مترمربع 
پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
9 - راى شماره 139660302007002166 مورخ 96/06/05 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مدرسه به مساحت 2145,52 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

10 - راى شماره 139660302007002167 مورخ 96/06/05 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 165,46 مترمربع 
پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

11 - راى شماره 139660302007002168 مورخ 96/06/05 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 50,59 مترمربع 
پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره. 
12 - راى شــماره 139660302007002175 مورخ 96/06/06 موقوفه حــاج محمد صالح الرگان به 
تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مرکز مخابرات به مساحت 
793,36 مترمربع پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین 

نقشینه و غیره.
13 - راى شماره 139660302007002176 مورخ 96/06/06 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 502,34 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

14 – راى شماره 139660302007002177 مورخ 96/06/06 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 188,39 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

15 - راى شماره 139660302007002178 مورخ 96/06/06 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 17,85 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

16 - راى شماره 139660302007002179 مورخ 96/06/06 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 32,37 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

17 - راى شماره 139660302007002180 مورخ 96/06/06 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 32,99 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

18 - راى شماره 139660302007002181 مورخ 96/06/06 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 33,17 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

19 - راى شماره 139660302007002182 مورخ 96/06/06 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 26,50 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

20 - راى شماره 139660302007002183 مورخ 96/06/06 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 52,56 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

21 - راى شماره 139660302007002184 مورخ 96/06/06 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 22,97 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

22 - راى شماره 139660302007002185 مورخ 96/06/06 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 21,15 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

23 - راى شــماره 139660302007002186 مورخ 96/06/06 موقوفه حــاج محمد صالح الرگان به 
تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششــدانگ عرصه یکباب حمام قدیمى به مساحت 
362,65 مترمربع پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین 

نقشینه و غیره.
24 - راى شماره 139660302007002204 مورخ 96/06/08 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب واحد آموزشى به مساحت 1506,29 
مترمربع پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه 

و غیره.
25 - راى شماره 139660302007002205 مورخ 96/06/08 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب واحد آموزشى به مساحت 2020,12 
مترمربع پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه 

و غیره.
26 - راى شماره 139660302007002206 مورخ 96/06/08 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششــدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 94,91 مترمربع 
پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

27 - راى شماره 139660302007002207 مورخ 96/06/08 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششــدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 96,28 مترمربع 
پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
28 - راى شماره 139660302007002208 مورخ 96/06/08 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 205,23 مترمربع 
پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
29 - راى شماره 139660302007002209 مورخ 96/06/08 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 159,48 مترمربع 
پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
30 - راى شماره 139660302007002210 مورخ 96/06/08 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 146,55 مترمربع 
پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
31 - راى شماره 139660302007002211 مورخ 96/06/08 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 177,22 مترمربع 
پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

32 - راى شماره 139660302007002212 مورخ 96/06/08 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 103,34 مترمربع 
پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

33 - راى شــماره 139660302007002216 مورخ 96/06/08 موقوفه حــاج محمد صالح الرگان به 
تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نســبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 171,86 
مترمربع پالك شــماره 449 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین خان 

دیپلمه صدرى و غیره.
34 - راى شماره 139660302007002217 مورخ 96/06/08 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 220,70 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

35 - راى شماره 139660302007002218 مورخ 96/06/08 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 185,17 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

36 - راى شــماره 139660302007002219 مورخ 96/06/08 موقوفه حــاج محمد صالح الرگان به 
تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ یکباب مسجد به مساحت 451,21 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

37 - راى شماره 139660302007002220 مورخ 96/06/08 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 31,75 مترمربع 
پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

38 - راى شماره 139660302007002959 مورخ 96/08/17 موقوفه گورستان فالورجان به تصدى اداره 
اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششــدانگ عرصه یکباب مدرسه به مساحت 1982,30 مترمربع 

پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
39 - راى شــماره139660302007002917   مورخ  1396/08/14   موقوفــه حاج محمد صالح درچه 
اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششــدانگ  عرصه  یکباب  خانه    به مساحت  
170,99مترمربع پالك شماره     فرعى از 436   اصلى واقع در الرگیچى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  

مرحوم عبدالحسین نقشینه و غیره
40- راى شماره139660302007002918   مورخ  1396/08/14   موقوفه حاج محمد صالح درچه اى به 
تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ  عرصه  یکباب  خانه   به مساحت  147,61متر 
مربع  پالك شــماره     فرعى از 436   اصلى واقع در الرگیچى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم 

عبدالحسین نقشینه و غیره
 41- راى شــماره139660302007002919   مورخ  1396/08/14   موقوفــه حاج محمد صالح درچه 
اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نســبت به ششــدانگ عرصه یکباب  خانه   به مساحت  
206,51مترمربع پالك شماره     فرعى از 436   اصلى واقع در الرگیچى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  

مرحوم عبدالحسین نقشینه و غیره
 42- راى شــماره139660302007002920   مورخ  1396/08/14   موقوفــه حاج محمد صالح درچه 
اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششــدانگ   عرصه یکباب  خانه    به مساحت  

222,76مترمربع پالك شماره     فرعى از 436   اصلى واقع در الرگیچى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  
مرحوم عبدالحسین نقشینه و غیره

 43- راى شــماره139660302007002921   مورخ  1396/08/14   موقوفــه حاج محمد صالح درچه 
اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششــدانگ  عرصه  یکباب  خانه    به مساحت  
245,51متر مربع پالك شماره     فرعى از 436   اصلى واقع در الرگیچى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  

مرحوم عبدالحسین نقشینه و غیره
 44- راى شــماره139660302007002922   مورخ  1396/08/14   موقوفــه حاج محمد صالح درچه 
اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششــدانگ  عرصه  یکباب  خانه      به مساحت  
170,70مترمربع پالك شــماره     فرعى از449اصلى واقع در الرگان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  

مرحوم عبدالحسین خان دیپلمه صدرى  و غیره 
 45- راى شماره139660302007002923   مورخ  1396/08/14   موقوفه حاج محمد صالح درچه اى 
به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه    به مساحت  23,73 
متر مربع  پالك شماره     فرعى از 435 اصلى واقع در حاجى آباد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم 

عبدالحسین نقشینه و غیره
 46- راى شماره139660302007002924   مورخ  1396/08/14   موقوفه حاج محمد صالح درچه اى به 
تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ   عرصه یکباب خانه    به مساحت  194,07متر 
مربع  پالك شــماره     فرعى از 435اصلى واقع در حاجى آباد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم 

عبدالحسین نقشینه و غیره
 47- راى شماره139660302007002925   مورخ  1396/08/14   موقوفه حاج محمد صالح درچه اى 
به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نســبت به ششــدانگ    عرصه یکباب  مغازه     به مساحت  
70,55مترمربع پالك شماره     فرعى از 435اصلى واقع در حاجى آباد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  

مرحوم عبدالحسین نقشینه و غیره
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز دوشنبه مـورخ 1396/08/22- تاریخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه مورخ 
1396/09/07 م الف: 771  اکبر پور مقدم  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان /8/565

مزایده
اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
962827 ج/ اول له فرح انگیز ناهید مبارکه و غیره و علیه محبوبه ناهید مبارکه و غیره مبنى بر دســتور 
فروش در تاریخ 96/10/3 ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است 
ملکى آقاى طرفین پرونده و اکنون در تصرف مالکانه مالکین توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند 
ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 ٪ بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى درجلسه مزایده شرکت نمایند 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: به 
آدرس اصفهان شهرك امیریه خیابان دوم خیابان دوازدهم داراى پالك شهردارى به شماره 57 و کدپستى 
8174997111 و بررسى و مطابقت ســند با محل و معاینه آن موارد و نتیجه به شرح ذیل باستحضار مى 
رسد. محل مورد بازدید عبارتست از منزلى مسکونى در یک طبقه داراى 250 مترمربع عرصه و حدود 150 
مترمربع اعیانى داراى دیوارهاى باربر و ســقف طاق ضربى آهن و آجر کف موزاییک سطوح داخلى گچ و 
رنگ درب و پنجره هاى خارجى فلزى درب هاى داخلى چوبى نماى خارجى و حیاط بشنه سیمانى سفید 
داراى اشتراکات آب و برق و گاز و سیستم گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبى و آشپزخانه کامل 
با کابینت فلزى و آبگرمکن داراى قدکت ساخت حدود 30 سال که از طرف جنوب به خیابان 12 مترى و از 
طرف دیگر به پالك هاى همسایه محدود مى باشد با توجه به موارد فوق وموقعیت محل و قدمت ساخت 
و مســاحت عرصه و اعیانى و نوع بنا و اشــتراکات و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذارى 
از قبیل عرصه و تقاضا و تراکم و ارتقاع و غیره ارزش تمامت شــش دانگ آن در زمان بازدید برابر هفت 
میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل هفتصد و پنجاه میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 26478 

منصورى- دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /8/625 
مزایده

مزایده اموال غیر منقول- اجراى احکام حقوقى شعبه 2 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص 
پرونده اجرایى کالسه 962254 ج/ 2 له سید حسین افتخارى و علیه رویا یزدانى و عباس افتخارى مبنى بر 
دستور فروش در تاریخ 96/10/3 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است 
ملکى طرفین پرونده واکنون در تصرف مالکانه مالکین مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
شرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 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. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: ملک معرفى شده، واقع در خیابان آبشار، مجتمع مسکونى سام، کدپستى 34348- 81666 به 
صورت یک واحد آپارتمان، به سند مالکین شش دانگ به شماره 7194/ 5000 (آپارتمان) و 5000/7178 
(پارکینگ)و با  شماره ثبت 88703 از دفتر امالك 499 و صفحه 459 از بخش 5 اصفهان است. با توجه به 
نقشه بردارى دقیق صورت گرفته در محل(نقشه پیوست)، مساحت موجود پالك 5000/7194 (آپارتمان) 
و 5000/7178 (پارکینگ) به ترتیب 143/15 مترمربع و 13/48 مترمربع مى باشــد. آپارتمان مذکور در 
طبقه دوم (آخر) و در سمت غرب یک مجموعه 15 واحدى (60- همکف اول و دوم) قرار گرفته است سو 
ساختمان آن داراى قدمت باالى 30 ســال و تا حدى بازسازى شده مى باشد (که بازسازى انجام شده نیز 
خود باالى ده سال دارد) سیستم حرارتى موتورخانه مرکزى شوفاژ و سیستم برودتى کوولر آبى و همچنین 
پنجره ها آلومینیوم با قرنیز سنگى و کف ها سرامیک 30* 30 و موزاییک با کیفیت متوسط و سرویس ها و 
آشپزخانه کاشى معمولى با کابینت ام دى اف مى باشد و باالخره داراى انشعاب گاز، برق، آب و فاضالب بوده 
و درب ورودى چوبى است. در ضمن مجموعه فاقد آسانسور مى باشد. ارزش ششدانگ ملک به مساحت 
ذکر شده و مستحدثات اشاره شده در زمان بازدید، برابر 10/050/000/000 ریال معادل یک میلیارد و پنج 
میلیون تومان جهت قیمت پایه برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 26479 منصورى- دادورز اجراى احکام 

حقوقى شهرستان اصفهان /8/626 
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول- اجراى احکام خانواده شعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص 
پرونده اجرایى کالســه 961000 ج/11 له هلن نیرى و علیه محمود ســیار ثابت مبنى بر مطالبه مهریه 
2/782/972/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 96/10/2 
ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 5 جهت فروش 23/854 
حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده ست 
ملکى آقاى محمود ســیار ثابت و اکنون در تصرف مالکانه/ مالکین مى باشــد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه 
داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجــراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمــام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هــاى اجرایى بر عهده محکوم علیه 
مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: از محل واقع در اصفهان. خیابان جابرانصارى، خیابان عارف، بن 
بست بهار، فرعى آخر شمالى، پالك آخر به شماره 41، کدپســتى 8196848833 بازدید و معاینه بعمل 
آورده، نتایج بررسى ها به شرح زیر حضورتان اعالم مى گردد: مشخصات ثبتى و شهردارى: سند مالکیت 
شماره 411145 سرى 93/د، مشــخصات ملک: عرصه و اعیان یک قطعه زمین (وضعیت خاص طلق) 
به شماره 92 فرعى از 14039 اصلى بخش پتنج اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان استان اصفهان، 
میزان مالکیت: هشتاد و دو ســهم مشاع از صد و بیست هزار ســهم عرصه و اعیان، مالک: محمود سیار 
ثابت فرزند رسول مى باشد. مطابق با برگ اعالم شرایط ملک صادر شره از شهردارى منطقه 8 اصفهان 
و گواهى عدم خالف شــماره 5889 آن شهردارى، ساختمان جمعًا شــامل دو سقف با زیربناى 391/15 
مترمربع مى باشد. مشــخصات محلى: پالك مورد بازدید در شــمال گذر و در انتهاى بن بست به عرض 
شــش متر قرار دارد. در جنوب پالك راه عبور پیاده به فضاى غربى، که قسمتى از آن فضاى سبز است، 
موجود مى باشد. با اندازه گیرى به عمل آمده مســاحت عرصه محل حدود 270 مترمربع و اعیانى موجود 
با قدمت حدود 15 ســال شــامل دو طبقه ســاختمان (یک طبقه 60 و یک طبقه روى آن) و با احتساب 
ساخت موجود در داخل حیاط و خرپشته جمعًا حدود 391 مترمربع وسعت دارد. نماى داخل و خارج حیاط 
و نماى ساختمان عمدتًا آجرى، پوشش کف حیاط موزاییک، پوشش کف حیاط موزاییک، اسکلت بتنى، 
پوشش فضاى داخل: کف ها عمدتًا موزاییک و موکت، پوشش بدنه و سقف گچ سفید و رنگ (سقف طبق 
اول داراى گچبرى و دیوار پشت نورگیر در این طبقه داراى پوشش سنگ و قسمتى سرامیک مى باشد)، 
درب و پنجره خارجى آلومینیوم، درب داخلى چوبى، پوشش بدنه سرویس هاى آشپزخانه و حمام و توالت 
کاشى و کف آن ها سرامیک، کابینت فلزى، سیستم سرمایش کولر آبى، سیستم گرمایش بخارى گازى 
است. نتیجه: ارزش کل پالك موصوف 8/400/000/000 ریال (معادل با هشتصد و چهل میلیون ریال) 
برآورد و اعالم مى گردد. م الــف: 26510 منصورى- دادورز اجراى احکام حقوقى شهرســتان اصفهان 

8/627/ 
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
962139 ج/ اول له بیژن ریاحى دهکردى با وکالت آقاى زادهوش و علیه لیال ریاحى و ســکینه غالم 
ابوالفضل مبنى بر مطالبه دستور فروش در روز شنبه مورخه 96/10/2 ساعت 11 صبح در محل اجراى 
احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى طرفین پرونده و اکنون در تصرف مالکانه مالکین 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى 
ذیل مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10٪ بها 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 تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس خانه اصفهان خ گلخانه خیابان فروردین 
کوچه نســترن پالك 56 به شــماره فرعى 913 اصلى 28 مفروز و مجزى از 751 به همراهى نماینده 
محترم دایره قضایى و شاکى پرونده جناب آقاى بیژن ریاحى در تاریخ 17/05/96 از محل مذکور بازدید 
و گزارش ذیل تقدیم مى گردد. ساختمان فوق داراى عرصه اى برابر 300 متر مربع مى باشد و قدمت 
ساختمان حدود ســى و اندى سال مى باشد این ســاختمان در دو طبقه احداث شده که داراى اسکلت 
فلزى و طاقهاى ضربى- دیوارها از آجر و گچ و خاك و سفیدکارى آشپزخانه ها کاشى و سرویس هاى 
فلزى و کف سازى سنگ- ســرویس هاى بهداشتى داراى بدنه کاشــى و کف و کف سنگ مى باشد 
درهاى داخل ساختمان نئوپان رنگ شده مى باشد و پنجره هاى ساختمان فلزى و شیشه- درب ورودى 
ساختمان نیز فلزى مى باشد. این ساختمان داراى پارکینگ مى باشد و نماى ساختمان و حیاط از سنگ

 مى باشد گرمایش ساختمان از طریق شــوفاژ تامین مى گردد. با توجه به موارد فوق و موقعیت محل- 
مساحت عرصه و اعیان موجود نوع بنا و مشترکات و لحاظ نمودن جنمیع جهات موثر در امر کارشناسى، 
ارزش کلى عرصه و اعیان پالك فوق الذکر به مبلــغ 11/850/000/000 ریال معادل یازده میلیارد و 
هشتصد و پنجاه میلیون ریال اعالم مى گردد. م الف: 26487 منصورى- دادورز اجراى احکام حقوقى 

شهرستان اصفهان /8/628 
مزایده

مزایده اموال غیرمنقــول- اجراى احکام حقوقى شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى 
درخصوص پرونده اجرایى کالسه 962882 ج/ اول له محسن رحیمى و علیه امیر پورآقا کوچک مبنى 
بر مطالبه مبلغ 23/621/681 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
96/9/30 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش 4/846 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیال درج شده اســت ملکى آقاى امیر پورآقاکوچک و اکنون در تصرف مالکانه/ مالک مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفــت. هزینه هاى اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک موضوع و معرفى شده به آدرس: اصفهان- 
کوچه شهید بانکى (29)- کوچه شــهید محمدعلى آدم زاده- بن بست آقاکوچک- پالك دوم  دست 
راست- کدپستى: 46591- 81486. پالك ثبتى شــماره دو (2) فرعى از 4096 اصلى بخش 2 ثبت 

اصفهان بمساحت 167/56 مترمربع مورد ثبت شماره 25786 در صفحه 44 دفتر 169 دفاتر بخش دو 
شمال اصفهان، آقاى امیر پور آقاکوچک مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالك مزبور 
مى باشد و مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالك نیز بنام آقاى امید پور آقاکوچک 
(برادر محکوم علیه) بوده و پالك داراى محدودیت هاى رهنى و بازداشت مى باشد. ششدانگ پالك 
4096/2 بخش 2 ثبت اصفهان داراى مساحت عرصه 167/56 مترمربع (طبق استعالمات ثبتى) مى 
باشد که حسب معاینه محلى بصورت یکباب منزل مسکونى قدیمى با قدمت ساخت باالى 35 سال با 
اشترکات منصوبه آب، برق  گاز در تصرف احدى از مالکین مشاعى و بعنوان محل سکنى ایشان (والده 
محکوم علیه) مورد بهره بردارى است که با عنایت به ابعاد پالك و نقشه هوایى محل و همچنین عرض 
گذر واقع در حد غربى پالك (در مجاورت مســجد خان)، پالك مزبور در حد غربى داراى بر اصالحى 
و عقب نشینى مى باشــد. با عنایت به عرض موجود گذر واقع در حد غربى پالك مزبور بمقدار متوسط 
حدود 2/65 متر و پالك دوم بن بست بودن، پالك مزبور فعال ماشــین رو نبوده و در صورت اقدام به 
نوسازى نیز، ماشین رو بودن پالك مستلزم تخریب برهاى اصالحى توسط پالك قبل از آن (پالك اول 
بن بست) و مجاورین مى باشد. ارزش ششــدانگ پالك بمبلغ 3/426/000/000 ریال معادل سیصد 
و چهل و دو میلیون و ششــصد هزار تومان برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 26518 منصورى- دادورز 

اجراى احکام حقوقى شهرستان اصفهان  /8/629
حصر وراثت

سید محمد موسوى ریزى داراى شناسنامه شماره 955 به شرح دادخواست به کالسه 378/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سید مصطفى موسوى 
ریزى بشناسنامه 517 در تاریخ 96/07/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- سید محمد موسوى ریزى فرزند سید مصطفى ش.ش 955 ت.ت 1354 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- رضوان موسوى ریزى فرزند سید مصطفى ش.ش 753 ت.ت 1351 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- فاطمه صغرى موســوى ریزى فرزند سید مصطفى ش.ش 1365 
ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- طوبى موسوى ریزى فرزند سید مصطفى ش.ش 913 
ت.ت 1361 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- صدیقه مــرادى ریزى فرزند حیدر ش.ش 322 ت.ت 
1332 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد  واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1174 توانگر- رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /9/158
ابالغ

شــماره دادنامه: 9609973640701215 شــماره پرونده: 9509983640700735 شماره بایگانى 
شــعبه: 950758 خواهان: آقاى نیازعلى زمانى بختیاروند فرزند جمعه به نشــانى اســتان اصفهان، 
شهرستان لنجان، شهر سده لنجان، خ دهخدا ك مبین پ 5 خوانده: آقاى امین خاموشى فرزند بابا به 
نشانى کرمانشاه، میدان امام خمینى جنب کله پزى دوستان جاده انرژى اتمى،  مصالح ساختمانى سجاد 
خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: دادگاه به توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى نیازعلى زمانى 
بختیاروند فرزند جمعه به طرفیت آقاى امین خاموشى فرزند بابا با خواسته مطالبه مبلغ 280/000/000 
ریال به استناد چک شــماره 520075 مورخ 94/12/25 بانک صادرات و گواهى عدم پرداخت بانک 
محال علیه بانضمام مطلق خسارات و خسارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه مستندات مذکور و وجود اصل 
چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان مندرج در متن آن دارد و نامبرده با وجود ابالغ 
قانونى اخطاریه و ضمایم آن و استحضار از جریان رسیدگى در جلســه مقرر حضور نیافته و الیحه اى 
نیز تقدیم ننموده و نسبت به دعوى و مستندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت 
دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته لذا دادگاه با اســتصحاب بقاء دین استحقاق خواهان را بر مطالبه 
خواسته ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 313 و 314 
ناظر به ماده 295 قانون تجارت و با الهام از قاعده فقهیه تسبیب و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چک مصوب 10/قاى امین 1376/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور 
مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/9/21 حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و همچنین حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت هزینه دادرســى

 و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررســید چک تا زمان 
اجراى حکم وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا در حق خواهان صادر 
و اعالم مى گردد راى صادره غیابى است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
مرجع و ظرف مهلت بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 1167 شمس رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى 

لنجان /9/159
حصر وراثت

یوسف قنبرى عدیوى داراى شناسنامه شماره 200 به شرح دادخواست به کالسه 379/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وارثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امید قنبرى عدیوى بشناسنامه 
1870018214 در تاریخ 96/07/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین  الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- شهناز قنبرى عدیوى فرزند محمدزکى ش.ش 408 ت.ت 1341 صادره 
از چادگان (مادر متوفى) 2- یوســف قنبرى عدیوى فرزند یعقوب ش.ش 200 ت.ت 1330 صادره از 
شوشتر (پدر متوفى) 3- سمیه قنبرى عدیوى فرزند حسین ش.ش 5550038390 ت.ت 1371 صادره 
از فارسان (همسر متوفى) 4- علیرضا قنبرى عدیوى فرزند امید ش.ش 7290090251 ت.ت 1393 
صادره از شوشتر (پسر متوفى) 5- عسل قنبرى عدیوى فرزند امید ش.ش 1101025077 ت.ت 1395 
صادره از فالورجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1169 توانگر- رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /9/160
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973640800848 شماره پرونده: 9609983640800541 شماره بایگانى شعبه: 
960545 خواهان ها: 1- آقاى زرین کوالك سپاهان 2- آقاى سیروس لنبانى فرزند ابوالفتح با وکالت 
آقاى رضا رضایى فرزند سیف اله به نشــانى اصفهان خیابان نیکبخت روبروى دادگسترى ساختمان 
مدیران طبقه 5 واحد 502 خواندگان: 1- آقاى بهروز شایسته مقدم فرزند محسن به نشانى ورنامخواست 
منطقه صنعتى کارخانه نوشابه بى سى 2- آقاى ساسان منصورى راد فرزند جواد به نشانى ورنامخواست 
منطقه صنعتى شرکت زرین کوالك سپاهان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با عنایت به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص دعوى شرکت زرین کوالك سپاهان با وکالت رضا رضایى به طرفیت ساسان 
منصورى راد، بهروز شایسته مقدم مبنى بر مطالبه وجه چهار فقره چک بانکى عهده بانک سپه به شماره 
هاى 469834 مورخه 94/11/30 و 558310 مورخــه 94/11/20 و 558311 مورخه 94/11/17 و 
558308 مورخه 94/11/28 جمعًا به مبلغ 242373456 ریال به انضمام کلیه خسارات وارده قانونى و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها تا زمان اجراى حکم و وصول محکوم به نظر به اوراق و 
محتویات پرونده و با توجه به تصویر اساسنامه خواهان که در ماده 34 آن اداى دیون و وصول مطالبات 
و مدافعات چه شرکت مدعى باشــد چه مدعى علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم 
صالحه، ابتدایى و استینافیو غیره از وظایف هیئت مدیره مى باشد که حسب آخرین آگهى تغییرات شرکت 
زرین کوالك سپاهان آقایان سیروس لنبانى، سهیال جواهرى، عصمت ابوسباغ اعضاى هیئت مدیره مى 
باشند و صورتجلسه تفویض اختیار از طرف خواهان به مدیرعامل صرفًا به امضا و مهر مدیرعامل رسیده 
نه هیئت مدیره و مدرك دیگرى دال بر تفویض اختیار از سوى هیئت مدیره به مدیرع امل ارائه نگردیده 
لذا مدیرعامل داراى اختیار طرح دعوى نبوده و مســتنداً به ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد 
دعوى صادر و اعالم مى دارد راى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 1157 حاتمیان رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /9/161
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 1396/12/438517 خانم فاطمه نجفى پور فرزند رجبعلى باســتناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت دو و یک دوم سهم مشاع به 
استثناى سه بیستم اعیانى ده سهم از چهل سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره 200 واقع در قطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحــه 463 دفتر 81 امالك ذیل ثبت 8228/1004 بنام 
جمیله مهدیه نجف آبادى فرزند محمدعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعد به موجب سند 72319-

1368/12/17 دفترخانه 88 نجف آباد مع الواسطه به فاطمه نجفى پور انتقال قطعى شده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1396/09/07، 6777/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/164 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113640201258 شــماره پرونده: 9609983640200249 شماره بایگانى شعبه: 
960251 جناب آقاى فیض اله حبیبى و سرکار خانم سیدخاتون آقا پورمیرى بدینوسیله نظر به مجهول 
المکان بودن شما باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى خدارحم 
عبدالهى فرزند غالمعبــاس و خانم جواهر مهدیان فرزند رضا به طرفیت شــما مبنى بر اثبات مالکیت 
و تحویل مبیع به کالســه بایگانى 960251ح2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 96/10/17 ساعت 9 
صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این 
دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمائم از 
موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 1163 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /9/165 
ابالغ

شــماره دادنامه: 9609973640800850 شــماره پرونده: 9609983640800539 شماره بایگانى 
شعبه: 960543 خواهان: آقاى زرین کوالك سپاهان با نمایندگى آقاى سیروس لنبانى فرزند ابوالفتح 
به نشانى ورنامخواســت منطقه صنعتى شهرك زرین کوالك ســپاهان و با وکالت آقاى رضا رضائى 
فرزند سیف اله به نشانى اصفهان خیابان نیکبخت روبروى دادگسترى ساختمان مدیران طبقه 5 واحد 
502 خوانده: آقاى سیف ا... مشهدى فرزند غالمحســین به نشانى خمینى شهر منظریه خیابان ژیمان 
پالك 52 خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم 
رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى 
شرکت زرین کوالك سپاهان با وکالت رضا رضائى به طرفیت سیف اله مشهدى مبنى بر مطالبه مبلغ 
450/000/000 ریال از چک شماره 657451 مورخه 94/3/23 به انضمام کلیه خسارات وارده قانونى 
اعم از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان اجراى حکم 
و وصول محکوم به نظر به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به ماده 34 اساســنامه خواهان که بیان 
داشته اداى دیون و وصول مطالبات مدافعات چه شــرکت مدعى باشد چه مدعى علیه در تمام مراحل 
با تمام اختیارات از رجوع به محاکم صالحه ابتدایى و غیره از اختیارات هیئت مدیره مى باشــد و اینکه 
صورتجلسه تفویض اختیار از طرف هیئت مدیره شرکت زرین کوالك سپاهان به مدیرعامل صرفاً به مهر 
و امضا مدیرعامل رسیده و ثبت نیز نشده است و هیئت مدیره شرکت خواهان سه نفر مى باشند و اینکه 
مدیرعامل دلیل و مدرك دیگرى دال بر تفویض اختیار از سوى هیئت مدیره به وى ارائه ننموده لذا وى

 داراى اختیار طرح دعوى و دفاع ندانسته لذا مستنداً به ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
صادر و اعالم مى گردد راى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ  قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر استان مى باشــد. م الف: 1158 حاتمیان رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى 

لنجان /9/166
مزایده

شعبه سوم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان درخصوص پرونده کالسه 3735/95 ش ج/ 

ســوم له اکبر نجارى اصفهانى علیه مجتبى مقصودى به آدرس اصفهان سپاهانشــهر- انتهاى بلوار 
غدیر- مجتمع نگین 10 واحــد 9 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى بــه مبلغ 37/574/554 ریال 
اموال توقیفى مورد مزایده به شرح یکدستگاه وانت پیکان دوگانه سوز به شماره انتظامى 575 س 55/ 
53 به شماره شاسى و موتور 138146- 11489044609 مدل 1389 (هشتاد و نه) برنگ سفید روغنى 
با توجه به توقف به مدت طوالنى (حدود بیســت ماه) باطرى خودرو فاقد کارایى و روشن کردن موتور 
مقدور نگردید. همچنین عوامل مختلف در فضاى باز روى الســتیکها مى تواند تأثیر منفى داشته باشد 
گلگیر جلو سمت راســت خوردگى دارد، درخصوص بیمه خودرو بنا به اعالم بیمه ایران تاریخ انقضاء 
بیمه خودرو سوم اردیبهشت 96 بوده اســت و لذا با توجه به عدم تمدید بیمه شخص ثالث. و با توجه به 
مراتب فوق و نوع کاربرى و مدل وانت موصوف درحدود مبلغ -/72/500/000 (هفت میلیون و دویست 
و پنجاه هزار تومان) برآورد گردیده اســت که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در 
نظر دارد جلسه مزایده اى در مورخ 96/9/19 در ساعت 11 تا 10 در محل اجراى احکام واقع در خیابان 
آتشگاه روبروى پمپ بنزین- مجتمع قضایى شهید محسن حججى برگزار مى گردد. طالبین شرکت 
در جلسه مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى 
و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده خواهد بود. 
م الف: 27548 مدیر  اجراى احکام شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /9/169
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000992 مورخ 1396/08/30 آقــاى على تدین به 
شماره شناسنامه 497 کدملى 1285441222 صادره از اصفهان فرزند مصطفى بر ششد انگ یک باب 
ساختمان به مساحت 11 مترمربع مفروزى از پالك شماره 578- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
که از مالک رسمى آقاى عباسعلى فانى تبریزى خریدارى نموده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1396/09/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/22 م الف: 27825 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /9/230
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه:9610103760003099شــماره پرونده9609983760000344شماره بایگانى 
شعبه960493تاریخ تنظیم:1396/8/17تاریخ حضور:1396/10/9ساعت حضور:11:30درخصوص 
دعوى امراله اســدى به طرفیت آغابیگم اســدپور فرزندمحمد وشــهناز سلطانى عالســوند فرزند 
محمدحسین دروقت مقررفوق جهت رسیدگى در این شعبه حاظر شــوید.م الف: 1875 شعبه3دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/9/234
آگهى مزایده اموال 

در پرونده 960267 و به موجب اجرائییه 931577 صادره از شعبه دمو دادگسترى شاهین شهر محکوم 
علیه فرخنده عارفیان و سایر وراث به فروش اموال متوفى و پرداخت سهم محکوم له ماه سلطان عارفیان 
و مبلغ 50000000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواسته خود 
اقدام به تویف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نوده است 
. صورت اموال 1- ارزیابى پالك ثبتى به شماره 13551 فرعى مجزا شده از 402 واقع در شاهین شهر 
شهرك میالد خیابان ابرار فرعى 6 غربى پالك جنوبى به مســاحت 210 متر مربع که به صورت یک 
قطعه زمین به ابعاد 10× 21 موجود مى باشد بدون هیچگونه مستحداثات بازدید و با توجه به موقعیت 
ملک نوع کاربرى و کلیه عوامل موثر در این قضیه به مبلغ 2100000000 ریال معادل دویســت و ده 
میلیون تومان برآورد مى گردد 2-ارزیابى پالك ثبتى شماره 321/243 واقع در گز برخوار خیابان شیخ 
بهایى پالك 57 به مساحت 222/10 متر مربع و اعیانى دو طبقه مسکونى و زمین به مساحت حدود 300 
متر مربع با مصالح تیر آهن دیوارها آجرى درب ها از آهن و آلومینیوم درب هاى داخلى چوبى ساخته شده 
و داراى سرویس بهداشتى و آشپزخانه و امتیاز انشعابات آب و برق و نماى خارجى از نوع سنگى است 4/5 
دانگ مشاع از شش دانگ محل فوق متعلق به قدیر على عارفیان میباشد ارزش شش دانگ محل فوق 
فوق الذکر کال به مبلغ 3014000000 ریال و بنابراین ارزش 4/5 دانگ از آن به مبلغ 2260500000 
ریال برآورد میگردد و در قبال مبلغ سیصدو هفت میلیون ریال نزد بانک صادرات در رهن میباشد 3- یک 
دستگا لودر به مبلغ 1300000000 ریال معادل یکصدو سى میلیون تومان برآورد گردیده است 4- با 
حضور فرزند خواهان و فرزند متوفى از کارخانه آجر بازدید شد طبق سابقه ثبتى دو دانگ مشاع از شش 
دانگ پالك 410/9 بخش 16 ثبت اصفهان به نام قدیرعلى عارفیان که در حال حاضر به صورت یک 
کهرخانه آجر مشغول به کار مى باشد و با توجه به ابعاد اعالم شده داراى حدود 75000 متر مربع عرصه 
و اعیانى آن شامل حدود 400 متر مربع اتاق کارگرى حدود 65 متر مربع قسمت ادارى و 15 متر مربع 
قسمت نگهبانى و با سالن و ساختمان انتهایى کارخانه به مساحت حدود 200متر مربع که عمدا با سقف 
تیرآهن و دیوار آجرى ساخته شده است و تعداد 40 قمیر نسبتا قدیمى و 3 قمیر نسبتا جدید که مشغول 
فعالیت مى باشد به انضمام ماشــین آالت مربوطه و منصوبه در محل به ارزش دو دانگ از پالك فوق 
الذکر که در حال حاضر به صورت یک کارخانه آجر به آدرس گزبرخوار هزار متر بعد از آجر دوشین به نام

 کارخانــه آجر زمرد یک میباشــد به مبلــغ 41810000000 ریــال معادل چهارمیلیــارد و یکصد و 
هشــتادو یک میلیون تومان برآورد میگردد 5-یک حلقه چاه عمیق واقع در پالك 410/9 با توجه به 
مشــخصات آن و منصوبات و تجهیزات مربوطه و کسر اســتهالك مبلغ 445000000 ریال و ارزش 
امتیاز پروانه بهــره بردارى آن با در نظر گرفتــن حداکثر 25 لیتر در ثانیه مذکــور در پروانه و وضعیت 
فعلى آبدهى چــاه مبلغ 30000000000 و بنابرایــن حلقه چاه مذکور جمعــا 30445000000 ریال 
ارزیابى میگردد که دودانــگ مربوط به مرحوم قدیرعلى عارفیان با توجه به ســند مالکیت پیش گفته 
مبلغ 10148000000 ریال برآورد میگردد 6-ارزش زمین زراعى 72 ســهم از مزرعه سروآباد معرفى 
شده که به میزان حدود 80 هکتار مســاحى گردیده با توجه به موقعیت و مساحت زمین حاصلخیزى 
خاك و مستحدثات موجود شامل ســاختمانهاى متعارف از جمله دامدارى سنتى و اشجار مورد بازدید 
و درنظر گرفتن ارزش آب لیترى امتیاز چاه بر اســاس 40 لیتر در ثانیه مذکــور در پروانه بهره بردارى 
و حدود 12 لیتر در ثانیه وضع موجود و چاه کمکى و ســایر عوامل موثر در ارزیابى به ازاء هر متر مربع 
یکصدهزار ریال جمعا80000000000 ریال ارزیابى میگردد که بدین ترتیب ارزش بیســت ســهم 
متعلق به مرحوم قدیر على عارفیان مبلغ روند شــده 22000000000 ریال ( بیست و دو میلیارد ریال 
) برآورد و اعالم میگرددنظر به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون 
از اعتراض مانده اســت ایناجراء قصد فروش امــوال از طریق مزایده را دارد زمــان برگزارى مزایده 
:96/9/19 ســاعت 9تا10 محل برگزارى مزایده اجراى احکام شــعبه دوم حقوقى شاهین شهر محل 
بازدید از اموال توقیفى : با هماهنگا اجراى احکام مزایده از قیمت کارشناســى شــروع و به کسى که 
باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد برنده مزایده میبایســت ده درصد از ثمن معامله
 را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى 
ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به صندوق دولت واریز میگردد کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست 
حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره  اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود 
و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل تا در مزایده شرکت داده شــوند . م الف: 1895 بابایى - اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى شاهین شهر/9/233
آگهى مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 96*1679 (اجراى شورا) و به موجب اجرائیه 10/96 مورخه 96/8/8 صادره از سعبه دهم شوراى 
حل اختالف شاهین شهر محکوم علیه شرکت بنیاد پوشــش محکوم به 82/867/368 ریال بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له علیرضا وحیدى پور و 4/143/363 ریال بابت زینه اجراء محکوم گردیده است 
که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناسى 
شده است نموده است . صورت اموال مورد مزایده 1- یکعدد دکل برق نوع خرپائى آویزى مشبک یا لتیس 
lattice  اصطالحا از نوع دکل عبورى  tangent با کاربرى انتقال هوایى خطوط شبکه برق 400 
کیلو ولت منصوب در محوطه به ارتفاع تقریبى 30 متر به وزن تقریبى 17 تن اسکلت از جنس نبشى آهن 
آبکارى شده با گالوانیزه گرم ، اتصال پیچ و مهره اى ، قدمت نصب بالغ بر 12 سال فاقد هرگونه متعلقات 
جنبى یا الکتریکى اعم از زنجیر مقره یا گروه هادى و .... 2- تعداد 2 عدد دکل برق تک مداره نوع خرپایى 
آویزى مشبک یا لتیس lattice  با کاربرى انتقال هوایى خطوط شبکه برق 63 کیلو ولت منصوب در 
محوطه به ارتفاع تقریبى 20 متر مجموعا به وزن تقریبى 16 تن اسکلت از جنس نبشى آهن آبکارى شده 
گالوانیزه گرم اتصال پیچ و مهره اى قدمت نصب بالغ بر 10 سال فاقد هرگونه متعلقات جنسى یا الکتریکى 
اعم از زنجیر مقره یا گروه هادى و ...3- تعداد 1 عدد دکل تک پایه (تلسکوپى ) 3 طبقه دو مداره منصوب 
در محوطه به ارتفاع تقریبى 15 متر و وزن تقریبى 4 تن با کاربرى انتقال هوایى خطوط شبکه برق 20 یا 
63 کیلو ولت از جنس بدنه ورقه آهن آبکارى شده با گالوانیزه گرم ، اتصال پیچ و مهره اى ، قدمت نصب 
بالغ بر 10 سال فاقد هرگونه متعلقات الکتریکى اعم از مقره و ...با لحاظ نمودن جهات موثر در ارزیابى اعم 
از شرایط مزایده فروش ،قیمت آهن آالت ، با احتســاب هزینه هاى دمونتاژ و بارگیرى توسط و به عهده 
خریدارو... ارزش قیمت پایه مزایده فروش دکل هاى فوق از قرار هر کیلو 5500 ریال با وزن تقریبى 37 تن 
مبلغ 203500000 ریال ( دویست و سه میلیون و پانصد هزار ریال ) برآورد میگردد با توجه به  اینکه نظریه 
کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال 
از طریق مزایده را دارد زمان برگزارى مزایده : دوشنبه 96/9/20 از ساعت 9 صبح الى 10 محل برگزارى 
مزایده : دایره اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى :شهرك صنعتى 
مورچه خورت-خ شیخ بهایى اول فاز یک مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت 
را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه 
داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز میگردد کســانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى 
بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده 
شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى

 تحویل تا در مزایده شرکت داده شوند م الف:2050  شــکل آبادى مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شاهین شهر/9/232

ابالغ وقت دادرسى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى 1-محمد على مبارکى 2- ماندنى شکرى خواهان خانم مهناز 
غالمى انجیرکى دادخواستى با موضوع الزام به انتقال سند پراید به طرفیت شما به شوراى حل اختالف 
شاهین شهر تقدیم نموده که به کالســه 571/96 ش.1.ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخه 96/10/6 
ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده اســت باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان 
و به دستور شورا به تجویز ماده73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه 
هاى کثیر االنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نســخه ثانى دادحواست و ضمائم به دفتر 
شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید در غیر اینصورت 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2062 مسئول دفتر شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/9/235
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت جعفر کرامتیان به طرفیت احمد کرامتیان و محمود 
کرامتیان قرار تحریر ترکه مرحوم نصرا... کرامتیان طى شماره 310/96 در شوراى حل اختالف شعبه 
1 حقوقى صادر و وقت اجراى قرار ســاع ت 5 عصر مورخه 96/9/20 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا 
نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کســان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند 
تقاضا مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در باغبادران به  آدرس خ امام حسین (ع) حاضر 
شــوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 724 کریمى رئیس شــعبه 1 حقوقى 

شوراى حل اختالف باغبادران /9/231

مدرك فارغ التحصیلى اینجانب ابراهیم شفیعى فرزند حسن به شماره شناسنامه 9584 صادره از فالورجان در مقطع کارشناسى ناپیوسته رشته مهندسى برق- قدرت صادره از واحد 
دانشگاه نجف آباد با شماره 148915000102 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید.

آگهى فقدان مدرك تحصیلى نوبت اول
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حمایت وزارت کشاورزى از 
پرورش بلدرچین

اسکندر زند، معاون وزیر کشاورزى، صنعت پرورش 
بلدرچین را یک صنعت پــاك خواند و از حمایت این 

وزارتخانه در قالب طرح جامع خبر داد.

واقعیت ناخوشایند براى 
سازندگان مسکن

برخى تولیدکنندگان با اعالم اینکه ســاخت و ساز 
در شــرایط کنونى رونق ندارد، اخذ مالیات بر اساس 
مدل جدید را توجیه پذیر نمــى دانند.ابالغ آیین نامه 
اجرایى مــاده 77 قانــون مالیات هاى مســتقیم و 
تغییر پایه محاســبه مالیات ســاخت و ساز مسکن، 
از «ارزش منطقه اى امالك» به «ســود ســازنده » 
موجب نگرانى تولیدکنندگان مســکن شده است.

این قانون صرفا مشمول ســاختمان هایى است که 
پروانه هاى ســاختمانى آنان از فروردین سال 95 به 
این سو اخذ شده اســت. واقعیتى که شاید به مذاق 
سازندگان مســکن خوش نیاید این است که بخش 
مسکن کمتر از سهمش در اقتصاد، مالیات مى پردازد. 
تولیدکنندگان مسکن که تا کنون عادت به پرداخت 
مبلغ ناچیزى بابت مالیات ســاخت و ساز داشته اند 
باید عادت کنند از این به بعد تا یک چهارم از ســود 
خود را به مالیات اختصاص دهند. در شرایط کنونى، 
تولیدکنندگان مسکن نگران هستند با اجرایى شدن 
مدل جدید مالیاتى، سود ناچیزشان توسط این مالیات 
بلعیده شده و فعالیت نیم بندشان به تعطیلى کشیده 
شود. ضمن اینکه ماده 77 قانون مالیات هاى مستقیم 
داراى ایرادات ماهوى نیز هست که موجب نگرانى 

مضاعف شده است.

بانک مسکن تسهیالت 
بدون سپرده پرداخت مى کند

عضو هیئــت  مدیره بانک  مســکن گفــت: بانک 
مسکن 10 میلیون تومان تسهیالت بدون سپرده به 
متقاضیانى که نوبت دریافت تسهیالت آنها فرارسیده، 
تا پایان امســال پرداخت مى کند.ابوالقاسم رحیمى 
انارکى افزود: تسهیالت جدید (به غیر از تسهیالت 
جعاله) با نرخ ســود 18 درصد و بازپرداخت پنج ساله 
 پرداخت مى شود.به گفته وى، دارندگان حساب هاى 
پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان (حساب 
 هاى تعهدى) که نوبت دریافت تســهیالت آنها فرا 
رسیده، مى توانند ما به التفاوت این تسهیالت تا سقف 
60 میلیون، 50 میلیون و 40 میلیون تومان به ترتیب 
در تهران، شهرهاى بزرگ و مراکز استان ها و سایر 

شهرها را دریافت کنند.
رحیمى انارکى افــزود: افرادى کــه موعد دریافت 
تسهیالت از حساب پس انداز مســکن جوانان نیز 
براى آنها فرا رسیده، مى توانند از این تسهیالت بدون 

استفاده از اوراق استفاده کنند. 

تورم آبان9/9درصد شد
بانک مرکــزى اعالم کرد: نرخ تــورم در دوازده ماه 

منتهى به آبان ماه 1396 معادل 9/9درصد است.
خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهاى کاالها 
و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ایران براساس 
ســال پایه نشان مى دهد، شــاخص بهاى کاالها و 
خدمات مصرفى در مناطق شهرى ایران در آبان ماه 
1396 به عدد 109/8 رسید که نسبت به ماه قبل 1/3 
درصد افزایش یافت. در مجموع میزان تورم در آبان ماه 
نسبت به ماه قبل در گروه کاال 1/2 درصد و در گروه 

خدمات 1/3 درصد افزایش داشته است.

تخفیف بلیت هاى رجا  
به مناســبت ایام مبارك ماه ربیع االول و در آستانه 
میالد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، 
طرح تسهیالت سفر با قطارهاى رجا براى افراد داراى 
اسامى محمد، احمد و صادق اجرا مى شود.در قالب 
این طرح که با عنوان «میالد» نامگذارى شده، در روز 
15 آذر ماه مقارن با والدت پیامبر گرامى اسالم (ص) 
و امام صادق (ع)، کلیه افراد داراى اســامى محمد، 
احمد و صادق 30 درصد تخفیــف در قطارهاى رجا 

دریافت مى کنند.

ویترین

مدیرکل نظارت بر اجراى صنایع غیرفلزى سازمان ملى 
استاندارد ایران گفت: فعالیت مناســب مدیران کنترل 
کیفى سبب شده که کیفیت محصوالت در دوران زکام 

اقتصادى و بیمارى صنعت، کاهش نیابد.
محمد احمدى مقدم ادامه داد: در نیمه نخســت امسال 
قریب به 148 هزار نفر - ســاعت براى مدیران کنترل 
کیفى در کشور برنامه اجرا شــده و باید توجه داشت که 

آموزش به صورت یکنواخت و تکرارى نباشد.
وى خاطرنشان کرد: آن گونه که گفته شد کیفیت تعریف 
پیچیده اى دارد ولى تعبیر آن آسان است و انتظار مى رود 
که تولیدکنندگان به ســمت تولید بــا کیفیت مطلوب 
مصرف کننده حرکت کننــد که این مهم بــا توجه به 

سیاســت هاى اقتصاد مقاومتى قابل دسترسى است و 
باید براى ساماندهى استاندارد صنعت ساختمان کشور 

گام هایى برداشت.
احمدى مقــدم در رابطه بــا رویکرد نوین اســتاندارد، 
اظهارداشــت: در این رویکرد به دنبال آن هستیم که از 
بروکراسى ادارى صرف نظر شود که سبب صرفه جویى 
در وقت و هزینه را به دنبال دارد و مبناى این رویکرد بر 
خود اظهارى و خودکنترلى است و واحدهاى تولیدکننده 
اظهاریــه انطباق خــود را بر اســاس اســتانداردهاى 
بین المللى، ملى، منطقه اى یا کارخانه اى اظهار مى کنند، 
به عبارت دیگر استانداردســازى از بطن واحد تولیدى 

انجام مى شود.

معاون امور باغبانى وزارت جهاد کشــاورزى گفت:خط 
اعتبارى 600 میلیارد تومانى با عاملیت بانک کشاورزى 
براى پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان پنج محصول 

باغى ایجاد شده است.
سس با اشاره به این که خط اعتبارى 600 میلیارد تومانى 
با عاملیت بانک کشاورزى براى پرداخت تسهیالت به 
صادرکنندگان پنج محصول سیب، خرما، پسته، زعفران 
و کشمش ایجاد شــده است،اظهار داشــت: به منظور 
بهره مندى تولیدکنندگان از ارزش افزوده محصوالت 
تولیدى خود براى ایجاد صنایع سورتینگ و بسته بندى 
محصوالت کشاورزى، تسهیالت با نرخ سود 15 درصد 
از خط اعتبارى مکانیزاسیون کشاورزى پرداخت مى شود.

وى با اشاره به صادرات بیش از 80 هزارتن سیب از ابتداى 
سال حارى تاکنون گفت:بیش از 47 هزارتن از سیب هاى 

صادراتى از آذربایجان غربى بوده است.
وى پیش بینى کرد: امســال 700 هزارتن سیب درختى 

ایران به بازارهاى هدف صادر شود.
معاون امور باغبانــى وزارت جهاد کشــاورزى بر لزوم 
توسعه کشــت گل محمدى و صنایع فرآورى آن تاکید 
و خاطرنشان کرد: صادرات فراورده هاى گل محمدى 
و زعفران ساالنه بیش از 400 میلیون دالر براى کشور 
ارزآورى دارد. طهماسبى توسعه تولید گیاهان دارویى و 
عرقیات گیاهى را از اولویت هاى وزارت جهاد کشاورزى 

عنوان کرد.

اعطاى وام به 
صادرکنندگان5محصول باغى

استاندارد شدن محصوالت از 
داخل واحد تولیدى 

قیمت (تومان)خودرو
20633,600,000 تیپ 2
20638,200,000 تیپ 5
GLX 405 29,900,000پژو
 GLX 405 پژو

31,800,000دوگانه سوز

TU5 405 31,900,000پژو
20639,000,000 صندوقدار
20743,100,000 دنده اى
20752,200,000 اتوماتیک

پارس بنزینى (29 
37,000,000و 32)

38,700,000پارس دوگانه سوز
41,000,000پارس TU5 کد 13
41,300,000پارس TU5 کد 15
40,900,000سورن توربو کد 2
LX  31,200,000سمند

31,700,000سمند EF7 بنزینى
سمند دوگانه سوز 
33,700,000(مخزن کوچک)

سمند دوگانه سوز 
34,200,000(مخزن بزرگ)

با اجرایى شــدن مصوبــه هیئت وزیــران مبنى بر 
ممنوعیت تولید موتورســیکلت هاى کاربراتورى از 
ابتداى سال جارى، در نیمه نخســت سال درحدود 
48 هزار موتورسیکلت انژکتورى تولید شده؛ هرچند 
برخى افراد با دور زدن قانون، موتورســیکلت هاى 
کاربراتورى را به جاى موتورسیکلت هاى انژکتورى 
پالك گذارى مى کنند.مهدى دهقان آزاد، کارشناس 
مسئول استانداردهاى موتورســیکلت سازمان ملى 
استاندارد ایران اظهارداشــت: بر اساس این مصوبه 
تولیــد موتورســیکلت هاى کاربراتــورى از ابتداى 
فروردین ماه ســال جارى ممنوع شده تا صرفا تولید 
موتورســیکلت هاى انژکتورى مجاز شناخته شوند.
وى ادامه داد: در ســال گذشــته 740 هزار دستگاه 
موتورســیکلت کاربراتورى تولید شده و مجوزهاى 

الزم را اخذ کرده اند .

قیمت خودروهاى صفر داخلى 
در جریان معامالت

بازار خودروهاى تولید داخل برخالف خودروهاى وارداتى در آرامش کامل و رکود پاییزى به سر مى برد و همچنان خرید 
و فروش قابل توجهى در این بازار مشاهده نمى شود. 

 شماره گذارى موتورهاى کاربراتورى به اسم انژکتورى

ورود بى رویه چاه هاى غیر مجاز، خشکســالى هاى پى 
در پى و راندمان پایین آبیارى، افت شــدید ســفره هاى 
زیرزمینى و تشدید بحران کم آبى را به همراه داشته است.

ایران، در منطقه خشک و نیمه خشــک جهان قرار دارد 
که ورود بى رویه چاه هاى غیر مجاز، خشکســالى هاى 
پى در پى و راندمان پایین آبیارى، افت شدید سفره هاى 
زیرزمینى و تشدید بحران کم آبى را به همراه داشته است.

حال به نظر مى رسد که با اجراى طرح توسعه گلخانه ها، 
نگرانى هاى ناشى از افت کیفیت آب هاى شیرین، کمبود 
شدید منابع آب و نفوذ کم آب هاى سطحى و تبخیر باالى 

میزان آب به پایان مى رسد.
براین اساس، سطح گلخانه  از هشت هزار و 800 هکتار 
سال 92 به 12 هزار و 157 هکتار افزایش یافت که این 

رقم تا افق 1404، از 48 هزار هکتار فراتر خواهد رفت.
البته ناگفته نماند که توســعه طرح گلخانه ها به تنهایى 
چاره ساز نیســت چرا که شــرایط خاص اقلیمى کشور 
واقعیت اجتناب ناپذیر است، بدین منظور هوشمند کردن 
چاه هاى غیر مجاز براى اندازه گیرى آب و اجراى الگوى 

کشت باید مورد توجه قرار گیرد.
 على اشرف منصورى، رییس جهاد کشاورزى با اشاره به 

ضرورت تعادل بخشى سفره هاى زیرزمینى اظهارداشت: 
وزارت جهاد کشــاورزى با اجراى الگوى کشت، انتقال 
کشت از فضاى باز به گلخانه ها و توسعه سیستم آبیارى 
هاى تحت فشار، درصدد حفظ ذخایر آب هاى زیر زمینى 
است.به گفته وى، توسعه واحد هاى گلخانه ها با هدف 
کاهش برداشت و افزایش بهره ورى و کارایى مصرف آب 

از سوى وزارت جهاد کشاورزى در حال پیگیرى است.
این مقام مسوول، توسعه کشاورزى حفاظتى و استفاده 
از بذور مقاوم به کم آبى را از عوامل موثر در افزایش بهره 

ورى و تعادل سفره هاى زیرزمینى دانست.
وى، با اشاره به اینکه اقدامات سال هاى اخیر در تعادل 
بخشى سفره هاى زیر زمینى موثر بوده است، یادآورشد: 
در ســال هاى اخیر بهره ورى مصرف آب از 33 به 70 
درصد ارتقا یافته که این امر بیانگر کارایى موثر اقدامات 
وزارت جهادکشاورزى در زمینه تعادل بخشى سفره هاى 

زیر زمینى بوده است.

طرح اجراى الگوى کشت روى کاغذ  باقى 
مانده است

على خان محمدى، مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزى  

اظهارداشــت: با توجه به اینکه اجراى الگوى کشت در 
تعادل بخشى ســفره هاى زیرزمینى تاثیر بسزایى دارد، 
اما تا کنون این طرح در کشورمان روى کاغذ باقى مانده

 است.
وى، اجبارى شدن اجراى الگوى کشت  را  راهکار اساسى 
تعادل بخشى سفره هاى زیر زمینى دانست و افزود: با وجود 
آنکه اجراى الگوى کشت اصولى و منطقى، در جلوگیرى 
از هدر رفت آب تاثیر گذار است، از این رو اجراى این امر 
از سوى وزارت جهاد کشاورزى باید اجبارى شود تا با عدم 
تعادل برداشت آب، شاهد کاهش بیش از پیش ذخایر منابع 

آب هاى زیرزمینى نباشیم.
خان محمدى، با بیان اینکه تعادل بخشــى سفره هاى 
زیرزمینى ســال ها زمان نیاز دارد، اذعان کرد: دولت باید 
مسئولیت واگذارى تعادل بخشى سفره هاى زیر زمینى را 
به تشکل ها  و مشارکت هاى مردمى واگذار کند تا بداند با 

بى توجهى چه گنجى را از دست  خواهند داد.
مدیرعامل مجمع ملى نخبــگان در پایان تصریح کرد: با 
هوشمند کردن چاه هاى غیر مجاز آب و اجراى کشاورزى 
حفاظتى بعد از گذشــت پنج تا شــش ســال وضعیت 

سفره هاى زیر زمینى به حالت طبیعى  باز مى گردد.

زنگ خطر خالى شدن سفره هاى 
زیر زمینى به صدا در آمد

با هوشمند کردن چاه هاى غیر مجاز آب و اجراى کشاورزى حفاظتى
 وضعیت سفره هاى زیر زمینى طبیعى  مى شود

39,100,000تندر90 ایران خودرو
48,900,000تندر90 اتومات

تندر90 اتومات 
50,000,000«پالس“

45,800,000اچ سى کراس
21,600,000پراید 131
23,000,000پراید 111
SX 26,000,000تیبا

برلیانس 220 با رینگ 
41,000,000اسپرت

58,000,000برلیانس کراس
42,400,000پارس تندر + مولتى
53,500,000ساندرو اتومات

ساندرو استپ وى 
61,700,000اتومات

120,000,000پژو 2008
42,900,000دنا

52,500,000دنا پالس
101,500,000سراتو (آپشنال)
142,000,000ویتارا فول
B30 63,000,000بسترن

122,000,000مزدا3

مجرى طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزى گفت: جوان 
سازى باغ هاى زیتون کشور به منظور افزایش تولید این 

محصول در دستور کار این وزارتخانه است.
احمد مســتخدمى افزود: با توجه به وابستگى کشور به 
واردات روغــن خوراکى و همچنین ضــرورت ارتقاى 
سالمت جامعه، وزارت جهاد کشاورزى طرح هاى مربوط 
به افزایش تولید زیتون را در دستور کار قرار داده که جوان 

سازى باغ ها یکى از آنهاست. 
وى با بیان اینکه زیتون تنها محصول استراتژیک باغى 
کشور محسوب مى شــود، ادامه داد: طرح جوان سازى
باغ هاى مسن زیتون مهم ترین برنامه دفتر زیتون وزارت 

جهاد کشاورزى به شمار مى رود. 
مجرى طرح زیتــون وزارت جهاد کشــاورزى گفت: 
اجراى طرح هاى پیوند و سرشــاخه کارى و استفاده از 
ارقام مناسب و ســازگار این محصول در نقاط مستعد از 
دیگر برنامه هاى این وزاتخانه به منظور افزایش تولید 

زیتون است. 
مستخدمى با بیان اینکه امسال پیش بینى مى کنیم 85 
هزار تن زیتون در کشور تولید شود، اظهارداشت : با اجراى 
طرح هاى یاد شده بدون افزایش عملکرد در واحد سطح 
و همچنین مصرف آب بیشتر مى توان تولید این محصول 

را بیشتر کرد. 

رئیس اتاق اصناف کشــور گفت: نان قوت غالب مردم 
است و فعال تصمیمى براى افزایش قیمت وجود ندارد.

على فاضلى ، افزود: در شش ماه گذشته همه فرایند تغییر 
قیمت نان طى شد، اما از آنجایى که نان سر سفره همه 

مردم است، مقرر شد افزایش قیمت نداشته باشیم.
وى اظهار داشت: اما قرار نیست که 83 هزار واحد صنفى 
تاوان آن را بپردازد، بنابراین به دولت پیشنهاد دادیم که 
تسهیالت الزم به این بنگاه هاى کوچک پرداخت شود.

فاضلى اضافه کرد: پس از مذاکراتى که با وزیر صنعت، 
معدن و تجارت داشــتیم، پیشــنهاد دادیــم که هزینه 

حامل هاى انرژى و بیمــه کارگران بــه دولت واگذار 
شود.

وى تاکید کرد: معتقدم کــه 100 درصد قیمت نان باید 
آزاد شود و در مقابل دهک هاى سوم جامعه تقویت شود 
و اینطور نباشد که همه اقشار جامعه از فقیر و غنى نان را 

با قیمت واحد تهیه کنند. 
رئیس اتاق اصناف کشور درباره سرنوشت افزایش قیمت 
نان گفت: قرار است هفته آینده ستاد تنظیم بازار جلسه اى 
تشکیل دهد و در این جلسه تصمیم نهایى در خصوص 

وضعیت نان گرفته شود.  

باغ هاى زیتون کشور جوان سازى مى شود

فعالً  تصمیمى براى افزایش قیمت نان وجود ندارد

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهى قیمت 
مرغ و تخم مرغ را وابســته به عرضه و تقاضا دانست 
و گفت: گرانى این دو کاال ناشــى از افزایش تقاضا در 

فصل سرماست.
مهدى یوســف خانى افزود: نرخ مصوب براى فروش 
تخم مرغ رعایت نمى شود که این امر ناشى از ضعف 
نظارت بر خرید نهــاده هاى تولیدکننــدگان و بازار 

مصرف است. 
وى ادامه داد: تولیدکننده ناچار است نهاده هاى مورد 

نیاز تولید را به هــر قیمتى خریــدارى کند و نظارت 
چندانى بر نهاده هاى تولید نیســت. بنابراین در زمان 
عرضه نیز نمى توان بر قیمــت عرضه کاالها نظارت 
چندانى داشــت و امر قیمت گذارى به عرضه و تقاضا 

وابسته مى شود.
براساس اعالم نرخ اتحادیه صنف فروشندگان پرنده 
و ماهى، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغدارى ها 
نزدیک 50 هزار ریال، کشتارگاه (نقدى) 70 هزار ریال، 
واحدهاى صنفى عمده 71 هــزار و 500 ریال و خرده 

فروشى ها 78 هزارو 500 ریال است.
نرخ هر کیلوگرم ران مرغ هم در خرده فروشى ها 68 تا 

78 هزار ریال است. 
سینه بدون کتف 140 هزارریال و سینه با کتف 130 

هزار ریال فروخته مى شود. 
به گفته رییس اتحادیه صنف فروشــندگان پرنده و 
ماهى، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغدارى 54 
هزار ریال، واحدهاى صنفى عمده 59 هزارریال و خرده 

فروشى ها 63 هزار ریال به فروش مى رسد. 

تقاضا در فصل سرد، مرغ و تخم مرغ را گران کرد
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آگهى مزایده

امور قراردادهاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر

آگهى مزایده
دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر در نظر دارد، موارد ذیل را به شرح اسناد مربوطه از طریق مزایده 

عمومى به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید:
1- اجاره غرفه جنب بانک جهت فروش کتاب 
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- محل اجرا: مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر

- محل دریافت اسناد: خمینى شــهر، منظریه، انتهاى بلوار دانشجو، دانشــگاه آزاد اسالمى واحد
 خمینى شهر، ساختمان کتابخانه مرکزى، امور قراردادها. تلفن تماس: 33660011- 031 داخلى 2237 و 
2246لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز کارى از تاریخ انتشار این آگهى 

براى دریافت اسناد مزایده به آدرس مذکور  مراجعه نمایند.
(ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد)

دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.

آگهى مزایده

امور قراردادهاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر

آگهى مناقصه
دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شــهر در نظر دارد، موارد ذیل را به شرح اسناد مربوطه از طریق 

مناقصه عمومى به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید:
1- نگهدارى فضاى سبز 

2- امور خدماتى و تنظیفات
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهى به مدت 10 روز کارى
- محل اجرا: مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر

- محل دریافت اسناد: خمینى شــهر، منظریه، انتهاى بلوار دانشجو، دانشــگاه آزاد اسالمى واحد
 خمینى شهر، ساختمان کتابخانه مرکزى، امور قراردادها. تلفن تماس: 33660011- 031 داخلى 2237 
و 2246لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مذکور 

مراجعه نمایند.
(ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد)

دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 

آگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

تجدید آگهى مناقصه عمومى
شهردارى زرین شهر به اســتناد بودجه عمرانى مصوب سال 1396 خود 
در نظر دارد نســبت به اجراى فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع آب 
شهرك مشــاغل شــهرى با اعتبار اولیه 4/168/000/000 ریال از محل 
اعتبارات شهردارى از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان 
واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 1396/09/22 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

نوبت 
اول

بدون شرح
منبع: ایران کارتون
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آگهى مزایده

سید امیر کشمیرى- مدیرعامل
سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان

آگهى مزایده
سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان به استناد مصوبه هیئت مدیره 
در راستاى بهبود و توسعه خدمات حمل و نقل در شهرستان فالورجان در نظر دارد دو دستگاه 
مینى بوس خود را از طریق مزایده به مدت یکسال به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد. لذا از 
افراد واجد شرایط و داراى تجربه کافى دعوت مى شود از تاریخ نشر آگهى تا پایان وقت ادارى 
روز چهار شنبه مورخه 96/09/22 جهت دریافت اسناد مزایده به این سازمان مراجعه و یا جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر 

یک از پیشنهادات مختار است. (کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد). 
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج- خیابان شــهداى نیکان تلفن: 37423147- 031 

www.falavarbus.ir :دورنگار: 37431023- 031 سایت اینترنتى

نوبت 
اول
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اندرویدى ها قابل ردیابى توسط گوگل 
هستند!
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کاهش وزن سریع با مواد غذایى شگفت انگیز
قتل مرد جوان در مثلث عشقى
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حرف هایت قبول جادوگر ولى؛حرف هایت قبول جادوگر ولى؛

جواب این سئواالت را جواب این سئواالت را 
هم بده!هم بده!

آگهى مزایده

سید رسول داودى- شهردار زیار 

آگهى مزایده
نوبت سوم 

با توجه به مصوبه شماره 110 مورخ 96/03/17 شوراى اسالمى، شهردارى 
زیار در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه کمپرسى 6 چرخ با ظرفیت 19 
تن، سال تولید 2016 با قیمت پایه مبلغ 1/750/000/000 ریال از طریق آگهى 
مزایده به متقاضیان اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت مى گردد حداکثر تا 
مورخ 96/09/18 به دبیرخانه شهردارى مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهى 

اقدام نماید. 

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

آگهى مزایده عمومى
اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان در نظر دارد کاالهاى خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 100961195000001 به صورت الکترونیکى به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: 1396/09/05 ساعت 8:00  

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1396/09/16 ساعت 19:00
تاریخ بازدید: 96/09/05 تا تاریخ 96/09/16 ساعت 8:30 تا 13:00 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 96/09/18 ساعت 19:00
زمان بازگشایى: 96/09/19 ساعت 10:00

زمان اعالم به برنده: 96/09/20
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:

1- برگزارى مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در 
صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده 

و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3- عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41934- 021

دفتر ثبت نام استان اصفهان: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ”ثبت نام/ پروفایل مزایده گر“ موجود است. 

م الف:109585
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اکــران نشــدن فیلم هــاى رفــع توقیف شــده باعــث بــروز شــایعه درباره 
محدودیت اکــران براى ایــن فیلم ها شــد و محمد شایســته، تهیــه کننده 
فیلم «خانــه دختر» اعالم کــرد که در شــوراى صنفى نمایــش فقط اجازه 

نمایش ایــن فیلــم در گــروه آزاد صادر شــده بــود. اما على ســرتیپى، 
پخش کننده «عصبانى نیســتم» در واکنش به این موضوع از ارائه قرارداد 

اکران این فیلم سینمایى به شــوراى صنفى نمایش خبر داد و سخنگوى 
این شــورا هم در مصاحبه اى اعالم کرد که مشــکلى براى نمایش 

فیلم هاى رفع توقیف شده وجود ندارد. على سرتیپى که پخش فیلم 
«عصبانى نیستم» را برعهده دارد، با اشــاره به آخرین وضعیت 

این فیلم ســینمایى گفت که مشــکلى بــراى نمایش فیلم
«عصبانى نیســتم» وجود ندارد: «فیلم "عصبانى نیستم" 
پروانه نمایش گرفته اســت و مشکلى خاصى براى اکران 
ندارد. قرارداد نمایش فیلم احتماًال این هفته یا هفته آینده 

در شوراى صنفى نمایش ثبت مى شود.»
این در حالى اســت که خبرگــزارى  فــارس از تعویق اکران 

این فیلم ســینمایى خبر داده اســت. فیلم «عصبانى نیســتم» 
به اتفاقات ســال 88 مى پردازد. ایــن خبرگزارى نوشــته نمایش 

«عصبانى نیســتم» به دلیــل ترافیــک در اکران فیلم هــاى روى 
پرده به تعویق افتاده اســت. در مطلــب خبرگزارى فارس آمده اســت: 

«با توجه به حجم باالى فیلم هاى در صف اکران، فیلم هاى زیادى پشــت 
خط اکران هستند و سرگروه هاى سینمایى اکران فیلم هاى خود را از مدت ها 

قبل مشخص کردند. گروه آزاد هم با توجه به تعداد فیلم هاى متقاضى تا پایان 
جشنواره فیلم فجر (بهمن ماه) برنامه اکران خود را مشخص کرده است. با احتساب 

به تعویق خواهد افتاد و شرایط اکران، با توجه به شرایط اکران، اکران فیلم 
امکان نمایش در پاییز میسر نخواهد شد.»
 پــس از نمایــش فیلــم «عصبانــى 

نیســتم» در ســى و دومین جشــنواره فیلم فجر، این فیلم با اینکــه پروانه 
نمایش خود را دریافت کرده و حتى ســرگروه ســینمایى آن نیز مشخص 
شــده بود، در پایــان از نمایــش آن در ســینماها کشــور جلوگیرى به

 عمل آمد.
نوید محمدزاده براى بازى در این فیلم توانست نظر هیئت داوران را به 
خود جلب کند و قرار بود جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن 
خود کند. اما پیش از اختتامیه جشنواره سازندگان فیلم «عصبانى 
نیستم» تحت فشــارها از حضور در داورى انصراف دادند و در 
پایان سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره 

سال 92 به رضا عطاران اهدا شد.
در همین حال غالمرضا فرجى، ســخنگوى شــوراى 
صنفــى نمایش در تأییــد صحبت هــاى مدیرعامل 
فیلمیران، تأکید کرد که این شورا موظف است قرارداد 
اکران فیلم هایى که داراى پروانه نمایش هستند را ثبت 
کند: «هر فیلمى که پروانه نمایش گرفته مى تواند همراه با 
پروانه نمایش و همچنین قرارداد اکران با سالن هاى سینمایى 
به شــوراى صنفى نمایش مراجعه کند و ما نیز موظفیم براساس 

آیین نامه قرارداد را ثبت کنیم.»
او همچنین گفت: «اینکه گفته مى شــود ارشــاد به ما فشار آورده که 
قرارداد فیلم هاى "عصبانى نیســتم"، "آشــغال هاى دوست داشتنى"، 
"پارادایس" و "خانه پدرى" که پروانه نمایــش دارند را ثبت نکنیم یا براى 

نمایش آنها منتظر دستور و یا نظر ارشاد بمانیم، صحت ندارد.»
پیش از این کیانوش عیارى کارگردان «خانه پدرى» در مصاحبه اى گفته بود 
که مدیران سینمایى قصد دارند تا بدون سر و صدا فیلم توقیفى اش را در گروه هنر 
و تجربه به نمایش درآورند و تا به گفته خودش از شر آن راحت شوند. او همچنین 

تأکید کرده بود که با نمایش این فیلم در گروه هنر و تجربه، مخالف است.

تهیه کننده برنامه «عبدى شــو» جزئیات این برنامه 
تلویزیونى که اجراى آن بر عهده اکبر عبدى اســت 

را تشریح کرد.
ســیدکمال طباطبایى درباره انتخاب اکبر عبدى به 
عنوان مجرى این برنامه گفــت: به هر حال آقاى 
عبدى از ســرمایه هاى ملى ما و آدم منحصر به 
فردى است و در خاطره همه ما در مقاطع مختلف 
خاطره هایى را بر جاى گذاشته و حاال هم ایشان 

هسته اصلى و مرکزى این برنامه است.
وى ادامه داد: قرار است اکبر عبدى به عنوان 
مجرى با مهمان هاى این برنامه گفتگو  کند. 
این برنامه که هنوز نام مشخصى برایش در 
نظر نگرفتیم، برنامه اى تاك شو و خودمانى 
اســت و موضوعات مختلفى دارد. همچنین 
هنوز ســاختار کلى برنامه مشخص نشده اما 
هرآنچه فکرش را بکنید ممکن است در برنامه 
وجود داشــته باشــد و هیچ محدودیتى از این 

بابت نداریم.

این تهیه کننده درباره اجراى اســتند آپ کمدى توســط 
اکبر عبدى نیز گفت: ممکن اســت این اتفاق هم بیافتد. 
اصوًال اجراى اســتندآپ کمدى به عهده اکبر عبدى که 
هســته اصلى برنامه خواهد بود، نیســت اما اگر خودش 
بخواهد این کار را به عهده بگیرد کــه خب غوغا خواهد 
کرد، اما باز هم بعید مــى دانم این اتفاق بیافتد و شــاید 
اجراى اســتندآپ کمدى را به دوســتان دیگرى محول 

کنیم.
وى در پاسخ به این سئوال که با توجه به اوضاع جسمانى 
اکبر عبدى، این هنرمند پیشکســوت توانایى اجراى این 
برنامه را در شب هاى متمادى دارد یا خیر؟ نیز توضیح داد: 
من تا االن هیچگونه عالیمى مبنى بر کسالت در او ندیدم 
و خیلى هم قبراق و سر حال اســت و چندى پیش هم در 
نمایشى به مدت چندین ماه و هر شب بازى مى کرد. االن 
هم مشغول بازى در یک فیلم سینمایى است که با پایان 

دکورسازى، به ما ملحق خواهد شد.
طباطبایــى بــا اشــاره به زمــان کلیــد خــوردن این 
برنامــه گفــت: بــه امیــد خداوند تا یــک مــاه آینده 

این برنامــه را کلیــد خواهیــم زد و به محــض تولید،
 پخش هفتگــى هــم داریم. دوســت داریــم ضبط و 
پخشــمان به هم نزدیک باشــد تــا از اتفاق هــاى روز

اجتمــاع دور نمانیم و برنامه اى بــه روز را به مخاطبمان 
ارائه دهیم.

این تهیه کننده با اشاره به ساختار کلى و منحصر به فرد این 
برنامه گفت: این برنامه در همه ژانرهاست و ژانر خاصى 
ندارد. ما در این برنامه به مسائل فرهنگى- اجتماعى اشاره 
مى کنیم که همه اینها در قالب فضایى مفرح و شاد بیان 

مى شود تا حال مخاطب را خوب کند. 
به گزارش فارس، شاکله کلى برنامه «عبدى شو» به نوعى
 بازآفرینى و خاطره بازى با کاراکترهایى است که عبدى 
در سریال ها و فیلم هاى مختلف بازى کرده اند. بخشى از 
برنامه با حضور تعدادى از کســانى است که در آن فیلم و 
سریال ها با عبدى هم بازى بودند و بخش گفتگو و ارتباط 
صمیمى با مردم اعم از هنرمند و غیر هنرمند نیز از جمله 
قسمت هاى این برنامه است. مدت زمان این برنامه در هر 

قسمت 90 دقیقه است. 

عــث بــروز شــایعه درباره 
د شایســته، تهیــه کننده 
صنفى نمایــش فقط اجازه
ـود. اما على ســرتیپى، 
موضوع از ارائه قرارداد 

خبر داد و سخنگوى
لى براى نمایش

که پخش فیلم 
ن وضعیت 

شفیلم
ستم"
کران 
آینده 

یق اکران 
ى نیســتم» 

وشــته نمایش 
 فیلم هــاى روى

 فارس آمده اســت: 
م هاى زیادى پشــت 

م هاى خود را از مدت ها 

نیســتم» در ســى و دو
نمایش خود را دریافت
شــده بود، در پایــان

 عمل آمد.
نوید محمدزاده بر
و جلبکند خود
خود کند. اما
نیستم» تح
پایان س
سال
در
ص
ف
اکر
کند: «
پروانه نم
به شــوراى
آیین نامه قرارد
او همچنین گفت
"قرارداد فیلم هاى "
"پارادایس" و "خانه پ
نمایش آنها منتظر دست
پیش از این کیانوش عیا
که مدیران سینمایى قصد
و و تجربه به نمایشدرآورند
تأکید کرده بود که با نمایش ای

سرنوشت اکران
 یکى از فیلم هاى توقیفى در ابهام است

هستند؟!
چه کسانى از «عصبانى نیستم»  عصبانى 

جزئیات برنامه طنز اکبر عبدى در شبکه نسیم

«عبدى شو» از اتفاقات روز جامعه غافل نیست

تصویربــردارى ســریال 
«شبکه» به کارگردانى احمد 
معظمــى و تهیه کنندگــى 
ابوالفضل صفرى آغاز شد. 
این ســریال که به سفارش 
شبکه 5 سیما تولید مى شود، 

چند روز پیش در تهران کلید 
خورد.

«شبکه» که با نام «ســارقین روح» پیش از این 
در رسانه ها از آن یاد مى شد، برگرفته از یک ایده و 
طرح پژوهش محور است که به موضوع امنیت نرم و 
آسیب هاى اجتماعى مى پردازد و مرتضى اصفهانى 
آن را ارائه کرده و هومان فاضل براى نوشتن فیلمنامه 

آن بیش از  یکسال ونیم وقت گذاشته است.
تیم فکرى این سریال پس از چند سال تحقیقات پیاپى 
و پژوهش از میان پرونده هــاى واقعى چندین پرونده را 
گزینش و در اختیار کارشناسان متعددى در حوزه هاى 
مختلف دینى، روانشناسى، فرهنگى و گروهى از فعاالن 
اجتماعى قرار داده که در جلســاتى جداگانه نظرات آنها 

روى طرح ها ارزیابى و اعمال شده است.
بر این اساس مى توان گفت که شبکه داستان تقابل خیر 
و شر است و دانیال حکیمى، بازیگر اصلى این مجموعه 
به حساب مى آید که در رداى یک کارشناس امنیتى قرار 

گرفته و جلوى دوربین مى رود.

 

م ن ر ى رو ر و ن
خص کردند. گروه آزاد هم با توجه به تعداد فی
ه فیلم فجر (بهمن ماه) برنامه اکران خود را مشخ
میلم کران، با توجه به شرایط اکران، اکران ف

مایش در پاییز میسر نخواهد شد.»
ىــى ز نمایــش فیلــم «عصبان

تهیه کننده برنامه «عبدى شــو» جزئی
تلویزیونى که اجراى آن بر عهده اکبر

را تشریح کرد.
ســیدکمال طباطبایى درباره انتخاب
این برنامه گفــت: به عنوان مجرى
عبدى از ســرمایه هاى ملى ما و
فردى است و در خاطره همه ما در

ح خاطره هایىرا بر جاى گذاشته و
هسته اصلى و مرکزى این برنامه
وى ادامه داد: قرار است اکبر ع
مجرى با مهمان هاى این برنا

این برنامه که هنوز نام مشخص
نظر نگرفتیم، برنامه اى تاك
موضوعات مختلفى اســت و

هنوز ســاختار کلى برنامه مشخ
هرآنچه فکرشرا بکنید ممکن
هیچمح وجود داشــته باشــد و

بابت نداریم.

ز ر و م
یلم هاى متقاضى تا پایان 

خص کرده است. با احتساب 
تعویق خواهد افتاد و  به

جزئیات برنامه طنز اکبر عبدى در

«عبدى شو» از

ردارى ســریال 
ه کارگردانى احمد 
و تهیه کنندگــى 
 صفرى آغاز شد. 
ال که به سفارش 
یما تولید مى شود، 
ش در تهران کلید

که با نام «ســارقین روح» پیش از این 
ا از آن یاد مى شد، برگرفته از یک ایده و 
است که به موضوعامنیت نرم و ش محور

ى اجتماعى مى پردازد و مرتضى اصفهانى 
کرده و هومان فاضل براى نوشتن فیلمنامه 

  یکسال ونیم وقت گذاشته است.
 این سریال پس از چند سال تحقیقات پیاپى 
 ز میان پرونده هــاى واقعى چندین پرونده را 
در اختیار کارشناسان متعددى در حوزه هاى 
نى، روانشناسى، فرهنگى و گروهى از فعاالن 
رار داده که در جلســاتى جداگانه نظرات آنها 

 ها ارزیابى و اعمال شده است.
س مى توان گفت که شبکه داستان تقابل خیر
 و دانیال حکیمى، بازیگر اصلى این مجموعه

مى آید که در رداى یک کارشناس امنیتى قرار 
وى دوربین مى رود.

دانیال حکیمى
 این بار

 در نقش 
یک مأمور 

امنیتى

در آســتانه اکران عمومى فیلم ســینمایى «آذر» به کارگردانى محمد حمزه اى و تهیه 
کنندگى نیکى کریمى پوستر رســمى فیلم منتشر شــد. اکران فیلم «آذر» از 8 آذرماه 
در سینماها و در گروه آزاد آغاز 
خواهد شد و پخش آن را «نیکان 
فیلم» بر عهــده دارد. در همین 
راستا پوستر رسمى فیلم «آذر» 
که توســط محمد روح االمین 
طراحى شده اســت، رونمایى 

شد.
در خالصه داســتان «آذر» آمده 
اســت: «براى خودم فکرهایى 
داشتم، آرزو داشتم، مى خواستم 
قهرمان بشم، مى خواستم اون 
چیزى که جامعــه بهم تحمیل 

مى کنه رو کنار بزنم.»
در ایــن فیلم نیکــى کریمى، 
حمیدرضا آذرنگ، فرید سجادى 
حسینى، هستى مهدوى، مهران 
نائل، شــیرین آقاکاشى، مائده 
طهماسبى، پریســا هاشــم پور، مانیا علیجانى و لیال زارع با حضور پژمان جمشیدى و 

هومن سیدى به ایفاى نقش مى پردازند.
فرزین عابدینى و نیکى کریمى سرمایه گذاران این فیلم هستند.

رونمایى از پوستر فیلمى با بازى نیکى کریمى

این روزها حضور چهره هاى سینمایى در تئاتر بار دیگر در صدر اخبار هنر نمایش قرار گرفته است. چند سال پیش با حضور 
برخى از چهره هاى سینمایى و فوتبالى در تئاتر انتقاداتى مطرح شد اما این انتقادات مدتى به فراموشى سپرده شد تا اینکه 

بار دیگر با حضور چند بازیگر زن سینما در تئاتر نقدها شدت گرفت.
نوك پیکان این انتقادات را مى توان به حضور مهناز افشــار در نمایش «الیورتوئیســت»، الناز شاکردوســت در نمایش 
«گم و گور» و همچنین سحر قریشى در نمایش «المبورگینى 2» دانست. بازیگرانى که بدون هیچ آموزش یا پیش زمینه 
حضور در تئاتر این روزها به کلى گیشه را تصاحب کرده اند.شهرزاد محمودى بازیگر تئاتر درباره مشکل حضور بازیگران 
چهره سینما گفت: تئاتر دســت عده خاصى افتاده است. این روزها چهره هاى ســینمایى همه جا را گرفته اند و کسى به 
گروه هاى جوان که نیازمند تجربه و درآمد از این راه هستند اهمیتى نمى دهد.  وى افزود: من بعد از دو سال کار کردن در 
تئاتر همچنان نمى توانم به این هنر به عنوان یک شغل حساب کنم و مجبورم براى گذران زندگى شغل دیگرى را انتخاب 
کنم. باالخره هر شغلى دغدغه هاى خاص خود را دارد و بازیگر را از تمرینات خود دور مى کند.وى اضافه کرد: سالن داران 
فقط و فقط به پول و چهره سینمایى هر اثر نگاه مى کنند. کسى اهمیتى نمى دهد که شما چه توانایى هایى دارید. سالن دار در 
ابتدا از شما اسم بازیگران را مى خواهد و اگر بازیگر چهره داشته باشید هر زمانى که بخواهید سالن در اختیار شما خواهد بود.
بازیگر نمایش «باز کردن بسته» از نبود تهیه کننده حرفه اى تئاتر خبر داد و اذعان کرد: وضعیت تئاتر خصوصى و البى هاى 
خاص خودش که مشخص است. از سویى برخى بازارى و کاسب به عرصه تهیه کنندگى آمده و مى خواهند از تئاتر پول در 

بیاورند. همین اتفاق باعث حضور بازیگرانى  در تئاتر شده که در خود سینما هم وجهه اى ندارند.

سیل انتقادات شدید 
به حضور بازیگران سینما در تئاتر
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استاد دانشــگاه علوم پزشــکى تهران گفت: حدود
 30 درصد ایرانى ها کبد چرب دارند که با سونوگرافى 

قابل تشخیص است.
دکتر اکرم پورشمس اظهارداشت: این مشکل به دلیل 
رسوب چربى در سلول هاى کبدى ایجاد مى شود و در 
اکثر موارد بخشى از ســندرم متابولیک است که این 
سندروم ناشى از مشکل به هم خوردن تعادل سوخت 

و ساز چربى و قند است.
وى با اشاره به اینکه وقتى یک مکانیزیم ارگان هاى 
مختلف را درگیر کند ســندروم نام دارد، افزود: چربى 
اضافه در بدن هرجا ممکن است رسوب کند، این چربى 
اگر در عروق قلبى رســوب کند، فرد را مستعد سکته 
قلبى خواهد کرد و اگر در شــکم رسوب کند چاقى و 

شکم بزرگ را به همراه خواهد داشت.
پورشمس گفت: در صورتى که چربى در کبد رسوب 
کند سبب کبد چرب مى شود که کبد چرب اکثر موارد 

وجه اى از سندروم متابولیک است.
استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران اضافه کرد: حدود 
30 درصد ایرانیــان داراى کبد چرب هســتند که با 
سونوگرافى قابل تشــخیص است همچنین 3 درصد 
مردم ایران نَش یا هپاتیت ناشى از رسوب چربى دارند.
وى  کرد: اگر فردى کبد چرب دارد باید مراقب قلب، 
فشــارخون، چربى و دیابت در خود باشد چراکه بنابه 
دالیل گفته شده این مسائل با یکدیدگر مرتبط هستند 
و علت اصلى مــرگ و میر افراد مبتــال به کبد چرب 

بیمارى هاى قلبى و عروقى است.

یک متخصص گوارش گفت: طبق شــواهد به دست 
آمده در تحقیق هاى مختلف، نعناع باعث تسکین عالیم 

بیمارى روده تحریک پذیر مى شود.
عباسعلى محرابیان در خصوص روش هاى درمان روده 
تحریک پذیر اظهار داشــت: طبیعت بیمارى نشانگان 

روده تحریک پذیر به شکلى است که درمان قطعى براى 
آن وجود ندارد. یعنى داروهایى که براى بیماران تجویز 
مى شوند، نمى تواند بیمارى را به طور کامل از بین ببرد. 
بنابراین حدود نیمى از بیماران درصدد یافتن روش هاى 
جدیدترى بــراى درمان نشــانگان روده تحریک پذیر 

هســتند. محرابیان با بیان اینکه انــواع محصول هاى 
گیاه نعناع از جمله عرق آن و نیز کپسول هاى نعنایى اثر 
مثبتى روى بیمارى نشانگان روده تحریک پذیر دارند، 
اظهار داشت: طبق شواهد به دست آمده در تحقیق هاى 
مختلف، نعناع باعث تســکین عالیم نشــانگان روده 

تحریک پذیر مى شود.وى ادامه داد: البته نباید در مصرف 
کپســول هاى نعناع زیاده روى کرد. چــون این داروى 
گیاهى، باعث شل شدن دریچه گوارشى بین معده و مرى 
مى شود. بنابراین ممکن است اسید معده را داخل مرى 

پس بزند و باعث بیمارى ریفالکس شود. 

دانشــمندان معتقدنــد مــاده اى کــه 
داخــل خیــار هســت موجــب جلوگیرى 
گربــه  بــه  حساســیت  آلزایمــر،  از 
و پســوریازیس (بیمارى پوســتى مزمن 

خودایمنى است) مى شود.
 در واقع این روش جادویى، فرد را از بسیارى 
از حساسیت هاى معمول و حتى انواع دردهاى 

مزمن محافظت مى کند.
این تیم تحقیقاتى  در ایــن باره اعالم کرده 
است که آزمایشات بیشترى الزم است تا این 

ماده به طور کامل تست شود.

جوش هاى صورت بر حسب منطقه اى که بروز مى کنند، 
مى توانند نســبت به برخى عادت ها ماننــد عادت هایى 

غذایى، استرس و برخى مشکالت دیگر هشدار دهند.
داشتن جوش هاى سرسیاه روى پوســت صورت ناشى از 
مشکالت داخلى بدن اســت که باید به آن توجه شود. اگر 
شــما هم دچار جوش هاى سرســیاه زیادى روى نواحى 
مختلف صورت تان هســتید، در ابتدا به دنبال علت اصلى

 آن باشید.

 جوش هاى سرسیاه روى پیشانى
اگر جوش هاى سرسیاه روى پیشانى و اطراف ابروهایتان 
است، ممکن است به مشــکالتى در ناحیه روده ها مربوط 
باشد. جوش هاى سرســیاهى که روى انتهاى بینى و بین 
ابروها بروز مى کند، مى توانند نشان دهنده وجود اختاللى 

در عملکرد کبد باشد.
براى مقابله با ایــن جوش ها ابتدا بهتر اســت از مصرف 

غذاهاى چرب و سرخ کردنى ها خوددارى کنید. 

جوش هاى سرسیاه روى بینى
داشتن جوش هاى سرسیاه روى بینى نشان دهنده وجود 
بیمارى در عملکرد دستگاه قلب و عروق است. البته نیازى به 
نگرانى نیست، چون در اغلب موارد این جوش ها به استرس 

باال مربوط مى شوند.

جوش هاى سرسیاه روى گوش ها
اگر جوش هاى سرسیاه روى گوش ها بروز مى کنند، باید 
به سالمت کبد و دستگاه ادرارى تان دقت بیشترى داشته 
باشــید. چون این ناحیه مربوط به عملکرد خوب کلیه ها 
مربوط مى شود.براى مقابله با تشدید جوش هاى سرسیاه 
بهتر است از مصرف زیاد نمک و قهوه خوددارى کنید. عالوه 
بر این اگر آب زیادى نمى نوشید، باید میزان آب مصرفى 

روزانه تان را تا دو لیتر افزایش دهید.

جوش هاى سرسیاه روى گونه ها
اگر جوش هاى سرسیاه روى اســتخوان گونه ها و روى 

بخــش فوقانــى 
گونــه هــا بــروز 
مــى کنــد، بایــد 
حواســتان را جمع 

کنیــد. چــون ایــن 
منطقه معموًال به عملکرد 

ریه ها و برونــش ها و در واقع 
دستگاه تنفســى مربوط مى شود. با 

این حال این مســئله ممکن اســت به یک آلرژى ساده 
و مشــکالت دندانى نیز مربوط شــود. بنابراین نیازى به 

نگرانى نیست.

جوش هاى سرسیاه روى لب ها
اگر جوش هاى سرســیاه روى مناطق دور دهان و لب ها 
بروز مى کند، ممکن است به مشکالت گوارشى، معده درد 

و بیمارى سلیاك مربوط باشد.
اگر فست فود زیادى مصرف مى کنید فوراً این کار را ترك 

کنید و یا مصرف تان را به حداقل برســانید. عالوه بر این 
حتمًا مواد غذایى سرشار از فیبر مانند میوه ها و سبزیجات 

بیشترى را وارد برنامه غذایى روزمره تان بکنید.

جوش هاى سرسیاه روى چانه
جــوش هــاى سرســیاه روى چانه به مشــکالت 

تخمدان و به طور واضح تر به مشــکالت دستگاه 
تولیدمثل مربوط مى شــود. دلیــل دیگر آن نیز

مى تواند به اختالالت هورمونى مربوط شود. 

انتخــاب رژیــم هــاى غذایــى مؤثــر در کنــار 
ورزش هاى هــوازى، یکى از بهتریــن راه ها براى 

رسیدن به محدوده وزن سالم است.
با این حال نباید از این نکته غافل بود که به دســت 
آوردن عضالت نیز باعث افزایش متابولیسم و سوخت 
و ساز بدن مى  شود. حفظ ســالمت عضالت، خود 

راهى براى کاهش وزن موثر است.
در اینجا شــش روش که براى داشــتن عضالتى 
سالم تر مورد پیشنهاد متخصصان طب ورزش است، 

را مى توانید بیشتر بشناسید:

خواب کافى 
عضالت بعد از تمرین و در زمان استراحت ترمیم و 
حجیم مى شوند. در زمان خواب این میزان به حداکثر 
خود مى رسد. عالوه بر این، ترشح هورمون رشد در 
زمان خواب به بیشترین میزان خود مى  رسد و سطح 
متابولیسم بدن در این زمان به کمترین حد مى  رسد 
و عضالت اجازه استفاده از منابع بدن براى ترمیم را 

دریافت مى  کنند.

دورى از استرس 
استرس باعث ترشــح کورتیزول مى  شود. به خاطر 
داشته باشــید که با افزایش پرخاشگرى و استرس، 
هیچ پیشرفتى در بدنســازى نخواهید داشت و افراد 
آرام بیشتر در افزایش حجم عضالت موفق مى  شوند.

دریافت سطح کافى پروتئین
 تمرینات عضالنى، بافت  هــاى عضالت را تجزیه

 مى  کند. سپس در زمان اســتراحت، این بافت  ها با 
دریافت مواد غذایى دوباره ترمیم مى  شــوند. میزان 
تغذیه باید با شدت و میزان تمرینات عضالنى تناسب 
داشته باشد. هرچه بیشتر ورزش کنید، عضالت براى 

ترمیم نیاز به غذاى بیشترى دارد. 

نوشیدن آب 
رساندن آب کافى به بدن هنگام ورزش باعث متعادل 
گشتن فرآیند آزاد شــدن انرژى مى  شود. بعضى از 
افراد بــراى افزایش حجم و ترمیــم بهتر عضالت، 
از مکمل  هاى پروتئین و آمینو اســید ها اســتفاده 
مى  کنند. ایــن ترکیبــات در کلیه تبدیــل به اوره 
مى  شــوند و براى دفع آنها و جلوگیرى از بروز آثار 

مخرب به کلیه باید آب فراوان نوشید.

شیوع دیابت در زنان و مردان تقریباً به یک اندازه شایع 
است، اما نحوه تاثیر آن بر زنان متفاوت از مردان است.

 به گزارش جــام جم آنالین به نقــل از مهر، به گفته 
محققان زنــان مبتال به دیابت در معرض ریســک 
باالتر ابتال به بیمارى قلبى، که از شایع ترین عوارض 
بیمارى دیابت است، هستند.همچنین در زنان بعد از 
حمله قلبى، احتمال زنده ماندن کمتر و کیفیت زندگى 
پایین تر است.ریسک نابینایى و افسردگى نیز در زنان 

بیشتر است.
به گفته محققان، هورمون هاى موجود در بدن زنان 
دلیل برخى از این چالش هاى خاصى است که زنان 
با آن روبه رو مى شوند با این وجود سایر فاکتورهاى 
اجتماعى نیز مى تواند سبب برخى از این تفاوت هاى 

خاص شود.
همچنین هورمون هاى زنانه ســبب مشکل شدن 
کنترل دیابــت در زنان مبتال به دیابت مى شــود به 
عبارت دیگر افزایش اســتروژن به معناى مقاومت 

بیشتر به انسولین است.
محققــان معتقدند تفاوت بیمارى دیابــت در زنان و 
مردان ممکن اســت به دلیل فاکتورهاى دیگرى نیز 
باشد. پزشــکانى که زنان دیابتى را درمان مى کنند 
ممکن است از این موضوع بى اطالع باشند که گاهى 
درمان شــدیدترى باید براى زنان نسبت به مردان 

تجویز کرد.
تحقیقات نشــان مى دهد میزان چاقى در بین زنان 
باالتر از مردان اســت، همچنین میزان فشار خون و 
کلسترول باال در میان زنان نســبت به مردان بیشتر 
است. از سوى دیگر باال بودن قند خون در زنان سبب 

مى شود کنترل آن بسیار سخت تر از مردان شود.

سیب
مصرف روزانه یک عدد سیب از اضافه وزن جلوگیرى مى کند. سیب سرشار 
از آنتى اکسیدان هایى مى باشد که از بدن در برابر سندرم متابولیک محافظت
 مى کند. بنابراین براى کاهش مقدار کالرى مصرفى، دریافت میزان سیب 

بیشترى توصیه مى شود.

عدس
عدس از جمله موادغذایى مؤثر در کاهش چربى هاى شکمى و کاهش وزن 
است. مصرف عدس مانع از افزایش ناگهانى انسولین مى شود، به طورى که 

این افزایش، تجمع چربى در ناحیه شکمى را به دنبال دارد. 

سالمون وحشى
ماهى سالمون وحشــى عالوه بر حفظ ســالمت قلب راهى براى کاهش وزن و  
کم کردن سایز دور کمر مى باشد.اســیدهاى چرب امگا 3 در افزایش حساسیت 
به انسولین، کمک به عضله سازى و در نتیجه کاهش چربى شکمى نقش دارند. 

همچنین از دریافت میزان کافى ماهى سالمون اطمینان حاصل نمایید. 

سوپ
شما مى توانید به عنوان پیش غذا از سوپ استفاده نمایید. همچنین نباید سوپ 
زیادى میل کنید و سوپ مصرفى نباید بیشتر از 150 کالرى در هر وعده باشد. 
همچنین در صورت تهیه ســوپ هاى آماده، توجه داشته باشید که هر وعده 

محتوى کمتر از 100 کالرى باشد.

ماست
توصیه متخصصان ســالمت براى کاهش وزن، همواره بر مصرف ماســت

مى باشد. ماست حاوى مقادیرى از کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربى براى 
افزایش حفظ حس سیرى به مدت طوالنى است. این ماده غذایى همچنین به 

متعادل کردن سطح قند کمک مى کند. 

تخم مرغ
صرف صبحانه اى سرشار از پروتئین در کاهش استفاده از میان وعده ها در 

طول روز به شما کمک مى کند.
اســتفاده از تخم مرغ در وعده ى صبحانه، افزایش حس سیرى تا عصر را 

به دنبال دارد.

فلفل قرمز تند
فلفل هاى قرمز و تند به باال بردن متابولیسم بدن شهرت دارند و در تسریع 
چربى ســوزى و کاهش وزن، به بدن کمک مى کننــد. فلفل قرمز حاوى 
بتاکاروتن، ویتامین c و سرشار از آنتى اکسیدان هایى بوده که در کمک به 

مقابله با سموم مؤثر است.

قارچ
استفاده از قارچ مى تواند جایگزینى براى گوشت باشد. بنابراین مى توانید 
براى سرعت بخشیدن به روند کاهش وزن، به جاى گوشت از قارچ استفاده 
نمایید. طبق مطالعات انجام شده، قطع مصرف گوشت و جایگزین کردن آن 

با قارچ منجر به کاهش وزن سریع ترى خواهد شد.

براى کم کردن وزن باید میزان کالرى دریافتى از کالرى مصرفى کمتر باشد و این تنها راه براى اطمینان یافتن از کاهش وزن 
است. همچنین موادغذایى مصرفى در دوران کاهش وزن از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

برخى از موادغذایى مى توانند به کاهش وزن اضافه بدن کمک کنند. این موادغذایى در افزایش حس سیرى، جلوگیرى از 
زیاده روى در غذاخوردن و افزایش متابولیسم بدن مؤثر مى باشند.
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کاهش وزن سریع با مواد غذایى شگفت انگیز افزایش
 سالمت عضالت

 با گام هاى مؤثر!

ید در مصرف 
ن این داروى 
ن معده و مرى 
را داخل مرى 

ماده به طور کامل تست شود. و سبزیجات 
.
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کلسترول باال در میان زنان نســبت به مردان بیشتر
است. از سوى دیگر باال بودن قند خون در زنان سبب

مى شود کنترل آن بسیار سخت تر از مردان شود.

خیار بخورید 
آلزایمر نگیرید

ــى 
روز 
ــد 
جمع 

 ایــن 
ه عملکرد 

ش ها و در واقع 
شود. با  ى مربوط مى

کنید و یا مصرف تان را به حداقل برســانید. عالوه بر این ســئله ممکن اســت به یک آلرژى ساده 
ً

جوش هاى سرسیاه 
از چــه خبر مى دهنــــد؟

تسکین عالیم بیمارى روده تحریک پذیر با مصرف نعناع

کبد 30درصد ایرانى ها 
چرب است

دیابت در زنان 
متفاوت تر از مردان است!
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نصف جهان  باشگاه سپاهان تلویحًا توسط مدیرعامل 
خود نیز تأیید کرده که به دنبال سروش رفیعى است اما 
آنها هنوز منتظرند تا تکلیف این بازیکن با باشگاه الخور 

قطر مشخص شود.
 از سوى دیگر درخشش رفیعى در تیم قطرى در یکى 
دو بازى اخیر موجب شده تا نظر مسئوالن الخور نسبت 
به هافبک ایرانى خود عوض شده و ظاهر آنها تصمیم 
دارند تا این بازیکن را حداقل تا پایان فصل حفظ کنند.

باشگاه سپاهان اصفهان در صدد است تا یک هافبک 
طراح خوب را در نیم فصل دوم بــه خدمت بگیرد تا 
براى ادامه رقابت هاى لیگ برتر تقویت شود. سروش 
رفیعى که امسال شرایط چندان خوبى در قطر نداشت، 

گزینه اصلى زردپوشان بود چون مسئوالن تیم قطرى 
در ابتدا از عملکرد رفیعى رضایت نداشتند و به همین 
دلیل جدایى رفیعى از الخور در نیم فصل دور از ذهن 
نبود اما درخشش رفیعى در تیم قطرى در یکى دو بازى 
اخیر موجب شــده تا نظر مســئوالن الخور نسبت به 
هافبک ایرانى خود عوض شــود و ظاهراً آنها تصمیم 
دارند تا ایــن بازیکن را حداقل تا پایــان فصل حفظ 
کنند. با توجه به این موضوع حضور رفیعى در سپاهان 
تقریبًا منتفى شده است. اما ســپاهانى ها هنوز پیگیر 
وضعیت سروش هســتند تا چنانچه در نهایت خطر 
دیپورت از الخور وى را تهدید کنــد او را به اصفهان 

بیاورند.

 تیم ســپاهان در دیدار با نفت آبادان ســه مرتبه روى 
ضربات ایســتگاهى مغلوب شــد تا همچنــان فراز و 

نشیب هاى این تیم ادامه داشته باشد.
«زالتکوکرانچار» در شــرایطى تیمش را راهى میدان 
کرد که نفرات جدیدى را در خط دفاعى به کار گرفته بود. 
مهدى رحیمى و عارف غالمى براى اولین بار در قلب 
خط دفاعى کنار هم به میدان رفتند و شاهین ثاقبى هم 
براى دومین بار در پست مدافع راست جایگزین حسن 

جعفرى شده بود.
با وجود این سپاهانى ها در جریان بازى مقابل مهاجمین 
صنعت نفت آبادان مغلوب نشدند و سه ضربه ایستگاهى 
پنجمین شکست فصل را به شاگران کرانچار تحمیل 

کرد. گل اول زردپوشــان آبادانى روى ارســال دقیق 
«جاسم کرار» و ضربه سر مسعود ابراهیم زاده به دست 
آمد و گل دوم روى یک ضربه پنالتى باز هم توسط کرار. 
بازیکن عراقى آبادانى ها که  ستاره میدان بود، گل سوم 
را هم در دقایق پایانى و از روى یک ضربه ایستگاهى 

به ثمر رساند.
دریافت ســه گل از روى ضربات ایســتگاهى نشان
 مى دهد که نفرات جدید خط دفاعى ســپاهان در پیدا 
کردن جایگاه صحیح اســتقرار خود در هنگام ارسال 
ضربات ایستگاهى با مشکل مواجه بوده اند؛ موضوعى 
که احتماًال در دیدارهاى آینده و با اضافه شدن نفرات 

مصدوم و محروم تیم حل خواهد شد.

  بالى جان سپاهانى ها! سپاهان، پیگیر وضعیت سروش

هواداران ســپاهان و  برخــى ذوب آهنى ها نگاهى 
مشــکوك و بدبینانه به انتصاب اخیر وزیر صنعت، 
معدن و تجارت داشــته اند. آنها معتقدند که حضور 
دادکان به عنوان مشــاور امور ورزش وزیر صنعت 
با شــرح وظایفى که براى او تعیین شــده به منظور 
از دور خارج کــردن تیم هاى قدرتمنــد صنعتى و 
تبدیــل آنها به تیــم هایــى معمولــى و بى خطر 

است.
  ماجرا اینگونه آغاز شد:

وزیر صنعت، معدن و تجارت که زمانى عضو هیئت 
رئیسه فدراســیون فوتبال ایران نیز بود، در حکمى 
محمد دادکان را به عنوان مشاور امور تربیت بدنى و 

ورزش این وزارتخانه منصوب کرد.
 در حکم محمد شــریعتمدارى وزیر صنعت،معدن و 
تجارت خطاب به محمد دادکان آمده اســت که«با 
توجه به ســوابق علمى و تجارب ارزشمند جنابعالى 
و ضرورت ســاماندهى امور تربیــت بدنى و ورزش 
در مجموعــه وزارت به موجب این حکم به ســمت 
"مشاور وزیر در امور تربیت بدنى و ورزش" منصوب 
مى شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و دانش 
و تجارب خود نســبت به برنامه ریزى و ساماندهى 
امور ورزش حرفــه اى، غیرحرفــه اى و همگانى و 
همچنین راهبرى، نظارت و ارزشــیابى فعالیت هاى 
باشگاهى در ســطح مجموعه موفق و مؤید باشید. 
توفیق روز افزون شــما را از خداوند متعال مســألت 

مى نمایم.»
یکى از سایت هاى سیاسى اصولگرا که بخش ورزشى 
آن نزدیک و همراه با باشگاه پرسپولیس است با ذوق 
زدگى این خبر را پوشش دادو ضمن پرداختن به رزومه 
دکتر دادکان نوشت:گفتنى است که محمد دادکان، 
بازیکن ســابق تیم ملى فوتبال ایران و پرسپولیس 
تهران، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و استاد گروه 
فیزیولوژى ورزشى، دانشــکده تربیت بدنى و علوم 
ورزشى دانشگاه شهید بهشتى است و طى چند سال 
اخیر به عنوان معاون ورزش دانشــگاه آزاد اسالمى 
فعالیت کرده است. دادکان همواره یکى از مخالفان 
تیمدارى دولتى و تأمین مخارج فوتبال از محل بیت 
المال بود و حتى لیگ برتر فوتبال ایران به شــدت 
از تصمیمات آتى این چهره شــاخص تأثیر خواهد 

پذیرفت!
 ســایت روزنامه پیروزى هم با ابراز خوشــحالى از 
حضور یک پرسپولیســى در این جایگاه نوشــت: با 
این حکم مى توان از حاال بــه اصالحاتى در نحوه 
تیمــدارى و تأمیــن بودجــه و مخــارج تیم هاى 
ورزشــى همچون ســپاهان اصفهان، پیکان، ذوب 
آهن اصفهان، ســایپا و ســایر تیم هایــى که زیر 
نظر نهادهــاى زیرمجموعــه وزارت صنایع اداره 
مى شــوند، امیدوار بود و رقابــت جوانمردانه ترى 

در ابعاد مالى فوتبال کشــور انتظار داشــت. در این 
میان با توجه به اختیارات خوبى که شــریعتمدارى 
در این زمینه به دادکان داده، مــى توانیم تغییراتى 
را در هیئت مدیره باشــگاه هاى صنعتى نیز شــاهد

 باشیم!
به گزارش نصف جهان، انتشــار ایــن تحلیل ها در 
مورد انتصاب دادکان، خشــم هــواداران تیم هاى 
صنعتى را تا حدودى بر انگیخت. هواداران سپاهان و 
ذوب آهن در فضاى مجازى واکنش هاى متعددى 
به این انتصاب داشــتند وبه طور کامــًال بدبینانه به 
این انتصاب آقــاى وزیر نگاه کردنــد. تحلیل هاى 
منتشر شده رســانه هایى که از آنها نام بردیم هم در 
بدبینى آنها سهم بسزایى داشــت و حاال باید دید در 
ادامه چه اتفاقاتى خواهد افتــاد. هواداران اصفهانى 
احساس مى کنند که مانند یکى دو سال اخیر، پروژه 
کاهش بودجه تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن بیش 
از هر زمانى در حال انجام اســت و با حضور دادکان 
این پروژه سرعت بیشــترى مى گیرد. ضمن اینکه 
آنها معتقدند باشــگاه هاى پرســپولیس و استقالل 
بیشــترین بودجه از بین المال را به فنــا مى دهند و 
چرا خیلى از وقت ها هزینه هاى اصفهانى ها اینقدر 
زیر ذره بین مى رود و  حیف  و میل بیت المال تلقى 

مى شود.

مراقب باشید! 
این انتصاب، هدفمند است

نصف جهان  مدیران سپاهان در سیاستى قابل تحسین با وجود 
نتایج نامطلوب همچنان پاى ســرمربى خود ایستاده اند و از او 

حمایت مى کنند.
شکســت در آبادان باعث شــد تا دوباره انتقادات از سپاهان و 
سرمربى کروات این تیم اوج بگیرد تا زمزمه هاى بسیار زیادى 

به گوش برسد.
کسب 14 امتیاز و ایستادن در پله یازدهم جدول باعث شد 
تا انتقادات و فشارها روى «زالتکو کرانچار» و مدیران 
باشگاه سپاهان بیش از پیش شود به خصوص که 
شکست تلخ 3بر2 برابر صنعت نفت هم باعث شد 
تا روند خوبى که پیرمرد کروات مدام وعده آن را 

مى داد عملى نشود.
در شرایطى که شایعات پیرامون تغییرات احتمالى 
روى نیمکت رهبرى ســپاهان حسابى محافل 
فوتبالى نصف جهان را تحت الشعاع خود قرار داده 
بود مدیران باشگاه اصفهانى دوباره به حمایت از 

سرمربى خود پرداخته و وعده نیم فصل دوم رؤیایى با کرانچار را 
به هواداران خود دادند تا به این ترتیب در آستانه دو بازى حساس 
تا نیم فصل بــار را از دوش زالتکو بردارند.طاهرى، مدیرعامل 
سپاهان گفت:  کرانچار ســرمربى ماست و مورد حمایت کامل 
مدیریت باشــگاه قرار دارد. کارنامه کرانچــار و توانایى هاى او 
مشخص است از همین رو مشکالت تیم رفع خواهد شد تا دوباره 
به روزهاى اوج برگردیم. برنامه داریم در فصل نقل و انتقاالت 
نقاط ضعف تیم را برطرف کنیم تا با جابه جایى چند بازیکن در 
فهرست تیم، روند بهترى در پیش بگیریم به امید خدا نتایج مورد 

نظر سپاهان و هوادارانش را کسب کنیم.  
به گزارش نصف جهان سپاهان که سال هاى قبل براى مدتى 
در قبال نتایج نامطلوب، عربى عمل مى کرد و خیلى سریع پشت 
سرمربى را خالى مى کرد حاال تصمیم گرفته تا سیاست ثبات را 
در قبال سرمربى خود در پیش بگیرد. سیاستى که باید دید تا چه 
زمانى دوام خواهد داشــت. فعًال که آنها دست بردار حمایت از 

کرانچار نیستند.

واکنش هواداران اصفهانى به حضور مشکوك دادکان

بهاره حیاتى

سپاهان دست بردار نیست
 سیاستى قابل تقدیر

نصف جهان  مدیرانس
نتایجنامطلوبهمچن

حمایت مى کنند.
شکســت در آبادان ب
سرمربى کروات اینت

به گوش برسد.
4کسب14 امتیاز
تا انتقادات و
باشگاه سپ
شکست
تا روند
مى داد
در شرای
روى نی

نصف جهان  کیفیت هاى او آنقدر باال هست که رسانه ها گاه و بیگاه 
در تمجید از او بنویسند و عمده هواداران سپاهان هم روند نامطلوب 
تیمشان را به خروج او از سپاهان ربط دهند. او حاال آبروى فوتبال 

اصفهان در فوتبال ملى است.
 صحبت از احســان حاج صفى اســت.وى بازیکــن چندمنظوره 
فوق العاده اى است که بسیار آرام و حســاب شده و مؤثر و به قولى 
چراغ خاموش به سوى صد بازى ملى حرکت مى کند. چندى پیش 
یکى از روزنامه هاى ورزشى نوشــت که باید به این بازیکن براى 
نزدیکى به رکورد صد بازى ملى تبریــک گفت و از حاال خودمان 
را براى این  اتفاق جالب توجه آماده کنیم. این بال چپ 28 ساله تا 
این لحظه 89 بازى ملى انجام داده که براى سنى همچون او رقم 
فوق العاده اى به نظر مى رسد و با احتساب سر حالى او و نظر مثبت 
«کارلوس کى روش» به وى (و هر مربى دیگرى که شاید روزى 
جاى این مربى پرتغالى را بگیرد) بسیار بعید است که رقم 100 را رد 
نکند و حتى 110 و 120 بازى ملى هم از حاال در مشــت او است و 
این امر زایل نمى شود مگر اینکه اتفاق تلخ بزرگى براى حاج صفى 
روى بدهد البته او نمى تواند به 151 بازى ملى جواد نکونام و 149 
بازى ملى على دایى برســد اما مى تواند با ورود به باشگاه موسوم 
به «صدتایى ها» و ســپس ورود به جمع انــدك انجام دهندگان 
110 تا 120 بازى ملى از امثال على کریمى و مهدى مهدوى کیا 
و سیدجالل حسینى هم عبور کند و شاید هم روزى بعد از دایى و 

نکونام سومین رکورددار بازى هاى ملى در ایران شود.
 ما حاج صفى را با بازى هاى انفجارى و در عین حال فنى اش در دل 
لیگ ایران و با پیراهن تیم هایى مثل سپاهان کشف و لمس کردیم 
اما حتى وى که بیشتر عمرش را در ایران سپرى کرده سابقه لژیونر 
شدن و کسب تجربیات بین المللى را در اروپا داشته است و بازى ولو 
توأم با ناکامى در تیم دسته دومى اف. اس. فا فرانکفورت آلمان در 
فصل 2016 – 2015 و سپس حضورى موفق در پانیونیوس یونان 

در فصل جارى (و مشــارکت در ده بازى این تیم) 

از او مردى ساخته است که هم شــادابى فنى دارد و هم تجربیات 
بین المللى.

البته عمده تجربیــات خارجى او از محل بازى هــاى او در معیت 
تیم ملى ایران مى آید که وى حضورش را در آن با شــرکت در دور 
مقدماتى جام جهانى 2010 آغاز کرد. او با اینکه در آن دیدارها فقط 
در دو بازى به عنوان نفر ذخیره و تنها به مدت 56 دقیقه فرصت ابراز 
وجود یافت اما همین را پایه تشکیل یک رزومه ملى قوى و پایدار 

و مستمر قرار داد.
حضور او در مرحله مقدماتى جام هاى جهانــى 2014 و 2018 به 
ترتیب به هشت بازى و 13 مسابقه بسط یافت و در مرحله نهایى جام 
جهانى 2014 هم او در هر سه مسابقه به میدان گسیل شد و مجموعًا 
241 دقیقه توپ زد و فوتبالدوستان از یاد نبرده اند که در دیدار عالى 
اما بدفرجام برابر آرژانتین «لیونل مسى» فقط وقتى در دقیقه 90+1 
قادر به گلزنى و شکست ایران شد که حاج صفى از صحنه خارج شد و 
دیوار دفاعى چند الیه مستقر در سمت چپ تیم ما سست و باز شد و 

همه مراقبت هاى شدید 90 دقیقه قبلى رنگ باخت.
چندى پیش یکى از سایت هاى ورزشى به قیاس حاج صفى و سردار 
آزمون پرداخته  و نوشته بود: برخى مى گویند احسان حاج صفى به 
سبب خصلت هاى فوتبال کارگرى اش یک ستاره نیست و ذاتاً یک 
بازیکن مؤثر اما فاقد مدارجى است که از او یک سردار آزمون – به 
لحاظ شهرت و خبرسازى- بسازد اما او هر چه باشد در زمینه تداوم 
حضور در میدان و ارائه بیالنى باال در اکثر قریب به اتفاق روزها و 
نوسان نداشتن موجودى کم رقیب اســت. در جام ملت هاى آسیا 
2011 به مدت 360 دقیقه و در جام ملت هاى آسیا 2015 به مدت 
204 دقیقه به میدان آمد و در بازى هاى آسیایى گوانگ  ژو 2010 هم 
از پاهاى ثابت تیم ایران بود و به ندرت روى نیمکت نشــانده شد. 
حاصل این استمرار چشمگیر این است که مردى که براى اولین بار 

در 18 سالگى و به انتخاب على 

دایى ملى پوش شد 89 بازى ملى انجام داده و پنج گل زده و تعداد 
غیر قابل شمارشى پاس گل داده است.

مى توان همچنان قوچان نژاد را دید و از عزت اللهى تعریف کرد و 
دستاوردهاى سامان قدوس عضو جدید تیم کى روش را تحسین 
کرد اما حقیقت امر این است که حاج صفى مرد همیشه کارساز ده 
سال اخیر تیم ملى است و کمترین نوسان را در کارش به لحاظ فنى 
دارد و وقتى به میدان مى رود مى توانید مطمئن باشید که یک نیروى 
مســلط و قابل تکیه را در ترکیب تیم تان دارید: ستاره اى (اعالم 

نشده !) به نام احسان حاج صفى.
«او» به نظر عده اى مدافع چپى است که بیش از دفاع کردن بازى 
پردازى و حرکات رو به جلو در خط میانى را مى شناسد و به اعتقاد 

برخى دیگر مهاجم لب خطى است که حتى مى تواند مثل یک 
مدافع چپ و حرفه اى بهترین بال راست هاى حریفان را 

از جریان بازى خارج کند و او البته از منظر عده اى 
دیگر هافبک چپى است که به لطف هوش 

بازى خوانى و توان شوت زنى اش 
مى تواند 

هر حریفى بــه 
هم گلزنى کند و کمر 

را  بشــکند. به گزارش نصف جهان، رقبا 
آنقدر باال هست که وقتى این روزها هواداران توانایى هاى او 

سپاهان دالیل نتایج تلخ و تأسف آور تیمشان را جستجو مى کنند، 
گزینه خروج حاج صفى از جمع زردپوشــان خیلى زیاد مورد 

توجه قرار مى گیرد. فوتبال اصفهان بیش از هر زمانى به 
پسر طالیى خود افتخار مى کند.

نصف جهان  کیفیت هاى او آنقدر باال هست که رسانه ها گاه و بیگاه 
در تمجید از او بنویسند و عمده هواداران سپاهان هم روندنامطلوب 
تیمشان را به خروج او از سپاهان ربط دهند. او حاال آبروى فوتبال 

اصفهان در فوتبال ملىاست.
 صحبت از احســان حاج صفى اســت.وى بازیکــن چندمنظوره 
فوق العاده اى است که بسیار آرام و حســاب شده و مؤثر و به قولى 
چراغ خاموش به سوى صد بازى ملى حرکت مى کند. چندى پیش 
یکى از روزنامه هاى ورزشى نوشــت که باید به این بازیکن براى 
نزدیکى به رکورد صد بازى ملى تبریــک گفت و از حاال خودمان 
8را براىاین اتفاق جالب توجه آماده کنیم. این بال چپ28 ساله تا 
9این لحظه 89 بازى ملى انجام داده که براى سنى همچون او رقم 
فوق العاده اى به نظر مى رسد و با احتساب سر حالى او و نظر مثبت 
«کارلوس کى روش» به وى (و هر مربى دیگرى که شاید روزى 
بعید است که رقم100 را رد 0جاى این مربىپرتغالىرا بگیرد) بسیار

0 و 120 بازى ملى هم از حاال در مشــت او است و  0نکند و حتى 110
این امر زایل نمى شود مگر اینکه اتفاق تلخ بزرگى براى حاج صفى 
149 9 بازى ملى جواد نکونام و 1روى بدهد البته او نمى تواند به 151

بازى ملى على دایى برســد اما مى تواند با ورود به باشگاه موسوم 
به «صدتایى ها» و ســپس ورود به جمع انــدك انجام دهندگان 
110 تا 120 بازى ملى از امثال على کریمى و مهدى مهدوى کیا 
و سیدجالل حسینى هم عبور کند و شاید هم روزى بعد از دایى و 

نکونام سومین رکورددار بازى هاى ملى در ایرانشود.
 ما حاج صفى را با بازى هاى انفجارى و در عین حال فنى اش در دل 
لیگ ایران و با پیراهن تیم هایى مثل سپاهان کشف و لمس کردیم 
اما حتى وى که بیشتر عمرش را در ایران سپرى کرده سابقه لژیونر 
شدن و کسب تجربیات بین المللى را در اروپا داشته است و بازى ولو 
توأم با ناکامى در تیم دسته دومى اف. اس. فا فرانکفورت آلمان در 
رىورىموفق در پانیونیوس یونان  6فصل 2016–2015 و سپس حض

در فصل جارى (و مشــارکت در ده بازى این تیم) 

از او مردى ساخته است که هم شــادابى فنى دارد و هم تجربیات 
بین المللى.

البته عمده تجربیــات خارجى او از محل بازى هــاى او در معیت 
تیم ملى ایران مى آید که وىحضورش را در آن با شــرکت در دور

0مقدماتى جام جهانى 2010 آغاز کرد. او با اینکه در آن دیدارها فقط 
6در دو بازى به عنوان نفر ذخیره و تنها به مدت 56 دقیقه فرصت ابراز 
وجود یافت اما همین را پایه تشکیل یک رزومه ملى قوى و پایدار 

و مستمر قرار داد.
8 و 2018 به 4حضور او در مرحله مقدماتى جام هاى جهانــى 2014

3ترتیب به هشت بازى و13 مسابقه بسط یافت و درمرحله نهایى جام 
4جهانى2014 هم او در هر سه مسابقه به میدان گسیل شد ومجموعًا 
241 دقیقه توپ زد و فوتبالدوستان از یاد نبرده اند که در دیدار عالى 
1اما بدفرجام برابر آرژانتین «لیونل مسى» فقط وقتى در دقیقه 90+1
قادر به گلزنى و شکست ایرانشد که حاج صفى از صحنه خارج شد و

دیوار دفاعى چند الیه مستقر در سمت چپ تیم ما سست و باز شد و 
0همه مراقبت هاى شدید 90 دقیقه قبلى رنگ باخت.

چندى پیش یکى از سایت هاى ورزشى به قیاس حاج صفى و سردار 
آزمون پرداخته  و نوشته بود: برخى مى گویند احسان حاج صفى به 
سبب خصلت هاى فوتبال کارگرى اش یک ستاره نیست و ذاتاً یک 
بازیکن مؤثر اما فاقد مدارجى است که از او یک سردار آزمون – به 
لحاظ شهرت و خبرسازى- بسازد اما او هر چه باشد در زمینه تداوم 
حضور در میدانو ارائه بیالنى باال در اکثر قریب به اتفاقروزها و

نوسان نداشتن موجودى کم رقیب اســت. در جام ملت هاى آسیا 
5 دقیقه و در جام ملت هاى آسیا 2015 بهمدت  0 بهمدت 360 2011
0 دقیقه به میدان آمد و در بازى هاى آسیایى گوانگ  ژو 2010 هم  204
از پاهاى ثابت تیم ایران بود و به ندرت روى نیمکت نشــانده شد. 
حاصل این استمرار چشمگیر این است که مردى که براى اولین بار 

8در18 سالگى و به انتخاب على 

9دایى ملى پوش شد 89 بازى ملى انجام داده و پنج گل زده و تعداد 
غیرقابل شمارشىپاس گل داده است.

مى توان همچنان قوچان نژاد را دید و از عزت اللهى تعریف کرد و 
دستاوردهاى سامان قدوس عضو جدید تیمکى روش را تحسین

کرد اما حقیقت امر این است که حاج صفى مرد همیشه کارساز ده 
سال اخیر تیم ملى است و کمترین نوسان را در کارش به لحاظ فنى 
دارد و وقتى به میدان مى رود مى توانید مطمئن باشید که یک نیروى 
مســلط و قابل تکیه را در ترکیب تیم تان دارید: ستاره اى (اعالم 

نشده !) به نام احسان حاج صفى.
«او» به نظر عده اى مدافع چپى است که بیش از دفاع کردن بازى 
در خط میانىرا مى شناسد و به اعتقاد  حرکات رو به جلو پردازى و

برخى دیگر مهاجم لب خطى است که حتى مى تواند مثل یک 
مدافع چپ و حرفه اى بهترین بال راست هاى حریفان را 

منظر عده اى  او البته از بازى خارج کند و از جریان
دیگر هافبک چپى است که به لطف هوش 

بازى خوانى و توان شوت زنى اش 
مى تواند 

هر حریفى بــه 
هم گلزنى کند و کمر 

را  بشــکند. به گزارش نصف جهان، رقبا 
آنقدر باال هست که وقتى این روزها هواداران توانایى هاى او 

سپاهان دالیل نتایجتلخو تأسف آور تیمشان را جستجو مى کنند، 
گزینه خروج حاج صفى از جمع زردپوشــان خیلى زیاد مورد 

توجه قرار مى گیرد. فوتبال اصفهان بیش از هر زمانى به 
پسر طالیى خود افتخار مى کند.

 آبروى 
اصفهانى ها 
در فوتبال 
ملى

  این روزها هواداران سپاهان 
حسرتش را مى خورند

ى نصف جهان را تحت الشعاع خود قرار داده 
ه حبه حبه حبه حبه حبه حبه حممایتمایتمایمایتمایتمایت از  یران باشگاه اصفهانى دوباره

زمانى دوام خواهد داشــت. فعًال که آنها دست بردار حمایت از
کرانچار نیستند.

فوتبالى
بود مدی

نصف جهان  گلر ذوب آهن در مقابل  پنالتى هایى که به سمت دروازه او تاخته مى شود 
همچنان واکنش هایى خوب و ستودنى دارد. ذوب آهن در روز عالى رشید مظاهرى 
شکست خورد، مظاهرى پنالتى زهیوى را گرفت اما توپ برگشتى را عاشورى تبدیل 

به گل کرد.
رشید مظاهرى در بازى برابر تیم ســابقش فوالد خوزستان نمایش فوق العاده اى از 
خود به جاى گذاشت و به خصوص در نیمه اول چندین و چند بار مهاجمان حریف را با 
واکنش هاى عالى خود ناکام گذاشت. او حتى در نیمه دوم پنالتى فوالدى ها را مهار 
کرد اما در برگشت مغلوب نویدعاشورى شد تا به نوعى روز عالى وى در برابر فوالد 
خراب شود. وى در لیگ این فصل برابر  چهار پنالتى قرار گرفته که هیچکدام به طور 

مستقیم وارد دروازه نشده اند تا مظاهرى رکورد جالبى را رقم بزند.

آقاى پنالتى گیر
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على کریمى و به راه انداختن ســر وصداى زیــاد در فوتبال ایران. 
او شمشــیر به کمر بســته و دارد از بى عدالتى ها مى گوید. از بخور 
بخورهایى که در این فوتبال وجود دارد. از زد و بندها و از سرنوشت نامعلوم 
پول هایى که وارد فوتبال شده و خروجى نداشته است.از کارت هاى 500 
هزار تومانى رییس فدراسیون قبل از انتخابات تا ...آنقدر این فوتبال بى در 
و پیکر هســت که بتوان مصداق هاى زیادى براى ناپاکى آن آورد.بدون 
شک على کریمى هم دست روى خوب نقطه اى گذاشته است و دقیقا 
مى داند که باید انگشتش را کجا فشار بدهد.حرکتى که او شروع کرده 
قابل تقدیر است و شاید اگر کســانى مثل او پیدا مى شدند که از اول 

اینچنینى بودنــد حاال،حال پیگیــر ماجراهایى 
ایران متفاوت بود و روز فوتبال 

اش  حداقــل 
این بــود که 
ى  هــا ر کا
انجام شــده 
حساب و کتاب 
داشت و مى شد 
آن را پیگیرى کرد.اما 
چه خوب است که کریمى به 

چند سوال که ذهن من را مشغول کرده جواب بدهد:
 1- او را دوســت دارم،انکار هم نمى کنم.آنقــدر خاطرات خوبى 
برایم رقم زده که نمى شــود به همین راحتى ها از کنارش گذشت.

پسر صورت یخى فوتبال ایران که خودش را در قلب گرم میلیون ها 
ایرانى جا کرده است اما نکته اى که وجود دارد این است که چرا برق 
یکدفعه کریمى را گرفته است و حاال پرچم دار ریشه کن شدن فساد در 
فوتبال شده است؟آیا زمانى که کریمى خودش فوتبال بازى مى کرد 
از این فسادها بى اطالع بود و حاال که چند سالى است از فوتبال کناره 
گیرى کرده تازه یادش افتاده که فساد هم وجود دارد؟واقعا زمانى 
که کریمى با فدراسیون کفاشــیان و تاج و حتى قبل تر از آن کار 
مى کرد نمى توانست شفاف سازى کند؟یعنى آن زمان فسادى 

وجود نداشت و همین که کریمى از تیم ملى و فوتبال خداحافظى کرده این 
فسادها سر باز کرده است؟

 2- کریمى تندخو اســت و در این شــکى وجود ندارد.او پاسخ هر کسى 
را که دلش بخواهد مى دهد.کانالى هم براى خــودش به راه انداخته که 
در آن افکار عمومى را تهییج مى کند تا مطالبى که در این کانال منتشــر 
شــده را باور کنند! آقاى کریمى اگر سند و مدرکى مثل همان کارت هاى 
500 هزارتومانى مهدى تــاج در اختیار دارى رو کن تــا اتهام هایى که 
مى زنى باور پذیر باشد.البته کســى این اتهام ها را رد نمى کند اما اتهام 
بدون مدرك،سندیت ندارد و ادعایى است که طرف مقابل مى تواند با طرح 
شکایت پیگیر آن باشد.آقاى کریمى قرار نیست همه دروغ بگویند و شما 
راست.سالها خاك این فوتبال را خورده اى و بدون شک اطالعات شما از 
پشت پرده هاى این فوتبال بیشــتر از خیلى هاست.فساد مى تواند همین 
قراردادهاى میلیاردى باشد که شکایت هاى زیادى را روانه کنفدراسیون 
فوتبال آسیا کرده است.خود شــما بهتر از هر کســى مى دانید که کدام 
بازیکنان براى یک سال بازى کردن در یک تیم میلیاردى قرارداد بسته اند.

اما دوباره مى پرسم چرا حاال؟حاال که بیرون گود نشسته اى؟
3- یک بار دیگر تاب نیاوردى و این بار به عادل فردوسى پور حمله کردى.

به خوبى مى دانى اگر کســى گزکى از عادل فردوســى پور داشت زودتر 
ازاینکه شــما ادعا کنى او را کله کرده بود! پس احتماال عادل از هرگونه 
ادعاهایى که مرتبط با فساد باشد مبرى است. گیرى که به مجرى برنامه 
نود داده اى این است که چرا پیشنهاد برگزارى مناظره اى در برنامه اش 
را قبول نکرده است و البته  به مهدى تاج و کفاشــیان هم در برنامه اش 
خرده اى نمى گیرد.عادل هر کجا که توانسته از حق این فوتبال دفاع کرده 
و اگر شما در ایران زندگى مى کنى باید به اطالع برسانم که کارکردن در
 ارگان هاى دولتى و به خصوص صدا و ســیما ساز و کار خودش را دارد و 
خیلى از مجریان حتى شهامت فردوســى پور را ندارند که حرف هایى که 
او مى زند را به زبان بیاورند.شک نداشــته باش که او براى خودش دلیل 
دارد و به وقتش اگر قرار باشد علیه کفاشــیان و تاج حرف بزند،مى زند.او 
حرفه اى است و احتماال نیازى نیست که این را به او یادآورى کرد.همان 
طور که کسى نمى تواند فوتبال را به شما یاد بدهد،عادل هم کاربلد است 

و در حرفه خودش مارادونایى که یک سروگردن باالتر از بقیه قرار دارد.
 4- سوالى دیگر؛شــما گفته اى که اگر فوتبال نبود نه فدراسیونى وجود 
داشت و نه برنامه نودى.دقیقا درست مى گویید.فدراسیون که وجود نداشت 
و اگر هم برنامه نود نبود عادل در همان حرفه روزنامه نگارى خودش بیشتر 
فعالیت مى کرد و در کنارش در دانشگاه تدریس.اما سوال من این است که 
اگر فوتبال نبود على کریمى چه کار مى کرد؟ استعداد ناب شما در فوتبال 
بود که نمایان شد و جادوگرى هاى شما در گوى فوتبال است که قدرت 
خودش را نشان داده است،اما آیا در سایر رشته ها هم کریمى مى توانست 

جادوگر باشد و به یکه تازى هایش در حرفه دیگرى ادامه بدهد؟
5- محبوبیت چیز خوبى اســت.خیلى ها هم مى خواهند خودشــان را 
با گره زدن بــه نام على کریمى محبــوب کنند!اما اگــر پرچم عدالت را 
برداشته اى و مى خواهى جلودار باشى،کمى آهسته تر و مستند تر.بدون 
شک حرف هاى زیادى در ســینه دارى و رفتارهایى دیده اى که به ستوه 
آمده اى.مى خواهى فوران کنى و دســت خیلى ها را رو کنى.بسم ا...،با 
ســند و مدرك در مراجع قضایى یا در همان کانــال تلگرامى که به قول 
خودت مخاطبان زیادى دارد.امید اســت که خیلى ها در این راه دنباله رو 
کریمى باشند تا شاید روزى فوتبال ایران پاك و عارى از هرگونه اتهام و

 شائبه باشد.
 

خیلى ها معتقدند در شکست پارس جنوبى جم از پرسپولیس نقش 
مهدى تارتار کمتر از محســن فروزان نبود. چرا که او به عنوان 
مربى به فروزان اجازه داد پنالتى بزنــد. تارتار اما از فروزان دفاع 

مى کند و مسئولیت باخت را گردن مى گیرد:
زیبایى هاى فوتبال به همین اســت. فوتبال یک ورزش جذاب 
است که این همه طرفدار دارد. ما در روزى که مى توانستیم برنده 
باشیم، مساوى هم نکردیم و شکســت خوردیم. مسئولیت این 
باخت برعهده من اســت، اما به هر حال ما خوب بازى کردیم و 
مى توانستیم نتیجه بهترى بگیریم. چیزى از ارزش هاى بچه هاى 
ما کم نمى شود. پرسپولیس بى شک بهترین تیم ایران در دو سال 
اخیر است، اما ما تنها تیمى بود که کمترین فرصت را به این تیم 

بزرگ دادیم.
■ بچه هــاى من کم تجربه هســتند. 50 درصــد از آنها اولین 
بار بود که مقابل پرســپولیس بازى مى کردند. 50 درصدشــان 
حتى ورزشــگاه آزادى را هم ندیده اند و ما باید فکرى براى دور 
برگشت براى بازى با استقالل و پرسپولیس بکنیم. البته کیفیت 
بازیکنان مان باالست و نگران نیستیم. سال اول مان است که در 
لیگ برتر بازى مى کنیم و هدف مان بقا است، بى پروا هستیم و 
فشارى روى خود احســاس نمى کنیم. اینکه تیم ما را تحسین 
مى کنند، به خاطر نترســیدن از باخت اســت. دو بازى سخت را 
مقابل فوالد و پرسپولیس پشت سر گذاشتیم که هر دو تیم هم 

سابقه قهرمانى دارند.

■ پنالتى زن را کادر فنى تعیین مى کنــد، اما براى اینکه اذهان 
عمومى در این مورد (پنالتى زدن فروزان) روشــن شــود، من 
یک توضیح مختصر مى دهم. براى پنالتى زدن در آن شــرایط، 
یکى از فاکتورهاى مهم اعتماد به نفس باال اســت. بچه هاى ما 
با توجه به اینکه در بازى قبل هر کــدام به نحوى پنالتى خراب 
کرده بودند، درخواستى براى زدن پنالتى نداشتند، اما فروزان با 
اعتماد به نفس کنار خط آمد و از من خواهش کرد که به او اعتماد 
کنم. دروازه بان پستى اســت که باید وضعیت در آن روحى باال

 باشد.
■ با توجه به تمرینات پنالتى در طول هفته داشتیم، فروزان یکى 
از پنالتى زن هاى خوب ما بود. دو جلســه در هفته تمرین پنالتى 

داریم و فروزان همیشــه خوب پنالتى مى زند. من همیشــه در 
تمرینات به فروزان گفتم که «اگر 2 بر صفر جلو بودیم، مى روى 
پنالتى مى زنى که حاشیه امنیت باشد و همان توپ برنگردد که 
به گل مان برود . در آن وضعیت من اعتماد به نفســش را دیدم 
و فکر کردم که اگر پنالتى را به او ندهم، شــاید به هم بریزد. با 
آن اعتماد به نفس که داشــت، گفتم با خیال راحت پنالتى ات را 
بزن. فروزان پنالتى بدى هم نزد، خیلى بهتر از پنالتى هایى بود 
که در بازى هاى قبل از دست دادیم. پنالتى هم گل نشد؛ فداى 
سر محســن (فروزان) و بقیه بچه ها. آنقدر براى ما خوب بازى 
کردند که مهم نباشد پنالتى را هم از دست بدهند، مسئولیت این 

باخت با من است.

دست و دلبازى تارتار

رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد اتهامات وارد 
شده به این تیم واکنش نشان داد و گفت: واقعًا 
این مسخره بازى ها در شأن فوتبال ایران نیست. 
محمدرضا شریف در گفت وگویى درباره حواشى 
ایجاد شده در بازى ذوب آهن اصفهان و فوالد 
خوزستان مبنى وجود یک بطرى ادرار در دروازه 
تیم فوالد اظهار داشت: این بحث تا االن فقط 
یک ادعا بوده و صحت و سقم آن هنوز مشخص 
نیســت. فوالد در این بازى میهمــان بوده و با 
توجه به امکاناتى که در ورزشگاه نقش جهان 
وجود دارد و با توجه به وجود دوربین هاى بسیار 
و ناظران فدراسیون و هواداران حتما باید کسى 
دیده باشد که این بطرى از کجا آمده است. از این 
موضوع تنها یک عکس منتشر شده که ظاهراً 
در سرویس بهداشتى گرفته شده و نمى شود آن  

را تجزیه و تحلیل کرد.
 وى ادامه داد: تعجب مى کنم که چرا این بطرى 
بعد از بازى پیدا شده است. مطمئنًا دوربین هاى 
اطراف ورزشگاه هستند و توانسته اند این صحنه 
را شــکار کنند که اگر چنین چیــزى واقعیت 
داشته باشــد ما هم خوشــحال مى شویم. باید 

با کنترل هاى امنیتى مشــخص شود که این 
بطرى از کجا آمده و اگر مشــخص شــود که 
این موضوع واقعیت نداشــته, به مــا افترا زده

 شده است. 
رئیس هیئت مدیره باشــگاه فوالد خوزستان با 
اشاره به اینکه هفته گذشته هم موارد اینچنینى 
در بازى این تیم مقابل پارس جنوبى جم مطرح 
شــد, تصریح کرد: فرمایشــات آقاى تارتار به 
گونه اى در رسانه ها تیتر خورد که گویى موضوع 
قطعى شده بود. بهتر اســت آخرت مان را براى 
دیگران خــراب نکنیم چرا کــه افکار عمومى 
قاضى خوبى نیستند و به راحتى تحت تاثیر اخبار 

قرار مى گیرند.
وى در باره اینکه در صــورت وجود این بطرى 
مشکوك در درون دورازه  فوالد, باتوجه به عوض 
شدن زمین در بین دو نیمه مى توان احتمال داد 
که این بطرى در یک نیمه هــم در دروازه  تیم 
میزبان بوده باشــد, گفت: نمى شود در این باره 
قضاوت کرد. اصًال نمى شود گفت که همچین 
چیزى در دروازه وجود داشته یا خیر. اصًال شاید 

شربت سکنجبین بوده است(باخنده)

شریف تاکید کرد: بهتر اســت براى اثبات این 
موضوع به دســتگاه هاى مربــوط و به زوایاى 
مختلف دوربین هاى فیلم بردارى و عکاســى 
مراجعه کرد چون خبرنگاران و عکاسان زیادى 
با توجه به اینکه ممکن بود تیم میزبان روى ما 
فشار بیشترى وارد کند, پشت دروازه  ما حاضر 
شــده  بودند و باید به هر حال یــک عکس یا 
تصویرى از بطرى  به این بزرگى اســت, گرفته 

شده باشد.
 وى عنــوان کرد: مــن به عنوان کســى که 
تحصیالت عالیه دارم خوشــحال مى شوم که 
تکلیف این موضوع روشــن شــود. واقعًا این 
مسخره بازى ها در شــأن فوتبال ایران نیست. 
اینکه بعد از هر بازى و وقتى مى بازند بعضى ها 
یادشــان مى افتد که چنین چیزهایى هم وجود 
دارد تعجب برانگیز است. اگر این بطرى وجود 
داشته یا نداشته باشد مطمئناً نمى تواند در نتیجه 
بازى تغییر ایجاد کند هرچند که کار قبیحى است 
و همه باید تالش کنند تا بــا این موارد برخورد 
شود. اگر من در کمیته اخالق سمتى داشتم با 

این مسائل برخورد مى کردم.

جواب این سئواالت را هم بده!

شاید شربت 
سکنجبین 
بوده است!

حرف هایت قبول جادوگر ولى؛

بعد از پایان بازى پرسپولیس و پارس جنوبى جم اعالم شد که علیرضا بیرانوند با کارت زردى که در این بازى گرفته 
3 کارته شده و از حضور در بازى بعدى تیمش محروم است. اما به نظر مى رسد این خبر اشتباه بوده. چون رئیس کمیته 
مسابقات سازمان لیگ چیز دیگرى مى گوید. سعید فتاحى مى گوید:   بیرانوند قبل از بازى با پارس جنوبى 
یک کارت زرد داشت و االن 2 کارته شده. به این ترتیب بیرانوند براى بازى بعدى 
تیمش محروم نیســت.  به این ترتیب او در بــازى هفته چهاردهم 
پرســپولیس در مقابل ذوب آهن که روز جمعــه 10 آذر در 
ورزشگاه آزادى برگزار مى شود مى تواند در ترکیب 
تیمش قرار بگیرد. مگر اینکه برانکو نظر 

دیگرى داشته باشد.
 

نصف جهان ذوب آهن در هفته ســیزدهم لیگ برتر در 
ورزشگاه نقش جهان با نتیجه 1-0 به فوالد خوزستان 
باخت. این شکست باعث شــد تا تیم امیر قلعه نویى با 
16 امتیاز در رده هشتم جدول رده بندى باقى بماند. این 
باخت در حالى رقم خورد که ورزشگاه نقش جهان اصال 
براى تیم ذوب آهن آمد نداشته است. آنها در دومین بازى 
در این ورزشگاه به عنوان میزبان بازهم باختند و موفق 
به گلزنى نشدند. آنها ابتدا در هفته دهم با نتیجه 3-0 به 
پارس جنوبى باختند و حاال هم با یک گل مغلوب فوالد 
شدند. باید دید طلسم این ورزشگاه چه زمانى براى قلعه 

نویى و شاگردانش شکسته مى شود. 

على کریمىو به راه انداختن ســر وصداى زیــاد در فوتبال ایران
او شمشــیر به کمر بســته و دارد از بى عدالتىها مى گوید. از بخور
بخورهایى که در این فوتبال وجود دارد. از زد و بندها و از سرنوشت نامعلوم
پول هایى که وارد فوتبال شده و خروجى نداشته است.از کارت هاى 500
هزار تومانى رییس فدراسیون قبل از انتخابات تا ...آنقدر این فوتبال بى در
وو پیکر هســت که بتوان مصداق هاى زیادى براى ناپاکى آن آورد.بدون
شکعلى کریمى هم دست روى خوب نقطه اى گذاشته است و دقیق
فشار بدهد.حرکتىکه او شروع کرده کجا مى داند که باید انگشتش را
قابل تقدیر است و شاید اگر کســانى مثل او پیدا مى شدند که از اول

ىایى ااینچینچنینى بودنــد حاال،حالپپیگیــر ماجراه
لبالبال و فوت فوتب ورروز ایایران متفاوت بود

اش ححداقــل 
این بــود که
ى هــا ر کا
انجام شــده
حساب و کتاب
داشت و مى شد
آن را پیگیرى کرد.ام
چه خوب است که کریمى به

چچند سوال که ذهن منرا مشغول کرده جواب بدهد:
11- او را دوســت دارم،انکار هم نمى کنم.آنقــدر خاطرات خوبى
بربرایم رقم زده که نمى شــود به همین راحتى ها از کنارش گذشت
پسپسر صورت یخى فوتبال ایران که خودش را در قلب گرم میلیون ه
اییرانى جا کرده است اما نکته اى که وجود دارد این است که چرا برق
ییککدفعه کریمى را گرفته است و حاال پرچم دار ریشه کن شدن فساد در
فوتبال شده است؟آیا زمانى که کریمى خودش فوتبال بازى مى کرد
از این فسادها بى اطالع بود وحاال که چند سالى است از فوتبال کناره
گیرى کرده تازه یادش افتاده که فساد هم وجود دارد؟واقعا زمانى
که کریمى با فدراسیون کفاشــیان و تاج و حتى قبل تر از آنکار
مى کرد نمى توانست شفاف سازى کند؟یعنى آن زمان فسادى

جواب این س
ول حرف هایت قبول جادوگر

بعد از پایان بازى پرسپولیس و پارس جنوبى جم اعالم شد که علیرضا بیرانوند با کارت زردى که در این بازى گرفته
اشتباه بوده. چون رئیس کمیته اینخبر بازى بعدى تیمش محروم است. اما به نظر مىرسد 3 کارته شده و ازحضور در
مسابقات سازمان لیگ چیز دیگرى مى گوید. سعید فتاحى مى گوید:   بیرانوند قبل از بازى با پارس جنوبى
2یک کارت زرد داشت و االن 2 کارته شده. به این ترتیب بیرانوند براى بازى بعدى
تیمش محروم نیســت.  به این ترتیب او در بــازى هفته چهاردهم
0پرســپولیس در مقابل ذوب آهن که روز جمعــه 10 آذر در
ورزشگاه آزادى برگزار مى شود مى تواند در ترکیب
تیمش قرار بگیرد. مگر اینکه برانکو نظر

دیگرى داشته باشد.

بیرانوند محروم نیست

خشن ترین بازیکن لیگ چه کسى است؟ گزینه هاى 
احتمالى زیادى را مى شود در جواب این سوال نام برد 
اما شاید کمتر کسى در گزینه هایش به یک دروازه بان 
اشاره کند. این که یک دروازه بان بتواند در زمینه کارت 
گرفتن رکورددار باشد از آن اتفاقات عجیب است. رکورد 
عجیبى که حامد لک به آن دست پیدا کرده. دروازه بان 
فوالد با دو کارت زردى کــه مقابل ذوب آهن دریافت 
کرد و از زمین بازى اخراج شــد خود را به صدر جدول 
خشن ترین بازیکنان رساند. قابل پیش بینى است که 
کارت زردهاى یک دروازه بان به چــه دلیل مى  تواند 
باشــد. بازیکنى که معموال به دلیل خطا کردن کارت 
زرد نمى گیرد و بخاطر درگیرى یا اتالف وقت با جریمه 

داور مواجه مى شود. دو دلیلى که حامد لک 5 کارت زرد 
از 6 کارت زردش را به همین دالیل گرفته است. یک 
کارت زرد مقابل گسترش فوالد به دلیل انجام خطاى 
پنالتى بوده و بقیه کارت هاى او بــه دلیل درگیرى یا 
اتالف وقت به او داده شــده اند. لک یکــى از معدود 
دروازه بان هایى است که میانگین هر 5 بازى یک کارت 
زرد را در کارنامه بازیگــرى اش دارد. آمارى که تقریبا 
هیچ کدام از دروازه بان هــاى لیگ برترى حتى به یک 
قدمى آن هم نرســیده اند. این رکورد منفى شاید یکى 
از دالیلى باشد که تیم هاى بزرگ با وجود توانایى هاى 
فنى خوب تمایل کمترى به استفاده از این دروازه بان

 داشته اند.

 در تصمیم کمیته مســابقات کنفدراسیون فوتبال براى 
اجبار تیم هاى عربستانى به سفر به ایرانى( این تصمیم 
هنوز قطعى نشــده) رد پاى وزیر ورزش کشورمان هم 
دیده مى شود. روزنامه هفت صبح در گزارشى با اشاره به 
این موضوع نوشته:“ جالب است بدانید مسعود سلطانى فر 
البى اثر گذارى در این خصوص انجام داد. ســلطانى فر 
چندى پیش در یک ســفرى فورى و کوتاه مدت راهى 
مالزى شــد و دیدارى با شیخ ســلمان، رئیس بحرینى 
کنفدراسیون فوتبال آسیا داشــت. وزیر در این جلسه در 
خصوص میزبانى از تیم هاى عربستانى صحبت هاى الزم 

را انجام داد که این مسئله بسیار اثر گذار بود.
 

  گلر عصبانى!

طلسم نقش جهان
 براى امیرخان

نقش سلطانى فر 
در تصمیم ضد عربستانى   

به خوبى 
مى دانى اگر کسى گزکى 

از عادل فردوسى پور داشت 
زودتر ازاینکه شما ادعا کنى او را 
کله کرده بود! پس احتماال عادل 
از هرگونه ادعاهایى که مرتبط با 

ففساد باشد مبرى است
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رئیس کالنترى 124 قلهک از دســتگیرى ســارقان بار پیک موتورى 
خبرداد.

سرهنگ ضرغام آذین گفت: روز جمعه یکى ازشــهروندان به معاونت 
تجسس کالنترى مراجعه کرد و بیان داشت فردى ناشناس طى تماس 
تلفنى خرید یک دســتگاه گوشى آیفون 8 را ســفارش داد و تقاضا کرد 
گوشى توسط پیک موتورى به آدرس وى ارسال شود و  وجه آن را پس 

از تحویل پرداخت کند. 
پس از ارسال گوشى سفارشى توسط پیک موتورى به آدرس اعالمى در 
محل ناگهان چند نفر ناشــناس با حمله و ضرب و شتم پیک موتورى با 

سرقت گوشى از صحنه متوارى شدند.  
تیمى از عوامل تجسس براى تحقیقات و بررســى و شناسایى سارقان 

به محل اعزام شــدند و با استفاده از شیوه و شــگردهاى پلیسى موفق 
به شناسایى و دستگیرى دو نفر از ســارقان در مخفیگاه شان شدند که 
با انتقال متهمین بــه کالنترى در مواجهه حضورى از ســوى مالباخته 

شناسایى شدند.  
متهمان اعتراف کردند که ابتدا پس از شناسایى مراکز فروش تلفن همراه 
و سفارش خرید آدرس و مکان هاى خلوت را براى تحویل گوشى معرفى 
مى کردند که با حضور پیک موتورى پس از ضرب و شتم وى، گوشى را 

به سرقت مى بردند.
ســرهنگ آذیــن بــه متصدیــان صنــوف تأکیــد کــرد بــراى 
پیشگیرى از قربانى شدن در برابر این نوع جرائم به توصیه هاى پلیس 

توجه کنند.

استنشــاق گاز مونواکســیدکربن پنــج 
نفر در روســتاى «کرنگاه» اهــر را دچار 
مسمومیت کرد که مرگ یک نفر در محل 
تأیید شــد و چهار نفر نیز راهى بیمارستان 

شدند.
سخنگوى اورژانس 115 استان آذربایجان 
شرقى گفت: صبح روز یک شــنبه در این 
حادثه مرد 50 ســاله به دلیل استنشــاق 
مونواکسید کربن جان باخت و یک زن 72 
ساله به همراه ســه مرد دیگر به بیمارستان 

منتقل شدند.
وحید شادى نیا علت این حادثه را نشت گاز 

از بخارى گازى اعالم کرد. 

مرد جوان که به اصرار همسر دوستش او را کشته بود تا به عشق مورد 
عالقه اش برسد، با گذشت یک ماه از جنایت به قتل اعتراف کرد.

ششم آبان ماه ســال جارى زنى با مراجعه به کالنترى 176 حسن 
آباد تهران به مأموران اعالم داشت که پسرش به نام «غالمرضا» 
34 ساله، ساعت 16 روز قبل از منزلش بیرون رفته و هنوز به خانه 

بازنگشته است.
با تشــکیل پرونده مقدماتى و به دستور رئیس شــعبه 102 دادگاه 
عمومى فشافویه، پرونده در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت.
با آغاز تحقیقات از خانواده فقدانى، همسرش به نام «سمیه» 29 ساله 
در اظهارات اولیه به کارآگاهان گفت: «شوهرم به دنبال گنج از خانه 
بیرون رفت.» او در ادامه اظهاراتش گفت: «همسرم حدود ساعت 
11:00 روز جمعه با من تماس گرفت و عنوان داشت که باالى بلندى 
یک کوه ایستاده و زیر پایش دره عمیقى است که در آنجا به دنبال آثار 
و عالئم نقشه گنج مى گردد و پس از اتمام کار تا چند ساعت دیگر به 

منزل خواهد آمد، اما پس از آن دیگر اطالعى از او ندارم.»
با توجه به اظهارات ســمیه مبنــى بر اینکه همســرش به انگیزه 
جستجوى گنج از خانه خارج شده، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسى 
و همچنین تحقیق از اعضاى خانواده غالمرضا یکى از دوستانش به 
نام «سعید» 31 ساله  را در این خصوص شناسایى کردند که از حدود 
یکسال و نیم گذشته با غالمرضا آشنا شده و در ادامه روابط نزدیک 

خانوادگى پیدا کرده بودند.
سعید پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهى ضمن تأیید موضوع 
جستجوى گنج توســط او و غالمرضا به کارآگاهان گفت: «سال 
گذشته من و غالمرضا به دنبال گنج در منطقه حسن آباد رفتیم اما 
پس از گذشت مدتى دست از پا درازتر برگشتیم و من شخصاً در این 
موضوع بیش از هفت میلیون تومان هزینه کردم. به اصرار پدر، مادر 
و همسرم دیگر به دنبال این برنامه نرفتم، اما اخیراً چند روزى بود که 
غالمرضا صحبت نقشه گنجى را مى کرد که به دنبال آدرس آن بود؛ 
چند بار از من درخواســت کرد تا با او بروم اما زیر بار نرفتم و همین 

باعث ناراحتى غالمرضا از من شده بود.»
سعید که یک مغازه ســیم پیچى در منطقه حسن آباد دارد، در ادامه 
به کارآگاهان گفت: «من از دوستان غالمرضا هستم و روز جمعه از 
مفقود شدن وى باخبر شدم؛ از آن زمان دیگر هیچ خبرى از او ندارم؛ 
غالمرضا روز پنج شنبه براى مغازه ام سیم خریده بود و از بعداز ظهر 

آن روز دیگر از او اطالعى ندارم و او را ندیده ام.»

سعید بخاطر عالقه به من، همسرم را کشت
در شــرایطى که تحقیقات اولیه همگى حکایت از آن داشــت که 
فقدانى براى جســتجوى گنج از خانــه خارج شــده و پس از آن 
مراجعتى به خانه نداشته، اما کارآگاهان در ادامه تحقیقات از خانواده  
غالمرضا اطالع پیدا کردند که او اختالف شــدیدى با همســرش 
داشــته و به همین علت بار ها به مراجع قضائى مراجعه داشــتند. 
با تغییر روند رســیدگى به پرونده، تحقیق در خصوص اختالفات

 غالمرضا با همسرش در دستور کار کارآگاهان پایگاه نهم آگاهى 
قرار گرفت.

سمیه با تأیید اختالفات خود با همسرش مدعى شد که این اختالفات 
به پایان رسیده، اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت که از مرگ 
همسرش اطالع دارد، اما هیچ دخالتى در آن نداشته و به اصرار سعید 

مجبور به سکوت شده است.
ســمیه در اظهارات جدیدش به کارآگاهان گفت: «ســعید حدود 
یکسال و نیم پیش وارد زندگى من و همســرم شد؛ اول با همسرم 
دوســت بود، اما کم کم به صورت خانوادگى وارد زندگى ما شــد و 
رفت و آمد مى کردند تا اینکه متوجه عالقه  ســعید به خودم شدم؛ 
سعید چندین بار از من خواست تا از غالمرضا جدا شوم و با او زندگى 
کنم؛ با شدت پیدا کردن اختالفات من و همسرم، سعید از این فرصت 

استفاده کرد و مرا تحریک به گرفتن مهریه از غالمرضا کرد؛ حتى 
یک بار نیز به مــادرم گفته بود که قصد دارد بالیى ســر غالمرضا 
بیاورد اما من مخالفت کــردم، ولى او خیلى دربــاره این موضوع

 صحبت مى کرد و به من مى گفت که ســرانجام ایــن کار را انجام 
مى دهد.»

سمیه در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «روز جمعه همسرم 
سرکارش بود که با من تماس گرفت و گفت که پیش سعید رفته و چند 
ساعت دیرتر مى آید؛ آن روز سعید و همسرم با هم بیرون رفته بودند تا 
اینکه سعید به من اطالع داد بالیى را که گفته بود سر غالمرضا آورده، 

اما به دلیل آنکه من دل شنیدنش را نداشتم، توضیحى به من نداد.»

غالمرضا را براى یافتن گنج به کوه بردم
با توجه به اظهارات اخیر همسر فقدانى، سعید روز اول آذر ماه دستگیر 
و براى انجام تحقیقات به پایگاه نهم پلیــس آگاهى تهران بزرگ 

منتقل شد.
سعید که متأهل است، ضمن تکذیب اظهارات سمیه مبنى بر داشتن 
عالقه عاطفى نسبت به سمیه مجدداً مدعى شد که از غالمرضا هیچ 
اطالعى ندارد، اما در ادامه تحقیقات اظهــارات جدیدى را عنوان 
داشــت؛ وى در اظهارات جدیدش به کارآگاهان گفت: «ســاعت 
9 صبح روز جمعه با ماشــین غالمرضا براى گرفتن عکس به کوه 
رفتیم و پس از آن او به محل کارش برگشت تا اینکه مجدداً ساعت 
16 با هم به کوه برگشتیم. غالمرضا به دنبال آثار و عالیم مى گشت 
و به همین علت از دره پایین رفت تا داخــل دره را ببیند که ناگهان

 سنگ زیر پایش سر خورد و به پایین دره پرتاب شد. خیلى ترسیده 
بودم براى کمک به غالمرضا به پاییــن دره رفتم اما وقتى باالى 
سرش رسیدم متوجه شدم که او فوت کرده اســت. از ترس اینکه 
نگویند غالمرضا را کشته ام، با ماشین او به خانه برگشتم و ساعت 
11 شب ماشین غالمرضا را داخل پارکینگ خانه اش رها کرده و به 

خانه خودم رفتم.»

سمیه اصرار داشت همسرش را به قتل برسانم 
در شرایطى که سعید در اظهاراتش مدعى شده بود که هیچ دخالتى 
در مرگ غالمرضا نداشــته و او صرفاً به واسطه یک اتفاق از باالى 
دره سقوط کرده، اما در ادامه لب به اعتراف گشود و به طراحى نقشه 
جنایت و کشاندن مقتول به محل جنایت اعتراف کرد و عنوان داشت 

که این اقدام را به اصرار همسر مقتول انجام داده است.
سعید در اظهارات جدید مدعى شد: «ســمیه به واسطه اختالفات 
شدیدى که با غالمرضا داشت از من خواست تا این کار را تا پیش از 
برگزارى جلسه دادگاهشان برایش انجام دهم. صبح روز جمعه و به 
بهانه عکس گرفتن، غالمرضا را به دره اى در حوالى کوه هاى آرارات 
بردم تا کارش را تمام کنم، اما نتوانستم. به شهر برگشتیم؛ سمیه پس 
از اینکه متوجه شد که درخواستش را انجام ندادم، به من فشار آورد 
که باید این کار را برایش انجام دهم تا اینکه نهایتاً تسلیم خواسته  او 
شدم و مجدداً غالمرضا را به داخل دره کشاندم؛ غالمرضا باالى دره 
ایستاده بود و دنبال آثار و عالیم مى گشت که او را هل دادم و به داخل 
دره انداختم. به پایین دره رفتم؛ غالمرضا فوت کرده بود؛ به سرعت 
به شهر برگشتم و ماشــین غالمرضا را سر جایش پارك کردم و به 

خانه ام برگشتم.»
رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: 
«با توجه به اعتراف صریح متهم اصلى پرونده (عامل جنایت) تیم 
فقدان پایگاه نهم پلیس آگاهى به محل ارتکاب جنایت اعزام شده 
و در بررسى محل موفق به کشــف بقایاى به جاى مانده از مقتول 

شدند.»
ســرهنگ کارآگاه حســین زارع اظهار داشــت: «هر دو متهم با 
قرار بازداشــت موقت و با موضوع قتل عمـــد و بــه منظور انجام

 تحقیقات تکمیلى در اختیــار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 
قرار گرفتند.»

قتل مرد جوان در مثلث عشقى
قاتل: سمیه  از من خواست شوهرش را بکشم

 فرمانده انتظامى شهرســتان ســراوان از شناســایى و 
دستگیرى قاتل فرارى بعد از 12 سال فرار خبر داد.

ســرهنگ رضا زینلى گفت: در پى قتل جوانى 27 ساله 
در سال 84 با شلیک گلوله و متوارى شدن قاتل از محل 
وقوع جرم، دستگیرى قاتل یا قاتالن احتمالى به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت. 
وى افزود: با تحقیقات و بررسى هاى انجام شده و اشراف 
اطالعاتى، کارآگاهان پلیس مخفیگاه متهم که مردى 
37 ساله بود را شناســایى کردند و با هماهنگى قضائى 
وى را در یک عملیات ضربتــى و غافلگیرانه در منزلى 
در حاشیه شهر سراوان دستگیر کردند و به فرار 12 ساله 

اش پایان دادند.
این مقام انتظامى با اشاره به اینکه در تحقیقات تخصصى 
کارآگاهــان، متهم انگیزه خــود را از قتــل اختالفات 
خانوادگى اعالم کرد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل 

پرونده مقدماتى به منظور ســیر مراحل قانونى تحویل 
مراجع قضائى شد.

فرمانده انتظامى شهرســتان ســراوان تأکیــد کرد:از 
مخفیگاه متهم یک قبضه کلت کمــرى با مهمات آن 

کشف شد.

پایان 12 سال زندگى مخفیانه قاتل
دستگیرى سارقان گوشى هاى سفارشى  

 زوج میانسال که قصد انتقال محموله افیونى را به شهرستان بردسکن 
داشتند دستگیر شدند.

رئیس پلیس شهرستان بردسکن گفت: شنبه شب مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر با ردزنى هاى گســترده و تجسس هاى فنى پى بردند زوج 
میانسالى سوار بر خودروى پژو قصد انتقال مواد مخدر از جنوب خراسان 

به شهرستان بردسکن را دارند.
سرهنگ عباس نظافتى اظهار داشــت: مأموران در این مرحله در مسیر 
ورودى شهر ایســت و بازرســى را فعال کردند و موفق شدند خودروى 
محموله مواد مخدر را متوقف کنند. وى ادامه داد: در بازرسى از خودروى پژو 
زوج میانسال 16 کیلوگرم تریاك کشف شد و متهمان براى سیر مراحل 

قانونى در اختیار مقام قضائى قرار گرفتند.

کشف 16کیلو  تریاك
فرمانده آتش نشانان اعزامى گفت:یک عقاب که با ورود به ساختمان مسکونى، موجب نگرانى ساکنان شده بود،با  در پژو زوج میـــانسال

تالش آتش نشانان به دام افتاد.
امین شادجو، فرمانده آتش نشانان اعزامى اظهار داشت: با اعالم ورود یک بهله عقاب به ساختمان مسکونى به 
سامانه 125، بالفاصله  نیروهاى عملیاتى ایستگاه 6 به همراه گروه امداد و نجات 4، ساعت 10و25دقیقه روز شنبه 
به خیابان فرمانیه، خیابان آبکوه سوم اعزام شدند. وى افزود: نیروهاى عملیاتى بى درنگ با به کارگیرى تجهیزات 

مخصوص، پرنده شکارى را به دام انداختند و به نگرانى ساکنان ساختمان پایان دادند. 
الزم به ذکر است؛ آتش نشانان پس از هماهنگى با مسئوالن بوستان پردیسان، پرنده شکارى را تحویل عوامل 

حیات وحش این مجموعه دادند.

 عقاب پایتخت بــــه دام افتاد

بروز حادثه رانندگى در بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج)، موجب مصدومیت سه نفر از شهروندان 
شد.

طى تماس رانندگان خودروهاى عبورى با سامانه 125 و اطالع رسانى این حادثه، نیروهاى 
آتش نشانى بى درنگ، ساعت 13و15دقیقه روز شنبه به بزرگراه فتح، میدان شیر پاستوریزه 

اعزام شدند.
افســر آماده منطقــه 4 عملیات آتش نشــانى، در بــاره ایــن حادثه گفت: یک دســتگاه 
اتوبوس(سرویس یکى از ادارات) با 15 نفر سرنشین حین حرکت در بزرگراه، ناگهان به شدت 

با قسمت عقب یک دستگاه کامیون برخورد کرده بود.
حسین اسماعیلى ادامه داد: شــدت این حادثه به حدى بود که دو نفر از سرنشینان به همراه 
راننده اتوبوس دچار مصدومیت شــده بودند و چرخ هاى جلوى کامیون داخل جدول حاشیه 
بزرگراه گرفتار شده بود. وى اضافه کرد: تعدادى از سرنشینان هر دو وسیله نقلیه قبل از رسیدن

 آتش نشانان از اتاقک کامیون و اتوبوس خارج شده بودند و تنها راننده اتوبوس در اتاقک این 
وسیله نقلیه محبوس شده بود.

اسماعیلى گفت: نیروهاى آتش نشانى به سرعت جریان برق هر دو وسیله نقلیه را قطع کردند 
و عالئم هشــدار دهنده را در اطراف محل حادثه قرار دادند و با کمک تجهیزات هیدرولیکى، 

مشغول رهاسازى راننده اتوبوس شدند. وى خاطرنشــان کرد: آتش نشانان با احتیاط کامل، 
راننده 50 ساله را از اتاقک در هم پیچیده اتوبوس خارج کرده و وى به همراه دو نفر خانم حدوداً 

38 ساله را براى مداوا تحویل امدادگران اورژانس دادند.

3 مصدوم بر اثر برخورد شدید اتوبوس و کامیون

مسمومیت 5 نفر
 با مونواکسیدکربن 
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این روزها بازار تولید بازى هاى ســبک بقا و زنده ماندن داغ 
است و هرروز شــاهد عرضه یک بازى اکشن – بقا هستیم 
که انصافــا هر کــدام داراى برترى هاى خاصى هســتند و 
 RULES OF !همگى خــوب طراحى و ســاخته میشــوند
SURVIVAL    بــازى جدیــد و فوق العاده زیبا در ســبک 

 Battle بازیهاى نجات و طراحى شــده مثل بــازى معروف
Royale از اســتودیوى NetEase Games بــراى

 دســتگاه هاى اندروید است که در آن شــما و بیش از 120 
بازیکن آنالین از سراسر جهان وارد جزیره اى مى شوید که 
در مدت زمان مشخص شده باید به پیدا کردن سالح و انجام 
کارهاى مختلف بپردازید و پس از آن همگى وارد یک منطقه 
خاص شوید و مهارت ها و ابزارهایتان را رو کنید! انجام انواع 
کارهاى مختلف مثل شنا کردن، ماشین سوارى، تیراندازى 
و … همگى در بــازى RULES OF SURVIVAL فراهم 
شده است و اگر از دوســتداران بازیهاى سبک بقا و خصوصا 
 RULES OF SURVIVAL بتل رویال هستید به هیچ وجه
را از دســت ندهید و مطمئن باشــید محو طراحى و ساخت 

فوق العاده اش مى شوید! 

همان طــور که خود نیــز مى دانید جى پــى اس را
 مى تــوان جزو یکى از پــر طرفدار تریــن خدمات 
دســتگاه هاى هوشــمند اندرویدى دانست که نرم 
افزار هاى زیادى مبتنى بر آن منتشــر شــده است و 
با دسترســى به جى پى اس به فعالیت هایشان ادامه 

مى دهند. 
  GPS Tools Full Unlocked عنــوان مجموعــه 
اى فوق العاده از ابــزار هاى کاربــردى و مبتنى بر 
 VirtualMaze جى پى اس مى باشــد که توســط
براى اندروید توسعه و منتشر شــده است. اولین و پر 
کاربرد تریــن قابلیت موجود در اپ سیســتم مکان 

یاب حرفه اى آن مى باشــد ؛ به گونــه اى که در هر 
زمانى و تنها با فعال نمــودن اینترنت و جى پى اس 
مى توانید موقعیت هاى مکانى را به دقت بررســى 
و آدرس ها را بر روى نقشه مشــاهده نمود. از دیگر 
ابزار هــاى کاربردى گنجانده شــده در جى پى اس 
تولز سرعت ســنج هوشمندش اســت که در حال 
رانندگى و در هر لحظه اى ســرعت واقعى را نشان 
داده و اطالعــات مختلفــى را در اختیارتــان قرار
 مى دهد. بهتر است از قطب نماى آن به آسانى نگذرید 
و با استفاده از آن جهت هاى مختلف و اطراف خود را 

پیدا کنید.

 به تازگى قفل هوشمندى ســاخته شده که عالوه 
بر اپلیکیشــن موبایل، مجهز به دوربین و میکروفن 
اســت و صاحبخانه مى تواند از راه دور فرد پشــت 
در را ببینــد ، بــا او حرف بزنــد و به او اجــازه ورود 

بدهد.
شرکت Gate Labs  قفل هوشمندى براى خانه 
ساخته که مجهز به اپلیکیشن موبایل، دوربین ویدئو 
و حسگرهاى دیجیتال است که ورود افراد به خانه را 

رصد مى کند.
این قفل کــه  Gate Smart Lock نام گرفته 
به جاى زبانه معمولى، یک زبانه سیلندرى دارد و به 

شبکه واى فاى خانه نیز متصل مى شود.
هر زمان که فردى زنگ خانه را بفشارد یا حتى به در 
نزدیک شود، حسگر ردیابى حرکت قفل به کار مى 
افتد و از طریق اپلیکیشن موبایل صاحبخانه اطالع 
داده مى شود. ســپس صاحبخانه مى تواند به وسیله 
دوربین، میکروفــن و بلندگوى موجود در قفل با فرد 
پشت در صحبت کند و از راه دور به او اجازه ورود دهد.

روى این قفل سوراخ کلید تعبیه شده اما عالوه برآن 
یک پد « ال اى دى» نیز روى آن نصب شده است. 
کاربر با وارد کــردن کلمه رمز در پد مــى تواند وارد 

خانه شود.

باید قبول کرد فناورى واقعیت مجازى در دنیاى بازى هاى کامپیوترى 
انقالب ایجاد کرده  است و به کاربران حس واقعى حضور در فضاى 
بازى را منتقل مى کنند. با اینکه اکثر هدســت هاى واقعیت مجازى 
امروزه عملکرد بســیار خوبى در نمایش بازى ها دارند، اما یک ایراد 
اساسى در حین اســتفاده از آنها همچنان به چشم مى خورد که این 
ایراد اساســى همان «دستگیره ها» هســتند. این دستگیره ها براى 
انجام برخى وظایف بازى مانند بلند کردن اجسام  مناسب هستند اما 
در کل کمى غیر طبیعى به نظر مى رسند. حتى دستکش هاى واقعیت 
مجازى هم نتوانسته اند به خوبى این مشکل راحل کنند چرا که حس 
قرار داشت اجسام در دســتان کاربر به خوبى منتقل نمى شود. با این 
حال استارت آپ HaptX قصد دارد با استفاده از دستکش هاى جدید 
خود این نقــص را برطرف کند و تجربه کاربران را هرچه بیشــتر به 

واقعیت نزدیک کند.
این دستکش ها که  AxonVR نام گذارى شده اند، به شما این امکان را 
مى دهند که ساختار، جنس و حتى دماى واقعى اجسامى را که در طول 
بازى در دستانتان مى گیرید را لمس کنید و حتى مى توانید تشخیص 
دهید جسمى که در دستتان قرار دارد نرم است یا جنس سختى دارد.

در ساخت این دستکش ها از علم «Microfluidics» که علم استفاده 
از مایعات در بافت هاى بسیار ریز است، اســتفاده شده است. ضمنا 
پوسته  این دســتکش ها نیز از نوعى محفظه هاى بســیار ریز هوا 

ساخته شده است. بنابراین زمانى که یک جسم را در حین بازى لمس
 مى کنید، این محفظه ها از هوا پر  مى شوند و همانند اجسام در دنیاى 

واقعى، به پوست کف دست شما فشار وارد مى کنند.
طبق گفته سازندگان، این دســتکش قادر است تفاوت سایز اجسام 

در مقیــاس کمتــر از 2 میلى متــر هم 
تشــخیص دهد که از این حیث بسیار 

دقیق تــر از دســتکش هاى 
واقعیت مجازى موجود در 
بازار عمل مى کند. دیگر 

دســتکش هاى واقعیــت 
مجازى کــه در حــال حاضر 

در بازار وجــود دارند با اســتفاده از موتورهاى 
لرزاننده و یا شــوك هاى الکتریکى بسیار ریز 
به اجســام مختلف واکنش نشان مى دهند. 
برخى دســتکش ها از جمله VRgluv هم با 

ایجاد فشــار روى انگشتان حس لمس اشــیاء را به کاربر 
منتقــل مى کنند کــه گفته مى شــود هیچکــدام از این

 فناورى ها و دســتکش ها، دقت و ظرافت دستکش AxonVR را 
ندارند.

البته این دســتکش ها در حال حاضر جثه  بزرگى دارند که به گفته  

طراحان دلیل این بزرگى به کارگیرى
 فناورى هاى انتقال دما و مقاومت در 
برابر اجسام مختلف در داخل دستکش 
است اما مهندسین شرکت امیدوارند در 

آینده نزدیک وزن و جثه این دستکش ها 
را به مقدار قابل توجهى کاهش دهند. رابین 

مخترع اصلى این دستکش گفته که نسخه اولیه این دستگاه 
احتماال تا ســال آینده به بازار بیاید. او امیدوار است تا چند 
سال آینده قیمت این دســتکش به مقدار قابل توجهى 
کاهش پیدا کند تا همه  عالقه مندان بتوانند از آن 

استفاده کنند.

تحقیقى نشــان داده موبایل هاى اندروید وضعیت 
مکانى کاربران خود را رصد مى کنند. جالب آنکه حتى 
هنگامیکه قابلیت هاى مکان یابى دستگاه خاموش 
باشد، باز هم دستگاه حرکات کاربر را ردیابى مى کند.

 یک خبرنگار پس از تحقیقات متوالى دریافته گوگل 
مشغول جمع آورى اطالعات کاربران اندروید است. 
به عبارت دیگر موبایل هایى که داراى سیستم عامل 
اندروید هســتند اطالعات مکان فرد را جمع آورى 
مى کنند. این دســتگاه ها حتى هنگامى که خاموش 
هســتند  هم اطالعات را جمع آورى کرده و  پس از 

اتصال به اینترنت آن را منتقل مى کنند.
جالــب آنکــه حتــى پــس از خــارج کــردن 

ســیم کارت از دســتگاه نیز اطالعات فرد منتقل 
مى شود.

 به گفتــه خبرنگارى که این حفره را کشــف کرده، 
از آغاز 2017 میــالدى تاکنون موبایل هاى اندروید 
مشغول جمع آورى آدرس برج هاى فرستنده موبایل 
در اطراف خود هستند. این بدان معناست که گوگل به 
اطالعات مکانى و فعالیت هاى همه کاربران اندروید 

دسترسى دارد.
آدرس هاى جمع آورى شده از کاربران به سیستمى در 
شرکت تحقیقاتى واقع در  Menlo Park ارسال 
مى شود. از این اطالعات براى مدیریت نوتیفیکیشن 

و پیام ها استفاده مى شود.

یکى 
از امکانــات جدیــد وینــدوز 10 

به نام «اشــتراك نزدیک» که در بیلد 17035 
گنجانده شده انتقال وایرلس فایل ها از طریق بلوتوث بین 
دستگاه هایى اســت که در مجاورت همدیگر قرار دارند. 
براى این کار کافى است روى دکمه Share کلیک کنید تا 

ظرف چند دقیقه فایل ها به اشتراك گذاشته شوند.
مایکروسافت به تازگى، پیش نمایش بیلد 17035 ویندوز 
10 را منتشــر کرد. آخرین بیلد اینسایدر شامل یک سرى 
ویژگى ها و بهینه ســازى هاى جدید مى شود که همگى 
بخشــى از Redstone 4 خواهند بود کــه در آینده اى 
نزدیک منتشر مى شود. نسخه Redstone 4 نسخه بعدى 
به روزرسانى Fall Creators ویندوز 10 است که چندى 
پیش منتشر شده بود. یکى از جالب ترین امکانات بیلد جدید 

ویژگى به نام Near Share است.

Near Share چیست؟ 
اگر از بیلد 17035 اســتفاده مى کنید مى توانید از قابلیت 
 Near Share جدید اشــتراك گذارى ویندوز 10 به نــام
یا اشتراك نزدیک اســتفاده کنید. کاربران به کمک این 

قابلیت مى توانند فایل هاى خــود را به صورت وایرلس و 
از طریق بلوتوث به دستگاه هایى که در آن محدوده وجود 
دارند به اشــتراك بگذارند. مى توان ایــن ویژگى جدید 

مایکروسافت را مشابه «ایردراپ» دانست.
مایکروسافت Near Share را در تمام ویندوز 10 جاسازى 
کرده است. در نتیجه، مى توانید با استفاده از آن، فایل هاى 
خود را در مایکروســافت اج، ویندوز اکسپلورر و اپ هایى 

مانند Photos به اشتراك بگذارید.

چگونــه از Near Share در بیلد 17035 
ویندوز 10 استفاده کنیم؟

نحوه استفاده از اشتراك نزدیک براى انتقال فایل ها بین 
دستگاه هاى سازگار ویندوز 10 نسبتا ساده است. منظور 
از سازگار در این جا، آن اســت که ویندوز 10 هر دو طرف 
ارسال کننده و دریافت کننده باید نسخه بیلد 17035 باشد.

کافى است به « اکشن سنتر» (Action Center) بروید و 
Near Share را فعال کنید. مایکروسافت براى این منظور 

یک دکمه سریع اکشن در این قسمت درنظر گرفته است.

در مایکروسافت اج:
با استفاده از دکمه Share در مایکروسافت اج صفحات 
وب را با دیگران به اشتراك بگذارید. این دکمه در نوار منو 
 Share قــرار دارد. روى دکمه Add Notes کنار دکمه
 Near کلیک کنید و منتظر دســتگاه هاى مجــاور که از

Share پشتیبانى مى کنند بمانید.

بعد از آغاز فرآیند اشتراك گذارى فایل، یک نوتیفیکیشن 
تأیید در Action Center ویندوز 10 روى دستگاه دریافت 

کننده ظاهر مى شود. 
یکى دیگر از ویژگى هاى اضافه شده به مایکروسافت اج 
دکمه Mute است که اگر با گوگل کروم کار کرده باشید 

حتما با آن آشنا هستید. این دکمه صداى صفه وب 
را قطع مى کند تا از آلودگى هاى صوتى ناخواسته 
که ناشى از پخش خودکار ویدیوهاى داخل صفحه 

است جلوگیرى کند.
ویژگى Continue On PC که در ویندوز 10 طراحى شده 
نیز به کاربران این امکان را مى دهد تا صفحات وب را بین 
دستگاه هاى مختلف به اشتراك بگذارند. البته، براى این 

کار باید به اینترنت دسترسى داشته باشند.

در ویندوز اکسپلورر:
1- در My Computer یا My PC به پوشه مربوط به فایل 

موردنظرتان بروید.
2- روى فایلى که مى خواهید به اشتراك بگذارید کلیک 

راست کنید.
3- در بخش منو روى گزینه Share کلیک کنید.

4- در این قسمت، هر دستگاه نزدیک به شما که قابلیت 
اشتراك نزدیک آن فعال باشد قابل مشاهده است. کافى 
است روى نام آن دستگاه کلیک کنید تا فایل ها آماده انتقال 

به صورت وایرلس شوند.
 Action 5- یک پیام نوتیفیکیشن به منظور گرفتن تأیید در

Center دستگاه دریافت کننده ظاهر مى شود.

این فرآیند با توجه به حجم فایل ممکن اســت چند دقیقه 
طول بکشد. این قابلیت در هر محیطى در ویندوز 10 که 

دکمه Share وجود داشته باشد کار مى کند.

فایل ها را به  صورت
 بى سیم 

در ویندوز 10 
به  اشتراك بگذارید

یکى
از امکانــات جدیــد وینــدوز 10

5به نام «اشــتراك نزدیک» که در بیلد 17035
گنجانده شده انتقال وایرلس فایل ها از طریق بلوتوث بین 
ن ا ا ق گ ا ک ا ا گا

حتما
را قط
که ناش
است جلوگی

nPC ویژگىC

نیز به کاربران
دستگاه هاى
کار باید به این

فایل ها را به  ص
 بى سیم
در ویندوز
بببه  اشتراك بگذ

AxonVR معرفى دستکش واقعیت مجازى
زمانى که یک جسم را در حین بازى لمس

هوا پر  مى شوند و همانند اجسام در دنیاى 
ت شما فشار وارد مى کنند.

دســتکش قادر است تفاوت سایز اجسام
یلى متــر هم 
 حیث بسیار 

هاى

ت
حاضر 

ـتفاده از موتورهاى 
لکتریکى بسیار ریز 
ش نشان مى دهند. 
VRgluv هم با  vله

ن حسلمساشــیاء را به کاربر 
ته مى شــود هیچکــدام از این

Rا، دقت و ظرافت دستکش AxonVR را 

 حال حاضر جثه  بزرگى دارند که به گفته  

طراحان دلیل این بزرگى به کارگیرى
 فناورى هاى انتقال دما و مقاومت در 
برابر اجسام مختلف در داخل دستکش
است اما مهندسین شرکت امیدوارند در

آینده نزدیک وزن و جثه این دستکش ها 
را به مقدار قابل توجهى کاهش دهند. رابین 

مخترع اصلى این دستکش گفته که نسخه اولیه این دستگاه 
احتماال تا ســال آینده به بازار بیاید. او امیدوار است تا چند 
سسسسال آینده قیمت این دســتکش به مقدار قابل توجهى 
کاهش پیدا کند تا همه  عالقه مندان بتوانند از آن 

استفاده کنند.

اطالعات را جمع آورى کرده و  پس از  هســتند  هم
اتصال به اینترنت آن را منتقل مى کنند.

جالــب آنکــه حتــى پــس از خــارج کــرردن

در  MenloPark ارسال kشرکت تحقیقاتى واقع
مى شود. از این اطالعات براى مدیریت نوتیفیکیشن 

و پیام ها استفاده مى شود.

AxonVR تمجازىR

امواج موبایل، حتى زمانى که درحال صحبت کردن 
نیســتید هم مى تواند تاثیرات منفى بر سالمتى شما 

بگذارد.
یک عضو هیئت علمى دانشگاه علم و صنعت با اشاره 
به آسیب هاى امواج الکترومغناطیسى بر مغز و گوش 
افراد، دردهاى مزمن، سرشدگى پا و حتى مشکالت 

روانى را از جمله این آسیب ها برشمرد.

احمد چلــداوى  با اشــاره بــه آســیب هاى امواج 
الکترومغناطیسى ساطع شده از گوشى  موبایل برروى 
مغز و گوش کاربران در حیــن برقرارى تماس تلفنى 
اظهار کرد: این امــواج مى توانند تاثیــرات منفى  و 
آســیب زایى بر مغــز و گــوش کاربــران بگذارند. 
گوشى هاى موبایل در حالت برقرارى تماس و حتى 
غیر از آن در موقعیت نزدیکى به بدن افراد هم به دلیل 

موقعیت یابى مدام و ارتباط با شــبکه اصلى کماکان 
تاثیرات مضرى بر عملکرد مغز و حتى گوش کاربران 

مى گذارد.
وى با تقســیم این تاثیرات به دو دسته کلى تاثیرات 
حرارتــى و غیرحرارتــى منفى بر افــراد اظهار کرد: 
تاثیرات حرارتى همان طورى که از نام آن پیداســت 
مى تواند باعث افزایش دماى مغز و سر انسان شود، اما 
مساله جدى تر تاثیرات غیرحرارتى این امواج است که 
مى تواند باعث ایجاد رشته اى از اختالالت و بیمارى ها 
از جمله تهوع، ســرگیجه، خارش و حتى مشکالت 

روانى در افراد شود.
این عضو هیات علمى دانشگاه علم و صنعت با بیان 
این که هنوز  بسیارى از آسیب هاى این امواج بر روى 
انسان ها ناشناخته مانده است؛ اضافه کرد: یکى دیگر 
از تبعات منفى امــواج الکترومغناطیســى از طریق 
گذاشتن گوشــى هاى تلفن همراه در جیب شلوار به 
وجود مى آید که در مواردى باعث سرشــدگى پا در 
برخى افراد شده اســت. همچنین برخى سردردهاى 
مزمن که به خاطر گذاشتن گوشى باالى سر در موقع 

خوابیدن به وجود آمده است.

چلداوى با اظهار این که بخشى از آسیب هاى امواج 
الکترومغناطیســى با فرهنگ  سازى قابل حل است، 
بیان کرد: مى توان با کاهش مدت زمان بخشــى از 
تماس هاى غیرضرورى و یا برقرارى برخى تماس ها 
با تلفن ثابت و یا استفاده از هندزفرى و یا حتى استفاده 
از سیستم پیامکى یا مجازى به جاى تماس تلفنى از 

آسیب هاى بسیار جدى در این حوزه جلوگیرى کرد.
وى با بیان این که برخــى کاورهایى براى جلوگیرى 
از برخورد این امواج با مغز و گوش انســان در کشور 
و در دانشگاه علم و صنعت طراحى شده است، اظهار 
کرد: این کاورها از 80 تا 90 درصد از آسیب هاى امواج 
الکترومغناطیســى به مغز و گوش انسان جلوگیرى 
مى کند به این صورت که جلوى برخورد امواج مضرى 
که در انتقال صوت به گوش دخالت ندارند جلوگیرى 

مى کند.
چلدواى در پایان اظهار کــرد: میزان اثرگذارى و نوع 
تاثیر امواج الکترومغناطیســى گوشى  تلفن همراه بر 
افراد بسیار متفاوت است،  اما نگرانى عمده ما این است 
که این امواج در بلندمدت حتى باعث اثرات ژنتیکى و 

در نهایت تغییرات ژنتیکى در نسل بشر شود. 

از مضرات امواج موبایل چه مى دانید؟

بازى اکشن، بقا و قوانین 
نجات مخصوص اندروید 

همراه دیتا

قفل هوشمندى که میکروفن هم دارد

اپلیکیشن مجموعه ابزار جى پى اس اندروید

اندرویدى ها قابل ردیابى توسط گوگل هستند!
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ساسان اکبرزاده

معاون امور مجلس، حقوقى و امور اســتان هاى وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى در سفر به اصفهان، مرکز دندانپزشکى درمانگاه شماره 
2 شهید برهانیان مدیریت درمان تأمین اجتماعى در خیابان مسجد 
ســید اصفهان را افتتاح کرد و از بخش هاى در حال ساخت و اجراى 
هتلینگ، NICU و آنژیوگرافى بیمارستان شریعتى اصفهان بازدید 
کرد و با توضیحات مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در 

جریان روند فعالیت هاى انجام شده، قرار گرفت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــى همچنین از مرکز آموزش 

نوین اداره کل آموزش فنى و حرفه اى هم دیدن کرد. 
جمشید تقى زاده در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان اظهار داشت: 
استان اصفهان با بیش از 23 هزار شهید دفاع مقدس و شهید مدافع 
حرم، میدان مغناطیسى عشــق و جاذبه الهى است و از استان هاى 
مهم و تأثیرگذار در کشور به حساب مى آید و مى توان از این استان به 

عنوان یکى از مراکز گردشگرى آسیا، نام برد.

اصفهان داراى ظرفیت هاى زیادى است
وى اســتان اصفهان را داراى ظرفیت هاى بسیار زیاد خواند و گفت: 
استان اصفهان مى تواند براى سایر استان ها، در زمینه هاى مختلف 

الگو باشد.
معاون امور مجلس، حقوقى و امور اســتان هاى وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى ادامه داد: خوشبختانه خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى با حوزه فعالیت هاى گســترده اى روبه رو است و به قولى با 
جامعه مخاطب خود از بدو تولد تا پس از مرگ پیوند دارد و به فراخور 
در هر مقطعى، یکى از ســازمان هاى آن، به این گروه خدمات دهى 

مى کنند.

 9 برنامه در دست اجراست
تقى زاده با بیان اینکــه وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى در دولت 
دوازدهم، 9 برنامه ملى را براى اجــرا مدنظر دارد، گفت: برنامه ملى 
فقرزدایى و کاهش نابرابرى ها، برنامه جامع حمایت با تأکید بر کاهش 
آسیب هاى اجتماعى، اشــتغال فراگیر با تأکید بر مناطق محروم و 
روستایى، توانمندسازى، مهارت افزایى و توسعه منابع انسانى، ارتقاى 
امنیت شغلى و صیانت از سرمایه هاى انسانى و مادى در جامعه کار 
و تولید با همکارى شــرکاى اجتماعى، پایدارســازى صندوق هاى 
بازنشستگى، تبدیل بنگاه هاى اقتصادى وابسته صندوق ها به پیشران 
اقتصادى، توسعه تعاون که در حقیقت هزار تعاونى در هزار روستا تا 
پایان سال جارى انجام مى شود و توسعه فرهنگى- اجتماعى نیروى 
کار، از برنامه هاى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى است و بر مبناى 

این برنامه، همه استان ها باید نقش ویژه در اجراى آن ایفا کنند. 
وى از برگزارى جلســه اعضاى شــوراى هماهنگى تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى با اســتاندار اصفهان خبر داد و گفت: امروز عالوه بر 

بازدید از مراکز پزشــکى و افتتاح پروژه هاى تأمین اجتماعى استان 
اصفهان، اعضاى شــوراى هماهنگى تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان، مســئوالن و مدیران کارخانجات و... جلســه اى با استاندار 
اصفهان برگزار کرده و عالوه بر تجدید ارادت نسبت به استاندار جدید 
اصفهان، ظرفیت هاى موجود در ســازمان هاى زیرمجموعه وزارت 
تعاون در استان را از قوه به فعل تبدیل کرده تا شاهد شکوفایى این 

استان باشیم.

 جایگاه خوب مراکز درمانى
تقى زاده اظهار داشت: در کالنشهرهاى کشور از جمله استان اصفهان 
با توجه به درایت مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعى کشور، مراکز 
درمانى از جایگاه خوبى برخوردار هستند اما این کافى نیست و امید 
است روزهاى بسیار خوبى را در آینده نزدیک در توسعه مراکز تأمین 

اجتماعى در استان اصفهان شاهد باشیم. 
وى در ادامــه افزود: در راســتاى شــناختى که از اســتاندار جدید 

اصفهــان دارم و در جایگاه هاى مختلف به عنــوان معاون در کنار 
دکتر مهرعلیزاده بوده ام و اســتاندار جدید اصفهــان نیز با مدیریت 
جهادى خود در بسیارى از تحوالت، نقش اساسى داشته اند، این سفر 
به اصفهان انجام شد و امیدوارم در کنار مســئوالن استان، بتوانیم 

زمینه هاى خوبى را براى استان اصفهان تعریف کنیم.
■■■

معاون امور مجلس، حقوقى و امور اســتان هاى وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى طى بازدید از بخش هاى مختلف بیمارستان شریعتى 
اصفهان هم گفت: بیمارســتان ها و درمانگاه هاى تأمین اجتماعى 
متأسفانه در کالنشهرها به موازات افزایش جمعیت، رشد نداشته اند 
که نیازمند توسعه بیشتر اســت و با آنچه برنامه ریزى شده، فاصله 

زیادى داریم.
تقى زاده اظهار امیدوارى کــرد در آینده نزدیک شــاهد کلنگزنى 
بیمارستان میالد 4 در اصفهان باشــیم تا نیاز استان و بیمه شدگان 
از این طریــق برطرف شــود. وى افزود:اقدامات مثبــت خوبى در 

دولت تدبیر و امید دربخش درمان استان اصفهان صورت گرفته که 
امیدواریم با ساخت بیمارستان میالد 4بخشى از نیاز بیمه شدگان و 

نیز خدمات درمانى را مرتفع کنیم.

درخواست از ایرانیان مقیم خارج
تقى زاده همچنین به ایرانیان مقیم دیگر کشــورها توصیه کرد: در 
بخش درمان کشور به خصوص در ساخت بیمارستان، سرمایه گذارى 

و مشارکت کنند.
معاون امور مجلس، حقوقى و امور اســتان هاى وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى، اظهار امیدوارى کرد ســازمان تأمین اجتماعى، در 

پیشبرد اهداف خود موفق باشد.
■■■

مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان هــم با تبریک هفته 
بسیج گفت: یک کار جهادى و بســیجى وار براى احداث  درمانگاه 
انجام و این واحد با هزینه اى بالغ بــر 500 میلیون تومان تجهیز و

 راه اندازى شده است.
دکتر على اعتصام پور اظهار داشت: در بخش دندانپزشکى درمانگاه 
شماره 2 شهید برهانیان، پنج یونیت دندانپزشکى به دو یونیت قبلى 

اضافه شده، تا بتوانیم تعداد بیماران بیشترى را پذیرش کنیم.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان از همکاران در درمانگاه 
شماره 2 شــهید برهانیان به علت تالش هاى شبانه روزى قدردانى 

کرد.
■■■

همچنین در بازدید معاون امور مجلس، حقوقى و استان هاى وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى از مراکز آموزش نوین اداره کل آموزش 
فنى و حرفه اى استان اصفهان که مدیرکل و جمعى از معاونین اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان و مدیر کل تأمین اجتماعى استان 
حضور داشتند، تقى زاده گفت: اســتان اصفهان با 50 مرکز آموزش 
فنى و حرفه اى و با  قریب هزار حرفه آموز، بیشترین ظرفیت مهارت 

آموزش در کشور را در بین استان ها دارد.
وى خواستار مشــارکت بخش غیردولتى در راه اندازى کارگاه هاى 
جدیــد در حوزه انرژى هــاى نــو، بیوتکنولــوژى، نانوتکنولوژى، 

هوشمندسازى و... شد.

افتتاح مرکز دندانپزشکى درمانگاه شماره افتتاح مرکز دندانپزشکى درمانگاه شماره 22 شهید برهانیان  شهید برهانیان 
تأمین اجتماعى استان اصفهانتأمین اجتماعى استان اصفهان

اقدامات مثبت خوبى 
در دولت تدبیر و 

امید دربخش درمان 
استان اصفهان 

صورت گرفته که 
امیدواریم با ساخت 

بیمارستان میالد 
4بخشى از نیاز 

بیمه شدگان و نیز 
خدمات درمانى را 
مرتفع کنیم


