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روغن نباتى« ناز» تعطیل شد

چرا باید تابستان بیشتر آب بنوشیم؟ توقف آبگیرى سد کوچرى به دلیل جابه  جایى سنگ نگاره هاداخل اتومبیل حریم خصوصى نیست اال صندوق عقب و داشبوردکنسرت، آرى یا خیر؛ به خدا مسئله این نیست! سالمتاستاناجتماع
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 کاشان و تبریز 
محل تولیدات زیرپله اى

هر چقدر براى «مدارس ماندگار» 
هزینه کنیم ضرر نکرده ایم

دست سودجویان 
درمعامالت مسکن

 بسته شد

چرا «هوآوى پى10» مى تواند 
از «آیفون7» بهتر باشد؟

به خودم قول دادم 
«ناهید» را قضاوت نکنم
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7 سارق محموله هاى بارى 
دستگیر شدند

صرفه جویى روزانه
 1/5 لیتر آب براى عبور از تابستان

یک گام دیگر تا ساخت بیمارستان در اصفهان توسط ایتالیایى ها
4

جهان نما

ممنون از 
منتى که

 برسر تولید 
گذاشتید
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رئیس خانه صنعت و معدن با بیان اینکه بخش خصوصى 
تقصیرى در ایجاد رکود، هدفمندى یارانه ها و 

تحریم ها نداشت، گفت: ما هیچ نقشى در 
این اتفاقات نداشتیم اما باید ضرر زیادى 
را پرداخت کنیم حتى سهم تولید را هم از 

محل هدفمندى یارانه ها 
پرداخت نکردند.

عبدالوهاب
 سهل آبادى با 

اشاره به اینکه ...

رئیس فراکسیون نمایندگان والیى مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به جداشدن دو 

فراکسیون نمایندگان والیى و مستقلین 
از یکدیگر، این اقدام را در راستاى تقویت، 
شفاف سازى و واقعگرایى دانست و اظهار 

داشت: واقعیات موجود 
مجلس چهره یکسال 
گذشته آن نبود. به هر 

حال در مجلس ...
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روایت 
حاجى بابایى
 از جدایى
 2 فراکسیون 

جبارى
مى خواست 

با پیراهن 
سپاهان 

خداحافظى 
کند
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رىجبارى ىاجبارىجب ا جبارىج
ومى خواست  امىخواستى خواستخ مىخواستم

ن پیر اهبا پیراهن پب پ ابا پیراهنا نبا پیر اب ا
اسپاهانسپاهان  اهانپسپاهان ا

افظخداحافظى  ا ىخداحافظىخداحافظخ
کندکندککند

 مجتبى جبارى در چندین و چند محفل 
اعالم کرده بود که یک اتفاق 
مى توانست منجر به خداحافظى او 
از دنیاى فوتبال آن هم با پیراهن 
سپاهان شود.

29 دقیقه بازى در بیستمین روز از 
اردیبهشت سال 92، آخرین تجربه 
مجتبى جبارى در پیراهن آبى 
بود. او در آخرین مسابقه لیگ 
دوازدهم به میدان رفت تا 
در شکست تشریفاتى 
برابر داماش و البته 

قهرمانى لیگ برتر، جشن 
به نظر مى رسید سهیم شود. 

استقالل و مجتبى، در اوج قرار دارند و 
هیچ چیز، روند درخشان شان را متوقف 
نمى کند اما فصل بعد، براى تیم قلعه نویى 
افتضاح بود و براى جبارى، افتضاح تر. او 
که به تهدیدهاى تابستانى براى جدایى 
عادت کرده بود، باالخره بعد از چند 
تابستان تهدیدش را عملى کرد و در یک 
تصمیم جنجالى، لباس طالیى
 سپاهان را پوشید.
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پس از گذشت 3 سال از  گزارش به مراجع قضائى به دلیل انتشار بوى نامطلوب در شهر و آالیندگى زیست محیطى؛

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده

محمدمهدى فردوسى مدیرعامل سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد

(روابط عمومى ادا ره کل امور مالیاتى استان اصفهان)

نوبت دوم

سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد باستناد مصوبه شماره 95/3530 و شماره 95/3532 و 
شماره 95/3533 مورخ 1395/11/11 شوراى محترم اسالمى شهر اماکن زیر را با شرایط و مشخصات 

موجود به صورت اجاره بهاء یکساله واگذار مى نماید:

قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتى (اشخاص حقوقى و 
صاحبان درآمد امالك جارى) مهلت ارائه الکترونیکى 
اظهارنامه مالیاتى عملکرد سال 95 و پرداخت مالیات 
مربوطه از طریق سامانهwww.tax.gov.ir حداکثر 

تا پایان تیرماه سال جارى مى باشد. 

- پیشنهاداتى که مبهم، مخدوش، مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین پیشنهاداتى که بعد از وقت ادارى 
مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- کمیسیون عالى معامالت و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از تعیین صالحیت و اخذ مجوزات الزم از مراجع ذیربط مى باشد.

- هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
- مزایده داراى شرایط خصوصى مى باشد. (سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج 

است.)
- نوع طراحى، ایجاد، ساخت و بهره بردارى از کلیه بندهاى مزایده بایستى با نظر و تایید کتبى سازمان رفاهى 

تفریحى شهردارى نجف آباد انجام پذیرد.
- لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل مى  آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا 
تاریخ 1396/05/01 در ساعات ادارى به امور مالى سازمان رفاهى تفریحى واقع در بلوار بهارستان جنب مجموعه 
تاریخى هفت برج خارون سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. تلفن تماس: 42658053

قیمت پایه مشخصاتردیف
ماهیانه(ریال)

اجاره فضاى تعداد پنج(5) عدد تابلوى تبلیغاتى چهار وجهى ساعت دار به متراژ حدوداً 5 مترمربع در 1
15/000/000سطح شهر

اجاره فضاى تبلیغات محیطى روى دیواره هاى داخلى دو جایگاه CNG و دو عدد تابلوى استرابورد به 2
10/000/000ابعاد 4*3 مترمربع

اجاره فضاى دوازده(12) عدد بیلبورد تبلیغاتى تک وجهى و یک عدد بیلبورد سه وجهى تبلیغاتى به 3
75/000/000متراژ حدوداً 15 مترمربع در سطح شهر

50/000/000اجاره فضاى 5 عدد بیلبورد غول پیکر دورو هر طرف به متراژ حدوداً 60 مترمربع در سطح شهر4

اجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك ملت جنب شهردارى منطقه 5 حدوداً به 5
2/000/000مساحت 15 متر مربع

اجاره یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در مجموعه تفریحى باغ بانوان حدوداً به مساحت 10 6
2/000/000مترمربع

اجاره فضاى یک باب غرفه گل فروشى واقع در بلوار طالقانى مقابل گلزار شهداء نجف آباد7
3/000/000(بوستان خدمت) حدوداً به مساحت 15 مترمربع

اجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در بوستان بهشت واقع در منطقه چهار حدوداً به 8
1/500/000مساحت 15 مترمربع

م الف: 59345

هفته مالیات گرامى باد

آگهى مزایدهآگهى مزایده

فرهاد سلیمى – شهردار زیباشهر 

نوبت اول

شهردارى زیباشــهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شماره 
4/149/ش مورخ 96/4/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به 
فروش تعدادى پالك تجارى از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید لذا متقاضیان مى توانند جهت تهیه اســناد مزایده تا 
تاریخ 96/4/25 به شهردارى واقع در میدان امام حسین(ع) 

مراجعه نمایند. 

استاندار اصفهان دستور داد محل احداث این بیمارستان تا هفته آینده معلوم شود
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نماینــده مردم رودســر ضمن تکذیب خبر لغو شــدن 
مراجعات مردمى در مجلس ، توضیحاتى ارائه داد.

اسدا... عباســى اظهار داشــت: موضوع لغو مراجعات 
مردمى در مجلس از جمله پیشــنهاداتى است که برخى 
از نمایندگان ارائه مى کنند؛ مثًال مى گویند که دیدارهاى 
مردمى به ساختمان هاى دیگرى منتقل شود و یا اینکه 

این مراجعات در حوزه هاى انتخابیه انجام شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به 
اینکه بــه دنبال امنیت مجلس هســتیم، گفت: درحال 
حاضر ما به فکر توســعه ساختمان هاى مجلس هستیم 
تا اینکه ساختمان ادارى و ســاختمان مراجعات مردمى 

مجلس ساماندهى شده تا بدین نحوى مجلس از حالت 
قبلى خود و مشکالت پیش آمده خارج شود.

عضو هیئت رئیســه مجلس شوراى اســالمى با بیان 
اینکه تاکنون هئیت رئیسه جلسه اى مبنى بر این مسئله 
نداشته است، تصریح کرد: به هر حال هیئت رئیسه براى 
ساماندهى مراجعات مردمى اقدامى خواهد کرد و نسبت 
به این مسئله بى تفاوت نیست و در عین حال هم موارد 

امنیتى را مد نظر قرار خواهد داد.
عباســى در پایان یادآور شــد: به هیچ وجــه مراجعات 
مردمى از مجلس لغو نمى شود و چنین چیزى امکانپذیر 

نیست،چرا که مجلس براى مردم است.

رئیس فراکســیون نمایندگان والیى مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به جداشدن دو فراکسیون نمایندگان 
والیى و مســتقلین از یکدیگر، این اقدام را در راستاى 
تقویت، شفاف ســازى و واقعگرایى دانســت و اظهار 
داشــت: واقعیات موجود مجلس چهره یکسال گذشته 
آن نبود. به هر حــال در مجلس هر کس تفکرى دارد و 
این قابل احترام است. افراد باید تفکر خود را ارائه و از آن 
دفاع کنند. قرار نیست کسى به جاى دیگرى دفاع کند. 
ما در فراکســیون نمایندگان والیى تعدادى هستیم که 
دیدگاه مشــخصى داریم. در برخى موارد با فراکسیون 
امید هم نظر هستیم و در برخى موارد دیدگاه مشترکى 

نداریم و رقابت مى کنیم. 
حمیدرضا حاجى بابایى افزود: اکنون با تعداد مشخصى 
تصمیم مــى گیریم و مــى دانیم همه بــا این تصمیم 
همراهى مى کنند. به همین خاطــر قدرت مانور داریم. 
فراکســیون نمایندگان والیى از چهارشنبه کار خود را 

با قدرت آغاز کرده و کمیته ها را نیز تشکیل داده است.
به گزارش ایســنا، پیش از این اعضاى دو فراکســیون 
نمایندگان والیى مجلس و فراکسیون مستقلین تحت 
عنوان فراکسیون والیت، فعالیت مشترکى داشتند که با 
تصمیم فراکسیون نمایندگان والیى این دو فراکسیون 

از یکدیگر جدا شدند.

مراجعات مردمى به هیچ وجه 
در مجلس لغو نمى شود

روایت حاجى بابایى
 از جدایى 2 فراکسیون 

پیشنهاد خانم نماینده
عضو منتخب شوراى شهر تهران در    تسنیم|
کانال تلگرامش با پیشنهادى عجیب، خواستار انتخاب 
شهردار تهران پس از فراخوان عمومى شد. بهاره آروین 
نوشته است: « پیشــنهاد من این بود که بعد از تصویب 
ویژگى هاى عمومى نامزدهاى ســمت شهردار تهران، 
فراخوان عمومى داده شود که هر کس خودش را منطبق 
بر این ویژگى ها مى بیند،خالصه اى از سوابق مرتبط با این 
ویژگى ها را به همراه برنامه  اى مختصر و سنجش پذیر در 
چارچوب پیشنهادى توسط شورا، ارائه دهد و بعد اعضاى 
شورا در قالب امتیاز بندى فردى، به گزینه هاى معرفى 
شده و سپس رأى گیرى انجام خواهد شد و فرآیند را تا 

انتخاب سبد اولیه و گزینه هاى نهایى ادامه دهند.»

توهین به سلمان فارسى
  مهر | آیــت ا... عباس کعبــى عضو مجلس 
خبرگان رهبرى با اشاره به توهین یکى از افراد شرکت 
کننده در مراسم تقدیر از فعاالن ستاد روحانى در اهواز 
گفت: توهین به صحابه بزرگ پیامبر(ص)، سلمان فارسى 
قابل پیگرد قضائى است. پذیرفته نیست که در تریبون 
رسمى با حضور استاندار و سایر مسئوالن در استاندارى 
خوزستان به این شخصیت بزرگ اسالم و افتخار اسالم و 
شیعه و ایران که به لقب سلمان محمدى و سلمان مّنا اهل 

البیت، مفتخر است آشکارا توهین شود.

داعش علیه ویمبلدون
  تابناك | ســرویس هاى اطالعاتى و امنیتى 
انگلیس ادعا کرده اند، یکى از کانال هاى تلگرامى حامى 
گروه داعش از پیروان این گروه خواســته تا در اقدامى 
مشابه حمله منچستر، مسابقات تنیس ویبلدون را هدف 

قرار دهند.

مردم اینها را مى خواهند
  ایسنا| روزنامه جمهورى اســالمى نوشت: 
عالوه بر وزیر خارجه، بعضى وزرا از جمله وزیر بهداشت 
و وزیر نفت نیز در دولت یازدهم درخشــیدند. مردم از 
وزراى فعال و پرتالش تقدیــر مى کنند و ادامه خدمت 
آنها در دولت دوازدهم را خواستارند. از آنجا که فضاسازى 
علیه وزراى موفق و پرتالش توسط مخالفین زیاد است، 
این نگرانى وجود دارد که دولت دوازدهم از خدمات آنها 
محروم شود. آقاى رئیس جمهور زیر بار این فشارها نروند 

و با قدرت از وزراى موفق خود حمایت کنند.

کشف مهمات 
فرمانده انتظامى سیستان و بلوچستان از    فارس|
کشف 35 قبضه کالش، یک قبضه توپ 14,5 و 9 قبضه 
راکت انداز اس پى جى از گروهک تروریســتى جیش 
الظلم خبر داد. سردار حســین رحیمى گفت: با اشراف 
اطالعاتى و برنامه ریزى اطالعاتى نیروهاى نظامى و 
انتظامى و  پس از مدت هــا کار اطالعاتى و نفود در این 
گروهک، عملیات ویژه اطالعاتــى علیه این گروهک 
شکل گرفت و محموله قابل قبولى از آنها در ارتفاعات 

سراوان شناسایى و کشف و ضبط شد.

ویژه نامه درباره ایران
روزنامه «لوموند» فرانســه در ویژه نامه اي    آریا|
جداگانه (مجله) به مسائل مختلف داخلی ایران پرداخت. 
عکس روي جلد این ویژه نامه با عنوان «ایران 2017؛ 
یک چهره جدید» به انتخابات ریاســت جمهوري اخیر 
کشورمان اشاره دارد. همچنین در یک صفحه جداگانه 
به همراه عکس فرمانده نیروي قدس سپاه آورده است:« 

قاسم سلیمانی؛ نگهبان ایران.» 

کسالت روحانى
  الف|محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در مراسم بزرگداشت روز ملى صنعت اظهار 
داشت: قرار بود مراســم روز صنعت با حضور رئیس 
جمهور برگزار شود ولى با توجه به کسالت مختصرى 
که داشــتند و به دلیل اینکه صدایشــان گرفته بود، 

نتوانستند در این مراسم حاضر شوند.

توئیتر

 بیــژن زنگنه وزیر نفت در مراســم اکــران خصوصى 
مســتند «نامه هــاى یک جاســوس نفتى» ســاخته 
مهدى افشــارنیک اظهاراتــى دربــاره وضعیت امروز 
سیاســتگذارى در ایران انجــام داد. گزیــده اى از این 

اظهارات را به نقل از «انتخاب» بخوانید: 

■ ما در ایران گرفتار تفکر اســتخاره  اى هستیم، همه 
چیز را سریعاً  مى خواهیم بدانیم خیر است یا شر. درحالى 
که زندگى ماننــد کامپیوتر صفر و یک نیســت، بلکه 
مجموعه  اى از خیر و شر اســت. جامعه و روابط انسان و 
روابط بین الملل بســیار پیچیده است، اصالً  نمى توان با 
یک کلمه خوب یا بد، خیر یا شر روابط را حل کرد. اینکه 
صراحتًا بگوییم این کار به نفع است یا به ضرر، خارجى 
خوب است یا بد را  نمى توان در قالب یک کلمه پاسخ داد. 
پاسخ دادن به اینگونه ســئواالت عقالنیت  مى خواهد و 
سخت ترین کار عالم، عقالنیت و فکر کردن است، باید 
یاد بگیریم بیش از پیش فکر کنیم؛ چراکه با احســاس  

نمى توان تصمیم گیرى کرد.

■ این حرف ها که «در جهان چه کسى دوست ماست» یا 
«فالن کشور برادر ماست» یعنى چه؟! به طور کلى برادر، 
دوست و رفیق همه در برابر منافع ملى تعریف  مى شوند، 
در زندگى و روابط سیاسى امروز نیز همینطور است؛ چرا 
که در دنیا نیز ائتالف بین افراد صورت  مى گیرد. ما بخاطر 
منافع ملى با برخى افراد و جریان ها دوست  مى شویم، و 
بخاطر منافع ملى خود از برخى افراد دور  مى شویم. وظیفه 
ملى ما این اســت که منافع ملى را در درازمدت درنظر 

بگیریم؛ همچنانکه حکومت و نظــام نیز اکنون همین 
کار را  مى کند.

■ جایى گفتم بهترین قرارداد عالم، قرارداد امتیازى است 
که میدانى را به شرکتى براى درازمدت و مالکیت میدان 
را براى چهل پنجاه ســال بدهیم. اما به دالیل سیاسى، 
تاریخى، اجتماعــى و فرهنگى  نمى توانیــم این کار را 

انجام بدهیم. 

■ «امانوئل ماکــرون» رئیس جمهور فرانســه گفت 
من  مى خواهم فرانسه  اى بســازم که مردم براى دیدن 
آینده اش بــه آنجــا بیایند نه بــراى دیــدن تاریخ و 
گذشــته اش. اکنون مردم به پاریس و فرانسه  مى آیند 
که تاریخ ما راببینند، ما آینده  اى نداریم فقط گذشته ما را  
مى بینند، آنچه گذشتگان براى ما میراث گذاشته اند، ما 

براى آینده هیچ چیزى نداریم به دنیا بدهیم. 

رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین گفت: ســپاه در
 عرصه هاى مختلفى چون نفــت و گاز، تونل و راه آهن 
فعالیت مى کند اگر مى خواهید بکشند کنار، رسمًا اعالم 

کنید تا کنار بکشند.
به گزارش انتخاب، ســردار غالمحســین غیب پرور، 
شامگاه جمعه خطاب به کسانى که سپاه را نقد مى کنند، 
گفت: دوســت ندارید، ســپاه در عرصه هاى اقتصادى 
وارد شود، رســمًا اعالم کنید که براى پیشرفت کشور، 
سپاه وارد عرصه اقتصادى نشــود. آیا واقعًا قضاوت ها 
منصفانه اســت؟ آیا شــما هزاران میلیارد تومان بدهى 

خود را قبول ندارید؟ کســى از شــما خواســته است؟ 
آیا کســى از شــما مطالبه کرده اســت؟ انصاف داشته 

باشید. 
وى با بیان اینکه برخى در پى تضعیف سپاه هستند، گفت: 
انقالب ما یک هدف متعالــى دارد، هدف تعالى بخش 
انقالب ما فراهم کردن زمینــه ظهور آقا امام زمان(عج) 
است، ما مى خواهیم اسرائیل نباشد و آمریکا سر جاى خود 
بنشیند، ما عزت مى خواهیم و خدا به ما داده است، چند 
تروریست ناچیز ترقه بازى کردند، فرزندان سپاه با قدرت 

وارد شدند و همه آنها را دستگیر کردند.

سخنان صریح وزیر نفت درباره مسائل روز:

گرفتار تفکر استخاره  اى هستیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:
رسماً اعالم کنید سپاه وارد عرصه اقتصاد نشود

کاربران فضــاى مجازى صحنه دســت دادن «دونالد 
ترامپ»و «پوتین» را با صحنه اى از سریال پرمخاطب 

آمریکایى «هاوس آو کاردز» مقایسه کرده اند.
دیدار 139 دقیقه اى روز جمعه ترامپ و پوتین در حاشیه 
نشســت رهبران گروه 20 در شــهر هامبورگ آلمان، 
همچنان در کانون اخبار و تحلیل هاى رسانه هاى جهانى 
قــرار دارد. در این میان برخى فعــاالن فضاى مجازى 
در آمریکا و جهان لحظه اى از ایــن دیدار را که صحنه 
دست دادن دو رهبر است، با صحنه اى مشابه در سریال 
آمریکایى پرطرفــدار «خانه کاغــذى» (در ایران با نام 

«خانه پوشالى») مقایسه مى کنند.
به گزارش عصر ایران، در حالى که نتیجه دیدار طوالنى 
روز جمعه رهبران آمریکا و روسیه در قالب توافق براى 
آتش بس در مناطق جنوب غربى ســوریه خبرساز شده 
اما حواشــى خاص نخســتین دیدار ترامپ و پوتین که 

حساســیت هاى خاص خود را داشته است، همچنان بر 
این دیدار سایه افکن شده اســت و یکى از این حواشى 
نیز مشابهت بسیار عجیب صحنه دست دادن دو رهبر با 
صحنه اى مشابه از سریال «خانه کاغذى» است که اتفاقًا 
آن صحنه نیز صحنه دیدار رئیس جمهور آمریکا (فرانک 

آندروود) با همتاى روس خود (ویکتور پتروف) است.
کاربران فضاى مجازى و بسیارى از طرفداران این سریال 
هالیوودى با بازنشر تصویر شــبیه سازى شده از صحنه 
دســت دادن پوتین و ترامپ و صحنه اى از این سریال 
پرمخاطب، به طنز و کنایه بر ایــن نکته تأکید دارند که 
هرچه بیشتر در این سریال آمریکایى سناریو پردازى و 
ساخته مى شود به فاصله چند ماه و یا چند سال عین آن 

مسئله به واقعیت مى پیوندد.
گفتنى است برخى کاربران نیز تصویر دست دادن «باراك 
اوباما» با پوتین را هم با تصویر دست دادن رهبران آمریکا 

و روسیه در این سریال در فضاى مجازى منتشر کرده و 
بر مشابهت جالب این صحنه با تصویر واقعى دست دادن 

دو رهبر اخیر آمریکا (اوباما و ترامپ) مهر تأیید زده اند.

مشابهت جالب دست دادن ترامپ و پوتین با صحنه اى از سریال آمریکایى

«خانه پوشالى» زنده شد!

معاون سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
به تشریح مهمترین و تاریخى ترین تصمیم یونسکو به نفع 

فلسطین و برضد اسرائیل پرداخت.
به گزارش تسنیم، محمدحســن طالبیان اظهار داشت: 
کمیتــه میراث جهانــى در روز جمعــه 16 تیــر 96، در 
چهل ویکمین اجالس خود که در شهر کراکوف لهستان 
برگزار شــد با وجود تالش هاى مذبوحانه ســفیر رژیم 
صهیونیستى در یونسکو براى جلوگیرى از تصمیم گیرى 
این کمیته به نفع فلسطینیان، استقالل خود را حفظ کرد 
و در رأى گیرى اى که انجام شد شهر قدیمى «الخلیل» 
(هبرون) و حــرم ابراهیمى را به دلیل تجــاوزات دولت 
اشغالگر قدس در فهرســت آثار درمعرض خطر یونسکو 

قرار داد.
معــاون میراث فرهنگــى ســازمان میراث فرهنگــى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى اضافه کرد: این تصمیم با 
واکنش بى ادبانه، گســتاخانه و بسیار سخیف سفیر رژیم 
صهیونیستى در یونسکو روبه رو شد به گونه اى که در پایان 
سخنانش، بدون رعایت شأن جلسه و نزاکت عمومى گفت 
باید به دستشویى برود چرا که رفتن به آنجا برایش مهمتر 
از حضور در این اجالس اســت. در واکنش به این اقدام 
وهن آمیز او، هنگامى که جلســه را تــرك مى کرد، تمام 

حضار یک صدا او را به باد تمسخر گرفتند و هو کردند.
طالبیان افزود: با اصرار هیئت رژیم صهیونیستى و حمایت 
چند عضو کمیته میراث جهانى، قرار شد انتخابات به صورت 
مخفى انجام شود، درحالى که گروه عرب بر لزوم برگزارى 
علنى رأى گیرى اصرار داشــت؛ با وجود این، پیش نویس 
قطعنامه پیشنهادى لبنان، کویت و تونس، که از اعضاى 
عرب کمیته میراث جهانى هستند، با 12 رأى مثبت، شش 
رأى ممتنع و فقط سه رأى منفى، با کسب باالى آراء الزم 

به تصویب رسید.
وى اضافه کرد: سفیر رژیم صهیونیستى در سخنانش اقدام 
کمیته میراث جهانى در ثبت الخلیل را لکه ننگى در تاریخ 
یونسکو قلمداد کرد و شدیداً به آن تاخت. همچنین سفیر 
کشــور آلمان را خطاب قرار داد و گفت که باید خجالت 
بکشد از اینکه پشت میز کشورى نشسته که شش میلیون 
یهودى را قربانى اهداف سیاســى و نــژادى خود کرده 
است. همچنین ضمن انتقاد شــدید از سفیر کوبا، دولت 
آن کشــور را دولتى دیکتاتور و ناقض حقوق بشر عنوان 

کرد.
طالبیان ادامه داد: ســفراى دو کشور یادشده در سخنانى 
اظهار داشــتند که بنا ندارنــد به توهین هــا و اظهارات 
بى اساس و سخیف و احمقانه ســفیر رژیم صهیونیستى 

پاسخ دهند. سفیر فلســطین نیز با ایراد سخنانى، ضمن 
تشکر از اعضاى کمیته میراث جهانى، آن را مایه اعتبار و 
نشانه استقالل یونسکو عنوان کرد. سفیر کویت نیز اظهار 
داشت که این رأى، درواقع رأى به انسانیت، شرافت و نیز 

رأى علیه تجاوز و اشغالگرى است.
معــاون میراث فرهنگــى ســازمان میراث فرهنگــى، 
صنایع دستى و گردشــگرى در پایان خاطرنشان کرد: در 
گزارش رسمى یونسکو بارها به اشغالگرى رژیم اشغالگر 
قدس اشــاره شــده و بر اهمیت همکارى جهانى براى 
حفاظت فراگیر از آثار و محوطه هاى فلسطینیان و نیز بر 
تهیه و اجراى برنامه ویژه اى براى مرمت و مدیریت این 
سایت بسیار ارزشمند جهانى به صورت اضطرارى تأکید 

شده است.
نتانیاهو هم توهین کرد

در همین حال به نوشــته خبرگزارى فــارس، «بنیامین 
نتانیاهو» نخســت وزیر رژیم صهیونیســتى به مصوبه 
یونســکو درباره شــهر الخلیل حمله کرد و تصمیم این 
نهاد ســازمان ملل را «مزخرف» خوانــد.  وى در پیامى 
ویدئویى در صفحه فیســبوك خود گفــت: «این یکى 
دیگر از تصمیمات مزخرف است که به تصویب سازمان 

ملل رسید.» 

دستشویى رفتن سفیر رژیم صهیونیستى حاشیه ساز شد

تاریخى ترین تصمیم یونسکو بر ضد رژیم صهیونیستى

  الف | اکبر نبوى: 1ـ  به گمان من هنر ذاتًا 
داراى فضیلت و شرافت است. و در میان هنرهاى 
موجود، سینما و سپس موســیقى به نهاد اجتماعى 
تبدیل شــده اند. چنانچه به وجه نهادى موسیقى 
توجه داشته باشیم، نمى توانیم بى محابا و صرفًا بر 
پایه دیدگاه و پسند شخصى خود به مخالفت با آن 
برخیزیم و هر از گاه، افکار عمومى را به حواشى لغو 

و بیهوده گرفتار کنیم.
2ـ  با فرض پذیرش دلیل مخالفت برخى از امامان 
جمعه نسبت به برگزارى کنســرت موسیقى (که 
بسیارى از این مخالفت ها درست و منطقى نیست) 
آیا همه مشکالت و منکرات و حرام هاى نفسگیر 
و تباه کننده اى کــه گریبان اخــالق و کرامت و 
فضلیت هاى اجتماعى را گرفته اســت و جامعه را 
در چنبره خود به بند کشیده اســت، حل شده و از 
میان رفته اســت و فقط موضوع برگزارى کنسرت 
مانده است؟ به خدا براى این گروه از امامان جمعه و 
براى محیط و فضاى نماز جمعه زشت است که فقر 
و بیکارى و سرقت و روسپیگرى، فاصله هاى رو به 
تزاید طبقاتى، اهریمن ســیرى ناپذیر ربا، هیوالى 
موادمخدر و موریانه رشــوه و ارتشا و رانت خوارى 
و... در جامعه بیداد کند و همه ارزش هاى اخالقى 
و فضلیت هاى انسانى را به سخره بگیرد و آنوقت 
آقایان یک نفس و پیوسته و با استدالالت پیش پا 
افتاده به موضوع برگزارى کنسرت در شهر و دیار 

خود حساسیت نشان دهند.
3ـ  این آقایان خوب اســت بدانند که دانســته یا 
ندانســته، با اصلى کردن موضوعات فرعى و داد و 
قال در باره آن، افــکار عمومى را از مطالبات اصلى 

خود دور مى کنند.

کنسرت، آرى یا خیر؛ 
به خدا مسئله این نیست!

روزنامه «سالم» در روز 15 تیرماه سال 1378 به اتهام 
انتشار نامه محرمانه معاون وزیر اطالعات درباره اصالح 
قانون مطبوعات، براى پنج ســال توقیف شد. حاال در 
هجدهمین سالگرد توقیف این روزنامه مهم و تاریخ ساز 
ایران، پایگاه اطالع رسانى «جماران» متن توضیحات 
آیت ا... موسوى خوئینى ها مدیر این روزنامه را منتشر 
کرده که بخش هایى از آن را به نقل از کانال این روحانى 

بانفوذ در ادامه مى خوانید:
یکى از خوانندگان محترم پرســیده انــد: آیا چاپ نامه 
محرمانه معــاوِن وزیر اطالعات یک انتحار سیاســى 
نبود؟ شاید بعضى از خوانندگان از وقایع آن سال ها باخبر 
نباشند و متوجه موضوع این سئوال نشوند. اصل قضیه 
این بود که در مجلس پنجم براى بیشتر محدود کردن 
مطبوعات، طرحى در دستور کار و مورد بررسى قرار گرفته 
بود. همزمان با بررسى این طرح، روزنامه سالم نامه اى 
را چاپ کرد؛ محتواى آن نامه -که سعید امامى، معاون 
وزیر اطالعات، همراه با گزارشــى از وضع مطبوعات، 
براى جناب وزیر وقت تهیه کرده بــود- از این واقعیت 
پرده بر مى داشــت که وزارت اطالعات در آن زمان در 
پى آن بوده که مطبوعات را هرچه بیشتر محدود کند و به 
این نتیجه رسیده بوده که براى نیل به این هدف، نیاز به 
تصویب قانونى در مجلس دارد. این نامه هماهنگى برخى 

نمایندگان را با وزارت اطالعات افشا مى کرد.
پس از چاپ نامه، دادگاه روزنامه ســالم را تعطیل کرد. 
یکى از اتهامات سالم -و شــاید مهمترین آنها- چاپ 
همین نامه بود، به این بهانه که روزنامه ســالم نامه اى 
محرمانه را افشا کرده است!  الزم است توضیح دهم که 
آن نامه محرمانه نبود و شاکى (وزارت اطالعات)، براى 

ارائه سند به دادگاه، پس از طرح شکایت مهر محرمانه 
بر آن نامه مى زند! من با اطالع از این کار -که مى توان 
گفت حداقل کارى غیراخالقى بــود- از رئیس دادگاه 
درخواســت کردم که با هزینه من مهر محرمانه روى 
نامه را به آزمایشگاه بدهند تا معلوم شود که جدید است 
یا مربوط به همان زمان ارسال نامه از اتاق معاون به اتاق 
وزیر! دادگاه با این درخواست موافقت نکرد، درحالى که 
حق مسلّم یک متهم است که براى رفع اتهام و دفاع از 
خود چنین درخواستى بکند و دادگاه هم مکلف است که 

درخواســت وى را بپذیرد؛ در غیر اینصورت، دادگاه از 
وظیفه تحقیق براى دست یافتن به حقیقت سر باز زده 
است. اما تصمیم گرفته شده بود که روزنامه سالم بسته 

شود و تشکیل دادگاه فقط بهانه بود.
 نکته دیگرى که نشــان مى داد این نامه مهر محرمانه 
نداشته است این بود که این نامه در واقع گزارشى بود از 
وضعیت مطبوعات که همراه آن یک پیشنهاد مطرح شده 
بوده و یکى از معاونت ها آن را براى ارائه به وزیر اطالعات 
جهت تصمیم گیرى تهیه کرده بود؛ بدیهى است که بر 

روى چنین نامه ها و گزارش هایى کــه در گردش بین 
معاونان و یا میان یک معاونت با وزیر است، آن هم درون 
یک وزارتخانه، مهر محرمانه نمى زننــد. پس آن نامه 
محرمانه نبود؛ با این حال، اگر من مى دانستم که انتشار 
آن را بهانه اى براى بستن سالم مى کنند، هرگز این بهانه 
را به دستشان نمى دادم؛ البته در آن صورت هم به بهانه 
دیگرى متوسل مى شدند، چراکه سالم در خالف جهت 
تک صدایى حرکت مى کرد و همانطور که گفتم، تصمیم 

گرفته بودند سالم را تعطیل کنند.

رمز گشایى از بسته شدن یک روزنامه بعد از نزدیک به 2 دهه 

چرا «سالم» توقیف شد؟
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رئیس اورژانس اجتماعى کشــور گفت: در ســال 95 
اورژانس اجتماعى موفق به جلوگیرى از پنج هزار و225 
مورد خودکشى از سه طریق فعالیت خط 123، خدمات 
سیار و مراکز مداخله در بحران شــد. حسین اسد بیگى 
ضمن اشــاره به آنکه ممکن اســت در فضاى مجازى 
شــایعاتى در خصوص رتبه ایران مطرح شود، افزود: بر 
اساس آمار سازمان جهانى بهداشت در سال 2012 رتبه 
ایران در میان تمام کشــورهاى جهان در خصوص آمار 
خودکشــى هاى کامل منجر به فوت 108 است؛ به این 
ترتیب ایران رتبه باالیى در این حوزه ندارد. اسدبیگى در 
ادامه گفت: در میان پرونده هاى خودکشى که اورژانس 

اجتماعى در آنها مداخله مى کنــد «پریدن از ارتفاع» به 
قصد خودکشى داراى بیشترین فراوانى است و بیشترین 
مورد اعزام خودروهاى سیار اورژانس اجتماعى در ارتباط با 
خودکشى به این موضوع ارتباط دارد. وى در ادامه با بیان 
آنکه بر اساس آمارهاى پزشکى قانونى در سال گذشته، 
52 درصد خودکشى ها به شیوه حلق آویز کردن بوده است 
گفت: اورژانس اجتماعى در این مورد از خودکشى مداخله 
خاصى ندارد مگر آنکه بــراى خانواده هاى آنان خدمات 
مددکارى و مشاوره ارائه کنیم. به گفته وى در سال 94 بر 
اساس آمار پزشکى قانونى چهار هزار و 20 مورد خودکشى 

منجر به فوت در کشور رخ داده است.

رئیس دبیرخانه مشارکت هاى مردمى سازمان بهزیستى در 
رابطه با نحوه هزینه کرد صدقات از سوى سازمان بهزیستى 

کشور توضیحاتى را ارائه کرد.
فرهاد اقطار گفت: از سال هاى گذشته در سازمان بهزیستى 
کشور براى اســتقرار صندوق هایى در اماکن عمومى و 
دولتى برنامه ریزى شــده بود و اکنون شاهد قرار گرفتن 
صندوق هاى سازمان در برخى از مراکز و مناطق هستیم.  
وى افزود: سازمان بهزیســتى کشور در خصوص استقرار 
صندوق هاى صدقات در استان هاى مختلف بخشنامه اى 
را صادر نکرده و این کار را برعهده مدیران بهزیســتى در 
هر استان قرار داده است.  رئیس دبیرخانه مشارکت هاى 

مردمى سازمان بهزیستى با اشاره به اینکه صندوق هاى 
صدقات در 90 درصد استان هاى کشور آمادگى جمع آورى 
کمک هاى شهروندان را دارند اظهارداشت : صندوق هاى 
صدقات اعم از رو میزى و ایستاده در نقاط مختلف استقرار 
داده شده و پیش بینى مى شود تا پایان سال جارى، تعداد 
صندوق هاى صدقات در استان هاى مختلف افزایش یابد.  
اقطار در خصوص نحوه هزینه کرد صدقات از سوى سازمان 
بهزیستى کشور تصریح کرد: درآمد حاصل از صندوق هاى 
صدقات سازمان بهزیســتى در اختیار مراکز اعم از مراکز 
نگهدارى معلوالن، سالمندان، کودکان بد سرپرست و بى 

سرپرست قرار مى گیرد. 

نحوه هزینه کرد صدقات از 
سوى سازمان بهزیستى

جلوگیرى از 5200 خودکشى 
در سال 95

گوشت االغ در قصابى
فرمانده انتظامى بخش چنارشاهیجان شهرستان کازرون 
اسـتان فارس اعالم کرد: بیش از 450 کیلوگرم گوشت 
االغ ازیـک قصابى در این بخش کشـف شـد. سـیامرز 
صادقى افزود: این گوشت هاى االغ را مأموران انتظامى 
از این قصابى کشف و متهم را دستگیر کردند. وى گفت: 

این متهم تحویل مقامات قضائى شده  است.

عکاس عروسى، فقط خانم
رئیـس اتحادیـه عکاسـان و فیلمبـرداران تأکیـد کرد: 
واحدهاى مجازى که زیر نظر این اتحادیه فعالیت مى کند 
اجازه ندارند براى مراسم عروسـى عکاس آقا بفرستند. 
منوچهر باستانى موغارى اظهار داشت: حتى براى نشان 
دادن نمونه کار نیز تنها عکس ها به عروس ها و خانم ها 

نشان داده مى شود.

تکذیب ممنوعیت بدرقه زائران 
بعثه مقام معظم رهبرى اعالم کرد: ممنوعیت مراسـم 
بدرقه زائران حج در فرودگاه هاى کشـور صحت ندارد. 
آنچه در سخنان حجت االسالم والمسلمین قاضى عسکر 
نماینده ولى فقیـه در امور حج وزیارت مطرح شـده این 
است که براى جلوگیرى از تراکم جمعیت در فرودگاه امام 
خمینى(ره)، «فقط در استان تهران» تصمیم گرفته شده 
است تا مراسم بدرقه در حسینیه ها و تکایا صورت بگیرد.

47 میلیون ایرانى...
وزیر ارشاد گفت: بیش از47 میلیون ایرانى حضورى فعال 
در شبکه هاى اجتماعى دارند که در ایام انتخابات روزانه 
سه میلیارد پیام درفضاى مجازى کشور تبادل مى کردند. 
صالحى امیرى با اشاره به اینکه امروز تعامل خانواده ها 
به طور متوسط 20 دقیقه در روز است، ادامه داد: این رقم 

درسال هاى پیش دو ساعت بوده است.

افزایش دما تا سه شنبه
به گفته گودرزى کارشناس سازمان هواشناسى کشور، 
هفته جارى به طور میانگین در تمام مناطق کشور روند 
افزایش 3 تا 4 درجه دماى هوا پیش بینى مى شود که این 
افزایش دما در مناطق جنوبى شدیدتر خواهد بود. وى در 
عین حال تصریح کرد: روند افزایش دما تا روز سه شنبه 
ادامه خواهد داشـت و سـپس بـه همان میزانـى که دما 

افزایش یافته است، روند کاهشى به خود خواهد گرفت.

کباب و  جنگل
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جنگل هاى 
کشور بسـیار باارزش هسـتند و بخاطر یک کباب نباید 
جنگلى را به آتش کشـید. معصومه ابتکار عنـوان کرد: 
آتش سوزى ابعاد مختلفى دارد که بخشى از آن مربوط به 
حضور گردشگران است و به هموطنان نیز تأکید مى کنیم 
در فصل خشکى هوا به هیچ عنوان در فضاى آزاد آتش 

روشن نکنند چون با آنها برخورد خواهد شد.

پرونده «هیرکان»، قضائى شد
در حالى که دو ماه از فاش شـدن راز مـرگ «هیرکان» 
گذشـته، پرونده ایـن تخلف سـرانجام از سـوى معاون 
قضائى دادسـتان کل کشـور مورد پیگیرى قرار گرفت. 
هیرکان ماده پلنگى بود که به همراه برادرش «ورکان»، 
تمامى عمر دو سـاله خود را در قفسى 20 مترى گذرانده 
بود و در حالى که به باور متخصصان، در صورت رهاسازى 
بدون مقدمه در طبیعت قادر به ادامه حیات نبود، رهاسازى 

و نهایتاً کشته شد.

هنرنمایى گیالنى ها 
گروهى از آشـپزهاى گیالنى با شرکت در جشنواره بین 
المللى «سفر براى طعم» در استان آستراخان روسیه در 
ساحل شمال غربى دریاى خزر با پخت غذاهاى محلى 
هنرنمایى کردند. باقال قاتق، میرزاقاسمى، پلو محلى، انار 
بیج، شیش انداز، گامجى و کاله کباب، مرغ ترش، ماهى، 
زیتون پرورده و چند غذاى دیگر شمالى دستپخت گروه 

آشپزى در این مراسم بود.

چرك نویس

رئیس ســازمان غذا ودارو مى گوید: استفاده از سموم 
کشاورزى در کشور نابسامان است. رسول دیناروند در 
گفتگو با ایرنا این مطلب و مطالب هشدارآمیز دیگرى در 
این باره را مطرح کرد که بخشى از این گفتگو از نظرتان 

مى گذرد:
ظاهراً همچنان نابسامانى در زمینه 
استفاده از ســموم کشاورزى وجود 

دارد.
این نوع آلودگى همچنان در ایــران یک تهدید جدى 
است چون متأسفانه کنترل و نظارت بر استفاده از سموم 
کشاورزى در کشور کامل نیست. مشکل دیگر این است 
که کشاورزان نیز آموزش دیده نیستند و سم را به میزانى 
که کافى است، استفاده نمى کنند و گاهى بیش از دو برابر 
استفاده مى کنند. ســموم غیر مجاز هم در کشور وجود 
دارد که از طریــق قاچاق مى آیند و کشــاورزان از آنها 
استفاده مى کنند. سمومى که از دید کشاورز خیلى مؤثر 

است ولى براى انسان ها خطرناك است.
چند درصد کشاورزان از این سموم 

استفاده مى کنند؟
واقعًا نمى شــود آمار داد که چند درصد است ولى خیلى 

زیاد اســت و مثًال در یک منطقه اى کشــاورزى بیشتر 
صیفى جات است که ســم مخصوص آن قاچاق است 
و یک جایى هســت که مرکبات مى کارنــد و هر کدام 
ســم مخصوص خود را دارد که به صورت قاچاق وارد 

مى کنند.
پس ســموم قاچاق در کشاورزى 

ایران وجود دارد؟
بله. معضل دیگر این است که کشاورزان زمان مناسب 
سمپاشــى را هم رعایت نمى کنند. برخى از سموم دوره  

ماندگارى دارند یعنى مى گویند شــما وقتى سم را زدید 
تا هشت روز نباید برداشت کنید ولى از روز هشتم به بعد 

برداشتش هیچ خطرى ندارد.
یعنى امشــب ســم مى زنند و فردا 

برداشت مى کنند؟
بله و این بسیار خطرناك  است.

بیشتر در صیفى جات است؟
بله. حتى گاهى دیده شده است که کشاورزان میوه چیده 
شده را سمپاشى مى کنند براى اینکه در راه مشکلى پیدا 
نکند که بسیار خطرناك است و اینها را متأسفانه داریم. 
از روى آزمایش هایى که انجام دادیم مشــخص است 

که وجود دارد.
 راه حل چیست؟

راه حل در مدیریت سمپاشى است. راه حل این است که 
در مورد سمپاشى دولت خودش مشارکت کند و کمک 
کند و حتى سم هاى ســالم رابه صورت سوبسید بدهد 

براى اینکه کشاورزان استفاده کنند.
چرا این کار انجام نمى شود؟

اینقدر دوستان در وزارت جهاد کشاورزى گرفتارى دارند 
که نمى شود.

حریم خصوصى بودن یا نبودن داخل خودروها این روزها 
به مسئله اى جدید میان گروهى از شهروندان بدل شده، 
ماجرایى که از هفدهمین نشست خبرى سخنگوى ناجا 

آغاز شد و تا کنون ادامه داشته است.
هرچند وقت یکبار بحث بر سر حریم خصوصى در جامعه 
باال مى گیرد، موضوعى که پیشــینه اش به ســال هاى 
نخســت پیروزى انقالب و فرمان 8 مــاده اى حضرت 
امام خمینى(ره) باز مى گــردد، فرمانى که گرچه یکى از 
مهمترین سندهاى حقوق شهروندى و حریم خصوصى 
در کشور به شمار مى رود، اما گویا همچنان براى بعضى 
از دستگاه هاى اجرایى و قانونگذارى ابهاماتى داشته که 
هرچند سال دوباره جنجالى جدید برسرحریم خصوصى 
و حدود آن به پا مى شود که تازه ترین آن جنجال بر سر 

حریم خصوصى بودن یا نبودن داخل خودروهاست.
ماجراى حریم خصوصى داخــل خودروها نیز به بحث 
درباره مسائلى چون کشف حجاب، آلودگى صوتى و... در 
خودرو و نحوه برخورد پلیس با این موضوعات برمى گردد 
که چندسالى است مطرح شده اســت، اما این موضوع 
دوباره پس از هفدهمین نشست خبرى سخنگوى ناجا 
باال گرفت و گرچه چند روز قبــل از آن فرمانده ناجا در 
سفر به شمال کشــور بر این موضوع تأکید کرده بود اما 
سخنان سردار منتظرالمهدى سخنگوى نیروى انتظامى 
بیشــتر مورد توجه رســانه ها قرار گرفت. او با اشاره به 
قوانین جارى و از جمله تبصره «ماده 5 از قانون حمایت 
از آمرین به معروف و ناهیان از منکر» گفته بود: « اماکنى 
که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار مى گیرند از 
جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصى نباید باشد و 
طبیعتاً رعایت هنجارها و الزامات قانونى مى بایست درون 

آن رعایت شود».
پس از سخنان منتظرالمهدى اما پاسخ چهار مرجع تقلید 
شیعه -آیت ا... شبیرى زنجانى، آیت ا... مکارم شیرازى، 
آیت  ا... نورى همدانى و مرحوم آیت ا... موسوى اردبیلى 
درباره حریم خصوصى خبرساز شد. این چهار مرجع تقلید 
شیعه گرچه بر حریم شخصى بودن خودرو معتقدند اما در 
جمالت آنان الزام بر رعایت قانون و رعایت هنجارها و 

پوشش اسالمى نیز دیده مى شود.

پاسخ هاى ناجا به ابهامات 
سرهنگ محمد ترحمى معاون حقوقى پلیس راهنمایى 
و رانندگى ناجا در گفتگو با ایسنا به ابهامات درباره حریم 
خصوصى بودن یا نبودن داخل خودروها پرداخته است. 
او در این گفتگو دو نکته را مورد تأکید قرار داده اســت؛ 
نخست اینکه جنس مأموریت هاى ناجا اجراى مقررات 
بوده و پلیس اصرارى بر انجام اقدامات فراقانونى ندارد. 

ترحمى در ادامه با اســتناد به قانون حمایــت از آمران 
معروف و ناهیان منکر که در سال 94 به تصویب مجلس 
شوراى اسالمى رسیده اســت، برخورد با مواردى چون 

بدحجابــى، آلودگى صوتــى و ... در خودروها را قانونى 
مى داند و مى گوید که همین قانون تأکید دارد که داخل 
خودرو حریم خصوصى نیست. او همچنین گفته: پیش 
از سال 94 نیز مسائلى مطرح بوده اما ابهامات نیز در این 
حوزه زیاد بود اما با تصویب این قانون هیچ جاى ابهامى 
مبنى بر اینکــه داخل خودرو حریم خصوصى نیســت 
باقى نمانده چرا که قانون رســمًا در این زمینه تصریح 

کرده است.
بخش هایى از اظهارت سرهنگ محمد ترحمى در ادامه 

آمده است:
  در تبصره ماده 5  قانون حمایت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر حریم خصوصى و حریم عمومى تعریف 
شده و بر اساس آن «اماکنى که بدون تجسس در معرض 
دید عموم قرار مى گیرند، مانند قســمت هاى مشترك 
آپارتمان ها، هتل ها، بیمارســتان ها و نیز وسایل نقلیه 

مشمول حریم خصوصى نیست.»
  جاهایى مانند صندوق عقب یا داشبورد خودرو قابل 
تجسس نیست و با توجه به اینکه در دید عموم قرار ندارد 

اصطالحاً «حرز» گفته مى شود. جستجو در این بخش ها 
نیازمند حکم است.

  در مورد شیشه دودى قانونى وجود دارد که باید داخل 
خودرو از فاصله ســه مترى دیده شود در غیر اینصورت 
مأموران پلیس راهنمایى و رانندگى با فرد متخلف برخورد 
خواهند کرد. در مورد پرده نیــز عمدتاً  اتوبوس ها چنین 
شرایطى دارند اما با توجه به اینکه وسیله نقلیه پنجره دارد 
همان حکم حریم عمومــى در مورد آن صدق مى کند و 

داخل این وسایل نیز حریم خصوصى نیست.

پافشارى نیروى انتظامى بر دیدگاه خود علیرغم فتاوى مراجع تقلید

داخل اتومبیل حریم خصوصى نیست
 اال صندوق عقب و داشبورد

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه جستجو از گناهان خانه 
مردم یــا حریم هاى خصوصى مردم صحیح نیســت 
گفت: کسى حق ندارد به حریم خصوصى افراد از جمله 

موبایل ها وارد شود.
حجت االســالم و المســلمین هادى صادقى تبیین 
و تعریــف صحیح حریم خصوصــى و عمومى در این 
برخوردها را مهم برشمرد و افزود: به طور مثال بعضى 
ها به غلط مى گفتند کل ماشین حریم خصوصى است 

ولى درست آن است که آن بخشى از خودرو که نمایان 
است و در معابر دیده مى شود جزو حریم عمومى حساب 
مى شود و آن بخش هایى که خود به خود مخفى است 
مثل داشبورد یا صندوق عقب حریم خصوصى محسوب 
مى شود و پلیس یا همکاران قضائ ى اگر تخلف مشهودى 
را در خودرو ها دیدند باید جلوگیرى و برخورد کنند و اگر 

مشهود و مشاهده پذیر نبود، نباید تجسس کنند.
وى مالك براى تشــخیص و تفکیک حریم عمومى 

از خصوصى را مشــاهده پذیر بودن و یا شنیدن امرى 
در صحنه اجتماعــى و عمومى عنوان کــرد و گفت: 
حریم عمومى شــامل امرى مشــاهده پذیر است که 
چه در ماشین و چه پشــت پنجره خانه اى که صحنه 
خالف عفت عمومى نمایان شــده باشــد را شــامل 
مى شود؛ اما اگر خدا ناکرده در پشت آن پنجره خالفى 
یا گناهى در حال وقوع است مجاز براى سرك کشیدن 

نیستیم.

دیدگاه قوه قضائیه درباره حریم هاى خصوصى

  الف| آزمــون سراســرى ســال 96 
پنج شنبه و جمعه گذشــته برگزار شد. به گفته 
مســئوالن در آزمون امســال نزدیک به 930 
هزار نفر ثبت نام کرده انــد که حدود 581 هزار 
داوطلب خواســتار رقابت در گروه آزمایشــى 
علوم تجربى بوده اند! عالمــت تعجب به این 
علت است که مجموع داوطلبان سایر گروه ها 
به تعداد داوطلبــان گروه آزمایشــى تجربى 

نمى رسد.
این روزها به نظر مى رســد با تغییراتى که در 
پى اجرایى شدن نظام ســالمت رخ داده است، 
تلقى عمومــى به زبانى عامیانه این شــده که 
«این روزها نان در پزشــکى است»  لذا اگر در 
گذشته دانش آموزان به تحصیل در رشته هاى 
فنى و مهندســى ترغیب مى شدند، اکنون این 
میل فروکش کرده و داوطلبان متمایل به سمت 
رشته هاى علوم تجربى شده اند. تصور عمومى 
این است که در پى اجراى نظام سالمت، میزان 
حقوق پزشکان افزایش یافته و درآمد سرشار در 

دکترشدن است.
این در حالى است که براســاس یک تحقیق 
انجام شــده در سال 93، در ســه سال گذشته 
حدود 80 درصد دانشجویان در 20 رشته اصلى 
تحصیل مى کردند به طورى که حســابدارى 
با 230 هزار دانشــجو بیشترین ســهم را در 
میان رشــته محل ها به خــود اختصاص داده 
بود، پــس از آن حقوق با 170 هزار دانشــجو 
و کامپیوتــر (نرم افــزار) در حــدود صد هزار 
دانشجو، مهندســى کامپیوتر (ســخت افزار) 
نیــز داراى 80 هزار دانشــجو بود. در رشــته 
مدیریت بازرگانى 70 هزار دانشــجو، در رشته 
مدیریت دولتى 63 هزار دانشــجو، در رشــته 
مهندســى عمران که نهمین رشته پرجمعیت 
آن سال ها بود حدود 62 هزار دانشجو و در رشته 
روانشناســى حدود 60 هزار دانشجو تحصیل 

مى کردند.
علت دیگرى که مى توان درباره درخواســت 
«دکتر شدن» نســل هاى آینده شغلى ارزیابى 
کرد، وضعیت نابسامان در بازار کار رشته هاى 
مرتبط با فنى و مهندســى است. سال گذشته 
بود که پس از اعــالم رتبه هاى برتر کنکور 95 
 مشخص شد یک دانشــجوى رشته مهندسى 
برق در دانشگاه صنعتى شریف، رتبه یک کنکور 
گروه آزمایشى تجربى را کســب کرده است! 
اینکه چه چیز باعث شــده دانشجوى یکى از 
بهترین دانشــگاه هاى «مهندســى» از ادامه 
تحصیل در این دانشگاه انصراف دهد و در رشته 
پزشکى درس بخواند، تحلیل هاى زیادى را در 
پى داشت که فصل مشترك تمام این تحلیل ها 
رکود و ورشکستگى در بازار کار فنى و مهندسى 
بود. چیزى که نمــود آن در تعطیلى کارخانه ها 

هم دیده مى شود.

حضور 63 درصدى داوطلبان 
در کنکور تجربى؛

مى خواهم دکتر شوم!

اعتیاد در کشور به روایت اعداد و ارقاماثرات مهلک سم پاشى هاى بى رویه بر سالمت انسان در گفتگو با رئیس سازمان غذا و دارو

سن شروع اعتیاد در زنان به کمتر از 30 سال رسیدبرخى کشاورزان 2 برابر حد مجاز سم مى زنند
معاون پیشــگیرى و درمان اعتیاد ســازمان بهزیستى 
کشور گفت: بر اساس آخرین شــیوع شناسى اعتیاد به 
طور کلى چهار میلیون و 400 هــزار نفر از جمعیت 15 
تا 64 سال کشــور یک بار تجربه مصرف مواد مخدر را 
داشته اند. محسن روشن پژوه اظهار داشت: بر اساس نوع 
مواد مصرفى در مصرف کنندگان مستمر (دو میلیون و 
808 هزار نفر) خانواده تریاك در رتبه اول، حشــیش و 
گل در رتبه دوم و محرك ها مانند شیشــه در رتبه سوم 

قرار دارند.
وى در ادامه تأکید کرد: مصرف شیشه در میان کسانى که 
مصرف تفننى دارند، همچنان در صدر است و نباید از این 

مسئله غافل شویم.
معاون پیشــگیرى و درمان اعتیاد ســازمان بهزیستى 
کشــور در ادامه به تغییر الگوى مصرف در کشور اشاره 
کرد و افــزود: در حال حاضر با تغییــر الگوى مصرف از 
شیشه به حشــیش (گل) مواجه هســتیم و آنچه باعث 
شده است مصرف خانواده حشیش و مارى جوآنا بیشتر 
گزارش شود، این نیست که شیشه از مصرف افراد حذف 
شده است بلکه حشــیش نیز به مواد مصرفى قبلى آنها 

اضافه شده و در حال حاضر با پدیده چند مصرفى روبه رو 
هستیم.

وى ادامــه داد: 14/8 درصد از کســانى که گل مصرف 
مى کردند دانشــجو هســتند و 3/7 درصــد از مصرف 
کنندگان گل نیز دانش آموزان در حال تحصیل هستند. 

به گفته روشــن پژوه متأســفانه مصرف کنندگان گل 
همزمان مصرف قلیان، سیگار، مواد محرك و مشروبات 
الکلى را نیــز تجربه مى کنند؛ به طــورى که 80 درصد 
مصرف کنندگان گل مصرف همزمان مشروبات الکلى 

نیز داشته اند.
معاون پیشــگیرى و درمان اعتیاد ســازمان بهزیستى 
کشــور درخصوص نوع ماده مصرفــى در زنان تصریح 
کرد: تریاك بیشترین ماده مصرفى در زنان است و پس 
از آن شیشه بوده و سوخته تریاك در رتبه سوم قرار دارند. 
وى تصریح کرد: سن شــروع مصرف در زنان کمتر از 
30 سال، کاهش یافته است و میانگین کلى سن شروع 
مصرف مواد در کشور 24/3سال اســت و تجربه افراد 
مصرف کننده در مردان 24/1سال و در زنان 26/2سال

 است.
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براى غارنوردى
 برنامه ریزى نکرده ایم 

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: گردشگرى 
غارنوردى تخصصى اسـت و  کمتر گردشگر خارجى 
براى غـار  به اصفهـان مى آیـد و ما روى ایـن گزینه 

برنامه ریزى نکرده ایم.
محسـن یارمحمدیـان افزود: مـا روى ایـن گزینه تا 
کنون برنامه ریزى نکرده ایم زیرا ضرورت آن را درك 
نکرده ایم و دفاتر گردشـگرى نیز به مـا نگفته اند که 
قشـر خارجى براى گردشـگرى غـار در اصفهان نیاز 

به تور دارند. 
وى گفـت: اگر چه در شـهر اصفهـان غار مشـهور و 
معروفى نداریم که گردشـگر خارجى جذب آن شود، 
اگر هم گردشگر داخلى باشد که نیاز به برنامه ندارد و 

مسیرها را خودشان مى دانند.
یارمحمدیان بیان کرد: بیشتر روى برنامه هایى تمرکز 
مى کنیم که نیاز گردشـگر خارجى باشـد زیـرا براى 

گردشگر خارجى مجبوریم مدیریت کنیم.

توزیع 600 پکیج خورشیدى 
در مناطق عشایرى

بیـش از 600 دسـتگاه پکیج خورشـیدى بین جامعه 
عشایرى استان اصفهان توزیع شد.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان ترویج و گسترش 
انرژى هاى نـو و حفظ محیط زیسـت را از مهمترین 
مزایـاى اجراى ایـن طرح برشـمرد و اظهار داشـت: 
امسال این تعداد دستگاه پکیج خورشیدى در مناطق 
عشایر نشین شهرسـتان هاى فریدونشهر، چادگان، 
شهرضا، دهاقان، سـمیرم و منطقه جرقویه اصفهان 

توزیع شده است.
مختـار اسـفندیارى  در ادامـه افـزود: بـا نصـب این 
تعـداد پکیج جدیـد، تعـداد پکیـج هاى خورشـیدى 
نصـب شـده در مناطق عشـایرى بـه هزار دسـتگاه

 رسید.
وى ارزش این تعداد پکیج خورشـیدى را سه میلیارد 
و 500 میلیـون ریـال بیـان کـرد و گفـت: همچنین 
تابستان امسال 45 دستگاه آبگرمکن خورشیدى با دو 
میلیارد ریال هزینه بین عشایر استان اصفهان توزیع 

شد.

کاهش 33 درصدى 
مصرف نفت سفید 

مصرف نفت سـفید و کوره اصفهانى ها در سـه ماهه 
امسال کاهش داشته است.

مدیرعامل شـرکت ملـى پخش فـرآورده هاى نفتى 
منطقـه اصفهان گفـت: میزان مصرف نفت سـفید و 
نفت کوره در سه ماه نخست امسـال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به ترتیب 36/74 درصد و 29/33 

درصد کاهش داشته است.
حسین صادقیان اذعان داشت: مصرف نفت سفید در 
مقیاس لیتر در این مدت در استان به دو میلیون و 681 
هزار و 900 لیتر و مصرف نفت کوره به شش میلیون 

و 620 هزار لیتر کاهش داشته است.
وى با بیان اینکه مصرف نفت گاز نیز در این مدت در 
استان با 14/95 درصد افزایش به 640 میلیون و 482 
هزار و 300 لیتر رسـیده اسـت، افزود: میزان مصرف 
گازوئیل در مدت مشابه سال گذشـته 557 میلیون و 

171 هزار و 100 لیتر بود.

تمدید ارسال مقاله 
به کنفرانس ملى برق 

پژوهشگران براى ارسال مقاله به کنفرانس ملى برق 
و کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسـالمى واحد مجلسى تا 

23تیر فرصت دارند.
دبیر این کنفرانس گفت: پژوهشگران و دانشجویان 
عالقـه منـد در حـوزه بـرق و کامپیوتر براى ارسـال 
مقاله و کسـب اطالعات بیشـتر به نشـانى اینترنتى

 conf.iaumajlesi.ac.ir مراجعه کنند.
 فرهـاد مصـرى نـژاد افزود:کنفرانـس ملـى بـرق و 
کامپیوتـر 8 و 9 شـهریور در دانشـگاه آزاد اسـالمى 

مجلسى برگزار مى شود.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: باتوجه 
به تعطیلى واحد هاى صنفى چایخانه در اصفهان که در آن 
عرضه قلیان انجام مى شــد و در اختیار شهروندان قرار 
مى گرفت، از این پس فروش هر نوع ادوات و ابزارآالت 
قلیان توســط واحدهاى صنفى مربوطه تخلف و عرضه 

ادوات قلیان ممنوع شده است.
جواد محمدى فشــارکى با اشــاره به اینکه با واحدهاى 
صنفى که این نوع اجنــاس را در معرض فروش بگذارند 
و یا در ویترین شان نمایش دهند، برخورد قانونى صورت 
گرفته و با خاطیان برابر قانون برخورد الزم انجام خواهد 
شــد، افزود: از اول تیرماه ســال جارى طى بازرسى به 

عمل آمده از صنوفى که مبادرت به عرضه ادوات قلیان 
مى کردند، به 14 واحد صنفى متخلف اخطاریه داده شد و 
براى شش واحد صنفى پلمب صادر شد و از ادامه فعالیت 
آنان جلوگیرى به عمل آمد. وى گفت: این اقدام در قالب 
طرح مقابله با عرضه قلیان و آالت و ادوات آن در سطح 
استان اصفهان و اجراى قانون جامع مبارزه با دخانیات و 
حفظ سالمتى مردم صورت مى گیرد چرا که عرضه آن در 
جامعه نقش مهمى در افزایش تقاضاى جوانان ایفا مى کند.  
محمدى فشارکى گفت: امیدواریم با اقدامات در حال انجام 
تا پایان تابستان امسال فعالیت تمامى واحدهاى صنفى 

عرضه کننده ادوات قلیان در اصفهان متوقف شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهى جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان گفت: در شرایط کنونى با توجه به محدودیت منابع 
آبى استان، افزایش بهره ورى در مصرف آب از اولویت هاى 

بخش کشاورزى استان محسوب مى شود.
اصغر محســن زاده کرمانى بر لزوم تغییر الگوى کشــت 
بر اساس شــرایط اســتان تاکید کرد و افزود: خوشبختانه 
اقدامات خوبى در این بخش در حال شــکل گرفتن است، 
امروز شاهد گسترش کشت در محیط هاى کنترل شده و 
گلخانه ها هســتیم، از طرفى جایگزینى و تغییر فصول در 
برخى کشت ها نیز در دســتور کار قرار گرفته، براى نمونه 
کشت چغندر از بهار به پاییز منتقل شده است و جایگزینى 

ارقام مقاوم به شورى و خشکى نیز در حال گسترش است.
معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان اضافه کرد: تالش  بسیار زیادى شکل گرفته تا از 
وارد شدن هر گونه خسارت به کشاورزان جلوگیرى شود و 
در همین ارتباط سیاســت هاى خرید تضمینى نیز در حال 
اجرا است به گونه اى که این سیاست ها براى 17 محصول 
زراعى و 11 محصول باغى اجرا مى شــوند. وى با اعالم 
گسترش پوشش بیمه اى محصوالت کشاورزى در سطح 
استان اصفهان، تاکید کرد: تاکنون بیش از 90 هزار هکتار از 
مجموع 120 هزار هکتار اراضى استان که به کشت غالت 

اختصاص یافته اند سم پاشى شده اند.

ممنوعیت عرضه ادوات قلیان 
در واحدهاى صنفى 

افزایش بهره ورى آب در بخش 
کشاورزى 

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شوراى 
اســالمى گفت: در راســتاى جمــع آورى و جابه جایى 
سنگ نگاره ها عملیات آبگیرى سد کوچرى فعًال متوقف 

شد.
على بختیار در خصوص توقف عملیات اجرایى آبگیرى سد 
کوچرى اظهار داشت: با توجه به بحث گردشگرى و خطر 
انقراض و نابودى سنگ نگاره هاى کوچرى گلپایگان به 
دلیل آبگیرى سد کوچرى، رایزنى  با معاون رئیس جمهور 
و مدیر کل ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 

گردشگرى کشور به صورت کتبى و حضورى انجام شد.
وى افزود: به استناد قوانین مختلف قانون جزایى کشور 
دســتورى مبنى بر توقف عملیات آبگیرى سد کوچرى 
اجرا شد، تا اقدام مؤثر براى حفظ این آثار تاریخى و هفت 

هزارساله مردم کوچرى هر چه سریع تر انجام شود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شوراى 
اســالمى ضمن قدردانى از مدیر کل میراث فرهنگى و 
صنایع دستى کشور و اســتان اصفهان در بررسى سریع 
و به موقع موضوع حفظ ســنگ نگاره ها اظهار داشت: 
سنگ نگاره ها حاصل تالش و نگهدارى چند هزار ساله 
مردم کوچرى گلپایگان بوده کــه حفظ این آثار دغدغه 
دوستداران محیط زیست و گردشگرى گلپایگان است و 

باید از انقراض و نابودى این آثار تاریخى جلوگیرى شود.
وى با اشاره به اینکه بر اساس ماده 560 قانون مجازات 
اسالمى حفظ سنگ  نگاره ها در دستور کار قرار گرفت، 
گفت: امیدواریم سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى و پژوهشکده باستان شناسى اقدام سریع را 
براى جمع آورى و جابه جایى این آثار تاریخى انجام دهد تا 

عملیات آبگیرى سد کوچرى دچار اختالل نشود.
بختیار با بیان اینکه حفظ ســنگ نگاره هــا از مطالبات 
دوستداران محیط زیست گلپایگان است، تصریح کرد: 
مســئوالن وزارت نیرو همکارى الزم با پژوهشــکده 
باستان شناسى در جابه جایى سنگ نگاره ها انجام دهند تا 

آبگیرى مانع اجراى این پروژه نشود.

توقف آبگیرى سد کوچرى 
به دلیل جابه  جایى سنگ نگاره ها

شهردارنجف آباد گفت: با توجه به خشکسالى هاى اخیر و 
کاهش منابع آبى، براى حفظ و توسعه فضاى سبز و آبیارى 
درختان، 120 لیتر در ثانیه پســاب فاضالب شهر به مدت 

30سال خریدارى شده است.
مسعود منتظرى اظهار داشت: اجراى پروژه انتقال پساب 
فاضالب 80 میلیارد ریال اعتبار نیازداشت اما این پروژه با 

20میلیارد ریال اعتبار انجام شده است. 
وى افزود: با ابالغ طرح جامع شهر و تعیین حریم شهر نجف 
آباد صنایع و کارگاه هاى مزاحم شهرى به منطقه جدیدى 

در جنوب غربى نجف آباد انتقال داده مى شوند.
منتظرى گفــت:280 هکتار از زمین هــاى جنوب غربى 
شــهرنجف آباد براى احداث کارگاه ها و صنایع مزاحم در 

نظرگرفته شده است.
وى همچنین افزود : یکى ازپروژه هاى مهم این شهرکه 70 
درصد پیشرفت فیزیکى دارد، پروژه بزرگ کشتارگاه غرب 
استان اصفهان است. شهردارنجف آباد گفت:این پروژه با 
توجه به تخصیص هاى صورت گرفتــه ازمحل اعتبارات 
عمرانى دفتر مقام معظم رهبرى پیشرفت خوبى داشته و کار 
در برخى از بخش ها وارد مرحله نازك کارى شده است و 
عملیات پیش سرد و تصفیه خانه فاضالب آن هم به زودى 

آغاز خواهدشد.
منتظرى افزود:با تکمیل و بهره بردارى از این پروژه و جذب 
کشتار شهرها و مراکز صنعتى همجوار، با طراحى صنایع 
تبدیلى زمینه بسیار خوبى جهت بازگشت سرمایه گذارى 

صورت گرفته و ایجاد یک درآمد پایدار فراهم خواهد شد.  

فرمانده نیروى دریایى ارتش جمهورى اســالمى ایران 
گفت: وجود دفتر فعال در جهت احصا و استفاده بهینه از 
توانمندى ها و ظرفیت هاى استان اصفهان مورد تأکید بوده 
و الزم است صنایع دفاعى بیش از گذشته از این ظرفیت ها 
در جهت پیشرفت و ارتقاى کمى و کیفى بهره مند شوند. 
امیر دریادار سیارى  افزود: وجود دفتر فعال در جهت احصا و 
استفاده بهینه از توانمندى ها و ظرفیت هاى استان اصفهان 
مورد تأکید بوده و الزم است صنایع دفاعى بیش از گذشته 
از این ظرفیت ها در جهت پیشرفت و ارتقاى کمى و کیفى 

بهره مند شوند.
رسول زرگرپور در دیدار امیر دریادار سیارى فرمانده نیروى 
دریایى ارتش جمهورى اســالمى ایران اظهار داشــت: 
ظرفیت هاى صنعتى اصفهان در عرصه هاى مختلف و 
به ویژه وجود صنایع نظامى پیشرفته موجب شده همواره 
این استان به عنوان یکى از مراکز مهم صنعتى باالخص 

صنایع دفاعى مطرح شود.
وى پیشنهاد کرد: نمایشگاهى از قطعات و ادوات نظامى 
مورد نیاز در اصفهان دایر شود تا صنعتگران و دانشگاهیان 
و شرکت هاى دانش بنیان با توجه به توانمندى هاى علمى 

و فنى در جهت ساخت و تولید آنها اقدام کنند.

تأمین آب مورد نیاز 
فضاى سبز نجف آباد 

از پساب فاضالب

صنایع دفاعى 
از ظرفیت هاى اصفهان 

 بهره مند شوند

امیر دریادار سیارى:

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان گفت: کارخانه روغن نباتى «ناز» به دلیل آلودگى زیست محیطى، تعطیل 
و به محل جدید منتقل شده است.

مهران شــنتیایى اظهار داشــت: هم اکنون مجموعه روغن نباتى ناز براى انباردارى و مقدار بسیار محدودى تولید استفاده 
مى شــود و فقط 23 نفر در این کارخانه فعالیت دارند. وى با بیان اینکه تولید این کارخانه متوقف شده است، افزود: با توجه 
به شکایت و اعتراض مردمى درسنوات گذشته در خصوص مزاحمت زیست محیطى شرکت روغن نباتى ناز و انتشار بوى 
نامطبوع در هواى شهر و با پیگیرى هاى اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، موضوع آلودگى این کارخانه رفع شد.
شنتیایى افزود: شهریور سال 1393 وضعیت زیست محیطى این کارخانه به مراجع قضائى گزارش شد و با پیگیرى هاى مستمر 
و پایش شبانه روزى و مســاعدت و پیگیرى مراجع قضائى بخش هاى آالینده این واحد با تعهد رسمى مسئوالن کارخانه 
تعطیل و در ادامه خطوط تولید واحد به تدریج به کارخانه روغن نباتى «گلبهار» واقع در فاصله 10 کیلومترى میمه منتقل شد.

روغن نباتى «ناز» تعطیل شد
معــاون شهرســازى و معمارى شــهردارى اصفهان 
اظهارداشت: طبق توافق با اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان، قانون پیش فروش و صدور شناسنامه 

فنى در اصفهان اجرایى شده است.
جمال الدین صمصام شــریعت خاطرنشان کرد: وزیر 
راه و شهرســازى، فــرم مربوط به صدور شناســنامه 
ملکى را ابالغ کرده و در اصفهان نیز به مناطق 15 گانه 

شهردارى اصفهان ابالغ شده است.
وى اضافه کــرد: طبق قانون افرادى کــه قصد دارند 
آپارتمان پیش فروش کنند الزم اســت به دفاتر اسناد 
رســمى مراجعه نمایند و دفاتر اســناد رســمى نیز از 
شهردارى مربوطه استعالم مى کند و سپس شناسنامه 

فنى صادر مى شود.

به گفته معــاون شهرســازى و معمارى شــهردارى 
اصفهان، در شناســنامه فنى که به امضاى شهردارى 
اصفهان و مهندس ناظر مى رســد، کلیه مشــخصات 
ســاختمان از نظر نوع اسکلت، اســتحکام بنا و از نظر 
اینکه آیا ســاختمان تخلف دارد یا خیر، از نظر مساحت 
عرصه و اعیان و حتى نوع تأسیســات ساختمان ذکر 

مى شود.
 صمصام شریعت تأکید کرد: افرادى که قصد پیش خرید 
واحد مسکونى دارند باید به دفاتر اسناد رسمى مراجعه 
کنند تا ضمن اطالع کامل از ویژگى هاى ملک، پیش 
خرید آنها جنبه قانونى پیدا کند و مصداق کالهبردارى 
از آنها به وجود نیاید و یک واحد مســکونى به چند نفر 

پیش فروش نشود.

به دنبال اجراى قانون پیش فروش و صدور شناسنامه فنى براى ساختمان؛

دست سودجویان درمعامالت مسکن بسته شد
تا کنون بیش از دو هزار و 200 طرح اقتصاد مقاومتى با حدود 

360 میلیارد ریال در استان اصفهان اجرا شده است.
مسئول بسیج سازندگى استان اصفهان گفت : با اجراى این 
طرح ها زمینه اشتغال سه هزار و 700 نفر فراهم شده است.

سرهنگ احسان ا... رضا پور، استان اصفهان را دارنده رتبه 
نخست اجراى طرح هاى اقتصاد مقاومتى در کشور بیان 
کرد و افزود: واحد هاى پرورش ماهــى، تولید مرغ بومى، 
بلدرچین، شــتر مرغ، زنبور عســل، قارچ خوراکى، کشت 
زعفران و گیاهان دارویى، صنایع تبدیلى و صنایع دستى از 

جمله این طرح هاست.

وى همچنین از اجراى دو هزار و 300 طرح اقتصاد مقاومتى 
تا پایان امسال خبر داد و اظهار داشت: با عملیاتى شدن این 
طرح ها زمینه اشتغال دو هزار و 500 نفر در استان اصفهان 

فراهم مى شود.
مسئول بسیج سازندگى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
امســال نرخ تســهیالت بانکى براى متقاضیــان به 10 
درصد رسیده است، افزود: امسال بیش از 23 میلیارد ریال 
براى اجــراى طرح هاى صنایع تبدیلــى اختصاص یافته 
که با این میزان اعتبار 160 طرح در سراســر اســتان اجرا

 مى شود.

75 درصد مردم اصفهان 
نیازى به کنسرت ندارند

اصفهان؛  
رتبه نخست اجراى طرح هاى اقتصاد مقاومتى 

اســتاندار اصفهان براى تأمین زمین مورد نیاز ساخت بیمارستان یکهزار و 
500 تختخ وابى با مشارکت سرمایه گذار ایتالیایى در اصفهان تا یک هفته 

آینده دستور داد.
تفاهمنامه احداث یک باب بیمارستان یکهزار و 500 تختخوابى در اصفهان 
اردیبهشت سال 95 میان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان و شرکت  «سن 
دوناتو» ایتالیا منعقد شد. گروه «سن دوناتو»  بزرگ ترین گروه خصوصى 

سالمت با 18 بیمارستان و چهار هزار پزشک در کشور ایتالیاست.
اســتاندار اصفهان گفت: با توجه به وجود سرمایه گذار خارجى براى ساخت 
بیمارستان هزار و 500 تختخوابى در اصفهان، راه و شهرسازى باید حداکثر 
در بازه زمانى یک هفته اى نســبت به تعیین تکلیف و تأمین زمین مناسب 
براى این موضوع اقدام کند. رســول زرگرپور اظهار داشت: در حال حاضر 
تعداد تخت هاى بیمارستانى در استان شــش هزار تخت است و دو هزار و 
500 تخت نیز در حال ساخت است که تعداد تخت هاى مورد نیاز استان به 
شش هزار تخت مى رسد.وى افزود: وضعیت شهر اصفهان به ازاى هر هزار 
نفر 1/67  و در استان 1/46تخت است که نسبت به میانگین 1/7کشورى، 
در شرایط بدترى قرار دارد چرا که تعداد تخت هاى فرسوده اصفهان نسبت 

به نُرم کشور زیادتر است.
زرگرپور با بیان اینکه به طور میانگین به ازاى هر تخت 150 متر زمین شامل 
همه تأسیسات و اماکن مورد نیاز است، گفت: براى هزار و 500 تخت، حداقل 
20 هکتار زمین مورد نیاز است. استاندار اصفهان  با بیان اینکه سرمایه گذار 
خارجى براى احداث بیمارستانى هزار و 500 تختخوابى اعالم آمادگى کرده 
است، گفت: باید هرچه سریع تر زمین مورد نیاز تأمین شود چرا که این پروژه، 
هم از بُعد گردشگرى درمانى مؤثر است و هم وضعیت درمان استان را از تک 
بُعدى دولتى بودن خارج و پاى سرمایه گذاران را به بخش درمان باز مى کند.

یک گام دیگر تا ساخت بیمارستان
 در اصفهان توسط ایتالیایى ها

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفت: بسیارى مى گویند مردم باید خوش باشند اما 
همه خوشى، خندیدن نیست اگر مى خواهید مردم 
خوش باشند برایشان جهیزیه بگیرید و ازدواجشان 

را آسان کنید.
آیت ا...سید یوسف طباطبائى نژاد اظهارداشت: یکى 
از عذاب هاى دنیا عمر طوالنى دادن به کافران است 
و این مهلت براى غفلت بیشترشــان است و امام 
على(ع) مى فرمایند بدتریــن عذاب همین مهلت 
دادن است. وى خاطرنشان کرد: درباره کنسرت ها 
به وزیر ارشاد گفتم که یک دلیل بیاورید که کنسرت 
باید باشد و مفید اســت. امیرالمؤمنین (ع) خطاب 
به مالک گفتند خواســته یک نفر را فداى یک جمع 
نکنید، 75 درصد مردم اصفهان نیازى به کنسرت 

ندار ند و ما نباید همه را فداى چند درصد کنیم.
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امروز؛قطعى گاز در محدوده 
خیابان امام خمینى(ره)

مدیر روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان گفت: 
جریان گاز در خیابان امام خمینى (ره)،خیابان بسیج، 
خیابان بـاغ بهشـت و منشـعبات آن امروز بـه دلیل 

تعمیرات قطع مى شود.
حسـن موسـوى اظهار داشـت: بـه علـت تعمیرات، 
جریان گاز در خیابان امام خمینى (ره)، خیابان بسیج، 
خیابان باغ بهشت و منشـعبات آن، روز یک شنبه 18 

تیر(امروز) از ساعت 8 صبح تا 18 قطع خواهد شد.

سفر تریلى تئاتر کانون 
پرورش فکرى به تیران

تریلى تئاتر کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعى و برقرارى عدالت 
فرهنگى به تیران سفر کرد.اکرم یوسفى، مدیر کانون 
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان مرکز تیران گفت: 
این تریلى با درخواست کانون پرورش فکرى کودکان 
و نوجوانـان مرکـز تیـران و بـا مسـاعدت و موافقت 

مسئوالن استانى کانون به این شهرستان سفر کرد.
وى افزود: تیم هنرى تریلر سـیار بیش از یک ساعت 
برنامه در میدان نشـاط تیـران اجرا کردنـد که براى 
سال هاى آینده نیز از آنها براى اجراى برنامه دعوت 

خواهد شد.

کشف 4 ُتن عسل تقلبى 
در گلپایگان

فرمانده انتظامى شهرسـتان گلپایگان گفت: بیش از 
چهار ُتن عسل تقلبى در گلپایگان کشف و ضبط شد.

حسین بساطى با بیان اینکه این عسل ها از یک واحد 
صنفى در شهرستان کشف شده است، گفت: این واحد 
صنفى پس از اضافه کردن مواد شیمیایى به محصول 
عسل و با هلوگرام جعلى محصول عسل را در بازار به 

فروش مى رساند.

قدردانى از حمایت هاى 
بانک شهر از جشنواره کودك

مدیر اجرایى سى امین جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان با اشـاره به توجه بانک شـهر به 
موضوعات فرهنگى و اجتماعـى از حمایت هاى این 
بانک از سـى امین جشـنواره بین المللـى فیلم هاى 

کودکان و نوجوانان قدردانى کرد.
به گـزارش مرکز ارتباطـات و روابـط عمومى بانک 
شهر، سید حسینعلى شـهیدى با اشـاره به برگزارى 
جشـنواره بین المللی فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
در شهر اصفهان اظهار داشت:خوشبختانه این دوره 
از جشنواره که با حمایت هاى مالى بانک شهر برگزار 
شد، با اسـتقبال بسـیار خوب هموطنان رو به رو بود 
و  اکـران برخى فیلـم ها نیز به سـانس فـوق العاده

رسید.
وى بـا بیـان اینکـه جشـنواره از دو بخـش داخلى و 
بین المللى تشـکیل شـده بـود، افـزود: 85 میهمان 
خارجى از 40 کشـور در این دوره از جشنواره شرکت 

کرد ند.
شـهیدى تصر یح کـرد: 155 اثـر شـامل فیلم هاى 
سینمایى بلند، ویدئویى، فیلم هاى کوتاه و نیمه بلند 
و فیلم هاى پویا نمایى و انیمیشـین نیز در سى امین 
جشـنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
شـرکت داده شـد. وى با اشـاره به حضـور 40 فیلم 
تولیدشـده در اصفهان در سـی امین جشـنواره بین 
المللـى فیلم هاى کـودکان و نوجوانان خاطرنشـان 
کرد: حمایت از تولید از اهداف دیرینه این جشـنواره 

بوده که امسال محقق شده است.
شـهیدى تربیـت داوران جوان کـودك و نوجوان در 
جشنواره کودك را در واقع سرمایه گذارى براى آینده 
سینماى کشور عنوان کرد و افزود: سرمایه هایى که 
در این جشنواره شناخته مى شود، در آینده اى نزدیک 

در سینماى ایران خواهد درخشید.
وى در ادامـه با اشـاره بـه اینکه شـهردارى مرکزى 
اصفهـان و بنیاد سـینمایى کشـور، از حامیان سـى 
امین دوره جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان هسـتند از حمایت هاى بانک شهر در این 

دوره از جشنواره نیز قدردانى کرد.

خبر

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان 
گفت: 43 درصد از مصرف برق استان اصفهان در بخش 
صنعت و کشاورزى است و همین امر مدیریت مصرف در 

این بخش را ضرورى مى کند.
حمیدرضا پیرپیران با اشاره به اینکه بیشترین مشترکین 
در بخــش خانگى هســتند، تأکید کرد: بــا وجود این، 
باالتریــن میزان انــرژى مصرفى در بخــش صنعت، 
کشاوزى و تجارى بوده که 28 درصد در بخش صنعتى و 
15 درصد در بخش کشاورزى است و نزدیک به 20 هزار 
کیلومتر شبکه هوایى و زمینى در این محدوده برق رسانى 

و تأمین انرژى این مشترکین را عملیاتى کرده است.

وى به پیک ســال گذشته اشــاره کرد و گفت: پیک بار 
سال گذشته هزار و 60 مگاوات بوده است که 11 هزار و 
120 دستگاه پست و ترانسفورماتورهاى زمینى و هوایى 
با ظرفیت منصوبه دو هزار و 765 مگاولت آمپر دو برابر 

میزان پیک بار شرکت را ظرفیت سازى کرده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان 
از اســتراتژى جدید خلق منابع در شــرکت توزیع برق 
اصفهان خبر داد و گفت: اقدامات زیادى در تمام حوزه ها 
و معاونت ها صورت گرفته که به کاهش هزینه ها منجر 
شده و آنچه در این اســتراتژى مهم بوده وجود عدالت و 

شفافیت در فعالیت هاست.

معاون اجرایى ســازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان 
گفت: سایت نوسازى تاکسى هاى فرسوده تا پایان تیرماه 
فعال است و تاکســیداران فقط تا پایان این ماه فرصت 
دارند براى تبدیل به احسن خودروى خود ثبت نام کنند.

رضا جعفریان اظهارداشت: سازمان تاکسیرانى شهردارى 
اصفهان سعى در مدیریت بهینه کنترل، نظارت مؤثر و 
ســاماندهى ناوگان حمل و نقل تاکسى به منظور ارائه 

خدمات متمایز و برتر به شهروندان اصفهانى را دارد.
وى افزود: در همین راستا 882 دستگاه تاکسى از ناوگان 

حمل و نقل عمومى شهر خارج شده اند.
معــاون اجرایى ســازمان تاکســیرانى شــهردارى 

اصفهان اضافه کرد: همچنیــن تاکنون 948 نفر براى 
تبدیل به احســن خودرو خود ثبت نام کــرده اند که از 
این  تعداد، 815 نفــر خودروى جدید خــود را تحویل 

گرفته اند.
جعفریــان خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 168 نفر 
براى تحویل تاکســى آریو در خط فــرودگاه ثبت نام 
کرده اند که تاکنون 147 دســتگاه آریــو به متقاضیان 

تحویل شده است.
وى اظهارداشت: تاکنون هزار و 957 خودرو اسقاط شده 
است که از این تعداد 862 دستگاه بدون جایگزین بوده 

است و بقیه تبدیل به احسن شده است.

فعال بودن سایت نوسازى 
تاکسى هاى فرسوده 

سهم 43 درصدى صنعت و 
کشاورزى از مصرف برق  

عضو هیئت علمى دانشگاه هنر اصفهان گفت: با تحقیق 
بر هزار و 300استخوان به دست آمده در کاخ جهان نما، 
موفق به کشف رژیم غذایى، تنوع گونه جانورى، الگوى 

ذبح و... مردمان آن زمان شدیم.
على شجاعى اصفهان، سرپرست کاوش باستان شناسى 
خیابان چهارباغ عباسى با اشاره به بخش شمالى و کشف 
بخشى از کف کاخ جهان نما گفت: در این بخش شاهد 
چاه و حوضچه سنگى هستیم که به احتمال زیاد براى 
استفاده ساکنان کاخ قبل از ورود به آن بوده است. وى با 
اشاره به تنوع کاشى هاى به کار رفته در کاخ جهان نما، 
بیان کرد: در کنار نقوش اســلیمى آن مى توان نمونه 
کاشى هاى انسانى که مربوط به بخش شرقى– غربى 
کاخ بوده را مشاهده کرد؛ در این زمینه، هر چه به سمت 
این نواحى مى رویم تعداد کاشــى ها با نقوش انسانى 

بیشتر مى شود.
این عضو هیئت علمى دانشگاه هنر اصفهان به بررسى 
نمونه هاى استخوانى در کنار کاوش هاى باستان شناسى 
اشــاره کرد و گفت: با تحقیق در هزار و 300 استخوان 
به دســت آمده، موفق به کشــف رژیم غذایى، تنوع 
گونه جانورى، الگوى ذبح و... مردمان آن زمان شدیم 
که بیشــترین نمونه اســتخوان هاى کشــف شده در 
قهوه خانه قاجارى مربوط به استخوان گوسفند و بز بوده

 است.
وى با اشاره به کشــف گیاهان و درختچه هاى مختلف 
در محل کاوش باستان شناسى، بیان کرد: بررسى هاى 
گیاه شناسى نشــان مى دهد که در این نواحى درختان 
ســپیدار و بید که با بهره گیرى از آب نهرها به صورت 

مصنوعى آبیارى مى شدند، وجود داشته است. 

مدیـر طـرح هـاى سـاماندهى، حفاظـت و بهـره 
بـردارى زاینـده رود گفـت: خشـکى ایـن رودخانـه 
و تـاالب گاوخونـى آرام آرام بـه یـک معضـل امنیتى 
در اسـتان بـه خصـوص شـرق اصفهـان تبدیل شـده

است.
اسـفندیار امینـى اظهـار داشـت:  دامنـه و پیامدهـاى 
خشـکى زاینده رود و تـاالب گاوخونـى از منظر محیط 
زیسـت بـه بخـش هـاى دیگـر جامعـه ماننـد فضاى 
شهرى و سبز نیز سـرایت کرده و این روند ادامه خواهد 

داشت.
وى بیـان داشـت: از آنجایى کـه عمده مصـرف کننده 
آب رودخانه جامعه شـهرى و فضاى سـبز و کشاورزان 
هسـتند،چنانچه دو نهاد شـهردارى و صنف کشاورزان 
براى رودخانه به تعامل برسند، سایر بخش هاى مصرف 
نیز ملزم بـه تبعیت و مشـارکت براى مسـائل رودخانه 

خواهند بود.
مدیر طرح هـاى سـاماندهى، حفاظت و بهـره بردارى 

رودخانـه زاینـده رود تصریح کـرد:  کشـاورزان حوضه 
زاینده رود در شـرق و غرب اصفهان به دلیل وجود آب 
پاك و سـالم زاینده رود، همیشـه محصول سـالم و بى 
عیب تولید و امنیت غذایى مردم شـهر را در طول تاریخ 

ایجاد کرده اند.
وى ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر که آب رودخانه 
کم شده است، بسیارى از محصوالت با پساب فاضالب 
در مناطق مختلف تولید مى شـود و وارد جامعه شهرى 
مى شـود و از طرفـى محصـوالت غذایـى وارداتى هم 
قابل اعتمـاد نیسـتند بنابراین بـراى رفع این مشـکل 
باید شـهردارى بیشـترین کمک را بکند تـا زاینده رود، 

احیا شود.
وى گفت:  اکنون که با خشـکى زاینده رود کشـاورزان 
مشـکل معیشـتى پیدا کرده اند باید با کمـک به احیاى 
زاینـده رود، هم دیـن خـود را بـه کشـاورزان ادا و هم 
مجـدداً امـکان تداوم ایـن خدمـات تاریخـى را فراهم 

کند.

خشکى زاینده رود و گاوخونى جزئیاتى جدید از کشف کاخ جهان نما 
معضل امنیتى استان است

 پژوهشــگران دانشــگاه اصفهان در تحقیقات 
آزمایشگاهى، نانوحســگر زیستى ساخته اند که 
مى تواند سرطان سینه را در مراحل ابتدایى بیمارى 
و بدون نیاز به برداشــت بافت از بدن، شناسایى 
کند. نتایج تحقیق پژوهشگران دانشگاه اصفهان 
مى تواند در زمینه هاى مختلف پزشکى، داروسازى 
و آزمایشگاه هاى تشــخیص طبى مورد استفاده 

قرار گیرد.
پژوهشگر دانشــگاه اصفهان درباره این تحقیق 
گفت: در بیشتر روش هاى موجود براى تشخیص 
سرطان سینه نیاز به برداشت بافت از بدن بیمار 
اســت که جزو روش هاى تهاجمى محســوب 
مى شود از طرفى چنانچه این بیمارى در مراحل 
اولیه تشخیص داده شود، درمان بسیار مؤثرتر و 

کم هزینه تر خواهد بود. 
عبدا... نوربخش رضایى افــزود: با توجه به نبود 
روش هاى تشخیصى دقیق براى این بیمارى در 
مراحل اولیه، در این تحقیق بر آن شدیم تا گامى 

مؤثر در این راستا برداشته شود.
وى اظهارداشــت: در ایــن تحقیق، حســگر 
الکتروشیمیایى بسیار حساســى با هدف امکان 
تشخیص زودهنگام افراد سالم از بیماران مبتال 
به سرطان ســینه با به  کارگیرى نانوکامپوزیت 
گرافن اکسید احیا شده - پلیمر کیتوسان، طراحى 

و ساخته شده است. 
وى اظهارداشت: مکانیسم عمل در این حسگر، 
همانند بسیارى از حســگرهاى تجارى و ارزان 

قیمت قند خون از نوع الکتروشیمیایى است.
این پژوهشــگر با بیــان اینکه این آپتاحســگر 
داراى مزایایى همچون حساســیت باال، توانایى 
اندازه گیــرى HER2 در مقادیر بســیار کم و 
محدوده وسیع اندازه گیرى است، افزود: از آنجا که 
غلظت این زیست نشانگر در سرم خون افراد سالم 
بسیار پایین است، اهمیت این ویژگى دوچندان 

مى شود.

موفقیت محققان 
اصفهانى در تشخیص 
زودهنگام سرطان سینه

مدیر جهاد کشاورزى شهرســتان فالورجان با اشاره به 
تخریب 37 باغ و ویالهاى غیر مجازى که در شهرستان 
فالورجان ساخته شده است، گفت: در سال هاى گذشته 
بر خالف اینکه قوانین اجازه تغییر کاربرى به زمین هایى 
با متراژ کم را نداده اســت، اما برخى افراد سودجو با دور 
زدن قانون اقدام به تغییر کاربرى هاى خودســرانه در 

اراضى کشاورزى شهرستان کرده اند.
غالمرضا شــکراللهى افزود:براى جلوگیرى از تخریب 
مراتع و زمین هاى کشاورزى که در شهرستان وجود دارد 
جهاد کشاورزى با همکارى دادگسترى و نیروى انتظامى 

در آینده اى نزدیک باغ ها و ویالهایى که بدون مجوز 
ساخته شده اند را تخریب مى کند و به کاربرى اولیه خود 
باز مى گرداند. وى همچنین یکى از دالیل این مسئله را 
خشکسالى برشمرد و تأکید کرد: براى جلوگیرى از تغییر 
کاربرى اراضى کشاورزى، جهاد کشــاورزى اقدامات 
مناسبى دارد که متأسفانه مردم با اکثر خدمات آن آشنا 
نیستند و همین مسئله باعث شده است که زمین هاى 
خود را به راحتى به افراد سودجو فروخته و آنها نیز با نیز با 
تغییر کاربرى زمین ها آنها را تبدیل به باغ کرده و به افراد 

غیر بومى بفروشند.

تخریب 37 باغ  و ویال در فالورجان

دریافت شهریه ثبت نام دانش آموزان در هاله اى 
از ابهامات قانونى است.

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه مدارس دولتى داراى هزینه هاى 
فراوان و سرانه کم هستند، گفت: بدون مشارکت 
مردم، اداره مدارس ممکن نیست و بودجه هاى 
دولتى تــوان تأمین تمامى خدمات آموزشــى با 

کیفیت در مدارس را ندارند.
محمد حســن قائدیهــا افــزود: بــه مدیران 
مــدارس توصیــه شــده برنامه هــاى انجام 
شــده پارسال و امســال را تشــریح کنند و اگر 
وجهى دریافت مى شــود با اختیــار و رضایت 

باشد.
گزارش ها حاکى اســت که در برخى از مدارس 
دولتى با توجه به منطقه زندگى ثبت نام شوندگان 
از سه میلیون تا 20میلیون ریال شهریه از دانش 
آمــوزان دریافت مى شــود.  مدیــران مدارس 
معتقدند بدون مشــارکت مالى خانواده ها اداره 
مدارس امکانپذیر نیســت و چند ســالى است 
که ســرانه مدارس قطع شــده یا کاهش یافته

 است .

نگرانى هاى مالى
 والدین براى 

پرداخت شهریه مدارس 

همکارى در مدیریت مصرف آب، مى تواند ما را از تنش 
آبى در تابستان سال جارى در استان اصفهان عبور دهد 
و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان متولى تأمین 

این آب حیاتى به همه شهروندان و مشترکان است.
در 93 شـهر اسـتان اصفهـان کـه جمعیتى افـزون بر 
چهـار میلیـون نفـر را در خـود جـاى داده و تحـت 
پوشـش شـرکت آب و فاضالب اسـتان اسـت اگر به 
طور اسـتاندارد براى هـر نفـر در شـبانه روز 150 لیتر 
مصـرف آب در نظـر بگیریم و هـر نفر 1/5لیتـر یعنى 
معـادل یک بطـرى نوشـابه خانـواده مصرف خـود را 
کاهش دهد در شـبانه روز شـش میلیـون لیتر مصرف 
آب در اسـتان کاهـش مـى یابـد کـه ایـن میـزان 
مى توانـد تأمیـن آب را براى 40 هـزار نفـر امکانپذیر 

سازد.
کاهش مصرف آب به اندازه روزانـه 1/5لیتر به راحتى 
امکانپذیر اسـت و هـر شـهروندى مى توانـد در زمان 
اسـتحمام، شستشـوى ظرف و لباس، آبیـارى باغچه 
وهرنوع فعالیت روزمره از پس آن و حتى بیشـتر از آن 

برآید.
همچنین استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب مانند 
پرالتورها(درفشـان) سـردوش ها، فالش تانک هاى 

کم مصـرف دوحالتـه، محدودکننده هـاى جریان آب 
(رگوالتورها) شیرآالت اهرمى، شیرآالت الکترونیکى 
و اتوماتیک مى تواند نقش اساسـى در کاهش مصرف 

آب ایفا کند.
با توجه بـه اینکه اسـتان اصفهـان در اقلیم خشـک و 
نیمه خشـک قرار دارد و مردم در بخـش هاى مختلف 
نیز تنش آبى را حس کرده و مى کنند به نظر مى رسـد 
صرفه جویى در مصرف آب فقط نباید منحصر به هفته 
صرفه جویى در مصرف آب باشد و در این راستا، شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در حوزه آب شرب معتقد 
اسـت در مقاطع مختلف مصرف بهینه آب باید مدنظر 

قرار گیرد.
در همین ارتبـاط مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان اصفهان با بیـان اینکه بحـران کمبـود آب در 
این استان از ده سال گذشته شـدت یافته است، افزود: 
سـال آبى جارى نیـز با وجود بـارش  هاى مناسـب در 
مناطق مختلف کشـور، فالت مرکزى ایـران با بارش 
کمى مواجه شـد و بـه همین دلیـل، پنج هـزار و 400 
لیتـر بـر ثانیـه از میـزان آب در این اسـتان کم شـده

 است.
هاشـم امینى افزود: بیش از 93 شـهر در استان تحت 

پوشـش آب و فاضالب شهرى هسـتند که 85 درصد 
آب شرب آنها از زاینده  رود و 15 درصد نیز از چشمه  ها 

و قنوات تأمین مى  شود.
امینى با بیان اینکه از سال 89 تا 95 بیش از 500 هزار 
واحد بـه آمار مصرف کنندگان آب شـرب اضافه شـد، 
افزود: در چهار سـال گذشـته 124 حلقه چاه در استان 
اصفهـان خشـک و از چرخـه تأمیـن آب خارج شـد و 
با توجـه به اینکـه هیچ منبـع جدید آب شـربى افزوده 
نشـده، تأمین آب شـرب بـا مدیریت توزیـع و مصرف 

انجام مى شود.

به گفته امینى میزان آب بدون درآمد در استان اصفهان 
از 31 درصد به 17 درصد کاهش یافته است همچنین 
سـرانه مصرف آب در بخش مسـکونى به ازاى هر نفر 
در شـبانه  روز از 189 لیتـر در سـال 95 بـه 151 لیتـر 

رسید.
وى بـا بیـان اینکه مـردم بـراى هـر متـر مکعب آب 
400 تومـان پرداخـت مى کننـد، افزود: ایـن در حالى 
اسـت که براى هـر مترمکعـب بیـش از هـزار تومان 
هزینه مى  شود و با این حال امسـال تعرفه  ها افزایش

 نمى یابد.

صرفه جویى روزانه 
1/5 لیتر آب 

براى عبور از تابستان 
مردم براى هر متر مکعب آب
 400 تومان پرداخت مى کنند

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى اسـتان اصفهان گفت: در حال حاضر بخشى از مرمت 
حمام تاریخى خسـروآقا آغاز شـده البته بیش از یک چهارم حمام که خارج از خیابان قرار دارد، بازسـازى آن 

شروع شده است.
فریدون اللهیـارى افزود: فعًال خاکبردارى آن شـروع شـده و طرح مرمتـى تهیه و در شـوراى مرمتى میراث 

فرهنگى به تصویب رسیده است.
وى گفت: مهمترین نکته اى که در این پروژه وجود دارد این است که بازسازى حمام خسرو آقا نمادى از تغییر 
نگرش محسوب مى شود، زیرا قبًال این بنا به دلیل توسعه شهرى تخریب شـده ولى االن در مدیریت شهر و 
استان همدلى براى بازسازى ایجاد شده و این اتفاق خوبى است. وى بیان کرد: با توجه به اینکه پروژه آغاز شده 

پیش بینى مى شود بازسازى و احیاى این بناى تاریخى تا پایان سال 96 و اوایل 97 به اتمام برسد. 

آغاز احیاى
 حمام تاریخى 
خسرو آقا 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات/هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر 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 شــود 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- برابــر راى شــماره 139660302023000363 مــورخ 1396/3/27 خانــم عصمت جامه 
طحاف به شــماره شناســنامه 1003 کدملــى 1287497020 صادره از اصفهــان فرزند عباس 
نســبت به51 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت ششــدانگ 
214/76 مترمربــع از پالك شــماره 623- اصلى واقــع در بخش 3 ثبت اصفهــان که بصورت 
عادى از ورثــه عباس جامه طحــاف و معصومه شــفیعیون خریــدارى گردیده اســت.  بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صــادر خواهد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 96/4/3 تاریخ انتشــار نوبــت دوم:96/4/18 

م الف: 9866 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/3/1413
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان حمیدرضارحیمى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
هاتف مددى فرزند حسین  به شوراى حل اختالف شعبه 5 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ثبت به شماره 502/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/22 ساعت 10/30 
تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 
خواهد شد. م الف: 4800 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره 

یک)/4/452
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان حسین شــهیدى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده رسول 
خاکسارى-محمداحمدى به شوراى حل اختالف شعبه ... شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 328/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/06/05 ساعت 4/30 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد 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 شــود 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 شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 4945 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/453
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مســعود توکلى دادخواســتى به خواســته الزام خوانــده مطالبه به مبلــغ چهارمیلیون و 
صدهزارتومان به طرفیت خوانده روح اله رضایى به ش وراى حل اختالف شعبه 2 حقوقى شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 313/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/05/24 ساعت 11/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 4952 شعبه 

دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/454
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان حمیدرضارحیمى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
حامد مددى ورزفانى فرزند حســین به شوراى حل اختالف شــعبه 5 حقوقى شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ثبت به شــماره 501/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/22 
ساعت 10 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. م الف: 4953 شعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع 

شماره یک)4/455
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103731501883 شماره پرونده: 9609983731500331 شماره بایگانى 
شعبه: 960332 خواهان: مرتضى عرب پور دادخواستى به طرفیت خوانده محمدمهدى حیدرى به 
خواسته مطالبه تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960332 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 96/06/15 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد.م. الف:4965 شعبه 5 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/4/456
 ابالغ راى

شماره پرونده 311/95ش ح الف ع- شــماره دادنامه 15-96/01/30 خواهان على شفیعى فرزند 
على اکبر ساکن علویجه خیابان امام کوچه سپیدنهال سمت راست درب اول منزل سکینه شفیعى 
خوانده: حسین باللى فرزند نوراله ساکن علویجه خیابان امام کوچه امام جمعه قدیم بعدازداروخانه 
قدیمى امینى بن بست سمت راســت پالك89 خواسته مطالبه. شــورا باعنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگى رااعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
درخصوص دعواى آقاى على شفیعى فرزند على اکبر مقیم علویجه بطرفیت آقاى حسین باللى فرزند 
نوراله مقیم مجهول المکان مبنى بر مطالبه بیست و هفت میلیون ریال وجه یک فقره چک بالمحل 
با خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسى به استناد یک فقره چک بشماره سریال 009/516832 عهده 
بانک سپه به مبلغ مذکور و تاریخ نوزدهم تیرماه سال نودوپنج و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه 
به تاریخ مذکور نظربه اینکه مستندات مذکور براشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت داشته و 
نامبرده باتوجه به مجهول المکان بودن ازطریق نشرآگهى دعوت و باوصف دعوت مذکور درجلسه 
رســیدگى مقرر حضورنیافته و دفاعى بعمل نیاورده لذا قاضى شــورا بااستصحاب بقاء دین دعواى 
خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 313 و 311 ناظربه ماده 249 قانون تجارت و تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحد استفساریه آن و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى راى برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هفت 
میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیرتادیه برمبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران ازتاریخ چک تازمان وصول آن بر اســاس محاسبه صورت گرفته توسط 
واحداجراى احکام درمرحله اجراى احکام و مبلغ یک میلیون و یکصدوهفت هزار و پانصدریال بابت 
هزینه دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى 
بخش مهردشت مى باشد. م الف: 4975 نصیرى قاضى شوراى حل اختالف بخش مهردشت/4/457

 ابالغ راى
شــوراى حل اختــالف شهرســتان نجــف آبــاد کالســه پرونــده:161/96 ش ح5 شــماره 
دادنامه:575-96/04/04 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
مجتبى سفرى به نشانى صالح آباد بلوارمنتظرى جنوبى کوى عباسى وکیل خواهان: مجتبى حقیقى 
به نشــانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حســینیه کوچه موحدى مجتمع ارشاد خوانده:آیت 
امامیان زایى به نشــانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و 
ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى 
مجتبى سفرى بوکالت آقاى مجتبى حقیقى بطرفیت آقاى آیت امامیان زایى به خواسته مطالبه مبلغ 
صدوپنج میلیون ریال بابت صدور یک فقره چک بشماره 081920 مورخ 95/02/18 انضمام هزینه 
هاى دادرسى و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت 
از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى 
مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به 
مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و پانصدهزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
صدهزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ سررسید 95/02/18 لغایت 
اجراى حکم و حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شورا مى باشد سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف: 4964 

قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)4/458
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 720/95ش ح2 شماره دادنامه 282-96/03/27 تاریخ رسیدگى: 96/03/21 مرجع 
رسیدگى: شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: ابوالفضل منتظرى نجف 
آبادى باوالیت امیرمنتظرى نجف آبادى نشانى: نجف آباد خ 15خردادشمالى کوى حاج صادقیان 
پالك1/1 کدپ8513713653 وکیل: آقاى جعفرچرغان به نشانى خ امام چهارراه شهردارى جنب 
بانک ملى مرکزى مجتمع نخل ط2واحد2 خوانده: پیمان احمدى نشانى: مجهول المکان خواسته: 
.... 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 رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 

نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى ابوالفضل منتظرى نجف آبادى با والیت امیرمنتظرى نجف 
آبادى باوکالت آقاى جعفرچرغان به طرفیت پیمان احمدى دائربرمحکومیت خوانده به پرداخت وجه 
به مبلغ 20/000/000ریال و خسارت تاخیرتادیه مطلق ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل نظربه 
اظهارات وکیل خواهان دردادخواســت تقدیمى و صورتجلسات که اذعان داشته که موکل مبلغ دو 
میلیون تومان رابه قصدواریز به حساب آرتین چرغان بشماره 5641064647 بانک ملت به اشتباه 
به حساب مشابه بانک تجارت به نام خوانده واریز نموده و درخواست محکومیت ایشان به پرداخت 
مبلغ مذکور را نموده و ازتوجه به اظهارات مشهود که مثبت اثبات ادعاى وى مى باشد و نظربه اینکه 
خوانده على رغم ابالغ نشرآگهى درشورا حاضرنشــده و دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده لذا 
شورا مستنداً به مواد 519 و 515 و 198 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دومیلیون تومان بابت اصل خواسته درحق خواهان صادر 
و اعالم مى گردد و درخصوص مطالبه خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه نظربه اینکه حسب 
اعالم خواهان به لحاظ اشتباه صورت گرفته توسط وى، وجه به حساب خوانده واریز شده و به لحاظ 
عدم شناسایى خوانده تقصیر درعدم استرداد وجه متوجه خوانده نیست، شورا مستنداً به ماده 1257 
قانون مدنى حکم به بى حقى خواهان نسبت به این قسمت ازخواسته صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4960 شوراى حل 

اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد/4/459
 اجراییه 

شماره 95/ 190 تاریخ 96/03/17 به موجب راى شماره 345 تاریخ 95/07/28 حوزه 6 شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مهرى میرعباسى نجف آبادى 
فرزند على محمد به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 252/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر درتادیه ازتاریخ 
94/09/30 لغایت اجــراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفــه. همچنین محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت 150/000 ریال نیم عشر دولتى. (راى صادره غیابى است) مشخصات محکوم له: 
سعیدملک محمدى(باوکالت جعفرچرغان) فرزند مسعود به نشانى نجف آباد ویالشهر خیابان 122 
پالك 23 کدپ8581884711. 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 مزبــور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:4959 شعبه ششم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)4/460
 اجراییه

شــماره 184/95 به موجب راى شــماره 345 تاریــخ 95/07/28 حوزه 6 شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ســجاد عیدى وندى فرزند على مردان 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 290/000 ریال بابت هزینه دادرســى و ابطال تمبر و خسارت تاخیر درتادیه ازتاریخ 
94/12/18 لغایت اجــراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفــه. همچنین محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت 300/000 ریال نیم عشــر دولتى. (راى صادره غیابى است) مشخصات محکوم 
له: ســعیدملک محمدى(باوکالت جعفرچرغان) فرزند مســعود به نشــانى نجف آباد ویالشــهر 
خیابان 122 پالك 23 کــدپ8581884711. ماده 34قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میســر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:  4958 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/461

 ابالغ وقت رسیدگى
خواهان سیاوش سازنده دادخواستى به خواسته اعتراض ثالث در پرونده 94/129ش ح5 و خسارت 
تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق 
الوکاله وکیل به طرفیت مجیدشیاسى به شوراى حل اختالف شعبه 5 حقوقى شهرستان نجف آباد 
واقع در شهردارى امیرآباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شــماره 2076/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/05/28 ســاعت 8/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:  4956 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/463
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان حمیدرضارحیمى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
نعمت اله براتى فرزند محمود به شــوراى حل اختالف شعبه 5 حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در 
شهردارى امیرآباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شــماره 537/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/05/22 ساعت 9/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4955 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد(مجتمع شماره یک)4/464
 حصر وراثت

محمدقلى مولیانى داراى شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کالسه 312/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زمردکیماسى دربندى 
بشناســنامه 235 در تاریخ 96/02/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1-ابراهیم مولیانى ش ش 45، 2-اسماعیل مولیانى ش ش 4257، 
3-موسى مولیانى ش ش 1080114386، 4-فرشــته مولیانى ش ش 3383، 5-مرضیه مولیانى 
ش ش 10510، (فرزندان متوفى) 6-محمدقلى مولیانى ش ش 15، (همسر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4851 شعبه 10 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/465
 ابالغ راى

کالســه پرونده 1296/95 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: 
عظیم رستگارى نشــانى: نجف آباد-خ مجاهدجنوبى کوى شــهدا پ24 8515713449 خوانده: 
زهره زارعى کهنکى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 7147-
94/06/02-7148-94/04/25 جمعا به مبلغ 114/000/000ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى عظیم رســتگارى به طرفیت زهره زارعى کهنکى به خواسته مطالبه 
تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 114/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشد. 

م الف: 4942 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/4/466
 اجراییه

اجرائیه شماره:9610423730400133 شــماره پرونده: 9509983730400162 شماره بایگانى 
شعبه: 950164 مشخصات محکوم له: حیدرعلى همتیان نجف آبادى فرزند حسین نشانى: اصفهان-
نجف آباد-خ شیخ بهایى جنوبى بلوار ش حجتى ك ش ربیعیان مشخصات محکوم علیهم:1.پروانه 
حجتى فرزندحسین به نشانى اصفهان نجف آباد خ شیخ بهایى جنوبى ك محمدعلى حاجى صادقیان 
2.عبدالرضا حجتى فرزندحسین به نشــانى مجهول المکان. 3. مینا حجتى فرزندحسین4.سهیال 
حجتى فرزندحسین5.خدیجه صباغى رنانى فرزند صادق6.احمدرضا حجتى فرزندحسین7.علیرضا 
حجتى فرزندحسین8.اعظم حجتى فرزندحسین9.منیژه حجتى فرزندحسین10.محمدرضا حجتى 
فرزندحسین11.الیاس حجتى فرزندحسین همگى به نشانى اصفهان نجف آباد خ شیخ بهایى جنوبى 
ك محمدعلى حاجى صادقیان12.مهدى حجتى فرزندحسین به نشانى مجهول المکان. محکوم به: 
بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه غیابى شماره 9509973730401088 
محکوم علیهم (وراث حسین حجتى و خانم صباغى) محکوم اند به حضور دریکى از دفاتراسنادرسمى 
و انتقال مقدارششدانگ پالك 1383/1 قطعه 10 بخش 11 درحق محکوم له و پرداخت هزینه اجرا به 
مبلغ 2550000 ریال درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرســت نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 

کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین بــه نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 

محکومیت مالى 1394) م الف: 4946 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/4/468
 حصر وراثت

حسین کاظمى داراى شناسنامه شماره 3494 به شرح دادخواست به کالسه 254/96 اند ش2 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن کاظمى رزوه 
به شناســنامه 932 در تاریخ 96/3/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1) شــمس اله کاظمى به ش ش 78، 2) حسین کاظمى به ش ش 3494 
(پسران متوفى) 3) فاطمه کاظمى به ش ش 2737 (دختر متوفى) 4- کشور خانى رزوه فرزند عباس 
به ش ش 8(همسر دائمى متوفى). با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف 
یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 59 شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف چادگان/4/469
ابالغ وقت رسیدگى

کالسه پرونده: 1/96 س ش2 شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگى: روز 
چهارشنبه 96/5/25 ســاعت 4 عصر خواهان: آقاى مجتبى استکى فرزند حسن خوانده آقاى اکبر 
امینى محل حضور:شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان جنب دادگسترى خواسته:صدور 
حکم دایر بر الزام خوانده به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و تنظیم سند انتقال یک دستگاه 
خودرو وانت پیکان به شماره انتظامى19ص 488 ایران 13  به نام خواهان با احتساب مطلق خسارات 
قانونى مقوم به سى میلیون ریال. گردشــکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم 
شوراى حل اختالف شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شعبه دوم مجتمع شوراهاى حل 
اختالف چادگان و ثبت کالسه فوق وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور قاضى شورا 
و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى درج گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ گردد و نسخه ثانى و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضور به هم رساند چنان که بعداً ابالغى به وسیله آگهى 
الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 20 روز خواهد بود. م الف: 60 شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف چادگان/4/478
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره 199/96 ح کاظم جعفرى ریزى ف تقى درخواســتى به مبلغ سى میلیون ریال بطرفیت جواد 
عزیزى ملک آبادى ف بختیار که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 199/96 در 
شعبه یک حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود مورخ 96/5/18 
ساعت 4 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود. م.الف:408 شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 4/484
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه :9610113640200281 شماره پرونده: 9509983640200837 شماره بایگانى شعبه: 
950863 حسن دادگر منفرد بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى روح اله معظم بابا شیخعلى فرزند على به طرفیت 
شما مبنى بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسى به کالسه بایگانى 950863 ح 2 در این دادگاه ثبت و 
جهت مورخ 96/4/19 ساعت 10/30 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ 
تا جهت اطالع از مفاد داخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و 
تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید. 

م.الف:388 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان(زرین شهر)4/491
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان هوشنگ آزادى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده ابراهیم 
عبدالهى به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
253/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به  تاریخ 96/05/18 ساعت 5 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواســت 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 4994 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد(مجتمع شماره یک)4/498
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 ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر 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 شــود 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 139660302023000239 مورخ 2/30 /1396 خانم عفت شهبازى دستجرده 
به شماره شناسنامه 148 کدملى 1283595427 صادره از اصفهان فرزند عباس نسبت بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به استثناء ربعیه اعیانى به مســاحت 10/06 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
168- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به موجب قــرارداد واگذارى زمین معوض از طرف 

شهردارى به متقاضى واگذار گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/18 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/5/2 م الف: 11406 صفائى 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/3/494
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان على عرب پور دادخواســتى به طرفیــت جوادپیرنجم الدین به خواســته تقدیم که جهت 
رسیدگى به این شــعبه ارجاع و به کالســه 354/96 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا  به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و از خوانده 
دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز چهارشنبه مورخ 96/05/18 ساعت 5/15 جهت رسیدگى 
حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رســیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف 
شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. م  الف 4991 شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد 

مستقردریزدانشهر(مجتمع شماره یک)4/499
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 ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر 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 شــود 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 شــماره 139660302023000395 - 96/3/29 خانم راضیه آقا ابراهیمیا به شماره 
شناســنامه 1494 کدملى 1286013437 صادره از اصفهان فرزند رســول بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 81/30  مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2480  - اصلى واقع در بخش 3 
ثبت اصفهان که بصورت عادى مع الواسطه از طرف محمود هاللى اصفهانى واگذار گردیده است. 

بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/18 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/5/3 م الف: 11464 صفائى 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/503
اصالحى مزایده

پیرو آگهى مزایده پرونده اجراى کالسه 8600050-8600049-8600048 علیه شرکت تعاونى 
پنیر اصفهان و مدیریت شعب بانک صادرات استان اصفهان منتشر در شماره 2970 مورخ 96/4/3 
روزنامه نصف جهان بدینوســیله اعالم مى دارد موارد مزایده تا تاریخ 97/3/6 تحت پوش ش بیمه 
قرار دارد که در آگهى قبلى اشتباهًا از تاریخ 97/3/6 درج گردیده است. م الف: 4740 فاتحى مسئول 

واحداجراى اسناد رسمى نجف آباد/4/505

 ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973760100534 شماره پرونده: 9509983761800039 
شماره بایگانى شعبه: 950315 شــاکى: آقاى حجت اله نوروزى فرزند حسین با 
وکالت آقاى مهرداد علوى فرزند اسحق به نشانى اصفهان فرح آباد خیابان وحید 
ابتداى خیابان حسین آباد مجتمع عسگرى طبقه دوم واحد 2 متهم: آقاى دانش 
مالیى فرزند غالمحسین به نشانى فعال مجهول المکان اتهام ها: 1- فروش مال 
غیر 2- کالهبردارى راى دادگاه: در خصوص اتهام آقــاى دانش مالیى فرزند 
غالمحسین دایر بر فروش مال غیر و کالهبردارى موضوع شکایت آقاى حجت 
اله نوروزى با وکالت آقاى مهرداد علوى، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شرح 
شکایت شاکى و اظهارات وکیل او در جلسه دادرســى این دادگاه مبنى بر اینکه 
موکل به موجب مبایعه نامه مورخ 93/12/18 یک دستگاه خودروى سوارى رونیز 
خریدارى و در قبال ثمن یک دستگاه خودروى بنز به ایشان تحویل نموده ولیکن 
متعاقب آن مشخص شد که نامبرده هیچگونه مالکیتى در خودروى مزبور ندارد و 
با توجه به تصویر مصدق مبایعه نامه استنادى شاکى، استعالم به عمل آمده پلیس 
راهور که داللت بر عدم مالکیت متهم نسبت به خودروى موصوف دارد(منعکس 
در صفحه 13)، مؤداى اظهارات گواهان و النهایــه توجهًا به اینکه متهم به رغم 
استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده، وقوع بزه 
انتسابى را محرز دانســته مستنداً به ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء، اختالس و کالهبردارى ناظر به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر 
و راى وحدت رویه شماره 594-73/9/1 هیات عمومى دیوانعالى کشور حکم به 
محکومیت متهم به تحمل سه ســال حبس تعزیرى و پرداخت دویست میلیون 
ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و استرداد عین خودروى بنز و در صورت 
فقدان عین قیمت حین العقد در حق شاکى 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: 11102 شکوهى رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر(101 

جزایى سابق)4/477

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610463760100052 درخواســت:  شــماره 
9509983760100111 شــماره بایگان ى شــعبه: 950308 به شرح محتویات 
پرونده کالسه 950308 ك 101 دادگسترى شاهین شهر آقاى ابوالفضل طاهرى 
محمودآبادى فرزند منصور مجهول المکان متهم است به رانندگى بدون پروانه که 
تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز 96/6/1 ساعت 11 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 مى گردد، 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: 11103 شکوهى رئیس شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر(101 جزایى سابق)4/475

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610463760100047 درخواســت:  شــماره 
9509983761401126 شــماره بایگانى شــعبه: 951706 به شرح محتویات 
پرونده کالسه 951706 ك 101 دادگسترى شــاهین شهر آقاى مهدى تقوى 
فرزند احمد مجهول المکان متهم اســت به ایراد ضرب و جرح عمدى که تحت 
پیگرد قانونى مى باشــد و براى روز 1396/05/29 ساعت 9/30 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 334  قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 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:11104شکوهى رئیس 

شعبه 101 کیفرى دو شاهین شهر (101 جزایى سابق)4/474

 ابالغ وقت رسیدگى
شماره درخواست: 9610463760100048 شماره پرونده: 9509983761300040 
شماره بایگانى شعبه: 960224 به شرح محتویات پرونده کالسه 960224 ك 101 
دادگسترى شاهین شهر آقایان مصطفى هنر کار دستنائى و مصطفى هنرکار مجهول 
المکان متهم است که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز 1396/5/28 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 
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:11105 شکوهى 

رئیس شعبه 101 کیفرى دو شاهین شهر(101 جزایى سابق) 4/473

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610463760100053 درخواســت:  شــماره 
9209983761800030 شــماره بایگانى شــعبه: 920521 به شرح محتویات 
پرونده کالسه 920521 ك 101 دادگسترى شاهین شهر آقاى فرشید درى فرزند 
محمد . مجهول المکان متهم است به خیانت در امانت که تحت پیگرد قانونى مى 
باشد و براى روز 1396/6/5 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 شــخصا 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:11101 شکوهى رئیس شعبه 101 کیفرى 

دو شاهین شهر(101 جزایى سابق) 4/472

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973760100594 شــماره پرونده: 9409983761801833 
شماره بایگانى شعبه: 960194 شــاکى: خانم نگار موسویان فرزند ناصر به نشانى 
شــاهین شــهر گلدیس فاز دوم خ قدر فرعى 7 شــرقى پ 152 متهم: آقاى جواد 
اصفهانیان به نشانى فعال مجهول المکان اتهام ها: ضرب و جرح عمدى، مزاحمت 
براى بانوان، شروع به آدم ربایى. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى جواد اصفهانیان 
فرزند علیرضا دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدى، مزاحمت براى بانوان، شروع به آدم 
ربایى، موضوع شکایت خانم نگار موسویان، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شرح 
شکایت شاکى و اظهارات او در جلسه دادرسى این دادگاه، گزارش مرجع انتظامى، 
گواهى پزشکى قانونى و اینکه به موجب کیفرخواست صادره تقاضاى مجازات متهم 
را نموده اند و النهایه توجهاً به اینکه متهم به رغم اســتحضار از وقت دادرسى که از 
طریق نشر آگهى در روزنامه کثیراالنتشار صورت گرفته، وقوع بزه انتسابى را محرز 
دانسته مستندا به مواد 714,710,488,462,449,448 قانون مجازات اسالمى و ماده 
619 و تبصره ماده 621 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1392 حکم به محکومیت نامبرده از حیث مزاحمت به تحمل شش ماه حبس 
تعزیرى و پنجاه ضربه شالق تعزیرى و از حیث شروع به آدم ربایى به تحمل سه سال 
حبس تعزیرى و پرداخت نوزده و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودى سمت چپ پیشانى، 
بازوى چپ، دو ناحیه کبودى خلف مچ دست راست، کبودى قدام مچ دست راست، 
سیاه شدگى باسن چپ، کبودى زانوى راست و ساق راست، زانوى چپ و ساق چپ و 
کبودى روى کتف چپ 2- یک درصد دیه کامل بابت خراشیدگى حارصه پشت ساعد 
چپ و خراشیدگى حارصه قدام مچ دست راست 3- یک، سه هزارم دیه کامل بابت 
خراشیدگى حارصه بند اول انگشت چهارم چپ 4- سه دهم درصد دیه کامل بابت 
ارش تورم ابروى چپ و سه دهم درصد دیه کامل بابت ارش تورم روى پاى راست 
و نیم درصد دیه کامل بابت تورم باسن سمت چپ  در حق شاکى ظرف یک سال از 
تاریخ وقوع جنایت 94/7/30 صادر و اعالم مى نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم 
دایر بر فحاشى و تهدید موضوع شکایت شاکى، با توجه به محتویات پرونده و نحوه 
اظهارات شاکى در جلسه دادرسى به لحاظ فقدان ادله اثباتى کافى و عدم احراز وقوع 
بزه انتسابى مستنداً به ماده 341 قانون آیین دادرسى کیفرى قرار منع تعقیب 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: 11106 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر(101 جزایى سابق)/4/476
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ســهم ایران به عنوان بزرگ ترین دارنــده ذخایر گاز 
دنیا از بازار تجارت گاز همچنــان پایین تر از یک درصد 
اســت و در صــورت ادامه پیــدا کردن این سیاســت

 منفعل در حوزه انــرژى، ایران از بــازار گاز دنیا حذف 
خواهد شد.

بر اســاس گزارش اخیــر BP، این درحالى اســت که 
کشورهاى همتراز ایران در این حوزه یعنى روسیه و قطر 
سهم بسیار بیشترى از این بازار دارند. در این شرایط ادامه 
روند منفعالنه ایران در بازار تجــارت گاز موجب حذف 
ایران از این بازار و از بین رفتن فرصت هاى کشور در این 

حوزه خواهد شد.

بر اساس گزارشــات معتبر بین المللى ایران با در دست 
داشتن 18 درصد از ذخایر گاز دنیا بزرگ ترین دارنده این 
منبع طبیعى اســت. این درحالى است که سهم ایران به 
عنوان بزرگ ترین دارنده ذخایر گاز دنیا، از بازار پررونق 
صد میلیارد دالرى گاز جهان کمتر از یک درصد است. 
مطابق آمار تعامالت ایــران در بــازار گاز تنها واردات 
7/6 میلیارد مترمکعب از ترکمنســتان و صادرات 8/4 
میلیاردمترمکعب به ترکیه بوده است که نسبت این حجم 
واردات و صادرات به دو هــزار و 168 میلیارد مترمکعب 
حجم کل صادرات و واردات گاز جهان کمتر از یک درصد 

و در حدود 0/7درصد است.

رئیس خانه صنعت و معدن با بیان اینکه بخش خصوصى 
تقصیرى در ایجاد رکود، هدفمندى یارانه ها و تحریم ها 
نداشت، گفت: ما هیچ نقشى در این اتفاقات نداشتیم اما باید 
ضرر زیادى را پرداخت کنیم حتى سهم تولید را هم از محل 

هدفمندى یارانه ها پرداخت نکردند.
عبدالوهاب سهل آبادى با اشاره به اینکه رئیس سازمان امور 
مالیاتى از بخشش مالیاتى تعدادى از تولیدکنندگان خبرداده 
است، اظهارداشت: اما من مى خواهم بگویم ممنون از این 

منتى که براى بخش تولید در نظر گرفته اید.
رئیس خانه صنعت و معدن با طرح این پرســش که مگر 
بخش تولید چه تقصیــرى در ایجاد رکــود، هدفمندى 

یارانه ها و تحریم ها داشته است، افزود: ما هیچ نقشى در 
این اتفاقات نداشتیم اما باید ضرر زیادى را پرداخت کنیم 
حتى سهم تولید را هم از محل هدفمندى یارانه ها پرداخت

نکردند.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اشــاره به اینکه باید 
خســارات وضعیت اقتصادى کشــور میان بخش هاى 
مختلف تقسیم شود و نباید تولیدکننده تاوان آنها را پرداخت 
کند، اضافه کرد: یــک تولیدکننده را بــراى بدهى هاى 
زیــاد دســتگیر و هــزار و 400کارگــر آن را بیــکار

 مى کنند و متأسفانه اخیراً با خبر شدم این فرد فوت کرده 
است.

ممنون از منتى که
 برسر تولید گذاشتید

خطر حذف ایران
از تجارت جهانى گاز

ایران در جایگاه دهم 
صنعت منطقه 

بررسـى شـاخص عملکـرد رقابـت صنعتـى در میـان 
کشورهاى منطقه از جایگاه دهم ایران در میان 22 کشور 

حکایت دارد.

 
فروش 500 هزار تومانى 

کفش هاى 30 دالرى قاچاق 
رئیس اتحادیه صنفى کفاشان دست دوز تهران گفت: 
پولى که بانک به عنـوان وام پرداخت مى کند به درد 
قاچاقچیانـى مى خورد که کفـش را بـا 30 دالر وارد 
کشور مى کنند و از 500 هزار تومان تا یک میلیون و 
400 هزار تومان در فروشگاه ها به فروش مى رسانند.

رسول شجرى با اعالم اینکه در سـال جدید تاکنون 
فقط 25 درصد تولید کنندگان کفش کار تولید را آغاز 
کرده اند، تصریـح کرد: قاچـاق و واردات بـى رویه و 
همچنین موانعى که همـواره براى تولیـد وجود دارد 
باعث شـده بسـیارى از تولید کنندگان، واحدشان را 

تعطیل کنند. 
وى افزود: در حال حاضرشـش هزارواحـد تولیدى و 
فروشـگاهى مجوز فعالیت دریافت کرده اند اما ازاین 
تعداد فقط 25 درصد واحدها مشغول به کار هستند . 

ثبت نام 60هزار بیکار
 در سامانه کارورزى

  معـاون وزیـر کار، از ثبت نـام بیـش از 60 هـزار نفر 
واجدشـرایط در سـامانه کارورزى خبـر داد و گفـت: 
افزایش میـزان اشـتغال  پذیـرى نیـروى کار و فارغ 
التحصیالن دانشـگاهى، از جمله دسـتاوردهاى این 

طرح است.
عیسى منصورى اظهار داشت: در طرح کارورزى، به 
جوانان فارغ التحصیل دانشـگاهى کـه تمایل دارند 
براى کسـب مهارت هـاى الزم فنـى و کارآفرینى و 
شناسـاندن توانایى خود به کارفرمایان، در دوره هاى

کارورزى وارد شـوند، از کمـک هزینـه آموزشـى 
بهره مند خواهند شد.

آب با بسته بندى شیشه اى 
براى رستوران هاى لوکس 

آب هـاى معدنـى و آشـامیدنى بـا بسـته بندى 
شیشـه اى بـا قیمـت حـدود سـه بـر ابـرى نسـبت 
بـه آب هـاى بـا بسـته بندى پالسـتیکى در برخـى 

رستوران هاى لوکس به مشتریان عرضه مى شود.
پیمان فروهر، دبیـر انجمن تولیدکننـدگان آب هاى 
معدنـى و آشـامیدنى در مـورد عرضـه این نـوع آب 
آشامیدنى و معدنى با بسته بندى شیشه اى خاطرنشان 
کرد: این نوع آب بسته بندى در برخى رستوران هاى 
لوکس عرضه شده و با توجه به متقاضیان خاصى که 

دارند  مشکلى براى عرضه آنها وجود ندارد.
 

قیمت مرغ 
به 8000تومان رسید

 رئیس اتحادیه پرنده و ماهى از افزایش قیمت مرغ به 
هشت هزارتومان در بازار خبر داد و گفت: قیمت جوجه 

یک روزه دو هزار و 500تومان است.
مهدى یوســف خانى گفت: هم اکنــون قیمت هر 

کیلوگرم مرغ زنده پنج هزار و 200 تومان است.
وى افزود: گرماى هوا یکى از دالیل این امر اســت، 
چرا که دماى هوا، امسال افزایش زیادى یافته و باعث 
ایجاد تلفات چشمگیرى در مرغدارى ها شده است؛ 
ضمن اینکه در فصل گرما، میــزان جوجه ریزى نیز 

کاهش مى یابد.
یوســف خانى گفت: البته با این گرانى قیمت جوجه 
یک روزه که نرخ آن هم اکنون بــه دو هزار و 500 
تومان رســیده اســت، نرخ فعلى مرغ بــراى اینکه 

مرغداران زیان نکنند و سرپا بمانند منطقى است.
وى اضافه کرد: همچنین قیمــت هر کیلوگرم مرغ 
آماده طبخ در عمده فروشــى درب کشتارگاه هفت 
هزار و 150تومان، تحویــل درب واحدهاى صنفى 
هفت هزار و 300تومان و در مراکز خرده فروشــى 

هشت هزارتومان است. 

ویترین

 رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن تحلیل بازار 
جهانى و داخلى طال و ســکه گفت: به دنبال کاهش 
قیمت جهانى طال، قیمت ســکه و طال در بازار داخلى 

روند نزولى پیدا کرده است.
محمد کشتى آراى ادامه داد: دو عامل اصلى باعث این 
روند کاهشى قیمت جهانى طال شده است. یک دلیل 
افزایش قیمت دالر در بازارهاى مالى بوده و دومین دلیل 
کاهش تقاضاى خرید طال در بازارهاى جهانى است. 

این دو عامل باعث شده که قیمت جهانى طال کاهش 
پیدا کند و به طور متوسط تا کنون 20 دالر کاهش قیمت 

را تجربه کرده است.
رئیس اتحادیه طــال و جواهر افزود: در بــازار داخلى 
پیش بینى مى شد که پس از ماه رمضان افزایش تقاضا 
را به ویژه براى سکه داشته باشیم که این اتفاق نیافتاد 
و داد و ستد ســکه روال عادى دارد وافزایش تقاضا و 
درخواست مازادى براى خرید ســکه در بازار مشاهده 

نمى شود.
کشــتى آراى ادامه داد:  بنابراین روال عادى داد و ستد 
وجود دارد و از طرفى نوســان قیمت ارز در بازارهاى 
جهانى طبیعتًا باعث شــده اســت قیمت دالر در بازار 
داخلى باال برود. همین افزایش قیمت دالر سبب شد به 
نسبت آن مقدار کاهشى که قیمت جهانى طال در هفته 
گذشته داشت، کاهش قیمت روى طال و سکه در بازار 

داخلى اثر نداشته باشد.  

بازار نوســازها تحت تأثیــر تغییر فرآینــد «انتقال وام 
ســاخت به خریداران»، به یک آپشن مالى در مقایسه با 
سایر آپارتمان ها مجهز شــد. به گزارش دنیاى اقتصاد 
سازنده هایى که طى حداقل یکســال اخیر، با دریافت 
وام ساخت بدون ســپرده از بانک عامل بخش مسکن، 
مجتمع احداث کرده اند، براى فروش آپارتمان مى توانند 
تا 60 میلیون تومان از تسهیالت را به خریدار منتقل کنند؛ 
به گونه اى که براى فقط 20 میلیون از وام قابل انتقال60 
میلیونى، شرط خرید اوراق الزم است. این آپشن، هزینه 
جانبى «وام ســاخت قابل انتقال» را در مقایسه با «وام 

خرید بدون سپرده» کاهش مى دهد.
گزارش ها از جزئیــات آنچه براى فــروش واحدهاى 
«نوساز» ساخته شده با تســهیالت بانکى در تابستان 
96 تدارك دیده شده، حاکى است: خریداران این دسته از 
آپارتمان هاى نوساز مى توانند به جاى دریافت وام اوراق 
خرید مسکن، از «وام ساخت قابل انتقال» براى تأمین 
بخشــى از بهاى معامله اســتفاده کنند و هزینه جانبى 
اخذ تســهیالت را براى خود، به یک سوم کاهش دهند. 
بر این اساس، ســازنده هاى مســکونى دریافت کننده 
تسهیالت بدون ســپرده ساخت با ســقف هاى ریالى 
مختلف، در زمان تکمیل پروژه و فروش واحد نوســاز، 
مى توانند حداکثر تا 60 میلیون تومان از تسهیالت ساخت 
را در قالب فروش اقســاطى،  به خریدار واحد مسکونى 
منتقل کنند به طورى که در این انتقال، نیاز به خرید اوراق، 

فقط در حد 20میلیون تومان است.
تا پیش از این، براى فروش اقساطى (انتقال وام ساخت 
به خریدار)، باید معادل کل مبلغ تسهیالت، اوراق توسط 
خریدار واحد تهیه مى شــد. همچنین در حال حاضر وام 
بدون ســپرده 60 میلیون تومانى خرید مســکن نیز در 
صورت خرید اوراق معادل کل تسهیالت، قابل دریافت 
است که هزینه دریافت وام با احتساب مبلغ فعلى اوراق، 
چیزى درحدود 9 میلیون تومان برآورد مى شــود. اما با 
امکان جدید براى فروش اقساطى آپارتمان هایى که با 
استفاده از تسهیالت بدون سپرده ساخت احداث شده اند، 
خریداران واحدهاى نوســاز، با هزینه اى در حدود ســه 
میلیون تومان، مى توانند از وام ساخت قابل انتقال بهره مند 
شوند. آپشن مالى طراحى شده در بازار فروش واحدهاى 
نوساز، از یکســو گرایش خریداران به این بخش از بازار 
ملک را تقویت مى کند و از سوى دیگر، به نفع تقاضاى 
مصرفى از بابت کاهش قیمت تمام شــده تســهیالت 

مسکن خواهد شد.
****

بانک مسکن براى تابستان جارى شرایط نقل و انتقال این 
تسهیالت به خریدار در قالب قرارداد «فروش اقساطى» 
را به نحوى فراهم کرده است که نسبت به رویه گذشته 

هزینه کمترى براى خریــدار دارد و در نتیجه تمایل به 
خرید آپارتمان هاى نوسازى را که با استفاده از وام ساخت 
مسکن تکمیل شده است تقویت مى کند. رویه همیشگى 
فروش اقساطى آپارتمان هاى ساخته شده با وام ساخت 
بانک مسکن این بود که امکان تقسیط الباقى تسهیالت 
ساخت براى خریدار تا سقف وام انفرادى اوراق مسکن 
وجود داشت، به این ترتیب که سقف تقسیط در تهران 60 
میلیون تومان، در مراکز استان ها و شهرهاى با 200 هزار 
نفر جمعیت 50 میلیون تومان و در سایر مناطق شهرى، 
مناطق کمتر توسعه یافته و نقاط خارج از محدوده خدمات 

شهرى 40 میلیون تومان بوده است.
بازپرداخت این تســهیالت نیز طبــق ضوابط مربوطه 
هشت ساله با نرخ سود 18 درصد تعیین شده بود. اما آنچه 
ممکن بود سبب شود تمایل خریداران مسکن به خرید 
اقساطى واحدهاى ساخته شــده با استفاده از تسهیالت 
بانکى کمتر از دیگر مدل هاى تسهیالت نظیر وام اوراق 
مسکن باشد، این بود که خریداران در صورت استفاده از 
این امکان، درست مانند وام اوراق باید به ازاى هر 500 
هزار تومان از این تســهیالت یک فقره اوراق مسکن 
خریدارى کنند و در عین حال شــرایطى دشوارتر از وام 

اوراق را نیز بپذیرند.

در واقع در قالب وام انفرادى خرید مسکن از محل اوراق، 
سقف تسهیالت مذکور با فروش اقســاطى برابر است 
اما مدت بازپرداخت آن (وام خرید) چهار ســال بیشتر از 
فروش اقساطى، یعنى 12 ساله است و از طرفى سود آن 
هم نیم درصد کمتر (معادل 5/ 17) است. به این ترتیب 
با وجود اینکه رقم وام خرید و وام ساخت قابل انتقال به 
خریدار، یکى بود اما هزینه استفاده از تسهیالت فروش 
اقساطى، بیشتر از وام اوراق بود. بانک مسکن براى حل 
این مشکل دســتورالعمل تازه اى ویژه تابستان 96 که 
دماى معامالت مصرفى باال مى رود و بسیارى از خریداران 
مسکن این فصل را براى نقل وانتقاالت انتخاب مى کنند، 
تنظیم کرده که در قالب آن، صرفه اســتفاده وام ساخت 
آپارتمان هاى نوسازى که فروش اقساطى مى شوند براى 

خریداران افزایش مى یابد. 
در این دســتورالعمل که در گام اول مدت اجراى آن سه 
ماهه تعریف شده و تا پایان شــهریور اعتبار دارد، شرط 
خرید اوراق براى کل تســهیالت مذکور حذف شــده 
است. بر این اســاس اســتفاده کنندگان از تسهیالت 
فروش اقساطى باید صرفًا براى 20 میلیون تومان از وام 
60 میلیون تومانى اوراق بخرند و 40 میلیون تومان آن 
بدون هیچ پیش شرطى نظیر رسوب سپرده مشتریان یا 

خرید اوراق، به خریدار منتقل مى شــود. در مورد مراکز 
استان ها و شــهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعیت هم 
خرید اوراق، شــرط الزم براى برخوردارى از ده میلیون 
تومان از وام 50 میلیون تومانى است و بقیه آن بدون قید 
و شــرط و هزینه به خریدار منتقل خواهد شد. همچنین 
طبق این دستورالعمل، شرط خرید اوراق براى تسهیالت 
سایر مناطق شهرى به کلى حذف شده و کل وام بدون 
هزینه به خریدار منتقل خواهد شــد. ضمن اینکه مدت 
بازپرداخت وام 40 میلیونى در مناطق کمتر توسعه یافته 
ده ساله تعریف شده و دو سال بیش از سایر مناطق تعریف 
شده اســت. بانک عامل بخش مسکن با این اقدام یک 
آپشــن تازه در بازار آپارتمان هاى نوساز فراهم کرده که 
فعًال تنها ویژه تابستان تعریف شده است. بر این اساس 
متقاضیان خرید مسکن که به دنبال واحد نوساز هستند در 
صورتى که بین دو واحد مسکونى با شرایط مشابه و تنها 
با این تفاوت که یکى به وام ساخت قابل انتقال (قابلیت 
فروش اقساطى) مجهز است و دیگرى باید با استفاده از 
وام اوراق خرید مســکن خریدارى شود، واحد مجهز به 

آپشن را ترجیح خواهند داد.
***

اقســاط وام 60 میلیونى خرید مســکن از محل اوراق 

تسهیالت مسکن، حدود یک میلیون تومان و بازپرداخت 
آن 12 ساله با نرخ سود 5/ 17 درصد است. این در حالى 
است که اقساط ماهانه وام 60 میلیونى فروش اقساطى 
– ویژه واحدهایى که با وام ساخت مسکن اعم از بدون 
سپرده و وام اوراق احداث شده و مانده آن به خریدار منتقل 
مى شود – حدود یک میلیون و 200 هزار تومان است. این 
در حالى است که براى استفاده از سقف وام بدون سپرده از 
محل اوراق مسکن در تهران، باید حدود 9 میلیون تومان 
صرف خرید 120 فقره اوراق «تســه» شود اما با شرایط 
تابســتانى که بانک عامل بخش مسکن در قالب آپشن 
مالى نوســازها تعریف کرده، این هزینه براى استفاده از 
وام با سقف مشابه در قالب انتقال مانده تسهیالت ساخت 
آپارتمان به خریداران، به سه میلیون تومان کاهش یافته 
است. همچنین با توجه به اینکه بازپرداخت وام فروش 
اقساطى هشت ســاله اســت، در نتیجه مجموع سود 
پرداختى خریداران روى کل تسهیالت کمتر از وام اوراق 
با بازپرداخت 12 ساله خواهد بود. به این ترتیب شرایط 
جدید پیش بینى شــده براى انتقال تســهیالت ساخت 
مسکن به خریداران، به صرفه شــده و طبعًا واحدهاى 
نوسازى که شــرایط فروش اقســاطى دارند، در برابر 
واحدهایى که این شــرایط را ندارند، از یک آپشن ویژه 
برخوردار و براى انتخاب از سوى خریداران، ارجح هستند.

طبق تازه ترین تحلیل آمارى، وضعیت صادرات لوازم 
خانگى در سال 1395 با رشد ارزشى منفى 6/1 درصد 

براى لوازم خانگى انرژى بر رو به رو بوده است.
طى 12 ماهه سال 1395 بالغ بر 216/7 میلیون دالر 
لوازم خانگى انرژى بر به وزن 71 هزار تن به خارج از 
کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل منفى 6/1 درصد از نظر ارزشى افزایش و منفى 

6/9 درصد از نظر وزنى کاهش داشته است. 
براســاس بررســى هاى انجام شــده در خصوص 
مشکالت صنعت لوازم خانگى کشور صادرات لوازم 
خانگى به ویژه لــوازم خانگى انرژى بــر همواره با 
شــرایط اقتصادى منطقه و کشورهاى هدف و سایر 
شاخص هاى تأثیرگذار در تجارت جهانى متغیر بوده، 
بنابراین اعمال سیاست هاى جدید اقتصادى در کشور 
و وجود محدودیت هاى بین المللى طبیعتًا بر صادرات 
این محصوالت تأثیرات بســزایى خواهد داشــت و 
هرگونه فراز و نشــیب و ایجاد سیاســتگذارى هاى 
کارشناســى نشــده در هر یک از عوامل تأثیرگذار 
یاد شــده مى تواند مشــکالت عدیــده اى را براى 
تولیدکنندگان و صادر کنندگان ایــن گروه از لوازم 

خانگى ایجاد کند.
 از جمله مشــکالت صنعت لوازم خانگى کشور عدم 
وجود استراتژى مشــخص صادراتى، عدم ثبات در 
قیمتگــذارى کاال، عدم امکان گشــایش اعتبارات 
اسنادى، باال بودن نرخ تعرفه هاى ترجیحى در برخى 
کشــورها، ناهماهنگى بازاریابى ناشــى از تجارت 
پیله ورى توســط دالالن و قاچــاق و عدم مدیریت 

واردات محصوالت مشابه خارجى است.
از دیگر مشکالت مهم در این صنعت که مى توان به 
آن اشاره کرد این است که متأسفانه در برخى از شهرها 
مانند کاشــان و تبریز تولیدات زیر پلــه اى ارزان و با 
کیفیت پایین صورت مى گیرد، همچنین در خصوص 
کاالهایى مثل کولر و آبگرمکن دولت عراق این اقالم 
را به دلیل شرایط حاکم بر آن کشور به صورت رایگان 

و یا مبلغ کمى در بین مردم توزیع مى کند.
عالوه بر این بر اســاس بررســى هاى انجام شده در 
مورد راهکارهاى توسعه صادرات صنعت لوازم خانگى 
مى توان به اعطاى تســهیالت با نــرخ بهره منطقى 
به تولید کننــدگان جهت تأمیــن نقدینگى مورد نیاز 
و افزایش ســرمایه در گردش با هدف افزایش تولید 
صادرات محور و تولید محصــول با ارزش افزوده باال 

و ســازماندهى و اعزام هیئت هاى تجارى-بازاریابى 
و ســرمایه  گذارى به منظور معرفــى توانمندى هاى 
تولیدى–صادراتى کشــور در صنعت لوازم خانگى و 

ادارى در کشورهاى هدف اشاره کرد.
از دیگر راهکارهاى توســعه صادراتى در این بخش 
جذب ســرمایه گذارى خارجــى به منظــور انتقال 
تکنولــوژى و دانش فنى بــا هدف افزایــش تولید 
محصوالت کیفى و داراى برند و توســعه صادرات به 
کشورهاى ثالث، ارتقاى کیفى محصوالت و ترغیب 
و تشــویق واحدهاى تولیدى،صادراتى به برندسازى 
از طریق کارگاه هاى آموزشى ذیربط و حضور مستمر 
در نمایشگاه هاى تخصصى بین المللى در کشورهاى 
هدف توســط واحدهاى ذیربط تحت عنوان پاویون 

تخصصى ج.ا.ا ایران است.

قابلیت هاى تازه در بازار مسکن هاى نوساز

خریداران 
آپارتمان هاى نوساز 

مى توانند به جاى دریافت 
وام اوراق خرید مسکن، از 
«وام ساخت قابل انتقال» 
براى تامین بخشى از بهاى 

معامله استفاده کنند و 
هزینه جانبى اخذ تسهیالت 
را براى خود، به یک سوم 

کاهش دهند؛ 
بر این اساس، سازنده هاى 

مسکونى دریافت کننده 
تسهیالت، در زمان تکمیل 

پروژه و فروش واحد 
نوساز، مى توانند حداکثر 
تا 60 میلیون تومان از 
تسهیالت ساخت را به 
خریدار منتقل کنند

گزارش رسمى مرکز آمار حاکى از این است که در بازار کار، خدمات سهمى نزدیک 
به 50درصد بازار کار را دارد و در میان جامعه شاغالن در حدود 11 میلیون و 597 

هزار و 691 نفر شغل خدماتى دارند.
بر اســاس آخرین آمار چکیده  نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار بهار 96،  سهم 
اشتغال در بخش کشاورزى در بهار 96 در حدود 18/7 درصد یعنى چهارمیلیون 
و 359هزار و 545 نفر و ســهم اشــتغال در بخش صنعت در بهــار96 در حدود 
31/5درصد یعنى هفت میلیون و 342هزار و 413نفر بوده است. اما بخش خدمات 
این بار هم بیشترین سهم را در میان شاغالن داشته است. سهم بخش خدمات 

در بهار 96 حدود 49/8 درصد یعنى 11میلیون و 597 هزار و 691نفر بوده  است.

آخرین وضعیت صادراتى لوازم خانگى

 کاشان و تبریز، محل تولیدات زیرپله اى
طال و سکه در سراشیبى قیمت

  تقاضا بیشتر نشد

11/6میلیون کارگر ایرانى خدماتچى هستند
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اى مردم! شــما را به پرهیزکارى و شــکر فــراوان در برابر 
نعمت ها، و عطاهاى الهى و احسانى که به شما رسیده سفارش مى 
کنم، چه نعمت هایى که به شما اختصاص داده،  رحمت هایى که 
براى شما فراهم فرمود. شما عیب هاى خود را آشکار کردید 
و او پوشاند، خود را در معرض کیفر او قرار دادید و او به شما 

موال على (ع)مهلت داد.

«اردوگاه هاى دانش آموزى همچون شــهرهاى 
کوچکى هســتند که نیازمند طرح جامع بوده که بر 
اســاس نیازهاى روز و آینده، هر پنج سال یک بار 
مى تواند مورد بازبینــى قرار گیرد، ایــن در حالى 
اســت که طرح جامع در توســعه اردوگاه ها، بسیار 

مؤثر است.»
معاون وزیر آمــوزش و پرورش و رئیس ســازمان 
نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس کشور در دومین 
دوره آموزشــى - مهارتى مدیــران اردوگاه هاى 
دانش آموزى کشور که به میزبانى اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان در سالن اجتماعات شهید 
آوینى اردوگاه کشورى شهید بهشتى شهر ابریشم 
برگزار شــده بود با بیان این مطلــب گفت: فضاى 
آموزشــى باید فضایى براى یاددهــى و یادگیرى 
باشــد کــه اردوگاه هاى دانــش آمــوزى نیز در 
زمره اینگونــه فضاهاســت و در حقیقت مجموعه 
اردوگاه هاى دانش آموزى، جدا از فضاهاى آموزش 
و پرورش نیســت و همانگونه که دانش آموزان از 
فضاى کالس درس استفاده مى کنند، از اردوگاه ها 

نیز مى توانند استفاده کنند. 
محمدتقــى نظرپور اظهار داشــت: ما در کشــور 
اردوگاه هاى کشورى، ملى، اســتانى و منطقه اى 
داریم و اردوگاه هاى ما بایــد براى دانش آموزان با 
طراوت و با نشاط باشد و نسبت به این امر، حساس 
هستیم و امروز اجراى طرح جامع و استاندارد سازى 

در توسعه اردوگاه ها مدنظر ماست.
معاون وزیر آموزش و پرورش بــا تأکید بر اینکه در 
ساخت و ســاز اردوگاه ها، معمارى اسالمى ایرانى 
باید در نظر گرفته شود، افزود: البته توقع آن نیست 
که اردوگاه ها همه امکانات را داشته باشند اما باید 
نیازهاى اولیــه براى دانش آمــوزان در اردوگاه ها 

مهیا شود.
نظرپور، محیط امن و بانشــاط براى دانش آموزان، 
ایجاد فضاهاى برگرفته از آیات قرآنى، فراهم نمودن 
زمینه کار و تالش در مهارت آموزى، زمینه سازى 
براى شکوفایى اســتعدادها و تقویت ابعاد اجتماعى 
دانش آموزان و ... را از محورهاى اصلى اردوگاه هاى 
دانش آموزى برشمرد و اذعان داشت: اردوگاه ها در 
سند تحول بنیادین و ســند زیر نظام ادارى داراى 
اهدافى چون تنوع بخشى به محیط هاى یادگیرى 

در فرآیند تعلیم و تربیت و ... مى باشند.
رئیس سازمان نوسازى، توســعه و تجهیز مدارس 
کشــور با بیان اینکه اردوگاه ها فقط براى گذراندن 
اوقــات فراغــت دانش آمــوزان نیســت، گفت: 
اردوگاه هــا، محلى براى تعامل اثربخش مدرســه 
با محیط هایى اســت که مى تواند بــه یادگیرى و 
یاددهى، کمک کند و در این راســتا مشارکت سایر 
دستگاه هاى دولتى و غیردولتى در زمینه متناسب 

سازى اردوگاه ها، بسیار مؤثر است.
وى افزود: سال گذشــته 37 درصد اعتبارات ملى 
و 29 درصد اعتبارات اســتانى به مجموعه سازمان 
نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس اختصاص یافت که 
این میزان پاسخگوى نیازهاى آموزش و پرورش در 
این بخش نیست، بنابراین ما نباید منتظر اعتبارات 
دولتى باشیم و باید تالش شود تا از اعتبارات خیرینى 
که تمایل به خدمت رســانى به آموزش و پرورش 
دارند کمک گرفته شــود و نیاز اردوگاه هاى دانش 

آموزى برطرف شود.
نظرپور به مدیران اردوگاه هــاى دانش آموزى در 
کشــور نیز توصیه کرد: بــراى اردوگاه هاى خود 

درآمدزایى کنند. 
وى خاطرنشان کرد: امروز ما در کشور 308 اردوگاه 
دانش آموزى داریم و اقدامات بســیار خوبى هم در 
این اردوگاه ها براى رفاه بیشــتر انجام شده است و 

معتقدم اردوگاه دانش آموزى (محیطى) آموزشى و 
تربیتى در دامن طبیعت به منظور برگزارى اردوهاى 
دانش آموزى با ویژگى محیط امن و ســالم، داراى 
نمادهاى خلقت بــراى معرفى به دانــش آموزان، 
مراکز فرهنگى، تفریحى و طبیعى، نزدیکى به اماکن 
درمانى، اصول یادگیرى اجتماعى و تقویت تعامالت 
میان فردى و ... است و یکى از راه هاى جذب جوانان 
و نوجوانان به فعالیت هاى جمعى و جنبى ... در این 

اردوگاه ها شکل مى گیرد.
نظرپــور در ادامــه بــه مهمتریــن رویکردها و 
نگرش ها در طراحى اردوگاه هــاى دانش آموزى 
اشاره کرد و گفت: طراحى یادگیرى محور بر اساس

 مؤلفه هاى یادگیرى، طراحى بازى محور، طراحى 
جامعه محور، طراحى الکولوژیکــى و ... مهمترین 
رویکرد در طراحى اردوگاه هــاى دانش آموزى به 

شمار مى رود.
وى با بیان اینکه ما در کشــور 48 مدرسه ماندگار 
که داراى فضاى بسیار مناسب هستند داریم افزود: 
مدارس ما امروز بایــد داراى فضایى زیبا، مطلوب، 

مقاوم، ایمن و ... باشند و هر میزان که براى مدارس 
ماندگار در کشور هزینه کنیم ضرر نکرده ایم.

معاون وزیــر آموزش و پــرورش اظهار داشــت: 
اردوگاه هاى دانش آموزى ما در کشور در سطح ملى، 
اســتانى، منطقه اى و ... است که اردوگاه هاى ملى 
در مساحت 40 هکتار با ظرفیت پذیرش جمعیت دو 
هزار و 500 نفر، اردوگاه هاى اســتانى در مساحت 
20 هکتار با ظرفیت هزار و 200 نفر و اردوگاه هاى 
منطقه اى در پنج هکتار با ظرفیت 400 نفر مى باشد 
و مهمترین معیارها و مفاهیم اردوگاه ها نیز ســبک 
زندگى، ارتباط با خدا، تنوع و انعطاف پذیرى، پایدارى 

زیست محیطى، امنیت و آرامش و ... است.
نظرپور فضاى باز را از عناصــر اصلى در اردوگاه ها 
دانســت و گفت: باید در اردوگاه ها به کف ســازى 
محوطه و جداره ها و ... بیش از پیش توجه شــود. 
این در حالى است که مهمترین اصل در اردوگاه ها، 

نگهدارى آنهاست.
وى ادامه داد: اردوگاه کشــورى شــهید بهشــتى 
اصفهان سالیان سال است که احداث شده و تاکنون 
خدمات بســیار خوبى به دانش آموزان ارائه داده و 
خاطرات خوبــى را براى آنان در طــول زمان، رقم 

زده است.

رئیس سازمان نوسازى، توســعه وتجهیز مدارس 
کشور به رؤساى اردوگاه هاى دانش آموزى توصیه 
کرد: به دنبال احداث ســاختمان هاى خوب، مقاوم 
و ایمن در اردوگاه ها باشــند و با سازمان نوسازى، 
توسعه و تجهیز مدارس در استان هاى خود تعامل 

داشته باشند و از کمک هاى آنان بهره گیرى کنند.
***

مدیــرکل فرهنگى و هنــرى اردوهــا و فضاهاى 
پرورشــى وزارت آموزش و پرورش نیــز در زمینه 
برگزارى دومین دوره آموزشــى – مهارتى مدیران 
اردوگاه هاى دانش آموزى بــه نصف جهان گفت: 
آگاهى از قوانین و مقررات، ساختار، مسائل حقوقى، 
بهداشت و محیط زیســت، تبادل تجربیات رؤساى 
اردوگاه ها با یکدیگر، آموزش مهارت هاى اجتماعى، 
فرهنگى، ورزشى، سبک زندگى و ... از جمله اهداف 
دومین دوره آموزشى – مهارتى مدیران اردوگاه هاى 
دانش آموزى است که امســال به میزبانى آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان به نحو بســیار مطلوبى 

برگزار شد.
مهدى على اکبرزاده افزود: با توجه به اینکه رؤساى 
اردوگاه هاى دانش آموزى با دانش آموزان، معلمان، 
مربیان و ... در تعامل بــوده و دانش آموزان همواره 
انتظار دارند فضاى مناسب در اردوگاه ها مهیا باشد 
و طبیعتًا آنان باید پاسخگوى دانش آموزان در این 
راستا باشند ما ســعى مى کنیم با برگزارى اینگونه 
دوره ها، براى رؤساى اردوگاه هاى دانش آموزى، 
این اطالعــات را از طریق اســاتید مربوطه در این 

دوره ها، به آنان آموزش دهیم.
وى با بیان اینکه اولین دوره آموزشــى در اســتان 
یزد برگزار شد گفت: خروجى دوره گذشته، موجب 
شد تا در این دوره مشــکالت رؤساى اردوگاه هاى 
دانش آموزى، با تبادل نظرى که در ســال گذشته 
با هم داشــتند برطرف شــود و امســال سئواالت

 تخصصى تــرى را مطرح کنند و حتــى براى رفع 
مشکالت، اثرگذار بوده است.

مدیــرکل فرهنگى و هنــرى اردوهــا و فضاهاى 
پرورشى وزارت آموزش و پرورش اظهارداشت: در 
دومین دوره، بیش از 300 نفر از رؤساى اردوگاه ها، 
کارشناسان و کارشناس مســئوالن اردویى ادارات 
آموزش و پرورش استان ها به مدت سه روز شرکت 

کردند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
على اکبرزاده گفت: براى همه شــرکت کنندگان 
در دومیــن دوره آموزشــى – مهارتــى مدیران 
اردوگاه هاى دانش آموزى کشور، گواهینامه ضمن 
خدمت 24 ساعته صادر مى شود و این دوره آموزشى 

به عنوان دوره آموزشى مکمل براى آنهاست.
وى افزود: ما در کشــور 308 اردوگاه و هزار و 200 
کانون فرهنگــى و هنرى داریم کــه فعالیت هاى 
تربیتى – فرهنگى، ورزشــى و ... انجام مى دهند 

و البته اردوگاه شهید بهشــتى اصفهان اردوگاهى 
کشورى، منحصر به فرد و ویژه در سطح کشور است 
و داراى امکاناتى است که در دیگر اردوگاه ها، کمتر 

وجود دارد.
على اکبرزاده خوابگاه، استخر، ســالن اجتماعات، 
فضاهاى اردویى طبیعى، ســالن تیراندازى، مسجد 
و ... را از امکانات اردوگاه شــهید بهشتى اصفهان 
برشمرد و افزود: این اردوگاه با امکانات و تجهیزات 
مطلوب، به نوعى آن را ویژه کرده و انصافًا مسئوالن 
اردوگاه، تحســین آمیز از آن نگهدارى مى کنند و 
داراى مدیریت بسیار خوبى است که با برنامه هاى 
متنوع، توانسته رضایتمندى دانش آموزان، معلمان 

و ... را فراهم سازد.
وى تبــادل دانش آموز بیــن اردوگاه هاى مختلف 
را از رهاوردهــاى اینگونــه دوره هاى آموزشــى 
برشــمرد و گفــت: رؤســاى اردوگاه هــا در این

دوره هاى آموزشــى و تبادل اطالعات با یکدیگر، 
امروز با مشارکت، دانش آموز با هم تبادل مى کنند و 
از فضاهاى مفرح اردوگاه هاى مختلف دانش آموزان 

بهره مند مى شوند.
مدیــرکل فرهنگى و هنــرى اردوهــا و فضاهاى 
پرورشى وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: 
از معدود فضاهاى مورد اعتمــاد، مطمئن، امن و ... 
براى دانــش آموزان در اوقات فراغــت و پرداختن 
به تفریــح، اردوگاه هاى دانش آموزى هســتند تا 
دانش آموزان بیش از پیش با مسائل اجتماعى آشنا 
شوند و به دور از والدین، طعم زندگى بدون والدین 
را بچشند و با تجربیات زندگى اجتماعى آشنا شوند. 
بنابراین اگر ایجاد این فضا مهم است باید در توسعه، 
تجهیز و اختصاص اعتبار و نگهــدارى اردوگاه ها، 
مسئوالن دستگاه هاى اجرایى کشور، هم نقش ایفا 
کرده و یاریگر آموزش و پرورش باشــند چرا که به 
جرأت مى توان گفت آموزش و پرورش به تنهایى 

قادر به رفع نیازها و مشکالت نیست.
على اکبرزاده اذعان داشــت: اگر مسئوالن و مردم 
انتظار دارند براى آینده، شهروندانى ایده آل تربیت 
شوند باید به وزارت آموزش و پرورش کمک کنند تا 
در سایه این همراهى و مساعدت، در جامعه اسالمى 
فرزندان ایده آل تربیت شــوند که یکى از راه هاى 
دســتیابى به این مهم، اردوگاه هاست و امید است 
امکانات اینگونه اردوگاه ها به گونه اى تجهیز شود 
که بتوانیم اردوهاى خانوادگــى در آنها برپا کنیم، 
تا براى دانش آمــوزان تنوع و روحیه بانشــاط به 
ارمغان داشته باشد و این فرصت خوبى براى دورى 
خانواده ها و فرزندان از فضاى مجازى و بهره گیرى 

آنان از فضاى حقیقى، باطراوت و صمیمى است.
***

کارشــناس توســعه و تجهیــز اردوگاه هــاى 
دانش آموزى کشور هم به نصف جهان گفت: کلیه 

کارگاه هاى آموزشى در این دوره به صورت مهارتى 
با حضور اســاتید مجرب در زمینه هاى بهداشــت 
محیط و تغذیه، معمارى و انرژى هاى نوین، طراحى 
بازى در اردوگاه، امور حقوقى و حمایت قضائى، امور 
برنامه ریزى بودجه و درآمدزایى فرهنگى، مدیریت 
بحران، محیط زیســت، پذیــرش و قوانین مرتبط 
برگزار و به رؤساى اردوگاه ها، توصیه هاى فرهنگى 

و حفاظتى مى شود.
عباس نمکى افزود: طى سه روز برگزارى این دوره، 
معاون وزیر، مشاور وزیر و ... به سخنرانى پرداختند 

و راهکارها و مطالبى خوب ارائه شد.
***

در مراسم اختتامیه دومین دوره آموزشى – مهارتى 
مدیران اردوگاه هاى دانش آموزى کشــور هم که 
با حضور مســئوالن کشورى و اســتانى و اجراى
برنامه هاى متنوع موســیقى همراه بود ابتدا معاون 
پرورشــى و فرهنگــى آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان به ویژه 
شهیدان بهشــتى، رجایى و باهنر گفت: همانگونه 

که انتظــارات از عرصه تعلیــم و تربیــت، متنوع
و گســترده اســت ولــى این تناســب بــا جایگاه 
معلمى و مربى دیده نشده و وجود ندارد و این گالیه 

ماست.
محمدجواد احمــدى خطاب به مســئوالن افزود: 
صالح کشــور غیر از ایجاد توازن و تناسب منطقى، 
کارشناســى، عاقالنــه از راه آمــوزش و پرورش و
بهره گیرى از تجربیات و نظر صاحبنظران به دست 
نخواهد آمد تا بتوان نقشه راه مشخص و در این راستا 

گام برداشت.
وى اعالم کرد: بر اســاس ارزیابى هاى انجام شده، 
هنوز معلمین مورد اعتماد اقشار جامعه هستند و انجام 
وظیفه اى قابل قبول علیرغم اینکه تعلیم و تربیت کار 

سختى است دارند.
معاون پرورشى و فرهنگى آموزش و پرورش استان 
اصفهان ادامه داد: با وجود نارســایى ها، اگر خلق و 
خوى خوب معلمین نبود دسترســى به نتیجه مورد 
انتظار، امکان نداشت و ما همواره سعى کرده ایم تا به 

وظیفه مان به خوبى عمل کنیم.
وى با قدردانــى از همه برگزار کننــدگان این دوره 
آموزشى، بار دیگر شهیدان را ســرمایه هاى کشور 

دانست و خواستار ادامه راه شهیدان شد.

***
مدیرکل فرهنگى و هنرى اردوها و فضاهاى پرورشــى 
وزارت آمــوزش و پرورش بــه عنوان میهمــان ویژه 
این دوره آموزشــى نیز در مراســم اختتامیــه، از همه

 دســت اندرکاران برگزارى این دوره آموزشى به ویژه 
مدیرکل آموزش و پرورش و همکارانشــان و مســئول 
اردوگاه شهید بهشتى تشکر کرد و گفت: شما مسئوالن 
اردوگاه هــاى دانش آمــوزى در اقصى نقاط کشــور، 
براى انجام کار با آرامش، باید همــه قوانین مربوط به 
اردوگاه ها را مطالعه کرده و در صورت نیاز، با حقوق دانان 
مشورت کنید و بدین سان، اطالعات تخصصى خود را در 
این راستا افزایش دهید تا دیگر نگرانى نسبت به کارى 

که اعتقاد داشته و دوست دارید نداشته باشید.
مهدى على اکبــرزاده مســئوالن اردوگاه هاى دانش 
آمــوزى را بــه انجــام اقداماتى بــراى ایجــاد تنوع، 
زیباســازى، صرفــه جویــى در مصــرف آب و برق 
و ... توصیه کرد و گفت: از هنرجویان در شــهرهایى که 
هنرستان دارد استفاده کنید و با دعوت از آنها و برگزارى 
اردوهاى جهادى از آنان بخواهید دیوارهاى اردوگاه را 

نقاشى کنند.
وى با بیان اینکه آمــار ظرفیت پذیرش اردوگاه هاى 
دانش آموزى سراسر کشور مشخص است یادآور شد: 
میزان ورود و خروج دانش آموزان به اردوگاه را ثبت 

کنید و به مسئوالن براى ارزیابى بیشتر ارائه دهید.
مدیرکل فرهنگى و هنرى اردوها و فضاهاى پرورشى 
وزارت آمــوزش و پرورش با تأکید بــر صرفه جویى 
انرژى در اردوگاه هاى دانش آموزى گفت: در برخى 
از خانه هاى معلم و اماکن عمومى، یخچال ها خالى، 
ولى روشن است و انرژى هدر مى رود. از سوى دیگر 
اردوگاه ها باید به دنبال اســتفاده از المپ هاى کم 
مصرف رفته و استفاده بهینه آب را مدنظر داشته باشند 
و به هنــگام تخلیه اتاق ها باید از تمیــزى اتاق آگاه 
باشند، که زباله ها جمع آورى شده باشد  و این امر به 

مربیان و دانش آموزان گوشزد شود.
علــى اکبــرزاده معتقــد اســت: آینــده جامعه به

محیط زیست بستگى دارد و اردوگاه ها نیز مى توانند 
اردوهاى زیست محیطى برگزار کنند.

وى از رؤساى اردوگاه هاى دانش آموزى خواست تا 
فعالیت هاى انجام شده را مستندسازى و در کامپیوتر 
ذخیره و آلبوم و آرشیو از اقدامات انجام شده که افتخار 

آنهاست تهیه کنند.
مدیرکل فرهنگــى و هنرى و فضاهاى پرورشــى 
وزارت آموزش و پرورش با بیــان اینکه انتظار نصب 
وســایل بازى در اردوگاه هــا را نداریــم گفت: در 
اردوگاه هاى دانش آمــوزى حداقل باید وســایلى

 که به تمرکز فکرى دانش آموزان کمک کند داشته 
باشیم.

على اکبرزاده اظهار داشت: اردوگاه هاى دانش آموزى 
در سراسر کشور، مى توانند از طریق آموزش و پرورش 
وســایل مازاد خود را به صورت تهاتــرى در اختیار 
یکدیگر قرار دهند و این کار ارزشمند در اردوگاه هاى 

دانش آموزى به فرهنگ مبدل شود.
وى گفت: امروز، روز برنامه ریــزى اقتصادى بوده و 
باید اردوگاه هاى دانش آمــوزى درآمدزایى کنند اما 
در نظر داشته باشند که کار را فداى درآمدزایى نکنند.

مدیرکل فرهنگــى و هنرى و فضاهاى پرورشــى 
وزارت آمــوزش و پرورش به رؤســاى اردوگاه هاى 
دانش آموزى گفت: دانش آمــوز همیاران اردوگاه را 
تشــکیل دهید و از نظرات آنان در رونــد فعالیت ها، 

بهره گیرى کنید.
على اکبــرزاده در پایــان از رؤســاى اردوگاه هاى 
دانش آموزى خواست تا علیرغم همه مشکالتى که 
دارند، بردبارى و صبورى را در انجام فعالیت ها مدنظر 
داشته باشند  و همواره با چهره اى پرنشاط و بشاش، با 

دانش آموزان در اردوگاه، برخورد کنند.

از معدود فضاهاى مورد 
اعتماد، مطمئن، امن و 
... براى دانش آموزان 

در اوقات فراغت و 
پرداختن به تفریح، 
اردوگاه هاى دانش 

آموزى هستند تا دانش 
آموزان بیش از پیش 

با مسائل اجتماعى 
آشنا شوند و به دور 

از والدین، طعم زندگى 
بدون والدین را بچشند 

و با تجربیات زندگى 
اجتماعى آشنا شوند

سال گذشته 37 
درصد اعتبارات ملى و 29 
درصد اعتبارات استانى به 
مجموعه سازمان نوسازى، 
توسعه و تجهیز مدارس 
اختصاص یافت که این 

میزان پاسخگوى نیازهاى 
آموزش و پرورش در این 

بخش نیست، بنابراین 
ما نباید منتظر اعتبارات 

دولتى باشیم و باید تالش 
شود تا از اعتبارات خیرینى 
که تمایل به خدمت رسانى 

به آموزش و پرورش 
دارند کمک گرفته شود و 

نیاز اردوگاه هاى 
دانش آموزى برطرف شود

هر چقدر براى «مدارس ماندگار» هزینه کنیم ضرر نکرده ایم
در دومین دوره آموزشى، مهارتى مدیران اردوگاه هاى دانش آموزى کشور مطرح شد

ساسان اکبرزاده
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آگهى مزایدهآگهى مزایده

سیدرسول داودى – شهردار زیار

با توجه به مصوبه شــماره 110 مورخ 96/3/17 شوراى اسالمى، 
شهردارى زیار در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه کمپرسى 
6 چرخ با ظرفیت 19 تن، ســال تولید 2016 بــا قیمت پایه مبلغ 
1,900,000,000 ریال از طریق آگهى مزایده به متقاضیان اقدام نماید 
لذا از متقاضیان دعوت مى گردد حداکثر تــا مورخ 96/4/31 به  
دبیرخانه شهردارى مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهى اقدام نمایند. 

«آگهى مزایده نوبت دوم»«آگهى مزایده نوبت دوم»

عنایت اله امیرحاجلو – شهردار چادگان

چاپ اول
شهردارى چادگان به استناد مجوز به شماره 96/24 مورخ 1396/3/1 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد نسبت به فروش 

تعداد چهار پالك با کاربرى تجارى – مسکونى واقع در سطح شهر چادگان و محله م ندرجان طبق کروکى با شرایط ذیل اقدام نماید:
- قیمت پایه موضوع مزایده:

قیمت پایه هر یک از پالك طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل مى باشد:

بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:
متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 1396/4/18 لغایت روز شنبه مورخ 1396/4/31 با مراجعه به شهردارى و بازدید از زمین ها 
طبق کروکى نسبت به دریافت فرم هاى(الف،ب) شرکت در مزایده از دبیرخانه شهردارى اقدام و فرم هاى مذکور را جهت شرکت در 

مزایده ضمیمه پیشنهاد پاکت(ب) نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/04/31 در دو پاکت:
پاکت الف): پنج درصد قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى 

چادگان واریز و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده.
پاکت ب): مبلغ پیشنهاد دهنده با مشخصات کامل به انضمام معرفى نامه براى نمایندگان اشخاص حقیقى و حقوقى طبق بند 7 آگهى 

مزایده که پس از تکمیل و ممهور نمودن پاکت هاى(الف و ب) را به حراست شهردارى تحویل و رسید دریافت نمائید.
1- پیشنهادات رسیده در روز یک شنبه مورخ 1396/5/1 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء کمیسیون 

باز و قرائت مى گردد.
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش 

سپرده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه نفرات اول ودوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدى و شرایط معامله 

در قانون مدنى را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید در غیر این 

صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
7- در صورتى که شرکت کننده شخص حقوقى باشد بایستى نسبت به معرفى نماینده تام االختیار خود به صورت کتبى که ممهور به 

مهر و امضا رئیس اداره و یا مدیر عامل شرکت باشد اقدام نمایند.

شماره ردیف
پالك

نوع 
کاربرى

مساحت
(مترمربع)

قیمت هر 
آدرس پالكقیمت کل پالك(ریال)مترمربع(ریال)

تجارى 11
بلوار سردار شهید حاج نبى اله شاهمرادى – 13486,500,0008,762,000,000خدماتى

کهریز سفلى
محله مندرجان – روبروى پایگاه سالمت187/801,100,000206,580,000مسکونى26
محله مندرجان – روبروى پایگاه سالمت195/801,200,000234,960,000مسکونى37
محله مندرجان – روبروى پایگاه سالمت2281,100,000250,800,000مسکونى410

 نکنم
اوت

را قض
ید» 

دادم «ناه
قول 

ودم 
به خ
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مثل باختن به سپاهان در روز خداحافظى مهدوى کیا...

جبارى مى خواست با پیراهن سپاهان خداحافظى کند

13
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فرىىفرىفواید شگفت انگیز جعفرى

7 سارق محموله هاى بـــارى
 دستگیر شدند
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لیندا کیانى که این روزها فیلم ســینمایى 
«اکسیدان» به کارگردانى حامد محمدى 
را روى پرده ســینما دارد عکسى از خود، 
کامبیز دیرباز و چند کودك با کپشن «این 
روزهاى ما» در صفحه اینســتاگرامش 

منتشر کرد. 

این روزهاى ما

اندیشه فوالدوند عکس فوق را در صفحه 
اینستاگرامش منتشــر کرد. این بازیگر 
سینما وتلویزیون در اینستاگرامش نوشت: 
«"راه رفتن روى ســیم"، آخرین ساخته 
دکتر احمدرضا معتمدى، تهیه کننده: سعید 
سعدى، بازیگران: اندیشه فوالدوند، احمد 
مهرانفر، حامد کمیلــى، هومن برق نورد، 
مهرداد ضیایى و مریــم بوبانى، به همراه 
گروه موسیقى:میدان آزادى. تاریخ اکران 

نیمه دوم مهرماه 1396»

ایــن  انتشــار  بــا  تشــکر  بهنــام 
نوشــت:  اینســتایش  در  عکــس 
معصومیان،روشــنک  «باعــادل 
آقــاى  گرامى،علیرضارنجبــران، 
رضاکریمى،آقــاى بهــرام ابراهیمى و 
کورش تهامى عزیز ســر صحنه سریال 

"گمشدگان". »

راه رفتن روى سیم  

گمشدگان

ساناز سعیدى بازیگر جوان «نفس» که با این 
سریال رمضانى نخستین نقش اصلى خود را 
در تلویزیون تجربه کرده است، درباره سوابق 
کارى خود گفت: من پیش از «نفس» با چهار 
نمایش، روى صحنه رفته بــودم. همچنین 
سکانس هاى کوتاهى را در فیلم هاى کوتاه 
و سینمایى بازى کرده بودم و در قسمت اول 
سریال «پریا» نقش نازى را مقابل عمار تفتى 
را ایفا کردم که نامه مبنى بر مبتال بودن او به 
ایدز را به خانه اش مى اندازد. همزمان با بازى 
در کارهاى مختلــف، دوره بازیگرى را نیز در 
آموزشگاه بازیگرى آقاى تارخ سپرى و نقش 
هاى مختلفى کار کرده بودم. اما ناهید سریال 
«نفس» اولین نقش قدرتمند و تأثیرگذارى بود 

که مرا به چالش کشید.
وى افزود: این روزها مردم در کوچه و خیابان 
نسبت به من محبت و لطف دارند. طبیعتًا این 
اتفاق، خوشــحال کننده است اما مى دانم که 
مقطعى است، بنابراین خوشحال مى شوم اما 
مى دانم باید تالش کنم، آموزش ببینم و نقش 
هاى مختلفى را ایفا کنم. چرا که بیش از درگیر 
بودن در حال و هواى این روزها، ماندگار شدن 

در این حرفه برایم اهمیت دارد.
این بازیگر درباره نحوه پیوســتنش به پروژه 
توضیح داد: وقتى براى تست رفتم، فهمیدم 
تا آن موقع افراد زیادى براى نقش ناهید آمده 
بودند. به لطف خدا من بــه المان هاى ذهنى 
آقاى سامان درباره این نقش نزدیک تر بودم 

و اینگونه شد که ایشان هم لطف کردند و این 
فرصت را در اختیارم گذاشتند.

ســعیدى تأکید کرد: آن زمان من در رشــته 
تحصیلى خودم یعنى معمارى در یک شرکت 
مشغول کار بودم. یکى دو هفته از تستم گذشته 
بود که مرا براى تســت گریم و تست لباس 

خواستند. من در آموزشگاه به صورت نظرى 
این را آموخته بودم کــه چطور یک کاراکتر را 
بسازم و به آن نزدیک شــوم، به نحوى که با 
من فاصله نداشته باشد اما کار جالبى که آقاى 
سامان انجام دادند این بود که بعد از قبولى من 
در تست گریم و تســت لباس از من خواستند 

فیلمنامه را بخوانم و به بیش از صد ســئوال 
درباره کاراکتر پاسخ بدهم؛ سئواالتى کاربردى 
و جالب که باعث مى شد دنیاى ذهنى ناهید، 
رفتارها، شــرایط زندگى، خانواده، ســالیق، 
عالیق، شــغل، اهداف و... او را بشناســم. با 
جواب دادن به این ســئواالت و گپ و گفتى 

که با هم درباره شــخصیت ناهید داشتیم، به 
دریافت درستى از فیلمنامه و شخصیت اصلى 

آن رسیدم.
بازیگر نقش اصلى سریال «نفس» ادامه داد: 
در چند ماهى که کار در مرحله پیش تولید بود 
من به کالس نقاشــى رفتم، آموزش رنگ و 

روغن دیدم، دوره هاى پرستارى مى دیدم و 
در بیمارستان ها حاضر مى شدم تا به عواطف 
و احساسات ناهید نزدیک شوم و او را زندگى 
کنم. حتى به آژانس هاى هواپیمایى مى رفتم 
تا با محیط کار در آنجا آشنا شوم و تمام طول 
پیش تولید مشغول تمرین بودم. اغلب هم به 
دفتر مى رفتم و با آقاى ســامان درباره شیوه 
اجرایى نقش بحث مى کردیم. همواره نقطه 
نظرات و پیشنهاداتى داشتم که گاهى درست 
بود و گاهــى کارگردان با آنهــا مخالف بود. 
اینگونه بود که با تمام وجود خودم را در اختیار 

فیلمنامه گذاشتم. 
وى دربــاره ارتباطى که با فضاى ســریال و 
مباحث مربوط به فعالیت هاى منافقین برقرار 
مى کرده، توضیح داد: من متولد 24 فروردین 
سال 68 هســتم و آن زمان را تجربه نکرده 
بودم، نبودم و ندیده بــودم، بنابراین خیلى از 
اتفاقاتى که در فیلمنامه مــى افتاد و کارهاى 
آدم ها برایم عجیب بود. روز اول به خودم قول 
دادم ناهید را قضــاوت نکنم و فقط او را باور و 
درك کنم، آن هم در همه مراحلى که انتخابى 

مى کند و تصمیمى مى گیرد. 
ایــن بازیگــر دربــاره تالشــى کــه براى 
درك فضــاى آن زمان داشــته نیــز گفت: 
دربــاره زن هایــى کــه در آن دوره انقالب 
فعالیــت داشــتند مطالعــه کردم تــا بدانم
 دغدغه هایشــان چه بوده، چه اهدافى دنبال

 مى کرده اند و چه دردسرهایى داشتند.

به خودم قول دادم «ناهید» را قضاوت نکنم

تمجید ناصرملک مطیعى از «شهرزاد»
ناصر ملک مطیعى، بازیگر قدیمى ســینماى ایران که نخستین گزینه 

حسن فتحى براى بازى در نقش بزرگ آقاى «شهرزاد» بود و البته 
این پیشــنهاد را رد کرد، از جاى خالى على نصیریان در فصل 

دوم این سریال گفت. 
او در یادداشــتى در «هفته نامه مجازى شهرزاد2» نوشت: 
«معتقدم هر فیلم و سریالى که مورد اســتقبال مردم قرار 
گیرد، عیب و نقص آن از بین مى رود. مردم ما "شــهرزاد" 
را دوست دارند، چون زندگى خودشــان است و اتفاقات آن 
مربوط به زندگى روزمره شان اســت. مردم بخاطر سادگى 

و بى آالیشى که سریال "شهرزاد" دارد، با آن همراه شده اند. 
حسن فتحى کارگردان باتجربه اى است که از تجربیاتش در آثار 

خود به خوبى اســتفاده مى کند و با توجه به اشرافى که دارد همه 
عوامل خوب را در یک اثر سهیم مى کند. در این سریال به بعضى از 

وقایع تاریخى نیز اشاره مى شود، ممکن است همه این وقایع دلچسب 
نباشد، اما طرز بیان بســیار مهم خواهد بود که فتحى به خوبى از 

عهده آن برآمده و این وقایــع را با صداقت و واضح بیان 
کرده است. موضوعاتى که این کارگردان در آثارش 

به آنهــا مى پردازد، آرزوهاى مردم هســتند که 
روزگارى اینچنین ســاده زندگى مى کردند، 

در حالى که امروز همه ما با مشکالتى روبه 
رو هســتیم، به همین دلیل کارى مانند 

"شهرزاد" به خوبى بر دل آنها نشسته 
است. نکته دیگر اینکه طبیعى است 
مخاطــب دوســت دارد قهرمان 
خود را روى پرده ســینما یا صفحه 

تلویزیون ببیند، در این ســریال، قهرمان ها هم به 
خوبى پرورانده شده اند. قطعًا فصل دوم 
"شهرزاد" هم با اســتقبال خوبى 
همراه مى شود، چون بازیگران 
و عوامل خوبى در آن حضور 
دارند، البته جاى خالى على 
نصیریان (بزرگ آقا) در 
فصل دوم خالى است.»

 

حسین محجوب به همراه رئیس جمهور گرجستان
جشنواره فیلم کارلووى وارى،در پنجاه و دومین 
دوره برگزارى خود، برخالف ســال گذشته که 
تنها فیلم «النتورى» رضا درمیشــیان از ایران 
در آن حضور داشت، امســال هرچند شرایط به 
همانگونه اســت اما در زمینه اسم ها، حضور به 
نسبت پررنگ ترى از سینماى ایران یا سینماگران 
ایرانى دارد؛ هرچند این بار هم عمومًا حضور در 
بخش هاى غیررقابتى اســت. تنها حضور یک 
سینماگر ایرانى در بخش رقابتى هم به محصولى 

از سینماى گرجستان تعلق دارد.
درواقع عالوه بر فیلم  مستند «76 دقیقه و 15 ثانیه 
با عباس کیارستمى» و «منو خونه ببر» در برنامه 
بزرگداشت عباس کیارستمى (با حضور سیف ا... 
صمدیان) و فیلم «لرد» ساخته محمد رسول اف، 
فیلم «کوهستان» اثر امیر نادرى و مستند «پیش 
از پایان تابستان» ساخته مریم گورمان،در فیلم 
گرجســتانى «خیبوال» نیز نقش اول را حسین 
محجوب، بازیگر ایرانى ایفا کرده است.این فیلم 
که در جمع محدود فیلم هاى رقابت کننده براى 
جایزه گوى بلورین بهترین فیلم قرار دارد، شاید 
براى محجوب هم جایزه گوى بلورین بهترین 

بازیگر مرد را به ارمغان بیاورد.
جایزه هاى جشنواره کارلووى وارى مانند سایر 

جشنواره هاى معتبر جهانى،بسیار محدود است. 
با این حال، پیش تر حمید فرخ نژاد و لیال حاتمى، 
برگزیدگان جایزه بهترین بازیگــر مرد و زن در 

دوره هایى از این جشنواره شده اند.
فیلم سینمایى «خیبوال»، محصول 2017 ساخته 
«جورج اوواشویلى»، روایت روزهاى پایانى عمر 
نخســتین رئیس جمهورى منتخب گرجستان 
است که در سال 1991 پس از مدت کوتاهى، در 
نتیجه یک کودتاى نظامى، با تعداد محدودى از 
وفاداران خود، به کوهستان هاى سرد گرجستان 
گریخت اما حاضر نشد با حمایت روسیه هم کشور 

را ترك کند.
«خیبوال» ماجراى سرگردانى این رئیس جمهور 
و 13 همراهش است که در جنگل ها و خانه هاى 
کوهســتانى، با اســتقبال گرم مردمش مواجه 
مى شود اما بیش از چند ســاعت در هر جا نمى 
تواند بماند و پیوسته در حال گریز است؛ در حالى 
که رفته رفته از تعداد یاران همراهش هم کاسته 

مى شود.
این  شــخصیت را که نقش 
قــع  ا و ر بازیگر اصلى این د

فیلــم کم 

شخصیت است، حسین محجوب ایفا کرده است.
قطعًا یکــى از دلیل هاى انتخــاب او به عنوان 
یک بازیگر غیرگرجى، به ترفنــد کارگردان اثر 
برمى گردد؛ براى استفاده از یک چهره ناآشنا براى 
مخاطبان هموطنش که دیــدن او، نقش هاى 

قبلى اش را در ذهن ها متبادر نکند.
همچنین دلیل دیگر انتخاب حسین محجوب، 
توانایى و ویژگى هاى این بازیگر ایرانى با توجه 
به شخصیت داستان بوده است. درواقع با توجه 
به آنکه بیشتر بازى در ســکوت گذشته، عالوه 
بر تناسب چهره محجوب با دیگر بازیگران فیلم، 
ویژگى تأثیر و عمق نگاه و کشیدگى یا افتادگى 
صورت، از خصیصه هاى بازى او بوده که از دیگر 
علت هاى انتخابش براى ایفاى این نقش شده 

است. 
شــاید انتخاب این فیلم براى بخش رقابتى نیز 
به رویکرد جشــنواره کارلووى وارى در توجه به 

سینماى شرق اروپا بى ربط نباشد.
«خیبوال» در جشنواره فیلم کارلووى وارى سه 
نمایشش را با حضور 12 نفر از عوامل خود تجربه 
کرد؛ درحالى که حسین محجوب به عنوان بازیگر 

نقش اول فیلم، به دلیل مشکل ویزا غایب بود.

م ن ر ى ر ر و
که در جمع محدود فیلم هاى رقابت کننده براى 
جایزه گوى بلورین بهترین فیلم قرار دارد، شاید 
براى محجوب هم جایزه گوى بلورین بهترین 

بازیگر مرد را به ارمغان بیاورد.
جایزه هاى جشنواره کارلووى وارى مانند سایر 

م ش ر ن
مى شود.

این  شــخصیت را که نقش 
قــع  ا و ر بازیگر اصلى این د

فیلــم کم 

ى وپ رق
«خیبوال» در جشنواره فیلم کارلووى وارى سه
2نمایشش را با حضور12 نفر از عوامل خود تجربه
کرد؛ درحالى که حسین محجوب به عنوان بازیگر

نقش اول فیلم، به دلیل مشکل ویزا غایب بود.

سرطان را ضربه فنى کردم
اصغر معینى صالح بازیگر ســینما و تلویزیون 
و تئاتر که روزهاى ســخت مبارزه با بیمارى 
سرطان اســتخوان را پشت ســر گذاشته و 
بهبودى کامل خود را به دســت آورده است، 
آمادگى خود را براى ادامه فعالیت هاى هنرى 

اعالم کرد.
معینى صالــح درباره فعالیت هــاى اخیر خود 
در عرصه فرهنگ و هنــر گفت: به دلیل روند 
بیمارى که طى کردم، کارى نپذیرفتم؛ چراکه 
نمى توانستم بازى کنم، اما دو پیشنهاد براى 
ایفاى نقش داشــتم. در این مــدت مبتال به 
سرطان استخوان بودم، اما تمام مراحل درمانى 
را پشت سر گذاشتم و بیمارى سرطان را از خود 
دور کردم و االن تندرســت هستم و آمادگى 

الزم براى ادامه کار هنرى را دارم.
بازیگر نقش دکتر مصدق در سریال «معماى 
شاه» یادآور شــد: در نهایت روزهاى سخت 
بیمارى ام گذشت و ســرطان استخوان را هم 
ضربه فنى کــردم. موهایم درآمــده و کامًال 

تندرست و آماده هستم.
اصغر معینى صالح سه بار نقش دکتر مصدق 
را بازى ایفا کرده و اولین کســى اســت که 
ایفاگر این نقش بود. او در فیلم «ســال هاى 
خاکســترى» نقش دکتر مصــدق ایفا کرده 
بــود. همچنین در ســال 1384 در ســریال 
«پدرخوانــده» به نویســندگى و کارگردانى 
محمدرضا ورزى باز هــم نقش دکتر مصدق 

را تجربه کرد.

معینى صالح براى ســومین بار نیز این نقش 
را در ســریال تلویزیونى «معماى شــاه» به 
نویســندگى و کارگردانى محمدرضا ورزى 

ایفا کرد.

چرا  پرویز 
پور حسینى کم کار است

اینطور نیست که 
من نخواهم کار کنم  

پرویزپورحســینى بازیگــر تئاتــر، تلویزیون و ســینما درباره 
فعالیت هاى این روزهایش گفت:درآینده اگر با متنى که دوست 

داشته باشم مواجه شوم، حتماً تئاتر کارخواهم کرد. 
او در ادامه افزود: دربــاره  کمرنگ بودنــم در تلویزیون و تئاتر 
باید از تولید کنندگان مجموعه هاى نمایشــى پرســید که این

 مجموعه هاى نمایشــى شــامل تولید کنندگان سریال و تئاتر 
مى شود. 

این بازیگر افزود: از تهیه کنندگان مجموعه هاى نمایشى بایدعلت 
کم کارى این روز ها من را پرسید.

پرویز پور حسینى این روزها مشغول بازى در سریال «گمشدگان» 
است. 

وى ســریال هاى «هفــت ســنگ» ،«میکائیــل»، «اولین 
شــب آرامــش»، «مختارنامــه» و تئاترهایــى چــون 
«ارگاســت»،«تصادف»و «ارزش زغــال»را در پرونده کارى 

خود دارد.

سیاوش طهمورث از دهه 60 تاکنون با نقش آفرینى در فیلم ها و سریال هاى بسیارى، 
از بازیگران پیشکسوتى است که نقش ها و قالب هاى گوناگونى را در این حوزه به 

نمایش گذاشته است.
«افسانه سلطان و شبان»، «آئینه»، «حکایت مسافر گمنام»، «گرگ ها»، «در پناه 
تو»، «شلیک نهایى»، «فکر پلید»، «مسافررى»، «آخرین دعوت»، «نابرده رنج»، 
«افسونگر»، «نیمکت» و... از جمله برخى از فیلم ها و مجموعه هایى هستند که در 

کارنامه کارى وى به چشم مى خورد.
طهمورث که این روزها بعد از مدتى وقفه مشــغول بازى در ســریال «آشوب» به 
کارگردانى امیرمهدى پوروزیرى شده است، در گفتگویى  عنوان کرد: ما هنوز در اوایل 
کار هستیم و آنطور که باید، من هنوز جلو دوربین نرفته ام، به همین جهت ترجیحاً از 
این کار حرفى نمى زنم، چرا که باید درباره هر کارى که مى کنى با اطالعات و آگاهى 
کامل صحبت کنى. از سوى دیگر، در اجراى کار، گاه آن چیزى که شما مى خوانید 
و آنچه در نهایت از آب در مى آید، ممکن است از زمین تا آسمان با هم تفاوت داشته 
باشــد. وى ادامه داد: اغلب این اتفاق در کار ما وجود دارد و متن از پیش نوشته شده 
با نتیجه نهایى تفاوت پیدا مى کند. حال ممکن است کار هزار برابر بهتر شود و یا در 
این مسیر چند برابر بدتر شود. به همین جهت درباره این موضوع بهتر است زمانى 
که ساخته و پخش شد، از آن صحبت کنیم وگرنه نمى شود درباره این موضوعات 

پیش داورى کرد.
طهمورث همچنین در خصوص حضورش در تلویزیون و وقفه کارى که کم و بیش 
دچار آن شده بود، گفت: اینطور نیست که من نخواهم کار کنم و یا تا االن کار نکرده ام.

 در حال حاضر هم کارهایى دارم که پخش نشده است و ان شاءا... به زودى پخش 
مى شود. یکى از این مجموعه ها براى على رامشه است که بعد از ماه رمضان با عنوان 
«نگهبان زمین» به روى آنتن مى رود. اما در مورد بقیه کارها نمى توانم حرفى بزنم، 
چرا که طبق قرارداد و صحبت هایى که در هر کارى انجام مى شود، ما نباید قصه و کار 
را تا زمانى که باید لو دهیم و از آن صحبت کنیم، در این موارد بهتر است تهیه کننده 
یکى دو مصاحبه اول را انجام دهد و بعد ما صحبت کنیم. اما در آینده اى نزدیک این 

مجموعه ها پخش مى شوند.

گ آقاى «شهرزاد» بود و البته 
ى على نصیریان در فصل 

ى شهرزاد2» نوشت: 
 اســتقبال مردم قرار 
" مردم ما "شــهرزاد"

ـان است و اتفاقات آن 
ت. مردم بخاطر سادگى 

رد، با آن همراه شده اند. 
ت که از تجربیاتش در آثار 

وجه به اشرافى که دارد همه 
کند. در این سریال به بعضى از 
ناست همه اینوقایع دلچسب
هد بود که فتحى به خوبى از 

صداقت و واضح بیان 
دان در آثارش 

ســتند که 
ى کردند، 

ى روبه 
انند 

ه 

خوبى پرورانده شده اند. قطعًا فصل دوم
"شهرزاد" هم با اســتقبال خوبى
همراه مى شود، چون بازیگران
و عوامل خوبى در آن حضور
دارند، البته جاى خالى على
نصیریان (بزرگ آقا) در
فصل دوم خالى است.»
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طبیعت سر منشأ زندگى و رشد بشر است، بسیارى 
از مواد موجود در طبیعت براى مبارزه با بیمارى هاى مختلف و زندگى سالم 

کاربرد دارند که اغلب ما این موضوع را نادیده مى گیریم.
دارو هاى طبیعى براى سالمتى مفید بوده و آســیب کمترى براى بدن نسبت به دارو هاى شیمیایى دارند. 

یکى از قوى ترین موادغذایى در طبیعت، توت سفید است،  این میوه تابستانى بومى چین در دوران استعمار به ایاالت 
متحده آمریکا رسید و از آنجا در سراسر جهان پخش شد.

توت سفید حاوى ترکیبات سالم و مفیدى اســت که مى تواند دیابت را همچون اسید هاى ارگانیک و بسیارى ویتامین ها و مواد 
معدنى ضرورى بدن درمان کند.

عالوه بر این توت سفید حاوى آنتى اکسیدان ها، فیبر، رزین، پکتین و بتا کاروتن است که مى تواند سرفه، ورم لوزه، التهاب و 
اسهال را درمان کند همچنین مصرف این میوه به طور مرتب مى تواند با تنظیم سطح کلسترول خون خطر بیمارى هاى 

قلبى عروقى را کاهش دهد.
یک مطالعه در دانشگاه تگزاس نشان داد که این میوه حاوى فنول هاى طبیعى مانند رزوراترول است که 

مى تواند با سرطان و بیمارى قلبى مبارزه کند و سطح قند خون را کاهش مى دهد.
بهترین راه به منظور استفاده از فواید میوه نوشیدن چند فنجان چاى توت سفید در روز 

است که به راحتى آماده مى شود.
در یک ظرف یا قابلمه کمى آب ریخته و آن را روى حرارت قرار دهید 

تا بجوشد، سپس یک قاشق سفید توت خشک به آن اضافه 
کنید و اجازه دهید 10 دقیقه بجوشد، پس از خنک شدن 
ترکیب را از صافى عبور داده و کمى عسل به آن اضافه 

کرده و آن را بنوشید.
این نوشــیدنى هیچ عوارضى به دنبــال ندارد و 

براى تمام سنین مناسب است و با نوشیدن آن 
مى توانید بدن خــود را در برابر دیابت، 
ســرطان و بیمارى هاى قلبى 

مقاوم کنید. 

 جعفرى گیاه علفى است، دو ساله و معطر که ارتفاع آن تا 70 
سانتیمتر مى رسد. برگ هاى آن به رنگ سبز تیره و داراى 
بریدگى هاى لوزى یا مثلث شکل است. جعفرى یک منبع 
 ،E ویتامین ،C ویتامین ،K ویتامین ،A بسیار خوب ویتامین
نیاسین، ویتامین B6، ویتامین B12، کلسیم، آهن، منیزیم، 
منگنز، فسفر، پتاســیم، روى و مس است. همچنین برگ 
جعفرى حاوى کربوهیدرات، چربى و پروتئین مى باشد.به 
عالوه جعفرى منبع غذایى خوبى از آهن و اسیدفولیک است.

فرق جعفرى با گشنیز
گشنیز ازجمله سبزیجات معطرى است که اگرچه به لحاظ 
فرم ظاهرى به جعفرى شباهت دارد، برگ هاى آن بسیار 
لطیف تر ازجعفرى است، همچنین ساقه گشنیز بسیار نرم 
ولطیف است ولى ساقه جعفرى تا حدودى خشبى است و 

خوردن ساقه جعفرى به صورت خام مطلوب نیست.

خواص جعفرى
جعفرى اشتهاآور، مقوى معده، هضم کننده غذا، بادشکن و 
صفرابر است. این سبزى همچنین ادرارآور، دفع کننده سنگ 

کلیه و مثانه و تصفیه کننده خون است. 
از جعفرى به عنوان ُمسّکن نیز استفاده مى کنند؛ در ضمن 
در رفع ناراحتى هاى ریوى نیز مؤثر است. با توجه به اینکه 
جعفرى سرشار از ویتامین C و آهن اســت، براى درمان 

کم خونى توصیه مى شود. 
اگر از بوى بد دهانتان خســته شــده اید، روزانه چند برگ 
جعفرى را به مدت یک ربع جویده و سپس بیرون بریزید و 

پس از آن یک عدد سیب بخورید.
کسانى که کم اشتها هســتند از سوپ جعفرى و همچنین 

همراه غذاى خود جعفرى استفاده کنند. 
کسانى که یرقان دارند جعفرى را در برنامه غذایى خود قرار 
دهند. از جعفرى براى بیمارى هاى کبد و طحال مى توان 
اســتفاده کرد که به صورت دم کرده روزى 3 فنجان و خام 

همراه غذا میل شود.
براى خانم هایى که شــیر آنها بند آمده است جعفرى را له 
کرده به صورت ضماد روى سینه بگذارید شیر باز خواهد شد.

جعفرى تب بر خوبى است کسانى که سرما خورده اند یا تب 
دارند از سوپ جعفرى استفاده کنند. 

خوردن ســاقه  جعفرى اعصاب را تسکین مى دهد پس به 
را در سبزى خوردن خاطر داشــته باشید جعفرى 
خود قرار دهید و ســاقه آن را 

دور نریزید.
کسانى که تنگى نفس دارند از سوپ جعفرى استفاده کنند و 

قبل از غذا یک قاشق آب جعفرى بخورند. 
کسانى که آســم دارند جعفرى را خرد کرده در شیر بریزند 
و صبح ناشــتا مصرف کنند.بــراى گرفتگى صــدا در اثر 
ســرماخوردگى مقدارى جعفرى خرد کرده در شیر بریزید 

صبح ناشتا میل کنید.
شستشوى پوست صورت با جوشانده یک دسته برگ جعفرى 

در یک لیتر آب، پوست را شفاف مى کند. 
براى برطرف کردن ترك هاى عمیق پوســتى و خراش ها 

جعفرى را به صورت ضماد در محل بگذارید. 
براى درمان شوره سر، سر را با جوشانده جعفرى آبکشى کنید. 
براى درمان سیاهى زیرچشم یک سوم استکان آب جعفرى 
و بقیه آن را آب هویج روزى 3 نوبت میل کنید. کسانى که 
بیمارى برص دارند خوردن جعفرى را در برنامه روزانه خود 

قرار دهند. 
کودکانى که سرخک مى گیرند به آنها سوپ جعفرى بدهید 
چون باعث مى شود دانه هاى سرخک سریع تر ظاهر شده 
و از بین برود.مالیدن ضماد جعفــرى روى زنبور گزیدگى 

مفید مى باشد.
کسانى که بیمارى گواتر  و یا پروستات دارند جعفرى را در 

برنامه غذایى خود قرار دهند.
کسانى که مبتال به فشارخون هستند از جوشانده جعفرى 
استفاده کنند؛ 30 گرم جعفرى خشک در یک لیتر آب روزى 

3 فنجان میل شود.
براى رفع گوش درد یک گلوله کوچک جعفرى را نمک زده با 
روغن زیتون آغشته نموده در سوراخ گوش قرار دهید مواظب 

باشید که داخل گوش نرود.

فواید جعفرى براى کلیه
جعفرى یک ماده ادرارآور اســت و در کنترل بیمارى هاى 
مختلف مانند: سنگ کلیه، عفونت دستگاه ادرارى و سنگ 

کیسه صفرا استفاده مى شود.  
ریشــه جعفرى  براى مقابله و درمان ســنگ کلیه بسیار 
مفید اســت. اضافه کردن جعفرى به آب جوش و نوشیدن 
روزانه آن به عنوان یک پاك کننده 
عمومى براى بدن مؤثر است.جعفرى 
به اسپاسم هاى زنان پس از تولد نوزاد 

کمک مى کند همچنین براى رفــع عفونت هاى ادرارى و 
ناراحتى هاى معده مفید است.

یک قاشق ســوپ خورى از برگ جعفرى خرد شده یا یک 
قاشق مرباخورى از ریشه یا نوك قاشق چاى خورى از تخم 
جعفرى را در نیم لیتر آب جوشانده، به عنوان داروى ادرارآور 
و همچنین براى درمان ورم عمومى، التهاب کلیه و مثانه 

مصرف کنید.

فواید جعفرى براى الغرى
جعفرى حاوى فیبرهایى اســت که انباشتگى چربى ها را 
کم مى کند. این سبزى معطر همچنین باعث کنترل اشتها 
مى شود. براى همین اگر قصد الغرى دارید و مى خواهید از 
شر سلولیت هاى مزاحم خالص شوید جعفرى را دریابید. 
به این منظور به تمام ساالدها و غذاهایتان جعفرى  اضافه 

کنید.
براى اینکه از خواص آن نهایت استفاده را ببرید حتى از آب 
جعفرى هم غافل نباشید. براى این کار یک دسته جعفرى  
را پاك کرده و بشویید. سپس آن را به تنهایى یا با سبزیجات 
دیگر در مخلوط کن بریزیــد و آب آن را میل کنید. تخم 
جعفرى  نیز خواص دیورتیک فوق العاده اى دارد. براى این 
کار به مدت 15 دقیقه نصف قاشق چاى خورى تخم جعفرى 
را در یک فنجان آب بخیســانید و میل کنید. این کار را به 

مدت 15 روز انجام دهید.

آب جعفرى
از آب جعفرى غافل نشوید. براى این کار یک دسته جعفرى  
را پاك کرده و بشویید. سپس آن را به تنهایى یا با سبزیجات 
دیگر در مخلــوط کن بریزیــد و آب آن را میل کنید.براى 
داشــتن طعم بهتر مى توانید آن را با آب مرکبات مخلوط 

کنید.

 مضرات جعفرى
مصرف مقادیر زیادى از جعفرى ممکن است سبب انقباضات 
رحم در دوران باردارى شــود که در هر مرحلــه از دوران 
باردارى مى تواند بسیار خطرناك باشد. اجتناب از مصرف 

زیاد جعفرى در دوران باردارى و شیردهى توصیه مى شود.
جعفرى ممکن است پوست را نسبت به نور خورشید حساس 

کند و سبب خارش و جوش زدن شود.
افراط در مصرف جعفرى جریان خون را کند مى کند. زیاده 

روى در خوردن جعفرى  محرك اعصاب است.

همه ما مى دانیم که نوشیدن آب براى بدن جزو امور 
ضرورى به حساب مى آید و در ماندگارى هیدراته 
بدن نقش مهمى دارد به همین دلیل مصرف آن در 

تابستان از اهمیت بیشترى برخوردار است.

جلوگیرى از آفتاب سوختگى
در فصل تابستان بیشتر افراد به خصوص خانم ها 
براى جلوگیرى از آفتاب سوختگى از کرم هاى ضد 
آفتاب استفاده مى کنند اما گاهى اوقات این روش 
پاسخگو نیست که پزشکان توصیه مى کنند، آب 
آشامیدنى را به میزان فراوان مصرف کنید تا از این 

اتفاق پیشگیرى شود.

درمان سردرد
گرما و آفتاب تابستان ممکن است براى بسیارى 

از افراد ناراحتى هایى از قبیل سردرد ایجاد کند، به 
همین خاطر توصیه مى شود که براى جلوگیرى 
از خستگى و ســردرد هاى تابستانه همیشه یک 
بطرى آب به همراه خود داشته باشید و با هیدراته 
کردن هورمون هاى بدن خود از این کار جلوگیرى 

کنید.

درخشندگى پوست
مصرف آب آشامیدنى در فصل تابستان بهترین راه 
براى جلوگیرى از ایجاد آکنه، قرمزى پوست و لکه 
است، بدون مصرف آب کافى، پوست کدر به نظر 
مى رسد و چین و چروك و منافذ پوست برجسته  
مى شود که لطافت پوســت کاهش پیدا مى کند 
و آب، منافذ و شــیار ها را پر مى کند که شادابى و 

سالمت را به پوست برمى گرداند.

افزون بر عطر و طعم دوســت داشــتنى، آنانــاس از ارزش غذایى
 قابل توجهى برخوردار اســت و مواد مغذى موجــود در آن فواید 

سالمت چشمگیرى را ارائه مى کنند.

آناناس سرشار از ویتامین C است
یک فنجان آنانــاس بیش از 100 درصــد مقدار مصرف 
توصیه شده روزانه ویتامین C انسان را تأمین مى کند. این 
ماده مغذى سیستم ایمنى بدن انســان را تقویت مى کند و 
همچنین، در رشد و ترمیم بافت هاى بدن نیز نقش دارد. افزون 
بر این، ویتامین C به عنوان یک آنتى اکسیدان عمل مى کند و از 
سلول ها در برابر پیرى زودرس و بیمارى هایى مانند سرطان و 

بیمارى قلبى محافظت مى کند.

آناناس از سالمت پوست پشتیبانى مى کند
آناناس سرشار از منگنز است. تنها یک فنجان از این میوه حاوى 
بیش از 75 درصد مقدار مصرف توصیه شده روزانه منگنز است. 
این ماده معدنى، به همراه ویتامین C، براى کالژن سازى نیاز 
است. کالژن جزو ساختارى پوست است و از پدیدار شدن چین و 
چروك و انعطاف ناپذیرى پوست جلوگیرى مى کند.همچنین، 
منگنز به عنوان یک آنتى اکسیدان عمل کرده و از سلول هاى 

پوست در برابر آسیب پرتو فرابنفش محافظت مى کند. 

آناناس شرایط گوارش را بهبود مى بخشد
اگر تالش کنید آناناس تازه را به یک دسر ژالتینى اضافه کنید، 
احتماًال با شکست مواجه خواهید شد. آناناس داراى آنزیمى به نام 
بروملین است که ژالتین را به بلوك هاى سازنده اسید آمینه خود تجزیه 

مى کند و از جامد شدن یا جامد باقى ماندن آن جلوگیرى مى کند.
به دلیلى مشابه، آناناس براى مزه دار و نرم کردن گوشت نیز مورد استفاده قرار مى گیرد. بروملین نه تنها 
در آشپزى تأثیرگذار است، بلکه اگر آناناس را به همراه وعده غذایى خود مصرف کنید، این آنزیم ممکن 
است به گوارش بهتر پروتئین ها، به طورى که موجب کاهش نفخ، سوء هاضمه و تنبلى دستگاه گوارش 

شود، کمک کند. فیبر غذایى موجود در آناناس نیز به پیشگیرى از یبوست کمک مى کند.

خلیل صداقت پیشه متخصص پوست و مو اظهار داشت: 
همه افراد باید به منظور محافظت پوســت خود در برابر 
اشعه هاى مضر نور خورشید در تمام فصول سال از ضد 
آفتاب استفاده کنند. بنابراین، این موضوع که برخى تصور 
مى کنند ِکِرم هاى ضد آفتاب را فقط باید در تابستان به کار 

ببرند، باورى نادرست است.
وى بیان کرد: اشــخاص باید هر سه ســاعت یک بار 
مصرف ضد آفتاب خود را تجدید کنند، اگر ما در معرض 
نور مستقیم و شدید خورشــید قرار بگیریم به کار بردن 
ضد آفتاب به تنهایى کافى نبــوده و باید عالوه بر آن از 
پوشش مناسب مانند کاله لبه دار، چتر و عینک  آفتابى 

نیز استفاده کنیم.
این متخصص پوســت و مو افزود: اگر افراد (در منزل یا 
اداره) در معرض نور غیر مستقیم قرار بگیرند فقط باید از 

ضد آفتاب استفاده کنند.
صداقت پیشه مطرح کرد: برخى اشخاص تصور مى کنند 
وقتى ضد آفتاب را بــه کار مى برنــد از ویتامین D نور 
خورشید محروم مى شوند در حالى که میزان نیاز روزانه هر 
فرد از این ویتامین خیلى زیاد نیست بنابراین  شخص نباید 
ساعت هاى طوالنى در معرض نور مستقیم خورشید قرار 
گیرد و از این طریق به سالمت پوست خود آسیب برساند 

و در مــواردى 
که ایــن میزان 

نیــاز روزانــه از طریق 
خورشــید برآورده نشــود نیز 
افراد مى تواننــد از قرص هاى 

خوراکــى ویتامیــن D کمک 
بگیرند.

وى تأکیــد کرد: افــرادى که 
پوست آنها داراى جوش و چرب 
بوده باید از ِکِرم هاى ضد آفتاب 

فاقد چربى استفاده کرده و اشخاص داراى 
پوست خشک باید ضد آفتاب هاى چرب 

مصرف کنند.
این متخصص پوســت و مو با بیان اینکه ضد آفتاب ها 
داراى دو نوع فرموالسیون فیزیکى و شیمیایى هستند، 
تصریح کــرد: ضد آفتاب هاى فیزیکى نور خورشــید را 
منعکس مــى کنند و ضــد آفتاب هــاى داراى فرمول 
شیمیایى اشعه هاى مضر موجود در نور خورشید را به خود 
جذب مى کنند، اکثر ضد آفتاب هاى موجود در بازار داراى 

هر دو فرمول شیمیایى و فیزیکى هستند.
صداقت پیشــه توصیه کرد: افرادى که قرار گرفتن در 

معرض نور خورشــید براى آنها 
مضر است باید از ضد آفتاب هاى 
فیزیکى اســتفاده کننــد، براى 
کودکان هــم بهتر اســت از ضد 

آفتاب هاى فیزیکال استفاده شود.
وى یادآور شد: اگر افراد داراى پوست خیلى سفید (تیپ 
1) هســتند مانند نژاد اروپایى باید از SPF باالى 30 
استفاده کنند و اشــخاصى که داراى تیپ پوستى 2 به 
باال هستند باید ضد آفتابى را انتخاب کنند که SPF آن 

حداقل 20 باشد.

حمله قلبى که از لحاظ بالینى به «آنفارکتوس 
میوکارد» معروف است آسیب دائمى یا مرگ 
ماهیچه هاى قلب به دلیل فقدان خون حاوى 

اکسیژن است.
حمله قلبــى مى تواند ناشــى از رژیم غذایى 
نامناسب، ســیگار کشــیدن، مصرف الکل، 
فشارخون باال، ســبک زندگى بى تحرك و 
سایر عوامل دیگر از جمله موارد ژنتیکى باشد.

محققان در یک مطالعه بین المللى دریافتند 
 AB و A، B افراد داراى گروه هــاى خونى
در مقایسه با گروه خونى O بیشتر در معرض 
خطر بیمارى هاى قلبى-عروقى، به خصوص 

سکته قلبى، قرار دارند.
یافته هاى این مطالعه که شامل 1/3 میلیون 
نفر بود حاکى از آن اســت تمامى افراد داراى 
گروه خونى به غیر از O، 9 درصد بیشــتر در 
معرض مشکالت قلبى-عروقى به خصوص 

سکته قرار دارند.
این یافته نشــان مى دهد گروه خونى باید به 
عنوان یک فاکتور مهم پیشگیرى از مشکالت 
ســالمت قلب در کنار ســن، جنسیت، وزن، 
فشارخون سیستولیک و میزان کلسترول در 
نظر گرفته شود.با وجودى که همچنان دالیل 
ارتباط حمله قلبى و گروه خونى ناشناخته باقى 
مانده اســت اما این گمانه زنى وجود دارد که 
افراد داراى گروه خونى به غیر از O، 25 درصد 
 von-will brand بیشــتر داراى فاکتور
(مؤلفه مهم خونى که منجر به لخته شدن مى 

شود) هستند.
همچنین برخى محققان هــم دریافته اند که 
افراد داراى گروه خونى A، B و AB داراى 
میزان باالتر پروتئین لخته کردن خون هستند 
که در نتیجه موجب تجمع بیشــتر کلسترول 

مى شود.
محققان احتمال مى دهند عوامل ژنتیکى نیز 
در این موضوع دخیل باشند که احتمال ابتال به 
سکته را بیشتر مى کنند. براى مثال در افرادى 
که گروه خونى AB دارند، گلبول هاى قرمز 
خون با احتمال بیشــترى در کنــار یکدیگر 
انباشته مى شوند که این عامل خطر سکته را 

بیشتر مى کند.

عععففففففففففففففففففففز   ججججججججججججججججججججفواید شگفت انگیز جعفرى

و
ىهاى

ترول است که  ر
ىدهد.

چاىتوتسفید در روز 

روىحرارت قرار دهید 
کبه آن اضافه 

کشدن 
 اضافه 

رد و
ن آن

نید
ه نک

سکت
ید تا 

ت بخور
تو

کدام گروه خونى 
حمله قلبى، زودتر 
در انتظارشان است؟

تصورات اشتباهى که 
درباره کرم ضدآفتاب دارید

معدنى
عالوه بر
د اسهال را
قلبى عروقى
یک مطالعه
ب مى تواند
بهترینر
است که

در یک ظرف
بجوشد، تا
کنید و اج

ى استفاده کنند. 
تسکین مىدهد پس به  فرى اعصاب را

را در سبزىخوردن ید جعفرى 
ـاقه آن را 

عمومى براى بدن مؤثر است.جعفرى 
به اسپاسم هاى زنان پس از تولد نوزاد

جعفرى ممکن
کند و سبب خار
افراط در مصرف
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جوش و چرب 
ى ضد آفتاب 

 کرده و اشخاص داراى 
 ضد آفتاب هاى چرب 

ا ا آ ک ا ا ا

معرض نور خورشــید براى آنها
مضر است باید از ضد آفتاب هاى 
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نصف جهان  مجتبى جبارى در چندین و چند محفل اعالم کرده 
بود که یک اتفاق مى توانست منجر به خداحافظى او از دنیاى 

فوتبال آن هم با پیراهن سپاهان شود.
29 دقیقه بازى در بیســتمین روز از اردیبهشــت سال 92، 
آخرین تجربه مجتبى جبارى در پیراهن آبى بود. او در آخرین 
مسابقه لیگ دوازدهم به میدان رفت تا در شکست تشریفاتى 
برابر داماش و البته جشن قهرمانى لیگ برتر، سهیم شود. 

به نظر مى رسید استقالل و مجتبى، در اوج قرار دارند 
و هیچ چیز، روند درخشان شان را متوقف نمى کند 
اما فصل بعد، براى تیــم قلعه نویى افتضاح بود و 
براى جبارى، افتضاح تر. او کــه به تهدیدهاى 
تابستانى براى جدایى عادت کرده بود، باالخره 
بعد از چند تابستان تهدیدش را عملى کرد و در 
یک تصمیم جنجالى، لباس طالیى سپاهان را 
پوشید. این انتخاب، سرآغاز عجیب ترین فصل 

از دوران فوتبال جبارى بود. فصــل بى انگیزگى و محو 
شدن. فصل جداشدن از مستطیل سبز و میدان دادن به 
خیال هاى موهوم. او به عنوان بازیکن سپاهان، براى 
نبرد با استقالل به آزادى برگشت و تشویق شد. بعد از 
مسابقه، اعتراف کرد که منتظر شــعارهاى تند و تلخ 
هواداران بوده تا از فوتبال با پیراهن سپاهان خداحافظى 
کند اما هواداران استقالل، با شعارهاى محبت آمیزشان 
جلوى خداحافظــى جبارى را گرفتنــد. او در چندین 
محفل گفته بود که خود را براى خداحافظى از فوتبال 
آن هم با پیراهن ســپاهان آماده کرده بود. زیدان 
آبى از فوتبال نه اما از سپاهان خداحافظى کرد. 

وداعى حیرت انگیز و کامًال 
یک طرفه. مدتى با 

رســتورانش 
سرگرم 

بود و سرانجام با االهلى قطر دوباره مشغول آشتى با فوتبال شد. چهار 
سال و دو ماه از آخرین بازى مجتبى جبارى براى استقالل مى گذرد. 
چهار سال طوالنى که باعث نشد در آزادى فراموش شود. که باعث نشد 
راه بازگشت را گم کند. که باعث نشد دست از جبارى بودن بردارد. که 
باعث نشد بازى داماش، براى همیشه آخرین بازى اش در باشگاه شود. 
مجتبى در این سال ها، همیشه از جنگیدن فرارکرده اما حاال درست به 
وسط میدان جنگ آمده است. او براى آخرین نبرد مهم دوران فوتبالش 
آماده اســت. براى پس گرفتن جایگاهى که یک روز، ملک بى چون و 
چراى او در اســتقالل بود. حاال او بیش از هــر زمانى قدر جایگاهش 
را مى داند که زمانى برایش اهمیت  چندانى نداشــت. 
دوست دارد با عزت با پیراهن استقالل خداحافظى 
کند. انگیزه ها و جنگندگــى او مى تواند وداع 
با عزت را براى جبــارى تضمین کند. باید 

منتظر بمانیم.

جبارى مى خواست با پیراهن سپاهان 
خداحافظى کند

محصول تیم هاى پایه سپاهان براى رسیدن به ترکیب 
اصلى با مدافع جدید این تیم رقابت مى کند.

سپاهان پس از مصاف با تیم هاى امید و جوانان باشگاه 
و همچنین نساجى مازندران روز چهارشنبه هفته پیش 
چهارمین دیدار تدارکاتى خود را برابر بادران پشــت سر 
گذاشــت. ترکیب اولیه طالیى پوشــان در این مسابقه 
نسبت به بازى قبلى دستخوش دو تغییر شده بود، به این 
ترتیب که ساسان انصارى بخاطر مصدومیت جاى خود 
بین 11 نفر اصلى را به جالل الدین على محمدى داد و 
عارف غالمى هم در قلب خط دفاعى جایگزین سیاوش 

یزدانى شد.

از آنجا که عزت پورقاز شــانس زیادى براى حضور در 
ترکیب اصلى دارد ســئوال این است که چه کسى زوج 
این بازیکن ملى پوش در قلب خط دفاعى سپاهان خواهد 
شد. یزدانى 25 ساله که یکى از خریدهاى لیگ برترى 
سپاهان در نقل و انتقاالت است یا غالمى 20 ساله که از 
محصوالت آکادمى باشگاه اصفهانى به حساب مى آید؟

البته نباید فراموش کرد که سپاهان که در نقل و انتقاالت 
شجاع خلیل زاده و موسى کولى بالى را از دست داده است 
درصدد جذب یک مدافع میانى دیگر هم هست که در 
راه رسیدن به ترکیب اصلى احتماًال رقیبى جدى براى 

سه نفر دیگر خواهد بود.

زوج پورقاز در خط دفاعى کیست؟ 

دیدار تدارکاتى تیم ذوب آهن با تیم ملى ازبکستان که قرار بود در ترکیه سر بگیرد، 
لغو شد.

تیم فوتبال ذوب آهن روز پنج شنبه براى برپایى اردویى چند روزه راهى کشور ترکیه 
مى شود. طبق هماهنگى هاى انجام شده، قرار بود ذوب آهن در جریان اردوى خود 

یک دیدار تدارکاتى با تیم ملى ازبکستان داشته باشد اما این بازى لغو شد.
امیر قلعه نویى، ســرمربى ذوب آهن با اعالم این خبر گفت: «قرار بود با تیم ملى 
ازبکستان بازى کنیم ولى تیم ازبکستان اردویش را در ترکیه بر هم زده است. اگر 
ازبکستان به ترکیه مى آمد قرار بود بازى تدارکاتى داشته باشیم. سرمربى ازبکستان 
از دوســتان نزدیک من اســت ولى مثل اینکه آنها اردوى خــود در ترکیه را لغو 

کرده اند.»

لغو دیدار دوستانه ذوب آهن   

با وجود آغاز تمرینات روستوف، رضا شکارى هنوز در ایران 
به سر مى برد و وضعیت انتقالش به تیم روسى همچنان 
مبهم است. رضا شــکارى در چند نوبت مدعى شده که 
قبل از آغاز رقابت هاى جام جهانى جوانان در کره جنوبى 
با باشگاه روستوف قرارداد بسته است و بازیکن این تیم 

روسى (و نه ذوب آهن) به حساب مى آید.
با وجود این، بازیکن 18 ساله ایرانى در روزهاى اخیر به 
جاى حضور در تمرینات روستوف در اردوى تیم ملى امید 
شرکت کرده اســت تا با تداوم حضورش در تهران این 
ســئوال را به وجود آورد که چرا به اردوى تیم باشگاهى 
خود در اروپا ملحق نمى شود. خود شکارى در پاسخ به این 

ابهام مدعى شده بود که از این نظر مشکلى وجود ندارد 
اما به نظر مى رسد که عدم حضور او در تمرینات روستوف 
بدون هماهنگى با باشگاه روسى بوده است. اکنون برخى 
از منابع خبرى مدعى شده اند که غیبت ادامه دار شکارى 
در اردوى روستوف مسئوالن باشگاه روسى را بر آن داشته 
است تا از طریق سفارت روسیه در تهران پیگیر وضعیت 
این بازیکن شــوند. قرار بود هفته پیش جلســه کمیته 
انضباطى براى رسیدگى به دعواى شکارى با ذوب آهن 
بر سر پیوستنش به روستوف در محل فدراسیون فوتبال 
تشکیل شود اما خروجى این جلسه تا این لحظه رسانه اى 

نشده است.

دقیقاً کجایى؟

نصف جهان   اتفاقات سال گذشــته اردوى استقالل 
حسابى ســرمربى آبى ها را نســبت به عکس هاى 
یادگارى ترســانده اســت. سال گذشــته در همین 
مقطع بود که انتشــار عکس رحمتى، محمدحسین 
کنعانى زادگان و میثم مجیدى با یک هوادار استقاللى 
خانم در ارمنستان جنجال بزرگى درست کرد. کمیته 
اخالق البته فقط رحمتى را دعوت کرد و او را تهدید به 
محرومیت هم کرد. اما دفاع تمام قد علیرضا منصوریان 
از رحمتى در برنامــه 90 و البته تهدید متقابل رحمتى 
به خداحافظــى از فوتبال در صورت محروم شــدن 
باعث شد تا کمیته اخالق فدراســیون فوتبال کوتاه 

بیاید و با یک تذکــر و توصیه غائلــه را ختم به خیر
 کند.

این روزها دوباره استقاللى ها در ارمنستان اردو زده اند 
و البته فرصت براى گشت و گذار در ایروان هم دارند. 
شنیده شده منصوریان از بازیکنانش خواسته تا جایى 
که ممکن است حتى به قیمت ناراحت شدن هواداران، 
در کوچه و بازار با آنها عکس نگیرند و اگر ناچار شدند 
مراقب باشند و احتیاط را رعایت کنند! ظاهراً ماجراى 
پردردسر فصل گذشته حسابى منصوریان را ترسانده 
و او نمى خواهد دوباره خــودش و بازیکنانش گرفتار 

مشکل فصل گذشته رحمتى شوند.

ترس از عکس!

یکى از کاپیتان هاى تیم ذوب آهن بار دیگر شــاگرد 
امیر قلعه نویى شده اســت و انگیزه زیادى دارد بتواند فصل خوبى 

را بگذراند.
قاسم حدادى فر، بازیکن باتجربه ذوب آهن اصفهان در لیگ شانزدهم فصل چندان خوبى 

رباط صلیبى پاره کرد را پشت سر نگذاشت. او که در تمرین پیش فصل ذوب آهن 
نیم فصل دوم لیگ مدت زیادى را تا زمان بهبودى کامل از دست داد. در اواسط 
برتر حدادى فر به ترکیب ذوب آهن اضافه شــد اما بعد از دو 
بازى بار دیگر آسیب دید و نتوانست بازى هاى زیادى را براى 

تیمش انجام دهد.
حدادى فر حاال بار دیگر قراردادش را با ذوب آهن تمدید کرده و 

قرار است بعد از حضور کوتاه مدت در تراکتورسازى تحت 
نظر امیر قلعه نویى بار دیگر شاگرد این مربى شود. او 
چند روزى اســت در تمرین ذوب آهن حضور پیدا 
کرده و انگیزه زیادى دارد تا بتواند در فصل آینده 
لیگ برتر اتفاقات گذشته را جبران کند و یکى از 
مهره هاى کلیدى تیمش باشد. قطعًا قلعه نویى 
نیز با توجه به سابقه حدادى فر حساب ویژه اى 

روى او باز کرده است.

خسرو حیدرى به عنوان یکى از خوش اخالق ترین بازیکنان فوتبال ایران، در گفتگو با فارس حرف هاى جالبى 
زده که مهمترین بخش آن تکذیب دو شایعه است که آنها را برایتان نقل مى کنیم:

خداحافظى از فوتبال و ورود به دنیاى مربیگرى: «وقتى چیزى مطرح نشده و حرف از پایه غلط است 
به نظر شما من چرا باید پاسخى به این مسائل بدهم؟دیدید که در مورد جبارى هم آنقدر شایعه درست کردند که 
جبارى کفش هایش را آویخت و طورى وانمود کردند که فوتبالش تمام شد و... اما حاال جبارى در حال تمرین 
کردن کنار بقیه بازیکنان و اتفاقاً خیلى هم سرحال است.به نظرم در مورد چیزى که درست نیست صحبت نکنم 

بهتر است.»
ادعاى مسعود معینى درباره گرفتن پول زیرمیزى از باشگاه: 
«فکر مى کنم هیچ بازیکنى در اســتقالل االن به اندازه من از باشگاه 
طلبکار نباشد. یکسرى ها رفته اند و طلب دارند و هنوز نگرفتند ولى من 
که در حال بازى در استقالل هستم فکر مى کنم حدود یک میلیارد 

اینکه آقــاى معینى تومان از استقالل طلبکار هستم. 
پارسال پول گرفته گفته بودند که حیدرى و رحمتى 
مى شــود بودند بخشــى از مطالباتمان بود  مگر 
بدهد؟ استقالل باشــگاه پول اضافى بــه بازیکن 
پرســپولیس  معروف هستند و 

که نصف پول 
را  بازیکنــان 
 . هنــد نمى د
ما هــم بخاطر 
مردمى بــودن 
باشــگاه همیشه 
ســکوت کردیم و 

هوادار استقالل یک بار از من فکــر نمى کنــم 
شنیده باشــد که پولم را مى خواهم یا مصاحبه اى 

کرده باشم یا خدایى ناکرده کسى را تهدید کنم.»

نصف جهان   امیر قلعه نویى دوباره به فوالدشهر برگشت، ورزشگاهى که براى او ماالمال از 
در آن خاطرات جذاب با سپاهان است.  حاال او مى خواهد با دیگر تیم اصفهان که 

سال ها یک رقیب جدى براى زردها تلقى مى شد دوباره خاطره سازى 
کند. دوباره در اصفهان و دوباره در فوالدشهر.

 قلعه نویى که پیش از این ســابقه کار در اصفهان و در تیم سپاهان 
را داشته است، پس از شش سال به این شهر برگشته و هدایت تیم 

دیگرشان را بر عهده گرفته است. آخرین بارى که سرمربى 
سابق استقالل و تراکتورسازى در اصفهان مربیگرى 

کرده بود مربوط به 3 خرداد سال 90 مى شود که 
سپاهان در مرحله یک هشــتم نهایى لیگ 

قهرمانان آسیا میزبان بنیادکار ازبکستان 
بود. ســپاهان آن بازى را با گل هاى 

ابراهیم تــوره، جانواریــو و هادى 
عقیلى (از روى نقطــه پنالتى) با 
نتیجه 3-1 به سود خود به پایان 
برد و به جمع هشت تیم برتر این 

رقابت ها صعود کرد.
قلعه نویى که دوبار با سپاهان در 

لیگ برتر قهرمان شده بود و این تیم 
را به مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا رساند، 
در پایان فصل براى ماندن در این تیم با مسئوالن باشگاه 
به توافق نرســید و جاى خود را به «لوکا بوناچیچ» داد. 
سپاهانى ها در مرحله بعدى رقابت ها زیر نظر سرمربى 
کروات خود به دلیل استفاده غیرمجاز از رحمان احمدى 
محروم در دروازه خود، در حالى که پیروز شده بودند با رأى 

AFC بازنده و از رقابت ها حذف شدند.
قلعه نویى در طول این شش ســال در استقالل تهران و 
تراکتورســازى مربیگرى کرده و مقطع کوتاهى هم روى 
نیمکت ملوان انزلى نشست. او بارها عالقه خود را به فوتبال 
اصفهان و نظمى که در دو باشگاه  این خطه وجود دارد نشان 

داد و انگیزه هاى باالیى دارد که پس از چند ســال ناکامى با 
ذوب آهن در فوتبال ایران دوباره یکه تازى کند.

استارت حدادى فر   

پس از سال ها دوباره فوالدشهر

کردین پیش فصل ذوب آهن  رباط صلیبى پاره
نیم فصلدوم لیگ ز دست داد. در اواسط 
فه شــد اما بعد از دو 
هاى زیادى را براى 

ب آهن تمدید کرده و 
رسازى تحت 

ى شود. او 
ضور پیدا 
ل آینده 
کى از 
نویى 
ه اى 

  

ر به
ادعاى مسعود معینى درباره گرفتن پول زیرمیزى از باشگ
«فکر مى کنم هیچ بازیکنى در اســتقالل االن به اندازه من از باشگ
طلبکار نباشد. یکسرى ها رفته اند و طلب دارند و هنوز نگرفتند ولىم
که در حال بازى در استقالل هستم فکر مى کنم حدود یک میلی

اینکه آقــاى معیتومان از استقالل طلبکار هستم. 
پارسال پول گرفگفته بودند که حیدرى و رحمتى
مى شــبودند بخشــى از مطالباتمان بود مگر 
بدهد؟ استقالباشــگاه پول اضافىبــه بازیکن
پرســپولیس معروف هستو

نصف پو که
بازیکنــان
هنــ د نمى
ما هــم بخا
مردمى بــود
باشــگاه همیش
کردیم ســکوت

مفکــر نمى کنــم  هوادار استقالل یک بار از
شنیده باشــد که پولم را مى خواهم یا مصاحبه
کرده باشم یا خدایى ناکرده کسى را تهدید کنم.

در آن ن است.  حاال او مى خواهد با دیگر تیم اصفهان که 
 براى زردها تلقى مى شد دوباره خاطره سازى 

 دوباره در فوالدشهر.
ن ســابقه کار در اصفهان و در تیم سپاهان 
ش سال به این شهر برگشته و هدایت تیم 

فته است. آخرین بارى که سرمربى 
ىىىىىىىىگرى رسازى در اصفهان مربی

0رداد سال 90 مى شود که 
هشــتم نهایى لیگ 

یادکار ازبکستان 
 را با گل هاى 

ــو و هادى 
 پنالتى) با 
ننننننننیان  به پا
برتر این

پاهان در 
ود و این تیم 

هایى لیگ قهرمانان آسیا رساند، 
ندر این تیم با مسئوالن باشگاه 
ى خود را به «لوکا بوناچیچ» داد. 
دى رقابت ها زیر نظر سرمربى 
فاده غیرمجاز از رحمان احمدى 
 حالى که پیروز شده بودند با رأى 

ا حذف شدند.
شش ســال در استقالل تهران و 
ى کرده و مقطع کوتاهى هم روى 
ست. او بارها عالقه خود را به فوتبال 
دو باشگاه  این خطه وجود دارد نشان 

 دارد که پس از چند ســال ناکامى با 
ن دوباره یکه تازى کند.

مهدى طارمى در آستانه جدایى از پرسپولیس قرار دارد و رفته 
رفته دوستان هم تیمى اش در فضاى مجازى با او خداحافظى 
مى کنند. فرشاد احمدزاده در واکنشى جالب طعنه تندى را 
به شوخى به طارمى زد. احمدزاده در اینستاگرام اش نوشت: 
«رفیق مى خواى تنهامون بــذارى؟ پنالتى زن نداریم خب 

المصب!»
طارمى در جریان لیگ هاى پانزدهم و شــانزدهم چندین و 
چند پنالتى را براى پرسپولیس از دست داد. آخرین بار او در 
دو بازى متوالى ورزشگاه آزادى در لیگ قهرمانان آسیا دو 

پنالتى را براى پرسپولیس از دست داده بود. 

  بعد تو پنالتى  زن نداریم!

نصف جهان  مجتبى جبارى در چندین و چند محفل اعالم کرده 
به خداحافظىاو از دنیاى  بود که یک اتفاق مىتوانست منجر

فوتبال آن هم با پیراهن سپاهان شود.
2 دقیقه بازى در بیســتمین روز از اردیبهشــت سال 92، 29

آخرین تجربه مجتبى جبارى در پیراهن آبى بود. او در آخرین 
مسابقه لیگ دوازدهم به میدانرفت تا در شکست تشریفاتى 
برابر داماشو البته جشن قهرمانىلیگبرتر، سهیم شود. 

به نظر مى رسید استقالل و مجتبى، در اوج قرار دارند
و هیچ چیز، روند درخشان شان را متوقف نمى کند 
اما فصل بعد، براى تیــم قلعه نویى افتضاح بود و 
او کــه به تهدیدهاى براى جبارى، افتضاحتر.
بود، باالخره تابستانى براىجدایى عادت کرده
تهدیدش را عملى کرد و در تابستان بعد از چند
یک تصمیم جنجالى، لباس طالیى سپاهان را 
پوشید. این انتخاب، سرآغاز عجیب ترین فصل 

از دوران فوتبال جبارى بود. فصــل بى انگیزگى و محو 
و میدان دادن به  شدن. فصل جداشدن از مستطیلسبز
خیال هاى موهوم. او به عنوان بازیکن سپاهان، براى 
نبرد با استقالل به آزادى برگشت و تشویق شد. بعد از 
مسابقه، اعتراف کرد که منتظر شــعارهاى تند و تلخ 
هوادارانبوده تا از فوتبال با پیراهنسپاهان خداحافظى 
کند اما هواداران استقالل، با شعارهاى محبت آمیزشان 
ججججججججججججججججججلوى خداحافظــى جبارى را گرفتنــد. او در چندین 
مممممممممممممحفل گفته بود که خود را براى خداحافظى از فوتبال 
آن هم با پیراهن ســپاهان آماده کرده بود. زیدان 

آبى از فوتبال نه اما از سپاهان خداحافظى کرد.
وداعى حیرت انگیزو کامًال 

یک طرفه. مدتى با 
رســتورانش 

سرگرم 

بود و سرانجام با االهلى قطر دوباره مشغول آشتى با فوتبال شد. چهار 
و دو ماه از آخرین بازى مجتبى جبارى براىاستقالل مى گذرد.  سال
چهار سال طوالنى که باعث نشد در آزادى فراموش شود. که باعث نشد 
راه بازگشت را گم کند. که باعث نشد دست از جبارى بودن بردارد. که 
باعث نشد بازى داماش، براى همیشه آخرین بازى اش در باشگاه شود. 
مجتبى در این سال ها، همیشه از جنگیدن فرارکرده اما حاال درست به 
وسط میدان جنگ آمده است. او براى آخرین نبرد مهم دوران فوتبالش 
آماده اســت. براى پس گرفتن جایگاهى که یک روز، ملک بى چون و 
چراى او در اســتقالل بود. حاال او بیش از هــر زمانى قدر جایگاهش 
را مى داند که زمانى برایش اهمیت  چندانى نداشــت. 
دوست دارد با عزت با پیراهناستقالل خداحافظى
ها و جنگندگــى او مى تواند وداع کند. انگیزه

با عزترا براىجبــارى تضمین کند. باید 
منتظر بمانیم.

خداحافظى کند

خسرو حیدرى و تکذیب 2 شایعه
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 نصف جهان  ذوبى ها بــه رهبرى قلعه نویى اولین دیــدار تدارکاتى خود را باالخره برگــزار کردند. آنها موفق 
شدندتیم امید باشگاه ذوب آهن را با هفت گل شکســت دهد. سبزپوشان که کمى دیرتر از دیگر تیم هاى لیگ 
برترى تمرینات خود را شروع کرده بودند براى برگزارى اولین بازى تدارکاتى هم عجله اى نداشتند و باالخره در 
یک دیدار سبک با امیدهاى ذوب آهن روبه رو شدند. در این دیدار مرتضى تبریزى و محمد حسینى دو بار براى 
ذوب گل زدند. دیگر گل هاى ذوب آهن را هم قاسم حدادى فر، ربیع عطایا و احسان پهلوان به ثمر رساندند. ربیع 
عطایا بازیکن لبنانى ذوب آهن در آستانه جدایى از این باشــگاه قرار داشت اما گویا قلعه نویى با رضایت از او در 
تمرینات مى خواهد براى یک فصل دیگر او را در اصفهان نگه دارد. احسان پهلوان هم مسئله سربازى و جدایى اش 
از ذوب شنیده مى شد که گویا با رفع موانع در لیگ هفدهم هم لباس ذوب آهن را خواهد پوشید. با تمدید حضور 

ستاره هاى فصل قبل، قلعه نویى در مجموع لیست پر و پیمانى دارد و انتظارها از او در اصفهان باالست.

 نصف جهــان   همکارمــان در یکى از رســانه هاى 
پرسپولیسى به بهانه رفتن مهدى طارمى نوشته که با 
رفتن او دنیا به آخر نرســیده است. نویسنده این رسانه 
سرخ با توضیح برخى اتفاقاتى که پرسپولیسى ها را تا مرز 
پایان دنیا برده، از شکست پرسپولیس در مقابل سپاهان 
اصفهان در فینال جام حذفى و در روز خداحافظى مهدى 
مهدوى کیا نیز به عنوان یکى از این روزهاى جهنمى 
تاریخ باشگاهشان نام برده است. در بخشى از این متن 

آمده است:
«"دنیا به آخر نرسیده اســت". جواد خیابانى در شب 
نفرینى شکست خوردن از بحرین، به این جمله پناه برد 
تا از رنج تماشاى رقصیدن بحرینى ها با پرچم عربستان 
فرار کند. خیابانى که هنوز گزارشگر محبوبى به شمار 
مى رفت، در لوکیشن ســریال پرطرفدار "زیر آسمان 
شهر" حاضر شده بود تا قسمت ویژه صعود را ضبط کند 
اما به جز حزن و حسرت، چیزى را روى آنتن شبکه 3 
نبرد. جواد اصرار داشت که دنیا به آخر نرسیده اما براى 
همه آنهایى که نمایش ضعیف و شکست دردناك تیم 
ملى را تماشــا کرده بودند، آخرالزمان نمایان شده بود. 
لحظاتى شبیه به این در ســال هاى بعدى کم نبودند، 
لحظاتى مثل پنالتى چیــپ گل محمدى به چین، گل 
پارك جى ســونگ به ایران در آخرین بازى مقدماتى 
جام جهانى 2010، تک گل وقــت اضافه کره به ایران 
در جام ملت هاى دوحه و یا پنالتى وحید امیرى به دروازه 
عراق. پرسپولیسى ها نیز بارها و بارها با چنین لحظاتى 
مواجه شــده اند. لحظاتى مثل شکست در نیمه نهایى 
جام باشگاه هاى آســیا، مثل باختن به سپاهان در روز 
خداحافظى مهدوى کیا، مثل شکست خوردن از ریوالدو 
و بنیادکار در استادیوم سرشــار از هوادار آزادى. مثل 
تساوى مرگبار با راه آهن براى از دست دادن صدر جدول 
لیگ ســیزدهم در هفته ماقبل پایانى و یا باخبرشدن 
از جشن قهرمانى اســتقالل خوزستان، بعد از پیروزى 
خفیف هفته پایانى لیگ پانزدهم. آنها بارها احســاس 
کرده اند که با پایان دنیا روبه رو هستند. که دیگر رمقى 
براى ایســتادن و تحمل کردن ندارند. که راه نفسشان 
بسته شده و سنگینى اشــک را پشت پلک هاى شان 
احساس مى کنند. جدایى مهدى طارمى از پرسپولیس، 
هرگز نمى تواند یکى از این لحظات باشد. مهدى در دو 
فصل گذشته، بهترین و مهمترین بازیکن پرسپولیس 
بوده اما نسخه هاى زندگى در دوران بدون او، پرشمار 
هســتند. تیم برانکو مى تواند با این فقدان کنار بیاید. 
بدون مهاجمش در مســیر موفقیت باقى بماند و جام 
بعدى را بدون او جشــن بگیرد. قرمزها، زمانى براى 

ســوگوارى ندارند. نه مصیبتى در کار است و نه 
جدایــى طارمــى، فاجعه اى. 

لیس  سپو را فلج نخواهد پر
تیم هنــوز راه مى رود. کــرد. ایــن 

مى دود هنوز. از پایان کدام جهان حرف مى زنید براى 
تیمى که راهش را تازه آغاز کرده و هنوز، مى خواهد در 

بازى برنده ها باقى بماند؟
"برگشــتم ، قهرمــان شــدیم، مى خواهم بــروم". 
آمادگى براى جدایى از پرســپولیس، مهدى طارمى 
را مینى مالیســت کرده اســت. او به آخرین سطح از 

جاه طلبى اش در پرسپولیس رسیده و دیگر قصد ندارد 
در خط حمله این تیم به میــدان برود. زمان کنارآمدن 
با این حقیقت براى سرخپوشان حیاتى به نظر مى رسد. 
آنها هر چقدر زودتر به زندگى بعد از طارمى خو بگیرند 
و واقعگرایانه تر بــه فصل پیش رو نــگاه کنند، آینده 
بهترى انتظارشان را خواهد کشید. کنارآمدن با حقیقت 

بى میلــى طارمى بــراى ماندن 
البته نباید به معناى چشم بستن 
باشــگاه بر حقــوق قانونى اش 

باشد. پرسپولیس هنوز یکسال دیگر با 
طارمى قرارداد دارد و اگر این بازیکن نتواند مبلغ 

رضایتنامه اش براى انتقــال را فراهم کند و تصمیم به 
ادامه غیبت در تمرین هاى پیش فصل گرفته باشد، تبعید 
یکساله به سکوها در سال منتهى به جام جهانى، بهترین 
گزینه باشگاه براى برخورد با ستاره شماره 9 خواهد بود. 
مهدى به دالیل خاص خودش، مصمم به خروج از تیم 
برانکو است و پرسپولیس مى تواند جاى خالى او را با زوج 
منشا و امیرى پر کند. از دســت دادن طارمى، از دست 
دادن بهترین گلزن دو فصل اخیر فوتبال ایران اســت 
اما در عین حال حواشى همیشگى این بازیکن را نیز از 
پرسپولیس مى گیرد. در غیاب طارمى شاید آمار گلزنى 
پرسپولیس کاهش پیدا کند اما در تیم ،  دیگر خبرى از 
لجبازى بر سر زدن ضربه پنالتى، ملحق نشدن به شادى 
دسته جمعى و اعتراض به تصمیم فنى مربى نخواهد 
بود.  مهدى در این سه فصل بارها با گل هاى کلیدى اش 
مسیر تیم را براى موفقیت هموار کرده اما بارها نیز با از 
دست دادن ساده ترین موقعیت هاى گلزنى، فشار روانى 
زیادى به باشگاه 

تحمیــل 
ه  د کــر
است. 

او 
ن  ا ر و د

بــى  خو
لبــاس  در 

پرسپولیس داشته 
و دلیــل بــراى 
زیرســئوال بردن 
ایــن دوران وجود 
نــدارد امــا آینده 

پرســپولیس، بــه 
جهِت باال یا پایین ابروهاى آقاى 

مهاجم وابسته نیســت. پیوستن طارمى به 
باشــگاهى دیگر، دنیا را براى پرسپولیس به 
آخر نمى رساند. آنها براى پر کردن جاى خالى 
طارمى در پازل تاکتیکى شان، انتخاب هاى 
زیادى دارند. بازیکنانى که شــاید هنوز به 
سطح طارمى نرســیده باشند اما با قلبشان 
براى تیم بازى مى کنند و باشــگاه را تنها 
براى مجهزترکردن چمدان هاى شــان 

نمى خواهند.»

 هواداران سپاهان در روزهاى اخیر نسبت به سخنان 
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان که اعالم 
کرده نقش جهان نیاز به مســقف کــردن ندارد، 

واکنش هاى تندى نشان  داده اند.
 ورزشــگاه نقش جهان پس از ســال ها سرانجام 
در ســال 1395 تأسیس شــد تا تیم سپاهان پس 
از نزدیک به یک دهه دوباره به ورزشــگاه اصلى 
خود بازگــردد و بازى هاى خانگى خــود را در آن 
برگزار کند؛ بــا این حال علیرغم بهــره بردارى از 
این ورزشگاه، نقش جهان همچنان با کاستى هاى 
زیادى همراه است و مسقف کردن ورزشگاه یکى از 

برنامه هاى از پیش تعیین شده بوده است.
با این حال محمد سلطان حسینى مدیرکل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان در آخریــن اظهار نظر 
خود مســقف کردن این ورزشــگاه را اشــتباهى 
اســتراتژیک عنوان کرده که از ابتــدا نباید به آن 
پرداخته مى شــد؛ صحبت هایى که واکنش هاى 
زیادى در میان هواداران ســپاهان به وجود آورده

 است.
سلطان حسینى با اشــاره به اینکه اکثر بازى هاى 
تابستان در شــب برگزار مى شــود و نور آفتاب تا 
آن ساعت دیگر تماشاگران را اذیت نخواهد کرد، 
پس نیاز به مسقف کردن ورزشــگاه وجود ندارد، 
گفته است: «مسابقات لیگ در مردادماه ساعت 7 
یا 8 شب برگزار مى شود و نورافکن هاى ورزشگاه 
نیز آماده است. شــما فرض کنید چادرهاى سقف 
نقش جهان هم نصب شــود، آیا امکان دارد کسى 

ساعت 4 بعدازظهر به این ورزشگاه برود؟»
سلطان حسینى ادامه داده بود:  «چادر سقف براى 

ورزشگاه هاى اروپایى مناسب است که ممکن است 
در هر زمانى از طول روز بارندگى داشته باشند نه در 
ایران و اصفهان که شاید در طول سال چند بار بیشتر 
باران نبارد. نصب چادر براى ورزشگاه نقش جهان و 
صرف میلیاردها تومان در این راه تصمیم اشتباهى 

بود که در گذشته گرفته شد.» 
  پس از این ســخنان هواداران سپاهان با پست ها 

و انتشــار مطالب مختلف واکنش هــاى تندى را 
علیه سلطان حسینى نشان داده اند و به او یادآورى 
کرده اند کــه چرا ورزشــگاه هاى کشــورهایى 
مثل قطر و عربســتان کــه آنجا هــم خبرى از
 باران نیســت مســقف اســت، چرا بســیارى از

 ورزشــگاه هــاى کشــورهایى که شــرایط آب 
و هوایــى ماننــد اصفهــان را دارنــد مســقف 

اســت و در ایــن بیــن فقــط ســقف نقــش 
جهــان قرار اســت اضافــى باشــد. البتــه این

 واکنش ها فقط در این ســطح نبود و سپاهانى ها 
بــا جمالتــى تندتــر از خجالــت مدیــرکل 
ورزش و جوانــان اســتان کــه اتفاقــًا عضــو 
هیئــت مدیــره باشــگاه ســپاهان هم هســت 

در آمدند.

هواداران از خجالت مدیرکل در آمدند!
 الهه مهرى دهنوى

س بارها تا پایان دنیا رفته است
پرسپولی

مثل باختن به سپاهان در روز خداحافظى مهدوى کیا...

در حالى که سبزپوشــان اصفهانــى در فصل پیش رو 
پیراهــن یک تولیدى داخلــى را بر تــن خواهند کرد، 
طالیى پوشان همشــهرى در لیگ هفدهم با یک برند 

چینى به میدان مى روند.
باشــگاه هاى لیگ برترى فوتبال اصفهــان آخر هفته 
گذشته از برند البســه اى که قرار است در فصل جدید 

از آنها استفاده کنند به اشکال مختلف رونمایى کردند.
ذوب آهن در اولیــن دیدار تدارکاتــى پیش فصل خود 
که برابر امیدهاى این باشــگاه برگزار شد از پیراهنى با 
طرح جدید استفاده کرد. سبزپوشان اصفهانى در فصل 

97-96 پیراهن یک تولیدى داخلــى را به تن خواهند 
کرد. همزمان با رونمایى از پیراهن جدید ذوب آهن یکى 
از اپراتورهاى تلفن همراه نیز به عنوان حامى مالى جدید 

باشگاه اصفهانى معرفى شد.
تقریبًا همزمان با این اتفاق نماینــده یک تولیدکننده 
چینى با حضور در دفتر مرکزى ســپاهان با مدیرعامل 
این باشــگاه دیدار کرد. پس از امضاى توافق همکارى 
دوجانبه بین طرفین مقرر شد تا طالیى پوشان اصفهانى 
در رقابت هاى فصل 97-96 با البسه این برند به میدان 

بروند. 

ذوب آهن داخلى، سپاهان چینى!
د
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حمله آشتیانى به  اصفهانى هاى فدراسیون
 نصف جهان  مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل به بهانه  مجادله کى روش و اسدى و کنار رفتن دبیرکل فدراسیون فوتبال، 
بار دیگر علیه اصفهانى هاى فدراسیون موضع گرفت و  گفت که باید بیشتر مراقب لهجه ها بود. شما براى سهولت هر 

جا که او از واژه لهجه استفاده کرده را بخوانید اصفهانى هاى فدراسیون!
مدیرعامل پیشــین اســتقالل با اشــاره به کنــار رفتن دبیــرکل فدراســیون فوتبال بــه یکى از خبرگــزارى ها 
گفته: هشــت ســال پیش گفتم باید مراقب لهجه ها بــود و امــروز اهالى فوتبال بــه این نتیجه رســیدند چقدر 
لهجه هــا نقش اساســى ایفــا مى کننــد و لهجه ها دارنــد به ایــن نحوه به قــول خودشــان فوتبــال را اداره
 مى کنند. متأسفم اراده اى براى ساماندهى لهجه ها وجود ندارد و امروز شاهد باندگرایى، قبیله گرایى و گروه گرایى 

در برخى از مجموعه هاى ورزشى کشور هستیم.

کاپیتان سابق استقالل شایعه بازگشت به 
میادین را تکذیب مى کند.

رضا عنایتى در مورد شــایعه 
بازگشــت بــه میادین به  

 : پیشنهادهایى در این مدت گفــت
دریافت کــرده ام و چند تیم به من لطف داشــتند
 و ازمن خواستند دوباره بازى کنم. این پیشنهادها 
اعتماد به نفــس من را زیــاد کــرد و از این بابت 

خوشحال هستم.

او ادامه داد: من از پیشــنهادهایم خوشحال هستم 
ولى تصمیمى براى بازگشت به میادین ندارم. یک 
بــار خداحافظى کرده ام و از تصمیم هم پشــیمان 

نیستم.
کاپیتان ســابق اســتقالل در مورد ادامه فعالیتش 
در فوتبال هم گفــت: دنبال مربیگرى هســتم و 
مى خواهم با قدرت شــروع کنم.بــراى مربیگرى 
برنامــه دارم و مــى خواهم روزى مربــى بزرگى 

شوم.

هرگز بازى نخواهم کرد 

  به تیم امید نرو!

ه طلبى اش در پرسپولیس رسیده و دیگر قصد ندارد 
خطحمله این تیم به میــدان برود. زمان کنارآمدن 
ن حقیقت براى سرخپوشان حیاتى به نظر مى رسد. 
ا هر چقدر زودتر به زندگى بعد از طارمى خو بگیرند 
قعگرایانه تر بــه فصل پیش رو نــگاه کنند، آینده 
رى انتظارشان را خواهد کشید. کنارآمدن با حقیقت 

میلــى طارمى بــراى ماندن
نباید به معناى چشم بستن  ه
شــگاه بر حقــوق قانونى اش 

پرسپولیس هنوز یکسال دیگر با  د.
رمى قرارداد دارد و اگر این بازیکن نتواند مبلغ 

ضایتنامه اش براى انتقــال را فراهم کند و تصمیم به 
هغیبت در تمرین هاى پیش فصل گرفته باشد، تبعید 
ساله به سکوها در سال منتهى به جام جهانى، بهترین 
9ینه باشگاه براى برخورد با ستاره شماره 9 خواهد بود. 
دى به دالیل خاص خودش، مصمم به خروج از تیم 
کو است و پرسپولیس مى تواند جاى خالى او را با زوج 
و امیرى پر کند. از دســت دادن طارمى، از دست  شا
ن بهترین گلزن دو فصل اخیر فوتبال ایران اســت 
 در عین حال حواشى همیشگى این بازیکن را نیز از 
سپولیس مى گیرد. در غیاب طارمى شاید آمار گلزنى 
سپولیس کاهش پیدا کند اما در تیم ،  دیگر خبرى از 
بازى بر سر زدن ضربه پنالتى، ملحق نشدن به شادى 
ته جمعى و اعتراض به تصمیم فنى مربى نخواهد 
مهدى در این سه فصل بارها با گل هاى کلیدى اش  .
یر تیم را براى موفقیت هموار کرده اما بارها نیز با از 

ان فشا تهاىگلزن ق ن ادهت تدادن

نیز آماده است. شــما فرض کنید چادرهاى سقف 
نقش جهان هم نصب شــود، آیا امکان دارد کسى 

4ساعت 4 بعدازظهر به این ورزشگاه برود؟»
سلطان حسینى ادامه داده بود:  «چادر سقف براى 

نو ه ش ىورز ر ر چ ر ن ر
صرف میلیاردها تومان در این راه تصمیم اشتباهى 

بود که در گذشته گرفته شد.» 
  پس از این ســخنان هواداران سپاهان با پست ها 

ن ر و ر ل
 باران نیســت مســقف اســت
 ورزشــگاه هــاى کشــورهای
ر و هوایــى ماننــد اصفهــان

مهدوىکیا خداحافظى مهدوى کیا...

کاپیتانسابق است
میادینر
رضا
بازگ

 : پیشگفــت
دریافت کــرده ام و چند تی
 و ازمن خواستند دوباره باز
اعتماد به نفــس من را زیـ

خوشحال هستم.

ه

 به تیم امید نرو!
را در اردوى این تیم نمى دهند. مشکالت تیم امید ایران هنوز حل نشده است و برخى مربیان اجازه حضور بازیکنانشان 

عجیبى داده اســت. ســاکت توضیحات محمدرضا ساکت، رئیس سازمان تیم هاى ملى در این باره 
کرده گفته: «متأسفم که باید بگویم یک مربى بازیکن خود را  بود که اگر به تیم ملى برود، دیگر در تهدید 
از دعوت ها، این بازیکن از لیست خارج شد. در فرصت مقتضى، حتمًا تیمش از او استفاده نخواهد کرد! در این دور 
آن مربى که در سال گذشــته هم در مقطعى در یکى از باشگاه هاى صحبت الزم در مورد 

شهرستانى درباره بازیکن ملى باشگاه خود مانع تراشى کرده بود، انجام 
خواهد شد. چنین نگاهى را مورد تحلیل و کنکاش قرار خواهیم داد. »

جام باشگاه هاى آســیا، مثل باختن به سپاهان در روز 
خداحافظى مهدوى کیا، مثل شکست خوردن از ریوالدو 
و بنیادکار در استادیوم سرشــار از هوادار آزادى. مثل 
تساوىمرگبار با راه آهن براى از دست دادن صدر جدول

لیگ ســیزدهم در هفته ماقبل پایانى و یا باخبرشدن 
از جشن قهرمانى اســتقالل خوزستان، بعد از پیروزى 
خفیف هفته پایانى لیگ پانزدهم. آنها بارها احســاس 
کرده اند که با پایان دنیا روبه رو هستند. که دیگر رمقى 
براى ایســتادن و تحمل کردن ندارند. که راه نفسشان 
بسته شده و سنگینى اشــک را پشت پلک هاى شان 
احساس مى کنند. جدایى مهدى طارمى از پرسپولیس، 
هرگز نمى تواند یکى از این لحظات باشد. مهدى در دو 
فصل گذشته، بهترین و مهمترین بازیکن پرسپولیس 
بوده اما نسخه هاى زندگى در دوران بدون او، پرشمار 
هســتند. تیم برانکو مى تواند با این فقدان کنار بیاید. 
بدون مهاجمش در مســیر موفقیت باقى بماند و جام 
بعدى را بدون او جشــن بگیرد. قرمزها، زمانى براى 

ســوگوارى ندارند. نه مصیبتى در کار است و نه 
جدایــى طارمــى، فاجعه اى. 

لیس  سپو را فلج نخواهد پر
تیم هنــوز راه مى رود. کــرد. ایــن 

مى دود هنوز. از پایان کدام جهان حرف مى زنید براى 
مى خواهد در و هنوز، تیمى که راهش را تازه آغاز کرده

بازى برنده ها باقى بماند؟
"برگشــتم ، قهرمــان شــدیم، مى خواهم بــروم".

آمادگى براى جدایى از پرســپولیس، مهدى طارمى 
را مینى مالیســت کرده اســت. او به آخرین سطح از 

دست

است. 

او 
ن ا ر و د

بــى  خو
لبــاس  در 

پرسپولیس داشته 
و دلیــل بــراى

زیرســئوال بردن 
ایــن دوران وجود 
امــا آینده  نــدارد

پرســپولیس، بــه 
جهِت باال یا پایین ابروهاى آقاى 

مهاجم وابسته نیســت. پیوستن طارمى به 
باشــگاهى دیگر، دنیا را براى پرسپولیس بهه

آخر نمى رساند. آنها براى پر کردن جاى خالى 
طارمى در پازل تاکتیکى شان، انتخاب هاى 
زیادى دارند. بازیکنانى که شــاید هنوز به 
سطح طارمى نرســیده باشند اما با قلبشان 
براى تیم بازى مى کنند و باشــگاه را تنها 
براى مجهزترکردن چمدان هاى شــان 

نمى خواهند.»

حمله آشتیانى به  اصفهانى هاى فدراس
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل به بهانه  مجادله کى رو نصف جهان
بار دیگر علیه اصفهانى هاى فدراسیون موضع گرفت و  گفت که بای
جا که او از واژه لهجه استفاده کرده را بخوانید اصفهانى هاى فدراس
مدیرعامل پیشــین اســتقالل با اشــاره به کنــار رفتن دبیــرکل
گفته: هشــت ســال پیش گفتم باید مراقب لهجه ها بــود و امــ
لهجه هــا نقش اساســى ایفــا مى کننــد و لهجه ها دارنــد به
 مى کنند. متأسفم اراده اى براى ساماندهى لهجه ها وجود ندارد

در برخى از مجموعه هاى ورزشى کشور هستیم.

ت دادن ساده ترین موقعیت هاى گلزنى، فشار روانى 
زیادى به باشگاه 

تحمیــل 
ه د کــر

استارت 7 تایى ژنرال
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چهل تکه

پرونده «ستایش قریشى» کودك شش ساله افغانستانى که فروردین 
سال 95 توسط یک نوجوان 17 ساله ایرانى پس از تجاوز به عنف به 
قتل رسید، براى تعیین مهر المثل و ارش البکاره به کارشناس ارجاع 
شد. عسکر قاسمى آقباش وکیل مدافع اولیاى دم ستایش قریشى با 
اعالم این خبر گفت که 17 فروردین امسال به دنبال دادخواستى که 
اولیاى دم ستایش داده بودند، جلسه دادگاه به منظور تعیین مهر المثل 
و ارش البکاره در شــعبه هفتم دادگاه کیفرى یک اســتان تهران 
برگزار شد. این وکیل دادگسترى اضافه کرد: در حال حاضر دادگاه 
براى تعیین ارش البکاره و مهرالمثل، پرونده را به کارشناس ارجاع 
کرده تا پس از نظر کارشــناس رسمى دادگسترى در این خصوص 
تصمیم گیرى شــود. به گفته قاســمى آقباش، اولیاى دم ستایش 

قریشى باید پنج میلیون ریال براى کارشناسى پرداخت کنند. 

مادر مکزیکى به جرم قتل پنج تن از شش عضو خانواده خود در 
اقدامى جنون آمیز در جورجیا آمریکا بازداشت شد.

متهم « ایزابل کارتونو مارتینز» 33 ساله عالوه بر کشتن همسر 
خود چهار فرزندش را به قتل رسانده و فرزند پنجم خود را نیز به 
شدت مجروح کرده است. بنا بر گزارش هاى پلیس متهم پس از 
دستگیرى به شدت خونسرد بوده و مدام به عکاسان و خبرنگاران 

لبخند زده و دست خود را به نشانه موفقیت باال برده است.
اطالعات موجود نشان مى دهد که ایزابل اهل مکزیک بوده و به 
همراه خانواده خود به صورت غیر قانونى به آمریکا مهاجرت کرده 
است. قاضى پرونده نیز در این باره گفت: متهم بیان کرده که نیازى 
به وکیل ندارد و هیچ احساس پشیمانى نداشته است. چهار فرزند به 

همراه پدرشان همگى با ضربات چاقو به قتل رسیده اند.

بازیکن برزیلى که سابقه بازى کردن در الغرافه قطر را در کارنامه 
داشت به ضرب گلوله در سائوپائولو به قتل رسید.

به نقل از «اسکاى اسپورت»، فوتبال برزیل بار دیگر رنگ خون 
به خود گرفت و این بار هم یک بازیکن دیگر از فوتبال این کشور 

به قتل رسید.
«جانسون کندریک»، بازیکن برزیلى که سابقه بازى کردن در 
الغرافه قطر را در کارنامه داشــت در ساحل سائوپائولو به ضرب 

گلوله یک فرد ناشناس به قتل رسید.
پلیس برزیل اعالم کــرد که طبق گفته هاى شــاهدان، یک 
موتورسوار قصد داشت که این بازیکن برزیلى را به زور برباید، اما 
با مقاومت او مواجه شده و در نهایت وقتى که موتورسوار از ربودن 

این بازیکن ناامید شد او را به ضرب گلوله به قتل رساند.

پرونده ستایش 
به کارشناس ارجاع شد

قتل عام خانوادگى 
توسط مادر بى رحم

بازیکن برزیلى 
به قتل رسید 030201

یازدهم اردیبهشت امسال فردى با مراجعه به کالنترى 
154 چیتگر اعالم کرد که محموله خودروى خاورش در 
حالى که او در داخل ماشــین در حال استراحت بوده، به 
صورت شبانه مورد سرقت قرار گرفته است. با اعالم این 
سرقت مرموز کارآگاهان پلیس پایتخت براى دستگیرى 

عوامل این سرقت وارد عمل شدند.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع سرقت محموله و به 
دستور بازپرس شعبه چهارم دادسراى ناحیه 10 تهران، 
پرونده جهت رسیدگى در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
راننده خاور با حضور در پایگاه پنجــم پلیس آگاهى در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ســاعت 2و30دقیقه 
بامداد یازدهم اردیبهشــت به مقابل انبار شــرکت، در 
کیلومتر 15 جاده مخصوص رسیدم؛ محموله خاور شامل 
پیچ و مهره بود اما باید تا باز شــدن انبار شرکت منتظر 
مى ماندم؛ به همین علت داخل خاور مشغول استراحت 
شدم؛ حدوداً ســاعت 6 صبح بود که از خواب بیدار شدم 
اما زمانى که از خاور پیاده شدم، در کمال تعجب متوجه 
شدم که روکش خاور کامًال پاره شده و دزدان بدون آنکه 
من متوجه شــوم اقدام به ســرقت محموله پیچ و مهره 

خاور کردند.»
همزمان با آغاز تحقیقات جهت شناســایى ســارقان 
محموله پیچ و مهره در کیلومتــر 15 جاده مخصوص، 
سرقت هاى مشابه دیگرى به پایگاه پنجم پلیس آگاهى 
اطالع داده شد که طى آنها، سارقان به شیوه اى مشابه 
اقدام به ســرقت محموله هاى مختلف همچون پارچه، 
روغن نباتى، تجهیزات رایانه اى، لــوازم یدکى خودرو 
و... در جاده قدیم، جاده مخصوص و جاده ســاوه کرده 
بودند؛ در بررسى اظهارات تمامى رانندگان خودروهاى 
بارکشى، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که تمامى سرقت 
ها زمانى انجام شده که راننده هاى خودروهاى بارکش 
پس از رسیدن به مقصد خود (انبار شرکت هاى مختلف) 

مشغول به استراحت در داخل خودروهاى خود بوده اند.
کارآگاهان پایگاه پنجم آگاهى با مراجعه به محل هاى 
ســرقت و بررســى هاى میدانى اطالع پیدا کردند که 
تعدادى از سرقت ها در زمان پارك خودروهاى بارکشى در 
محوطه پارکینگ متعلق به شرکت هاى صاحب محموله 
انجام شده است؛ بالفاصله تصاویر مربوط به زمان سرقت 
مورد بررسى قرار گرفت و با جمع بندى اطالعات به دست 
آمده مشخص شد که سارقان بیشتر سرقت هاى خود را 
در پیک ســاعتى 3 الى 5 بامداد انجام داده و در سرقت 
هاى خود نیز از خودروهاى ســوارى سمند، پژو 405 و 

خودروى وانت پیکان سفید رنگ استفاده مى کنند.
ساعت 04:00 مورخه 1396/02/24 ، مأمورین کالنترى 
154 چیتگر در حین گشتزنى در جاده مخصوص و کنترل 
پارکینگ یکى از شــرکت هاى خودروسازى مشاهده 

کردند که چنــد نفر باالى یک کامیون پارك شــده در 
پارکینگ رفته و به آرامــى در حال انتقال محموله عقب 
کامیون به داخل یک پیکان وانت ســفید رنگ هستند؛ 
بالفاصله مأمورین اقدام به شناســایى سارقین کرده و 
چهار سارق حاضر در محل نیز با مشــاهده مأمورین با 

خودرو وانت اقدام به فرار کردند .
با اقدام سارقین جهت فرار، عملیات تعقیب و گریز در جاده 
مخصوص آغاز مى شود و سارقین در حالى که دو نفر از 
آنها در عقب خودرو قرار داشتند و شروع به پرتاب سنگ و 
آهن به سمت خودروى پلیس و دیگر خودروهاى عبورى 
مى کردند، به ســمت منطقه شهریار– منطقه خادم آباد 

متوارى شدند .
با کشف خودروى رها شده متعلق به سارقین در خادم آباد 
شهریار، کارآگاهان پایگاه پنجم آگاهى اقدام به شناسایى 
مالک پیکان وانت سارقین در منطقه خلیج کردند؛ مالک 
خودروى پیکان وانت، صاحب یک نمایشگاه خودرو در 
منطقه خلیج بود که پس از حضور در پایگاه پنجم آگاهى 
اعالم کرد که خودروى پیکان وانت را روز هفتم فروردین 
ماه امسال، به صورت قولنامه اى و با شرایط اقساطى به 

جوانى افاغنه به نام «عزیز» فروخته است.
کارآگاهان پایگاه پنجم آگاهى با شناسایى «عزیز . خ» 
( 35 ساله ) اقدام به شناســایى مخفیگاه وى در منطقه 

خلیج کرده و در تحقیقات پلیسى، برابر پیش بینى قبلى 
اطمینان پیدا کردند که او همزمان با شب تعقیب و گریز 
با مأمورین کالنترى 154 چیتگر و رها کردن خودروى 
پیکان وانتش متوارى شــده اســت و هیچکس از وى 

اطالع ندارد .
در شــرایطى که «عزیز . خ» به عنوان یکى از اعضاى 
گروه سارقین از مخفیگاهش متوارى شده و هیچگونه 
اطالعات دیگرى از وى وجود نداشــت ، اقدامات ویژه 
پلیسى در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و با اقدامات 
شبانه روزى سرانجام مخفیگاه وى در جنوب غرب تهران 

شناسایى شد.
با وجود شناســایى دقیــق مخفیگاه عزیــز و اطمینان 
از حضــور وى در مخفیگاهش، کارآگاهــان اقدام به 
دستگیرى او نکرده و این بار تعقیب و مراقبت و کنترل 
نامحسوس عزیز در دستور کار تیم هاى تخصصى پلیس 
آگاهى قرار گرفت تا دیگر اعضاى گروه سارقان حرفه اى 

محموله نیز شناسایى شوند.
ســرانجام با انجام اقدامات پلیسى، کارآگاهان موفق به 
شناسایى یکى از مجرمان سابقه دار و حرفه اى در زمینه 
ارتکاب جرائم سرقت مسلحانه و سرقت داخل خودرو با 
شش فقره سابقه دســتگیرى به نام «کمال» 37 ساله 
به عنوان عضو اصلى گــروه و همچنین برادرش به نام 

«امیر» 40 ساله با ده سابقه دستگیرى شدند که به همراه 
عزیز و چهار نفر دیگر به نام هاى «عبدا...» 40 ســاله، 
«هوشنگ» 40 ســاله، تبعه افغانى، «على» 44 ساله و 
سابقه دار و «پرویز» 42 ساله، سابقه دار ، اقدام به تشکیل 

گروه هفت نفره سارقین حرفه اى کرده بودند.
با شناسایى مخفیگاه تمامى اعضاى گروه سارقین حرفه 
اى و ســابقه دار در مناطق نصیرآباد ، شهریار و خلیج، 
هماهنگى هاى الزم با دستگاه قضائى انجام شد و کلیه 
اعضاى این گروه از سارقین بسیار حرفه اى و سابقه دار ، 
در پنج عملیات همزمان دستگیر شدندو در همان بازرسى 
اولیه از مخفیــگاه هاى آنها مقادیــر معتنابهى از اموال 
سرقت شده به شیوه سرقت محموله (برنج، مواد شوینده، 
پارچه ، روغن نباتى ، مواد غذایى، پیچ و مهره، لوازم یدکى 

خودرو و ... ) کشف و توقیف شد .
کارآگاهان پایگاه پنجم آگاهى عالوه بر کشف و توقیف 
مقادیر معتنابهى از اموال مسروقه به شیوه سرقت محموله 
، موفق به کشف اموال دیگرى همچون ساعت، فرش، 
گوشى هاى تلفن همراه، شیرآالت و... شدند که متهمین 
صراحتًا به مســروقه بودن آنها اعتراف کردندو عنوان 
داشتند که در ده ها فقره سرقت مغازه در مناطق مختلف 
شهر تهران و همچنین شهرهاى حاشیه اى تهران اقدام 

به سرقت آنها کردند.

7 سارق محموله هاى بارى دستگیر شدند
 تعقیب و گریز پلیس با یک دستگاه خودروى 405 در اسفراین منجر به کشته شدن یک عابر پیاده و مصدوم شدن دو 
عابر دیگر شد. به گفته شاهدان عینى پنج شنبه شب در تعقیب خودروى پلیس با خودروى 405 در خیابان شاهد اسفراین 
به علت باال بودن سرعت خودروى پلیس و عدم کنترل مناســب، خودرو وارد پیاده رو شده و با سه نوجوان برخورد 

مى کند که یک نفر در دم جان باخت و دو نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.
رئیس اداره حوادث و فوریت هاى پزشکى دانشکده علوم پزشکى اسفراین اظهار داشت: این حادثه ساعت 21و 59 

دقیقه طى تماس شــهروندان بــه اورژانس 
اطالع داده شد.

حبیب حسینى افزود: این حادثه سه مصدوم 
داشت که یک نفر در محل حادثه جان باخت و 

دو نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.
وى با رد شــایعات افزایش جانباختگان این 
حادثه گفت: هم اکنون دو مصدوم انتقالى پس 
از عمل جراحى در بخش مراقبت هاى ویژه 

بیمارستان اسفراین هستند.
حسینى افزود: یکى از مصدومان حادثه پس 
از عمل جراحــى به علت شکســتگى باز به 

بیمارستان بجنورد منتقل شد.
فرمانده انتظامى شهرستان اسفراین نیز با تأیید این خبر اظهار داشت: خوردى پلیس در پى تعقیب خودرویى بوده که با 

موتور سیکلت تصادف کرده بوده و از صحنه تصادف متوراى شده بود.
سرهنگ جاوید مهرى افزود: طى این تعقیب و گریز، خودروى پلیس در خیابان شاهد با سه عابر در پیاده رو برخورد 

مى کند که یک نفر در صحنه تصادف کشته شد و دو مصدوم دیگر به بیمارستان منتقل شدند.
شهرستان 120 هزار نفرى اسفراین در 60کیلومترى جنوب شرقى بجنورد مرکز خراسان شمالى قراردارد .

کشته و مجروح شدن 3 عابر در 
عملیات تعقیب وگریز پلیس اسفراین

 رئیس کالنترى 145 ونک بزرگ از دستگیرى یک سارق سابقه دار منزل خبر داد.
سرهنگ بهزاد  ثابت راسخ رئیس کالنترى 145 ونک در این باره گفت: عوامل تجسس کالنترى 145 براى جلوگیرى 

از سرقت هاى منزل در سطح حوزه استحفاظى درحال گشتزنى به طور غیر محسوس بودند.
وى ادامه داد: در میانه گشتزنى مأموران که در ســاعات پیک جرائم در نقاط جرم خیز انجام شده بود، آنان در خیابان 

شهرك ســئول به یک نفر که در حال پرسه 
زنى بود مشکوك شدند و اقدام به پرس وجو 

از وى کردند.
سرهنگ ثابت راســخ با بیان اینکه این فرد با 
دیدن مأموران دچار استرس شده و اظهارات 
ضد و نقیضى بیان مى کرد، گفت: مأموران در 
حین صحبت با این فرد متوجه شدند که او یک 
عدد پیچ گوشتى و یک عدد چکش را در کمر 
خود پنهان کرده و تــالش دارد که مأموران 
متوجه آن نشوند. وى با بیان اینکه سارقان از 
پیچ گوشتى و چکش براى بازکردن در ورودى 

ساختمان ها استفاده مى کنند، گفت: این فرد بازداشت و به کالنترى منتقل شد و سوابق وى نیز مورد بررسى قرار گرفت 
که مشخص شد وى از سارقان سابقه دار منزل است.

رئیس کالنترى 145 ونک با اشــاره به انجام بازجویى از متهم گفت: این فرد در تحقیقات مقدماتى به سرقت منزل 
معترف شد که در همین زمینه پرونده اى برایش تشکیل و براى انجام تحقیقات تکمیلى به پایگاه سوم پلیس آگاهى 

تحویل داده شد.

پیچ گوشتى، این مرد را گرفتار کرد

رئیس کالنترى 158 کیانشهر فرماندهى انتظامى تهران 
بزرگ گفت: دو نفر که براى ســرقت از لباس رفتگرى 
و لباس ســربازى ســوء اســتفاده مى کردند،دستگیر

 شدند.
سرگرد محمد حسین هاشــمى گفت: در اجراى طرح 
امنیت محله محور و برخورد با ســارقان ساکن سطح 
حوزه اســتحفاظى و در پى افزایش وقوع سرقت لوازم 
و محتویات خــودرو، عوامل تخصصى ایــن یگان با 
پایش هاى تخصصى صورت گرفته موفق به شناسایى 
افرادى شدند که در ابتداى صبح با سوء استفاده از لباس 
مقدس سربازى و یا لباس شــبرنگى رفتگران اقدام به 
سرقت محتویات و لوازم خودروى شهروندان مى کردند.

وى افزود: با اقدامات اطالعاتى صورت گرفته مخفیگاه 
متهمان شناسایى و با هماهنگى صورت گرفته با معاون 
دادستان در اقدامى ضربتى دو متهم در مخفیگاهشان 

دستگیرشدند.
رئیس کالنترى 158 بیان کرد: در بازرسى صورت گرفته 
از مخفیگاه متهمان مقادیرى لوازم التحریر سرقتى به 
ارزش شش میلیون تومان، ســه حلقه الستیک، یک 
عدد پنل ضبط و دو دســتگاه گوشى سامسونگ کشف 

و ضبط شد.

روز هاى پایانى دو هفته گذشته زن 36 ساله اى با حضور در 
پلیس فتاى استان خراسان رضوى از شوهر صیغه اى اش به 
اتهام اخاذى و تهیه فیلم و عکس سیاه شکایت کرد. شاکى 
به افسر بازجو گفت: «مدتى قبل از همسرم جدا شدم. دو 
ماه پیش به طور اتفاقى با مردى 40 ساله در تلگرام آشنا 
شدم. یک هفته بعد از آشــنایى مان، او مدعى شد فردى 
پولدار و صاحب کارخانه است و مدام به من ابراز عالقه کرد 

تا اینکه به عقد موقت او درآمدم .»
وى اضافه کرد: «چندى پیش او یکباره ارتباطش را با من 
قطع کرد تا اینکه با یک شــماره ناشناس تماس گرفت و 
مدعى شد از من فیلم سیاه و عکس تهیه کرده و اگر پولى 
به وى نپردازم، آنها را منتشر مى کند. او در ادامه با ارسال 
تعدادى عکس و بخشى از فیلم سیاه از طریق تلگرام، از 
من دو میلیون تومان پول گرفت و اکنون پول بیشــترى 

مى خواهد تا فیلم و عکس ها را منتشر نکند.»
در ادامه تحقیقات پلیسى هفته گذشته مرد اخاذ که با شاکى 

براى دریافت پول قرار گذاشته بود، دستگیر شد.
متهم با انتقال به پلیس فتاى اســتان خراسان رضوى در 
بازجویى به فریب زن جوان و اخاذى سیاه از وى اعتراف و 
عنوان کرد: «بیکار هستم و پولدار و کارخانه دار نیستم. با 
دروغ هایم شاکى را که عضو تلگرام و الین بود، فریب دادم 

و او را به عقد موقت خود درآوردم.»
وى اضافه کرد: «هرازگاهى وى را به خانه اجاره اى ام در 

مشهد مى کشاندم. در جریان این رفت و آمدها، با خوراندن 
آبمیوه مسموم او را بى هوش و از وى فیلم و عکس هاى 
ســیاه تهیه کردم. بعد از آنکه به هوش آمده و به خانه اش 
رفت، ارتباطم را با وى قطع و با تهدید به انتشــار فیلم و 

عکس ها، از او اخاذى کردم.»
ســرهنگ جواد جهانشــیرى، رئیس پلیس فتاى استان 
خراسان رضوى در این باره گفت: «مأموران در بازرسى از 
گوشى تلفن همراه او عکس هاى سیاه متعلق به 50زن را 
کشف کردند. در ادامه تحقیقات متهم به اخاذى هاى سیاه 

دیگرى اعتراف کرد.»

 ملوان اوکراینى کشتى «آرزو» که به اتهام قتل یک ملوان 
ایرانى در آب هاى چین بازداشــت شده، هفته گذشته در 
دادســراى جنایى تهران منکر جنایت شــد. این حادثه 
هفدهم ژانویه 2017(28دى 95) در آب هاى چین رخ داد. 
کشتى آرزو متعلق به شرکت کشتیرانى اقیانوس خروشان 
کیش از چین به سمت بندرعباس در حرکت بود که یکى از 
ملوان هاى اوکراینى کشتى به نام «آندرى» سراسیمه به 
سمت ناخدا رفت و گفت که «محمدحسین بحرانى پور»، 
ملوان درجه 2کشتى خود را به داخل آب انداخته است. سه 
روز جســتجو براى یافتن ملوان ایرانى فایده اى نداشت 
و این در حالى بود که در تحقیقات مشــخص شد قربانى 
لحظاتى قبل از حادثه با ملوان اوکراینى کشــتى به نام 

آندرى درگیر شده بود.
به این ترتیب مرد اوکراینى دستگیر شد و با توجه به اینکه 
جنایت در خارج از ایران صورت گرفته و براساس قانون 
چنین پرونده هایى در دادســراى جنایى تهران رسیدگى 
مى شوند، پرونده به دادســراى جنایى پایتخت فرستاده 
شد.متهم از زندان بندرعباس به زندان اوین منتقل شد و 
با دستور قاضى ایلخانى، براى تحقیق به دادسراى جنایى 
تهران انتقال یافت. در جلسه متهم به همراه مترجم قوه 
قضائیه، نماینده سفارت اوکراین، نماینده شرکت کشتیرانى 
اقیانوس خروشان کیش و وکیل اولیاى دم حضور داشتند. 

در ابتدا وکیل اولیاى دم براى متهم درخواست قصاص کرد. 
در ادامه ملوان جوان منکر قتل شد و گفت: «محمدحسین 
خودش را به آب پرتاب کرد و من با دیدن این صحنه حلقه 
نجات را به داخل دریا انداختم تــا او را نجات بدهم.» در 
این هنگام وکیل اولیاى دم گفت: «با استناد به پرونده و 
اظهارات یکى از افسران کشتى، متهم وقتى خود را به ناخدا 
رسانده گفته که محمدحسین وقتى به آب افتاده لبخند 
مى زده است. حال آنکه این گفته هایش کمى عجیب و 
مرموز است. از طرفى افسر کشتى گفته که وقتى به محلى 
که محمدحسین به دریا افتاده رســیده، تمام حلقه هاى 
نجات سرجایش بوده و آنها بودند که حلقه ها را داخل آب 
انداخته اند. همچنین یکى از ملوانان نیز در تحقیقات گفته 
که آثار کبودى زیر چشم ملوان اوکراینى بوده و او در روز 
حادثه تأیید کرده که با مقتول درگیر شده و همه اینها نشان 
مى دهد که به احتمال زیاد ملوان اوکراینى، محمدحسین 

را به داخل آب هل داده و باعث مرگ وى شده است.»
متهم اما پس از گفته هاى وکیل، اصرار داشــت که این 
گفته ها صحت ندارد و مرگ ملــوان ایرانى یک حادثه 
بوده اســت. پس از پایان جلسه قاضى ایلخانى، بازپرس 
شعبه هشتم دادسراى جنایى تهران دستور احضار افسر 
و کاپیتان کشتى را صادر کرد تا در تحقیق از آنها ابهامات 

پرونده حل شود.

دستگیرى 2 سارق 
سحرخیزدر کیانشهر

تحقیق از ملوان اوکراینى در تهران  50 زن در برابر دوربین مخفى خانه مجردى   
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رامین مشکاه
هوآوى امسال گوشى هوآوى پى 10 را به عنوان پرچمدار 
جدید خود روانه بازار کرد. این مسئله به آن معناست که 
گوشى مذکور باید بتواند توان رقابت با اسمارتفون هایى 
همچون گلکسى اس 8 سامســونگ یا آیفون 7 اپل را 
داشته باشد. به نظر شما هوآوى پى 10 تا چه اندازه توان 
رقابت با آیفون 7 اپل را دارد؟ در پاسخ به این سئوال باید 
بگوییم که این گوشى حداقل بر روى کاغذ نقاط قوت و 

برترى هاى متعددى نسبت به آیفون 7 دارد.
برترى هاى هوآوى پى 10 در مقایسه با آیفون 7 کم تعداد 
نیستند و شاید شما هم با معرفى آنها تعجب کنید. در نظر 
داشته باشید که ما مالك معرفى برترى هاى مذکور را 
فقط آمار موجود بر روى کاغذ در نظر گرفته ایم، حال آنکه 
براى بررسى و مقایسه اســمارتفون ها بهتر است که به 
آزمایش ها و نتایج عملى تکیه شود. پس اگر از طرفداران 
اپل و آیفون هایش هســتید، تعصب را کنار بگذارید و با 

ادامه این مطلب ما را همراهى کنید.

برترى اول: بدنه باریک و کم عرض تر
اولین مسئله اى که هوآوى پى 10 را نسبت به آیفون 8 
برتر مى کند، مربوط به ابعاد آن مى شود. بدنه این گوشى 
ابعــاد 6,98 در 96,3 در 145,3 میلیمترى دارد، اما بدنه 
آیفون 7 ابعــاد 7,1 در 67,1 در 138,3 میلیمتر را ارائه 
مى کند. بنابراین هوآوى پى 10 از نظر ضخامت و عرض 
از آیفون 7 کوچک تر و ظریف تر طراحى شده است. این 
موضوع در حالى است که اســمارتفون نام برده شده به 
نمایشگرى بزرگ تر از نمایشگر آیفون 7 مجهز مى باشد.

برترى دوم: صفحه نمایش بزرگ تر
صفحه نمایش گوشــى هوشــمند هوآوى پى 10 یک 
نمایشگر 5,1 اینچى اســت، حال آنکه صفحه نمایش 
آیفون 7 از نمایشــگرى 4,7 اینچى تشکیل شده است. 
نسبت نمایشگر به بدنه دو دســتگاه هم به ترتیب برابر 
با 71,17 درصد و 65,71 درصد هستند. این مسائل هم 
مى توانند از برترى هاى پرچمدار هوآوى نسبت به گوشى 

گرانقیمت آیفون 7 به شمار آیند.

برترى ســوم: وضوح تصویــر و تراکم 
پیکسلى بهتر

صفحه نمایش 5,1 اینچى گوشى هوآوى پى 10 وضوح 
تصویر 1920 در 1080 پیکسل یا اصطالحًا فول اچ دى 
را ارائه مى کند. این موضوع ســبب مى شود که تراکم 
پیکسلى آن به 432 پیکسل در هر اینچ برسد. در سمت 
مقابل نمایشگر 4,7 اینچى آیفون 7 اپل وضوح تصویر 
1334 در 750 پیکسل دارد که تراکم 326 پیکسل در هر 
اینچ را براى دستگاه به ارمغان مى آورد. بنابراین وضوح 
تصویر پرچمدار هوآوى از آیفون 7 بیشــتر است و حتى 
علیرغم بزرگ تر بودن نمایشگر آن، تراکم پیکسلى که 

ارائه مى کند به مراتب بهتر از آیفون 7 خواهد بود.

برتــرى چهــارم: دوربین ســلفى 8   
مگاپیکسلى

این برترى فقط یک برترى آمارى است و هیچ ارتباطى 
با بررسى هاى عملى صورت گرفته براى سنجش کیفیت 
دوربین ســلفى آیفون 7 و هوآوى پى 10 ندارد. بر روى 
کاغذ، هوآوى پى 10 از دوربین ســلفى 8 مگاپیکسلى 
بهره مند است، اما دوربین ســلفى آیفون 7 از سنسورى 
7 مگاپیکســلى تشکیل مى شــود. پس از این نظر هم 
حداقل بر روى کاغذ برترى از آن پرچمدار هوآوى خواهد

 بود.

برتــرى 
 4 رم  پنجــم: 

گیگابایتى
هــوآوى پرچمدار ســال 

2017 خود را به رم 4 گیگابایتى 
مجهز کرده اســت. ایــن رم در کنار 

پردازنده هشــت هســته اى کریــن 960 
به کارگرفته شده و ترکیب عالى را ارائه مى کند. اما 

در ســمت مقابل رم آیفون 7 ظرفیت 2 گیگابایتى دارد.
 اگرچه آیفــون 7 اپــل از نظر مولتى تســکینگ یک 
اسمارتفون فوق العاده خواهد بود، اما در هر حال هوآوى 
پى 10 بــر روى کاغذ از نظر ظرفیت رم نســبت به این 

محصول برتریدارد.

برترى ششم: پشتیبانى از حافظه جانبى
پشــتیبانى هــوآوى پــى 10 از حافظه جانبــى یا رم 
مایکرو اس دى (Micro SD) از مســائلى اســت 
که مى تواند شما را از معضل پر شــدن حافظه گوشى 
خالص کند! متأسفانه آیفون 7 مانند سایر آیفون هاى 
اپل از اتصال حافظه جانبى پشــتیبانى نمى کند و این 
موضــوع مى تواند براى آن یک نقطه ضعف به شــمار

 آید.

برترى هفتم: ظرفیت بیشتر باترى
باترى گوشى هوآوى پى 10 ظرفیت 3200 میلى آمپر 
ساعتى دارد که ظرفیتى بســیار عالى براى یک گوشى 
مجهز به نمایشــگر 5,1 اینچى و با وضوح تصویر فول 
اچ دى به شمار مى رود. اما در سمت مقابل آیفون 7 اپل 

به یک باترى 1960 میلى آمپر ســاعتى مجهز است.
 اگرچه ظرفیــت باترى آیفــون 7 براى گوشــى که 
بــه نمایشــگرى 4,7 اینچــى و بــا وضــوح تصویر 
1334 در 750 پیکســل مجهــز شــده، مناســب 
به نظر مى رســد امــا زمانى کــه بحث مقایســه به 
میان آید، برترى هــوآوى پى 10 از این نظر نســبت 

به آیفون 7 کامًال محسوس خواهد بود.

برترى هشتم: دوربین دوگانه 20 + 12 
مگاپیکسلى

دوربین اصلى گوشــى هوشــمند هوآوى پى 10 از دو 
سنسور 20 و 12 مگاپیکســلى تشکیل شده که کیفیت 
بســیار عالى دارند. اما در ســمت مقابل دوربین اصلى 
آیفون 7 اپل فقط از یک سنسور 12 مگاپیکسلى تشکیل 
مى شود. بنابراین از این نظر هم پرچمدار هوآوى بر روى 

کاغذ برترى محسوسى نسبت به آیفون 7 اپل دارد.

برترى نهم: پشــتیبانى همزمــان از 2 
سیمکارت

یکــى دیگــر از ویژگى هایــى که گوشــى هوشــمند 
پى 10 هوآوى را از آیفون 7 برتر مى کند، مربوط به قابلیت 
پشتیبانى همزمان آن از دو سیمکارت مى شود. البته اگر در 
این گوشى از دو سیمکارت استفاده کنید، دیگر قادر به نصب 
حافظه مایکرو اس دى در آن نخواهید بود. متأسفانه آیفون 7 

اپل از قابلیت نصب دو سیمکارت بى بهره است.

برترى دهم: قیمت مقرون به صرفه تر
با وجود تمام برترى هایى که به آنها اشاره شد، باز هم هوآوى 
پى 10 نسبت به آیفون 7 اپل قیمت مقرون به صرفه ترى 
دارد! نسخه پایه اى و مجهز به حافظه داخلى 32 گیگابایتى 

آیفون 7 هم اکنون در بازار کشورمان با قیمتى در حدود   دو 
میلیون و650هزارتومان به فروش مى رسد. این موضوع در 
حالى است که نسخه مجهز به حافظه 64 گیگابایتى هوآوى 
پى 10 با قیمتى در حدود یک میلیون و850 هزارتومان در 
ایران به فروش مى رسد. بنابراین، این گوشى از نظر قیمت 

هم انتخابى برتر نسبت به آیفون 7 خواهد بود.

جمع بندى
بنابراین موارد فوق برترى هایى گوشى هوشمند هوآوى 
پى 10 در مقایســه با آیفون 7 اپل بودنــد. اگرچه برخى 
از آنها فقط یک برترى عددى محســوب مى شــوند، اما 
اغلب موارد نام برده شــده غیر قابل چشم پوشى و توجیه 
هســتند. آیا با وجود تمام این تفاسیر شما همچنان خرید 
آیفون 7 را نسبت به گوشى پى 10 شرکت هوآوى ترجیح 

مى دهید؟
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10 را به عنوانپرچمدار
سئله به آن معناست که 
بت با اسمارتفون هایى 
7ونگ یا آیفون 7 اپل را 
0ى 10 تا چه اندازه توان 
سخ به این سئوال باید 
روى کاغذ نقاط قوت و 

7ون7 دارد.
7سه با آیفون7 کم تعداد 
ها تعجب کنید. در نظر 
 برترى هاى مذکور را 
ظر گرفته ایم، حال آنکه 
ون ها بهتر است که به 
د. پس اگر از طرفداران 
صب را کنار بگذارید و با

ید.

ک و کم عرض تر
8 را نسبت به آیفون 8 1

ى شود. بدنه این گوشى 
میلیمترى دارد، اما بدنه 
138,3 میلیمتر را ارائه 
 نظر ضخامت و عرض 
طراحى شده است. این 
رتفون نام برده شده به 
7فون 7 مجهز مى باشد.

یش بزرگ تر
0مند هوآوى پى 10 یک 
ل آنکه صفحه نمایش 
چى تشکیل شده است. 
گاه هم به ترتیب برابر 
هستند. این مسائل هم 
هوآوى نسبت به گوشى 

 تصویــر و تراکم 

0 هوآوى پى10 وضوح
ا اصطالحًا فول اچ دى 
بب مى شود که تراکم 
ر اینچ برسد. در سمت 
7ن 7 اپل وضوح تصویر 
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پردازنده هشــت هســته اى کریــن 960
به کارگرفته شده و ترکیب عالى را ارائه مى کند. اما 
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اسمارتفون فوق العاده خواهد بود، اما در هر حال هوآوى 
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کارشناســان امنیتى به تازگى گزارش کرده اند 
یک آسیب پذیرى تزریق کد SQL را در یکى از 

معروف ترین افزونه هاى وردپرس شناسایى کرده اند. 
این افزونه که روى بیش از 300 هزار سایت وردپرس 

نصب شده اکنون این سایت ها را در معرض یک حمله هکرى 
جدى قرار داده است. هکرها به واسطه این آسیب پذیرى قادر هستند 

به بانک اطالعاتى کامل یک سایت دسترسى پیدا کنند یا بدتر از آن کنترل یک 
سایت را به دست آورند.

آسیب پذیرى تزریق کد SQL در افزونه WP Statistics که در ارتباط با آمارگیرى 
مورد استفاده قرار مى گیرد شناسایى شده است. افزونه یاد شده به مدیران سایت ها این 
توانایى را مى دهد تا اطالعات و جزئیاتى در ارتباط بــا تعداد کاربران آنالینى که روى 
سایت آنها قرار دارند، تعداد بازدیدها، تعداد بازدیدکنندگان و همچنین اطالعات آمارى 
مرتبط با سایت خود را به دست آورند. گروه امنیتى Sucuri  که موفق شده است این 

آسیب پذیرى 
را شناسایى کند در 
پستى نوشته اســت: «آسیب پذیرى 
تزریق کد SQL یکى از باگ هاى مرتبط با برنامه هاى کاربردى تحت وب است که 
به هکرها اجازه مى دهد محاوره هاى مخــرب SQL را از طریق فیلدهاى ورودى به 
سایت ها تزریق کرده، در ادامه مکان قرارگیرى بانک هاى اطالعاتى کلیدى را به دست 
آورده و در نهایت به سرقت اطالعات بپردازند. آسیب پذیرى فوق همچنین به یک هکر 

اجازه مى دهد یک دسترسى از راه دور تأیید نشده به سایت ها را به دست آورد.» 

طبق تازه ترین گزارش هاى ارائه شده مرتبط با فروش گجت هاى 
پوشیدنى در سه ماه نخست سال 2017، مشخص شد که اپل واچ  
با داشتن ســهم 53 درصد از کل این سهم پرفروش ترین گجت 
پوشیدنى دنیاست. سامسونگ در این رده بندى جایگاه دوم را به خود 
اختصاص داده اما سهم فروش گجت هایش فاصله بسیار زیادى با 
آمار اپل دارد! سهم فروش سامسونگ در این راستا معادل با 12/8 

درصد عنوان شده است.
 (Gear S3) 3 در این بین مطمئناً عرضه ساعت هوشمند گیر اس
تأثیر بسزایى در دستیابى سامسونگ به سهم بازار 12/8 درصدى 
گجت هاى پوشیدنى داشته است، اما با این حال غول کره اى صنعت 
موبایل در این زمینه فاصله طوالنى با کوپرتینویى ها دارد. اما رتبه 
سوم این رده بندى از آن کدام شرکت است؟ جایگاه سوم توسط 
شرکت فیت بیت (Fitbit) اشغال شده که عموماً گجت هاى پوشیدنى 

و اسمارتبندهاى مقرون به صرفه ترى را روانه بازار مى کند. سهم 
فیت بیت از فروش گجت هاى پوشــیدنى در سه ماه نخست سال 
2017 برابر با 12/2 درصد بوده اســت که بسیار نزدیک به سهم 

بازار سامسونگ محسوب مى شود.
اما شاید جالب باشد که موضوع را از نظر تعداد گجت هایى که روانه 
بازار شده اند هم بررسى کنیم. طبق آمار چیزى در حدود 16 درصد 
از کل گجت هاى پوشیدنى که در این ســه ماه روانه بازار شدند، 
محصوالت شرکت اپل بوده اند. با این حال اپل از نظر تعداد عرضه 
گجت هاى پوشیدنى هم در رتبه نخست قرار دارد، اما رتبه دوم این 
رده بندى دیگر به سامســونگ تعلق ندارد، بلکه جایگاه آن توسط 
شیائومى تسخیر شده است. شیائومى با عرضه 15/5  درصد از کل 
گجت هاى پوشیدنى که در سه ماه نخست سال 2017 روانه بازار 

شدند، جایگاه دوم این رده بندى را دارد.

اپل واچ همچنان 
پرفروش ترین گجت 
پوشیدنى دنیاست!

پالگین وردپرس با 
300 هزار مخاطب، رخنه 
تزریق کد SQL دارد

 ایتنا| بســیارى از صاحبنظران، فناورى 
واقعیت مجازى را تکنولوژى فردا و حتى امروز 
جهان محســوب مى کنند و براى پیشرفت علم 
و دانش در بخش هاى گوناگون، به آن چشــم 
دوخته اند. شــاید دوربین هاى واقعیت مجازى 
را بتوان نخســتین و در دسترس ترین ابزار براى 
ملموس کردن این فناورى براى همگان دانست.
مأموریت فناورى مشــهور «لوسید وى.آر» این 
است که به شــما این امکان را بدهد که جهان 
را از طریق چشــمان دیگران تماشــا کنید، که 
هدفى عالى به حســاب مى آید. «سانتاکالرا» 
که یک شــرکت مســتقر در کالیفرنیاست، کار 
خود را با گرفتن پیش ســفارش بــراى دوربین 
واقعیت مجازى لوســیدکم آغــاز مى کند. این 
دوربین، دو لنز دارد که فضاى ســه بعدى را در 

حالت استریوسکوپیک واقعى مى گیرد.
زاویه دید این دوربین، 180 درجه اســت، بدین 
معنا که مى تواند عکس هایــى بگیرد که میدان 
آنها دید سه بعدى است. اساساً لوسیدکم مى تواند 
آنچه شــما مى توانید ببینید را ببیند و ثبت کند. 
نســخه هاى بعدى این دوربیــن، تصاویر 360 
درجه خواهد گرفت که در این نسخه، سه دوربین 

لوسیدکم به هم متصل شده است. 
شما مى توانید با اســتفاده از لوسیدکم، عکس ها 
و ویدئوهاى واقعیت مجــازى بگیرید و آنها را با 
شبکه واى فاى لوسیدکم به گوشى هوشمند خود 
منتقل کنید و با استفاده از نمایشگر این شرکت 

روى گوشى هوشمند خود ببینید.
همچنیــن مى توانید این تصاویــر و ویدئوها را 
با دوستان خود به اشــتراك بگذارید و آنها را با 
هدست وى.آر تماشــا کنید یا اینکه با استفاده از 
فرمت وى.آر180 لوســیدکم، آنها را در یوتیوب 

آپلود کنید.
استفاده از لوسیدکم، آسان است. این دستگاه یک 
دوربین واقعیت مجازى 180 درجه با سایز جیبى 
است. امکان ایجاد محتوا و پخش زنده به صورت 
180 درجه و سه بعدى با وضوح باال در یک فرآیند 
ســاده پالگ.اند.پلى نیز در آن وجــود دارد و با 

دستگاه هاى اپل نیز سازگار است.
لوسید وى.آر سفارشــات را با تخفیف 15 درصد 
قیمت خرده فروشــى 500 دالر دریافت مى کند 
و این دوربین ها را در نهم آگوست به بازار عرضه 

خواهد کرد.

دوربین واقعیت 
مجازى لوسیدکم

افراد گوناگون هنگام بیدار شدن از خواب حاالت مختلفى 
دارند؛ به عنوان مثال بســیارى از آنها اگر با صداى بلند 
بیدار شوند دچار سر درد شــده و یا اینکه شوکه خواهند 
شد! یکى از بهترین راه هاى بیدار کردن چنین افرادى 

اپلیکیشن هاى هوشمند اندرویدى مى باشد.
 Easy Rise Alarm Clock PRO Full Unlocked 
عنوان برنامه اى بى نظیر بــراى بیدارى از خواب هاى 
بسیار عمیق مى باشــد که توسط اســتودیوى برنامه 

سازى Olson Applications Ltd براى اندروید منتشر 
شــده اســت. این نرم افزار فوق العاده با تکنیک هاى 
منحصر به فرد خود سعى بر این مى کند تا افراد را بدون 
هیچگونه تنشــى و به ســاده ترین حالت ممکن بیدار 
کرده و روزى بدون استرس و ســردرد را در اختیارشان 
قرار دهد. قدرتمندترین بخش به کار برده شده در ایزى 
رایز پشــتیبانى آن از انواع آالرم هــاى مالیم با قدرت 
ترکیب آنها براى شروع روزى بدون استرس مى باشد؛ 

جلوه هاى صوتى به کار برده شده در این آالرم هوشمند 
آرامشى وصف نشدنى به کاربر بخشیده و به گونه فوق 
العاده ذهن آن را براى روزى پر مشــغله آماده مى کند. 
پس از انتخاب ساعت بیدارى مجموعه اى از تصاویر نیز 
نظیر منظره ســواحل، جنگل هاى بارانى و... در اختیار 
شما قرار دارند تا همزمان با فعال شدن آالرم این تصاویر 
نیز به نمایش در آمده و نور صفحه نمایش باعث شود هر 

چه زود تر از خواب برخیزید.

اپلیکیشن
 آالرم آرام و ساده 
اندروید
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دوربین واقعیت 
ک ل از
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منبع: ایلنا

چند روزى است این استان، 
دان تنزل کرده به طورى که 

 کیفیت هواى هم

گردهاست و گردوغبار باعث شده دید افقى کاهش یابد.
میزبان ریز

از تهران تا شهر کهنوج(اســتان کرمان) 1287 
کیلومتر و از کهنوج تــا جازموریان (زهکلوت) 
130 کیلومتر و از زهکلوت به ســمت کوهستان، 
70 کیلومتــر جاده صعب العبــور وجود دارد که 
روستاهاى چاه ابراهیم، کنج کسور، طبق نمداد، 
میل فرهاد، گــواه چاران، زیــران، پتکى و پیر 
خوشــاب را در اطراف خود جاى داده است. بیش 
از دوهزار نفر در بخش جازموریان در کپر زندگى 
مى کنند. در زمستان و تابستان نه امنیت دارند و نه 
آسایش و همواره مخاطرات فراوانى آنها را تهدید 
مى کند. نبودن جــاده از زهکلوت به ســمت 
روستاهاى کوهستانى باعث شده تا بعضى بچه ها 
بر اثر عقرب (الماس) گزیدگى و مار گزیدگى که 
در این منطقه فراوان اســت به علت نرسیدن به 
نزدیک ترین خانه بهداشت جان خود را از دست 
بدهند. این مردم از ابتدایى ترین حقوق ُمَسّلم خود 
از قبیل جاده ، حمل و نقل عمومى، آب، برق، گاز، 
آنتن و اینترنت، خانه بهداشت، مسجد و مدرسه و 

سرباز معلم، محروم هستند.  

بازدید رئیس 
کمیته امداد 

امام خمینى (ره) از 
آسایشگاه کهریزك

هفتمین حراج تهران با مجموع مبلغ 26 میلیارد 
و 113 میلیون تومان انجام شد. اثر سهراب 

سپهرى از مجموعه «درخت» با مبلغ سه میلیارد 
و 100 میلیون تومان گران ترین اثرى بود که 

فروخته شد.

یک گاراژ متشکل از انبارهاى مختلف اعم از چوب، الستیک 
و... در بلوار نصر شیراز دچار آتش سوزى شد.

بازار خرید و فروش پرندگان

با آغاز فصل گرما مردمان روستاى «کیوى» و روستاهاى اطراف آن در نزدیکى شهرستان 
ورزقان، مراسم آیینى زیارتى را در دهه اول فصل تابستان بر باالى کوهى که «پیرداغى» 

مى نامندش برگزار مى کنند. آنها یک روز قبل از روز تعیین شده توسط بزرگان روستا، براى 
زیارت به همراه تمامى اعضاى خانواده خود در دامنه کوه چادر مى زنند و شب را در آنجا سپرى 

مى کنند. پس از طلوع آفتاب، زن، مرد، پیر و جوان و خردسال به سمت قله کوه در ارتفاع 
2000 مترى حرکت مى کنند. آنها پس از طى مسیر دشوار، دور تا دور مزار پیر در اتاق کوچک 

آن جمع مى شوند، فاتحه مى خوانند و شمع روشن مى کنند. عده اى نیز با پخش شیرینى 
نذر خود را ادا مى کنند. چوپانان روستا براى سالمتى و پربرکت بودن گوسفندان خود، گله را 
دور مزار پیر مى گردانند. مردم پس از زیارت به چادرهاى خود باز مى گردند و گوسفندى را 

قربانى مى کنند. روستاى کیوى در 60 کیلومترى شمال تبریز در مسیر ورزقان قرار دارد. 

« قلعه نو چمن» در محاصره 
فقر.  این روستا از توابع 
بخش کهریزك شهرستان 
رى در استان تهران است

ن براى استفاده در ساختمان ها و یا 
وجود مصالح جایگزی

با 

ستفاده از الوارهاى چوبى در 
سایل روزمره، بازار ا

برخى و

ن داغ است، درخت هاى تهیه شده از 
شهر سنندج همچنا

تقال به این کارگاه هاى 
روستاهاى اطراف سنندج ، پس از ان

شده وبراى عرضه 
در قطعات مختلف برش داده 

چوب برى، 

به سطح شهر سنندج منتقل مى شوند.


