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«تونل» بهشت آباد رسمًا «لوله» شد!

آقاى وعده ها این بار عمل کند!براى کنترل دیابت چاى سبز بنوشیدنسبت به حج 96 نگرانیماتحادیه اروپا، ایران را دوباره تحریم کرده است؟ بازار داغ قاچاق قطعات خودرو ورزشسالمتاجتماع اقتصاد
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قیمت آب 

باید واقعى شود

بانک پارسیان، تعریف جدیدى 
از خدمات بانکى ارائه داد

تقاضاى اسرائیل 
از عربستان 

براى حمله به ایران

واقعیت افزوده روند اصلى 
نوآورى در دنیاى دیجیتالى

«لیسانسه ها»
 اصرارى به خنداندن ندارد 

8

مسئله ریزگردها را
 با ریگ پاشى حل کنید

استفاده از مترو  را مشروط کردنداستفاده از مترو  را مشروط کردند
سازمان میراث فرهنگى اصفهان بیانیه داد سازمان میراث فرهنگى اصفهان بیانیه داد 
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پیشنهاد پدر علم کویرشناسى ایران براى جایگزین مالچ پاشى

جهان نما

مذاکره با 
روسیه بر سر
 آب و ریزگرد

2

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه گفت: اصل 
موضوع ریزگردها مربوط به عراق و مسائل ناشى از 

کمبود و قطع آب از سوى ترکیه است و بین 
ما و برخى از این کشورها اختالف نظرهایى 
وجود دارد.ابراهیم رحیم پور روز دوشنبه در 

حاشیه همایش بین المللى مقابله با 
گرد و غ بار اظهار داشت: معتقدیم 
در مسیر قبلى آب نباید خدشه اى 
ایجاد شود و این همایش برگزار 

شده تا براى ...

دبیر شورایعالى امنیت ملى گفت: مهمترین 
مسئله و دغدغه امنیتى امروز کشور اقتصاد 

است و هیچ دغدغه امنیتى ناشى از اقدام 
نظامى منطقه اى و یا فرامنطقه اى علیه 

جمهورى اسالمى ایران وجود 
ندارد.على شمخانى اظهار 
داشت: امروز وقتى دیگران 

از بیرون به ایران نگاه
 مى کنند کشورى ...

2

اقتصاد 
مهمترین 
دغدغه کشور 
است

کنعانى زادگان 
به سپاهان 
پیشنهاد شد

ى
سپاهانبه سپاهان  سپاهانبه اهانبه اهانه په ب
شدپیشنهاد شد شنهاد شدپ شپیشنهاد ا شش ا هش پی

حسین کنعانى زادگان در این روزها به همراه 
دوستان خود در تالش براى یافتن تیمى خوب و 
بزرگ است و تالش هایى را هم براى جلب نظر 
کرانچار و ورود به سپاهان انجام داده است.

شاید اگر هر مربى دیگرى به جاى کارلوس 
کى روش روى نیمکت تیم ملى نشسته بود، 
محمدحسین کنعانى زادگان بعد از سپرى کردن 
یک فصل فاجعه بار شانسى براى دعوت شدن 
به تیم نداشت اما کارلوس که از ابتدا روند 
پیشرفت این بازیکن را زیرنظر گرفته بود، او را 
به آخرین اردوى قبل از صعود به جام جهانى 
دعوت کرد. در روزهاى طردشدن از جمع 
آبى ها، کنعانى زادگان در کمپ تیم هاى 
ملى تمرین مى کرد و سرمربى پرتغالى 
اجازه نمى داد روند تمرین هاى مدافع 
جنوبى فوتبال ایران، قطع شود.
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همزمان با انتشار خبر پایان یافتن احداث سد و تونل سوم کوهرنگ در دولت دوازدهم اعالم گردید
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معاون آســیا و اقیانوســیه وزارت خارجه گفت: اصل 
موضوع ریزگردها مربوط به عراق و مســائل ناشــى 
از کمبــود و قطــع آب از ســوى ترکیه اســت و بین 
ما و برخى از این کشــورها اختــالف نظرهایى وجود 

دارد.
ابراهیم رحیم پور روز دوشــنبه در حاشیه همایش بین 
المللــى مقابله با گــرد و غ بار اظهار داشــت: معتقدیم 
در مســیر قبلى آب نباید خدشــه اى ایجاد شود و این 
همایش برگزار شــده تا براى این موضوع هم اندیشى 

شود.
وى افزود: حل این بحران به خصوص براى جنوب کشور 

به این سادگى نیست. کشورهایى که آب دارند در شرایط 
فعلى تالش مى کنند که این آب را معامله کنند و از این 
جهت قدر آب در قرن هاى جارى و قرن هاى آتى بیشتر 

هم مى شود و دلیل آن این است.
وى ادامه داد: چون آب قیمت پیــدا کرده، به این دلیل 
تبدیل به اهرم و ابزار شده است و مسائل انسانى تحت 

تأثیر آن قرار مى گیرد.
رحیم پــور همچنیــن در خصوص تعامــالت ایران با 
ترکیــه و تأثیــرات آن بــر ایــن موضوع گفــت: ما 
مى خواهیم با آنها مذاکراتى داشــته باشــیم و به آنها

 گفته ایم.

دبیر شــورایعالى امنیت ملى گفت: مهمترین مسئله و 
دغدغه امنیتى امروز کشور اقتصاد است و هیچ دغدغه 
امنیتى ناشى از اقدام نظامى منطقه اى و یا فرامنطقه اى 

علیه جمهورى اسالمى ایران وجود ندارد.
على شــمخانى اظهار داشــت: امروز وقتى دیگران از 
بیرون به ایران نگاه مى کنند کشورى مقتدر، برآمده از 
ثبات و امنیت، داراى رفتار سیاسى مشخص و مدیریت 
مبتنى بــر یک انقالب مى بینند که نســبت به ســایر 
کشــورهاى اطراف خود امتیازات برجســته اى دارد. 
وى افزود: این احســاس در ملت ایران نیز شکل گرفته

است. 

دبیر شورایعالى امنیت ملى گفت: ایران نه به کسى 400 
میلیارد دالر پول مى دهد که امنیت بخرد نه جزیره اى در 
مصر و مالدیو مى خرد که نفوذ خود را توسعه دهد بلکه 
امنیت، ثبات و نفوذ آن ناشى از نوع حاکمیت، باورهاى 
دینى و تجربه اداره حکومت مستقل از بیگانگان است. 

شــمخانى در ادامه به انتخابات اخیر ریاست جمهورى 
اشــاره و بیان کرد: وقتى دو رقیب در مشهد در فاصله 
کمــى از هم بدون هیچ حاشــیه ســخنرانى مى کنند 
بدان مفهوم است که مردم ایران از مسئوالن آن، رفتار 
سیاسى، انضباط اجتماعى و فرهنگى برترى دارند و این 

سرمایه ملى است. 

مذاکره با روسیه بر سر 
آب و ریزگرد

اقتصاد 
مهمترین دغدغه کشور است

از 40 کیلومتر جلوتر نیایید 
امیـر احمدرضـا پوردسـتان جانشـین    میزان |
فرمانده کل ارتش در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون 
بخشـى از هواداران تروریسـت هاى داعشـى در استان 
دیالى عراق هسـتند. وى با بیان اینکه همان خط قرمز 
ستاد کل نیروهاى مسلح در قبال تروریست ها همچنان 
برقرار اسـت،تصریح کرد: اگر از خـط 40 کیلومترى به 
مرزهاى ما نزدیک شـوند راهبرد ما نابـودى آنها قبل از 

رسیدن به مرز است.

عاقبت یک داعشى
  تابناك | داعش شـخصى به نام «ابوقتیبه» را 
که از نزدیکان «ابوبکر البغدادى» رهبر گروه تروریستى 
داعش محسـوب مى شـد،  به دلیل گریه در خطبه نماز 
جمعـه در یکى از مسـاجد شـهر تلعفـر پس از ذکـر نام 
البغدادى که به مرگ وى اشاره داشـت ، به تالش براى 
ایجاد فتنه داخلى متهم کرد و در مرکز شهر تلعفر در آتش 
سوزاند. داعش تنها چند ساعت پس از بازداشت ابوقتیبه 

وى را اعدام کرد.

صحبتى با من نشده
آیت ا... محمدعلى موحدى کرمانى    نامه نیوز |
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در جمع خبرنگاران در زمینه 
احتمال حضورش در مسـند ریاسـت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اظهار داشت: در این رابطه چیزى نشنیدم 
و با من صحبتى نشده است. وى همچنین در خصوص 
احتمال جایگزینى آیت ا... محسـن مجتهد شبسـترى 
نماینده سابق ولى فقیه در استان آذربایجان شرقى و امام 
جمعه سـابق تبریز با وى در مجمع تشخیص مصلحت 

نظام نیز گفت: در این رابطه نیز چیزى نشنیده ام.

کشف صدها بى سیم 
  تسنیم| سـپاه پاسـداران صدهـا دسـتگاه 
بى سیم، تجهیزات شنود، جاسوسى و استراق سمع را در 
شمال تهران کشف کرد. یک منبع آگاه با تأیید این خبر در 
تشریح جزئیات آن اظهار داشت: این تجهیزات از یک باند 
که به صورت سازمان یافته، اقدام به فروش این تجهیزات 
مى کردند کشف شد. وى ادامه داد: به دنبال پیگیرى این 
پرونده، چهار نفر از عناصر اصلى این باند توسط اطالعات 

سپاه پاسداران، شناسایى و دستگیر شدند.

تحریف سخنان روحانى 
  انتخاب| صداوسـیما اظهارات رئیس جمهور 
در همایش سراسرى قوه قضائیه را تحریف کرد. حسن 
روحانى در خالل اظهاراتـش در این همایش گفت من 
چند بار بـراى مسـئولیت هایى بـه قوه قضائیـه دعوت 
شـدم اما ترسـیدم که در این قوه حضور یابم و هیچگاه 
جرأت ورود به این دستگاه را نکردم چرا که کارى بسیار 
سـخت بر دوش قضات قرار دارد.  این جملـه در حالى از 
سوى رئیس جمهور بیان شـد که صداوسیما با تحریف 
اظهـارات حسـن روحانى ایـن جملـه را در شـبکه خبر 
این گونه زیرنویس کـرد: «رئیس جمهور: بعد از انقالب 

هم چندبار به قوه قضائیه احضار شدم. ترسیدم بروم.»

جانشینى براى ظریف
  تابناك | الیاس حضرتى در توئیتر خود با هشتگ 
تغییرات احتمالى نوشت: «محمود واعظى وزیر ارتباطات 
در تالش اسـت جایگزین ظریف در وزارت امور خارجه 

شود، ولى اقبالى در این زمینه وجود ندارد.»

 غرامت جنایت
  جام جم آنالین | هدایـت هواپیمایـى کـه 
یک شنبه دوازدهم تیرماه 1367 هدف موشک هاى یک 
ناو نظامى آمریکایى قرار گرفت، برعهده خلبان شـهید 
محسـن رضائیان بود.  زهـرا رضائیان مـادر این خلبان 
38 ساله شهید درباره اینکه آیا غرامتى بابت این جنایت 
دریافت کرده اند گفت: بعد از حدود هشت سال به خانواده 
قربانیان 300 هزار دالر غرامت دادند که صد هزاردالرش 
به من و پدر محسن رسید و 200 هزاردالرش را به حساب 

خانواده اش درآلمان ریختیم. 

توئیتر

پایگاه اینترنتى «میدل ایست آى» نوشت:  یک کریدور 
زمینى اذهان اسراییلى ها و مقامات نظامى این کشور را 
به خود مشغول کرده است. به گزارش انتخاب، «میدل 
ایســت آى» ادامه داد: این کریدور زمینــى که منبع 
نگرانى اسرائیلى هاست به هالل شیعى معروف است. 
این کریدور حاصل اقدامات ایرانى ها در جنگ داخلى 
سوریه و عراق اســت. تهران مسیر زمینى مستقیمى را 
از طریق مناطق شیعه نشین در عراق به سمت سوریه 
و سپس به سمت حزب ا... در لبنان و سواحل مدیترانه 

باز کرده است.
ایران دشــمن مشترك اسرائیل و عربســتان است. بر 
اســاس این ضرب المثل قدیمى دشــمن دشمن من، 
دوست من است، بنابراین اســرائیل و عربستان سطح 

روابطشان را افزایش داده اند و وارد فاز محرمانه اى از 
روابط شده اند. اما این روابط به یک راه زمینى دیگر نیز 

گره خورده است.
به طور رســمى اسرائیل و عربســتان هنوز در جنگند. 
عربستان در کنار سایر کشورهاى عربى ارتش کوچکى 
را بین ســال هاى 1948 تا 1967 به جنگ اســرائیل 
فرستاده بود. این کشــور بایکوت نفتى آمریکا و اروپا را 
در سال 1973 اعالم کرد و این اقدام به همراهى مصر و 
سوریه در راستاى مبارزه مشترکشان با اسرائیل بود. اما از 
سال 1981 پادشاه عربستان و ولیعهدش حضور بیشترى 
در گفتگوهاى صلح میان اعراب و اسرائیل پیدا کردند. 
آنها برنامه هاى متعددى را براى حل بحران فلسطین و 

اسرائیل پیشنهاد دادند.

طرح ابتکارى صلح اعــراب که تحت عنــوان ابتکار 
عمل سعودى شــناخته مى شــود نیز در سال 2002 
برنامه ریزى شد و در دیگر نشست سالیانه اتحادیه عرب 
در سال 2007 تکرار شد. طرح ابتکارى سعودى خواستار 
عادى شدن روابط بین اعراب و اسرائیل بود و در ازاى آن 
خواستار عقب نشینى اسرائیل از سرزمین هاى اشغالى 
شامل شرق اورشلیم بود. این طرح پیشنهاد حل و فصل 
مشکالت پناهجویان فلسطینى بر اساس قطعنامه 194 

سازمان ملل را داده بود.
از آن زمان بین دو رژیم منافع مشترکى شکل گرفت و به ویژه 
در دو دهه اخیر هر دو رژیم خواستار مقابله با تالش هاى اتمى 
تهران و همچنین توقف نفوذ منطقه اى ایران و تبدیل شدن 

این کشور به هژمون منطقه بودند.

در نتیجه استراتژى هاى مشترکى میان مقامات اسرائیلى 
در ارتش و اطالعات ایجاد شد و این مقامات شروع به 
دیدار با همتایان عربستانى شان کردند. رئیس سازمان 
اطالعات اسرائیل موســاد با رئیس سازمات اطالعات 
عربستان و رئیس شوراى امنیت ملى این کشور دیدار 
داشت. بر اساس گزارش ها «ایهوت اولمرت» نخست 
وزیر وقت اسرائیل نیز با «بندر بن سلطان» که رئیس 
ســازمان اطالعات و به طور همزمان رئیس شــوراى 

امنیت ملى کشورش بود دیدار کرده بود.
«میرداگان» رئیس موســاد بین ســال هاى 2002 تا 
2010 با ریاض درباره احتمال پذیرش طرح اســرائیلى 
براى پرواز بر فراز حریم هوایى عربستان در صورت نیاز 
به حمله به سایت هاى هسته اى ایران گفتگو کرده بود. 

همه این دیدارها و گفتگو ها به شدت طبقه بندى شده 
و محرمانه بوده است. مقامات اسرائیل مى دانند که هر 
نوع تأییدى بر این دیدارها به شدت آل سعود را شرمنده 

خواهد کرد.
از دوران نتانیاهو تنها صحبت هاى مبهمى درباره منافع 
مشترك جهان سنى با اسرائیل علنى شده است. اما اکثر 
ناظران و تحلیلگران مى دانند که چنین عباراتى در واقع 
به صورت رمزى به عربستان و امارات و بحرین و عمان 

و حتى قطر اشاره دارد.
«یاریو لوین» وزیر گردشگرى اســرائیل در سفر اخیر 
خود به لهســتان گفته بود از آمریکا براى گفتگو میان

 وزارت خانه اش با کشــورهاى مختلــف خلیج فارس 
درخواست کمک کرده است.

گزارش «میدل ایست آى»
 از روابط محرمانه 2 کشور ظاهرًا متخاصم

تقاضاى اسرائیل 
از عربستان 

براى حمله به ایران

یکى از کارشناسان ســتاد اجراى برجام در وزارت امور 
خارجه، ضمــن رد برخى خبرســازى ها مبنى بر وضع 
تحریم هاى جدید از ســوى اتحادیه اروپا علیه تعدادى 
از اشــخاص و نهادهاى ایرانى تأکید کرد: تصمیم اخیر 
اتحادیه اروپایى صرفًا یک به روزرســانى ســاالنه از 
فهرست تحریمى شوراى امنیت ســازمان ملل متحد 
است که از قبل وجود داشته و مطلقاً هیچ شخص یا نهاد 

جدیدى به آن اضافه نشده است.
به گزارش ایسنا، وى ادامه داد: به روزرسانِى مزبور تنها 
مربوط به مشخصات یا نام و نشان تعدادى از اشخاص و 
نهادهاى ایرانى است که طى سال هاى 1387 تا 1390 
به موجب قطعنامه هاى نامشروع  تحریمى شوراى امنیت 
سازمان ملل و به بهانه فعالیت در بخش هاى موشکى 
و تسلیحاتى، مشــمول تحریم هاى شوراى امنیت قرار 
گرفتند و اتحادیه اروپایى بــه موجب قوانین و مقررات 

اتحادیه خود را ملزم به تبعیت از آنها مى داند.
وى اظهار داشت: به موجب برجام عالوه بر نزدیک به 
هزار شخص و شرکت و هواپیما و کشتى که بالفاصله از 
تحریم ها خارج شدند، برخى اشخاص نیز در روز انتقالى 
(حدود شش ســال دیگر) از تحریم خارج خواهند شد. 

مقایسه فهرست به روزشــده اتحادیه اروپایى با بخش 
دوم الحاقیه شماره 2 منضم به پیوست شماره 2 برجام 

گواه این مدعاست.
این کارشناس ستاد برجام اضافه کرد: از قضا نام بانک 
سپه و بانک ســپه بین المللى که با تالش هاى صورت 
گرفته همزمان با روز اجرایى شــدن برجام از فهرست 
تحریمى شــوراى امنیت خارج شــدند در فهرست به 

 روزشده اتحادیه اروپایى حذف شده است.

داعش که از سال 93 پس از ســوریه وارد عراق شد تا 
خالفت عراق و شام را تأســیس کند توانست از ضعف 
و خیانت برخى از نیروهاى ارتش این کشــور استفاده 
کند و تنها در چند ساعت موصل را اشغال کند تا «ابوبکر 
البغدادى» در مسجد النورى این شهر اعالم خالفت کند، 
خالفتى که در چند سال اخیر به کشته شدن هزاران نفر 
در عراق و آواره شدن میلیون ها نفر منجر شد. داعش با 
اشغال موصل و شهرهاى اطراف آن قوانین خود را در آن 
به اجرا درآورد؛ قوانینى که در شهرهاى تحت کنترل خود 

در سوریه نیز اکنون در حال اجراست. 
برخى از این قوانین شــامل ممنوعیت پوشیدن شلوار 
جین (براى زنان) و ممنوعیت پوشــیدن شــلوار جین 
توسط مردان کمر باریک است. ممنوعیت کوتاه کردن 
مو، نمایش لبــاس هاى زنانه در ویتریــن و کار کردن 
مردان در فروشگاه لباس زنانه، ممنوعیت ورود مردان 
به مغازه هاى لباس خیاطى زنانه، تبلیغ آرایشگاه هاى 
زنانه، مراجعه زنان به پزشک مرد، شانه کردن موى سر و 

صورت (براى مردان)، کشیدن سیگار و قلیان و نشستن 
زنان بر صندلى از جمله قوانین سخت و بعضاً خنده دارى 
است که داعش در موصل و دیگر مناطق تحت اشغال 

خود به اجرا درآورده است.
یکى دیگر از اقدامات عجیب و وحشیانه داعش در عراق، 
تخریب آثار باستانى چند  هزارســاله بود، موزه موصل 
یکى از مکان هــاى تاریخى بود کــه متعلق به دوران 
تمدن آشورى ها و بابلى ها و قدمت برخى از این آثار و 
مجسمه ها به قرن 7 قبل از میالد مى رسید و برخى ده 
هزار ساله بودند. با این حال نیروهاى داعش با حمله به 
آن با تبر و بولدوزر تمامى آثار را به شــکل وحشیانه اى 

تخریب کردند.
شهر تاریخى نمرود در اطراف موصل نیز یکى دیگر از 
مکان هایى بود که هدف تحجر داعش قرار گرفت و همه 
بناهاى این شــهر به تلى از سنگ و خاك تبدیل شدند. 
شهر نمرود یکى از شهرهاى مهم تمدن آشورى بوده و 

سابقه اى بیش از سه هزار ساله داشت.

کارشناس ستاد اجراى برجام پاسخ مى دهد

اتحادیه اروپا، ایران را دوباره تحریم کرده است؟ داعش با  موصل و موصلى ها چه کرد

روزنامه دولتى «ســعودى گزت» از ایجاد یک 
کانال در شبکه اجتماعى یوتیوب به زبان فارسى 
و عربى خبــر داد که با هدف افشــاى جزئیات 
مربوط به گروه هاى افراط گرا در عربســتان و 
نگرانى از گســترش نفوذ ایران ایجاد شده و 
در آن در ادعاهایى، اتهاماتــى را متوجه ایران 

کرده است.
به ادعاى این روزنامه دولتى عربستان سعودى، 
این کانال ها براى اولین بار با هدف آموزش به 
جامعه عربســتان درباره گروه هاى افراط گرا 

که ســعى مى کنند از بین جوانان عربســتانى 
نیروگیرى کنند، ایجاد شده است. 

در این خبر گفته شده است این کانال یوتیوب 

تاکنون چهار قســمت تولید کرده است که در 
قسمت سوم، عملکرد مسئوالن سیاسى جهان 
اسالم که سعى مى کنند روابط بین عربستان و 
امارات را تضعیف کرده و در کشــورهاى عربى 
آشــوب ایجاد کنند را مورد حمله قــرار داده

 اســت. به گزارش این روزنامه ســعودى در 
قســمت چهارم این برنامــه یوتیوبى تحت 
عنوان «قطــر فرزند افراطى» بــه نقش قطر 
در تضعیف شــوراى همکارى اشــاره شــده

 است.

ایجاد کانال فارسى زبان در یوتیوب توسط سعودى ها 

رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به تهیه طرحى ازسوى سپاه به منظور 
ارتقاى سطح تمهیدات امنیتى ســاختمان پارلمان، درباره 
برگزارى تجمعات قانونى گفت: قصد داریم فضا را به گونه اى 
مدیریت کنیم که هم امــکان انتقال و طــرح مطالبات و 
خواســته هاى مردم به نمایندگان فراهم شود و هم معضل 

احتمالى امنیتى به وجود نیاید.
عالءالدین بروجــردى در گفتگو با ایلنا، با اشــاره به حمله 
تروریستى داعش به مجلس شوراى اسالمى و حرم مطهر 
حضرت امام خمینى (ره) اعالم کرد: سپاه پاسداران طرحى 
را تدوین کرده که طرح بســیار جامع و خوبى است و تقدیم 
ریاست مجلس شوراى اسالمى شده  است که بر اساس آن، 

تمهیدات حفاظتى افزایش پیدا خواهد کرد.
او در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است افزایش پوشش و 
تمهیدات امنیتى و حفاظتى مجلس مانع از برگزارى تجمعات 
قانونى مردم مقابل مجلس شــود و در مســیر دسترسى 
مراجعه کنندگان به نمایندگان و خانه ملت اخالل ایجاد کند؟ 
گفت: قطعاً براى این مسئله نیز تدابیرى اندیشیده خواهد شد 

که جایگاهى ویژه براى تجمع مقابل مجلس داشته باشیم.
رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى در توضیح علت ممانعت از برگزارى تجمع 
روز یک شنبه سپرده گذاران مؤسسه هاى مالى «کاسپین» 
و «آرمان» و عدم برگزارى تجمعات قانونى مردم در مقابل 
مجلس  پس از حمله تروریستى  اخیر اعالم کرد: قصد داریم 
با درنظر گرفتن تمهیدات الزم، فضا را به گونه اى مدیریت 
کنیم که هم امکان انتقال و طرح مطالبات و خواسته هاى 
مردم به نمایندگان فراهم شود و هم معضل احتمالى امنیتى 

به وجود نیاید.

تهیه طرح افزایش تمهیدات 
امنیتى مجلس توسط سپاه 

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاج الدینى 
معاون پارلمانى دولت احمدى نژادگفت: در  انتخابات هاى 
قبلى ما چهار پنج کاندیدا داشتیم ولى در این دوره یک نفر 
کاندیداى اصلى در صحنه باقى ماند و دیگران کنار رفتند و 
برنامه ریزى ها انجام شده تحقق پیدا کرد، دستاورد دیگر 
ما هم 16 میلیون رأى بود، آرائى با نشاط و فعال، به طورى 
که با حضور آقاى رئیسى در شهرستان ها و تهران نشان 
داده شد که جریان انقالب از پایگاه مردمى خوب و قابل 

توجهى برخوردار است.
وى با اشاره به اینکه، گفتند؛ «مى خواهند در پیاده روها 
دیوار بکشند» این یک حرف بى حســاب و منطق بود 
و ســنخیتى با تفکر جریان اصولگرا نداشــت، کسى از 
جریان اصولگرا تا به حال چنین تفکر و صحبتى نکرده، 
جریان ارزشى به آزادى هاى افراد و مردم احترام و توجه 
مى کنــد، اضافه کرد: جریــان هایى مثل کنســرت و

 برنامه هاى مورد عالقه مردم از نظر گشت و گذار و تفریح 
را مطرح کردند مسائلى که هیچگاه جریان انقالبى با آنها 

مخالف نبوده است بلکه موافق نشــاط جامعه هستند، 
فضاى دو قطبى صلح و تعامل با جهان و جنگ را ســر 
دادند که این هم از شــعارهایى بود کــه باعث دوقطبى 
شدن فضا شد و رقیب هراسى ایجاد کردند از مرزهاى خط 
قرمزى پا را فراتر گذاشتند که با مصلحت و منافع کشور 
منافات داشت و به طور کلى در فضاى فرهنگى کاذبى که 
درست شد توانستند، انتخابات را به نفع خود بچرخانند واال 

نظرسنجى هاى ما چیز دیگرى نشان مى داد.
حجت االســالم والمســلمین میرتاج الدینى در پایان 
گفت: در چنیــن فضایى 16میلیــون رأى فعال براى ما 
ارزشمند اســت کما اینکه ما کل آراء یعنى 42 میلیون را 
ارزشمند و قابل احترام مى دانیم ولى مى خواهم بگویم؛ 
«آقاى روحانى این را بداند با مجموعه اى روبه رو است 
که اگر اکثریت نیست، اقلیت هم نیست». شخص آقاى 
روحانى در دور اول با 17 میلیون رأى رئیس جمهور شد و 
در این مرحله مشخص شد که 16 میلیون نفر هستند که به 

وضعیت موجود رضایت ندارند.

معاون احمدى نژاد خطاب به روحانى: 
انتخابات را به نفع خودشان چرخاندند!
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جانشــین پلیس آگاهى ناجا، مهارت کنترل خشــم را 
مسئله بسیار مهمى دانست و گفت: مهارت کنترل خشم 
سرآغاز پیشگیرى از بسیارى وقوع قتل ها و خشونت ها 
در جامعه اســت که این مهم باید توســط سازمان هاى 

مربوط نهادینه شود.
ســردار مســعود منفرد با اشــاره به بزرگنمایى برخى 
شــبکه هاى مجازى در رابطه با وضعیت قتل در جامعه، 
اظهار داشت : امروزه متأسفانه در فضاى مجازى شاهد 
یک نوع بزرگنمایى در مبحث قتل هستیم که به نوعى 
قصد دارند با بزرگ جلوه دادن قتل ها، فضاى کارى خود 
را وسعت ببخشند در حالى که نه تنها قبح قتل در جامعه 

ما ریخته نشده است بلکه از نگاه آمارى مى توان به راحتى 
فهمید که این موضوعات در فضاى مجازى صحت ندارد 
از این رو باید نســبت به آمار و ارقام از سوى رسانه ها به 
خصوص شــبکه هاى مجازى کنترل بیشترى صورت 

بگیرد.
این مقام انتظامى تأکید کرد: اخبار مرتبط با قتل و جنایت 
در فضاى مجازى دلیلى بر صحت آنها در جامعه نیست. 
بنابر این، منابع رسمى و معتبر بهترین منبع براى دریافت 

این گونه اخبار است.
جانشین پلیس آگاهى ناجا، باال بردن آستانه صبر و تحمل 

افراد جامعه را در پیشگیرى از قتل ها مؤثر دانست.

مدیر کل امور اجرایى زکات کمیته امداد امام خمینى(ره) 
با اعالم رشد 30 درصدى فطریه هاى جمع آورى شده، 
گفت: ایرانى ها بیــش از 43 میلیارد تومــان فطریه به 

نیازمندان کمیته امداد اهدا کردند.
نجفعلى انتظارى بیشــترین زکات جمع آورى شــده را 
مربوط به استان هاى فارس و کردســتان اعالم کرد و 
افزود: دفاتر کمیته امداد، مراکز نیکوکارى و بخشــى از 
درآمد روستاها و مؤسسات خیریه نسبت به جمع آورى 

زکات فطریه مردم اقدام کرده اند.
مدیر کل امور اجرایى زکات کمیتــه امداد با بیان اینکه 
بر اســاس پیش بینى انجام شــده میزان زکات فطریه 

پرداختى بیش از 50 میلیارد تومان برآورد شده است، خاطر 
نشان کرد: آمار نهایى فطریه پرداختى هموطنان عزیز تا 
آخر هفته جارى با توجه به ارائه گزارش نهایى استان ها 

اعالم خواهد شد.
انتظارى میزان کفارات پرداختى مردم را به کمیته امداد 
بیش از 3 میلیارد تومان عنوان کــرد و افزود: این مبلغ 
پرداختى در قالب نان،  ماکارانــى و مواد خوراکى تهیه و 
بین نیازمندان بر اساس موازین شرعى توزیع خواهد شد.

در سال گذشــته مردم روزه دار و متدین کشورمان 38 
میلیارد تومــان زکات فطریه به کمیتــه امداد پرداخت 

کرده اند.

جمع آورى
 43 میلیارد تومان فطریه

آستانه صبر و تحمل مردم 
در جامعه باید باال برود

8 میلیون نوآموز
 در راه مدرسه

معاون آموزش ابتدایى وزیر آموزش و پرورش گفت: 
برآوردهاى اولیه نشـان مى دهد که مهر ماه امسـال 
در کشـور، هشـت میلیون نوآمـوز پیش دبسـتانى و 
دانش آموز ابتدایى راهى مدارس مى شـوند. رضوان 
حکیـم زاده اظهار داشـت: آمار دقیـق دانش آموزان 
مقطـع پیش دبسـتانى و ابتدایـى بعـد از تکمیـل 
مرحلـه ثبت نـام دانش آموزان اعـالم مى شـود، اما

 برآورد ما این اسـت که در سـال تحصیلـى جدید با 
افزایـش جمعیـت دانش آمـوزى در مقطـع ابتدایى 

روبه رو شویم.

 
انجام پیچیده ترین جراحى ها 

به صورت رایگان 
نوزدهمیـن اعزام تیـم جراحان پالسـتیک داوطلب 
خدمت در مناطق محروم به شـهر کرمانشاه صورت 
پذیرفت. در ایـن راسـتا پیچیده تریـن جراحى هاى 
پالسـتیک در مناطـق محروم بـه  سرپرسـتى دکتر 
عبدالجلیل کالنتر هرمزى و تیم فوق تخصصى اش 
به صـورت رایـگان انجـام مى شـود. دکتـر هرمزى 
فوق تخصـص جراحى پالسـتیک و عضـو آکادمى 
جراحـان پالسـتیک اروپاسـت کـه تاکنـون بیـش 
از صدهـا جراحـى جمجمـه جـدا از جراحى هـاى

 سـر و صـورت انجـام داده اسـت و به عنـوان 
معـدود جراحان پالسـتیک متبحـر در خاورمیانه در 

زمینه جراحى جمجمه اطفال شناخته مى شود.

5 استان رکورددار 
در تعطیالت عید فطر  

سـرهنگ نـادر رحمانـى رئیـس پلیـس مرکـز 
کنتـرل ترافیـک راه هـاى کشـور گفـت: از چهارم

 تـا هفتـم تیرمـاه، 77 میلیـون تـردد وسـیله نقلیه 
در تعطیـالت عیـد فطـر بـه ثبـت رسـیده اسـت و 
اسـتان هـاى البـرز، تهـران، مازنـدران، گیـالن 
و خراسـان رضوى به ترتیب در این زمینه رکورددار 

هستند.

آخرین وضعیت شیوع
 تب کریمه 

کریـم امیـرى معـاون دفتـر بهداشـت ومدیریـت 
بیمارى هـاى دامـى سـازمان دامپزشـکى آخریـن 
وضعیـت شـیوع بیمارى تـب کریمه راتشـریح کرد 
وگفت: تاکنـون65 نفر به تب کریمه مبتال شـده اند 
ضمن اینکه تعداد فوتى ها افزایش نداشـته و همان 

سه نفر قبلى بوده است.

کاله کج هاى ارتش 
به جاى اسپایدرمن 

پیشـگیرى  بنیـاد  رئیـس  راسـتینه  مصطفـى 
از آسـیب هـاى اجتماعـى بـا بیـان اینکـه مى توان 
از  اسـپایدرمن  به جـاى  دانش آمـوزان  بـراى 
کاله کج هاى ارتش به عنوان الگوى سـالم استفاده 
کرد، اظهـار داشـت: باید به گونـه اى رفتـار کرد که 
تیپ 65 ارتش، در ذهن هاى دانش آموزان به عنوان 
قهرمان قرار گیـرد و دانش آمـوزان از قهرمان هاى 
پوشـالى هالیوود بـه سـمت قهرمانان واقعـى خود 

تمایل نشان دهند.

مزاحم حرفه اى!
اسـماعیل فراهانـى معـاون عملیـات اورژانـس 
تهران بـا بیـان اینکه در سـه ماهـه امسـال روزانه

 653 تماس تلفنى مزاحـم اورژانس در این اسـتان 
ثبت شـده اسـت،  تأکیـد کـرد: در این مـدت فردى 
کـه در طـول سـه مـاه 170 بـار مزاحـم اورژانـس 
شـده بـود، شناسـایى شـد. ایـن فـرد هربـار پـس
 از تماس اقـدام به فوت کـردن یا صحبـت نکردن 

مى کرد.

چرك نویس

  تابناك | «بر اســاس قانون، اگر دماى 
هوا از 50 درجــه عبور کنــد، ادارات دولتى باید 
تعطیل شوند و هواشناسى عدد دقیق دما را اعالم 

نمى کند تا ادارات تعطیل نشوند»!
بعید اســت تا کنون چیزى درباره قانون تعطیلى 
ادارات در دماى باالتر از 50 درجه نشنیده باشید و 
دستکارى گزارش هاى هواشناسى براى پرهیز از 
تعطیلى ادارات به گوشتان نخورده باشد اما آیا واقعًا 
قانونى براى الزام به تعطیلــى ادارات در صورت 
عبور دماى هوا از حدى خاص وجود دارد و آیا این 
قانون به لطایف الحیلى زیر پاى گذارده مى شود؟

در روزهایى که تابســتان به شــدت خودنمایى 
مى کند و دماى هوا در ساعاتى از روز براى بیشتر 
هموطنانمان از حد تحمل گذشته، بار دیگر بازار 
اظهارنظر درباره این قانــون و الزاماتى که ندید 
گرفته مى شوند، داغ شده است، به ویژه اینکه در 
روزهاى اخیر، عبور دماى هوا در اهواز از 53 درجه 
سانتیگراد، نه تنها در رسانه هاى کشورمان، که 
مورد توجه رســانه هاى جهانى هم قرار گرفته و 
بازتاب وسیعى یافته است. این در حالى است که 
رسیدن دما در این شهر به بیش از 53 درجه، نه به 
تعطیلى ادارات منجر شده و نه هیچ اقدام دیگرى 
در پى داشته است. از این روى که بر خالف باور 
عمومى، قانون یا حتى دستورالعملى در این زمینه 
وجود ندارد و هر چیزى در این باره شــنیده ایم، 
شایعه اى بیش نیست؛ شایعه اى که مى شود از 
اعالم دقیق دماى هوا در اهواز در روزهاى اخیر 

هم به کذب بودنش پى برد.
شــایعه اى که پیش تــر هم چنــد نوبت کذب 
بودنش مورد تأکید مسئوالن قرار گرفته بود اما 
واکنش برخى به تکذیبش، بســیار عجیب بود؛ 
گویى قاعــده اى تغییرناپذیر، زیر ســئوال رفته 
باشد. این در حالى است که جستجو در قوانین و
دســتورالعمل ها از دیرباز تا به امروز، حکایت از 
آن دارد که هیچ گونه تدبیرى براى زمان هایى 
که دماى هوا به حدود غیرقابل تحمل برسد نیز 

اندیشیده نشده است.

پدر علم کویرشناســى ایران گفت: در حال حاضر با دو 
نوع متفاوت از ریزگردها در کشــور روبه رو هســتیم. 
ریزگردهاى داخلى که تا سه سال گذشته وجود نداشته 
است و نیز ریزگردهایى که از ده ســال گذشته از خارج 

مرزها به کشور وارد مى شوند.
پرویز کردوانى استاد دانشگاه و چهره ماندگار جغرافیاى 
ایران در گفتگو با جام جم آنالین ضمن اشــاره به توقف 
کشاورزى در برخى مناطق کشــور به عنوان مهمترین 

دلیل به وجود آمدن ریزگردهاى داخلى، افزود: به دلیل 
باقى ماندن فسفر ناشى از استفاده کودهاى کشاورزى، 

ریزگرد زمین هاى کشاورزى سرطان زاست.
وى با اشاره به قدمت 54 ساله مالچ پاشى در ایران گفت: 
مالچ نفتى براى نخستین بار در ســال 1342 از لیبى به 
ایران وارد و در فتح آباد بوئین زهرا به زمین پاشیده شد. 
بعد از آن دیگر هر کجا که توانســتند گفتند سریع تر از 

جنگل کارى است، بروید مالچ بپاشید!

پدر علم کویرشناسى ایران افزود: اطراف اصفهان چند 
بار قبل از انقالب و پس از انقالب مالچ نفتى پاشیده شده 
است. حمیدیه، امیدیه، سوسنگرد و... ده ها بار قبل و بعد از 
انقالب مالچ پاشى کرده اند، پس چرا باز هم ماسه و شن 
و ریزگرد بلند مى شــود؟ تاکنون چند بار گفته ام، بازهم 
مى گویم، مالچ پاشى خیانت است. اما چرا خیانت است؟ 
ســازمان ملل گفته اســت براى بیابان زدایى از موادى 
استفاده شود که در خود محل باشد، ارزان بوده، مسائل 

زیســت محیطى به وجود نیاورد و یک بار براى همیشه 
باشــد! پس ما باید راهى را برویم که این چهار موضوع 
را شامل شود. حال ما چه مى کنم؟ مالچ نفتى مى پاشیم. 

یعنى قیر آب کرده را به بیابان مى پاشیم!
استاد پرویز کردوانى با اشاره به ایرادات طرح مالچ پاشى 
براى مبارزه با ریزگرد بیابان ها گفت: اول اینکه مالچ یا 
همان قیر از نفت اســت؛ چرا ما باید ماده نفتى بپاشیم؟ 
تبدیل نفت به قیــر و پس از آن به مالچ نیــاز به فرآیند 
زمانبر و هزینه بر دارد. همچنین پاشیدن آن هم نیاز به 

ماشین هاى مخصوصى دارد.
چهره ماندگار جغرافیاى ایران افزود: پس از پاشــیدن 
مالچ دیگر آن منطقه قابل تردد نیست؛ به عالوه ضریب 
حرارتى باال مى رود و نیز کلیه گیاهان و جانوران زیر آن 
از بین مى روند، بوى نامطبوعى نیز دارد. اگر هم بارندگى 
شــود مانع انتقال آب به زمین مى گــردد و آب تبخیر
 مى شود. اگر فرآیند مالچ پاشى به صورت کامل صورت 
نگیرد فرسایش ماسه و به دنبال آن احتمال سیل را باخود 
به همراه دارد و این را هم تأکید مى کنم بنویسید که پس 

از سه سال تمام آن از بین مى رود.
پدر علم کویرشناســى ایران به راه حل اصولى مبارزه با 
ریزگردها از نگاه خود نیز اشــاره کرد و اظهار داشت: در 
مقابل کار مالچ پاشــى که قدیمى بوده و دیگر اصولى 
هم نیست، من مى گویم که برویم ریگ بپاشیم یعنى از 
خود طبیعت استفاده کنیم و صدالبته تنها یک بار براى 

همیشه الزم است.
وى در توجیه طــرح خود افزود: ریگ ارزان تر اســت و 
بعضاً در بسیارى از نقاط هم به صورت مزاحم وجود دارد. 
پاشیدن آن هم ارزان اســت و تنها نیاز به کامیون دارد؛ 
تأکید مى کنم شما از قول من این را هم بنویسید که ریگ 
پاشى براى بیابان زدایى حتى اگر چهار برابر مالچ نفتى 
هم گران تر باشد باز به صرفه است، زیرا تنها براى یکبار 

هزینه مى کنید.

ایران نه تنها در حــوزه جذب گردشــگر(با عنایت به 
ظرفیت هــاى موجود) چنــدان موفق عمــل نکرده، 
بلکــه با برخى کــم توجهى هــا و غفلت ها، بســتر و 
زمینه اى فراهم شده است که چینى ها از استعدادهاى 
موجود در ایران در راستاى کسب منافع اقتصادى خود 

بهره بردارى  مى کنند.
روح ا... اُلَفت،کارشناس حوزه گردشــگرى با اشاره به 
انتشــار برخى از اخبار و گزارشــات در خصوص نفوذ و 
خیز چینى ها در عرصه گردشــگرى ایران گفت: قطعًا 
نقش آفرینى چینى ها در این عرصه، از حیث اقتصادى 

براى ما مطلوب اثر و خوشایند نیست.

وى افزود: پیش از این، برخى رســانه هــا از هتلدارى، 
رستوراندارى و برخى دیگر از خدمات رفاهى و اقتصادى 
با نقش آفرینى چینى ها در داخل کشور خبر داده بودند 
و حاال زمزمــه هاى حضور و نقش برخــى اتباع چینى 
به عنــوان راهنماى گردشــگرى در ایــران به گوش

 مى رسد.
 الفــت گفت: مالحظــات امنیتى نیز ایجــاب مى کند 
با ورود دســتگاه هــاى ذیربــط، این بســاط و غائله 
جمع شــود و قطعًا بــا مداخلــه نهادهــاى مربوطه،

مى تــوان از وقــوع چنیــن مــواردى جلوگیــرى 
کرد .

 رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس، با بیان اینکه نسبت به 
تغییرات اخیر در عربستان و موضوع حج نگرانیم، گفت: در این زمینه اقداماتى را 

در دست طراحى داریم.
عالءالدین بروجردى درباره مالحظات مدنظر کمیسیون امنیت ملى مجلس براى 
اعزام حجاج ایرانى به حج تمتع 96 با توجه به تغییرات سیاسى اخیر در عربستان 
سعودى اظهار داشت: ما به عنوان کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى در این 
باره نگرانیم؛ به همین دلیل هم استدالل هاى خود را به مقامات ذیربط منعکس 

خواهیم کرد.
وى تأکید کرد: البته تصمیم گیرى نهایى در این زمینه، به عهده شورایعالى امنیت 
ملى است اما ما نیز قطعًا تا قبل از فرارســیدن موعد اعزام حجاج، در کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى با مسئوالن مربوطه جلسه خواهیم داشت و در این 

زمینه اقداماتى را در دست طراحى داریم.
گفتنى است، اعضاى کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى، حدود سه هفته قبل نیز با مسئوالن ســازمان حج و زیارت کشورمان، 
مالحظات و نگرانى هاى خود را درباره شرایط حضور زائران ایرانى در حج تمتع 
امسال، با توجه به باقى ماندن مطالبات گذشــته -به ویژه پرونده فاجعه منا- در 

میان گذاشته بودند.

رئیس مرکز توسعه پیشــگیرى و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیســتى کشــور گفت: الگوى مصرف مواد در ایران 
خیلى تغییر مى کند به طور مثال طى ده ســال گذشته 
الگوى مصرف مواد در ایران چهار بار تغییر کرده است. 

فرید براتى سده اظهار داشــت: الگوى مصرف مواد در 
ایران طى ده سال گذشــته از مصرف تریاك به سمت 
مصرف هروئین و کراك و از آن به سمت مواد محرك 
(شیشه) رفته اســت و اکنون به ســمت مصرف گل و 
تریاك مى رود. وى تصریح کرد: در حال حاضر مصرف 

تک ماده کم داریــم و مصرف کننده هــا معموًال مواد 
ترکیبى مصرف مى کنند.

براتى سده ادامه داد: طبق آمار اعالم شده از سوى ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، هروئین، تریاك و کراك همچنان 
در صدر مواد مصرفى کشور قرار دارند اما باید به این نکته 
توجه داشــت که هرچند درمان هروئین و اینگونه مواد 
راحت تر از سایر مواد است اما وقتى مصرف هروئین زیاد 
شود، تعداد مرگ و میر معتادان افزایش مى یابد. رئیس 
مرکز توسعه پیشگیرى و درمان اعتیاد سازمان بهزیستى 

کشور تصریح کرد: به طورمثال مرگ و میر بین معتادان 
شیشه کم اســت هرچند که گاهى آنها دست به کشتن 

دیگران مى زنند اما مرگ و میر خودشان کم است.
وى در ادامه اظهار داشت: متأسفانه طى چند سال گذشته 
متوسط سن شروع اعتیاد در دختران و پسران کمتر شده 
و هرچند سن شروع اعتیاد در زنان در گذشته مشخص 
نبوده است و باید منتظر مطالعات بعدى بود تا این آمار به 
طور دقیق اعالم شود اما مى دانیم که سن مصرف مواد 

اعتیادآور در زنان کمتر شده است.

رئیس مرکــز توســعه پیشــگیرى و درمــان اعتیاد 
سازمان بهزیســتى کشــور تصریح کرد: آمار وجود دو 
میلیون و 80هزار معتاد را در کشــور مــى پذیریم اما 
اینکه آمار معتادان، دو برابر شــده اســت را نمى دانم. 
هماهنگى هــاى الزم در حــال انجام اســت تا طى

هفته هاى آتى، جزئیات آمار مربوط به اعتیاد در کشور 
اعالم شود؛ اینکه چرا مصرف شیشه بین معتادان رتبه 
چهارم و مصرف حشــیش رتبه دوم دارد جاى بحث و 

بررسى خواهد داشت.

پیشنهاد پدر علم کویرشناسى ایران براى جایگزین مالچ پاشى

پرویز کردوانى: قبل از انقالب و بعد از انقالب اطراف اصفهان مالچ  پاشى شده اما باز هم ریزگرد بلند مى شود

مسئله ریزگردها را با ریگ پاشى حل کنید
شایعه اى که گرماى اهواز 

تکذیبش کرد!

الگوى مصرف مواد مخدر 4 بار تغییر کرد

حاال نوبت رستوراندارى و هتلدارى رسیده است

نفوذ چینى ها تمامى ندارد؟

نسبت به 
حج 96 
نگرانیم

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکى کشور گفت: در مرکز سنجش آموزش پزشکى 
امکان قرنطینه دو هفته اى طراحان سئوال فراهم شد.

محمد حسین کاظمى  در مراسم افتتاح مرکز جدید سنجش آزمون پزشکى کشور ضمن 
ارائه گزارش عملکرد مرکز سنجش از سال 93 تا کنون، در خصوص تغییرات ایجاد شده 
آزمون هاى پزشکى گفت:  با ایجاد بانک سئوال، امکان جمع آورى سئواالت در بانک و 
دسترسى آسان آن فراهم شده وبرنامه هاى الزم جهت دسترسى الکترونیکى به سئواالت 

آزمون انجام شده است.
وى خاطر نشان کرد: طراحى سئوال حضورى در این مرکز فراهم شده وقرنطینه هاى الزم 

براى حضور دوهفته اى طراحان در نظر گرفته شده است. 
 رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکى کشور عنوان کرد: در راستاى خصوصى سازى و 
حفظ امنیت سئواالت آزمون ها، دستگاه طراحى سئوال از کشور آلمان مناسب ترین راهکار 
است که امیدواریم در زمینه سفارش این دستگاه از جانب وزارت بهداشت دستورات الزم 
اتخاذ شود تا سئواالت و پاسخ ها به شکل ویژه اى در سر جلسه آزمون در اختیار داوطلبان
 قرارگیرد. وى اذعان داشت: مرکزسنجش در مسیر ایجاد آزمون هاى الکترونیکى در کشور،  
شروع به فعالیت کرده است تا هزینه هاى چاپ و... برطرف شود این در حالى است که این 

اقدام در شهرهایى، چون کرمان، تبریز و اصفهان عملکرد خوبى داشته است.

قرنطینه دو هفته اى 
طراحان سئواالت آزمون هاى پزشکى
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آغاز برداشت کتیرا 
از مراتع استان

برداشــت کتیرا از 40 هزار هکتار رویشگاه طبیعى 
گون استان اصفهان آغاز شد.

معاون حفاظت و امور اراضى اداره کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى اســتان اصفهان گفت: با برداشت این 
گیاه دارویى تا پایان شهریور زمینه اشتغال هزار نفر 

فراهم شده است.
آبتین میرطالبى عملکرد ایــن گیاه دارویى با ارزش 
بین المللى را در هر هکتــار پنج تا 10 کیلوگرم بیان 
و پیش بینى کرد:  100 ُتن کتیرا از مراتع این استان 

برداشت شود.
وى تیران و کرون، اردستان،ســمیرم، شــهرضا، 
لنجان، خوانســار، نجــف آباد و فریــدن را ازجمله
 شهرســتان هاى تولیــد کننده این گیــاه دارویى 
برشــمرد و افزود: صمغ کتیرا مهمتریــن فرآورده 
گیاهــى صادراتى مراتع این اســتان اســت که به 
کشــورهاى اروپایى همچون آلمان و انگلســتان 
و همچنیــن امــارات متحــده عربــى صــادر 

مى شود.

رقابت رالى خانوادگى
 در اصفهان برگزار مى شود

یک دوره رقابت رالى خانوادگى به مناســبت یادبود 
شهداى مجلس شوراى اسالمى، جمعه هفته جارى 

در محور اصفهان - نطنز برگزار مى شود.
این رقابت به همت هیئت اتومبیلرانى و موتورسوارى 
اســتان اصفهان در مســافت 130 کیلومتر برگزار
 مى شود و شرکت کنندگان موظف به رعایت قوانین 

این رالى خواهند بود.
عالقه مندان مى توانند تا روز چهارشنبه 14 تیر جارى 
در دفتر هیئت اتومبیلرانى و موتور سوارى استان واقع 
در دهکده المپیک مجموعه ورزشــى نقش جهان 

اصفهان ثبت نام کنند.

آبرسانى به 17 روستاى
 خور و بیابانک با تانکر 

مدیر امــور آب و فاضالب روســتایى شهرســتان
 خور و بیابانک گفت: 17 روستاى این شهرستان هم 
اکنون از طریق یک دســتگاه تانکر سیار، آبرسانى

 مى شوند.
على اصغر دهقانى اظهارداشت: از ابتداى امسال سه 
هزار و 200 متر مکعب آب براى جمعیت سه هزار و 

500 نفره ساکن در این روستاها منتقل شده است.
وى افــزود: توزیــع آب شــیرین در روســتاها 
بــه ازاى هــر خانــوار 50 تــا 70 لیتــر در روز

 است.
دهقانى گفت: آبرسانى براى روستاهاى کم جمعیت 
که داراى منبع ذخیره هستند یکبار در هفته و براى 
روستاهاى پرجمعیت سه بار در هفته انجام مى شود.

نگارخانه نطنز
 در پارك ملت احداث مى شود

 شــهردار نطنز گفت: براى ایجاد فضاى مورد نیاز 
نمایشــگاه هاى فرهنگى هنرى، نگارخانه نطنز در 

پارك ملت احداث مى شود.
محسن تجویدى تصریح کرد: شــهردارى نطنز با 
توجه به عدم وجود مکانى مناســب بــراى برپایى 
نمایشــگاه هاى فرهنگى- هنرى مانند نمایشگاه 
هاى نقاشى، عکاســى، کتاب، برگزارى دوره هاى 
آموزشى هنرى و محل تشکیل جلسات و گردهمایى 
هاى هنرمندان و در مجموع مکانى براى به تصویر 
کشیدن آثار هنرمندان نطنزى مصمم شد نگارخانه 

اى در این شهر  احداث کند.
وى افــزود: با بررســى هایى که صــورت گرفت 
مقرر شــد در کنار پارك ملــت نگارخانــه اى  به 
مساحت 130 مترمربع احداث شــود که این پروژه 
با اقداماتــى از جمله اجراى دیوار ســنگى، اجراى 
سقف با تیرهاى چوبى، نصب درب و دیگر عملیات 
عمرانى تاکنون پیشــرفت فیزیکــى 60 درصدى 

داشته است.

مدیر عامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: مصرف سوخت بنزین در استان اصفهان 
در سه ماه نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 4/62درصد رشد داشته است.
حسین صادقیان با اشــاره به اینکه طى سه ماه نخست 
امسال در اســتان اصفهان 513 میلیون و 628 هزار و 
700 لیتر بنزین مصرف شده است، اظهار داشت: مصرف 
بنزین استان در این مدت نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته 4/62درصد رشد داشته اســت.وى ادامه داد: در 
این مدت 430 میلیون و 241 هزار و 300 لیتر بنزین یورو 
4 در سطح استان توزیع شد که سهم 83/57درصدى از 

کل بنزین توزیعى استان را نشان مى دهد.
مدیر عامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان  با بیان اینکه مصرف نفت گاز نیز در مدت مذکور 
در استان 14/95 درصد افزایش یافته و به 640 میلیون 
و 482 هزار و 300 لیتر رسیده است، اظهار داشت: میزان 
مصرف گازوئیل مصرفى طى سه ماه نخست سال گذشته 

557 میلیون و 171 هزار و 100 لیتر بود.
صادقیان افزود: میــزان توزیع نفت گاز یــورو 4 نیز در 
این مــدت 125 میلیــون و 383 هــزار لیتــر بود که 
ســهم 19/58 درصدى از کل نفت گاز توزیع شــده را

 دارد.

رئیس انجمن صنفى کارفرمایى شرکت ها و دفاتر خدمات 
زیارتى اســتان اصفهان گفت: با باال بردن نرخ عوارض 
توسط عوامل فرودگاه نجف، تمامى پروازهاى اصفهان به 

مقصد نجف متوقف شد.
ابراهیم توکلى درباره  توقف پروازهاى ایران به مقصد نجف 
اظهار داشــت: به دلیل باال رفتن نرخ عوارض در فرودگاه 
نجف، تمامى پروازهاى شــرکت هاى ایــران به مقصد 
نجف متوقف شده و این شرکت ها که شامل شرکت هاى 
هواپیمایى اصفهان نیز مى شود فرودگاه بغداد را به عنوان 
مقصد جایگزین انتخاب کرده اند. وى تأکید کرد: نرخى که 
در فرودگاه نجف به عنوان عوارض گرفته مى شود در حدود 

80 دالر اســت و این فرودگاه عالوه بر عوارض پرواز، به 
ازاى هر مسافر مبلغى مطالبه مى کند، در صورتى که نباید 

اینگونه باشد و نرخ معقول ده تا15 دالر است.
رئیس انجمن صنفى کارفرمایى شرکت ها و دفاتر خدمات 
زیارتى و هوایى استان اصفهان بیان کرد: هیئتى از ایران 
براى بررســى و مذاکره با عوامل فــرودگاه نجف به این 
شهر اعزام شــده اســت. وى در همین ارتباط ادامه داد: 
در نهایت اگــر از تصمیم خود عدول کردنــد پروازهاى 
جمهورى اســالمى ایران به مقصد نجف دایر مى شود در 
غیر این صورت، پروازها به مقصد بغداد به عنوان جایگزین 

ادامه مى یابد.

اصفهانى ها 513 میلیون لیتر 
بنزین مصرف کردند

توقف پروازهاى اصفهان 
به مقصد نجف

مدیرعامل سازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شهرى شــهردارى اصفهان گفت: عملیات احداث 
بازار عمده فروشان خوار و بار و خشکبار با اعتبار هزار 

و 500 میلیارد ریال در دست اجراست.
اصغر کشاورز راد اظهارداشت: با توجه به انتقادات و 
شکایت هایى شهروندان  براى سد معبر و ترافیک 
شهر اصفهان به ویژه در خیابان هاى مرکزى شهر 
از جمله خیابان ولیعصر(عج) و جهــاد که در مرکز 
شهر هستند، جلسه اى براى ساماندهى خوار و بار 
فروشان با اتحادیه صنف عمده فروشان و خوار و بار 

در سازمان میادین برگزار شد.
وى ادامــه داد: در این راســتا تصمیم گرفته شــد 
تا محلى جدید در شــرق اصفهان  بــراى آرامش 
شهروندان، تسهیل عبور و مرور و کاهش ترافیک 

احداث شود.

 کشــاورز راد گفــت: ایــن پــروژه در زمینــى 
حــدود 14 هکتــار طراحــى شــده اســت و 
105 انبــار بــراى ایــن مجموعــه در نظــر 
گرفتــه شــد کــه مســاحت 550 متــرى را در

 بر مى گیرد.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان از 
افتتاح نخستین واحد تخصصى پیش بیمارستانى روان 
پزشکى به صورت آزمایشــگاهى در اصفهان خبر داد و 
گفت:اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان متشکل 
از 133 پایگاه اورژانس با آمبوالنس هاى مجهز و ایمن 

براى پرستار و بیمار است.
غفور راســتین گفت: در صورت تحقق، این امر در سایر 
نقاط کشــور نیز اجرا مى شــود که در گام نخست یک 

دســتگاه خودروى آمبوالنــس با تجهیــزات و ایمنى 
مخصوص طراحى شد تا خودرو و پرستار امدادى بتوانند 

از امنیت الزم برخوردار باشند.
وى افزود: اورژانس پیش بیمارســتانى استان اصفهان 
متشــکل از 133 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانى، 65 
پایگاه جاده اى و 68 پایگاه شهرى است که از این تعداد 
پایگاه شهرى یک پایگاه هوایى و 67 پایگاه استقرار در 

شهر هاى استان اصفهان است.

وى با اشاره به شاخص تعیین شــده در وزارت بهداشت 
گفت: در جاده به ازاى هــر 40 کیلومتر باید یک پایگاه 
داشته باشیم که تقریباً 80 درصد تحقق پیدا کرده است و 
80 درصد مأموریت ها کمتر از 15 دقیقه در بالین مصدوم 
حضور پیدا مى کنند که در شــهر باید در کمتر از هشت  
دقیقه بر بالین بیمار حضور یابند ولى متأســفانه در شهر 
اصفهان به دلیل ترافیک هنوز بیش از 10 دقیقه حضور 

پیدا مى کنند.

اســتاندار اصفهان گفت: ســرمایه گــذار قطعه 
ســوم کنارگــذر شــرق اصفهــان بــا اعتبــار 
بیــش از ســه هــزار میلیــارد ریال مشــخص

 شد.
رسول زرگرپور اظهارداشت: پروژه کنارگذر شرق 
اصفهان پس از گذشت چندین سال از زمان اجراى 
آن و با پیگیرى هاى چند ساله مدیریت استان، در 

مرحله اجرا قرار گرفت.
وى با بیان اینکه قطعــه هاى اول و دوم این پروژه 
تعیین تکلیف شده اســت و قطعه اول به زودى به 
بهره بردارى خواهد رسید، افزود: قطعه سوم مجوز 
الزم را از دولت دریافت کــرده و تفاهمنامه آن با 
شــرکت همیارى شــهردارى ها و دهیارى هاى 
اســتان اصفهان براى پیمانکارى این پروژه انجام 

شده است.
وى با بیان اینکه قطعه سوم کنارگذر شرق اصفهان 

به طول28 کیلومتر از کنار باغ رضوان شــروع و تا 
گردنه الشتر بعد از بهارستان پایان مى یابد، افزود: با 
اجراى این پروژه کل کنار گذر شرق اصفهان تعیین 
تکلیف شده و چشم انداز مطلوبى پیدا خواهد کرد 
و نتایج مطلوب آن براى اســتان و کشور مشهود 

خواهد بود.
پروژه کنارگذر شرق اصفهان به طول 93 کیلومتر 
از آزادراه اصفهان – کاشان شــروع و به پلیس راه 

مبارکه ختم مى شود.
قطعــه اول ایــن پــروژه از آزادراه اصفهــان 
– کاشــان تا جــاده اردســتان – اصفهــان به 
طــول 30 کیلومتــر، قطعــه دوم از کیلومتــر 
30 تا بزرگــراه اصفهــان – نایین بــه طول 33 
کیلومتر و قطعه ســوم از کیلومتر 63 تــا بزرگراه

 اصفهان – شــیراز بــه طــول 30 کیلومتر انجام 
خواهد شد.

کارشناس اداره هواشناسى استان اصفهان گفت: به تدریج 
شرایط گرد و غبار براى استان اصفهان از امروز بهتر خواهد 
شد اما همچنان براى منطقه شــرق و شمال شرقى استان 

اصفهان وزش باد همراه با گرد و غبار را داریم.
میترا ســیدان تأکید کرد: به تدریج این شرایط براى استان 
اصفهان از امروز بهتر خواهد شد اما همچنان براى مناطق 
شرق و شمال شرقى استان اصفهان وزش باد همراه با گرد و 
غبار را داریم؛ براى روز سه شنبه (امروز) شرایط هوایى و جویى 
استان اصفهان بهبود پیدا مى کند و گرد و غبار این استان را 

ترك خواهد کرد.
وى با بیــان اینکه گرد و خاك موجود در اســتان اصفهان 

بخاطر وزش باد و سمت و سوى وزش باد است، گفت: توده 
هوایى گرد و خاکى به روى کشور عراق و جنوب غربى ایران 
شکل گرفته است اما استان اصفهان بیشتر متأثر از توده هاى 

داخلى است.
سیدان در ادامه اظهار داشــت: همانطور که انتظار داشتیم 
بیشتر گرد و غبار از سوى استان هاى قم، مرکزى و سمنان به 

استان اصفهان وارد شده است.
وى خاطر نشان کرد: در خرداد ماه ســال جارى در استان 
اصفهان افزایش دماى نسبتاً باالیى به نسبت، سال قبل در 

این استان داشتیم.
کارشناس اداره هواشناسى استان اصفهان افزود: افزایش دما 
در خرداد ماه سال جارى استان اصفهان به این دلیل بود که 
نفوذ توده هواى گرم و کم فشار از سوى هند امسال زودتر 

به طرف ایران آمد.

 فرآینــد امضــاى طومــار درخواســت تصویب 
قانــون حمایــت از حیوانــات توســط حامیان و 
دوســتداران حیوانات و محیط زیســت موسوم به 

«روبان نارنجى ها»، در استان اصفهان آغاز شد.
این طومار قرار است پس از امضا توسط شهروندان، 
پشتوانه اى معنوى و فرهنگى براى تصویب نهایى 

قانون حمایت از حیوانات باشد.
21 تیــر ادامــه  امضــاى ایــن طومارتــا 

خواهد داشت.
همچنین اصفهان،نجف آباد، شهرضا، فوالدشهر، 
شاهین شهر و ویالشهر در استان اصفهان، نخستین 
شهرهایى است که فرآیند جمع آورى امضا در آن 
آغاز شده است و دوستداران حیوانات در شهرهایى 
همچون دهاقان و زرین شهر نیز در روزهاى آینده 

به این پویش خواهند پیوست.

همچنین در بــاره امضاى طومار مزبــور در بقیه 
شهرهاى استان نیز بایدگفت: تاکنون نماینده اى 
در بقیه شهرهاى استان داوطلب نشده است اما به 
محض معرفى یک نماینده، فرآیند امضاى طومار 

در آن شهرها نیز آغاز مى شود.

با اعتبار 3000 میلیارد ریال؛

سرمایه گذار  کنارگذر شرق اصفهان مشخص شد

افتتاح نخستین واحد تخصصى پیش بیمارستانى روان پزشکى

گرد و غبار، امروز هم مهمان اصفهان است 

آغاز امضاى طومار حمایت از حیوانات

پیشرفت 45 درصدى احداث بازار خوارو بار

یک کارشــناس جغرافیــاى آب و هواشناســى گفت: 
تثبیت کانون هاى ریزگرد در منطقه شــمال  کاشــان 
کــه تمرکــز و محــدوده منشــأ آن در ریگزارهاى 
ابوزید آبــاد و نوش آباد اســت، با هــدف نجات جان

 شهروندان، ضرورى است.
امیر فخرآبادى اظهارداشــت: گرد و غبــار یک فرآیند 
طبیعى در مناطــق بیابانى و صحراهاســت که در اثر 
عملکرد سیستم باد و تعامل با سطح زمین ایجاد مى شود.

وي ادامه داد: فشــارهاى حرارتى که با گرمایش سطح 
زمین در دشــت کاشان بر ســطح خاك رخ داده است 
در نواحى بیابانى همچون پلیگون بیابانى شــمال شهر 
نوش آباد تــا حوالى روســتاى آب شــیرین، به علت 
خشــکى و آزادى دانه هــاى خاك و نبــود پیوندهاى 
مولکولــى بیــن دانه هــا ســبب معلق شــدن ذرات
ریز خاك در تروپوســفر و فضاى نزدیک سطح زمین

مى شود.
این مــدرس جغرافیــاى آب و هواشناســى افزود: در 
ســال هاى اخیر، عوامل طبیعى مانند خشکسالى هاى 
مداوم، کاهش بارندگى به همراه تشــدید فاکتورهاى 

محیطى نظیر اســتفاده بى رویه از منابــع آبى، از بین 
رفتن مراتع و تاغزارها و تنک شدن یا از بین رفتن کامل 
پوشــش گیاهى در مناطق بیابانى منجر به گســترش 
شدید گرد و غبار و ریزگردها شــده است که این مهم 
در مناطق داخلى ایران همچون دشت کاشان و مناطق 
بیابانى آن همچون ماســه زارهاى شمال نوش آباد نیز 

مطرح است.
وى تأکید کرد: بــا توجه به آنکه ریزگردها، ســالمتى 
انســان را تهدیــد مى کند، ضــرورت دقــت و توجه 
برنامه ریزان و مدیــران کالن و منطقه اى را مى طلبد 
که پایش این پدیده توسط متخصصان اقلیم شناس و

 مــدل ســازى دقیــق علمى ضــرورت تأســیس 
ایســتگاه ســنجه ایــن پدیــده را نیــز الزامــى

 مى کند.
مدرس جغرافیاى آب و هواشناســى افزود: ریزگردها 
پدیده اى نیســت که بتــوان آن را نادیــده گرفت این 
مخاطره طبیعى سالمتى انسان و امنیت بافت و حیات 
گیاهى و جانورى را به خطر انداخته اســت و عالوه بر 
آن مى تواند شبکه هاى ارتباطى و زیرساخت ها را نیز با 

بحران مواجه کند.
فخرآبــادى تأکیــد کــرد: از دیگر مشــکالتى که بر 
این بحــران دامن مى زنــد بى دقتى و بى ســلیقگى 
در تغییــر کاربــرى اراضى و عــدم دقت بــه آمایش 
سرزمین اســت؛ نمونه تیپیک آن توســعه کوره هاى 
آجرپــزى در منطقه شــمال نوش آباد اســت که یک 
بى نظمى و نابســامانى و به عبارتى عــدم هماهنگى 
بیــن توانایــى طبیعى منطقــه و نوع کاربــرى زمین

 است.
وى گفت: چنین بى نظمى هایــى در کنار توجه نکردن 
به توان محیط، بر بحران هاى زیست محیطى همچون 
بحران ریزگردها دامــن مى زند و پایــش علمى این 
پدیده با بهره گیرى از دانش کارشناسان و متخصصان 
علوم جوى و آب و هواشناســى و شــناخت پدیده در 
جهت مهار و برنامه ریزى دقیق محیطــى به ویژه در 
نواحى شمالى دشت کاشان از جمله نواحى ابوزید آباد و
 نوش آبــاد یک ضــرورت انکارناپذیر اســت و انتظار 
مى رود تصمیم سازان و تصمیم گیران اقدامات الزم را 

به کار گیرند.

گسترش شدید گرد و غبار
 و ریزگردها در دشت کاشان

هشدار نسبت به بحران هاى زیست محیطى در کاشان، ابوزید آباد و نوش آباد

معاون بهداشــت، درمان و توانبخشــى جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان گفت: سالیانه 18 هزار 
مددجو به مرکز توان بخشى جمعیت هالل احمر در 

اصفهان مراجعه می کنند.
محمد علیزاده اظهارداشــت: مرکز توانبخشــى 
جمعیت هــالل احمر بــه معلوالن، بیمــاران و 
مددجویان در زمینه هــاى ارتوز و پروتز (اندام هاى 
مصنوعى و کمکى)، فیزیو تراپى، کار درمانى، گفتار 

درمانى و شنوایى سنجى خدمت رسانى مى کند.
وى ادامــه داد: درمانگاه تخصصــى ویژه بیماران 
جسمى و حرکتى شامل متخصصان طب فیزیکى 
و توان بخشــى، ارتوپدى، مغز و اعصاب و گوش و 
حلق و بینى و بخش هاى مشــاوره روان شناسى و 

مشاوره تغذیه است.
وى با اشــاره به اینکه ســالیانه به صورت متوسط 
18هزار مددجو بــه این مرکز مراجعــه مى کنند، 
گفت: تعرفه ها در این مرکز بسیار مناسب و از بخش 
خصوصى کمتر است و هدف اصلى این مرکز کمک 

رسانى به قشر محروم جامعه است.
وى با بیان اینکه اســتان اصفهان با توجه به اینکه 
قدیمى ترین و بزرگ ترین مرکز جامع توان بخشى 
را در قســمت مرکز و جنوب کشــور دارد پذیراى 
مددجویان استان هاى دیگر نیز است، اضافه کرد: 
امسال از مرکز توانبخشى تخصصى  MS نیز بهره 
بردارى شده است و در این راستا خدمات تخصصى 

و کم نظیرى به بیماران MS هم ارائه مى شود.

مراجعه ساالنه 18هزار مددجو
 به مرکز توانبخشی هالل احمر
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جذب 21 میلیارد تومان براى 
محوردامنه_ گلپایگان

مدیر اداره راه و شهرســازى شهرســتان گلپایگان 
گفت: جذب 21 میلیارد تومان اعتبــار پروژه محور 

دامنه-خوانسار به زودى به اتمام مى رسد.
غالمرضا امینى اظهارداشت: در مسیر اجراى پروژه 
دامنه-خوانسار-گلپایگان پروژه کمربندى وانشان- 
گلپایگان به طول 2/5کیلومتر و  کمربندى سعیدآباد-

گلپایگان به طول 5/5 کیلومتر اجرا شده است.

برگزارى آزمون 
حوزه خواهران در روز جمعه

معاون آموزش مدیریت حوزه  علمیه خواهران استان 
اصفهان از برگزارى آزمون ورودى سطح 3 و 4حوزه  

هاى علمیه خواهران در این استان خبر داد.
زهرا شفیعى گفت: آزمون ورودى سطح 3 و 4 حوزه  
هاى علمیه خواهران روز جمعه 16تیرماه همزمان با 

سراسرکشور در اصفهان برگزار خواهد شد.
وى افزود: طالب شرکت کننده در رشته هاى تفسیر، 
فقه و اصول، کالم اسالمى، اخالق و تربیت، ادبیات 
عرب و مطالعات زنان در مقطع سطح 3 و  فقه و اصول 
با گرایش فقه خانواده و رشته تفسیر و علوم قرآنى با 
گرایش تفســیر تطبیقى در مقطع سطح 4 به رقابت 

مى پردازند.
معاون آموزش مدیریت حوزه  علمیه خواهران استان 
اصفهان با بیان اینکه آزمون ورودى مقطع سطح 4 در 
دو نوبت صبح و عصر برگزارمى شود، ادامه داد: طى 
این آزمون شرکت کنندگان به سئواالت چندگزینه اى 

و تشریحى پاسخ مى دهند.

تولید گرمک و طالبى با 
کمترین میزان مصرف آب

کشــاورزان اصفهانى با اســتفاده از مالچ پالستیک 
موفق به تولید گرمک و طالبى شدند. 

کارشناس سبزى و صیفى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان با بیان اینکه گرمک و طالبى  به  آب 
زیاد نیاز دارد، گفت: کشــاورزان اصفهان با استفاده 
از مالچ پالســتیک و آبیارى تیــپ موفق به کاهش 

چشمگیر مصرف آب شدند .
فردین ابراهیمى افزود: مصرف آب کشــت طالبى و 
گرمک در هرهکتار 12 هزار متر مکعب اســت که با 
اقدامات انجام شده، این آمار به 4000 تا 5000 متر 

مکعب رسید. 
وى در ادامه اظهار داشت: در ســال زراعى گذشته، 
3600هکتار از اراضى استان به کشت این محصوالت 
اختصاص داشــت و 122 هزار ُتن گرمک و طالبى 

تولید شد.

تجهیزآتش نشانى سفید شهر 
به دستگاه اطفاى حریق 

 شهردار سفید شهر از تجهیز بخش آتش نشانى این 
شهردارى به یک دستگاه خودروى سنگین اطفاى 

حریق خبر داد.
حســین غالمى اظهــار داشــت: با مذاکــرات و 
پیگیرى هاى انجام شده با ســازمان شهردارى ها و 
دهیارى هاى کشور، یک دستگاه ماشین آتش نشانى 
ایسوزو 18تنى به ناوگان آتش نشانى و خدمات ایمنى 

شهردارى سفید شهر اضافه شد. 
وى افزود: بــراى خرید این خودرو چهــار میلیارد و 
500 میلیون ریال هزینه شــده که 150 میلیارد آن 
توسط شهردارى سفیدشــهر و بقیه توسط سازمان

 شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور پرداخت شده 
است.

تاریخ مدیریت شهرى 
آران و بیدگل منتشر شد

تاریخ 60 ساله مدیریت شهرى آران و بیدگل منتشر شد. 
تغییر نام شهردارى گل آرا به شهردارى آران و بیدگل، 
آشنایى با فعالیت هاى شهرداران دوران بعد از انقالب 
اسالمى به تفکیک دوره شهردارى و همچنین آشنایى 
با اعضا و فعالیت هاى شوراهاى اسالمى شهر آران و 

بیدگل از دیگر مطالب خواندنى این کتاب است.

خبر

طرح الگوى توسعه مشاغل خانگى در استان اصفهان با هدف 
کارآفرینى و اشتغال عملیاتى شد.

مدیر کارآفرینى و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
اســتان اصفهان گفت: با همکارى کارگروه اشــتغال در 
شهرســتان ها، طرح هاى داراى مزیت و پشــتیبان هاى 
توانمند مشاغل خانگى شناسایى و با تصویب در کارگروه 
اشتغال شهرستان، براى دریافت تسهیالت به بانک معرفى 

مى شوند.
کمال الدیــن میرهادى اظهار داشــت: در حــال حاضر 
ســقف این تســهیالت براى متقاضیان پشتیبان مشاغل 
خانگــى 750 میلیون ریــال و بــا اشــتغالزایى 15 نفر

 است.
وى توجه و شناسایى ظرفیت ها و مزیت هاى نسبى و رقابتى 
مناطق، هدفمندى حمایت ها، توســعه رشته هاى نوین 
وفعالیت هاى شبکه اى و توانایى اتصال به بازار را از اهداف و 
موضوعات در نظرگرفته شده درمدل بازنگرى شده مشاغل 

خانگى برشمرد.
مدیــر کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهــان تأکید کرد: از نــکات کلیدى 
این طرح جلب مشــارکت فعاالن و اشــخاص حقیقى و 
حقوقى توانمند بخش خصوصى و غیردولتى و نیز مداخله 

توسعه اى دستگاه هاى اجرایى است.

مدیرکل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهــان گفــت: 80 درصــد از اعضــاى پنجمین 
دوره شــوراهاى اســالمى شــهر این اســتان جدید

هستند.
محمد رضا کمالــى مهمترین کار اعضاى شــوراهاى 
اسالمى شــهر را انتخاب شهردار شایســته برشمرد و 
اظهارداشــت: اگــر شــهردار شایســته  اى برگزیده 
شــود، امور و اجراى طرح ها به راحتــى پیش مى رود 
و پــس از چهار ســال کارنامه درخشــانى بــه یادگار

 مى گذارند.
وى با اشــاره به اینکــه 34 وظیفه براى شــوراهاى 

اسالمى شــهر، تعریف شــده اســت، افزود: در چهار 
دوره گذشته، متأســفانه شوراى اســالمى به شوراى 
شــهردارى تبدیل شــد اما تنها هشــت وظیفه از 34 
وظیفه شوراى شهر به شــهردارى و شهردار اختصاص 

دارد.
مدیرکل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان کار شهردارى را با سایر مدیریت  سازمان  هاى 
شهرى متفاوت دانســت و خاطر نشان کرد: شهردارى 
وظیفه مدیریت درآمد و مدیریت هزینه را بر عهده دارد 
و این مهم تفاوت مدیریت شهرى با سایر مدیریت  ها در 

سازمان  هاى شهرى است.

80 درصد اعضاى شوراها 
جدید هستند

اجراى طرح جدید الگوى 
توسعه مشاغل خانگى 

میزبانــى چهاردهمین المپیــاد فرهنگى و ورزشــى 
دانشــجویان دختــر دانشــگاه هــا و مؤسســات 
آموزش عالى سراســر کشــور به دانشــگاه اصفهان

رسید.
رئیس دانشــگاه اصفهان گفت: دانشــگاه اصفهان با 
ظرفیت باال، مسئولیت برگزارى این المپیاد را با باالترین 
درجه ســطح کیفى و به صورت جامع بر عهده گرفته 

است.
هوشــنگ طالبى اظهار داشــت: تجهیزات ورزشــى، 
پشــتیبانى و انجام امور فنى مســابقات، ســه مرحله 

اصلى برگزارى این مســابقات است که باید به بهترین
 نحو ممکن انجام شود.

وى افزود: زمان برگزارى این المپیاد تیر 97 اســت که 
دانشجویان دختر در هفت تا ده رشته به رقابت ورزشى 

خواهند پرداخت. 
رئیس دانشــگاه اصفهان تعداد شــرکت کنندگان را 
بین دو هزار و 700 تا ســه هزار دانشــجو اعالم کرد 
و گفــت: در مجموع با احتســاب عوامــل اجرایى در 
حدود ســه هزار و 500 نفر در ده روز میهمان دانشگاه

خواهند بود.

با نوسازى ماشــین ســنگ زنى غلتک هاى پشتیبان 
کارگاه غلتک نورد سرد شــرکت فوالدمبارکه اصفهان 

فرآیند سنگ زنى غلتک ها ارتقا یافت.
سرپرســت تعمیرات کارگاه غلتک ناحیه نورد ســرد 
شرکت فوالدمبارکه، این طرح فوالدى را در قالب انعقاد 
قراردادى با شرکت «هرکولس» آلمان بیان کرد و گفت: 
هدف از اجراى این طرح ارتقــاى کّمى و کیفى فرآیند 
سنگ زنى غلتک هاى پشــتیبان با استفاده از فناورى 
روز دنیا در زمینه ماشین هاى CNC و همچنین ایجاد 
امکان سنگ زنى غلتک هاى پشتیبان نورد سرد با چوك 

بود که تمامى این اهداف محقق شد.
محمد امینى پور افــزود: تمامى مراحل دمونتاژ و نصب 
ماشین شــامل اصالح قطعات و تجهیزات قبلى قابل 
اســتفاده و نصب تجهیزات جدیــد مکانیکى و برقى با 

فعالیت گروه اجرایى کارگاه غلتک نورد سرد و نظارت 
کارشناس شرکت هرکولس و بدون حضور تیم اجرایى 

پیمانکار مربوطه نصب شد.

پایه هــاى کاخ تاریخى جهان نمــا در جریان عملیات 
حفارى مترو کشف شد. این سازه مدتى است در پشت 
دیواره هاى شیشــه اى به نمایش گذاشته شده، اما هیچ 
تابلوى راهنمایى براى اطالع رســانى این اثر تاریخى 

وجود ندارد.
مدیر کل میراث فرهنگى اســتان اصفهــان گفت: از 
ابتداى امســال براى ســاماندهى محوطه کاخ جهان 
نما، دیواره هاى فلزى جمع آورى و دیواره اى شیشه اى 

جایگزین شد تا اثر قابل بازدید باشد.
فریدون اللهیارى  درباره نبود عالیم و تابلوهاى معرفى 
در کنار اثر تصریح کرد: در ایام نوروز معرفى اثر در کنار 
محوطه نصب شــده بود اما اکنون این عالیم موجود 
نیســت و ما نبود این عالیم معرفى و وضعیت فعلى را 

بررسى خواهیم کرد.
وى درباره بازســازى کاخ جهان نما اظهارداشت: این 
بحث در کمیته راهبرى متروى اصفهان از ابتدا مطرح 
و تصمیم به بازســازى کاخ براساس مستندات تاریخى 

گرفته شد. 
اللهیارى  با اشــاره بــه مطالعه این طرح خاطرنشــان 
کرد: براى این بازسازى که نمونه اى تازه اى در میراث 
فرهنگى کشور است، باید اجماع نظرى و فکرى وجود 
داشــته باشــد به همین علت مطالعات در حال بررسى 
اجراى این بازســازى یا نگهداشــتن پایه ها به صورت 

سایت موزه است.

اصفهان؛میزبان المپیاد فرهنگى و ورزشى دانشجویان

مطالعات بازسازى کاخ جهان نما در جریان است

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از کشف یک 
محموله بلور قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال و 

دستگیرى یک قاچاقچى خبر داد.
ســرهنگ ســتار خســروى اظهار داشــت: در 
پى دریافت خبرى مبنى بر اینکه یک قاچاقچى 
کاال قصد دارد محموله اى را از جنوب کشــور به 
تهران انتقال دهد، بررسى موضوع در دستور کار 
کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال قرار گرفت .
وى افزود: یک تیم از مأموران پس از هماهنگى با 
مقام قضائى به یکى از ورودى هاى استان اصفهان 
اعزام شدند و کامیون کشــنده فرد قاچاقچى را 

شناسایى و متوقف کردند.
این مقام انتظامــى با بیان اینکه در بازرســى از 
کامیون تعداد هزار و 750 کارتن انواع بلور خارجى 
کشف شــد، افزود: راننده خودرو مدارك گمرکى 
مربوطه را ارائه نداد که خودرو و محموله آن توقیف 

شد و به پلیس آگاهى انتقال یافت.
وى با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده توسط 
کارشناسان مربوطه پنج میلیارد ریال اعالم شده 
است، افزود: در این رابطه راننده دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى به مراجع 

قضائى تحویل داده شد .

میراث فرهنگى استان اصفهان با صدور بیانیه اى در خصوص 
راه اندازى آزمایشى خط یک مترو اصفهان عنوان کرد: بى 
شــک امکان راه اندازى خط یک متروى اصفهان که کار 
ســاخت آن با همکارى میراث فرهنگى استان و مدیریت 
شهرى تاکنون به پیش رفته، پس از تأیید وحصول اطمینان 
اداره کل میراث فرهنگى استان از وضعیت حفاظت بناهاى 
تاریخى در مسیر، به ویژه در محورتاریخى چهارباغ عباسى 

میسر خواهد بود.
بر اساس این بیانیه، با توجه به لزوم تکمیل این مطالعات به 
ویژه درخصوص نحوه حفاظت و پایش آثار تاریخى همچون 
مدرســه علمیه امام جعفر صادق(ع)، بازار هنر، کاخ هشت 
بهشت و سى وسه پل، الزم است تا هرگونه اقدام درخصوص 

شروع بهره بردارى از خط یک مترو، پس از حصول اطمینان 
از حفاظت و پایش دائمى این بناها و مجموعه هاى تاریخى 
توسط اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان صورت گرفته 
تا شهروندان اصفهانى با آرامش و سالمت خاطر بتوانند از این 

سیستم حمل و نقل عمومى شهرى استفاده کنند.

محموله میلیاردى 
بلور قاچاق 

در اصفهان کشف شد

نوسازى ماشین سنگ زنى فوالد مبارکه

سازمان میراث فرهنگى اصفهان بیانیه داد 

استفاده از مترو را مشروط کردند

معــاون امورعمرانى اســتاندار اصفهان گفت:  تا 
پایان سال 1395 در استان بالغ بر 12 هزار پروژه 
به بهره بردارى رســید که بیش از ده هزار میلیارد 

تومان براى آنها هزینه شد.
محمدعلــى طرفه با بیــان اینکه جایــگاه این 
پروژه ها در حوزه شهردارى ها و بخش خصوصى 
قابل توجه است، تصریح کرد: نزدیک به 38 درصد 
پروژه هایى که ذکر شد توســط 107 شهردارى 
استان عملیاتى شد. وى خاطرنشان کرد: نزدیک 
به 40 درصد پروژه هاى عمرانى توســط بخش 

خصوصى به مرحله اجرا درآمد. 
طرفه ادامه داد: اعتبارات طرح هاى عمرانى استان 
اصفهان از سوى دولت امسال نسبت به سال هاى 

گذشته 34 درصد افزایش داشته است.
وى تصریــح کــرد: کنارگذر شــرق بــه طول 
90 کیلومتر یکى از مهمترین پروژه هایى است که 
امسال در استان اصفهان عملیات اجرایى آن شروع 
شــد. کنارگذر غرب نیز یکى دیگر از مهمترین 
پروژه هاى عمرانى استان است که نزدیک به 14 

کیلومتر از عملیات اجرایى آن شروع  شده است.
معاون عمرانى استاندارى اصفهان اظهارداشت: 
اعتبار و پیمانکار قطار ســریع السیر اصفهان به 
شاهین شهر نیزمشخص  شده و اولین تخصیص 
اعتبار معادل 2/7 میلیارد دالر از طریق فاینانس 
به پیمانکار صــورت گرفته اســت و تعدادى از 
کارگاه هاى آن نیز شروع به فعالیت کرده اند و در 
سال جارى بحث ایستگاه اصفهان و اتصال آن به 

خطوط ریلى نهایى خواهد شد.
طرفه گفت: در 107 شهر استان اصفهان ساالنه 
نزدیک به شــش هزار میلیارد تومــان از طریق 
درآمدهاى شــهردارى ها براى خدمت به مردم 
هزینه مى شود و با توجه به جمعیت 80 درصدى 
شهرى استان، در حدود یک میلیون و 200 هزار 

تومان به ازاى هر نفر هزینه مى شود. 

بهره بردارى از
 12هزار پروژه عمرانى

 در دولت یازدهم
 در نصف جهان

مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان با تأکید بر 
اینکه به طور قطع در دولت دوازدهم ســد و تونل سوم 
کوهرنگ به طور کامل به بهره بردارى خواهد رســید، 
گفت: عملیات لوله گذارى طرح بهشــت آباد در برخى 
استان ها آغاز شده است و در اصفهان نیز به زودى این 

طرح شروع خواهد شد.
مسعود میرمحمدصادقى در خصوص آخرین وضعیت 
طرح تونل ســوم کوهرنگ، اظهار  داشــت: رودخانه 
کوهرنگ به عنوان رودخانه سیالبى از اواخر بهمن ماه تا 

اوایل تیرماه آب دارد.
وى با اشــاره به اینکــه اجراى تونل ســوم کوهرنگ 
به طــول 23 کیلومتر و با تکنولــوژى قدیمى از حدود 
20 ســال پیش آغاز شــد، افزود: این تونــل یکى از

پیچیده ترین مباحث ژئوتکنیکى را در خود داشــته و از 
گســل بزرگى گذر کرده اســت؛ این در حالى است که
 تونل هاى بسیارى در کشــور در مدت یکسال به اتمام

 رسیده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهــان گفت: از 
زمستان امسال که کوهرنگ آب دارد، تونل نیز آبگیرى 
مى کند اما به دلیل آماده نبودن ســد این طرح، تنها در 
حد یک ایســتگاه پمپاژ در حدود 50 تا 60 میلیون آب 
خواهد داشــت در حالى که تخصیص آب کامل تونل 

سوم کوهرنگ در حدود 130 میلیون متر مکعب است.
وى با تأکید بر اینکه تونل ســوم کوهرنگ تاکنون 97 
درصد پیشــرفت کارى داشته اســت، افزود: این تونل 
امسال به شرط تأمین اعتبارات به بهره بردارى خواهد 

رسید.
میرمحمدصادقــى در خصــوص ســد تونل ســوم 
کوهرنگ، گفت: ما در اجراى ســد تونل ســوم بسیار 
عقب هســتیم و عمده ترین دلیل آن کمبود اعتبارات

 است.
وى بــا بیان اینکه پیــش از این ســد کوهرنگ اعتبار 
نداشــت، تصریح کــرد: بــا پیگیرى تأسیســات آب 
منطقه اى، وزارت نیرو و اســتاندارى اصفهان  میزان 
اعتبــارات آن پنج برابر افزایش یافــت و به 70 میلیارد 
تومان رســید که متأســفانه نیمــى از آن تخصیص

 یافت.
 به گفته میرمحمدصادقى، ســال گذشــته 100 درصد 
اعتبارات به پــروژه کوهرنگ تخصیص داده شــد اما 
در پروژه هــاى عمرانــى توزیــع زمانــى اعتبارات 

بســیار مهم اســت، اما عمــده اعتبــارات این طرح 
اواخر اســفند ماه پرداخت شــد همچنین بســیارى از 
پرداخت ها به صورت اوراق مشــارکت پنج ســاله بود 
که تبدیل آن به پول در بازار براى پیمانکاران ســخت

 است.
وى همچنین افــزود: در مجموع کل اعتبارات ســال 
قبل را براى خریــد اراضى دریافــت کردیم همچنین 
دولت در حــدود 15 میلیارد تومان (50 درصد اســناد 
خزانــه و 50 درصد اوراق مشــارکت) را بــراى خرید 
زمین هاى مردم در مخزن ســد کوهرنــگ پرداخت 

کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان همچنین در 

خصوص آخرین وضعیت طرح بهشــت آباد، گفت: آب 
منطقه اى 12 سال پیش مطالعات این طرح را که شامل 
یک سد بلند بتنى و تونل 60 کیلومترى بود آغاز کرد که 
وزارت نیرو در دولت یازدهم به دلیل مســائل اجتماعى 
در خصوص ایــن طرح، در نحوه انتقــال آب این طرح 
بازنگرى کرد و قرار اســت با حذف تونل، آب از طریق 
خط لوله و ایســتگاه پمپاژ و با احداث یک ســد منتقل 

شود.  
وى ادامه داد: در بازنگرى دیگر این طرح توسط وزارت 
نیرو، عملیات اجرایى تونل انحراف طرح بهشــت آباد 
در حال آغاز اســت اما اطالعات دقیقى از روند اجراى 

آن نداریم.

وى با تأکید بــر اینکه وزارت نیرو طرح بهشــت آباد را 
آغاز خواهد کرد و در حال تأمین مشــاور و اعتبار توسط 
سرمایه گذار اســت، افزود: کل تخصیص بهشت آباد 
580 میلیون متر مکعب اســت که سهم اصفهان 250 
میلیون متر مکعب، یزد150 میلیون متر مکعب و کرمان 
180 میلیون متر مکعب از این طرح اســت؛ همچنین 
استان چهارمحال و بختیارى مقدارى از طرح برداشت 

مى کند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه اى اصفهــان بیان 
داشت: عملیات لوله گذارى طرح بهشت آباد در برخى
 استان ها آغاز شده است و در اصفهان نیز به زودى این 

طرح شروع خواهد شد.

همزمان با انتشار خبر پایان یافتن احداث سد و تونل سوم کوهرنگ در دولت دوازدهم اعالم گردید

«تونل» بهشت آباد رسمًا «لوله » شد!



0606آگهىآگهى 2977 سال چهاردهمسه شنبه  13 تیر  ماه   1396

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

 برابر آراء صادره هیات/هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 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 آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000361 مورخ 1396/03/27 خانم نصرت خورسندى 
کوهانستانى به شماره شناســنامه 928 کدملى 1283397641 صادره از اصفهان فرزند نعمت اله بر 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 73/98 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1065- اصلى واقع 

در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد.  تاریخ انتشــار نوبت اول: 1396/03/30 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1396/04/13 

م الف: 9652 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/3/1376 
 اجراییه

شماره 628/95 به موجب راى شماره 701/95 تاریخ 95/12/25 حوزه 6ویالشهر شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: الهه ترابى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ یازده میلیون و نهصدهزار ریال طبق نظریه کارشناسى و پرداخت مبلغ دویست 
و بیســت و هفت هزار و پانصد ریال بعنوان هزینه دادرسى خسارت تاخیر درتادیه ازتاریخ 95/11/05  
لغایت اجراى کامل دادنامه درحق محکوم له آقاى میالد مرتضایى به نشانى: ویالشهر بلوار ولى عصر 
خ هوانیرو پ44 و پرداخت ششصدهزار ریال بعنوان نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى. ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف: 4860 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/291

اجراییه
شماره243/95 ش ح 11 تاریخ 96/4/2  به موجب راى شــماره 93 تاریخ  96/1/27حوزه نجف آباد  
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد ایزدى به آدرس: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/550/000ریال به عنوان هزینه دادرســى وابطال تمبر و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/11/17 (150/000/000 ریال)95/11/17(50/000/000 ریال 
)لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم بــه پرداخت مبلغ یک میلیون تومان به 
عنوان نیم عشر دولتى در حق محکوم له فرشته بهارلویى با وکالت على مومن به آدرس: اصفهان، بلوار 
کشاورز، سه راه ســیمین نبش کوى 117 ، مجتمع دى، طبقه 6 ، واحد 44 غربى، کدپستى 98574-
81777  /ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و درصورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م.الف: 4914 شــعبه 1 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)04/292
 حصر وراثت

خدیجه و عبدالرضا شــفیعى علویجه داراى شناسنامه شــماره 4228-1706 به شرح دادخواست به 
کالسه 75/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
معصومه شفیعى علویجه بشناســنامه 1705 درتاریخ 90/07/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-عبدالرضا شفیعى علویجه فرزند محمدعلى متولد 
1305 ش ش 1706، (برادر متوفى) 2-خدیجه شفیعى علویجه فرزند محمدعلى متولد 1312 ش ش 
4225، (خواهر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4909 

رئیس شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت(مجتمع شماره یک)/4/293
حصر وراثت

تقى شفیعى داراى شناسنامه شماره ... به شرح دادخواست به کالسه 76/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا شفیعى علویجه بشناسنامه 1864 
درتاریخ 70/06/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-معصومه شفیعى علویجه فرزند محمدعلى ش ش 1705، (همسر متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى  صادرخواهد شــد.م.الف: 4908 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

مهردشت (مجتمع شماره یک)04/294
 ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973731102779 شماره پرونده: 9409983733000099 شماره بایگانى شعبه: 
951679 شکات: 1.علیرضا هادى نجف آبادى فرزند محمداسمعیل به نشانى نجف آباد مولوى شمالى 
نادرخانى شرقى 2.نسیبه السادات احمدى فرزند سیدحسن به نشانى اصفهان-نجف آباد خ منتظرى 
شمالى مجتمع سعیدفر پ15 3.طاهره شادکام فرزند اسداله با وکالت آقاى حمیدمحمدکبیرى نجف 
آبادى فرزند محمدعلى به نشــانى نجف آباد خیابان امام غربى(چهارباغ) روبروى تاالر چهارباغ جنب 
مسجدامام حسن مجتبى(ع) پالك765 کدپستى 34583-85186. متهمین:1.شهریار بهادر 2. سام 
راستگو همگى به نشانى اصفهان-حکیم نظامى خ ســنگتراش ك مستاجران ب الله مجتمع صدف 
اتهام ها:1.کالهبردارى 2.تبانى براى بردن مال غیر. دادگاه بااعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه دراین پرونده و حسب کیفرخواست صادره دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
نجف آباد آقایان: 1.سام راستگو فرزند هوشنگ2.شهریار بهادر فرزند اسماعیل متهم هستند به تبانى 
براى بردن مال غیر و کالهبردارى موضوع شکایت خانم طاهره شادکام و نسیبه سادات احمدى و آقاى 
علیرضا هادى نجف آبادى بدین شــرح که متهمین موصوف با ارایه یک مبایعه نامه مجعول مبادرت 
به طرح دعوى انتقال سند بطرفیت آقاى لقاءاله بهادر درشوراى حل اختالف مى نماید و حکم به الزام 
انتقال ســند اخذ نموده اند درحالیکه اموال مذکور حسب آراء قضایى سابقا مصادره شده است متعاقب 
آن متهمین مبادرت به فروش امالك مذکور نموده اند که مع الواسطه شکات مذکور نیز خریدار ملک 
مذکور هستند باتوجه به شکایت شکات و مدارك و اسناد موجود و تحقیقات انجام شده و اسنادفروش 
و انتقال ملک ازناحیه متهمین و آراء مربوط به دعوى الزام به تنظیم سند و ابطال آن بزهکارى متهمین 
محرز تشخیص به استناد ماده یک قانون مجازات اشخاصى که براى بردن مال غیر تبانى مى نمایند و 
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و 
کالهبردارى و مواد 125 و 134 قانون مجازات اسالمى هریک از متهمین به تحمل دو فقره حبس هفت 
سال و پرداخت دو فقره جزاى نقدى هریک به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون تومان درحق دولت 
محکوم مى گردند درخصوص ردمال ناشى از بزه کالهبردارى نظربه اینکه رابطه قراردادى مع الواسطه 
بوده است فلذا نیازمند طرح دعوى حقوقى الزم است و ضمنا جزاى نقدى فوق به جهت ضرورت قانونى 
و براساس اولین قرارداد فروش موجود لحاظ شــده است. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى دراین دادگاه و پس ازآن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظ درمحاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد.م الف: 4785 جعفرى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد(102 

جزایى سابق)/4/295
ابالغ راى

کالسه پرونده: 31/96 تاریخ رسیدگى: 96/03/02 مرجع رســیدگى: شعبه نهم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: نرگس عیسى پره نشانى: یزدانشهر-خ اول شرقى بن اسالمى-پ9 خوانده: عباس 
سخراوى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه. گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دادخواســت 
نرگس عیســى پره فرزند غالمرضا به طرفیت خوانده عباس ســخراوى فرزند عبدالحسین مبنى بر 
مطالبه نفقه معوقه ازتاریخ 88/12/15 لغایت صدورحکم و تعیین نفقه فرزند مشــترك بنام ستایش 
شش ساله ازتاریخ تقدیم دادخواســت لغایت صدورحکم به انضمام کلیه خسارات دادرسى باعنایت به 
کپى سندازدواج علقه زوجیت دائم طرفین و کپى شناسنامه وجود فرزند مشترك محرز و مسلم است 
و باعنایت به عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ درروزنامه شورا خواســته خواهان را ثابت تشخیص و 
مســتنداً به مواد 1107،1111،1106 قانون مدنى خوانده را به پرداخت ماهیانه مبلغ یکصدوهشــتاد 
هزارتومان درسال 88 از مورخ 88/12/15 و ماهیانه مبلغ دویست هزارتومان درسال 89 و ماهیانه مبلغ 
دویست و بیست هزارتومان درسال90 و ماهیانه مبلغ دویست و چهل هزارتومان درسال91 و ماهیانه 
مبلغ دویست و شصت هزارتومان درسال92 و ماهیانه مبلغ دویست و هشتاد هزارتومان درسال93 و 
ماهیانه مبلغ سیصدهزارتومان درسال94 و ماهیانه مبلغ سیصدوبیست هزارتومان درسال95 و ماهیانه 
مبلغ سیصدوچهل هزارتومان درسال96 بعنوان نفقه خواهان و طبق ماده 1199 قانون مدنى خوانده 
را به پرداخت ماهیانه مبلغ دویســت هزارتومان از تاریخ تقدیم دادخواســت که 96/02/25 مى باشد 
بعنوان نفقه آتیه فرزند و نیز  خسارت دادرسى درحق خواهان محکوم مى نماید. درضمن نفقه خواهان 
از 88/12/15 لغایت صدورحکم که 96/02/31 مى باشد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى دریکى ازشعب 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4919 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد(مجتمع شماره یک)/4/297
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103751302456 شــماره پرونده: 9609983751200123 شماره بایگانى 
شعبه: 960126 خانم ماه دولت ارجمند دادخواستى به خواســته مطالبه مهریه به طرفیت آقاى ناصر 
ارجمند به این دادگاه تسلیم که به کالســه 960126/ح1 ثبت و براى تاریخ 1396/5/31 ساعت 11 
وقت رسیدگى تعیین شده است نظر به اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون 
آئین  دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع و نشر مى شود و از 
خوانده مذکور دعوت به عمل مى آید جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه 
مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگى حاضر شود. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده 
محسوب و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. چنانچه بعداً نیازى به آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج و مدت آن ده روز است. م الف: 10612 شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان برخوار/4/357

 ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه 221/96 خواهان احمد طاهرى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
حبیب کیانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخه 96/5/15 ساعت 10 تعیین 
گردید. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشــانى کنار اتوبان شــهید خرازى حدفاصل خیابان آتشگاه و 
خیابان میرزاطاهر مجتمع شماره 3 شــوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 10470 شعبه 52  حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)/4/358
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610463737100002 شماره پرونده: 9609983737100199 شماره بایگانى 
شعبه: 960363 بدینوسیله به شخص مجهول المکان آقاى روح ا... رحیمى فرزند لطف اله به شماره 
ملى 6219521889 که مشخصات بیشترى از وى در دســترس نمى باشد ابالغ مى گردد به موجب 

محتویات پرونده کالسه 9609983737100199 دادخواســتى از طرف خانم مرضیه عروجى فرزند 
مظاهر به خواسته طالق به درخواست زوجه در این شعبه تقدیم و حسب جرى تشریفات مقرر قانونى 
جهت رسیدگى و اداى توضیح به دادخواست تقدیمى در ســاعت 10 صبح مورخ 1396/5/31 تعیین 
وقت شده است. الزم است در موعد مقرر جهت رسیدگى در این شعبه واقع در دادگسترى شهرستان 
چادگان حاضر شود. بدیهى است عدم حضور مانع از ادامه تحقیقات و رسیدگى نبوده و تصمیم قانونى 
اتخاذ خواهد شد. این آگهى جهت ابالغ قانون وقت رسیدگى و ضمائم دادخواست به نامبرده به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج مى گردد. م الف: 55 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان چادگان/4/366
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان اکبرشهرآشوب دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 1.نوروزمحمدى 
نورالدین وند2.ولى محمدى نورالدین وند به شوراى حل اختالف شعبه 8حقوقى شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 126/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/11 
ساعت 4/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 4891 شعبه دوازدهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/367
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان اکبرشهرآشوب دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مهرداد عیدى 
وند به شوراى حل اختالف شعبه 8حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
127/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/05/11 ساعت 4/30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 

4890 شعبه دوازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/368
 مزایده

آگهى مزایده مرحله دوم در پرونده کالســه 236/96 اجرایى و به موجب دادنامه 756 صادره از شعبه 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى مجتبى حسین زاده محکوم است به پرداخت یکصدمیلیون 
ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 5/000/000 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرستان نجف آباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس على صابرى عامرى بشرح 
ذیل ارزیابى گردیده اســت: یک دستگاه موتورســیکلت با پالك انتظامى 81122-624 ایران تیپ 
۲TAKPAR مدل 91 به مبلغ ســى میلیون ریال که بهمراه متعلقات دروضعیت فروش کنترل و 
بررسى گردید و خودرو ســوارى RD بادرنظرگرفتن 40آیتم فوق الذکر و سایر مشخصات فنى قابل 
کنترل و بررسى و معاینه فنى از وضعیت فانوس به قیمت پایه برابر 80/000/000 ریال (هشت میلیون 
تومان) ارزیابى گردیده که درجمع کل بدون درنظرگرفتن حــق پارکینگ و میزان خالفى و عوارض 
شهردارى برابر با (110/000/000 ریال) ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/05/11 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4914 مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/369
مزایده

شــماره: 950257 ح1 -96/4/8 در پرونده کالســه هاى اجرایى مطروحه در شــعب اول حقوقى 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى شــرکت کاشــى نیلو محکوم اســت به پرداخت مطالبات 
کارگرى بابت محکوم به و هزینه دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ .. ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس على صابرى بشرح ذیل ارزیابى 
گردیده اســت: 1.مجموعه تجهیزات و ماشین آالت واحد(خط)3تولید ســرامیک مستقر درواحد1. 
1-1پرس هیدرولیک PH۱۶۰۰ مارك SACMI بهمراه کلیه متعلقات مکانیکال و الکتریکال 
2-1واحدگردگیرمــارك SACMI بهمــراه کلیه متعلقــات مکانیکال و الکتریــکال 3-1واحد 
خشــکن مارك SACMI بهمراه کلیه متعلقات مکانیکال و الکتریــکال 4-1 مجموعه نوارنقاله 
و تسمه نقاله،واحد خط لعاب،واحدچاپ تخت،واحدچاپ رتوکالر، ســایر منصوبات 5-1واگن حمل 
به تعداد (6عدد) 6-1کوره گازى پخت نهایى شــماره 1 کد620 بهمــراه متعلقات جانبى دروضعیت 
توقف مســتقر درســالن (واحد)یک 7-1 کلیه تابلو برق هاى اصلى و فرعى بــا منصوبات متعلق به 
خط تولید. 2-مجموعه تجهیزات و ماشــین آالت واحد (خط)4تولید ســرامیک مســتقر درواحد1. 
1-1پرس هیدرولیکPH1600 مارك SACMI بهمراه کلیــه متعلقات مکانیکال و الکتریکال 
2-1واحدگردگیرمارك SACMI بهمراه کلیه متعلقات مکانیکال و الکتریکال 3-1واحد خشکن 
مارك SACMI بهمراه کلیه متعلقــات مکانیکال و الکتریکال 4-1 مجموعه نوارنقاله و تســمه 
نقاله،واحدچاپ تخت،واحدچــاپ رتوکالر 5-1واگن حمل به تعداد (6عــدد) 6-1کوره گازى پخت 
نهایى شماره 2 کد610 بهمراه متعلقات جانبى دروضعیت توقف مستقر درسالن (واحد)یک 7-1 کلیه 
تابلو برق هاى اصلى و فرعى با منصوبات متعلق به خط تولید بنابراین ســرجمع بندى کل بند1 و 2 
گزارش مذکور برابر 7/000/000/000 (هفت صد میلیون تومان) مى باشــد. باتوجه به مراتب فوق 
و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1396/04/28 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى 
آن اقدام  ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4916 

مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/4/370
 حصر وراثت

خدیجه نقوى افغانى داراى شناسنامه شــماره 27639 به شرح دادخواست به کالسه 125/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سیدجمعه موسوى 
(افغانى) بشناسنامه 27973 درتاریخ 94/10/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-خدیجه نقوى همسر متوفى متولد 61/01/01 ش ش 27639، 
2-محمدموسوى فرزند پسرمتوفى متولد 80/01/01 ، 3-حســین موسوى فرزند پسرمتوفى متولد 
85/11/22، 4-فاطمه موسوى فرزند دختر متوفى متولد 91/11/27، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف:4920 رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

مهردشت(مجتمع شماره یک)/4/371
 ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973731500363 شماره پرونده: 9609983731500089 شماره بایگانى شعبه: 
960090 خواهان: مجتبى ســفرى فرزند نعمت اله با وکالت آقاى مجتبى حقیقــى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى به نشانى نجف آباد-خیابان امام کوى ارشــاد مقابل حسینیه ارشاد ابتداى کوچه شهیداحمد 
موحدى مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد6 خوانده:حسین آذرفر فرزند رضا به نشانى مجهول المکان خواسته 
ها: 1. مطالبه خسارت تاخیرتادیه 2. مطالبه وجه چک3.مطالبه خســارت دادرسى. دادگاه نظربه جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
درخصوص دادخواست مجتبى ســفرى باوکالت آقاى مجتبى حقیقى بطرفیت حسین آذرفر به خواسته 
مطالبه مبلغ دویست و نود میلیون ریال وجه 6 فقره چک بشــماره 58/127749 - 95/06/05 به مبلغ 
شش میلیون تومان بعهده بانک ملت-901335- 95/10/30 به مبلغ چهل و شش میلیون ریال بعهده 
بانک صادرات 901330-95/11/30 به مبلغ پنجاه میلیون ریال 901336-95/11/30 به مبلغ پنجاه 
میلیون ریال و 901337-95/12/20 به مبلغ پنجاه میلیون ریال، 901331-95/12/28 به مبلغ پنجاه 
میلیون ریال عهده بانک صادرات به انضمام خسارات و هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ازجمله تصویرمصدق چک ها و گواهى هاى عدم پرداخت 
صادره از بانک هاى محال علیه که داللت بر مدیون بودن خوانده دارد و باتوجه به اینکه خوانده درجلسه 
دادرسى حاضر نشده و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا دعوى خواهان را مقرون به صحت 
تشخیص و به استناد مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده2 قانون صدورچک 
و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور و مواد 515 و 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون تومان بابت وجه 6فقره چک موصوف و پرداخت 
خسارت تاخیر از تاریخ هریک از چک ها تا زمان وصول هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 
پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 

4913 خوشنویس رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/4/372
 اجراییه

شماره 1733/95 به موجب راى شماره 1733/95 تاریخ 96/12/21 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مراد ســیاه پوش به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت اصل خواســته و مبلغ دویست و هشتادوچهار 
هزارتومان بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر درتادیه اززمان سررسید مورخ 95/01/14 لغایت اجراى 
حکم درحق محکوم له اجرایى آقاى هادى یزدانى فرزند اسداله به نشانى پلیس راه-سنگبرى محمدیه-

کدپستى8569443436 و پرداخت هفتصدوپنجاه هزار تومان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 
الف:4911 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(امیرآباد)(مجتمع شماره یک)/4/373

 اجراییه
شماره 1732/95 به موجب راى شماره 1732/95 تاریخ 96/12/21 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه کاظم صمصامى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان بابت اصل خواســته و مبلغ دویست و پنجاه وشش 
هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر درتادیه اززمان سررسید مورخ 95/03/15 لغایت 
اجراى حکم درحق محکوم له اجرایى آقاى هادى یزدانى فرزند اســداله به نشانى پلیس راه-سنگبرى 
محمدیه-کدپستى8569443436 و پرداخت ششصدهزار تومان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 4912 شعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(امیرآباد)(مجتمع 

شماره یک)/4/374

 مزایده
آگهى مزایده اموال غیر منقول نوبت اول در پرونده 23 و 96/24  و به موجب  اجرائیه از شعبه 8 دادگاه 
عمومى حقوقى شوراى حل اختالف شــاهین شــهر محکوم علیهم داریوش آبیار  به پرداخت مبلغ  
116/841/018 ریال   بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 5000000 ریال بابت هزینه اجرا در 
حق صندوق دولت و حق الوکاله وکیل  محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام 
به توقیف اموال محکوم علیهم که به شرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى شده است، نموده 
است. شرح نظریه کارشناسى: سوارى سمند آبى تیره متالیک ایکس 7 به شماره انتظامى 531 ل 93 
ایران 43 داراى تایر هاى مستعمل و فرسوده و غیر قابل استفاده مدل 1381 که با در نظر گرفتن توقیف 
در پارکینگ به مدت 16 ماه شصت میلیون ریال ارزیابى شده است. قیمت کارشناسى 60/000/000 
ریال.کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد 
فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 96/5/4   ســاعت 9 تا 10 محل برگزارى 
مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى با هماهنگى اجرا 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده 
مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب 
سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال 
مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل 
به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایســت 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 
پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 679 شکل 

آبادى مدیر اجراي احکام مدنى دادگسترى شهرستان شاهین شهر و میمه/4/375
ابالغ راي

کالسه پرونده: 862/95 ش 5 ح شماره دادنامه: 57 تاریخ : 96/1/30 ، خواهان: رحیم پور آزادى فرزند 
محمد شریف به نشانى: گز خیابان فردوسى منازل سازمانى کوچه شهید مدنى پالك 21 ، خواندگان: 
خانم منصوره بهرامى فرزند : هدایت به نشــانى: مجهول المکان خواندگان : آقاى ابراهیم پور آزادى  
فرزند محمد شریف به نشانى همانبه خواســته : مطالبه پرداخت اقساط معوقه وام به خواسته: مطالبه 
پرداخت اقساط معوقه وام گردشکاربا توجه به دادخواست تقدیمى خواهان به طرفیت خوانده و پس از 
انجام مراحل قانونى و بررسى اوراق و محتویات پرونده، شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف ضمن 
اعالم ختم رسیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. راي شورا: در خصوص دادخواست 
آقاى رحیم پور آزادى به طرفیت منصوره بهرامى و ابراهیم پور آزادى به خواسته مبلغ 30/000/000 
ریال به انضمام خساراات قانونى، بدین شرح که  خواهان ضمانت وام خواندگان را در بانک ملى شعبه 
شهر و به دلیل عدم پرداخت اقساط نوین ایشــان مبلغ 48/180/000 از حساب حقوقى خواهان کسر 
گردیده است. لذا خواسته خویش را به مبلغ مذکور افزایش میدهد. خواندگان علیرغم ابالغ نشر آگهى 
در جلسه حضور ندارند، با توجه به پاسخ استعالم  واصله از بانک ملى شعبه شاهین شهر مبلغ کسر شده 
از خواهان به استناد دو فقره وام جداگانه صورت گرفته لذا شورا به استناد ماده 65 قانون آیین دادرسى 
مدنى با ورود به دعوى به طرفیت خوانده ردیف اول به  استناد ماده 1301 قانون مدنى و مواد 198، 515، 
522 خوانده ردیف اول را محکوم به پرداخت مبلغ 26/320/000 ریال بابت پرداخت اقساط  معوقه وام و 
مبلغ 329/000 ریال هزینه دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/30 لغایت 
اجراى حکم در حق خواهان  صادر و اعالم مى نماید. همچنین در خصوص الباقى مطالبه خواسته به 
مبلغ 21/860/000 ریال به طرفیت ابراهیم پور آزادى تفکیک، رسیدگى جداگانه صورت مى گیرد . راي 
صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 

685  رضوانى قاضى شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه /4/376
 ابالغ راي

شماره پرونده: 469/95 ش 5 ح شماره دادنامه: 963 تاریخ : 95/12/18 ، خواهان: ابوالفضل کاظمیان 
جزى فرزند عباسعلى به نشانى گزبرخوار خ فردوسى نبش کوچه پیروزى پالك 1 با وکالت آقاى سید 
ابراهیم سجادى شاهین شهر خ عظار بین فرعى 3 و 4 شرقى پالك 17 ، خوانده: آقاى ایرج آذرنوش 
فرزند قیطاس به نشانى مجهول المکان موضوع: مطالبه مبلغ سى میلیون ریال بابت چک و مبلغ 44 
میلیون ریال به استناد شهادت شهود  گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر 
حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیل تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 
نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید. راي قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست ابوالفضل کاظمیان جزى به طرفیت ایرج آذر نوش  به خواسته مطالبه مبلغ سى میلیون ریال 
بابت یک فقره چک و مبلغ 44 میلیون ریال به استناد شهادت شهود به انضمام هزینه دادرسى و تاخیر 
تادیه و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى نظر به اینکه خوانده با وجود ابالغ قانونى آگهى در جلسه 
مقرر حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ضمه خویش ارائه ننموده.شــورا پس از بررسى 
پرونده و مستندات ارائه شده در خصوص مبلغ 44 میلیون ریال. خواسته که مستند به شهادت شهود بوده 
با توجه به عدم تعرفه شهود و یا حضور شهود در جلسه رسیدگى  به استناد ماده 1257 قانون مدنى قرار رد 
دعوى خواهان و در خصوص مطالبه وجه یک فقره چک به عهده بانک مهر اقتصاد به شماره 262533 
با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک  محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را ثابت 
تشخیص داده و مستندا به مواد 198، 515، 519 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر 
به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره 
مذکور مصوب سال 77  مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارات دیرکرد حکم به محومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/700/000 بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 93/7/5 لغایت 
زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى 
حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. راي صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 624  رضوانى قاضى شعبه پنجم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/4/377         

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610460370200006 درخواســت:  شــماره 
9309980358200035 شــماره بایگانى شــعبه: 960049 نظر به اینکه آقاى 
حســن نظرى خوراســگانى فرزند بمانعلى به والیت از محمدنظر خوراسگانى 
شکایتى علیه آقایان على و محمد خوردوســتان دائر بر شرکت در ایراد ضرب و 
جرح عمدى مطرح نموده است که پرونده آن به کالسه 960049 این دادگاه ثبت 
و وقت رسیدگى براى روز 96/5/16 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است نظر به 
اینکه متهمین متوارى مى باشند لذا حسب ماده 394 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب در دو نوبت به فاصله 10 روز در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
طبع و نشر مى گردد و از متهمین مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در 
وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه 
تصمیم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. م الف: 9338 شــعبه 3 دادگاه کیفرى یک 

استان اصفهان(18 کیفرى استان سابق)/3/1248

 ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973760100365 شماره پرونده: 9309983759201583 
شماره بایگانى شــعبه: 960008 متهم: آقاى حیدرعلى محمودى فرزند رضا به 
نشانى فعال مجهول المکان. اتهام: جعل و استفاده از سند مجعول. راى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى حیدرعلى محمودى فرزند رضا دایر بر جعل و استفاده از سند 
مجعول موضوع گزارش شــعبه دوم دادگاه حقوقى شاهین شهر و کیفرخواست 
صادره از دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر بدین مضمون که متهم ضمن 
جعل نمودن صلح نامه عادى مــورخ 93/6/22 مبادرت به طرح دعوى در مرجع 
قضایى نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظریه کارشناس رسمى 
که با اوضاع و احوال مسلم و مورد کارشناســى مطابقت دارد و النهایه توجهًا به 
اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل 
نیاورده وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته، مستنداً به ماده 536 قانون تعزیرات و 
مجازات هاى بازدارنده متهم را از حیث جعل به تحمل یک سال حبس تعزیرى 
و از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت ده میلیون ریال جزاى نقدى در حق 
صندوق دولت محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 10605 شکوهى رئیس شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر(101 جزایى سابق)/4/365

ابالغ وقت رسیدگى
شماره دادنامه: 9610463760100044 شماره پرونده: 9509983761501353 
شماره بایگانى شعبه: 960148 به شــرح محتویات پرونده کالسه 960148 ك 
101 دادگسترى شاهین شهر خانم سحر بهادرى فرزند جمشید مجهول المکان 
متهم اســت به رابطه نامشــروع که تحت پیگرد قانونى مى باشــد و براى روز 
1396/5/30 ساعت 9/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 334 
قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
آگهى و ابالغ میگردد. تا متهم شــخصا یــا همراه یک نفر از وکالى رســمى 
دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در غیر این  صورت اقدام قانونى 
به عمل خواهد آمد. م الف: 10607 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شاهین شهر(101 جزایى سابق)/4/360

 ابالغ وقت رسیدگى
شماره دادنامه: 9610463760100046 شماره پرونده: 9509983760100718 
شماره بایگانى شعبه: 951899 به شــرح محتویات پرونده کالسه 951899 ك 
101 دادگسترى شاهین شهر آقاى داود آل خمیس و خانم مژگان اسالم دوست 
آل خمیس مجهول المکان متهم است به رابطه نامشروع که تحت پیگرد قانونى 
مى باشد و براى روز 1396/5/25 ســاعت 9/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده 
فلذا به استناد ماده 334 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ میگردد. تا متهم شخصا یا همراه یک 
نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در غیر این 
صورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 10608 شکوهى رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شاهین شهر(101 جزایى سابق)4/359

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه:9610100353802311 شماره پرونده:9509980359500385 
شماره بایگانى شعبه:951658 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: محمد صدرممتاز 
، فرزند: رحیم کدملى:1270238264 به آدرس: تهران شــهر قدس 45 مترى 
انقالب ك محمدیه پ9 ،شــماره ابالغنامــه:9610100353802313 مهدى 
ســهیلى فرزند: غالمعلى به آدرس: کرمانشاه گلسرخ ك گلسرخ 1-10 ، شماره 
ابالغنامه :9610100353802314 پویا بشــارت خشــت مســجدى فرزند: 
بهمن به آدرس: لنگــرود خ امام خمینى ك بندرى پ 307، شــماره ابالغنامه: 
 9610100353802312 سید مجید میرمحمدى فرزند: سید اسماعیل به آدرس 
: بومهن، خ عســگرى انتهاى خ اردیبهشــت ك نیلوفر پ 17، همگى به تاریخ 
حضور: 1396/05/14 شنبه ساعت:8:00 محل حضور: اصفهان،  خ چهارباغ باال، 
خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 
310 در خصوص شکایت مجید نوربخش علیه شــما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م.الف:10436 شعبه 112 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان(112 جزایى سابق)/4/340

 ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973760100366 شماره پرونده: 9509983761900173 
شماره بایگانى شعبه: 950595 شاکى: خانم سمیه حیدرى فرزند ناصر به نشانى 
شاهین شــهر عطار 7 غربى مجتمع ســناتور واحد یک پالك 46 متهم: آقاى 
سیدشهریار حسینى فرزند هوشنگ به نشانى فعال مجهول المکان. اتهام ها: 1) 
تخریب 2) تهدید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى سیدشهریار حسینى فرزند 
هوشنگ دایر بر تهدید، فحاشى و تخریب عمدى شیشه، موضوع شکایت خانم 
سمیه حیدرى، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شرح شکایت شاکى و مؤداى 
اظهارات گواه و گزارش مرجع انتظامى وقوع بزه انتسابى را محرز و مسلم دانسته 
مستنداً به مواد 677,669,608 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 134 قانون مجازات 
اسالمى حکم به محکومیت نامبرده از حیث فحاشى به تحمل سى ضربه شالق 
تعزیرى و از حیث تهدید به تحمل شش ماه حبس تعزیرى و از حیث تخریب به 
یک سال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 10611 شکوهى 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر(101 جزایى سابق)4/364

 ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973760100241 شماره پرونده: 9509983761800676 
شماره بایگانى شــعبه: 951569 شــاکى: خانم فرزانه جلیل طهماسبى فرزند 
محمدبک به نشانى شاهین شهر گلدیس خیابان سلمان روبروى فرعى 9 شرقى 
ساختمان روبروى نانوائى طبقه سوم. متهم: آقاى رسول امانى به نشانى اصفهان 
ملک شهر خیابان گلســتان خیابان صفائى کوى نگین 6 کوچه ت وحید سمت 
راست بعد از آرایشگاه روبروى کوچه میثاق فعال مجهول المکان. اتهام: ورود به 
عنف به قصد ارتکاب عمل منافى. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى رسول امانى 
دایر بر ورود به عنف به قصد ارتکاب عمل منافى عفت موضوع شکایت خانم فرزانه 
جلیل طهماسبى، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شرح شکایت شاکى، مؤداى 
اظهارات مطلع و اینکه به موجب کیفرخواست صادره تقاضاى مجازات متهم را 
نموده اند و النهایه توجهًا به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور 
پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده، وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته مستنداً به 
ماده 694 قانون تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده حکم به محکومیت نامبرده به 
تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن 
ظرف بیست روز قبابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 
الف: 10610 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر(101 

جزائى سابق)4/363

 ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973760100302 شماره پرونده: 9509983761800831 
شماره بایگانى شعبه: 952067 شاکى: خانم رودابه مرادى فرزند مسیح به نشانى 
شاهین شهر خیابان عراف فرعى 4 شرقى پالك 20 واحد یک. متهم: آقاى على 
نقى زارعى به نشانى فعال مجهول المکان. اتهام: مزاحمت تلفنى. راى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى على نقى زارعى دایر بر مزاحمت تلفنى و فحاشى از طریق 
فضاى مجازى و اینترنتى با ارســال پیامک هاى حــاوى الفاظ رکیک موضوع 
شکایت خانم رودابه مرادى دادگاه با توجه به محتویات پرونده، متن خارج نویسى 
شده پیامک هاى ارسالى از تلفن همراه 09350630365 و استعالم به عمل آمده 
از اداره مخابرات و النهایه توجها به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى 
حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده، وقوع بزه انتســابى را محرز دانسته 
مستندا به مواد 608 و 641 قانون مجازات اســالمى بخش تعزیرات و با رعایت 
ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 از حیث توهین و فحاشى حکم 
به محکومیت نامبرده به تحمل هفتاد و چهار ضربه شــالق تعزیرى و از حیث 
مزاحمت تلفنى به تحمل شش ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس 
از آن ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى 
باشد. م الف: 10609 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین 

شهر(101 جزایى سابق)4/362

 ابالغ وقت رسیدگى
شماره دادنامه: 9610463760100045 شماره پرونده: 9409983761301520 
شماره بایگانى شعبه: 941233 به شــرح محتویات پرونده کالسه 941233 ك 
101 دادگسترى شاهین شهر آقاى ســعید دهقان نژاد فرزند قاسمعلى مجهول 
المکان متهم است به فحاشى و تهدید که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز 
1396/5/21 ساعت 9/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 334 
قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
آگهى و ابالغ میگردد. تا متهم شــخصا یــا همراه یک نفر از وکالى رســمى 
دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در غیر این صورت اقدام قانونى 
به عمل خواهد آمد. م الف: 10606 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر(101 جزایى سابق)4/361



اقتصاداقتصاد 07072977 سال چهاردهمسه شنبه  13 تیر  ماه   1396

زانتیا و مگان، دست دوم هاى 
پرطرفدار در بازار ایران

وقتى که خودروى مگان سـال 85 به بازار خودروى 
ایران وارد شـد، همه جا صحبت از رقابت آن با زانتیا 
بود. آن روزهـا بخاطر قیمت نزدیک ایـن دو خودرو 
(نزدیـک 30 میلیـون) خیلى هـا با هم مقایسه شـان 
مى کردند. اما حاال اگر به سـراغ این دو خودرو بروید 
دیگر خبرى از ماشین صفر کیلومتر و خودروى تولید 
سال نیست. تولید خودروى زانتیا در سال 89 و تولید 
مگان در سال 92 متوقف شد. طى این سال ها قیمت 
این دو خودرو نیـز افت و خیز زیادى داشـت. به طور 
کل در حال حاضر قیمت مگان دسـت دوم نسبت به 
زانتیا باالتر اسـت و ایـن دو خودروى دسـت دوم پر 

طرفدارترین خودروها در ایران هستند. 

پرداخت وام 8 میلیونى براى 
احداث مسکن روستایى

بر اسـاس تفاهمنامه بین بنیاد مسکن و بانک قرض 
الحسنه مهر ایران از این پس براى احداث و تکمیل 
مسکن روستایى وام هشت میلیون تومانى با کارمزد 

4 درصد پرداخت مى شود.
سـقف فردى تسـهیالت براى متقاضیان عادى 80 
میلیون ریال اسـت. در موارد خاص بنا به درخواست 
بنیاد استان و تأیید دفتر مرکزى، پرداخت تسهیالت 
تـا سـقف 150 میلیـون ریـال بالمانـع مـى باشـد. 
همچنین دوره بازپرداخت تسهیالت عادى 36 ماه و 
در موارد خاص تا 60 ماه، متناسب با میزان تسهیالت 

و با اعالم بنیاد تعیین مى شود. 

پیتزاى اسپانیا به ایران آمد
در حالـى کـه بسـیارى از شـرکت هـاى خارجـى 
فعـال در زمینه هـاى صنایـع مهم به دلیـل ترس از

تحریم هاى پابرجـاى دولت آمریـکا از ورود به بازار 
ایران خـوددارى کرده اند، شـرکت رسـتوران هاى 
زنجیره اى تله پیتزاى اسـپانیا اولین شعبه خود را در 

تهران افتتاح کرد.
این شـرکت قصد دارد تـا پایان ماه جارى دو شـعبه 

دیگر در ایران افتتاح کند. 
تلـه پیتـزا قصـد دارد پایان سـال جارى میـالدى 7 
شـعبه جدید در تهران دایر کند و طى ده سـال آینده 
تعداد شـعبات خود در سراسـر ایران را به 200 شعبه

 برساند.

تمدید بیمه تکمیلى قالیبافان 
از ماه آینده

عبـدا... بهرامـى، مدیرعامـل اتحادیـه سراسـرى 
تعاونى هـاى تولیدکننده فرش دسـتباف شـهرى و 
روستایى ایران با اشـاره به اینکه بیمه تکمیلى فرش 
دسـتباف از ماه آینده تمدیـد خواهد شـد گفت: این 
صنعت ظرفیت ایجاد 20 هزارشـغل در سـال 96 در 
این حوزه را دارد؛ بر همین اساس برنامه ریزى دقیق 
براى تولید یک کاالى کامًال ایرانى و ملى و صادراتى 
با حمایت و نظارت دقیق ارگان هاى مرتبط صورت 

گرفته است.

ثبات نسبى در بازار  مرغ
آخرین قیمت ها از بازار گوشت مرغ نشان مى دهد که 
قیمت  اقالم مختلف گوشـت مرغ در مقایسه با یک 
ماه گذشته با ثبات نسبى همراه بوده و تغییر چندانى 

در قیمت ها ایجاد نشده است.
آخرین بررسى ها و مقایسه قیمت مرغ با قیمت یک 
ماه گذشـته حاکى از ثبات قیمت  و نوسـان اندك در 
بازار این اقالم دارد به طورى که قیمت هر کیلوگرم 
مرغ تازه هفت هزار و 600تومان به طور متوسـط در 

مغازه هاى سطح شهر است.
به نظر مى رسد با پایان ماه رمضان و متعادل تر شدن 
تقاضا در بازار، قیمت ها در بازار نیز به سمت تعادل و 
نوسان و تغییر اندك سوق پیدا کرده است. در مجموع 
بررسـى قیمت ها از بازار گوشـت مرغ حاکى از ثبات 
نسبى قیمت ها دارد و در مقایسه با اواخر سال گذشته 
شـرایط بازار به شـکل محسوسـى به سـمت تعادل 

کشیده شده است.

ویترین

مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساســى وزارت جهاد 
کشــاورزى از اجراى طرح کد رهگیرى 16 رقمى برنج در 

استان هاى گیالن و مازندران در سال جارى خبر داد.
کاوه خاکسار اظهار داشــت: طرح کد رهگیرى 16 رقمى 
با اهدافى همچون افزایش کیفیت، قیمتگذارى مناسب و 
مشخص شدن نوع رقم اجرا مى شود. وى افزود: با دادن کد 
رهگیرى به تولید کنندگان، تمام جزئیات تولید از نام تولید 
کننده تا منطقه تولید، محل مزارع، زمان و کارخانه شالى 

کوبى روى بسته هاى برنج به ثبت مى رسد. 
خاکسار گفت: یکى از مزیت هاى کد گذارى این است که 
برنج شکسته با سالم مخلوط نمى شود و اگر هم مخلوط شود 

درصد آن و کارخانه اى که این کار را انجام داده است روى 
بسته مشخص مى شود.

خاکسار به اجراى برنامه کشت جایگزین برنج در استان هاى 
غیر شــمالى اشــاره و تصریح کرد: محصوالتــى مانند 
آفتابگردان، کینوا، ارزن، ماش و کلزا از جمله محصوالت 
جایگزین کشت برنج در استان هاى غیر شمالى است. مدیر 
کل دفتر غالت و محصوالت اساسى وزارت جهاد کشاورزى 
با بیان اینکه ده استان غیر شــمالى، برنج کشت مى کنند، 
اظهار داشت: کشت جایگزین با الزاماتى همراه است مانند 
قیمت محصول جایگزین و صنایعى که به دنبال تولید در این 

استان ها ایجاد شده که باید مد نظر قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توانیر از افزایش میزان پاداش اختصاصى 
به مشترکان صنعتى و کشاورزى که در طرح هاى تابستانى 

برق همکارى نمایند، خبر داد.
آرش کردى با بیان اینکه به منظور اجرایى شدن طرح هاى 
مدیریت مصرف، همه طرح هاى کاهــش پیک بار توانیر 
با ویژگى تشــویق محور و اختیارى بودن تدوین شده اند، 
تصریح کرد: در سال گذشته چهار هزار و 800 مشترك در 
طرح هاى تشویق محور و اختیارى کاهش پیک بار با صنعت 

برق همکارى کردند و تخفیفات خوبى نیز دریافت کردند.
به گفته کردى، در ســال جارى ضرایب و نحوه محاسبات 
اختصاص پاداش بــه صنایع و کشــاورزان همکار با برق 

تغییر پیدا کرده اســت. وى در ادامه افــزود: این تغییرات 
باعث افزایش میزان پاداش هاى مشترکان همکار با برق 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توانیر، میزان مشوق هاى پرداخت شده 
ناشى از قراردادهاى مستقیم با صنایع و بخش کشاورزى در 
سال گذشته را در حدود 155 میلیارد تومان اعالم و اظهار 
امیدوارى کرد تغییــر در ضرایب و افزایــش ارقام پاداش 
اختصاصى به مشترکان، باعث افزایش رشد تعداد مشترکان 
صنعتى و کشاورزى همکار با برق در تابستان جارى شود.
وى ادامه داد: پاداش ها براســاس روال هر ساله تا آبان ماه 
در قبوض برق صنایع و مشترکان همکار لحاظ خواهد شد.

افزایش پاداش مشترکان 
صنعتى همکار با برق

اجراى طرح کد رهگیرى 
براى برنج  

اجراییه
شماره: 734/95 ش8 ح-96/03/17 به موجب راي شماره 15 تاریخ 96/1/20 حوزه 8 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه: امیر نعمت زاده فرزند رحمت اله 
به نشانى مجهول المکان، محکوم  است به پرداخت 962/500 ریال بابت هزینه دادرسى و فک 
پالك به شماره انتظامى 172 ج 52 ایران 14 در حق محکوم له، هزینه عملیات اجرایى به عهده 
محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت 
نکند و اموالى از وى بدست نیاید با تقاضاى ذینفع و دستور قاضى مراتب جهت اعمال قانون نحوه 
اجرا، محکومیت هاى مالى به اجرا احکام دادگسترى اعالم میشود. م الف: 698 شعبه 8 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/4/378
 حصر وراثت

شماره 187/96 تاریخ 96/4/7 ولى قاسمى نیا بشناسنامه شماره 261  باستناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 96/ 187 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان مینا قاسمى نیا  به شناسنامه شماره 190 در تاریخ سه شنبه  16/ خرداد/ 
1396 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- امان اله کریمى فرزند نصر اله  
شماره شناسنامه 557  نســبت با متوفى (زوج)  2- ماه منظر قاسمى قاسموند  فرزند حیدر قلى 
شماره شناسنامه 234   نسبت با متوفى مادر 3- ولى قاسمى نیا  فرزند محمدجان شماره شناسنامه 
261   نسبت با متوفى پدر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 697 مسئول دفتر شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره یک)/4/380
 فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/1177/26- 96/4/3 آقاي فربد مهابادى فرزند داود به وکالت از اقاى مرتضى 
قلى فارسانى فرزند داوود على به شماره وکالت 10738 مورخ 1395/12/24 دفترخانه 18 اردستان  
باستناد دوبرگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود در دفتر خانه 33 شاهین شهر رسمًا 
گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره چاپى  299682 را که به میزان ششدانگ به 
شماره پالك ثبتى 406/1094  واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 
382  دفتر 57  ذیل ثبت 5299  بنام مرتضى قلى یداللهى فارسانى  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند قطعى 32185 مورخ 1364/3/25 دفترخانه 33 شاهین شهر به نامبرده ا انتقال قطعى 
یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و طبق تبصره 5 ماده 120 آ. ق. ث به علت جابجایى مفقود 
گردیده است و تقاضاى صدور سند المثنی نموده است که ، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 

یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 693  صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر و میمه/4/379

 حصر وراثت
اکبر صمدیان  بشناسنامه شماره 2813   باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به کالسه  464 تقدیم این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان  اسداله صمدیان   به شناسنامه شماره 755  در تاریخ پنجشنبه  12 / 
2 / 1373 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- حسین صمدیان به ش ش45 ،  
2- صغرى صمدیان به ش ش 2756  3- معصومه صمدیان به ش ش 114   4- شهربانو صمدیان 
به ش ش 113  5- عباسعلى صمدیان به ش ش 30 ، 6- منیژه صمدیان به ش ش  124 ، 7 – اکبر 
صمدیان به ش ش 2813، 8- رمضانعلى صمدیان به ش ش 16 ، 9- محمدعلى صمدیان به ش 
ش 32 میباشد و وارث دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 689  شعبه یک حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره یک)/4/381
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 هیات 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 درصورتى 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 راى شماره 139660302023000375 مورخ 1396/03/27 خانم صدیقه فقیه 
امامى به شماره شناســنامه 56728 کد ملى 1281664316 صادره از اصفهان فرزند احمد بر 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 206/20 متر مربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 
987- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/4/28 م.الف:10614 

صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 4/388
احضار

شماره ابالغنامه: 9610103640902165 شماره پرونده: 9509983642300355 شماره بایگانى 
شعبه: 960422  متهم بیرام بردى مازیار به اتهام انتقال مال غیر و کالهبردارى تقاضاى کیفرى 

نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 96/5/14 ساعت 9 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م.الف:409 یوسف زاده 

رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 2 لنجان(101 جزایى سابق)4/399
احضار

شماره ابالغنامه: 9610103640902166 شماره پرونده:9509983642300355 شماره بایگانى 
شعبه: 960422 متهم محمد عباسى فرزند رحیم به اتهام انتقال مال غیر و کالهبردارى تقاضاى 
کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 96/5/14 
ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامور کیفرى مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى 
است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م.الف:410 یوسف 

زاده  رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو لنجان (101 جزایى سابق) 4/400
احضار

شماره ابالغنامه: 9610103640902166 شماره پرونده: 9509983642300355 شماره بایگانى 
شعبه: 960422 متهم بهلول عباسى فرزند رحیم به اتهام انتقال مال غیر و کالهبردارى تقاضاى 
کیفرى نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع  و وقت رسیدگى براى مورخه 96/5/14 
ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م.الف:413 یوسف 

زاده رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 2 لنجان(101 جزایى سابق)  4/401
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 هیات/هیات 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 

تایخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

1- برابر راى شماره 139660302023000413 مورخ 1396/3/31 آقاى رضا هاشم زاده به شماره 
شناسنامه 53175 کدملى 1281628719 صادره از اصفهان فرزند هاشم بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 41/97 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 2789 – اصلى واقع در 

بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/4/28 م الف: 10676 

صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/418
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139660302007001364 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى شرکت تعاونى روستایى مهران به شناسنامه ملى 10260173717 
در یک باب مغازه به مساحت 46/90 متر مربع پالك 196 فرعى از 22 اصلى واقع در سودرجان 
خریدارى از مالک رسمى آقاى اسماعیل کریمى سودرجانى محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول96/4/13 تاریخ 
انتشار نوبت دوم 96/4/28 م.الف:291  پور مقدم رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك فالورجان 4/420
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139660302007001362 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى شرکت تعاونى روستایى مهران به شناسنامه ملى 10260173717 
در یک باب مغازه به مساحت40/54 متر مربع پالك 196 فرعى از 22 اصلى واقع در سودرجان 
خریدارى از مالک رسمى آقاى اسماعیل کریمى سودرجانى محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول96/4/13 تاریخ 
انتشار نوبت دوم 96/4/28 م.الف:295  پور مقدم رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك فالورجان 4/421

مدیرعامل آب و فاضالب کشــور با تأکیــد بر اینکه 
براى مدیریت مصــرف آب باید قیمــت آب افزایش 
یابد و به ســمت واقعى شــدن برود، گفت: 289 شهر 
تنش آبى دارند و بــا 8/8درصد کمبود تولید آب مواجه

هستیم.
حمیدرضا جانباز در پاسخ به سئوالى که چه تعداد شهر 
در حال حاضر داراى تنش آبى بوده و با کمبود تولید آب 
مواجه هستند، گفت: تولید و مصرف آب در 289 شهر که 
داراى تنش آبى هستند برابر شده اما پیک مصرف این 
شهرها با 8/8 درصد کمبود تولید آب مواجه شده است، 
پس باید مشترکان در این شهرها 8 درصد صرفه جویى 
را ســرلوحه کار خود قرار دهند تا بتوانیم پیک مصرف 

آب را سپرى کنیم. 
وى افزود: یکى از راهکارهــاى مدیریت مصرف آب 
کاهش پِرت فیزیکى اســت، بنابراین فشــار آب تأثیر 
عمده اى بر هدر رفت آب مى گذارد. جانباز با اشــاره به 

اینکه پرت 11 درصدى فیزیکــى آب در تهران وجود 
دارد و این عدد در برخى استان ها به 30 درصد مى رسد، 
گفت: اینکه در 289 شهر 8/8درصد کمبود آب داریم، 
عدد بزرگى اســت، چرا که این میزان حاکى از کمبود 
21 مترمکعب در ثانیــه یعنى 21 هزار لیتــر در ثانیه 
اســت، پس باید با مدیریت، این کمبود تولید را جبران

 کنیم. 
وى در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت نیرو پیشنهاد 
افزایش قیمت آب را به شوراى اقتصاد ارائه کرده است 
یا خیر؟ گفت: هنوز موضوع جدیدى در خصوص افزایش 
قیمت آب مطرح نشــده اما چه بخواهیم چه نخواهیم 

قیمت آب باید واقعى شود. 
مدیرعامل آب و فاضالب کشــور ادامه داد: تعرفه آب 
نسبت به تعرفه سایر شرکت هاى خدماتى مثل برق، گاز 
و مخابرات پایین تر است، به طورى که آبونمان آب در 

حال حاضر  هزار تومان است. 

وى اضافه کرد: باید تغییر در رفتارها ایجاد شود، چرا که 
مسئله آینده کشور کمبود آب است. 

جانباز در خصوص میزان پــرت آب و آب بدون درآمد، 
اظهار داشــت: آمارهاى مدیریت اطالعات آب هاى 
کشور به ما مى گوید که آب بدون درآمد در سال گذشته 
25/2درصد بوده اســت، بنابراین از آنجا که آب بدون 
درآمد داراى دو جزء اســت و یک جــزء آن هدررفت 
فیزیکى از تأسیسات و مخازن و جزء دیگر عدم دقت در 
قرائت و ابزار اندازه گیرى اســت، عدد 25/2 درصد آب 
بدون درآمد یک عدد مناســبى است. وى افزود: اینکه 
گفته مى شود پرت آب و میزان آب بدون درآمد حدود 

40 درصد است، عدد صحیحى نیست. 
به گفته وى، متوســط پرت آب در استان هاى تهران، 
خراسان رضوى و اصفهان 11 درصد است اما در برخى 
اســتان ها این عدد به 30 درصد هم مى رسد که خیلى 

جاى رسیدگى دارد. 

قیمت آب باید واقعى شود
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بازار قاچاق قطعات یدکى خودرو و کنترل نشدن ورود این کاالها همچنان  متوسط پرت آب در استان هاى تهران، خراسان رضوى و اصفهان 11 درصد است

داغ است.
على فاضلى با اشاره به اینکه مسئوالن ذیربط باید نظارت بیشترى بر موضوع واردات قطعات خودرو داشته 
باشند، افزود: تولید قطعات بى کیفیت در داخل کشور و عرضه آن با نام برندهاى معروف از دیگر معضالت 

بازار قطعات خودرو است.
وى با بیــان اینکه بــازار قاچاق 
قطعــات یدکى خــودرو و کنترل 
نشــدن ورود این کاالها همچنان 
داغ است، واحدهاى بدون پروانه 
را محل تولید قطعات تقلبى و بى 
کیفیت دانســت و گفت: با توجه 
به ارتباط ایــن قطعــات با جان 
مــردم، مصــرف کننــدگان باید 
براى خرید ایــن قطعات به مراکز 
داراى پروانــه کســب مراجعــه 

کنند.
اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
واردات  کــم  حجــم  ایــران 
قطعات یدکى خودرو را ناشــى از موفقیــت تولیدکنندگان داخلى بــراى تأمین این بــازار اعالم کرد و 
گفت: در مجموعه این نمایشــگاه اتحادیه هاى همگن کشــورى حضــور دارند کــه در صورت توجه 
بیشــتر به آنها و رعایت اســتاندارد و تولید باکیفیت مى توانند رونق بیشــترى براى تولیــد خود ایجاد

 کنند.
 فاضلى همچنین با اشاره به ابالغ دســتورالعمل اختصاص وام به واحدهاى صنعتى کوچک و متوسط از 
سوى بانک مرکزى به بانک هاى عامل ادامه داد: ده هزار میلیارد تومان در این طرح به واحدهاى صنعتى 
کوچک و متوسط تحت پوشش اصناف اختصاص مى یابد که در چند روز آینده به طور رسمى اعالم خواهد

 شد.

بازار داغ قاچاق قطعات خودرو

جزئیات جرایم جدید 
خودروهاى فاقد بیمه شخص ثالث 

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شــخص ثالث، پلیس موظف به انتقال 
وسیله نقلیه به توقفگاه شد.

هیئت وزیران آیین نامه اجرایى نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را تصویب کرد که بر 
این اساس، حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورت فقدان 

بیمه نامه معتبر شخص ثالث پلیس موظف به انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه است.
بر اساس ماده 6 این مصوبه، رفع 
هرگونه توقیف، از وســائل نقلیه 
مستلزم احراز دارا بودن بیمه نامه 

معتبر شخص ثالث مى باشد.
همچنیــن از این پــس در مبادى 
ورودى و خروجــى جمهــورى 
اســالمى،  مراجع ذیربط موظف 
به احراز بیمه شخص ثالث جهت 
ورود یا خروج وسایل نقلیه  از کشور 

شدند.
همچنیــن مأمــوران راهنمایى و 
رانندگى و پلیــس راه موظفند از 
طرق مقتضى ماننــد دوربین هاى 
نظارت ترافیکى ضمن شناسایى وسایل نقلیه فاقد بیمه  نامه، نســبت به اعمال جریمه  هاى مربوط اقدام

 کنند.  

در حالى که خبرهایى مبنى بر برگشت خوردن هندوانه هاى ایرانى از عمان منتشر شده بود، سازمان حفظ نباتات اعالم کرد که 
این محصول باقیمانده سموم ندارد و برگشت نخورده است. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار نیز تصریح کرد:هندوانه 

ایرانى هیچ مشکلى ندارد.
حسین مهاجرانى گفت: هندوانه ایرانى سال ها و بلکه دهه هاست که با همین سبک و سیاق تولید،به مصر و به کشورهاى 
مختلف صادر مى شود و هیچ مشکلى از نظر باقیمانده سموم و کیفیت ندارد، بنابراین به نظر مى رسد همانگونه که وزارت جهاد 
کشاورزى و سازمان حفظ نباتات اعالم کرد این محصول برگشت نخورده است. وى افزود: ممکن است از نظر شکل ظاهرى 
بیرون و داخل محصول تفاوتى نسبت به دیگر انواع هندوانه وجود داشته باشد اما این مسئله ارتباطى به شایعات مطرح شده 

ندارد، چرا که تنها دلیل آن نوع بذر و شیوه تولید آن است.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار ادامه داد:هم اکنون تولید و بازار هندوانه وضعیت مناسبى دارد و هر کیلوگرم از این 
محصول بسته به کیفیت 300 تا 600 تومان در مراکز عمده فروشى عرضه مى شود که در پایین ترین قیمت نیز تولیدکنندگان 

متضرر نمى شوند.

هندوانه ایرانى هیچ مشکلى ندارد
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پس به سوى قیامت بشتابید و پیش از آنکه مرگ فرا رسد آماده 
باشید، زیرا ناگهان آرزوهاى مردم قطع شده و مرگ آنها را در 
کام خود مى کشدو دِر توبه بسته مى شــود. شما امروز به جاى 
کســانى زندگى مى کنید که قبل از شما بودند و ناگهان رفتند و 

پس از مرگ تقاضاى بازگشت به دنیا کردند.
موال على (ع)

سیصد و هشتمین شعبه بانک پارسیان کشور در خیابان ارتش، رو به روى خانه 
معلم در اصفهان، با حضور مســئوالن بانک پارسیان کشــور و استان و دیگر 
مسئوالن استان افتتاح شد و رســمًا فعالیت هاى بانکى را در ارائه خدمات به 

مشتریان آغاز کرد.
با افتتاح این شعبه، تعداد شعب بانک پارسیان در شهر اصفهان به 11 شعبه و در 

سطح استان هاى اصفهان و چهار محال و بختیارى به 16 شعبه رسید.

در انتظار 5 شعبه دیگر
در مراسم ویژه اى که به همین مناســبت در محل این بانک تازه تأسیس برگزار 
شده بود ابتدا سرپرست شعبه حوزه استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى 
بانک پارســیان با خیر مقدم به میهمانان گفت: با توجه به برنامه هاى توســعه 
شبکه هاى بانکى بانک پارسیان، قرار است پنج شــعبه دیگر در شهر اصفهان، 

ایجاد شود.
محسن زکى با بیان اینکه همه فعاالن باید کمک کنند تا چرخ اقتصاد در کشور و 
استان بچرخد گفت: بانک ها نبض اقتصاد کشور هستند و مى توانند چرخ اقتصاد را 
به چرخش در آورند ولى متأسفانه اخیراً به بانک ها که در صنعت، اثرگذار بوده اند تا 
حدودى بى مهرى شده است. وى اظهار امیدوارى کرد بانک ها که منشأ اثرات خیر 
در اقتصاد هستند و به خصوص شعبه بانک پارسیان در خیابان ارتش، تأثیر بسیار 

خوبى در این حوزه داشته باشد. 
***

عضو هیئت مدیره و معاون اجرایى بانک پارسیان کشور به عنوان میهمان ویژه 
این مراسم، رسول صابرنژاد را به عنوان رئیس شعبه و فرشته على حسینى را 
به عنوان معاون شعبه افتتاح شده بانک پارسیان در خیابان ارتش اصفهان به 

حاضران معرفى کرد.
عباس خسروانى افزود: امروز(دیروز) سیصد و هشتمین شعبه بانک پارسیان 
کشور در خیابان ارتش افتتاح شد و فعالیت هاى بانکى را آغاز کرد و آماده ارائه 

خدمات متنوع بانکى به همشهریان و مشتریان مى باشد.

اصفهان، هدف کانون
وى با قدردانى از سرپرست شعب حوزة بانک پارسیان در استان هاى اصفهان 
و چهارمحال و بختیارى در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و مراجعین گفت:

بر اساس برنامه هاى به تصویب رسیده در هیئت مدیره و تایید بانک مرکزى در 
راستاى توسعه شبکه بانک پارسیان گام بر مى داریم و شهر اصفهان نیز یکى از 
هدف هاى کانونى ماست و پیش بینى مى شود پنج شعبه دیگر در اصفهان راه 

اندازى شود که از این لحاظ بسیار خوشحالیم.

اصفهان بعد از تهران دوم است
معاون اجرایى بانک پارسیان کشور، اصفهان را در زمینه هاى گوناگون فرهنگ، 
تاریخ و به خصوص حوزه هاى مالى و اقتصادى بى بدیل دانست و گفت: امروز 

افتخار داریم که بعد از تهران، بیشــترین شعب بانک پارســیان براى اصفهان، 
تعریف شده است. این در حالى است که بانک پارسیان از قدیمى ترین بانک هاى 
خصوصى کشور به شمار مى رود و با تولد این بانک در دهه 80 ، تعریف جدیدى از 

خدمات بانکى ارائه شد.

اهداف بانک پارسیان
خسروانى ارائه خدمات متنوع، چابک و بر مبناى اصل کرامت انسانى و حفظ حقوق 
مشتریان را از اهداف بانک پارسیان خواند و افزود: خوشبختانه بانک پارسیان از 
قدرتمندترین بانک هاى کشور از نظر دارایى و ... بوده که شاهد این مدعا، اعتماد 

مردم و مشتریان به این بانک است.
وى با بیان اینکه امروز بانک پارسیان از مرز مشترى مدارى عبور کرده و به دنبال 
خلق مزیت هاى بیشتر اســت، گفت: اگر ما تالش کنیم تا سودآورى مشتریان 

افزایش یابد در راستاى تحقق سودآورى براى بانک نیز گام برداشته ایم.

برنامه هاى آینده
معاون اجرایى بانک پارسیان کشور اذعان داشت: ما در نسل جدید ارائه خدمات، 
با ایجاد خطوط جدید کسب و کار و ... در بانک برآنیم ارزش افزوده ارائه خدمات را 
افزایش دهیم و عالوه بر طراحى و تدوین سرویس هاى جدیدى که در دستور کار 

بانک قرار دارد، آمادگى طراحى و تولید محصوالت مشتریان را نیز فراهم سازیم.
خسروانى با تأکید بر ساختار قدرتمند و چابک بانک پارسیان در حوزه IT گفت: ما با 
دارا بودن سهامدارى تجارت الکترونیک پارسیان، امکان ارائه خدمات غیرحضورى 
به مشتریان را فراهم کرده ایم و سعى داریم با واگذارى فعالیت هاى شرکت دارى، 

به جاى آن برنامه توسعه شبکه را مدنظر قرار دهیم.
وى شرکت تعیین سرمایه بانک پارسیان را در زم ینه فعالیت هاى بیمه اى، بانکى 

و ... معرفى کرد و آمادگى آن را براى ارائه خدمات در حوزه سرمایه اعالم کرد. 

یک بیمه خوشنام
عضو هیئت مدیره بانک پارسیان کشور اظهار داشت: شرکت بیمه پارسیان نیز 
در صنعت بیمه کشور بسیار خوشنام است و شــرکت کارگزارى، صرافى و سایر 
شرکت هاى پارسیان نیز از شرکت هایى هستند که در بازار پول فعالیت مى کنند و 

گام مؤثرى در توسعه قابلیت هاى بانک برداشته اند.

شکننده تحریم
خسروانى به فعالیت هاى برون مرزى بانک پارسیان هم اشاره کرد و گفت: زمانى 
که جمهورى اسالمى ایران، دچار تحریم بود بانک پارسیان شبکه کارگزارى خود 
را به عنوان تنها بانک، حفظ کرد و وجود بانک پارسیان موجب شد تا نقش مؤثرى 
در تأمین بخش عمده اى از کاالهاى اساسى داشته باشد.  وى خاطرنشان کرد:  
اقتصاد کشور، بانک محور بوده و سهم بسیار باالیى در بازار مالى دارد و در حقیقت 
فعالیت هاى دانش بنیان که منجر به افزایش ثروت مى شود با نام بانک گره  خورده

 است.

معاون اجرایى بانک پارسیان کشور در ادامه افزود: بعد از برجام، مالحظات موجود 
در اقتصاد کشور موجب شد تا دولت در راستاى کنترل تورم و ایجاد رونق، فعالیت 
کند ولى شیطنت ها، فضا را ملتهب کرد و حرکت هایى علیه بانک ها و مؤسسات 
مالى و اعتبارى صورت گرفت که بخشى بخاطر عدم تحقق مطالبات مشتریان از 

مؤسسات مالى و اعتبارى بود.

فعالیت هاى اجتماعى پارسیان
خسروانى گفت: بانک پارســیان در اجراى طرح نوسازى ناوگان فرسوده تاکسى 
کشور، در اجراى طرح آبرسانى به روستاها و شهرها و... نقش بسزایى داشته و به 
جهت مأموریت هاى اجتماعى نیز علیرغم همه مشکالت، با عاملیتى که بانک 
مرکزى به بانک پارســیان اعتماد کرد، پرداخت وجوه اعتبــارى ثامن الحجج را 
به عهده گرفتیم و همه همکاران تالش کردند تا با کمترین نقص به مشــتریان 
ســرویس دهى کنند.وى اظهار امیدوارى کرد مسئوالن بانک پارسیان کشور در 
سفر بعدى به شهر زیباى اصفهان، شعبات دیگرى را در این شهر فرهنگى افتتاح 

کنند.
***

مشاور استاندار اصفهان در امور بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى هم با قدردانى 
از تالش هاى بانک پارسیان در استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى در 
ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، گفت: متأسفانه امروز با توطئه هاى مختلف براى 
ناکارآمد نشان دادن دولت و مسائل اقتصادى رو به رو هستیم. این در حالى است 
که 70 درصد محور اقتصادى به بانک ها و 30 درصد به بازارهاى سرمایه براى 

تأمین مالى، متکى است.
مرادعلى صدر اظهار داشت: امروز دشمن به دنبال فلج کردن سیستم بانکى بوده و 

حرکت هایى هم انجام شده است.

بانک پارسیان موفق ترین بانک خصوصى کشور
وى ادامه داد: بانک، صندوق امانات نیســت بلکه واسطه وجوه بوده و باید وجوه 
را جذب کند و ســپرده را در چارچوب قانون به فعاالن اقتصادى بسپارد. در حالى 
که صندوق امانات وجوه را گرفته و بــراى مدتى نگهدارى مى کند و کارمزد 

مى گیرد.
مشاور استاندار در امور بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خاطر نشان کرد: 
کار بانک، خلق پول براى سودآورى است و سودآورى نیز در گرو گردش مالى 

بوده و این امر زمانبر است.
***

بانک پارسیان نقش مهمى مبنى بر پرداخت مطالبات سپرده گذاران تعاونى 
اعتبارى منحله ثامن الحجج ایفا کرد و شــایان ذکر است بانک پارسیان از 

موفق ترین بانک هاى خصوصى کشور است. 
مشاور استاندار در امور بانک ها از سرپرست بانک پارسیان در استان اصفهان و 
دیگر مسئولین این بانک تشکر کرد و افزود:  بانک پارسیان نیز در زمره بهترین 

بانک هاى استان با کارکنان بسیار خوب است.

در مراسم افتتاح یازدهمین شعبه بانک پارسیان در اصفهان عنوان شد:

بانک پارسیان، تعریف جدیدى از خدمات بانکى ارائه داد

ساسان اکبرزاده
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بنیامین و ده ها بنیامین و ده ها 
نشانه براى مهاجرت نشانه براى مهاجرت 

دائمى به آمریکادائمى به آمریکا

13
13 خودشیرینى بس است!

شهردارى هرند با استناد به مصوبه شماره 722 مورخ 1395/12/1 
شوراى اسالمى شهر هرند در نظر دارد نسبت به فروش 20 قطعه 
پالك مسکونى واقع در فاز 4 ارشاد از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید لذا متقاضیان محترم مى توانند جهت دریافت اسناد مزاید ه و 
کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 1396/4/28 به شهردارى مراجعه و 

یا با تلفن 46402366-031 تماس حاصل نمایند. 

شــهردارى هرند با استناد به مجوز شــماره 25 مورخ 96/1/23 شوراى 
اسالمى شهر هرند در نظر دارد بهره بردارى از جایگاه عرضه گاز طبیعى 
CNG خود را به مدت یکسال شمسى و بر اساس قیمت کارشناس رسمى 
دادگسترى به صورت اجاره ماهیانه 15/000/000 ریال به شرکتهاى واجد 
شــرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مى آید 
جهت دریافت آگهى مزایده تا تاریخ 96/4/28 به شهردارى مراجعه و یا با 

تلفن 46402366-031 تماس حاصل نمایند. 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/04/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/04/25

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه مّلى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (داخلى 337)

آگهى مزایده عمومى

تجدید آگهى مزایده عمومى آگهى برگزارى مناقصه عمومى

حمید شهبازى حمید شهبازى –– شهردار هرند  شهردار هرند 

حمید شهبازى حمید شهبازى –– شهردار هرند  شهردار هرند  شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

نوبت اول نوبت اول

محل تأمینموضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین برآورد(ریال)اعتبار

(ریال)

96-2-108
حفظ و نگهدارى فضاى سبز تصفیه خانه فاضالب 
شاهین شهر، اداره گز، منابع هشت بهشت و پمپاژ 

بیست هزار مترمکعبى
2,699,940,509135,000,000جارى

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 96/4/13 
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مهدى پاکدل عکس فــوق را در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

«با درود، ممنونم از این همه مهر و صفاى 
شــما عزیزان براى تبریک تولدم. پاینده 

باشید و سالمت.»

تولدم  

بهنام تشــکر با انتشــار ایــن عکس در 
اینســتاگرامش نوشــت: «بعضــى از

 نردبان ها به جاى پله تیغ دارند.»

گریــم جالب نیمــا رئیســى در نمایش 
«اعتراف» به کارگردانى شهاب حسینى. 

احســان کرمى با انتشــار ایــن عکس 
نوشــت: «بعد از مدتها در کنار ســهیل 
خان محمودى. لب که بــاز مى کند فکر 
مى کنم چقدر جایش در رادیو خالى است 
که دوشنبه شــب ها از رادیو پیام به من 
بگوید سالم و فراوان سالم، درود و فراوان 

درود. »

نردبان هاى تیغ تیغى  

اعتراف 

سالم وفراوان سالم

بخشــى از گفتگوى رامبــد جوان و نســرین مقانلــو در یکى از 
برنامه هاى هفته گذشته «خندوانه» چنان تأمل برانگیز و غافلگیر 
کننده بود که همچنان در فضاى مجازى تبعات آن را مى توان دید. 
جالب آنکه هیچیک از طرفین هم طى چند روز گذشته از ماجرا، حاضر 

به ارائه توضیح درباره آن نشدند.
هفته گذشته در جریان حضور نسرین مقانلو در برنامه «خندوانه»، 
رامبد جوان از وى درباره آثار مورد عالقه اش که در آنها بازى کرده
مى پرسد و پاسخ مى شنود که «مختارنامه» و «مهمان مامان». جوان 
در ادامه با اشاره به «مهمان مامان» مى گوید این همان فیلمى است 
که برایش جایزه سیمرغ نقش مکمل هم گرفته اید (!) و او هم تأیید 
مى کند! در ادامه جوان مى پرسد چه احساسى از گرفتن این جایزه 
داشتید و روى ســن چه گفتید؟ که مقانلو مى گوید «تشکرى 
انجام دادم، ولى من اعتقادم بیشتر به این است که وقتى مردم 
به من خســته نباشــید مى گویند، جایزه اصلى ام را از آنان 
گرفته ام، چون آنجا لطف داوران و دوستان عزیز است که 

جایزه  داده اند، ولى جایزه اصلى را مردم مى دهند»!
این صحبت هاى مقانلو در حالى مطرح شد که وى اصًال 
در جشنواره فیلم فجر براى این فیلم سیمرغى نگرفته و 
حتى نامزد دریافت این جایزه نبوده است. او البته در جشن 
خانه سینما براى این نقش نامزد دریافت تندیس بود که 
برنده نشد. این اشتباه، بلوف، ادعا یا هر عنوان دیگرى 
که بتوان به آن اطالق کرد، چنان تعجب برانگیز بود 
که هیچ پاسخى نمى توان براى توضیحش متصور 
شــد. ضمن اینکه رامبد جوان هم در مظان اتهام

 بى اطالعى قرار گرفت و خیلى هــا با تمرکز روى 
صحبت هــاى او علیه خبرنگاران بى ســواد، وى را 

بخاطر این گاف تاریخى اش نواختند. 
این در حالى است که همچنان در پیج هاى شخصى دو 
هنرمند مذکور، کامنت هاى مثبت و منفى متعددى نسبت 
به این قضیه از سوى مردم مطرح مى شود. خیلى ها مقانلو 
را متهم به خالى بندى مى کنند و البته طرفدارانش بدون اعتنا 
به ویدئوى منتشر شده از این قضیه، با صراحت طرف هنرمند 
محبوب خود را مى گیرند. از سوى دیگر در صفحه شخصى جوان 

هم وضع به همین منوال است.
جوان در شرایطى با این گاف، ســوژه به دست مخالفانش داده که 
اخیراً طرح برخى مسائل و صحبت ها که همواره جزو خطوط قرمز 
تلویزیون بوده در «خندوانه» و بخش «خنداننده برتر»، دردسرهایى 
را براى برنامه مذکور ایجاد کرد که منجر به ارائه توضیحاتى از سوى 
تهیه کننده آن هم شد. دیگر مورد عجیب «خندوانه» در هفته گذشته، 
خواندن بیتى از «دیدى دارى» توسط سینا حجازى در برنامه ویژه 
عیدفطر بود که جزو ممیزى هاى این ترانه محسوب مى شود و حتى 

زمان استفاده از آن در تیتراژ فیلم «خط ویژه» هم حذف شد.
جوان پس از انتشار و دست به دست شدن فایل صوتى اش در حمایت 
از صحبت هاى ناشایست بهناز جعفرى در نشست خبرى سریال 
«زیر پاى مادر»، بارها تالش کرد رابطه خود با خبرنگاران را بهبود 
بخشد و از حاشیه هاى منفى نجات یابد. حاال این موارد اخیر را باید 
جزو دردسرهاى تازه جوان تلقى کرد که احتماًال او حوصله و توانى 

براى ورود به آن و روشنگرى درباره آنها را ندارد.

پژمان بازغى اخیراً مصاحبه اى در تلویزیون داشت که به دلیل حاشیه هاى زیاد با انتشار متنى واکنش نشان داد.
پژمان بازغى بازیگر ســینما و تلویزیون با حضور در برنامه «مردم گرام» که با اجراى نجمه جودکى از شبکه 3 پخش 
مى شد در خصوص محمدرضا گلزار صحبت هایى کرد که با واکنش بسیارى روبه رو شد. در همین راستا بازغى با انتشار 
فیلمى کامل از این مصاحبه اش در صفحه اینستاگرام خود به علت حذف بخشى از صحبت هایش در خصوص گلزار از 

وى معذرت خواهى کرد.
وى نوشت: «رضاى عزیز کات هاى شیطنت آمیز، رفاقت من و تورا زیر ســئوال نمى برد، تو همیشه در قلب من سوپر 
استارى اگر باور نمى کنى از نفس بپرس». او در بخشى از این برنامه در پاسخ به سئوال مجرى گفته بود همه فیلم هایى 
که محمدرضا گلزار در آن بازى داشته خوب نفروخته است و فقط چند استثنا دارد. ایشان بازیگر و هنرمند موفق و دوست 

داشتنى هستند اما نمى توان به ایشان گفت سوپراستار، چون در ایران سوپراستار نداریم.

بنیامین بهادرى پس از انتشــار آلبوم «بنیامین 94» و در تابستان همان 
سال براى برگزارى تور کنسرت هاى بین المللى به آمریکا سفر کرد. او در 
این سفر طوالنى که نزدیک به سه ماه به طول انجامید اجراهاى متعددى 
برگزار کرد که نســبت به تور قبلى خود در آمریکا، با استقبال کمترى رو 
به رو شد، اما باز هم استقبال از این تور به نسبت خوب گزارش شد. طبق 
قانون ایاالت متحده، هنرمندان براى سفر به آمریکا ویزاى O1 دریافت 
مى کنند که به واســطه آن و در کمتر از یک ماه مى توانند گرین کارت 
آمریکا را دریافت کنند، بر اساس همین قانون بسیارى از هنرمندان ایرانى 
طى ســال هاى اخیر اقامت آمریکا را دریافت کردند که بنیامین بهادرى 
نیز مى تواند یکى از آنها باشد. مواردى که در ادامه به آن اشاره مى کنیم 

شایعات پیرامون مهاجرت بنیامین را پررنگ تر کرده است. 
بنیامین بهادرى پــس از آلبوم «بنیامین 88» دیگر نتوانســت موفقیت 
چشمگیرى در عرصه موســیقى داشته باشــد و هر دو آلبوم که پس از 
سال 88 منتشر شدند با استقبال خوبى همراه نشــدند. البته که فروش 
آلبوم «بنیامین 93» به واسطه فوت همســرش و استفاده ترحم برانگیز 
از تصویر دخترش فروش بسیار خوبى داشــت ولى محتویات آن آلبوم 
هیچگاه موفقیت آثار پیشین او را تکرار نکردند. در این بین از دست دادن 
نیما وارسته پازل عدم موفقیت بهادرى را تکمیل کرد. وارسته که نقش 
بسزایى در هیت شدن کارهاى بنیامین داشت اردیبهشت 93 دار فانى را 
وداع گفت و این عدم همکارى تیم محــدود بنیامین را کوچک تر از قبل 
کرد و ماحصل این تیم تغییر یافته آلبوم 94 بنیامین بود که نتواست نظر 

مخاطبان را به خود جلب کند.
پس از این ســفر طوالنى، روند کارى متفاوتى در پیش گرفت تا شایعه 
مهاجرت بنیامین بیش از پیش مطرح شــود. ازدواج مجدد از یک ســو 
و اقدام به خوانــدن قطعه جنجالى «کبیر» از ســویى دیگر، حواشــى 
پیرامون این خواننده جــوان را افزایش داد. بهــادرى ابتدا در فروردین 
95 رسمًا اعالم کرد به همراه همسر جدیدش (شــایلى) به هند مى رود 
تا در آنجا ساکن شــود و ادامه فعالیت هنرى اش را آنجا پیگیرى کند. اما 
پس از این خبر، تصمیم جدى از بنیامین مبنى بر مهاجرت دیده نشــد تا 
انتشار «کبیر» و جنجال هاى افسار گســیخته پس از آن، که هنوز هم 

ادامه دارد. شــوراى توســعه فرهنگ قرآنى پنج 
نهاد را مأمور بررســى و تهیه گزارش از اقدام بنیامین 

بهادرى در اجراى نامناســب دعاى جوشــن کبیر کرد تا 
با توجه به آن دســتورالعملى براى جلوگیرى از تکرار موارد 

مشــابه تهیه شــود. دفتر موســیقى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمى نیز طى بیانیه اى اعتراض خود را نسبت به انتشار این

 قطعه بیان کرد و مدعى شــد «کبیر» در خارج از کشور تولید 
شده است.

محســن نامجو نیز ســال ها پس از اجراى غیر رسمى 
موسیقایى سوره «شمس» با شکایت یک قارى مطرح 
قرآن، به پنج سال حبس محکوم شد. هرچند آنچه براى 
بنیامین رخ داده بسیار توفیر دارد با داستان هاى محسن 
نامجو ولى اجراى دعاى جوشــن کبیر توسط او هر روز 
مخالفان سرسخت و جدى ترى پیدا مى کند. بنیامین هم 

با سابقه بیش از ده ســال در حوزه موسیقى مجاز و تحت 
نظارت وزارت ارشاد، دانســته این قطعه را منتشر کرده است و 
دانسته پیش از انتشار براى کسب مجوز از دفتر موسیقى اقدام 
نکرده و دانسته براى مهاجرت احتمالى اندوخته اى تضمینى 

فراهم کرده است!
علیرضا میرآقا، رهبر ارکستر این خواننده نیز با انتشار پستى در 
صفحه اینستاگرام خود، بر مهاجرت بنیامین بهادرى صحه 

گذاشت و با این هنرمند خداحافظى کرد. 
در کنار این حواشــى که عمدتًا از سوى نزدیکان و حتى خود 
بنیامین تأیید شده اســت، خرید ملک در یکى از ایالت هاى 
مهم آمریکا به نام  دختــرش (بارانا بهادرى) بیش از پیش به 
شایعه مهاجرت بنیامین دامن مى زند. او حتى در یک اظهار 
نظر تأیید نشده، خواستار تحصیل دخترش در آمریکا شده که 
این نیز اگر صحت داشته باشد تنها قسمت مجهول معادله ما 
را حل مى کند. با تمام این تفاسیر مى بایست کمى صبر کرد 

تا تصمیم و واکنش بنیامین را دید. 

پرویز پرستویى در ســالروز حادثه دلخراش 
حمله ناو آمریکایى بــه هواپیماى ایرباس و 
شهادت جمعى از هموطنانمان، در یادداشتى 
آورده اســت:« هموطنان عزیــزم اکنون در 
آستانه سالگرد شــهادت بیش از 290 مسافر 
بى گناه هواپیماى ایرباس کشــورمان بر فراز 

خلیج فارس هستیم.
در سال 1367 با دستور کاپیتان "ویل راجرز"، 
ماشه اى بر روى صفحه شلیک موشک هاى 
ناو فوق پیشرفته "وینســنس" فشار داده شد 
تا تمامى این هموطنــان عزیزمان به ناگاه از 

صفحه رادار زندگى مان محو شوند.
در حال حاضــر و پس از 29 ســال همچنان 
خانواده هاى شــهداى این واقعه، عزادارند و 
براى این جنایت محرز، هرگز کسى در آمریکا 
و جهان از آنان عذرخواهى نکرد و در عوض و 
در این سال ها، کاپیتان ویل راجرز و هفت تن 
از دست اندرکاران این واقعه شوم، دلخوش به 
مدال هاى (ابراز شــجاعت در عملیات رزمى) 
گرفته شده از ژنرال ساالران ارتش و دولتشان 

هستند.
پس بیاییم و در حرکتى مردمى، خود همدرد 
این خانواده ها باشیم. قبًال پیشنهاد کردم که 
فرودگاه بندرعباس به یاد این شهدا نامگذارى 
شود تا به صورت رسمى عالمت سئوالى باشد 
این نامگذارى براى تمامى مسافران پروازهاى 
جهانى بدین فرودگاه، که متأسفانه پاسخى از 

سوى مراجع ذیربط دریافت نشد.
به هر حال امســال پیشــنهاد مى کنم که در 
سالروز 12 تیر ماه و در تمامى پروازهاى داخلى 
و خارجــى خلبانان کشــورمان در پیام هایى 
خودجوش براى مسافران شان نامى از شهداى 
همکارشــان در آن پرواز ببرند و یادشــان را 

گرامى بدارند.
و باز پیشــنهاد مى کنم هرکس که به ایران و 
مردمش عشق مى ورزد، عکس و متنى از این 
واقعه در صفحه خود قرار دهد و دیگران را نیز 

بدین کار تشویق کند.
دوست من، خود ما باید به جهان ثابت کنیم 
که همچون سالگرد بمباران اتمى هیروشیما 

و... خــون هموطنان  ما نیــز قابل معامله 
با هیچ توجیهى نیســت، چه 

برســد که بــدان خاطر 
مدال ها داده شود.

پس همگــى در 12 
تیــر کارى کنیم که 
ایــن مدال ها در 
تاریــخ جهان، به 
لکه ننگ تبدیل 

شوند.»

فرهنگفرهنگ چ

ســریال  بازیگــر  ســیاحى  کاظــم 
«لیسانســه هــا» که ایــن روزها فــاز دوم 
آن به کارگردانى ســروش صحــت در حال 
تصویربردارى اســت، گفت: «در حال حاضر 
مشغول کار براى این سریال هستیم و همان 
روال گذشته را طى مى کنیم، تالشمان هم بر 

این است که فاز دوم بهتر از فاز اول باشد.»
وى درباره فاز دوم این سریال و جذابیت هاى 
آن همانند فصل قبل بیان کرد: «ما فاز دوم را 
بالفاصله پس از فاز اول شــروع کردیم و فکر
 مى کنم همین کار باعث انســجام و به هم 
پیوستگى کار مى شود. بنابراین، شاید چندان 
ریسکى درباره فصل دوم وجود نداشته باشد.»

بازیگر «لیسانسه ها» با اشــاره به متن هاى 
این سریال در هنگام تمرین با سروش صحت 

توضیح داد: «امکان تغییر در متن ها وجود دارد 
و اینگونه نیست که پیشنهادى صورت نگیرد. 
با این حال چون متن هاى مشخصى داریم کار 
براساس متن جلو مى رود و اگر پیشنهادى هم 

باشد مطرح مى شود.»
سیاحى در واکنش به ویژگى هاى این سریال 
که از شخصیت پردازى برخوردار است برخالف 
بسیارى از کمدى هایى که از تیپ سازى کمک 
مى گیرند، گفت: «مسلماً تیپ سازى هم الزم 
است چون گونه اى از کار است و مى توان با آن 
هم نقش هایى را خلق کرد با این حال قرار شد 
"لیسانسه ها" شخصیت پردازى داشته باشد و 
از تیپ فاصله بگیرد که خود سروش صحت هم 

اصرار داشت این اتفاق بیافتد.»
وى با اشــاره به ویژگى هــاى این مجموعه 

کمدى اظهار داشت: «یک اتفاق خوب در این 
سریال این است که تاحدودى از شکل عرف 
طنزها فاصله گرفت و نشــان داد که مى شود 
به شیوه هاى دیگرى هم مخاطب را خنداند. 
درواقع این سریال اصرارى به خنداندن نداشت 
بلکه مخاطب ممکن است صحنه هایى را ببیند 
و بخندد و لحظه هایى هم برایش تلخ باشــد. 
داستان این سریال زندگِى بخشى از آدم هاى 
جامعه بود و سعى کرد به روایت آن زندگى ها 

متعهد باشد.»
سیاحى درباره سریال هاى کمدى تلویزیون 
نیز عنوان کرد: «خوب است ما برنامه سازان، 
مردم و مدیران کمى توقع خود را باالتر ببریم 

و از برنامه ها و شــکل و فرم تکرارى فاصله 
بگیریم.»

صدا پیشه شــخصیت «جیگر» در مجموعه 
«کاله قرمــزى» در پایان گفــت: «مدیران 
تلویزیون نوع دید و نگاهشــان را به برنامه ها 
عوض کنند چراکه براى پرهیز از چرخه تکرار 
در درجــه اول مدیرى که کارى را ســفارش 

مى دهد باید نگاهش را تغییر دهد.»
به گفته ایــن بازیگر، تصویربردارى ســریال 
«لیسانسه ها» تا پایان تابستان طول مى کشد 

و گروه مشغول کار هستند.

نسرین مقانلو
 و سیمرغى که نگرفته... !

بخشــىاز گفتگوى
برنامه هاى هفته گذ
کننده بود که همچنا
جالب آنکه هیچیکا
به ارائه توضیح درباره
هفته گذشته در جریا
رامبد جوان از وى در
مى پرسد و پاسخ مىش
در ادامه با اشاره به «م
که برایش جایزه سیم
مى کند! در ادامه جو
داشتید و روى س
انجام دادم، ولى
به من خســت
گرفته ام، چو
جایزه  داده ان

این صحبت
در جشنوا
حتى نامز
خانه سینم
برنده نش
که بتو
که هی
شــد
 بى اط
صحبت
بخاطرا
این در حال
هنرمند مذک
به این قضیه
را متهم به خالى
به ویدئوى منتش
محبوب خود را مى
هم وضع به همین
ا جوان در شرایطى با
اخیراً طرح برخى مس
تلویزیون بوده در «خن
را براى برنامه مذکور
تهیه کننده آن هم شد
خواندن بیتى از «دید
عیدفطر بود که جزوم
زمان استفاده از آن در
جوان پس از انتشار ود
از صحبت هاى ناشا
«زیر پاى مادر»، باره
بخشد و از حاشیه هاى
دردسرهاى تازه جزو
براى ورود به آن و روش

ه محمدرضا گلزار در آن بازى داشته خوب نفروخته است و فقط چند استثنا دارد. ایشانبازیگر و هنرمند موفق و دوست
شتنى هستند اما نمى توان به ایشان گفت سوپراستار، چون در ایران سوپراستار نداریم.

فرهنگ قرآنى پنج 
 گزارش از اقدام بنیامین 

عاى جوشــن کبیر کرد تا 
راى جلوگیرى از تکرار موارد 

ســیقىوزارت فرهنگ و ارشاد 
تراض خود را نسبت به انتشار این

 «کبیر» در خارج از کشور تولید 

پس از اجراى غیر رسمى 
شکایت یک قارى مطرح 
وم شد. هرچند آنچه براى 
رد با داستان هاى محسن 
ــن کبیر توسط او هر روز 
ى پیدا مى کند. بنیامین هم 

حوزه موسیقى مجاز و تحت 
 این قطعه را منتشر کرده است و 
سب مجوز از دفتر موسیقى اقدام
ت احتمالى اندوخته اى تضمینى 

ن خواننده نیز با انتشار پستى در 
جرت بنیامین بهادرى صحه 

فظى کرد. 
حتىخود ًا از سوى نزدیکان و

ملک در یکى از ایالت هاى  ید
بارانا بهادرى) بیش از پیش به 
در یک اظهار  مى زند. او حتى
ل دخترش در آمریکا شده که 
نها قسمت مجهول معادله ما 
سیر مى بایست کمى صبر کرد 
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پژمان بازغى مجبور به عذرخواهى از گلزار شد پیشنهاد پرویز پرستویى 
در سالگرد سقوط ایرباس چیست؟ 

«لیسانسه ها»
 اصرارى به خنداندن ندارد 

صدا پیشه «جیگر» در مجموعه «کاله قرمزى»:
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بیش از قرن هاســت که مردم در گوشه و کنار جهان چاى 
سبز مى نوشند، چاى سبز امروزه جایگاه دومین نوشیدنى 
محبوب جهان را به خود اختصاص داده است (بعد از آب). 
چاى، بخشــى از این محبوبیت خویــش را مدیون فواید 
نامحدود و شناخته شده خویش است، از آن جمله مى توان 
به نیروى پیشگیرى از سرطان و مشکالت روحى حاد اشاره 
کرد. اما نوشــیدن چاى با درمان و پیشگیرى از دیابت نیز 

ارتباط مستقیمى دارد.
سوخت و ســاز قند در بدن افراد مبتال به دیابت به درستى 
صورت نمى پذیرد. به همین خاطراست که انسولین براى 
کاهش قند خون تزریق مى شــود. اما در دیابت نوع 2 بدن 
حساسیت چندانى به انســولین نشان نمى دهد، به همین 
دلیل میزان قند خون افزایش مى یابد. به واسطه واکنش 
بیوشیمیایى پیچیده اى، چاى و به خصوص چاى سبز، به 
سلول هاى بسیار حساس کمک مى کند تا سوخت و ساز 
بهترى روى قند انجام دهند. چاى سبز براى افراد مبتال به 
دیابت بسیار مفید است زیرا شرایطى را فراهم مى آورد که 

متابولیسم بدن عملکرد بهترى داشته باشد. 
در سال 2013 در مجله دیابت و متابولیسم مقاله اى به چاپ 
رسید مبنى بر خواص بالقوه چاى سبز در برابر دیابت و مرض 
چاقى، که زمینه ساز دیابت است. در این مقاله به طور خاص، 
نتایج مطالعات محققان ژاپنى برجسته شده، این مطالعات 
حاکى از آن بود که افرادى که روزانه شش فنجان یا بیشتر 
چاى سبز مى نوشند، احتماًال 33درصدکمتر از افرادى که 
در هفته کمتر از یک فنجان چاى سبز مى نوشند در خطر 

ابتال به دیابت نوع 2 هســتند. در مطالعات 
محققان تایوانى آورده شده که افرادى 
که بیش از ده ســال و به طور مرتب 
چاى سبز نوشیده بودند، سایز دور 
کمر آنهــا کوچک تر و توده 
چربى بدن آنها کمتر بود، 
در مقایسه با افرادى 
که به طور مرتب 
چاى سبز مصرف 

نمى کردند.
نوشــیدن چاى براى 
افــراد مبتال به دیابت بســیار 
مفید است زیرا چاى حاوى ماده اى است که 
پلى فنول نامیده مى شــود، این ماده آنتى اکسیدانى است 
که در گیاهان یافت مى شــود. دکتر «استینبوم» معتقد 
اســت: «پلى فنول، موجب کاهش فرآیند اکسیداسیون 
شده، موجب اتساع عروق (گشاد شدن رگ ها) و در نتیجه 
کاهش فشار خون شده، مانع از لخته شدن خون مى شود 
و کلسترول خون را کاهش مى دهد.» تمام اینها منجر به 
کاهش خطر بیمارى هاى قلبى مى شود که در افراد مبتال به 
دیابت به وفور دیده مى شود. پلى فنول موجود در چاى سبز 
میزان گلوکز را در بدن تنظیم مى کند، به همین دلیل عامل 

پیشگیرى و درمان دیابت محسوب مى شود.

نوشیدن چاى و دیابت: چاى سبز یا سیاه؟
هنگامى که پاى نوشیدن چاى براى مقابله با دیابت در میان 
باشد، انواع چاى کارساز است اما به طور قطع چاى سبز چیز 
دیگرى است. هنگامى که شما چاى سبز مى نوشید نسبت 
به زمانى که چاى سیاه مى نوشید، مقدار پلى فنول بیشترى 
دریافت مى کنید. پلى فنول موجود در میوه ها و سبزیجات 
است که به آنها رنگ روشن مى بخشد، بنابراین هرچه رنگ 
سبزى و میوه روشن تر باشد، پلى فنول بیشتر است، دقیقًا 
مانند چاى سبز که بسیار روشن تر از چاى سیاه است.در مورد 
چاى سیاه هم همینطور است، هرچه رنگ چاى نارنجى تر، 

میزان پلى فنول آن بیشتر است. 
چاى سبز براى افراد مبتال به دیابت مفید است زیرا موجب 
عملکرد بهتر سیستم متابولیک در بدن مى شود.عالوه بر 
رنگ آن، چاى سبز حاوى مقادیر بیشترى پلى فنول مى باشد 
زیرا از برگ هاى تخمیر نشده تهیه شده است، اما چاى سیاه 

از برگ هایى تهیه شده که کامًال تخمیر شده اند و در فرآیند 
همین تخمیر برخى از مواد مغذى آن از دست مى رود. به 
عالوه چاى ســیاه دو سه برابر چاى ســبز حاوى کافئین 

مى باشد که افراط در مصرف آن براى بدن مضر است.

سایر پلى فنول ها براى دیابت
مزایاى چاى بر کسى پوشیده نیســت اما عالوه بر چاى، 
خوراکى هاى دیگرى نیز سرشــار از پلى فنول هســتند و 
بالطبع مفید در پیشگیرى و درمان دیابت نوع 2. میوه هایى 
مانند برى ها ، انگور، سیب  و انار سرشار از پلى فنول هستند 
و این به واسطه رنگشان است. بروکلى، پیاز، سیر، گوجه 
فرنگى، بادمجان و اســفناج نیز مانند کرن برى، پرتقال 
خونى، توت  سیاه، بلوبرى، تمشک، توت فرنگى، ریواس، 
لیمو، لیموترش و کیوى منابع خوبى براى تامین پلى فنول 

مى باشند. 
کاکائو هم در ردیف خوراکى هاى حاوى پلى فنول جاى دارد. 
به همین دلیل گاهى یک تکه شکالت تلخ میل کنید. براى 
افرادى که گیاه خوارند، خوراکى هایى که حاوى پلى فنول 
فراوان باشند کم نیست که تأمین کننده پروتئین نیز هستند، 
مانند لوبیا قرمز، لوبیا سیاه، لوبیا چیتى، پسته، گردو، نخود و 

همه انواع آجیل هاى چرب.
مضافاً اینکه، عالوه بر نوشــیدن چاى سبز براى مقابله با 
دیابت، پیروى از یک برنامه غذایى که شــاخص قند خون 
را در حد طبیعى نگه  دارد چندان پیچیده و دشــوار نیست. 
ابتال به دیابت نوع 2 ناشى از سبک زندگى فرد است. زمانى 
که درباره پیشگیرى صحبت مى کنیم بدین معناست که از 
برنامه غذایى سرشار از پلى فنول پیروى کنید تا بدن عملکرد 
بهترى نسبت به سوخت و ساز قند از خود نشان دهد. فقط 
کافى است خوراکى هاى حاوى پلى فنول مصرف کنید مانند 
سیر و میوه هاى رنگ روشن و سبزیجات، چاى بنوشید، به 
ویژه چاى سبز و این تمام راهکارهاى مفید براى افرادى است 
که مى خواهند از دیابت پیشگیرى کرده یا با آن مقابله کنند.

گاهى پرسیده مى شــود، بهترین برنامه 
غذایى براى افراد مبتال به دیابت چیست؟ 

خوردن میوه هاى رنگى و سبزیجات، آجیل ، نوشیدن چاى 
سبز، خوردن ماهى که سرشار از اسیدهاى چرب امگا3 است 
و گاهى خوردن کمى کاکائو، برنامــه اى فوق العاده براى 

پیشگیرى و درمان دیابت است.

براى گیاه سماق در طب سنتى و حتى طب نوین 
تغذیه خواص بى شمارى نسبت داده شده است 
به طورى که این ادویه خوشــمزه جزو پایه ثابت 
یکســرى غذاها مثل چلوکباب در ســفره هاى 

ایرانى است.
ویتامین C و اســیدهاى چرب امگا 3 موجود در 
سماق باعث خاصیت آنتى اکســیدانى این ماده 
غذایى شده و کمک به دفع رادیکال هاى آزاد و 
سموم بدن مى کند و از بروز سکته و بیمارى هاى 

قلبى و عروقى جلوگیرى مى کند.
ســماق به دلیل وجــود ترکیبى به نــام متیل 
گالیک اســید یک ضد میکروب قوى محسوب 
مى شــود و به ضدعفونى بدن کمک مى کند و 
همچنین خاصیت ضدالتهابى قوى دارد و موجب 
کاهش تب و آثار التهابى مى شود و همچنین از 
اســهال صفراوى و مزمن و اسهال خونى و خلط 
خونى از ســینه جلوگیرى مى کنــد و خونریزى 
را بند مــى آورد.یکى از عوامل بــه وجود آمدن 

عوارض مختلف دیابت، ترکیب شــدن گلوکز با 
پروتئین هاى حیاتى بدن است که منجر به تغییر 
عملکرد ساختار شیمیایى این پروتئین ها مى شود 
و ســماق تا 81 درصد بروز این فرآیند را متوقف
 مى نماید به همین خاطر مى توان سماق را یک 

عامل مهم در کنترل دیابت دانست.
اگر در رژیم هاى کاهش وزن و الغرى هســتید 
مصرف این ماده غذایى به شما مى تواند کمک 
کند براى مثال در ســاالدها و یا ماست خود به 
عنوان یک چاشنى و یا طعم دهنده مى توانید از 
سماق استفاده کنید. البته باید دقت کنید مصرف 
سماق در حجم هاى باال مثًال به صورت دمنوش 
سماق ممکن اســت باعث افت قند خون شما و 
به دنبال آن پرخورى شــما نیز بشوند بنابراین در 
مصرف آن باید حد اعتــدال را رعایت کنید واین 
ماده  ارزشمند در حد یک قاشق به عنوان چاشنى 
و طعم دهنده به غذاى شــما مــى تواند بهترین 

عملکرد را داشته باشد.

از آنجایى که کبودى ها بالفاصله پس از برخورد شــکل 
نمى گیرند، گاهى اوقات به نظر مى رسد از ناکجاآباد پدیدار 
شده اند. اما چرا برخى افراد بیشتر از دیگران با کبودى مواجه 
مى شوند؟کبودى در نتیجه آسیب بافت نرم در پوست شکل 
مى گیرد که موجب نشت خون از رگ هاى خونى به داخل 
پوست مى شود و از این رو، رنگ هاى مختلف کبودى شکل 
مى گیرند. اما برخى از ما نسبت به دیگران بیشتر مستعد ابتال 
به کبودى هستیم. در ادامه با برخى عوامل که مى توانند در 

این آسیب پذیرى نقش داشته باشند بیشتر آشنا مى شویم.

پیر شدن
هرچه ســن مــا افزایــش مــى یابــد، بافــت اطراف 
رگ هــاى خونــى نازك تــر مــى شــود و پوســت 
نازك تر مى شــود. از این رو، ما هرچه بیشــتر مســتعد

آســیب دیدگى رگ هاى خونى هســتیم زیرا پوســت 
بــه انــدازه دوران جوانــى قــوى و منعطف نیســت. 
قدرت، انعطــاف پذیــرى و محافظت کمتر بــه معناى

کبودى هاى بیشتر است.

قرار گرفتن بیش از اندازه در برابر خورشید
اگر فردى جوان هستید، هر کارى که موجب پیرى زودرس 
پوست شود نیز مى تواند آسیب پذیرى مشابه را رقم بزند. 
سیگار کشیدن و قرار گرفتن طوالنى مدت در برابر خورشید 
از جمله عوامل مؤثر در پیرى زودرس پوســت هستند که 

مى تواند به شکل گیرى کبودى هاى بیشتر منجر شود.

مصرف دارو
برخى داروهــا مى تواننــد پوســت را نازك کننــد و از
 این رو، هر چه بیشتر مستعد شکل گیرى کبودى ها باشید. 
مقصران اصلى داروهاى کورتیکواســتروئید هستند که 
براى درمان بیمارى هاى التهابى و آسم مورد استفاده قرار 

مى گیرند.

بیمارى هاى نادر
برخى از بیمارى هاى نادر موجب کبودى مى شــوند، اما 
کلیدواژه در اینجا «نادر» اســت. آنها شامل بیمارى هایى

 مى شوند که میزان پالکت هاى خون ما را کاهش مى دهند. 
پالکت ها سلول هاى ریزى هستند که به لخته شدن خون 
کمک مى کنند. پس اگر خون به طور عادى لخته نشــود، 
تماس جزئى قســمتى از بدن با چیزى دیگر مى تواند به 

شکل گیرى کبودى منجر شود.

رژیم غذایى ضعیف
کمبود ویتامین ها نیز مى تواند در هر چه آسان تر کبود شدن 
بدن انسان نقش داشته باشد. کمبود ویتامین هاى C و D از 

جمله عوامل مؤثر در این زمینه عنوان شده اند.

دالیل
 کبود شدن آسان بدن

امروزه بیشتر پزشــکان حاذق و با تجربه که قاعدتًا سن 
بیشترى دارند مى کوشند بازنشستگى خود را به تعویق 
بیاندازند. برخى از افراد خواستار پزشکان با تجربه قدیمى 
هستند ولى برخى دیگر از کهولت سن و جسم پزشکان 

قدیمى مى هراسند و پزشکان جوان را ترجیح مى دهند.
احتمال این هست که پزشکان قدیمى از لحاظ ذهنى و 
جسمى به دلیل باال رفتن سن و کار مداوم دچار مشکالتى 
شده باشند. اطمینان حاصل کردن از این مورد یک آزمون 
سخت و دشوار است که به همین دلیل برخى افراد این 

ریسک را نمى کنند.
طى مطالعات محققان، میزان مرگ و میر براى بیمارانى 
که مراقبت از آنها توسط پزشک مسن بوده، افزایش یافته 
است. پزشکانى که باالى مرز 60 سالگى را طى مى کنند 
در حدود 11 درصد و پزشکان زیر 40 سال 12/1 درصد 
بیمار ثابت دارند. اما این آمار دلیل بر مرگ و میر بیماران 

تحت نظارت پزشک مسن نمى شود.
آمار نشــان مى دهد که مردم از پزشکان مسن به دلیل 
کهولت ســن دورى مى کنند چرا که تــرس از کهولت 
جسم و عدم توانایى درمان را دارند. این تنها دلیل انتخاب 
بیماران نیســت بلکه تفاوت در آموزش هاى پزشکان 
قدیمى و جدید نیز علت مهمى مى باشد. پزشکان جدید با  
مهارت هاى جدید، فناورى هاى مدرن آموزشى، پزشک 

شده اند و به روز تر هستند.

پزشک پیر
گاهى اوقات بیماران رضایت کافى از پیشــرفت دانش 
پزشکان جوان را ندارند. اما به طور کلى مى توان گفت که 
پزشکان قدیمى تجربه بهترى در روش هاى گوناگون 

درمان دارند. پزشکان مسنى که در تالشند دانش خود را 
به روز نگه دارند نتایج درمانى بهترى را عاید بیمارانشان 

مى کنند.
ولى نتایج نشــان داده اســت 

کــه پزشــکان قدیمــى 
بازده کمتــرى در ارائه 

راه هــاى درمانــى 
براى بیماران دارند.
 مى تــوان گفت 
که تنوع بســیارى 
در توانایى هــاى 

پزشکان وجود دارد 
کــه ســبب اختالف 

کیفیت عملکرد بین سن پزشکان مى شود.

بازنشستگى
بسیارى از پزشکان مسن عالقه 
شدیدى به درمان بیماران 
دارند. آنهــا مى گویند 
کــه هنوز دوســت 
دارنــد هرلحظه به 
کمک  بیمــاران 
کنند تا احســاس 
خوبى داشته باشند.

بازنشســتگى این 
دسته از پزشکان کمى 

دشوار و مخرب است. چرا که بازنشستگى سبب نوعى از 
کار افتادگى جسمى و روحى مى شود و آنها سریعًا دچار 
بیمارى هاى روحى روانى مى شوند.بســیارى از مراجع 
نظارت بر پزشکان در کشــورهاى دیگر در تالشند که 
قانون سن بازنشستگى پزشــکان را به حالت اختیارى 
درآورند. زمانى که پزشک احساس کند که توانایى انجام 

طبابت را ندارد، مى تواند کنار بکشد و بازنشسته شود.
هرگز قاعده دقیقى وجود ندارد که بتوان گفت پزشــک 
از ســن خاصى به بعد اجازه طبابت ندارد. طوالنى بودن 
دوره پزشــکى در برخى از این افراد، مفیــد خواهد بود. 
بیشتر پزشکان در 70 تا 80 سالگى ذخایر شناختى خوبى 
هستند، درســت همان زمان که مى بایست بازنشسته 
شوند.بیشتر آنها در محیط کارشان مفید و محیط کارشان 

به آنها نیازمند است. شرایط فیزیکى یک پزشک مسن 
مانند آرتریت، ســکته مغزى یا ضعف و کهولت سن به 
معناى پایان کار حرفه اى نیست. یک جراح مسن ممکن 
است نتواند از روش هاى مدرن و جدید استفاده کند اما 
هنوز قادر است با کمک فرد دیگرى جراحى خوبى انجام 
دهد.بینایى ناکافى و مشکالت حافظه نیز از درد سرهاى 
کهولت سن در پزشکان اســت که با دارو یا یک کمک 

دست جبران پذیر است.
 بسیارى از تیم هاى پزشکى در تفکر این موضوع هستند 
که بتوانند سن بازنشستگى را در پزشــکان لغو کنند و 
مى کوشند راه هاى پیشنهادیشــان در زمینه مراقبت و 

نگهدارى از پزشکان مسن را به مرحله عمل برسانند.
ذخایر و تجارب یک پزشک مسن مى تواند همواره کارساز 
و یک راه درمانى مفید باشد حتى اگر خود پزشک توانایى 

جسمى کامل نداشته باشد.

کارشناســان در جدیدتریــن تحقیقات خود 
دریافتند رانندگى در زمانى که اشعه خورشید 
بســیار شــدید اســت از جمله زمان ظهر

 مى تواند سبب افزایش خطر ابتال به بیمارى ها 
و  آسیب هاى پوستى از جمله سرطان در فرد 
راننده و سرنشــینان حتى با وجود بسته بودن 

پنجره ها شود.
در این تحقیق دانشــمندان دریافتند سمت 
چپ بدن راننده که در کنار پنجره خودرو قرار 
مى گیرد 6 برابر بیشــتر از سمت راست که از 
پنجره فاصله دارد اشعه ماوراى بنفش و مضر 
خورشید را جذب مى کند، بسیارى از رانندگان 
در حین رانندگى طى روزهــاى گرم و آفتابى 
سال از مشکل آفتاب سوختگى به دلیل تابش 

نور از وراى پنجره هاى ماشــین خود شکایت
 دارند.

از جمله مشــکالتى که تابش شــدید اشعه 
خورشــید به مدت زیــاد بر بــدن رانندگان
 مى گــذارد مى توان از ایجــاد چین و چروك 
پوستى، خشکى و قرمزى سطح پوست و حتى 

ابتال به سرطان نام برد.
در عین حال بســیارى از شرکت هاى سازنده 
خودرو در شیشــه هــاى جانبــى محصول 
خود حفاظ مراقبتى از اشــعه UVخورشــید

 را قرار نمى دهند و این سبب افزایش احتمال 
ابتال بــه ســرطان در راننده و سرنشــینان 

مى شود.
کارشناسان بر این اساس به راننده ها توصیه 

مى کنند تا حد امکان از رانندگى در ســاعاتى 
که اشعه خورشــید شدید اســت خوددارى 
کنند، همچنین اســتفاده از کــرم ضد آفتاب، 
کاله، عینک آفتابى و لباس هاى پوشــیده نیز 
از جمله دیگر راهکارهــاى حفاظتى در برابر 
نور خورشید اســت، آنهاهشــدار مى دهند
 عالوه بــر راننده، سرنشــینان خــودرو نیز
 در این ســاعات از کرم ضد آفتاب اســتفاده 

کنند.
صندلى کــودك همواره باید در طرف ســایه 
ماشین حین سفر قرار داشته باشد و راننده و 
سایر سرنشینان از باز کردن پنجره سقفى یا 
خارج کردن دست از کناره پنجره در این زمان 

خوددارى کنند.

ســرطان پوســت به ویژه «مالنوما» یکى از 
مرگبارترین انواع ســرطان در دنیاســت که 
تنها در کشور انگلستان ســاالنه باعث مرگ

 بیش از دو هــزار و 400 نفر مى شــود، این 
سرطان به شدت گسترش پذیر است و دربازه
 زمانى کوتاهى به ســایر بخــش هاى بدن 
نیز حمله مــى کنــد، درمان این ســرطان
 در گام هاى اولیه مؤثر اســت امــا چنانچه 
شناســایى و تشــخیص آن دیــر انجــام

 شود، شــانس امید به زندگى در بیمار کاهش 
مى یابد.

شیمى درمانى، پرتو درمانى و جراحى براى از 
بین بردن بافت سرطانى از جمله راه هاى مقابله 

و کنترل این بیمارى است.

یکى از مشکالتى که امروزه میلیون ها انسان در 
سراسر جهان با آن مواجه هستند ریزش موى سر 
است. بر اساس آمارها ریزش مو در مردان شدیدتر 
از زنان است. حفظ زیبایى و سالمت موهاى سر 
مى تواند باعث افزایش اعتماد به نفس شود و در 
مقابل، ریزش موهاى ســر افسردگى و فاصله از 

سن بیولوژیک را به همراه دارد.

عوامل ریزش موى سر
پژوهشگران اعتقاد دارند عوامل مختلفى باعث 
ریزش موهاى سر مى شود از جمله عوامل وراثتى، 
سن، نوع تغذیه، ابتال به بیمارى ها، مصرف برخى 
داروها، وسواس کندن موهاى سر، فشارخون باال، 
کلسترول باال، بیمارى آلوپسى آره آتا، استرس، 
مشــکالت تیروئیدى و نیز ابتال بــه دیابت که 
همگى مى توانند حتى در ســنین جوانى فرد را با 

ریزش موهاى سر مواجه کنند.

پیشــگیرى از ریزش موهاى سر با 
میوه ها

کارشناسان به افرادى که با مشکل ریزش موهاى 

ســر مواجه هســتند توصیه مى کنند عالوه بر 
مشــاوره با متخصص براى دریافت درمان هاى 
دارویى، حتمًا در رژیم غذایى خود تغییراتى ایجاد 

کنند و مواد غذایى سالم مصرف کنند.
با وجود مفیــد بودن انواع میوه هــا برخى از آنها 
به صورت اختصاصى مى تواننــد مانع از ریزش 
موهاى ســر و در آمــدن مجدد مــو در مناطق 
ریخته شده در سر شوند. از جمله این میوه هاى 
درمانى مى توان انواع توت ها شامل توت سیاه و

توت فرنگى را نام برد.
در خانواده تــوت ها انواع مــواد مغذى و معدنى 
براى حفظ ســالمت بدن وجــود دارد از جمله 
ویتامین C، اســید فولیک، پتاســیم، منیزیم و 
منگنز که هر یــک از آنها براى حفظ ســالمت 
فولیکول هاى مو و جلوگیرى از ریزش آنها بسیار 

مفید است.
در توت فرنگى نیــز انواع ویتامین هــا از جمله 
ویتامیــن C ،K و E وجــود دارد کــه باعث 
تسهیل دریافت مواد مغذى توسط مو و افزایش

 اکسیژن رسانى به ریشــه تارهاى مو و در نتیجه 
پرپشتى آنها مى شود.

براى 
کنترل دیابت
 چاى سبز بنوشید

براى
کنترل دیابت
چاىسبزبنوشید

بیش از قرن هاســت که مردم در گوشه و کنار جهان چاى 
نوشند، چاى سبز امروزه جایگاه دومین نوشیدنى 
اختصاص داده است (بعد از آب). د ه خ

2بابابابابابتال به دیابت نوع 2 هســتن
محققان تایوانى آورده شد

که بیش از ده ســال و به
چاى سبز نوشیده بودند
کمر آنهــا کوچک
چربى بدن آنه
در مقایس
که به
چاى
نمى ک
نوش
افــراد مبت

مفید است زیرا چاى
پلى فنول نامیده مى شــود،

که در گیاهان یافت م
اســت: «پلى

ش

ى

خورشید
رى زودرس 
 را رقم بزند. 
رابر خورشید 
ت هستند که 

جر شود.

ــد و از
شید. 
ه

چ

براى سالم 
ماندن
 هر روز 
سماق 
بخورید

ارتباط عجیب 
رانندگى

با سرطان در 
تابستان

پزشکان قدیمى یا جدید؛ کدامیک بهتر هستند؟

کاهش ریزش مو 
با
 توت فرنگى

کاهش ریزش مو
با
 توت فرنگى
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نصف جهان  
وعده هــاى پیام 
صادقیــان بــراى 
اینکه مــى خواهم 

صادقیانــى دیگــر 
باشم  بار دیگر به سوژه 

رســانه ها تبدیل شده و 
این بار رسانه ها نگاهى طنز 

به  این وعــده هاى تکرارى 
دارند و ظاهراً امیدى به عملیاتى 

شدن آنها ندارند.پیام صادقیان در 
اولین مصاحبه اش پس از پیوســتن 

به نفت گفت: «هدف من این اســت 
که آقاى پاس گل شوم و مطمئن باشید 

نهایت تالش خودم را انجام مى دهم.» این 
ادعا را مى توانیم به پاى انگیزه باالى پیام از کار در 

کنار على کریمى بنویسیم ولى واقعیت این است که صادقیان در سال هاى 
اخیر از این وعده ها و قول ها زیاد داده اما به هیچیک عمل نکرده است.

صادقیان در نقــل و انتقاالت لیگ پانزدهم مدعى بود یک پیشــنهاد خیلى 
خوب از اروپا دارد که اگر منتفى شــود به نفت خواهد رفــت. همانطور که 
پیش بینى مى شد لژیونر شــدن پیام در حد همان حرف ها و مصاحبه ها باقى 
ماند و او به نفت پیوست تا زیر نظر منصوریان کار کند. او پس از پیوستن به 
نفت در مصاحبه اى گفت: «نفت در سه جام حضور دارد و تالش مى کنم در 
نفت بازیکن خوبى براى این تیم در آســیا و لیگ برتر و جام حذفى باشم.» 
اما عمر حضور صادقیان در نفت آنقدر کوتاه بود که به لیگ قهرمانان آســیا 
نرسید و او با نمایش هایى ضعیف، در پایان نیم فصل اول از نفت جدا شد و به 

صباى قم رفت تا این بار زیر نظر على دایى به اوج برگردد. او در شــروع کار 
با صبا در مصاحبه اى گفت: «صبا نیم فصل بســیار خوبى را سپرى کرد. من 
هم آمده ام تا کمک کنم و آن نیم فصل به شکل بهتر و مطلوب ترى تکمیل 
شود. صبا مى تواند آسیایى شود و گوشه چشــمى هم به جام داشته باشد.» 
اما نتایج خوب صبا در نیم فصل اول، دیگر ادامه پیدا نکرد و تیمى که بدون 
صادقیان در پایان نیم فصل اول در جدول پنجم شده بود در پایان فصل هفتم 
شد و برخالف ادعاى صادقیان، شــانس گرفتن سهمیه آسیا را هم از دست 

داد.

او در نقــل و انتقاالت 
لیگ شــانزدهم هم 
پس از اینکه نتوانست 
به پرسپولیس برگردد، 
در صفحه اینســتاگرام 
خود نوشت: «پرسپولیس 
من را نخواست. به همین 
دلیل تصمیم گرفتم به شهرم 
برگــردم و در تیمى بازى کنم 
که ســال ها پدرم آنجا روزهاى 
خوبى داشــت. به شهر خودم مى روم 
و روزهاى خوبم را تکــرار مى کنم.» اما 
پس از گذشت بیش از یکســال هنوز خبرى 
از روزهاى خوب پیام نیســت. او با ماشین ســازى 
به لیگ یک ســقوط کرد و دقایقى پس از باخت 2بر صفر 
ماشین سازى به پرسپولیس و قطعى شــدن سقوط تیم تبریزى به 
لیگ، در اینستاگرام خود قهرمانى پرسپولیس را به هواداران این تیم تبریک

 گفت!
صادقیان بار دیگر به نفت پیوســت و این بار ادعایــى بزرگ تر و واضح تر از 
همیشه را مطرح کرد. البته در لیگى که یک بازیکن با هشت پاس گل آقاى 
پاس گل مى شود، رسیدن به این هدف نباید زیاد سخت باشد اما وقتى گذشته 
صادقیان و وعده هاى عملى نشده اش را به یاد مى آوریم، نمى توانیم زیاد به 
آینده او و عملى شدن وعده جدیدش امیدوار باشیم و فقط به یاد ضرب المثلى 
مى افتیم که مى گوید: ســنگ بزرگ عالمت نزدن اســت! امیدواریم آقاى 
وعده ها این بار به فکر عمل باشد و بتواند از آخرین شانس هایش براى احیا 

شدن به خوبى استفاده کند.

 
ر 
ژه

ده و 
ى طنز 

 تکرارى 
 به عملیاتى 

م صادقیان در 
ساز پیوســتن

ف من این اســت 
شوم و مطمئن باشید 

این  را انجام مى دهم.»
اى انگیزه باالى پیام از کار در 

یسیم ولى واقعیت این است که صادقیان در سال هاى 
قول ها زیاد داده اما به هیچیک عمل نکرده است.

خ
من
دلیل
برگــر
که ســال
خوبى داشــت
ر روزهاى خوبم و
پس از گذشت بیش از
از روزهاى خوب پیام نیســ
و دقایقى کرد به لیگ یک ســقوط
ماشین سازىبه پرسپولیسو قطعى شــد
لیگ، در اینستاگرام خود قهرمانى پرسپولیس را به ه

 گفت!

آقاى وعده ها 
این بار 

عمل کند!

سرمربى با کیفیت ایرانى؟

  اصفهانى ها و 4 نماینده در تیم امید 

امکانات نمى دهند 
اما انتظار دارند!

16 ســال لیگ برتــر داشــته ایم و هنوز هیچ 
اســتعدادى در عرصه هدایت تیم هاى فوتبال 

عرضه نکرده ایم.
این رکوردى شگفت انگیز و عصبى کننده است. 
در 16 فصل لیگ، هنوز کســى را نداریم که با 
خیال راحت تیم فوتبــال ملى مان را تحویلش 
دهیــم. گل محمــدى، فرکــى، منصوریان، 
قلعه نویى، دایــى و یا جاللى؟...کدامشــان؟ 
کدامشــان به ما این اطمینــان را مى دهند که 
جانشین کى روش شــوند و بتوانند در یک دوره 
بلندمدت کیفیت تیم ملــى را حفظ کنند و ارتقا 
دهند؟ پس آن استعدادهاى ناب ایرانى مشهور 
کجا هستند؟ چه ســازوکارى بر نیمکت هاى 
مربیان ما حاکم است که هیچ استعداد بزرگى از 
روى آنها بلند نمى شود؟ چرا کسى را نداریم که 
همزمان بتواند تاکتیک هاى نوین عرضه کند، 
مسلط بر فوتبال روز جهان باشد، اتوریته مناسبى 
داشته باشــد، کنترل پروژه بلد باشد، سختگیر 
باشد، بتواند ستاره ها را کنترل کند، از کارش کم 
نگذارد و وقتش را موقع تمرینات تیم تلف نکند، 
زبان انگلیســى بداند، حواسش به استعدادهاى 

جوان باشد، از هاى و هوى سکوها نترسد و...
لیگ فوتبال ایــران در عرصه تولیــد مربیان 
بااستعداد و ممتاز، لیگ فقیر و داغانى است. هیچ 
تیمى در دنیا حتى در لیگ هاى همسایه هایمان، 
طالب مربى ایرانى نیســتند. دنبال فالن مدافع 
وسط بدون هیچ سابقه ملى مى آیند اما رغبتى 
به کار با مربى ایرانى ندارنــد. هیچ لیگى، هیچ 
لیگى که ســرش به تنش بیارزد مربى ایرانى 
نمى خواهد جز همین باشــگاه هاى نیمه دولتى 
کشور خودمان. در عرصه تولید مربى و به لحاظ 
کیفیت این تولیدات داخلى، صنعت فوتبال ایران 
تنها با صنعت خودروسازیمان قابل رقابت است.

باید کســى بیاید به مربى هاى ایرانى بگوید که 
مربیگرى فقط به وایت بــورد و ماژیک و فلش 

کشیدن به این سو و آن ســوى صفحه مربوط 
نمى شــود. باید به آنها روانشناسى و نظارت بر 
کیفیت بازیکنان را به شــکل دقیق و ســخت 
یاد بدهد تا ســطح مربیگرى فوتبال در کشور 
ما حداقل کمــى از دوران على پروین و مرحوم 
پورحیدرى باالتر برود. چــه مى گویم؟ چرا به 
آن بــزرگان ظلم مى کنم. زمانــى در دهه 60، 
حسن حبیبى، ذوالفقارنسب، ابوطالب، توانایى ،
 نصرا... عبداللهى ، صالح نیــا، روئین دل، حاج 
رضایى و البته پروین و پورحیدرى روى نیمکت 
تیم هاى ایرانى مى نشستند و میانگین دانششان 
از کوچینگ، از میانگین مربیــان ایرانى فعلى 

مطمئنًا باالتر بود. 
از دل رقابت هاى آنها بود که اســتعداد ممتازى 
مثل فیروز کریمى در 34 ســالگى ظهور کرد و 
پاس را تا قهرمانى آســیا پیش برد. نمى خواهم 
منکر استعداد گل محمدى و فرکى و... باشم اما 
آنها در همین سه چهار فصل گذشته هرکدام در 
وجوهى نشان داده اند که ششدانگ نیستند. یکى 
پس از دو قهرمانى پیاپى هنوز آنقدر اتوریته ندارد 
که از پس کاپیتان محبوب و همیشــه مصدوم 
تیمش برباید و استعفا مى دهد، آن یکى مناقشه با 
ستاره کهنه کار تیمش را به یک شوى سوزناك 
تلویزیونى در قاب تلویزیون بدل مى کند و سه 
فصل است که نتوانســته تیم هایش را قبل از 
هفته هفتم به فرم اســتاندارد برساند و آن یکى 
با تصمیــم  هاى سینوســى مى تواند در عرض 
شــش روز از مدعى قهرمانى باشگاه هاى آسیا 
تا حد ســرمربى تیمى که شــش گل از حریف 
دریافت مى کند،سقوط کند. نه! هیچکدامشان 
حتى بــا فیروز کریمــى ســال هاى 71 تا 75 
هم قابل مقایســه نیســتند و هیچکدامشان 
حتــى ذره اى از آن اتوریته و مدیریت حســن 
حبیبــى و پرویــن و جــالل طالبــى را هم 

ندارند.

امیر قلعــه نویى ســرمربى ذوب آهن بعــد از چند 
هفته حضور در ذوب آهن و کــوچ دوباره به نصف 
جهان مدعى شد بعد از شــناخت کامل از وضعیت
ذوب آهن به پیشنهاد این باشگاه براى همکارى پاسخ 
مثبت داده است و از تصمیم خود کامًال رضایت دارد 
چون معنى واقعى کار در یک باشگاه را مى چشد. 
گزیده اى از صحبت هاى این مربى در رادیو و 

ورزش را مى خوانید.

برنامه، حرف اول است
در دو مقطــع به آلمان رفتم. یــک بار براى 
مداواى پایم و دفعه بعد براى حضور در کالس 
«کریســتوف دام». در دنیا برنامه حرف اول 
را مى زند و بعد از آن شایســته ساالرى. یعنى 
کسانى که مى توانند این برنامه را اجرا کنند تعیین 
مى  شوند تا برنامه را به بهترین شکل اجرا کنند. در 
فوتبال، همه اروپا برنامه دارند. حاال یک نسل هم 
رؤیایى مى شــود. مثل هلند که در دهه70 میالدى 
دوران رؤیایى داشت. در واقع همه جاى دنیا برنامه و 

زیرساخت دارند جز ایران.

کمتر از آنها نیستیم اگر...
همین زمین فوتبــال هاى ما را ببینیــد. اگر دنبال 
برنامه و زیرساخت برویم قســم مى خوریم کمتر 
از آنها نیســتیم. باید ایران را باور کنیــم. اما حب و 
بغض ها و مشــکالت اقتصادى کــه داریم اجازه 
نمى دهد نیروى انســانى به لیاقت هایش برســد. 
همه جاى دنیا بر اســاس برنامه و شایسته ساالرى 
کار مى کننــد به جز ایــران. امیدواریم به ســمتى 
برویم که برنامه، سیســتم و شایســته ساالرى در 
مملکت ما و نــه فقــط در ورزش و فوتبال حاکم 
شــود. البته فکر نمى کنم براى هفته بعد هم برنامه 
داشــته باشــیم! امیدوارم این دولت به این سمت

 برود.

قانون در کشــور ما قائم به شخص 
است

 ما هم در تیم ملى، تیــم «ب» را راه اندازى کردیم 
که آن هم مقطعى بود، چون در ایــران قانون قائم 
به شخص است. مثًال بهترین دوران بعد از انقالب 
در زمان هاشــمى طبا بود که حــب و بغض هاى 

سیاســى اجازه نداد کارش را انجــام دهد یا به طور 
مثال مصطفوى که تیم ملى را به جام جهانى برده و 
در دفترش جابه جا مى شود. این مسائل به ورزش ما 

کمک نمى کند.

 چرا ذوب آهن؟
ذوب آهن در واقع یک باشگاه است. اگر به بازى هاى 
آســیایى گوانگ ژو دقت داشته باشــید 40 درصد 
مدال ها براى اســتان اصفهان بود. یکى از دالیلى 
که این باشــگاه را انتخــاب کردم این اســت که 
ذوب آهن واقعاً باشــگاه اســت. درباره شرایط فنى 
هم مهمترین مسئله این است که تیم اصلى را حفظ 
کردیم و اگر دو سه بازیکن دیگر از جمله یک مهاجم 
جذب کنیم فکر کنم شــرایط مان بهتر مى شــود. 
از روزى که تمرینات را آغــاز کردیم همه نفرات را 

داشتیم. 
در نقل و انتقاالت سه گروه بازیکن داریم که در مقاطع 
مختلف به تیم اضافه مى شوند اما ما با تمام نفرات کار 
را آغاز کردیم. همه در این تیم تالش مى کنند تا یک 

تیم خوب براى آینده داشته باشیم.

کاپیتان پیشــین تیم ملــى فوتبال ایران ضمــن تأکید بر 
اینکه فقط مســائل مالــى در انتخاب تیم مطرح نیســت 
گفــت: ســعى مى کنــم بهتریــن انتخــاب را داشــته 

باشد.
آندرانیک تیموریان که این روزهــا تمرینات اختصاصى را 
پشت سر مى گذارد درحال بررســى پیشنهاداتى است که 
براى فصل آینده دریافت کرده و عجله اى براى انتخاب تیم 

فصل بعدش ندارد.
کاپیتان پیشــین تیم ملى ایران دو پیشــنهاد لیگ برترى 
دارد و بــه گفته خودش در حال ســبک ســنگین کردن 

پیشنهادهاست.
تیموریان در رابطه با انتخاب هایــش گفت: موضوع فقط 
مالى نیست بلکه سعى دارم بهترین انتخاب را داشته باشم 
و به تیمى بروم که از نظر بازیکن هم وضعیت نسبى خوبى 

داشته باشد. 

فعالیت باشگاه نفت تهران در بازار نقل و انتقاالت شروع شد 
و بازیکنانى مثل امین منوچهرى، پیام صادقیان، امیرحسین 
فشنگچى، محمدحسین مهرآزما و مهدى دغاغله به این تیم 
پیوستند. جذب این بازیکنان که مدت هاست در سطح اول 
فوتبال ایران حضورى کمرنگ دارند باعث نگرانى هایى براى 
هواداران على کریمى شده است. گفته مى شود حضور مازیار 
زارع هم در نفت قطعى شده است و او هم به زودى قراردادش 

را با این باشگاه امضا خواهد کرد.
با ادامه این روند تعدادى از بازیکنان پا به سن گذاشته و البته 
کسانى که خیلى زود و در سنین جوانى از سطح اول فوتبال 
ایران فاصله گرفتند این امید را پیدا کرده اند که بتوانند در نفت 
کریمى به لیگ برتر و حتى لیگ قهرمانان آســیا برگردند. 
شایعه پیشنهاد نفت به عباس محمدرضایى هم مطرح شده 
است و به نظر مى رسد در روزهاى آینده باید منتظر شنیدن 

نام چنین بازیکنانى براى حضور در نفت باشیم. 

حمله تمام شده ها به نفت  عجله اى نیست  
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نام چنین بازیکنانى براى حضور در نفت باشیم. 

ذوب آهن واقعاً یک باشگاه است 

نگرد، نیست!

25 بازیکن به اردوى آتى تیم امید ایران دعوت 
شدند که نام سه بازیکن ذوب آهن و یک بازیکن 

از سپاهان در این لیست دیده مى شود.
امیرحســین پیروانى که به تازگى مســئولیت 
هدایت تیم امید کشور را بر عهده گرفته است، 

25 بازیکن را به اردو دعوت کرده است.
مهران درخشــان مهــر، نیما طاهــرى و رضا 
شــکارى بازیکنان ذوب آهن هســتند که به 
اردوى دوم تیم ملى امید دعوت شده اند و تنها 
نماینده تیم سپاهان هم میالد سرلک است که 

فصل گذشته یکى از بازیکنان اصلى سپاهان به 
شمار مى رفت. 

 البته رضا شــکارى با قراردادى پنج ســاله به 
تیم روستوف روسیه پیوســته که این موضوع 
بــا مخالفــت باشــگاه ذوب آهــن روبه رو 
شــده اســت؛ طى روزهاى آینده جلسه اى با 
حضور ســعید آذرى مدیرعامل باشــگاه ذوب 
آهن در کمیتــه انضباطى فدراســیون فوتبال 
برگزار مى شــود تا شرایط شــکارى مشخص 

شود. 

تیم ملى ایران براى دومین دوره متوالى با هدایت کارلوس 
جام جهانى رســید اما در همه این سال ها کــى روش به 

سرمربى پرتغالى از کمبود امکانات گله مند 
بود. او حتى در دیدار بــا رئیس جمهور هم 
از این مســئله گالیه کرد. حاال رضا قوچان 
نژاد مهاجم تیم ملى هم از همین مســئله انتقاد 

کرده است.
گوچى گفته: «خودتان دقت کنید که ما در چهار پنج سال 
آخر، همیشه تیم اول آسیا بودیم و اکنون هم براى اولین بار 
دو بار پشت ســر هم به جام جهانى صعود کردیم. االن نیاز 
به حمایت از سوى فدراســیون و دولت داریم. براى اینکه 
پیشرفت کنیم، به لحاظ مالى و امکانات باید شرایط را مهیا 
کرده و براى تیم ملى خرج کنند. نمى شود همیشه از ما انتظار 
داشته باشند به جام جهانى برویم اما امکانات ندهند. به نظرم 

با دومین صعودمان به جام جهانى هم شاهکار کردیم.» 

اممممممممممممممکانات
اما انتظ
تیم ملى ایران براى دومین

ههه بهبههههه بهه به وووشوووشوشوووشووشوشروش روش جججججججججججاججام جهانىکــى
سرمربىپ
حتى بود. او
از این مســئ
م نژاد مهاجم تیم

کرده است.
گوچى گفته: «خودتان دق
آخر، همیشه تیم اول آسیا بو
دو بار پشت ســر هم به جام
به حمایت از سوى فدراســ
پیشرفت کنیم، به لحاظ مال
و براى تیم ملى خرج ک کرده
داشته باشند به جام جهانىب
ج با دومین صعودمان به جام
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نصف جهان   حســین کنعانى زادگان در این روزها به همراه دوستان خود در 
تالش براى یافتن تیمى خوب و بزرگ است و تالش هایى را هم براى جلب 

نظر کرانچار و ورود به سپاهان انجام داده است.
شــاید اگر هر مربى دیگــرى به جــاى کارلوس کــى روش روى نیمکت

 تیم ملى نشسته بود، محمدحســین کنعانى زادگان بعد از سپرى کردن یک 
فصل فاجعه بار، شانسى براى دعوت شــدن به تیم نداشت اما کارلوس که از 
ابتدا روند پیشــرفت این بازیکن را زیرنظر گرفته بود، او را به آخرین اردوى 
قبل از صعود به جام جهانى دعوت کرد. در روزهاى طردشدن از جمع آبى ها، 
کنعانى زادگان در کمپ تیم هاى ملى تمرین مى کرد و سرمربى پرتغالى اجازه 

نمى داد روند تمرین هاى مدافع جنوبى فوتبال ایران، قطع شود.
کارلوس اعتقاد زیادى بــه بازى کنعانــى زادگان دارد و همه آنچه در لیگ 
شانزدهم براى این بازیکن اتفاق افتاده، هنوز نظر کى روش را عوض نکرده 
است. یکســال قبل در چنین روزهایى، این مدافع هنوز بازیکن پرسپولیس 
بود و با این تیم تمرین مى کرد اما انتقال جنجالى به استقالل، مسیر زندگى و 
فوتبال او را تغییر داد. محمدحسین بعد از یک شروع ناامیدکننده در تیم جدید، 
به شدت مصدوم شد. اولین بازى هاى این بازیکن براى تیم منصوریان آنقدر 

ضعیف تر از حد انتظار بود که هواداران به خبر آســیب دیدگى او به چشم 
یک خبر خوب نگاه کردند. کنعانى زادگان تا نیم فصل از فهرست آبى ها 
خارج شد و در حالى که انتظار داشت در نیم فصل دوم براى این باشگاه 
به میدان برود، هرگز به فهرست استقالل راه داده نشد و سرانجام در 

جمع بازیکنان خروجى استقالل قرار گرفت.
پســر کى روش هنوز هم تیم جدیــدش را انتخاب نکــرده و در 
جســتجوى مقصد بعدى اش در فصل نقل و انتقاالت اســت. او 
بعد از ابراز پشیمانى از پیوستن به استقالل، دیگر در این باشگاه 
پذیرفته نخواهد شــد و به واســطه تصمیم فصل گذشته اش، 
در پرســپولیس نیز آینده اى نخواهد داشــت. کنعانى زادگان 
به عنوان یک ملى پوش، درخواســت مبلــغ قابل توجهى براى 

مختلف هنوز درباره قراردادش دارد اما تیم هاى 
این بازیکن به پذیرفتن ریســک خرید 

تصمیم نهایى نرسیده اند. او براى تبدیل شــدن به یکى از مسافران روسیه، 
باید فصل کامًال موفقیت آمیزى را پشــت سر بگذارد. چرا که نظر کى روش 

روى این بازیکن تا همیشه مثبت نخواهد ماند.
وى در گفتگویى در مورد تیم آینده اش گفت: «هنوز تصمیم نهایى را براى 
انتخاب تیم جدیدم نگرفته ام. منتظر هستم تا شاید این شانس را داشته باشم 
تا به فوتبال اروپا بروم و چند روزى صبر مى کنم. اگر شرایط براى رفتنم به 
اروپا فراهم نشد درنهایت با یکى از تیم هاى لیگ برترى قرارداد امضا خواهم 
کرد. فعًال وضعیتم مشخص نیست و عجله اى هم براى تصمیم گیرى ندارم. 
شــنیده ام که در لیســت مورد نظر على کریمى و چند باشگاه دیگر هستم، 
ولى واقعیت این است که تا االن از باشگاه نفت صحبتى با من انجام نشده 
است.  به هر حال من چند پیشنهاد دارم، ولى همه چیز را به مدیربرنامه هایم 
سپرده ام. امسال سال جام جهانى اســت و من به هیچ عنوان نمى خواهم در 
تصمیم گیرى عجله کنم. امیــدوارم بهترین انتخاب را انجام 

دهم.»
گفته مى شود باشگاه هاى نفت و سایپا  از مشتریان 
کنعانى زادگان هستند ولى وى در تالش است 
تا در لیگ برتــر در تیمى مطــرح  و مدعى 
مثل ســپاهان بازى کند. شــنیده هاى 
نصف جهــان حاکى از آن اســت که 
نزدیکان این بازیکن در تالش براى 
جلب نظر سپاهانى ها براى استخدام 
مدافع ســابق آبى ها هستند ولى 
تاکنون تالش هایشان بى نتیجه 

بوده است.

کنعانى زادگان به سپاهان پیشنهاد شد
هان حســین کنعانى زادگاندر این روزها به همراه دوستان خود در 
راى یافتن تیمى خوب و بزرگ است و تالش هایى را هم براى جلب 

چار و ورود به سپاهان انجام داده است.
گر هر مربى دیگــرى به جــاى کارلوس کــى روش روى نیمکت

 نشسته بود، محمدحســین کنعانى زادگان بعد از سپرى کردن یک 
جعه بار، شانسى براى دعوتشــدن به تیم نداشت اما کارلوس که از 
د پیشــرفت این بازیکن را زیرنظر گرفته بود، او را به آخرین اردوى 
صعود به جام جهانى دعوت کرد. در روزهاى طردشدن از جمع آبى ها، 
زادگان در کمپ تیم هاى ملى تمرین مى کرد و سرمربى پرتغالى اجازه 

روند تمرین هاى مدافع جنوبى فوتبال ایران، قطع شود.
همه آنچه در لیگ   اعتقاد زیادى بــه بازى کنعانــى زادگان دارد و
م براى این بازیکن اتفاق افتاده، هنوز نظر کى روش را عوض نکرده 
کســال قبل در چنین روزهایى، این مدافع هنوز بازیکن پرسپولیس 
ین تیم تمرین مى کرد اما انتقال جنجالى به استقالل، مسیر زندگى و 
و را تغییر داد. محمدحسین بعد از یک شروع ناامیدکننده در تیم جدید، 
 مصدوم شد. اولین بازى هاى این بازیکن براى تیم منصوریان آنقدر 

ر از حد انتظار بود که هواداران به خبر آســیب دیدگى او به چشم 
خوبنگاه کردند. کنعانى زادگان تا نیمفصلاز فهرست آبى ها 
د و در حالى که انتظار داشت در نیم فصل دوم براى این باشگاه 
ن برود، هرگز به فهرست استقالل راه داده نشد و سرانجام در 

یکنان خروجى استقالل قرار گرفت.
ى روش هنوز هم تیم جدیــدش را انتخاب نکــرده و در 
جوى مقصد بعدى اش در فصل نقل و انتقاالت اســت. او 
راز پشیمانى از پیوستن به استقالل، دیگر در این باشگاه 
 نخواهد شــد و به واســطه تصمیم فصل گذشته اش، 
ـپولیس نیز آینده اى نخواهد داشــت. کنعانى زادگان 
ن یک ملى پوش، درخواســت مبلــغ قابل توجهى براى 

مختلف هنوز درباره قراردادش دارد اما تیم هاى 
این بازیکن به پذیرفتن ریســک خرید 

تصمیم نهایى نرسیده اند. او براى تبدیل شــ
باید فصل کامًال موفقیت آمیزى را پشــت س
روى این بازیکن تا همیشه مثبت نخواهد ما
وى در گفتگویى در مورد تیم آینده اش گفت
انتخاب تیم جدیدم نگرفته ام. منتظر هستمت
مى به فوتبال اروپا بروم و چند روزىصبر تا
اروپا فراهم نشد درنهایت با یکى از تیم هاى

کرد. فعًال وضعیتم مشخص نیست و عجله اى
شــنیده ام که در لیســت مورد نظر على کر
ولى واقعیت این است که تا االن از باشگاه
دارم، ولى پیشنهاد است.  به هر حال منچند
م سپرده ام. امسال سال جام جهانى اســت و
تصمیم گیرى عجله کنم. امیـ

دهم.»
گفته مى شود باشگ
کنعانى زادگان
تا در لیگ بر
مثل ســپ
نصف ج
نزدیک
جلب
مد
تاک
بود

نصف جهان   ســخنان بازیکنان اســتقالل و 
پرسپولیس در تحقیر تیم حریف و خودشیرینى 
براى هواداران خــودى موضوعى بوده که به 
کرات حاشیه هایى براى دو تیم به وجود آورده 
و دلخورى هواداران ســرخابى را موجب شده 
اســت. در آخرین اتفاق رخ داده در این زمینه 
فرشاد احمدزاده براى چندمین بار در مصاحبه 
تصویرى خود از لحن توهین آمیزى نسبت به 
هواداران استقالل استفاده کرده که این بازتاب 
گســترده اى در صفحه هاى هوادارى آبى ها 
داشته است. او سال گذشته همین کار را انجام 
داده بود و از هواداران اســتقالل عذرخواهى 
کرده بود اما صحبت هــاى اخیرش در برنامه 
اسپانسر باشــگاه این بار هواداران استقالل را 
حسابى خشــمگین کرده است. گفته مى شود 

استقاللى ها قصد دارند از احمدزاده به کمیته 
اخالق شکایت کنند و همه منتظر هستند ببینند 
آیا محرومیتى نصیب این بازیکن مى شود. اگر 
بازیکنان دو تیم براى کســب محبوبیت و در 
بین هواداران تیمشان روش دیگرى را انتخاب 
کنند حاشیه هایى از این دست به شدت کاهش 

مى یابد. 

نصف جهان    دوئل کرانچار و برانکو که دو تن از 
بهترین مربیان خارجى  باشگاهى ایران و البته از 
مربیان نامدار فوتبال کرواسى هستند مى تواند 

یکى از نکات جذاب لیگ امسال باشد.
زالتکو کرانچار تیم سپاهان را براى ثبت موفقیتى 
دیگر آماده خواهد کرد .او یکى از کسانى است که 
سپاهان دوران لیگ حرفه اى را بدل به پر افتخار 
ترین تیم تاریخ لیگ حرفه اى کرد  و با کســب 
جامى که منجر به هت تریک قهرمانى شد یک 

تاریخ سازى ویژه در فوتبال ایران کرد.
کرانچار سال 88 براى هدایت پرسپولیس آمد اما 
شرایط نابسامان پرسپولیس آن سال باعث شد تا 
او نتواند در این تیم خوب کار کند وســر انجام از 
این تیم جدا شد .کرانچار در سال 90 با سپاهان 
قهرمان لیگ برتر ودر سال 91 با این تیم قهرمان 

مسابقات فوتبال جام حذفى شد.
امســال کار کرانچار با تیم ســپاهان سخت تر
 اســت. اگر او در سال 90 ســپاهان را قهرمان 
لیگ کرد به این خاطر بود که جز توان مربیگرى 
اش، وارث دو قهرمانــى متوالى وبهــره مند از 
توان بازیکنــان بزرگ وقهرمانــى دیده زیادى 
بود اما ســپاهان امروز تیمى است که در دو سال 
گذشته نتوانسته است بین تیم هاى باالنشین در 

مسابقات فوتبال لیگ برتر باشد.
امروز رقابت بین کروات ها در لیگ، زیباســت.
کرانچــار و برانکــو، آخرین مربیــان خارجى

 قهرمان در لیگ ایران هســتند، به جز این دو، 
از جمع قهرمان هاى گذشــته لیگ برتر نفراتى 
چون مجید جاللى، قلعه نویى، دایى و ویســى 
هم هستند، رقابت جذاب شــش مربى قهرمان 
در لیگ برتر کــه دو نفر از آنها کروات هســتند 
جذابیت هــاى ویژه خــود را خواهد داشــت. 
قطعًا پرســپولیس  نمى تواند بــه راحتى فصل 
گذشــته به قهرمانى فکر کند. چون که امسال
 تیم هایى مثل ســپاهان و ذوب آهن و مردانى 
همچون کرانچار  دیگر این اجازه را به ســرخ ها 

نمى دهند. 

یحیى گل محمدى و مجتبى حســینى در ذوب آهن زوج موفق و هماهنگى تشکیل داده بودند. 
خصوصیات اخالقى و فنى این دو نفر مکمل یکدیگر بود و همین باعث شده بود تا نتایج و البته 
نمایش هاى تیم ذوب آهن در لیگ هاى چهاردهم و پانزدهم خوب و چشم نواز باشد. حتى بسیارى 
معتقد بودند که تأثیر افکار و تمرینات حسینى در ذوب آهن بیشتر از گل محمدى است. نتایج 
یحیى گل محمدى با تیم اکسین البرز در لیگ یک بعد از جدایى اش از ذوب آهن هم تا حدود 
زیادى این نکته را تأیید کرد و مقایسه نتایج گل محمدى در ذوب آهن و اکسین البرز مى تواند 

ما را به نتیجه اى دقیق تر در این باره برساند.
در لیگ هاى چهاردهم و پانزدهم یحیى گل محمدى و مجتبى حســینى در کنار هم هدایت 

ذوب آهن را بر عهده داشــتند. البتــه دوران هفت هفته اى حضور این دو نفــر در ابتداى لیگ 
شانزدهم، به دلیل مشکالت ابتداى فصل و اســتعفاى قبول نشده گل محمدى در همان مقطع، 

در آمار کلى محاسبه نشده است. در مجموع این دو دوره، ذوب آهن از 60 بازى 25 برد، 
23 تساوى و 12 باخت به دست آورد و 55 درصد امتیازات موجود را کسب کرد.

اما در اکسین البرز که گل محمدى، حسینى را در کنار خود نداشت 
نتایجى ضعیف تر کسب کرد. او در 17 بازى روى نیمکت این تیم 

لیگ یکى نشست و شش برد، هشت تساوى و سه باخت به دست آورد 
و 51 درصد امتیازات را کسب کرد. فارغ از آمار و نتایج لیگ برتر، این دو 

نفر در کنار هم توانستند دو جام حذفى و دو سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان 
آسیا را براى ذوب آهن به ارمغان بیاورند.

حاال حضور این زوج موفــق روى نیمکت تیم تراکتورســازى مى تواند 
هواداران این تیم را امیدوارتر و به آینده و نتایج تیمشان خوشبین تر کند. 

حسینى هرگاه در کنار گل محمدى حضور داشته تأثیرات مثبتى روى 
افکار او و در نتیجه تیم تحت هدایتشــان داشته و به نظر مى رسد 
در تراکتورســازى هم باید منتظر چنین اتفاقى باشــیم. با حضور 
این دو نفر، تراکتورسازى مى تواند از روزهاى سخت و بحرانى 
پیش رو در نیم فصل اول به ســالمت عبور کند و در نیم فصل 

دوم اوج بگیرد.

رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد: 
قرعه کشى هفدهمین دوره لیگ برتر روز 18 

تیرماه برگزار مى شود
بهاروند اظهار داشــت: مراســم قرعه کشى 
هفدهمین دوره لیگ برتــر روز 18 تیرماه 96 
برگزار خواهد شــد و تیم هاى لیگ برترى در 
یک قرعه کشــى قانونمند حریفان خود را در 

فصل آینده مى شناسند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به تالش 
سازمان لیگ براى برگزارى جشنى شایسته 
براى مراسم برترین هاى لیگ شانزدهم عنوان 
کرد: جشن برترین هاى فصل گذشته فوتبال 
نیز روز 31 تیرماه برگزار خواهد شــد و من و 
همکارانم در سازمان لیگ در تالش هستیم که 
جشنى شایسته براى فوتبال ایران برگزار کنیم. 

یحیى گل محمدى و مجتبى حســینى در ذوب آهن زوج موفق و هماهنگى تشکیل داده بودند. 
خصوصیات اخالقى و فنى این دو نفر مکمل یکدیگر بود و همین باعث شده بود تا نتایج و البته 
نمایش هاى تیم ذوب آهن در لیگ هاى چهاردهم و پانزدهم خوب و چشم نواز باشد. حتى بسیارى 
معتقد بودند که تأثیر افکار و تمرینات حسینى در ذوب آهن بیشتر از گل محمدى است. نتایج 
یحیى گل محمدى با تیم اکسین البرز در لیگ یک بعد از جدایى اش از ذوب آهن هم تا حدود 
زیادى این نکته را تأیید کرد و مقایسه نتایج گل محمدى در ذوب آهن و اکسین البرز مى تواند 

ما را به نتیجه اى دقیق تر در این باره برساند.
در لیگ هاى چهاردهم و پانزدهم یحیى گل محمدى و مجتبى حســینى در کنار هم هدایت 

ذوب آهن را بر عهده داشــتند. البتــه دوران هفت هفته اى حضور این دو نفــر در ابتداى لیگ 
شانزدهم، به دلیل مشکالت ابتداى فصل و اســتعفاى قبولنشده گل محمدى در همان مقطع،

5 بازى 25 برد، 0در آمار کلى محاسبه نشده است. در مجموع این دو دوره، ذوب آهن از 60
5 باخت به دست آورد و 55 درصد امتیازات موجود را کسب کرد. 2 تساوى و 12 23

اما در اکسین البرز که گل محمدى، حسینى را در کنار خود نداشت 
تیم  7نتایجى ضعیف تر کسب کرد. او در 17 بازى روى نیمکت این

لیگ یکى نشست و شش برد، هشت تساوى و سه باخت به دست آورد 
51 درصد امتیازات را کسب کرد. فارغ از آمار و نتایج لیگ برتر، این دو  1و

نفر در کنار هم توانستند دو جام حذفى و دو سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان 
آسیا را براى ذوب آهن به ارمغان بیاورند.

حاال حضور این زوج موفــق روى نیمکت تیم تراکتورســازى مى تواند 
نتایج تیمشان خوشبین تر کند.  هواداران این تیم را امیدوارتر و به آینده و

حسینى هرگاه در کنار گل محمدى حضور داشته تأثیرات مثبتى روى 
افکار او و در نتیجه تیم تحت هدایتشــان داشته و به نظر مى رسد 
در تراکتورســازى هم باید منتظر چنین اتفاقى باشــیم. با حضور 
روزهاى سخت و بحرانى دو نفر، تراکتورسازىمى تواند از این
پیش رو در نیم فصل اول به ســالمت عبور کند و در نیم فصل 

دوم اوج بگیرد.

 حسینى را سفت بچسب!

در انتظار 
دوئل جذاب کروات ها

خودشیرینى بس است!

  18 تیر قرعه کشى لیگ برتر 

بازیکن جوان تیم ملى عراق با سرخپوشــان به توافق 
دوساله دست یافت و به زودى به اردوى این تیم اضافه 

خواهد شد.
«بشار رسن»، هافبک تیم ملى عراق که از چندى پیش 
زمزمه حضورش در جمع پرسپولیس به گوش مى رسید 
باالخره با اعالم مسئوالن این تیم قرارداد دوساله خود را 
با سرخپوشان به امضا رساند و به زودى به اردوى این تیم 

اضافه خواهد شد.
 هافبــک تهاجمى تیم ملى عراق که ســابقه حضور در 
تیم نیروى هوایــى این کشــور را دارد در پایان اردوى 
خارجى این تیم به تهران خواهد آمد تا رسمًا به عضویت 

سرخپوشان در بیاید.

 حمیدرضا صدر به بهانه وداع با عطاءا... بهمنش، 
محقق و مفسر ورزش، سال هاى زندگى اش را 

دوره کرده، سال هاى کنار ماندنش را...:
«کمى پس از انقالب بــراى دیدارش به ضلع 
شرقى جاده قدیم شــمیران باالتر از میرداماد 
در آن نان فانتزى فروشى مى شتافتیم. وقتى 
که 55 ساله بود. وقتى ناگهان حذف شده بود. 
مى خواستیم به بهانه اى پیاله اى از دریا بنوشیم 
و او حوصله حرف زدن نداشت. پشت آن دستگاه 
با همان عزت نفس پاســخ مى داد ولى نگاه و 
کالمش به ســردى مى زدند و تمایلى به دوره 
کردن گذشته نداشت. گاه و بیگاه نگاهش خالى 
مى شد، گاهى آمیخته به گالیه و غیظ و دوباره 
محبت جاى شــان را مى گرفت. خردمندى و 

آگاهى... و وراى همه آنها تلخى.
ما با صداى او جان گرفتــه بودیم. با صداى او 
بزرگ شــده بودیم. بخاطر او پاى رادیو چهار 
زانو نشســته و گزارش هایش را "واو" به "واو" 
گوش داده بودیم. اولین شخصیت رادیویى مان 
بود، اولین شخصیت رسانه اى مان. مرد تواناى 
رادیو. استاد بى چون و چراى میکروفن. مؤسس 
مکتبخانه گزارشگرى ورزش. ولى بزرگ تر از 

آنى بود که مى دیدیم، خیلى بزرگ تر.
 از پله پلــه هاى ورزش باال آمــده و آن را گره 
زده بود با تاریخ و فرهنگ. پسر به دنیا آمده در 
کرمانشاه 1302 شیفته ورزش بود و سرانجام 
در ســال هاى دبیرســتان طى یک مسابقه 
صحرانوردى اســتعدادش را عیان ساخت. آن 
سال ها معلمان ورزش، چشم و چراغ مدارس 
بودند. مربى او هم على دادائى بود. دبیر ورزشى 
در کرمانشاه که همیشه خود را وامدار او خواند. 
به تهران آمد، ولى پایتخــت جورى که تصور
 مى کرد نبود. مى خواست در دو و میدانى پرواز 
کند و مى دیــد پرهایش را مــى بندند. بعدها 
در نقد احمد ایزدپنــاه - از بنیانگذاران ورزش
 دو و میدانى- در ایران نوشت"... نه خودش به 
کار مثبت عالقه داشــت و نه اینکه اطالعات 
وسیعى داشــت که در اختیار ورزشکاران دو و 
میدانى بگذارد". با این وصف ســه سال پیاپى 
قهرمان 1500 متر تهران شــد. در شــهریور 
1324 قهرمان مسابقه "مرد امروز" شد. دوید 
و دوید به قول خودش یک مشت مدال آهنى 
جمع کرد و یک جام مسى. با افتادگى مى گفت 
دویدن 1500 متر در چهار دقیقه و 29 ثانیه که 

هنرى نداشت.
 به کوهنــوردى روى آورد. قله دماوند 
را فتح کرد. ســپس فصل دیگرى گشود: 
تحقق، تفحص و نوشتن. نخستین مقاله اش 
را در مجله "نیرو و راســتى" نوشــت و به نقد 
و کالبد شــکافى فعالیت هــاى ایزدپناه در دو 
و میدانى پرداخت.  ســپس صفحه ورزشــى 
مجلــه "امیــد ایــران" را در دســت گرفت. 
در شــهریور 1335 مســئول صفحه ورزشى 
روزنامه اطالعات شــد که همکارى اش 40 
روز دوام آورد. از 1337 بــراى مجلــه کیهان 
ورزشى نوشت. در واژه ها و جمله هایش پیش 
بردن زمانه اش جارى بود. با قلمش در بهاریه 
کیهان ورزشى همان سال نوشت "... سال نو 
بشارت داد سیاهى رفت و روشنى و نشاط مژده 
پیروزى آورده"، نوشــت  "... هر سیاهپوستى 

سریع نمى دود و هر سپید پوستى هم بى استعداد 
نیست"، نوشت: "... ما داستان پلیسى و جنایى را 
خوب مى خوانیم و جدول کلمات متقاطع را به 
راحتى حل مى کنیم، اما به آمار و ارقام توجهى 
نداریم".کار کــرد و کار. قانع نشــد به ظاهر و 
ســطح. کتابخانه اى داشــت به وسعت بزرگ 
ترین کتابخانه ها. یادداشت هایى داشت براى

 دوره کردن همه ورزش ها.
از همــان دوران در رادیــو آغاز بــه کار کرد و

 پشت میکروفن رفت. با کالم او شیفته فوتبال 
شــدیم. با صداى او رقابت هاى کشتى را دنبال 
کردیم. با توصیفات او صحنه ها را تصور کردیم. 
حرکات و ضربه هاى بازیکنــان را در کلمات او 
مجســم کردیم. با توصیفات و تشبیهاتش. با 
جمله هاى سنجیده اش. با صداى پرطنین و خش 
دارش. با کالم گرم و نفوذ کننده اش. ســیالب 
کلماتش آهنگین بودند، همینطور باال و پایین 
رفتن صدایش. با او هیجان زده شدیم و مفهوم 
انتظار و تعلیق را فهمیدیم. ناظر نکته بینى بود 
که از نماى دورى همه چیز را مى دید و در نماى 
نزدیک ســایه روشــن ها را براى مان توصیف 
مى کرد. اســتاد توصیف جزئیاتى براى تجسم 
کردن بود. گاهى طى گزارش هایش احســاس 
مى کردیم همراه بازیکنان دویــده ایم. تنه به 
تنه شان شده ایم. توپ جلوى پاى مان قرار گرفته. 
باید بازیکن حریف را دریبل بزنیم. باید گل بزنیم. 
با صداى او توپ را از دست داده و دوباره به چنگ 

مى آوردیم.
 طــى همه ســال هاى آخــر خانه نشــینى -
 سال هایى به وسعت چند دهه -  هر بار فرصت 
دیــدارش مهیا شــد ترجیــح داد از فرزندانش 
حرف بزند، از ســامن و بهنــام و الدن که میان 
فرزندانش این نام هــا در یادم مانده، از امیدهاى 
زندگى اش. نمى خواست او را به گذشته برگردانیم 
و ما نمى توانســتیم او را به گذشته برنگردانیم.

 مى خواستیم ناامیدمان نکند. مى خواستیم  دوباره 
توشه اى به دستمان دهد. گذشــته مان را با او 
ساخته بودیم. با عطا بهمنش... و مى دیدیم که 
دارد مى رود و خداحافظى اش طوالنى شــده. 

طوالنى و تلخ.
مى خواهم تصور کنم هنوز کنــار زمین امجدیه 
پشت میکروفن ایســتاده. ایســتاده و توصیف

 مى کنــد و تشــبیه. با همــان صــداى گرم 
خش دارش... ولى رفته و ما را تنها گذاشــته. عطا 
بهمنش متولد 1302 در کرمانشاه در تیر 1396 در 
تهران وداع کرده و رفته. رفته و نشانى از تابستان 

برجاى نمانده.»

وداع با عطاءا... بهمنش  

اولین گل در اولین مســابقه تدارکاتى فصل استقالل، 
ســهم مهاجم تازه وارد این تیم شد. حسن بیت سعید با 
بازکردن دروازه نساجى مازندران در مسابقه  اخیر این 
تیم، ثابت کرد که براى تطبیق یافتن با نقشه هاى فنى 

منصوریان به زمان زیادى نیاز ندارد. تردیدى وجود 

ندارد که اهمیت درخشیدن در این نبرد تدارکاتى، هرگز 
به اندازه مسابقه هاى رسمى نیســت اما فرصت طلبى 
حسن بیت سعید در اولین مســابقه با پیراهن استقالل، 
نشانه هاى امیدوارکننده اى را براى هواداران این باشگاه 

به وجود آورد.
ستاره فصل گذشته اســتقالل خوزستان، متخصص 
رقم زدن شــروع رؤیایى در لیگ برتر اســت. دو سال 
قبل، اولین حضور او در لیگ برتر با پیراهن اســتقالل 
خوزستان شکل گرفت. او در دومین هفته لیگ پانزدهم، 
دو بار دروازه پرسپولیس را باز کرد تا با شکست دادن تیم 
برانکو، خودش را در قامت یک پدیده به فوتبال ایران 
معرفى کرد. این سناریو درست یکسال بعد نیز تکرار شد. 
این بار حسن بیت سعید در هفته دوم لیگ برتر موفق شد 
دو بار دروازه حریف را باز کند. قربانى حسن در هفته دوم 
لیگ شانزدهم، تیمى بود که او حاال براى آن به میدان 
مى رود. کمتر از سه هفته تا شروع فصل جدید لیگ برتر، 
اســتقاللى ها در انتظار اوج گیرى زودهنگام حســن 

بیت سعید هستند. مهاجمى که عادت دارد 
فصل را با نابودکردن سخت ترین 

رقبا آغاز کند. 

بشار باالخره سرخ شد  فوق تخصص شروع رؤیایى
ر
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اولین گل در اولین مســابقه تدارکاتى فصل استقالل، 
بیتسعید با  مهاجم تازه وارد این تیمشد. حسن ســهم
بازکردن دروازه نساجى مازندران در مسابقه  اخیر این 
تیم، ثابت کرد که براى تطبیق یافتن با نقشه هاى فنى 

منصوریان به زمان زیادى نیاز ندارد. تردیدى وجود

ندارد که اهمیت درخشیدن در این نبرد تدارکاتى، هرگز 
اندازه مسابقه هاى رسمى نیســت اما فرصت طلبى  به
حسن بیت سعید در اولین مســابقه با پیراهن استقالل، 
نشانه هاى امیدوارکننده اى را براى هواداران این باشگاه 

به وجود آورد.
ستاره فصل گذشته اســتقالل خوزستان، متخصص 
رقم زدن شــروع رؤیایى در لیگ برتر اســت. دو سال 
قبل، اولین حضور او در لیگ برتر با پیراهن اســتقالل 
خوزستان شکل گرفت. او در دومین هفته لیگ پانزدهم، 
دو بار دروازه پرسپولیس را باز کرد تا با شکست دادن تیم 
برانکو، خودش را در قامت یک پدیده به فوتبال ایران 
معرفى کرد. این سناریو درست یکسال بعد نیز تکرار شد. 
این بار حسن بیت سعید در هفته دوم لیگ برترموفق شد 
دو بار دروازه حریف را باز کند. قربانى حسن در هفته دوم 
لیگ شانزدهم، تیمى بود که او حاال براى آن به میدان 
مىرود. کمتر از سه هفته تا شروع فصل جدید لیگ برتر،

اســتقاللى ها در انتظار اوج گیرى زودهنگام حســن 

بیت سعید هستند. مهاجمى که عادت دارد 
فصل را با نابودکردن سخت ترین

رقبا آغاز کند. 
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چهل تکه

دختر نوجوان که از سوى دو جوان شرور در ایالت «کالیفرنیا» 
جنوبى ربوده شده بود در فرصتى مناسب و با زیرکى، خود را از 

خودروى تبهکاران بیرون انداخت و نجات یافت.
این دو جوان تبهــکار پس از ربودن دختر 12 ســاله در حال 
فراربودند که ناگهان گروگانشان در فرصتى مناسب و هنگامى 
که سرعت خودرو کم شده بود خود را بیرون انداخت و موفق 

به فرار شد.
دخترك پس از فرار، خود را به پلیس رساند و همزمان با شرح 
ماجرا به افســر پرونده گفت که آدم ربایان را بارها در نزدیکى 
مدرسه اش دیده بود. به  همین خاطر تصویر کاملى از دو متهم 
به پلیس داد.با توجه به فرارى بودن دو آدم رباى ناشى، پلیس با 
انتشار تصویر چهره نگارى شده آنها، از مردم کالیفرنیا خواست 

در صورت داشتن هر گونه اطالعاتى با پلیس تماس بگیرند.

بوکسور مشهور بریتانیایى که در چند برنامه تلویزیونى قدیمى 
نیز نقش هاى کلیدى داشته است توسط افسران پلیس اسپانیا 
به جرم قتل همســرش بازداشت شــد. بنا بر گزارش هاى 
پلیس، این زوج در اســپانیا زندگى مى کردند و جسد قربانى 
«دانا کولى » 47 ساله همسر ســابق این بوکسور نیز توسط 

افسران پلیس در آپارتمانى در منطقه موگان پیدا شده است.
گفتنى است؛ این زوج مدتى بود که از یکدیگر جدا شده بودند و 
قاتل پس از مالقاتى که در خانه قربانى با وى داشته با او درگیر 

شده و این زن را به باد کتک گرفته است.
افسران پلیس این بوکســور قاتل را در خانه اش هنگامى که 
در حال تماشاى تلویزیون بوده است دستگیر کرده اند. قاتل 
«جیمز براکس» اکنون 80 ساله است و براى انجام تحقیقات 

بیشتر تحت بازجویى پلیس قرار گرفته است.

پلیس برزیل مى گوید پس از حدود 30 سال جستجو توانسته «لوئیز 
کارلوس دا روچا»، ســرکرده بزرگ قاچاق مواد مخدر را بازداشت 
کند. روچا با جراحى صورت و تغییر هویت توانسته بود سه دهه خود 
را پنهان کند. از لوئیز کارلوس دا روچا که به «وایت هد» (سفیدسر) 
نیز شهرت دارد به عنوان امپراتور تولید کوکایین در آمریکاى جنوبى 
یاد مى شود. پلیس فدرال برزیل مى گوید که پس از بازداشت، حکم 

تحمل بیش از 50 سال زندان به دست لوئیز روچا داده شده است. 
روچا که یکى از بزرگ ترین قاچاقچیان تاریخ نامیده شده است پس 
از تغییر چهره با نام جعلى «ویتور لوئیز دا موراس» زندگى مى کرد 
اما باالخره پلیس توانست با مقایسه عکس هاى قدیمى او به هویت 

واقعى اش پى ببرد.
باند تبهکارى بزرگ لوئیز روچا در بولیوى، کلمبیا و پرو، کوکایین 

تولید و آن را به اروپا و آمریکا قاچاق مى کرده است.

دستگیرى امپراتور کوکایین در برزیل بوکسور دیوانه، زنش را کشت گروگان12 ساله فرار کرد 030201

پســر اســید پاش پس از 11 روز ســکوت پرده از ماجراى اسیدپاشــى انتقــام جویانه اش
 برداشت.

این حادثه نیمه شــب 31خرداد ماه رخ داد. آن شب جوان 19ســاله اى همراه دوستش داخل 
خودروى اپتیمــا در یکى از خیابان هاى شــرق تهران نشســته بودند که مرد جوانى ســوار 
بر ماشــینش به آنها نزدیک شد. او از جوان 19 ســاله که روى صندلى شــاگرد نشسته بود، 
خواســت تا شیشــه را پایین بیاورد و پس از آن به روى وى و خودروى اپتیما اســید پاشید و

فرارکرد.
پس از این حادثه جوان مصدوم به بیمارســتان منتقل و مشــخص شــد که از ناحیه صورت 
و دســت دچار 12درصد سوختگى شــده اســت. از ســوى دیگر کارآگاهان اداره شانزدهم 
پلیس آگاهى بــا بررســى هاى تخصصى متهــم را شناســایى و دســتگیر کردنــد. او در 
بازجویى ها به اسیدپاشــى اقرار کرد اما درخصوص انگیزه اش ســکوت کــرده بود و حرفى

نمى زد.
تا اینکه متهم به دادسراى جنایى تهران منتقل شــد و وقتى پیش روى قاضى قرار گرفت، از 

انگیزه اش براى اسیدپاشى گفت و مدعى شد: «قربانى حادثه از دوستانم بود. خیلى با هم رابطه 
خوبى داشــتیم تا اینکه مدتى قبل توهمات عجیبى ســراغم آمد و تصور مى کردم که دوستم 
خواهرم را مورد آزار و اذیت قرار داده اســت. همین شــد که تصمیم گرفتم با تهیه اسید از او 

انتقام بگیرم.»
متهم چنین انگیزه اى را مطرح کرد و سعى داشــت خود را مجنون نشان دهد اما وقتى قاضى 
گفت که براى اثبات ادعایش مدرکى دارد؟ متهم پاسخ منفى داد. در ادامه قاضى به بازجویى از او 
ادامه داد تا اینکه پسر جوان گفت: «دوستم(قربانى اسیدپاشى) چند ماه قبل با جوانى که خودروى 
اپتیما داشت، دوست شده بود. رابطه آنها به حدى صمیمى شد که دیگر با من کمتر رفت وآمد 
مى کرد. از طرفى من فکر مى کردم که دوستم مزاحم خواهرم شده بود. تصور مى کردم دوست 

جدیدش یعنى راننده اپتیما روى او تأثیر گذاشته است.»
وى ادامه داد: «یک روز پیش از حادثه نزد دوستم رفتم و به او گوشزد کردم تا رابطه با دوست 
جدیدش را به هم بزند اما او قبول نکرد. دوســتم از وقتى با او صمیمى شده انگار یک آدم دیگر 
شــده. حتى بارها مى دیدم که موسیقى لس آنجلســى گوش مى دهد و این موضوع مرا اذیت 

مى کرد. همه اینها باعث شــد کــه از او کینه 
به دل بگیرم و نقشه اسیدپاشــى بکشم. روز 

قبل از حادثه، اســید خریــدم و آن را داخل 
ظرفى ریختم. آن شــب دوستم را تعقیب
کردم و وقتى دیدم راننده اپتیما به دنبالش 
آمده به ســمت او رفتم و نقشــه را اجرا 
کردم که بخشــى از اســید روى ماشین 
اپتیما ریخت و به آن خســارت وارد شد.» 
بنــا بــه ایــن گــزارش، متهــم پــس

 از بازگــو کردن انگیــزه اش با قرار 
قانونى در اختیار اداره آگاهى قرار 

گرفت.

زن جوان براى تنبیه شوهرش سناریوى عجیبى را 
طراحى و همسرش را عامل دو جنایت معرفى کرد. 
این پرونده از ســحرگاه دوم تیر و به دنبال تماس 
زن جوانى با پلیس در دســتور کار قرار گرفت.او در 
اظهــارات هولناکى ادعا کرد شــوهرش دو نفر از 
طلبکاران خود را کشته و اجساد آنها را در بیابان هاى 
اطراف محله «ازگل» دفن کرده است. با گزارش این 
جنایت تیمى از مأموران راهى خانه مورد نظر شدند و 

شوهراین زن را بازداشت کردند.
مرد میانسال که مدیر یک شرکتى خصوصى است 
درحالى که از دستگیرى و شنیدن اتهامش شوکه 
شده بود از ابتدا منکر هر گونه جنایتى شد.او زمانى 
که مقابل بازپرس شعبه ششم دادسراى امور جنایى  
تهران ایستاد گفت: «همسرم مشکل شدید روحى 
دارد و وقتى باهم اختــالف پیدا مى کنیم، کارهاى 
عجیب  وغریبى انجام مى دهد. دیشب هم درباره 
تغییر محل شرکت جروبحثمان شد و او براى انتقام 
از من چنین ادعایى را مطرح کرد. او حتى به من گفت 
مى خواهم تو را زندان بیاندازم و بعد رضایت دهم تا 
کمى حالت گرفته شود. او تصور مى کند که آزادى ام 
به رضایت او بســتگى دارد به همین دلیل هم این 

اتهام هاى بى پایه واساس را زده است.»
با وجودى که پســر 17 ســاله این زن و شوهر نیز 
اظهارات پدرش را تأیید کرده بود، بازپرس محسن 
مدیر روستا ضمن آزادى متهم با قرار وثیقه، دستور 
بررســى ادعاهاى زن را صادر کرد. اما تحقیقات 
نشان داد در بازه زمانى که زن جوان ادعا کرده بود 
شوهرش مرتکب قتل شده است گزارش گم شدن یا 
کشف جسدى در منطقه ازگل وجود نداشته و همین 

امر مهر تأییدى بر اظهارات مرد نگونبخت بود.
همزمان بــا تکمیل تحقیقــات، زن جــوان نیز 
به دادســراى جنایى احضارشد و شــهادت داد که 
بخاطرعصبانیت وناراحتى شــدید ایــن توطئه را 
چیده تا شوهرش را تنبیه کند. او به بازپرس گفت: 
«با شوهرم اختالف داشتم و مى خواستم از او انتقام 
بگیرم. وقتى این موضوع را با دختر خاله ام در میان 
گذاشتم او این نقشــه را برایم کشید. دختر خاله ام 
مى گفت همسرت را یک شب بازداشت مى کنند و 
اینطور مى توانى حالش را بگیرى. من هم همانطور 
که او گفته بود عمل کردم اما وقتى دیدم موضوع 
جدى شد، عذاب وجدان گرفتم و به اینجا آمدم تا 

واقعیت را بگویم.» 
بنا به این گزارش، بــا اظهارات این زن و همچنین 
اعالم نتیجه تحقیقات پلیســى شوهر این زن آزاد 
شد وبه دلیل اینکه او ازهمسرش شکایت نداشت 

پرونده مختومه شد.

روز 17 اسفندماه سال گذشته زنى با مراجعه به کالنترى 127 نارمک به 
مأمورین اعالم کرد توسط مدیر یک بنگاه مسکن به نام «امالك یاس» 

مورد کالهبردارى قرار گرفته است .
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع «کالهبردارى» و به دســتور 
بازپرس شــعبه شــانزدهم دادســراى ناحیه 4 تهران، پرونده جهت 
رســیدگى در اختیار پایگاه چهــارم پلیس آگاهى تهــران بزرگ قرار

 گرفت.
شــاکیه با حضور در پایگاه چهــارم پلیس آگاهــى در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: «چنــدى پیش در میان نیازمندى هــاى روزنامه... 
به آگهــى اجاره یک واحد مســکونى با شــرایط مناســب در منطقه 

تهرانپــارس برخورد کــردم. با شــماره تماس داخــل آگهى تماس 
گرفته و متوجه شــدم شــماره تماس یــک بنگاه در خیابان مســیل 
جاجرود اســت؛ به بنگاه امالك یاس در خیابان یــاس رفته و در آنجا

 مدیر جــوان بنگاه مدعى شــد کــه واحــدى مســکونى اش را با 
شــرایط ودیعــه کامــل در منطقــه تهرانپــارس اجاره مــى دهد، 
پس از بازدیــد واحد مســکونى مذکــور، قولنامــه اجاره ســالیانه 
را تنظیم و مبلــغ داخل قرارداد را نیز (با شــرایط رهــن کامل منزل) 
به حســاب مدیر بنگاه واریز کردم. پــس از آن خانه بــه من تحویل 
داده شــد و مــن بعد از گذشــت چنــد روز به آنجا اســباب کشــى 

کردم.»

مالباخته در خصوص نحوه اطالع از کالهبردارى به کارآگاهان گفت: 
«مدت کوتاهى از اجاره خانه توسط من نگذشته بود که یک روز زنگ 
خانه به صدا درآمد؛ شخصى خودش را صاحبخانه معرفى کرد و عنوان 
داشت که خانه را با شــرایط پرداخت کرایه ماهیانه به مبلغ دو میلیون 
تومان به مدیــر بنگاه اجاره داده اســت. با اطالع از ایــن موضوع، به 
بنگاه یاس رفتیم اما بنگاه تعطیل بــود؛ آن زمان بود که فهمیدم مورد 

کالهبردارى قرار گرفتم.»
با توجه به محتویــات پرونده، کارآگاهــان در اولین اقــدام به بنگاه 
امالك یاس در خیابان مســیل جاجرود رفتنــد و در همان تحقیقات 
اولیه اطالع پیــدا کردند که این بنــگاه کمتر از دو مــاه در این محل 
فعالیت داشــته و پس از آن نیز تعطیل شــده اســت؛ در تحقیقات از 
مالک واقعى این محل مشخص شد شــخصى به نام «فرشاد . الف» 
(30 ســاله – مدیر متوارى شــده بنگاه) این مغازه را بــه عنوان مغازه 
رنگ فروشى اجاره کرده است. در ادامه مشــخص شد که بنگاه یاس 
نیز فاقد هرگونه مجوز قانونى از ســوى صنف اتحادیه امالك تهران

 است.
در ادامه رسیدگى به پرونده، با بررسى سوابق «فرشاد . الف» مشخص 
شد او از مجرمین سابقه دارى است که در طول پنج سال گذشته بارها 
به اتهام کالهبردارى، ســرقت، جعل و صدور چک بالمحل دستگیر و 
روانه زندان شــده و آخرین بار با تأمین قرار قانونى از زندان آزاد و از آن 

زمان متوارى شده است.
کارآگاهان پایگاه چهارم آگاهى با بررسى سوابق «فرشاد . الف» اقدام 
به شناســایى آخرین مخفیگاه وى در منطقه تهرانپــارس کردند و در 

تحقیقات پلیســى اطالع پیدا کردند که وى از این مکان متوارى شده 
است.

سرانجام با انجام اقدامات ویژه پلیسى، آخرین مخفیگاه «فرشاد . الف» 
در منطقه افسریه شناســایى شــد و  وى روز چهارم خردادماه امسال 

دستگیر و به پایگاه چهارم پلیس آگاهى منتقل شد.
متهم در همــان تحقیقات اولیــه صراحتًا به کالهبردارى از شــاکى 
پرونــده و همچنین چندین فقــره کالهبردارى مشــابه اعتراف کرد 
و عنوان داشــت: «پس از شناسایى واحدهاى اســتیجارى با شرایط 
پرداخت کرایــه ماهیانه، آنهــا را اجاره مى کردم و پــس از آن آگهى 
اجاره همان ملک را این بار با شــرایط رهن کامل در روزنامه ها چاپ

 مى کردم؛ به همین شــیوه و شــگرد و درکمتر از چند ماه توانســتم 
چندین خانه را به چندین نفر اجاره دهم و ده ها میلیون تومان به دست 

بیاورم.»
ســرهنگ کارآگاه فخرالدین افراســیابى، رئیس پایگاه چهارم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: «با توجه به اعتراف صریح 
متهم به کالهبردارى هاى مشــابه و با بررســى پرونده هاى مشابه، 
کارآگاهان موفق به شناســایى تعداد دیگرى از شکات و مالباختگانى 
شدند که توســط مدیر بنگاه امالك یاس و دقیقًا به این شیوه و شگرد 
مورد کالهبردارى قرار گرفته بودند و متهــم پرونده نیز پس از مواجه 

حضــورى، صراحتًا به 
کالهبــردارى از این 
افراد اعتراف کرده

 است.»

توطئه میلیونى 
در بنگاه امالك کاغذى

فکر مى کردم دوستم مزاحم خواهرم شده بود 
با هم رابطه 
 که دوستم 
ه اسید از او 

قتى قاضى 
زجویى از او 
که خودروى 
ر رفت وآمد 
ردم دوست 

با دوست  ه
ک آدم دیگر

ع مرا اذیت 

مى کرد. همه اینها باعث شــد کــه از او کینه 
به دل بگیرم و نقشه اسیدپاشــى بکشم. روز 

قبل از حادثه، اســید خریــدم و آن را داخل
ظرفى ریختم. آن شــب دوستم را تعقیب
کردم و وقتى دیدم راننده اپتیما به دنبالش 
آمده به ســمت او رفتم و نقشــه را اجرا 
کردم که بخشــى از اســید روى ماشین 
به آن خســارت وارد شد.»  اپتیما ریخت و
بنــا بــه ایــن گــزارش، متهــم پــس

 از بازگــو کردن انگیــزه اش با قرار 
قانونى در اختیار اداره آگاهى قرار 

گرفت.
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جعل و صدور چک بالمحل دستگیر و
أمین قرار قانونى از زندان آزاد و از آن 

 بررسى سوابق «فرشاد . الف» اقدام 
ى در منطقه تهرانپــارس کردند و در 

مورد کالهبردارى قرار گرفته بودند و متهــم پرونده نیز پس از مواجه 
حضــورى، صراحتًا به 
این کالهبــردارى از
افراد اعتراف کرده

 است.»

شده بود 

 تنبیه عجیب مدیر پولدار 
شرکت خصوصى 

زمستان سال گذشته مردى میانسال در شعبه 9 بازپرسى دادسراى جنایى 
تهران حاضر شــد و از افرادى بــه اتهام آدم  ربایى و ناکامى در ســوءقصد 

شکایت کرد.
به گزارش جام جم،همزمان با تشــکیل پرونده قضائى با دســتور بازپرس 
سهرابى، پرونده در اختیار مأموران اداره 11 پلیس آگاهى تهران قرار گرفت.
در این مرحله مأموران به تحقیق از شــاکى که مردى پولدار بود، پرداختند 
که معلوم شــد او در زمینه خرید و فروش خودرو فعالیت دارد. شاکى زمانى 
که به مالقات نامزدش رفته بود، توسط افرادى ربوده و به شهرى در غرب 

کشور منتقل شد.
آدم ربایان از شاکى 200 میلیون تومان خواسته بودند اما زمانى که نتوانستند 
به هدف خود برسند، گروگان را با چاقو مجروح کردند. بعد او را در داخل قبرى 
حلق آویز کرده و گریخته بودند. مرد مجروح به سختى طناب دور گردنش را 

باز و خود را از عمق قبر نجات داده بود.
در ادامــه تحقیقات پلیســى، خودروى ســرقتى به دلیل ســرعت باال در 
یکى از آزادراه هاى اطراف تهران متوقف شــد، اما دو سرنشــین آن با جا 
گذاشــتن خودرو فرارکردند که بعد از چند روز بازداشــت شــده و مدعى 
شدند خودرو را دوست دیگرشــان به آنها امانت داده و نمى دانستند سرقتى

 است.
در مرحله بعدى تحقیقات، دوست این دو نفر به نام «سعید» نیز اردیبهشت 
امسال بازداشت شد و در جریان تحقیقات مدعى شد در روز آدم ربایى با دیگر 
اعضاى باند همراه بوده، اما بعد از ساعاتى بازگشته است و دو همدستش که 

اکنون فرارى هستند مرد میانســال را به خارج از تهران منتقل و به جانش 
سوء قصد کرده اند.

جستجوها براى دستگیرى دو عضو اصلى باند آدم ربایى ادامه داشت تا اینکه 

پس ازگذشت شــش ماه از این ماجرا، مأموران «وحید»، یکى از دو متهم 
فرارى را در حالى که در خیابان با چند نفر درگیر شده و در حال کتک کارى 
بود، بازداشت کردند. با انتقال او به کالنترى معلوم شد وى به اتهام آدم ربایى 
تحت تعقیب است. بنابراین متهم براى ادامه تحقیقات به شعبه نهم بازپرسى 

دادسراى جنایى تهران منتقل شد.
مرد آدم ربا به قاضى پرونده گفت: «من با دختر جوانى در خیابان آشنا شدم و 
دوستى مان ادامه پیدا کرد. قرار بود شرایطم که بهتر شد، با هم ازدواج کنیم. 
چندى پیش متوجه شــدم او با مرد پولدارى نامزد کرده و قرار است با هم 
ازدواج کنند. دختر مورد عالقه ام به من مى گفت راضى به این ازدواج نیست. 
من و دوستانم قصد آدم ربایى نداشــتیم، فقط مى خواستیم با مرد میانسال 

حرف بزنیم که از ازدواج با دختر مورد عالقه ام منصرف شود.»
وى ادامه داد: «آن روز من و دوســتانم بعد از تماس دختر مورد عالقه ام به 
مقابل خانه اش رفتیم. نامزد او را به بهانه اینکه خودرویش را بد جایى پارك 
کرده به خیابان کشــاندیم. زمانى که او ســوار خودرویش شد، ما نیز سوار 
شدیم. به او گفتیم مشکلى برایش پیش نمى آید و مى خواهیم حرف بزنیم. 
در میانه راه با هم دعوا کردیم. خودروى او را به دو نفر از دوســتانم تحویل 
دادیم و همراه آن مرد سوار خودروى خودمان شدیم. وانمود کردیم باغى در 
روستا داریم و بهتر است در آنجا با هم حرف بزنیم. او را به همانجا بردیم. مرد 
میانسال مى خواست فرار کند که با ما درگیر شد. من هم از ترس اینکه ماجرا 
لو برود، او را با ضربه هاى چاقو زدم. با دوستم دست و پایش را با طناب بستیم 
و طنابى هم دور گردنش انداخته و به داخل گودالى انداختیم و فرار کردیم. 
نمى خواستیم آدم ربایى کنیم. فقط مى خواستیم او را بترسانیم که دختر مورد 

عالقه ام را فراموش کند.»
متهم با قرار قانونى براى ادامه تحقیقات تحویل اداره آگاهى شــد و دیگر 

همدست فرارى او تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.

مرد  را در قبر دار زدند 
ســاعت 22و 30 دقیقه شــب یک شــنبه گذشــته 
شــهروندان در تمــاس بــا پلیــس 110، از وقــوع 
جنایتــى هولنــاك در انتهــاى پنجتن 83 مشــهد 
 خبر دادنــد. در پــى دریافت ایــن خبــر، مأموران 
کالنتــرى پنجتن براى بررســى موضــوع به محل 
اعــالم شــده عزیمــت کردند و بــا تأیید درســتى 
خبر، ماجــرا را بــه قاضى ویــژه قتل عمــد اطالع 

دادند. 
دقایقى بعــد نورافکن هاى مأموران بررســى صحنه 
جرم، فضاى زمین هاى بایر منطقه را روشــن کرد و 
تحقیقات میدانى توسط قاضى کاظم میرزایى آغاز شد. 
بررسى هاى مقدماتى نشان مى داد جوان 28 ساله اى 
با ضربات متعدد شیئى ســخت و برنده شبیه خنجر به 

قتل رسیده است.
 این درحالى بود که آثار بریدگــى عمیق روى گردن 
مقتول وجود داشــت و خون زیــادى در محل ریخته 
بود. ضربات مرگبار و برخى خراشــیدگى ها با شــىء 
نوك تیز حاکى از آن بود که مقتول قصد دفاع از خود 
را داشــته اســت اما عامل یا عامالن جنایت، فرصت 
هرگونه عکس العملى را از وى گرفته اند. لحظاتى بعد 
اهالى محل سخن از موتورسوارانى به میان آوردند که

 بــا ســرعت از محــل گریخته انــد. اینگونــه بود
 کــه نورافکن ها به ســوى زمین هــاى بایر چرخید 
اما اثرى از موتورســیکلت در محل باقــى نمانده بود. 
ساعتى بعد کارآگاهان در گفتگو با اهالى محل موفق 
شدند هویت مقتول را شناســایى کنند و بدین ترتیب 
تحقیقات در این بــاره ادامه یافت. ایــن درحالى بود 
که یک دســتگاه گوشــى تلفن همراه نیــز در محل 
رها شدن جسد پیدا و براى انجام بررسى هاى پلیسى 
تحویل کارآگاهان شد.عقربه هاى ساعت از نیمه شب 
گذشته بود که با انجام یکســرى تحقیقات مقدماتى، 
ســرنخ هایى از این پرونــده جنایى به دســت آمد و 
کارآگاهان با صدور دستوراتى از سوى قاضى میرزایى، 
دو جوان را به عنوان مظنون دســتگیر کردند و به مقر 

انتظامى انتقال دادند.  
یکى از مظنونان که نقطــه اى از بدنش خون آلود بود 
گفت: «بخاطر حادثه اى که شــب قبل از کشف جسد 
برایم رخ داد، قســمتى از دستم خونى شــد اما چون 
پزشــک معالج گفت که نباید تا بهبــودى محل زخم 
را شستشــو بدهى من هــم خون ها را نشســته ام.» 
بررسى هاى بیشتر درباره این جنایت هولناك همچنان 

ادامه دارد.

جسدى با گردن بریده در بلوار «پنجتن» مشهد
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شــهر کن فرانســه میزبان بــزرگ تریــن گردهمایى 
متخصصــان، طراحــان، شــرکت هــاى دیجیتــال و 
بازاریابان اســت. این کارشناسان براى بررســى نوآورى ها 
و چالــش هــا و همچنین ترســیم خطــوط آینــده دنیاى 
دیجیتال در «جشــنواره بیــن المللى خالقیــت الینز کن» 
 (Cannes Lions International Festival of Creativity)

جمع شده اند.
گردهمایى «الینز» (Lions) مکانى براى تحلیل جدیدترین 
محصوالت دنیــاى دیجیتال اســت و جایزه معتبــر آن در 

رشته هاى مختلف اعطا مى شود.
گفتگوى «یورونیوز» با رئیس گروه موزیک «یونیورســال» 
درباره نحوه انتخاب بهترین نامزد دریافــت جایزه را در ادامه 

مى خوانید:
« الیورمورفــى»، رئیس گروه موزیک یونیورســال مى گوید: 
« داوران ویدئوها را مى بینند. یک هفته پیش از شروع اهداى 
جایزه و آمدن مهمانان به الینز، تعداد مشخصى را از میان آنها 
انتخاب کرده و در طول ایــن هفته همه ویدئوها را تک به تک 
تماشــا مى کنند. جالب ترین روز، البته به نظر من، آخرین روز 
اســت و زمان بحث هاى جدى و دقیق در مورد برنده نهایى 
اســت. خالصه بگویم که تجربه فوق العاده اى بود. در هیئت 
داوران، آهنگساز و منتقد داشتیم، چهره هایى از صنعت ناشران 
و برندهاى اصلى ضبط و پخش موسیقى حضور داشتند که همه 

استعداد و توانایى هاى ویژه خود را به بحث ها آورند.»
او در ادامه در زمینه تأثیر تحوالت دیجیتال بر صنعت موسیقى 
مى گوید: «این نکته درســتى است که صنعت موسیقى اولین 
تجارتى بود که از تحوالت بنیادى دیجیتال متأثر شد. ولى امروز 
این ویژگى به یک امتیاز بزرگ تبدیل شده است. باید بگویم در 
ده سال گذشته، این صنعت با پذیرش تحول دیجیتالى و انطباق 
مثبت با روندهاى آن، به کلى متحول شــده اســت. ابزارهاى 
جدید ابداع کرده ایم و روندهاى جدیدى براى تأمین ســود در 
این صنعت به وجود آورده ایم. همانطور که آمارهاى رســمى 
نشان مى دهند، صنعت موسیقى رشدى حدود 5 درصد داشته 
است. این نشــان مى دهد چگونه چالش ها به فرصت و امتیاز 

تبدیل شده اند.»
امروزه همه کسانى که تلفن هوشــمند دارند و اهل موسیقى 
هستند «شزم»(Shazam) را مى شناسند. این نرم افزار یکى 
از اولین روندهاى دیجیتالى شــدن موسیقى را بنیان گذاشت. 
«شــزم» که 120 میلیون کاربر فعال دارد نحوه گوش دادن و 
بهره بردارى از موسیقى را تغییر داده است. رئیس بخش مالى 
شرکت معتقد است راهبرد این شرکت همکارى است نه رقابت.

«گرگ گلندى»، رئیس بخش مالى «شــزم» مى گوید: «ما 
رقیب نداریم و رقابت نمى کنیم در نتیجه دشــمن نداریم. ما با 
شرکت هاى تولید و پخش موسیقى دیجیتال مانند اسپاتیفاى، 
آمازون موزیک، پاندورا، گوگل پلى و اپل موزیک همکار هستیم. 
در حقیقت ما با هر ناشــر و پخش کننده موســیقى همکارى 
مى کنیم. ما بسترى براى کشــف موسیقى هستیم. به عنوان 
مقایسه مى گویم مثل سوئیس! هر کسى که با شزم موسیقى 
تولید کند مى تواند آن را به هر کسى بفروشد و ما هم نتیجه اش 
را مى گیریم، به مهمانى ها و گردهمایى بیشترى مى رویم و همه 
از ما دعوت مى کنند و خواستار همکارى با ما هستند. ما هر سال 
جز مدعوین اصلى کن هستیم. این گردهمایى با عنوان واقعیت 
افزوده یکى از بهترین ها بوده است. باید اضافه کنم که شرکت 
ما از جمله شرکت هایى است که بیشترین تعداد دانلود و کار بر 

را داشته است.»
تحولى که یوتیوب در دنیاى ویدئو و به اشتراك گذاشتن محتواى 
تصویرى ایجاد کرده شگفت آور بوده است. مدیر اجرایى و راه 
حل ویدوئى یوتیوب معتقد است واقعیت افزوده مى تواند 

یکى از روندهاى اصلى دنیاى دیجیتال باشــد. 
«دبى وینستین» با اشــاره به مثالى در مورد تأثیر واقعیت 

افزوده در زندگى روزمره ما مى گوید: «در دنیاى دیجیتال ما 
دائمًا در حال نوآورى و بازسازى خودمان هستیم. وقتى درباره 
فناورى هاى نسل آینده از جمله واقعیت افزوده یا واقعیت مجازى 
حرف مى زنیم تازه در ابتداى راهیم و هنوز به جایى نرسیده ایم. 
فکر مى کنم چیزهاى جالبى در انتظار ماست. به نظر من واقعیت 
افزوده به معنى تجربه فراگیر و شش حسى تمام عیار براى کاربر 
اســت. مى دایند که فناورى هاى جدیدى ابداع شده اند مانند 
تجربه مجازى دیدار با دوست، گویى هر دوى شما، یا سه نفر و 
حتى گروه دوستان کنار هم هستید و مثًال به کنسرت مى روید. 
در حالى که آنجا نیســتید ولى همه چیز را تجربه مى کنید این 

تجربه هایى براى همه خواهد بود.»
در حالى که «شــزم» و یوتیوب نام هاى جهانى هستند ولى 
ابزارهاى مشابه آنها در کشورهاى تأثیر گذار و پرجمعیتى مانند 
چین در صحنه داخلى رقابت حضور چشمگیر دارند. با اینکه این 
شرکت ها در سطح جهانى شناخته شده نیستند ولى بعد رشد 
و تأسیس آنها در چین نشــاندهنده یک گرایش قوى تجارتى 
است، به عنوان مثال در سال 2016 بیش از 46 هزار استارت آپ 

تأسیس شده است.
«کلمنت ییپ»، مســئول بخش تجربــه و خدمات دیجیتال 
شــرکت (PwC) در چین و هنگ کنگ مــى گوید: «معموًال 
بیشتر استارت آپ ها خدمات بهتر و راحت ترى ارائه مى دهند. 
به عنوان مثال وقتى سامانه اشتراك گذارى خودرو سال 2015 
تأسیس شد، در چین، استارت آپ ها با الگوبردارى از این مدل، 
روزانه تا هشت میلیون سفارش اشتراك خودرو ثبت مى کردند. 
پیش بینى مى شود این تعداد در سال 2018 به 37 میلیون در 
روز برسد. واقعاً فوق العاده است. نکته مهم این است که ارائه این 
خدمات همچنان رو به رشــد خواهد بود. یا مثال دیگر آن، نرم 
افزار سفارش غذاست که از سه سال پیش در چین مورد استفاده 

قرار گرفته است.» 
امروز ما براى رفتن به ســر کار، گرفتن تاکسى یا وسایل نقلیه 
عمومى، سفارش غذا، تماشاى ویدئو، گوش دادن به موسیقى، 
خواندن کتاب و دنبال کردن اخبار به تلفن همراه هوشمندمان 
وابسته هستیم. ولى با افزایش کاربست این نرم افزارها زمینه 
تبادل و انتقال داده ها و یا احیاناً نفوذ و سوءاستفاده از اطالعات 
شخصى افراد بیشتر شده اســت. آیا به این نکته توجه الزم را 

نشان مى دهیم؟
«الکس چیزمن»، مسئول ارشــد راهبردى شرکت استورى 
فول در این زمینه مى گوید: «معتقدم دیدگاه کاربران به سمت 
حفاظت اطالعات شخصى تغییر کرده و آگاهى آنها از حساسیت 
این موضوع بیشتر شده اســت. البته باید این مسئله را در ابعاد 
جهانى بررسى کنیم. شاید در بسیارى از کشورها دادن اطالعات 
براى مردم مسئله مهمى نباشد و به راحتى آن را به وبسایت هاى 
مختلف بدهند. وقتى از آنها ســئوالى مى شود به راحتى جواب 
مى دهند. شرط مى بندم شما در چند سال اخیر صدها بار این 
کار را انجام داده اید. تا وقتى که اتفاق مهمى روى ندهد کاربران 
به داده ها اهمیتى نمى دهند. آنوقت متوجه مى شویم که تنها 

راه حفظ اطالعات شخصى، نگهدارى آن نزد خودمان است.»
این کارشناس در ادامه با اشاره به تأثیر محافظت از داده هاى 
شــخصى بر عملکرد شــرکت هاى تبلیغاتى و یا شبکه هاى 
اجتماعى افزود: «به نظرم با آگاه شــدن مردم از خطرات، نظر 
و رفتار آنها تغییر خواهد کرد. ما اکنون شــاهد تغییرى در این 
گرایش هستیم که در چندسال آینده نتایج محسوسى خواهد 
داشت و بر کار این مؤسســات تأثیر مى گذارد. از طرف دیگر، 
هوش مصنوعى و دستیار شخصى دیجیتال هم مردم را ترسانده 
است. زیرا به جاى شــما، این دستیار شخصى است که حرف 

مى زند یا همه تصمیم  ها را مى گیرد.»

واقعیت افزوده 
روند اصلى 

نوآورى 
در دنیاى 
دیجیتالى

رامین مشکاه

Driving Zone: Germany  بازى ســرگرم کننده و 
عالى در سبک بازى هاى ماشــین سوارى و شبیه ساز 
رانندگى از AveCreation براى اندروید اســت که به 
صورت رایگان در گوگل پلى منتشر شده و میلیون ها بار 
توسط کاربران اندرویدى سراسر جهان دریافت شده و 
از محبوب ترین هاى رسینگ به شمار مى رود! در بازى 
Driving Zone: Germany مى توانید ماشین خود را 
از بین انواع و اقسام ماشین ها از ماشین هاى کالسیک 
گرفته تا ماشین هاى مسابقه اى و لوکس آلمانى انتخاب 
کرده و در خیابان هاى شهرهاى آلمان رانندگى کنید! هر 
ماشینى مشخصات فنى خود را دارد و صداى موتورش 
هم با ماشین هاى دیگر متفاوت اســت؛ همچنین در 
طراحى مدل ســه بعدى و تودوزى هر ماشــین سعى 
شده تا بیشترین شــباهت به نمونه اصلى آن در دنیاى 

 Driving Zone: Germany واقعى حفظ شود! شما در
مى توانید در چهار محیط کامًال متفاوت و با شرایط آب و 
هوایى مختلف رانندگى کنید، همچنین مى توانید تعیین 
کنید در چه زمانى از روز مى خواهید رانندگى کنید (شب 
یا روز). در هر حال پس از شروع بازى ساعت بازى مثًال 
ساعت دنیاى واقعى جلو خواهد رفت و اوقات روز مطابق 
با آن تغییــر خواهند کرد! اتوبان، خیابان هاى شــهر و 
جاده هاى پوشیده از برف از جمله محیط هایى هستند که 
مى توانید در آنها رانندگى کنید. محیط آخر مخصوص 
رانندگان حرفه اى اســت که قبًال هــم حتى در چنین 
محیط هایى مســابقه داده انــد و به طور کلــى اگر از 
عالقه مندان به بازى هاى ماشــین ســوارى و شبیه 
 Driving Zone: ســاز رانندگى هســتید به هیچ وجه

Germany را از دست ندهید! 

در حالى که طى یکسال گذشته بسیارى از شرکت هاى 
ســازنده روتر اقدام به معرفى سیســتم و کیت مش 
واى فاى خود کردند و از این فناورى به عنوان جایگزین 
روترهاى واى فاى معمولى یاد مى شــود؛ شــرکت 
کوالکام در نمایشــگاه کامپیوتکس 2017 از پلتفرم 
اختصاصى خود بــراى روترهاى مــش واى فاى و 
 Mesh Networking دستگاه هاى اینترنت اشیاء به نام
Platform and Reference Design رونمایى کرد.

 هم اکنون هم بســیارى از روترهــاى مش واى فاى 
موجود در بازار از فنــاورى Wi-Fi SON کوالکام با 
ویژگى هاى اختصاصى در فریم ویر ساخت خودشان 
ســود مى برند اما پلتفــرم جدید کوالــکام عالوه بر 
دارا بــودن و پشــتیبانى از Wi-Fi SON، به برخى 
ویژگى ها و استانداردهاى تجهیزات اینترنت اشیاء نیز 
مجهز شده اســت. مبناى پلتفرم جدید مش واى فاى 

کوالکام براســاس پلتفــرم IPQ40x8/9 خواهد بود 
که ویژگى هاى Wi-Fi SON در آن مجتمع ســازى 

شده است.
IPQ40x8/9 یک چیپ ســت SoC با پشــتیبانى از 

شبکه هاى رادیویى دو بانده اســت. براى روترهاى 
سه بانده باید از یک کارت شبکه PCIe اضافه استفاده 
 ac) شود. در مش واى فاى کوالکام از استانداردهاى
 802.11، 802.11ad، 802.11ax، 802.15.4

ZigBee)، بلوتوث، ظرفیت هاى به کارگیرى دستورات 

صوتى، ویژگى هاى Carrier-grade و استانداردهاى 
مربوط به دســتگاه هاى پاورالین و تجهیزات شبکه 

کابلى پشتیبانى مى شود.
کوالکام اعتقــاد دارد با پلتفرم جدیــد مش واى فاى 
مى توان بهترین روترهاى واى فاى را ساخت که از نظر 
سرعت و کارآ یى بسیار بهتر از روترهاى کنونى هستند.

 همه افرادى که عاشق فیلم و ســینما هستند، حتمًا 
زمانى به راه اندازى یک سیستم پروژکتور در خانه خود 
فکر کرده اند. بیشتر این افراد با تکیه بر قسمت عملى 
این ایده، به یک تلویزیون بزرگ رضایت مى دهند اما 
برخى دیگر ترجیح مى دهند رؤیاى خود را عملى کنند.  
محصول جدید شیائومى دقیقًا به درد افراد دسته دوم 

مى خورد.
  Laser Projectorبا قرار دادن دســتگاه پروژکتــور
شــیائومى در فاصله 5 تــا 50 ســانتیمترى از دیوار، 
تصویرى به بزرگــى 3,81 متر ایجاد مى شــود اما از 
آنجایى که ایــن محصول قادر اســت تصویرى را با 
کیفیتp 1080عرضه کند، شــاید این اندازه تصویر 

انتخاب همه نباشد.
این پروژکتور با مبلغ حدود ده هزار یوآن یا هزار و500 
دالر در خارج از کشــور چین، قیمت تقریبًا مقرون به 

صرفه اى خواهد داشت. این محصول مجهز به فناورى  
Theat-روشــنایى ،Texas Instruments DLP

er-grade 5,000 lumens و کنتراســت 3,000:1، 

رنگ ها را بــا وضوح باالتر و تصاویر بــا کیفیتى ارائه 
مى دهد. طبق گفته شرکت شیائومى، این پروژکتور در 
صورت استفاده دو ساعته در روز قادر است تا 25 هزار 

ساعت پخش فیلم( 34 سال!) را پشتیبانى کند.
از دیگر قابلیت هاى ایــن پروژکتور مى توان به پورت 
HDMI، Android  با MIUI TV، پردازنده 4 هسته اى 

A53، بلندگوهاى داخلى( 2 توییترز و 2 ووفرز) اشاره 
کرد. این دستگاه همچنین به Wi-Fi و Ethernet نیز 

مجهز است.
در حال حاضر در ســایت جهانى شــیائومى خبرى از 
عرضه این محصول نیست و احتمال مى رود انحصاراً  

براى کشور چین ارائه شود.

بازى اندرویدى شبیه سازى رانندگى ماشین در کشور آلمان

رونمایى از پلتفرم روتر مش واى فاى کوالکام

پروژکتور لیزرى شیائومى

گوگل در کنفرانس I/O قابلیتى را با عنوان Lens معرفى کرد که با بهره گیرى از هوش  مصنوعى اجزاى مختلف موجود 
در تصویر گرفته شده توسط دوربین گوشى هوشمند را تجزیه و تحلیل مى کند و نه تنها قادر است آنچه در عکس دیده 
مى شود را شناسایى کند (مثًال گونه اى خاص از یک گل)، بلکه پا را فراتر مى گذارد و با خواندن بارکد یک روتر بى سیم، 
به طور خودکار به شبکه آن متصل مى شود یا حتى مغازه هاى یک خیابان را شناسایى مى کند و اطالعاتى را درباره آنها 

در اختیارمان قرار مى دهد.
 شــاید بســیارى از کســانى که کارکرد Lens گوگل را دیده اند بگویند: «یک ســرگرمى جدید براى گوشى هاى 
هوشــمند فراهم شــد.» اما به عقیده «مایک الگان» نویســنده ComputerWorld، هرچند Lens به نظر جالب و 
مفرح مى آید اما جنبه بســیار مهمى از 
آینده را به ما نشــان مى دهد که از دید 
رسانه ها پنهان مانده است. چند سال 
قبل زمانى که بحث دربــاره اینترنت 
اشیاء مطرح شــد، اصطالح «دنیایى 
با میلیاردها حســگر» بر ســر زبان ها 
افتاد؛ دنیایى مملو از میلیاردها دستگاه 
کوچک، میلیاردها آنتــن و میلیاردها 
باترى. دنیایــى کــه در آن کاالها و 
ماشین  آالت به برچسب هاى رادیویى 
مجهز مى شوند و مکان و وضعیتشان 

همیشه مشخص است. 
دنیایى از انواع حسگرهایى که هریک 
مسئول جمع آورى بخشى از اطالعات 
محیط زندگى ما از خانه گرفته تا محل کار هســتند. الگان معتقد اســت گوگل با نمایــش Lens تصویرى از آینده 
«حسگرهاى همه منظوره» را برایمان ترسیم کرده است، چیزى که تصورمان از «دنیایى با میلیاردها حسگر» را متحول 
خواهد کرد. یادگیرى ماشینى این امکان را در اختیار ما قرار مى دهد تا به جاى کار گذاشتن ده ها حسگر در محیط زندگى 
خود، آن ها را در نرم افزار تعریف کنیم و فقط یک یا تعداد محدودى حســگر فیزیکى (مثًال دوربین) را در محیط نصب 

کنیم. 
در مثال Lens، به جاى بهره گیرى از حسگرهایى مجزا براى شناسایى گل و خواندن بارکد، فقط مى توانیم از دوربینى 
استفاده کنیم که توسط یک نرم افزار مبتنى بر هوش مصنوعى پشتیبانى مى شود. بدین ترتیب، حسگرهاى مورد نظر 
خود را به طور مجازى در نرم افزار پیاده سازى مى کنیم و دوربین به عنوان یک حسگر فیزیکى اطالعات مورد نیاز این 

حسگرهاى مجازى نرم افزارى را از محیط جمع آورى مى کند.

در آینده روبات هاى کوچکى که در آب شــناور مى شوند 
باکترى هاى مضر آن را نابود کرده و آب را آشامیدنى خواهند 
کرد. میکرو روبات هاى ُکروى که محققات اسپانیایى آنها 
را توســعه داده اند مى توانند در زیر سطح آب شناور باشند 
و باکترى هاى مضر را جمع آورى کــرده و به راحتى از آب 

خارج شوند.
در حالت عادى، تصفیه آب با افزودن دوزهاى باالى کلر و 
دیگر مواد شیمیایى انجام مى شود که خود این مواد اثرات 
مخربى بر روى افراد مى گذارند و عالوه بر این براى نابودى 

تمام باکترى ها مناسب نیستند.
طراحى این روبات ها بسیار هوشمندانه انجام شده است. 
بدنه این روبات ها از دو قسمت تشــکیل شده که یکى از 

جنس منیزیم و دیگرى ترکیبى از آهن، طال و نقره است.

قســمت منیزیمى عمل تصفیه را انجام مى دهد و ضمن 
واکنش دادن با آب حباب هاى هیدروژن تولید مى کند.

سمت دیگر روبات با استفاده از طال میکروارگانیسم هاى 
موجود در آب را به دام مى اندازد تا با اســتفاده از نانوذرات 
نقره نابود شوند. در تست انجام شده براى سنجش عملکرد 
این میکرو روبات ها آنها را وارد آب تصفیه نشده کردند که 
با توجه به سوخت منیزیمى این روبات ها که 15 تا 20 دقیقه 
آنها را فعال نگه مى دارد حدود 80 درصد باکترى هاى موجود 
در آب آلوده نابود شدند. الیه آهنى که در بدنه این روبات ها 
تعبیه شده است براى جمع آورى آنها با استفاده از آهنربا به 
کار گرفته مى شود. طراحان این روبات ها اعالم کرده اند که 
فعالیت این رو بات هاى تصفیه گر هیچ پسماند مضرى در 

آب باقى نمى گذارد.

AppBlock – Stay Focused Pro برنامــه اى خــاص بــراى 
مسدودســازى اپلیکیشــن هــاى نصب شــده یا هدفــى خاص 
 MobileSoft s.r.o مخصــوص اندروید مى باشــد کــه توســط
منتشر شده است. شــاید با خواندن عنوان پســت، مقدارى تعجب 
کنید امــا باید بدانید کــه هدف این نرم افزار مســدود کــردن تنها 
برخى از برنامه هاى اشــغال کننده وقت است! بســیارى از کاربران 
مى دانند که یکى از دالیل عدم پیشــرفت آنهــا در کارهاى روزمره، 
نرم افزارهاى موجود در اســمارتفون آنهاســت که به آنها اجازه نمى 
دهد به درســتى بر روى فعالیت هاى خود تمرکز کننــد و به نتیجه 
مطلوب و دلخواه خود برســند. این اپلیکیشن با اســتفاده از سیستم 
منحصر به فرد خود به این گروه از کاربــران کمک مى کند تا برنامه 
هاى دلخواه خود را تنها براى ســاعاتى خاص قفل کنند! مى توانید 
در هر روز ســاعاتى را انتخاب کرده و در هر بازه زمانى نرم افزارهاى 
دلخواهتان را نیز انتخاب کنید تا در همان ســاعت از دســترس شما 
خارج شــده و با یک رمز عبور از آنها محافظت شــود. یکى از دیگر 
قابلیت هاى اپ لوك که بسیار کارآمد است نشــان ندادن اطالعیه 
هــاى دریافتى از برنامه هاى مســدود شــده مى باشــد که کمک 

مى کند تمرکز بیشترى بر روى تمامى کار هاى خود داشته باشید.

اَبرحسگر آینده را بشناسید

تصفیه آب با میکرو روبات هاى شناور

اپلیکیشن 
مسدودسازى 
برنامه ها در 
زمانى خاص 
توسط اندروید
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با حضور معاون عمرانى استاندارى،امام جمعه، فرماندار، 
اعضاي شوراي اســالمی و مدیران شهري شش پروژه 
عمرانی با اعتبار 63 میلیارد ریال در شاهین شهر کلنگ زنی 

و به بهره برداري رسید.
شــهردار شــاهین شــهر از بهره بردارى و کلنگ زنى 
شــش پروژه عمرانى در این شــهر خبر داد و گفت:  در 
راستاى توســعه فضاى ســبز و فعالیت هاى عمرانى در 
شاهین شــهرطی 24 ماه اخیر  بیش از 1200 طرح در 

شاهین شهر کلنگ زنی و افتتاح شد .
حسین امیري با عنوان اینکه همه پروژه هاي شهرداري  
در حال حاضرفعال می باشند افزود؛ امروز  با حضور معاون 
محترم اســتاندار، فرماندار،امام جمعه  و اعضاي محترم 
شوراي اسالمی شــش پروژه عمرانى به بهره بردارى و 
کلنگ زنى شد ،که اعتبار اختصاص یافته براى این شش 

پروژه عمرانى بالغ بر 63 میلیارد ریال است.
وي در ادامــه گفت: از جملــه این پروژه ها مــى توان به

بهــره بــردارى از  خیابــان جدیــد االحداث شــهید 
علی مردان خان اتصال  بلوار شــورا به میدان امام علی (ع)  
(با اعتبــار 20000میلیون ریال و مســاحت 1800 متر 
مربع)، بهره برداري از طرح اتصال بلوار شــهید چمران 
به شهید فهمیده شــمالى (با اعتبار 6000 میلیون ریال و 
مساحت 13500)، بهره بردارى از بوستان شهید همت

(5000 میلیــون ریال و مســاحت 8300 میلیون ریال)، 
کلنگ زنى پارك آموزشى ترافیک (12000 میلیون ریال 
و مســاحت 9800متر مربع)،  کلنگ زنى بوستان محله 
مســکن مهــر (بــا اعتبــار 10000میلیــون ریال و 
مســاحت 10100 متر مربع) و کلنگ  زنى بوســتان طیب
(با اعتبار10000میلیون ریال و 15500 متر مربع )اشاره کرد.

وي  تصریح کرد:  اگر همکاري و زحمات پرسنل زحمتکش 
شهرداري  و هماهنگی و پشــتیبانی شوراي اسالمی نبود 
نمــی توانســتیم ایــن خدمــات را به مردم شــریف 
شاهین شهر ارائه کنیم.  شهردار شاهین شهر از حضور و 
حمایت مهندس طرفه،اعضاي شوراي شهر و معاونین و 

مدیران عامل شهرداري تشکر و قدر دانی نمود.

 ایجاد فرهنگسراهاي مختلف 
در شاهین شهر یکی از خدمات 
ویژه شهرداري شاهین شهر به 
مردم شهر دانش و خالقیت  است

بهره برداري و کلنگ زنی از 6  پروژه،
با اعتباري بالغ بر 63 میلیارد ریال

 شهردار شاهین شهر خبر داد؛

معاون عمرانی استاندار در آیین بهره بردارى و کلنگ زنى از شش پروژه عمرانى در شاهین شهر در جمع مسئوالن و شهروندان شاهین شهرى 
اظهار کرد: یکى از سیاست هاى مهم دولت یازدهم اجرا و فعال کردن طرح ها و پروژه هاى مهم در استان شهیدپرور اصفهان بود.

محمد علی طرفه  به برخى از پروژه هایى که در دولت یازدهم در استان اصفهان فعال شدند اشاره  کرد و افزود:  تعداد طرح هایى که تا آخر سال 1395 
به بهره بردارى رسید بالغ بر 12 هزار پروژه بود که بیش از 10 هزار میلیارد تومان براى آن ها هزینه شد.

معاون عمرانى استاندارى اصفهان با بیان اینکه جایگاه این پروژه ها در حوزه شهردارى ها و بخش خصوصى قابل توجه بود، تصریح کرد: نزدیک به 38 درصد 
پروژه هایى که ذکر شد توسط 107 شهردارى استان عملیاتى شــد؛ که این شهردارى ها وظیفه ســرویس دهى به 80 درصد جمعیت ساکن استان اصفهان را بر 

عهده دارند.
وى خاطرنشان کرد: عالوه بر مواردى که در باال بیان شد نزدیک به 40 درصد پروژه هاى عمرانى توسط بخش خصوصى به مرحله اجرا درآمد که نشان از اعتماد این حوزه 

به دولت مى باشد.
طرفه با بیان اینکه پروژه هایى که در دولت یازدهم به بهره بردارى رسیدند عبارت بودند از خط اول متروى اصفهان، ورزشگاه نقش جهان، مصالى شهر اصفهان و غیره بودند. ادامه داد: 

اعتبارات طرح هاى عمرانى استان اصفهان از سوى دولت امسال نسبت به سالیان گذشته 34 درصد افزایش داشته است.
وى تصریح کرد: مهم ترین پروژه هایى که امسال در استان اصفهان استارت اجرایى آن خورده اســت یکى کنارگذر شرق به طول 90 کیلومتر هست که سال گذشته نزدیک به 60 کیلومتر آن 

توسط سرمایه گذار فعالیت آن شروع شد.
معاون عمرانى استاندارى اصفهان بیان داشت: کنارگذر غرب نیز که یکى دیگر از مهم ترین پروژه هاى عمرانى استان هست که نزدیک به 14 کیلومتر آن عملیات اجرایى آن شروع شده است و در واقع با 

افتتاح آن گام مؤثرى در انتقال حمل ونقل شمال و جنوب استان اصفهان اتفاق مى افتد.
طرفه درباره موضوع قطار سریع السیر اصفهان به شاهین شهر و بالعکس گفت: این پروژه مهم هم تکلیف اعتبارشده و هم پیمانکار آن مشخص شده است؛ و از طریق فاینانس عملیات آن اجرایى شده است.

محمدعلی طرفه خاطرنشــان کرد: اولین تخصیص اعتبار معادل 2٫7 میلیارد دالر از طریق فاینانس به پیمانکار صورت گرفته و تعدادى از کارگاه هاى آن نیز شروع به فعالیت کرده اند؛ و در سال جارى بحث ایستگاه 
اصفهان و اتصال آن به خطوط ریلى نهایى خواهد شد.

وى با اشاره به فعالیت هاى صورت گرفته توسط شهردارى و مدیریت شهرى شاهین شهر گفت: در 107 شهر استان اصفهان سالیانه نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان از طریق درآمدهاى شهردارى ها براى خدمت به 
مردم هزینه مى شود.

معاون عمرانى استاندارى اصفهان اظهارکرد: با توجه به جمعیت 80 درصدى شــهرى اســتان چیزى در حدود یک میلیون و 200 هزار تومان به ازاى هر نفر هزینه مى شود؛ که حدود 70 درصد درآمدهاى 
شهردارى ها در حوزه عمرانى هزینه مى شود.

وى با اشاره به جمعیت رو به رشد شاهین شهر متذکر شد: در دوره جدید شوراى شهر و دولت هم طرح تفصیلى و هم جامع آن به تصویب رسیده است؛ که مجوزهایى براى جذب سرمایه گذار صادر 
گردیده است.

طرفه بیان داشت: یکى از طرح هاى مهمى که در شاهین شهر به بهره بردارى رسیده و بسیار نیز جالب به نظر مى رسد ایجاد فرهنگسراهاى مختلف با توجه به دانش و خالق بودن شهر 
مى باشد.

 معاون عمرانی استاندارعنوان کرد؛
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