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فرونشست 2 خیابان در اصفهان

آیا شیر و عسل معجزه مى کند؟ نهنگ سوارى، مصداق حیوان آزارى است دستمزد حداقلى، عامل مؤثر در کاهش مشارکت اقتصادى زنانبسیج، بُعد نظامى خود را تقویت خواهد کرد سالمتاجتماعاقتصاد
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افزایش تقاضا براى 
مسکن هاى کوچک مقیاس

صدا و سیما هم از جراحى 
بینى حمایت مى کند!

طرح خروج زنان بدون 
اذن شوهر، به زودى
 در صحن مجلس  

 90 درصد اهالى هنر 
فقط عالقه مند هستند

برنج هاى بى کیفیت تایلندى 
در مسیر ورود به ایران

15

آیا DRM جدید 
نگران کننده است؟

درگیرى شدید در مجـــلس
 بر سر قرارداد توتال

کاهش کاهش 730730 میلیون دالرى صادرات طال از اصفهان میلیون دالرى صادرات طال از اصفهان
طى طى 55 سال اخیر رخ داده است؛ سال اخیر رخ داده است؛
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جهان نما

الیحه وکیل 
خانواده 
در حال 
بررسى است
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معاون پارلمانى رئیس جمهور از بررسى الیحه وکیل 
خانواده در کمیسیون هاى تخصصى دولت 

خبرداد و گفت: در بحث هاى مربوط به 
وکالت نظر وکالى کشور را مى گیریم.

حسینعلى امیرى، در گفتگو با ایلنا، درباره 
سرانجام طرح وکیل خانواده 

و بیمه وکالت گفت: این 
موضوعات در زمینه  

حقوق شهروندى 
است.

وزیر نفت در جلسه علنى دیروز مجلس با توضیح 
شرایط و ویژگى هاى قرارداد توسعه فاز 11 

پارس جنوبى با توتال، گفت: مجموعه 
تعهداتى که دولت با مصوبه شوراى 
اقتصاد دارد، 12 میلیارد و 9 میلیون 

دالر است و 
اینکه گفته 

مى شود دولت رفته 
قراردادى بسته ...
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کلکى
 در قرارداد 
توتال نیست

ابهام در 
وضعیت
 محسن بنگر

مابهام د مبه ابهامدابهامدب
یوضعیت وضعیتوضعیتضوضعیتو
نب محسن بنگ نبنگگمحسنبنگنبم محسنبنگمح

 در مورد وضعیت محسن بنگر  و 
اینکه  چه سرنوشتى براى فصل 

آینده در انتظار اوست صحبت هاى 
مختلفى مطرح شده است.  

بنگر که فصل گذشته به دلیل 
مصدومیت روزهاى خوبى را در 

فوتبال تجربه نکرد هنوز تصمیمى 
براى فصل آینده نگرفته است. او 

درمورد آخرین وضعیتش  مى گوید: 
من عجله اى براى تصمیم گیرى 

ندارم و فعالً مشغول زندگى و 
همچنین تمرین کردن هستم. 

پیشنهادهایى نیز وجود دارد، ولى 
مى خواهم درمورد فصل آینده یک 

تصمیم خیلى خوب بگیرم و در این 
خصوص باید با چند نفر مشورت 

کنم. از طرفى این احتمال هم وجود 
دارد که از فوتبال خداحافظى کنم و 

به این موضوع هم فکر مى کنم.
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شهر در سایه 2 تهدید مرتبط با حوادث طبیعى

گسل گورت و کاهش آب هاى زیرزمینى، شهر اصفهان  را تحت تأثیر قرارداده است

چاپ  دوم

نوبت اول

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464/ش مورخ 95/12/22 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد عملیات زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعت ادارى به واحد عمران 
شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/4/31 به 
دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است.

شهردارى فالورجان به استناد مصوبه شــماره 4/241 مورخ 96/04/15 شوراى محترم اسالمى شهر فالورجان در نظر دارد 
زمین واقع در فالورجان – بلوار طالقانى – مقابل ساختمان شهردارى محل توقف سابق تاکسى هاى خطوط شهرى به متراژ 
تقریبى 1478 مترمربع زمین جنب دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان را طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسى جهت 

پارکینگ عمومى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسى واگذار نماید.
قیمت پایه مزایده:

الف) قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 22,000,000 ریال مى باشد براى زمین روبروى شهردارى.
ب) قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 22,000,000 ریال   مى باشد براى زمین جنب دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد فالورجان.
پ) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشــنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 96/05/05 به 

دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
ج) پیشنهادهاى واصله رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 96/05/07 در شهردارى قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد.

د) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى، و ... به عهده برنده مزایده مى باشد.
و) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتىwww.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

حسین امیرى – شهردار شاهین شهر 

امیراحمد زندآور – شهردار فالورجان

اعتبار(ریال)موضوع
4.000.000.000عملیات اجرایى روسازى کانالهاى دفع آبهاى سطحى خیابان طالقانى

13.000.000.000عملیات اجرایى بازسازى و ترمیم قنوات سطح شهر

آگهى مناقصه عمومى
نوبت اول

آگهى مزایده
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رئیس ســازمان بســیج گفت: عرصه نظامى از جمله
 عرصه هایى است که بسیج در کنار فعالیت هاى فرهنگى 

و اجتماعى آن را تقویت خواهد کرد.
سردار غالمحسین غیب پرور در جمع قریب به 200 نفر 
از فرماندهان گردان هاى بیت المقدس در ســخنانى  با 
اشاره به اهمیت تقویت بُعد نظامى در بسیج، اظهار داشت: 
هدف ما از برگزارى دوره هاى آموزشى براى فرماندهان

 گردان هاى بیت المقدس، ایجاد آمادگى هر چه بیشتر 
در سطح گردان هاى رزمى بسیج در راستاى تقویت بنیه 

دفاعى کشور است.
وى در ادامه با اشــاره بــه اهمیت آمــوزش تا آخرین 

رده در بسیج، گفت: در ســال 96 یکى از اولویت هاى 
بســیج برگزارى دوره هاى آموزشى الزم براى اعضاى 
گردان هاى بیت المقدس اســت که ســازمان بسیج و 
ســپاه هاى اســتانى تدابیر الزم را براى این امر اتخاذ 

کرده اند.
سردار غیب پرور با تأکید بر اهمیت سازماندهى صحیح 
افراد در گردان هاى رزمى، افزود: همه باید تالش کنیم 
که از ظرفیت بسیج در عرصه هاى مختلف از جمله عرصه 
نظامى اســتفاده کنیم و  قدرت دفاعى کشور را تقویت 
نماییم و گردان هاى بیــت المقدس در این زمینه نقش 

مهمى را ایفا خواهند کرد. 

وزیر نفت در جلسه علنى دیروز مجلس با توضیح شرایط 
و ویژگى هاى قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبى با توتال، 
گفت: مجموعــه تعهداتى که دولت با مصوبه شــوراى 
اقتصاد دارد، 12 میلیارد و 9 میلیون دالر اســت و اینکه 
گفته مى شود دولت رفته قراردادى بسته که در طول 20 
سال،50 درصد تولید میدان را به شرکت خارجى مى دهد، 

حرف نادرستى است.
بیژن زنگنه افزود: فرمودند به جاى توتال با یک شرکت 
خوشنام امضاکنید. خب این شرکت هاى خوشنام را به ما 
معرفى کنید. برویم انگلیس مى گویید روباه پیر، آمریکا 
هم که هیچ، فرانسه هم که اینطور مى گویید، پس چه 

کسانى بیایند؟ اگر قرار اســت ما با اروپایى ها کار کنیم 
قوى ترین آنها، فرانسه اســت، بعد هم فرانسه با چین

 آمده است.
وى افزود: چرا مى گویید کلک مــى زند؟ کلکى در کار 
نیست، شما اعتماد کنید، شما قابلیت هاى فرزندان جوان 

خود را باور کنید.
وزیر نفت یادآور شد: در آبان ماه سال 94 دولت مصوبه اى 
داشــت و براســاس قانون، نحوه اجرا،  الگو و ســاختار 
قراردادهاى نفتى را تصویب کرد. نهایتًا در این راستا ما 
مذاکرات و مباحث مربوط به عقد قرارداد را با شرکت هاى 

داخلى و خارجى شروع کردیم. 

بسیج، ُبعد نظامى خود را 
تقویت خواهد کرد

کلکى
 در قرارداد توتال نیست

پاسخ دهقان به ماتیس
اظهارات به  واکنش  در  دفاع  وزیر    میزان |

گفت:  آمریکا  دفاع  وزیر  ماتیس  جیمز  ایرانى  ضد 
و  بیمار  افراد  هذیان گویى  شبیه  اظهارات  اینگونه 
دهقان  حسین  پاسدار  سرتیپ  سردار  است.  تب دار 
اظهار داشت: وزیر دفاع و هیئت حاکمه آمریکا بهتر 
است به جاى تعیین تکلیف براى ملت هاى دیگر به 
فکر حل مسائل داخلى خود که  در آینده اى نه چندان 

دور دولت فعلى آمریکا را ساقط خواهد کرد باشد.

انتخاب رئیس دانشگاه آزاد
شــنیده ها حاکی است، رئیس    عصر خبر|
جدید دانشگاه آزاد انتخاب شده است. با تأیید عضویت 
فرهاد رهبر، فریدون عزیزي و محمد مهدي تهرانچی 
در هیئت امناي دانشــگاه آزاد، فرهاد رهبر به عنوان
رئیس جدید دانشــگاه آزاد به شــورایعالی انقالب 
فرهنگی معرفی خواهد شد. فرهاد رهبر سابقه ریاست 
بر دانشگاه تهران و عضویت شوراي انقالب فرهنگی 

را در کارنامه اش دارد.

سرنوشت آخرین داعشى ها
یکى از نیروهــاى مبارزه    جام جم آنالین |
با تروریسم عراق در اقدامى شجاعانه و منحصربه فرد 
شش نفر از عناصر تروریستى داعش را به هالکت رساند. 
این نظامى که «محمد قاسم» نام دارد با پوشیدن لباس 
تروریست هاى داعشى در بخش قدیمى موصل آنها را 
در کمین خود گرفتار کرد و به هالکت رساند. پس از این 
اقدام ســازمان مبارزه با تروریسم عراق به محمد قاسم 

ترفیع درجه داده است.

 36هزار ممنوع المعامله
  تسنیم| دادســتانى کل کشــور در ســال 
95 به دلیل مســائل مختلــف بیش از 36هــزار نفر را 
ممنوع الخروج و معامله و شماره حساب افزون بر 45هزار 
نفر را مسدود کرد. 15 بهمن سال 95، اداره کل حقوقى 
قوه قضائیه در پاسخ به یک پرسش حقوقى اعالم کرده 
است که دادستانى کل کشور حسب درخواست دادسراى 
عمومى، اقدام به ممنوع الخروج کردن افراد مورد تقاضاى 

بانک مرکزى مى کند و در این مورد حق مخالفت ندارد.

تفهیم اتهام 4 استاندار 
  ایلنا| 4 َتن از استانداران دولت یازدهم بخاطر 
تخلفات انتخاباتى در دادسراى کارکنان دولت، حاضر 
و تفهیم اتهام شــدند. در یکى دو روز اخیر استانداران 
زنجان، قزوین، همدان وخوزســتان به اتهام تخلفات 
انتخاباتى در انتخابات اردیبهشــت ماه سال جارى به 

دادسراى کارکنان دولت احضار و تفهیم اتهام شده  اند.

بازداشت زن هتاك
رئیــس کل دادگســترى    جام جم آنالین |
اســتان تهران گفت: با هوشــیارى عوامــل حفاظت 
دادگســترى اســتان تهران، خانمى که قرآن کریم را 
آتش زده بود بازداشت شد. غالمحسین اسماعیلى اظهار 
داشت: تصویر این خانم در شبکه هاى مجازى در حال 
آتــش زدن اوراق قــرآن کریــم منتشــر شــده 
اســت کــه بــا هوشــیارى عوامــل حفاظــت 
دادگســترى تهــران در حیــن ورود بــه یکــى از
 مجتمع هاى قضائى شناسایى و با دستور قضائى بازداشت 

شد.

رهبر جدید داعش کیست؟
روزنامه «الشرق االوسط» به نقل از منابع    میزان |
امنیتى عراقى گزارش داد که «ایاد عبدالرحمان العبیدى» 
و «ایاد حامد خلف الجمیلى» دو افسر ارتش عراق در زمان 
رژیم صدام گزینه جانشینى سرکرده داعش هستند. این 
منابع اظهار داشتند که ایاد العبیدى پس از سقوط رژیم 
صدام در سال 2003 به صفوف القاعده پیوست و در سال 
2015 پس از ریاست بر شوراى نظامى داعش به عنوان 
معاون بغدادى منصوب شد. ایاد الجمیلى هم از نزدیکان 

سرکرده داعش به شمار مى رود.

توئیتر

در تــازه ترین خبرســازى جریــان مخالــف دولت، 
رسانه هاى این طیف مدعى شده اند که حسن روحانى 
مشکل حنجره پیدا کرده اســت. این رسانه ها استدالل 
کرده اند که عدم حضور رئیس جمهور در نشســت اخیر
 وزارت صنعت که بنابر اعالم منابع خبرى به دلیل کسالت 
او بود، پس از توصیه پزشک متخصص به رئیس جمهور 

در مورد ناراحتى حنجره اش اتفاق افتاده است. 
به گزارش انتخاب، این شــایعات از زمان لغو سخنرانى 
رئیس جمهور در بجنورد در دوران انتخابات کلید خورد؛ 

هنگامى که  روحانى به دلیل سخنرانى هاى پى در پى 
و آتشین، دچار کسالتى اندك شده بود و پس از همایش 
انتخاباتى مشــهد، مجبور به لغو همایش بعدى خود در 

خراسان شمالى شد.
با این حال، یک منبع آگاه نزدیک به رئیس جمهور این 
خبر را از اســاس تکذیب کرد و گفت: «اخبار مربوط به 
ابتالى دکتر روحانى به ناراحتى حنجره واقعیت ندارد.»  
وى افزود: «این اخبار با واقعیت سازگار نیست و رئیس 

جمهور در صحت و سالمت کامل به سر مى برد.»

نماینده اصالح طلب مجلس دهم درباره پیشنهاد پست 
وزارت به محمدرضا عارف گفــت: بعید مى دانم بحث 

پست وزارت براى آقاى عارف مطرح باشد.
على نجفى نماینــده اصالح طلب مــردم بابل و عضو 
فراکسیون امید در رابطه با دیدار عارف با حسن روحانى 
به خبرآنالین گفت: فراکســیون امید جلساتى داشت 
تا به دولت براى معرفى یک کابینــه قوى کمک کند. 
هرچند از جزئیات جلســه آقاى عارف با رئیس جمهور 
اطالعاتى ندارم اما بــه نظر مى رســد دیدارهایى که 
در این راســتا صورت مــى گیرد در رابطه با تشــکیل

 کابینه اى کارآمد باشد. 
او در پاسخ به این ســئوال که آیا این دیدار مى تواند به 
معناى ارائه پیشــنهاد وزارت به عارف باشد گفت: بعید

 مى دانــم بحــث پســت وزارت براى آقــاى عارف 
مطرح باشــد؛ چرا که اگــر آقاى عارف مى خواســت 
تصــدى وزارتخانــه اى را به عهــده بگیــرد، قطعًا 
در دور اول ریاســت جمهــورى آقــاى روحانــى 
ایــن کار را مى کرد. قطعًا در شــرایط امــروز و حضور 
مؤ ثر او در خانــه ملت، چنین احتمالــى از ذهن به دور

 است. 

ســید عزت ا... ضرغامــى، رئیــس پیشــین ســازمان صــدا و ســیما در اینســتاگرامش از دیــدار تصادفى با 
حجــت االســالم و المســلمین قرائتــى و 

صحبت هاى جالب او پستى منتشر کرد.
ضرغامى نوشــت: اوایل هفته جارى به طور 
تصادفى در یکــى از نهاد ها با آقــاى قرائتى 
برخــورد کردیم. یقه  مــن و دکتــر مخبر را 
گرفت و گفــت حتمًا باید نــکات مهمى را به 
شــما تذکر دهم. جایى براى نشســتن نبود. 
همانجــا روى چمن هــا نشســت و گفــت 
کفش هــا و جوراب هایتان را هــم درآورید و 
راحت به حرف هایم گوش کنید! به شــوخى 

مى گفت حاال جزو پا برهنه ها هستیم !
مثل همیشه حرف هاى شیرین و سازنده زد و از 
دغدغه هایش در مورد هدر رفتن ظرفیت هاى 
عظیم کشــور و ضرورت تحول بنیادین و نه 

شعارى در دستگاه هاى تبلیغى به ویژه در سازمان روحانیت گفت. معتقد بود که حوزه هاى علمیه در کادرسازى و تربیت 
طالب فاضل و دردمند و آشنا با نیازهاى واقعى و روزمره مردم و به ویژه روش هاى روانشناسانه براى تربیت دینى اقشار 
مختلف دچار کم کارى و عقب ماندگى هستند. خوشبختانه پس از گذراندن یک کسالت طوالنى حالش خوب بود و با 

طنزهاى دسته اول منشورى و غیرمنشورى! حال ما را هم خوب کرد.

پى نوشت:
آقاى قرائتى جزو سرمایه هاى ملى است. معتقدم همانطور که نتوانسته ایم بهشتى و مطهرى تربیت کنیم، همانطور 
هم نمى توانیم مثل آقاى قرائتى، درســت با همین خصوصیات و توانمندى ها، به راحتى تربیت کنیم و تحویل جامعه 

دهیم... 
آخوند باید مردمى باشد، نگاه از باال به پایین نداشته باشد، خوش اخالق باشد، اصل را بر جذب بگذارد، تکبر نکند، با 
مردم راه برود و زبان مردم و به تعبیر قرآن لسان قوم را بداند،آنان را از دین نترساند و با همه وجود بداند که کارکرد دین 

آرامش بخشى به روح و روان مردم است.

نماینده ولى فقیه در خراسان رضوى  گفت: یکى از 
مسائلى که در جامعه امروز با آن روبه رو هستیم، 
دخالت بیش ازحد زنان در مســائل اقتصادى و 
فعالیت هاى اقتصادى همسر اســت که از نظر 

اسالم مذموم است.
آیت ا...علم الهــدى امام جمعه مشــهد با بیان 
اینکه وظیفه اصلى زن، مدیریت خانه و همســر 
اســت، اظهار داشــت: زن باید بتواند همســر 
خود را از لحــاظ فرهنگى، اخالقــى، ارتباطات 
اجتماعى و مســائل مختلف مدیریت کند و این 
مدیریت، مهمتر از مدیریت خواب و خوراك مرد

 است.
او افزود: یکى از مســائلى کــه در جامعه امروز 
با آن روبه رو هســتیم، دخالــت بیش ازحد زنان 
در مســائل اقتصادى و فعالیت هــاى اقتصادى 
همسر است که از نظر اســالم مذموم است زیرا 
مشــکالت اقتصادى و بیرونى نباید به هیچ وجه 

به زن منتقل شود.
عضو مجلس خبــرگان رهبرى ادامــه داد: زن 
باید مرد را به گونــه اى مدیریت اخالقى کند که 
شوهرش به غیراز او به زن دیگرى منعطف نشود.

او با اشــاره به اینکه هر نوع ارتباط با نامحرم به 
هر سبکى خطر دین و اخالق دارد، گفت: از نظر 
پیامبر (ص)، بهترین زنان، زنانى هســتند که دو 
خاصیت داشته باشند، اول اینکه محور اصلى آنان 
خانواده باشد و دوم اینکه حتى االمکان ارتباط با 

مرد ها را به حداقل برساند.
علم الهــدى افزود: متأســفانه کثــرت ارتباط 
و اختــالط در جامعــه کنونى، موجــب ایجاد 
آســیب ها و مشــکالتى در ارتبــاط زن و مرد 

شده است.

روایت ضرغامى از طنزهاى قرائتى

چرا عارف با روحانى دیدار کرد؟

وظایف زن از 
دیدگاه علم الهدى

رئیس جمهور ناراحتى حنجره ندارد
وزیــر خارجه عمــان صبح دیــروز وارد تهران شــد. 
«یوسف بن علوى» وزیر خارجه عمان با حضور در محل 
نهاد ریاست  جمهورى با حســن روحانى رئیس جمهور 
کشــورمان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار نیز طرفین 

درباره مســائل دو جانبه و مورد عالقه با یکدیگر گفتگو 
کردند. آنچــه در این میان جلب توجه مــى کرد، نحوه 
لباس پوشــیدن بن علوى بود که با قبل کامًال متفاوت 

شده بود. 

طرح توقف قراردادنفتى با توتال به دلیل کم شــدن تعداد 
امضاهاى طراحان آن از دستور کار مجلس خارج شد. 

پیش از رأى گیرى درباره موافقت یا رد طرح ســه فوریتى 
توقف قراردادنفتى با توتال، محمدحسین فرهنگى اعالم 
کرد به دلیل اینکه برخى از طراحان امضاهاى خود را پس 
گرفته اند و تعداد این امضاها به کمتر از 15 امضا رسیده است 

و عمًال دیگر طرح محسوب نمى  شود، از دستور خارج است.
همچنین در جریان بررسى موافقت یا رد سه فوریت طرح 
توقف قرارداد نفتى، بین نمایندگان مجلس درگیرى لفظى 
ایجاد شد.  در هنگام بررسى موافقت یا رد سه فوریت طرح 
توقف قرارداد نفتى با توتال، مصطفى کواکبیان که در مخالفت 
با سه فوریت طرح توقف قراردادنفتى با توتال در حال صحبت 
بود، اعالم کرد: هنگامى که من امضاهاى این طرح را دیدم 
فکر کردم فراکسیون روحانیت این طرح را داده است. امضاى 
هشــت الى 9 روحانى پاى این طرح بود. گویا روحانیون در 

زمینه نفتى هم تخصص پیدا کرده اند.
در این هنگام حجج اسالم ذوالنور، موسوى الرگانى، سالک 
و احد آزادیخواه، خواهان تذکر شــدند. ذوالنور نیز به سمت 
صندلى رئیس مجلس که على مطهرى بر آن نشسته بود، 
رفت و کواکبیان همچنان به صحبت هاى خود ادامه مى داد.

ذوالنور بعد به ســمت صندلى کواکبیان رفــت و فریاد زد 
احمقیت خود را ثابت کردى که کواکبیان در جواب پشــت 
میکروفن گفت: اگر قرار بر توهین باشــد من هم توهین 

کردن بلدم.
با متشنج شدن صحن، برخى دیگر از روحانیون مجلس نیز 
به سمت صندلى کواکبیان رفتند. تابش و حسین زاده براى 
جلوگیرى از درگیرى فیزیکى به سمت صندلى کواکبیان 
رفتند. از طرف دیگر کریمى قدوســى نیز به سمت صندلى 
کواکبیان آمد که در این حین دکمــه پیراهن تابش کنده 
شد. هنگام  دور کردن کریمى قدوسى از صندلى کواکبیان، 
او خطاب به عارف گفت که فقط آنجا نشســته  اى و هیچ 

کنترلى ندارى.
ســرانجام پس از تذکر ذوالنــور و اعتــراض او به توهین 

کواکبیان به روحانیت، على مطهرى که ریاســت جلســه 
را برعهده داشــت گفت: منظور آقاى کواکبیــان این بود 
که تمام امضــا کننــدگان از اعضاى کمیســیون انرژى 
نیستند. به نوشــته ایلنا، کواکبیان گفت: من قصد توهین 
نداشــتم و حتى گفتم آقاى مازنى مخالف این طرح است 
تا این شــائبه پیش نیاید که قشــر روحانــى مخالف این

 قرار داد است.

همچنین نصرا... پژمانفر در تذکر آیین نامه اى با اســتناد به 
ماده 79 آیین نامه داخلى مجلس شــوراى اسالمى نسبت 
به اظهارات کواکبیان گفت: آقاى کواکبیان اگر نگاهى به 
گذشته مجلس مى کردید متوجه مى شدید چیزى که باعث 

شد کار را جلو ببریم روحانیت بود.
نماینده مشــهد و کالت در مجلس شــوراى اســالمى
 بر همین اساس تأکید کرد: شهداى روحانیت در طول تاریخ و 

قبل از انقالب پاى هیچ معاهده  اى که باعث شده باشد بخشى 
از اموال به تاراج رود؛ امضا نکرده اند لذا برخى افراد مى خواهند 
با الگوى غربى، روحانیت را کنار بزنند و به آنها حمله مى کنند. 
بسیارى از دوستان روحانى که در حوزه نفتى اظهارنظر کردند 
از سال 81 تخصص داشــتند که نمونه آن آقاى آزادیخواه 
کارشناس ویژه پارس جنوبى بود؛ لذا خود شما بگویید چه 

تخصصى در حوزه نفت دارید.

به نوشــته خانه ملت، پژمانفر ادامه داد: خواهشــمندیم به 
رفتار پوپولیستى که برخى افراد در مجلس دارند و توهین به 
روحانیت و جریان هاى سیاسى مى کنند رسیدگى شود. آقاى 
مازنى نیز که مخالف طرح بود از روحانیت مجلس بود لذا نباید 

روحانیون موافق با طرح متهم شوند.
اظهارات مطهرى

على مطهرى همچنین در پاســخ به تذکــر آیین نامه اى 
نصــرا... پژمانفر گفــت: اظهــارات کواکبیــان توهین 
بــه روحانیت نبود و ارادت ایشــان به این قشــر روشــن

 است.
نماینده تهران، رى، شــمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شوراى اسالمى بر همین اساس تصریح کرد: اکثر 
روحانیونى که طرح توقف قرارداد توتال را امضا کرده اند از 
روحانیون کمیســیون انرژى بودند و البته احترام به جایگاه 

روحانیت امر واجبى است.
نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى در پایان خاطر نشان 
کرد: البته اظهــارات آقاى کواکبیان با کنایــه همراه بود و 
موضوع مهم این اســت که یک طرح حتماً نباید توســط 
متخصصان آن زمینه در کمیسیون مربوطه به امضا برسد 
و دنبال شــود؛چرا که طبق قانون ارائــه طرح ها در حوزه 

تخصصى کمیسیونى نیست.

3 فوریت چگونه لغو شد
به گزارش آفتاب نیوز؛ طرح سه فوریتى الزام دولت به رعایت 
مصالح و منافع ملى در قراردادهــاى نفتى و گازى در قالب 
الگوى جدید قراردادهــاى نفتى (IPC) در دســتور کار 
جلسه علنى صبح دیروز مجلس قرار گرفت.على مطهرى
 رئیس مجلس بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان گفت: 
براى طرح ســه فوریتى احتیاج به رأى دو سوم نمایندگان 
حاضر در مجلس است یعنى باید 184 نفر به این طرح رأى 
دهند تا به تصویب برســد.در این هنگام و قبل از درگیرى، 
مطهرى گفت: ظاهراً برخى از امضا کنندگان امضاى خود را 

پس گرفته اندکه دیگر نیازى به رأى گیرى نیست.

 طرح 3 فوریتى از دستور کار خارج شد

درگیرى شدید در مجلس بر سر قرارداد توتال

تیپ جدید وزیر خارجه عمان در دیدار با روحانى!

96 
/تیر

ران
ه ته

ان ب
 عم

رجه
ر خا

 وزی
سفر

94 
فند

/ اس
ران

ه ته
ان ب

 عم
رجه

ر خا
 وزی

سفر



اجتماعاجتماع 03032985 سال چهاردهمپنج شنبه  22 تیر ماه   1396

معاون پارلمانى رئیس جمهور از بررسى الیحه وکیل خانواده 
در کمیســیون هاى تخصصى دولت خبــرداد و گفت: در 
بحث هاى مربوط به وکالت نظر وکالى کشور را مى گیریم.
حســینعلى امیرى، در گفتگو با ایلنا، درباره سرانجام طرح 
وکیل خانواده و بیمــه وکالت گفت: ایــن موضوعات در 
زمینه  حقوق شــهروندى اســت. وکیل حق مردم است و 
یکى از حقوقى است که قانون اساسى براى مردم در نظر 

گرفته است.
معاون پارلمانى رئیس جمهور افزود: موضوع وکیل خانواده 
و بیمه وکالت در کمیسیون هاى تخصصى دولت در حال 
بررسى است منتهى هنوز به صحن دولت نیامده است. ما 

در بحث وکالت و کانون وکال به عنوان قدیمى ترین نهاد 
دموکراسى کشور مشورت مى کنیم و در بحث هاى مربوط 
به وکالت نظر وکالى کشور را مى گیریم کما اینکه راجع به 
الیحه وکالت نیز حسب دستور رئیس جمهور ما با کانون 
وکالى مرکز و برخى از استان ها جلسه داشتیم و مشورت 
کردیم و نظر آنهــا را گرفتیم و به نظــرات آنها ترتیب اثر

 دادیم.
او تأکید کرد: نهاد وکالت براى دولت تدبیر و امید مهم است 
حق داشتن وکیل براى این دولت مهم است. آقاى روحانى به 
عنوان رئیس جمهور و رئیس دولتى که خود یک حقوقدان 

است در این خصوص اهتمام ویژه اى دارد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش با اشاره به اینکه با احیاى 
سازمان ملى جوانان مسئله بیکارى جوانان، متولى پیدا 
خواهد کرد، گفت: سیاسى دانستن این سازمان تعبیرى 

است که خیانت به کشور و منافع ملى است.
محمدرضا رستمى در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه 
مســئله اصلى جوانان، بیکارى و رفع فورى آن و حضور 
مؤثر در سطوح مختلف اجتماعى و اقتصادى است، این 
سازمان با پرداختن به این دو سطح اساسى و با رویکرد 
سیاستگذارى و برنامه ریزى و هماهنگى بین بخش هاى 
مختلف براى تجمیع منابعشان و حرکت هدفمند در یک 

جهت تشکیل مى شود. 

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: 
ضرورت دارد که این سازمان با اختیارات قانونى و منابع 
جدید تشکیل شود تا بتواند گروه 15 تا 30 سال جوان را 

براى یک زندگى موفق آماده کند.
رستمى با تأکید بر اینکه فراغت جوانان در سنین مختلف 
هم اقتضائات خاص خودش را دارد و هیچ کجا در کشور 
متولى و برنامه ریزى در این موضوع نیســت و در واقع 
مسئله   رها شده است،گفت: آســیب هاى اجتماعى که 
گریبانگیر جامعه ما شــده است ریشــه در عدم وجود 
سیاســت هاى فراغتى دارد و باید به صــورت جدى در 

سازمان ملى جوانان به آن توجه شود.

موضوع فراغت جوانان در 
کشور   رها شده است

الیحه وکیل خانواده 
در حال بررسى است

راه اندازى دانشگاه سالمندان
رئیس دبیرخانه شـوراى ملى سـالمندان از راه اندازى 
دانشگاه نسـل3 ویژه سـالمندان در آینده نزدیک خبر 
داد. محسن سلمان نژاد اظهار داشت: در این دانشگاه، 
اسـاتید دانشـگاه یـا افـراد داراى تجربه و دانـش، به 
سـالمندان، مهارت ها و آمـوزه هـاى الزم را آموزش 
مى دهنـد و مباحـث مختلفى ماننـد ادبیـات، رایانه و 
مدیریت تدریـس مى شـود. وى افـزود: الگـوى این 
دانشگاه پیش از این در رفسنجان و زاهدان به صورت 

آزمایشى اجرا شده است.

هزاران ُتن زباله را سوزاندند
یک ماه اسـت سـوختن هـزاران ُتـن زباله در سـایت 
بازیافـت زبالـه غـرب اسـتان گلسـتان واقـع در 22 
کیلومترى شمال شهرسـتان آق قال، سالمت مردم و 
محیط زیست منطقه را با خطرى جدى مواجه ساخته 
به طورى که دود ناشـى از سـوختن هـزاران تن زباله 
که در مسـاحتى حدود 50 هکتـار و تا ارتفاع سـه متر 
انباشته شده، وضعیتى مشـمئزکننده در منطقه ایجاد 

کرده است.

3 درصد پزشکان حذف شوند
غالمعلى عکاشه رئیس سابق انجمن جراحان ارتوپدى 
 ایران  بـا بیان اینکه جامعه پزشـکى سـالمت مردم و 
جامعـه را مى خواهد، افـزود: اگر 3 درصد از پزشـکان 
به عمد یا غیر عمـد خالف هایى را مرتکب مى شـوند 
سازمان نظام پزشکى باید در این موارد ورود پیدا کرده و 
با توقیف، تنبیه  یا حتى اخراج باعث خراب شدن وجهه  

دیگر پزشکان در جامعه نشود.

3 میلیون مهاجر در ایران
احمد محمـدى فر مدیـر کل امـور اتبـاع و مهاجران 
خارجى وزارت کشور گفت: طبق آخرین آمار سازمان 
ملل، حدود سـه میلیـون مهاجـر به صـورت قانونى و 

غیرقانونى در ایران زندگى مى کنند.

سرنوشت ماهى هاى هامون
تاالب هامون مانند هر سـال با شـدت گرفتن بادهاى 
120 روزه و افزایش دماى سیسـتان در ایام تابسـتان 
رو به خشـکى مى رود و ماهى هاى موجود در بستر آن 
در شرایط بدى به سر مى برند. در همین راستا تاکنون 
بیش از صدهزار قطعـه بچه ماهى زنـده از این تاالب 
جمع آورى و به استخرهاى پرورش ماهى منتقل شده و 
ماهى هاى «هرز» نیز توسط صیادان منطقه به صورت 
خشک شـده جمع آورى شده اسـت تا به کارخانه هاى 
تولید پودر ماهى ارسال شـود و این مردم از این طریق 

درآمدى براى خود کسب کنند.

96 سال دیگر خانه مى خرید!
گـزارش وزارت راه و شهرسـازى نشـان مى    دهـد 
خانواده هاى طبقه متوسط براى خرید خانه باید حداقل 
یک سوم درآمد ماهیانه شان را به مدت 96 سال پس انداز 
کننـد در حالى کـه آرزوى خریـد خانه در کشـورهاى 
توسعه یافته با پس انداز 14سـاله یک سوم درآمد رنگ 
واقعیت مى گیرد. همچنین گزارش تکمیلى مرکز آمار 
ایران هم نقل مى کنـد حداقل 0/4 درصـد از جمعیت 
ایران در کپر و چادر زندگى مى کنند و در مقابل شـش 
میلیون نفر در وضعیتى قرار دارند که مى توانند ویالى 
شخصى در اختیار داشته باشند. بر اساس گزارش اتاق 
بازرگانـى تهران، 40 میلیـون تومان فاصلـه درآمدى 

میان دهک اول و دهم کشور وجود دارد.

ورود 2 کتاب جدید به مدارس
حجت االسالم والمسلمین محى الدین بهرام محمدیان 
رئیـس سـازمان پژوهش و برنامـه ریزى آموزشـى از 
ورود دو عنوان کتاب جدید بـراى اولین بار به مدارس 
خبـر داد و گفـت: امسـال دو  کتـاب جدید «انسـان و 
محیـط زیسـت» و «تحلیـل رویکـرد فرهنگـى» در 
پایـه یازدهم بـراى اولیـن بـار وارد گردونه آموزشـى 

مى شود.

چرك نویس

یکسال از زمان تشکیل فراکسیون زنان در مجلس دهم 
گذشته و به همین بهانه جام جم آنالین در گفتگویى با 
طیبه سیاوشى شاه عنایتى عضو این فراکسیون به کارنامه 
کارى زنان در مجلس و فعالیت هاى فراکسیون بانوان 
در خانه ملت پرداخت. بخشى از این گفتگو را مى خوانید:

آیا نســبت به بهبود ســطح عدالت 
اجتماعى زنان، طرحى که در اولویت 
فعلى بانوان مجلس باشــد در دست 

دارید؟
بله. موضوعى که فراکسیون متبوع ما تاکنون با نهادهاى 
مدنى هم آن را در میان گذاشــته موضوع خروج زنان از 
کشور بدون اذن شوهر و اصالح ماده 18 قانون گذرنامه 
است. این طرح ظرف چند روز آینده در مجلس با قید دو 
فوریت مطرح خواهد شد و ما امیدواریم مورد توجه صحن 

و نمایندگان مرد مجلس واقع شود.
در این خصوص تا چه میزان موضوع 

مورد مطالعه قرار گرفته است؟ 
در جلسه اى که براى اصالح قانون خروج زنان از کشور 
بدون اذن همسرانشان برگزار شد مسائل شرعى و فقهى 
مد نظر قرار گرفت. کارشناسانى که در این جلسه حاضر 
بودند بر اصول فقه اشراف کامل داشتند، مسائل را طورى 
تعریف کردیم که بتوانیم نظر مساعد شوراى نگهبان را 
بگیریم. در این رابطه در جلســه اخیر فراکســیون زنان 
مجلس باحضــور مســئوالنى از اداره گذرنامه، دیوان 
عالى کشــور، دولت و مجلس در محل فراکسیون زنان، 
تصمیم گرفته شــد موارد ضرورى را تعریف کنیم و این 

کار را کردیم.
یعنى تاکنون قانونى در این خصوص 
نداشــته ایم و این طرح با چه هدفى 

پیگیرى مى شود؟
تا این زمان قانونى در ارتباط با خروج زنان از کشور بدون 
اذن شوهر به تصویب نرسیده است، اما هدف این است 
که زنان زمانى که در خانواده مشکل پیدا مى کنند، بتوانند 
با مجوز دادســتان محل یا مراجع دیگر مشکل خود را 

حل کنند. این مراجع باید تا 72 ســاعت نظر خودشان 
را اعالم کنند و چنانچه اعالم نکنند، این زنان مى توانند 
به دادگاه مراجعه کنند. مقرر شــد، مرکز پژوهش هاى 
مجلس موضوع را بررســى و نظر خــود را اعالم کند، 
پس از آن این مســئله در صحن علنــى مجلس مطرح 
شود و در نهایت تصمیم  گیرى نهایى به شوراى نگهبان 
سپرده شود. در حال حاضر این قانون فقط شامل زنانى 
مى شود که در شرایط خاص مجبور باشند از کشور خارج 

شوند.
یکى از مسائلى که حتى در حال حاضر 
هم جزو معضالت زنان محســوب 
مى شود، بحث کودك همسرى است 
آیا فراکسیون در این مورد اقداماتى 

مبذول داشته است؟
این هم یکى دیگر از آسیب هاى اجتماعى حوزه زنان به 
شمار مى آید لذا تالش کردیم نظر قطب هاى مذهبى و 

صاحبنظران را در این خصوص جلب کنیم. در حال حاضر 
 دخترانى با سن 13 سال در روستاها به شکل غیر رسمى 
ازدواج کــرده اند اما چون با اذن پدر بــوده نمى توان به 
راحتى به این حریم ورود کرد. اما تالش داریم سن ازدواج 
را به 15 سال که یک قول فقهى مشهور هم در این مورد 
داریم افزایش دهیم و تا اندازه اى نظر علما را هم در این 
باره جلب کردیم. این موضوع هم در مرکز پژوهش ها در 

حال بررسى است.

دبیر ستاد مرکزى اطالع رسانى داروها و سموم سازمان 
غذا و دارو گفت: استان هاى سیستان و بلوچستان، خراسان 
و کرمان 75درصد از آمار فوتى بــر اثر گزیدگى جانوران 

سمى را به خود اختصاص داده اند.
یســنا به منش در خصــوص میزان گزیدگــى جانوران 
ســمى در مناطق کویرى چون استان خوزستان گفت: با 
شروع فصل گرما جانوران سمى چون عقرب در مناطق 
گرمسیرى نمود بسیارى پیدا مى کنند این درحالى است 
که بر اساس آمار ارســالى از دانشگاه هاى علوم پزشکى 
کشور در نیمه اول سال 1395 تعداد چهار هزار و607 مورد 
گزیدگى توسط جانوران سمى در مراکز درمانى کشور ثبت 
شده است که 10 درصد از کل مسمومیت هاى گزارش شده 
را شامل مى شود. دبیر ستاد مرکزى اطالع رسانى داروها 

و سموم سازمان غذا و دارو خاطر نشان کرد: در نیمه اول 
سال 95 دانشگاه علوم پزشکى اهواز در مناطق گرمسیرى 
خوزستان با سه هزار و427 مورد گزیدگى بیشترین مقدار 
گزیدگى را درمیان دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور به 
خود اختصاص داده است. ازاین میان عقرب گزیدگى با 77 
درصد موارد گزش در رتبه اول، مار گزیدگى با 20 درصد 
موارد در رتبه دوم و زنبورگزیدگى با 2 درصد موارد در رتبه 

سوم قرار دارد.
وى در خصوص آمار فوتیان ناشــى ازمســمومیت هاى 
گزیدگى افزود: متأ سفانه از میان این مسمومیت ها مواردى 
ازمرگ هم مشاهده شده است که 75 درصد از این موارد 
مربوط به ســه استان خوزستان، سیســتان و بلوچستان 

وکرمان است.

توضیحات عضو فراکسیون زنان مجلس درباره نقش پارلمان براى حل 2 مشکل زنان؛  

 تالش داریم سن ازدواج دختران از 13 به 15 سال افزایش یابد 

طرح خروج زنان بدون اذن شوهر 
به زودى در صحن مجلس    

مدیرکل دفتر زیســت بوم هاى دریایى سازمان حفاظت 
محیط زیســت در گفتگو با مهر، ضمن اعــالم اینکه 
کوسه نهنگ یکى از گونه هاى در معرض خطر انقراض 
است اظهار داشت: متأسفانه سوار شدن بر کوسه نهنگ ها 
محدود به آن یک بار که فیلمش در شبکه هاى اجتماعى 
گسترده شد نبوده اســت و این اقدام که مکرر هم شده 
مصداق حیوان آزارى است و ما هم به همین دلیل نگران 

شدیم.
داوود میرشکار گفت: مکرر شــدن این اتفاق به حیوان 
آسیب مى رساند و صدا و سیما هم متأسفانه طورى قلمداد 
کرده که این کار عجیب و شجاعانه اى است در حالى که 
اگر در اینترنت جستجو کنید افراد بى شمارى اینگونه شنا 
کرده اند و عکس گرفته اند اما مالحظاتى که یک گردشگر 

باید داشته باشد را در برخورد با این گونه رعایت کرده اند.
وى توضیح داد: هرجاى دنیا که از این گونه داشته باشند، 
با توجه به اینکه حیوانى در معرض خطر انقراض اســت 
براى آن یکسرى ویژگى هاى حفاظتى قائل هستند. مثًال 

گردشگران با آن شــنا مى کنند غواصى مى کنند و از آن 
تصویر تهیه مى کنند که البته آن هم قوانین و ضوابطى 
دارد. مثًال فاصله اى مشخص را باید حفظ کنند، دوربین در 
صورت اینها نباید فلش بزند و حتى اگر با قایق، دوِر کوسه 
نهنگ تردد مى کنند باید فاصله ایمن را در نظر بگیرند که 

به این گونه آسیب نرسانند.

مدیرکل دفتر زیســت بوم هاى دریایى سازمان حفاظت 
محیط زیســت تأکید کرد: وقتى در فضاى مجازى یک 
صیاد ما مى رود و روى کوسه نهنگ مى پرد و این را یک 
عمل شجاعانه قلمداد مى کند این متأسفانه بابى مى شود 
تا هرکسى به خودش اجازه دهد که این اتفاق را رقم بزند 
و نام خود را در فهرست افراد شجاع منظور کند. در حالى 
که سوار شدن بر گونه اى که هیچ خطرى براى هیچکسى 

ندارد چه شجاعت و مزیتى مى تواند داشته باشد؟ 
وى افزود: اگــر فیلم هاى قدیمــى را ببینید روش صید 
این گونه جانورى در گذشــته که به اهمیت آن پى نبرده 
بودند همین بوده اســت؛ یعنى ســوارش مى شدند و با 
چاقو آن را از بیــن مى بردند. اما اکنون چــون گونه در 
معرض خطر انقراض اســت، صید هر یک عدد آن 30 
میلیون تومان جریمه دارد و مــا در چند موردى که صید 
این گونه دیده شــده کارهاى اطالعاتى را انجام داده ایم 
و متخلف پیدا مى شــود و به مراجــع قضائى نیز معرفى 

مى شود.

واکنش مقام ارشد سازمان حفاظت محیط زیست به فیلمى که در فضاى مجازى پخش شده است:

 نهنگ سوارى، مصداق حیوان آزارى است
رئیس انجمن جراحان پالستیک با بیان اینکه روزانه 
حدود 300 عمل جراحى زیبایى بینى در تهران انجام 
مى شود، گفت: متأسفانه در سال به طور متوسط 20 هزار 

عمل جراحى بینى در تهران صورت مى گیرد.
سیدابوالحسن امامى، در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه افراد 
غیرمتخصص جراحى زیبایى نیز عمل بینى را انجام 
مى دهند اظهار داشت: به دلیل اینکه عمل جراحى بینى 
توسط همه افراد از غیرپزشک گرفته تا جراح عمومى، 
متخصص گوش وحلق و بینى، دندانپزشک و... انجام 
مى شــود، نمى توان آمار خیلى دقیقــى از عمل هاى 

جراحى بینى به دست آورد.
امامى با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در ترویج عمل هاى 
جراحى زیبایى تصریح کرد: برخى از پزشکان با حضور 
در برخى از برنامه هاى صدا و ســیما و پرداخت مبلغى 
پول به تبلیغ و ترویج عمل جراحى زیبایى از جمله عمل 

بینى مى پردازند.
وى تأکید کرد: امروز ما با اپیدمى جراحى زیبایى مانند 
عمل بینى، ساکشــن، بوتاکس و... مواجه هســتیم 
که تبدیــل به معضلى بــراى جامعه ما شــده و بهتر 
است راهکارهاى مناســبى براى مقابله با این معضل

 اندیشیده شود. 

بعضى ها فکشان ر ا زاویه دار مى کنند! 
امامى  درباره عمل جراحى زیبایى زاویه دار کردن فک 
صورت اظهار داشــت: این عمــل جراحى متقاضیان 
معدودى دارد که شاید در ماه به دو عدد هم نرسند، حتى 

آمار این جراحى در دنیا نیز کم است.
او با بیان اینکه افرادى که دست به چنین جراحى هایى 
مى زنند مبتال به اختالل بادى دیسمورفیک هستند، 
تصریح کرد: این افراد به دلیل مســائل شخصیتى که 
دارند؛ تصمیم به انجام این اعمــال جراحى مى زنند. 
برخى از آنها به تقلید از یــک چهره یک بازیگر گمان 
مى کنند که زاویه فک شان کوچک است و قصد دارند 

آن را بزرگ کنند.
وى خاطرنشان کرد: نحوه این عمل بسیار سخت است 
و ممکن است عوارض بســیار بدى را به همراه داشته 
باشد و تنها یکسرى از جراحان متبحر پالستیک اقدام 
به انجام چنین عملى مى کنند، البته پزشکان متخصص 
جراحى پالســتیک نیز عمدتًا تمایلى به انجام اعمال 

غیرضرورى ندارند .

انتقاد رئیس انجمن جراحان پالستیک از اپیدمى زیبایى:

صدا و سیما هم از جراحى بینى حمایت مى کند!
رکورد داران بیشترین گزیدگى توسط جانوران سمى

آنها یــک خانــواده معمولى هســتند؛ مثل خیلى 
از خانواده هــاى دیگر. براى ســالمتى فرزند تازه 
متولدشده شان نذر کرده اند و حاال چند روز است که 
نذرشان دو تا مخزن پالستیکى 5000 لیترى شده و 
براى ساخت آبشخور حیات وحش تشنه در مناطق 
شمش و سرخابى استان یزد استفاده مى شود. حاال 
شکرانه سالمتى تولد نوزاد دختر این خانواده، سیراب 
شدن حیات وحش این دو منطقه است. اعضاى این 
خانواده البته تمایلى به معرفى خودشان ندارند اما با 
این حال عموى بزرگ این نوزاد راضى شده با جام 
جم آنالین به گفتگو بنشیند . بخشى از اظهارات او 

را مى خوانید:

■ فکر مى کنم که هدف همه نذرها یکى اســت، 
یعنى انجام یک کار خیر. یعنى هرکسى نذر مى کند 
مى خواهد یک کار خیرى را در راه خدا انجام بدهد. 
ما هم درهمین راستا تصمیم گرفتیم هزینه اى را که 
براى انجام کار خیر و شکرانه ســالمتى نوزادمان 

درنظر گرفته بودیم، نذر طبیعت کنیم.

■ االن حیات وحش ما وضع خوبى ندارد. بى آبى به 
آنها بیشتر از همه ضربه زده است. اگر کسى ذره اى 
دلش براى طبیعت بســوزد، حتماً بــه فکر کم آبى 
مى افتد. ما باید براى حفــظ طبیعت و حیات وحش 

کشورمان، از جان مایه بگذاریم.

■ من پیشــنهاد دادم و برادرم و همسرش که پدر 
و مادر این نوزاد هستند پیشــنهادم را قبول کردند 
و در این کار خیر شریک شــدند و مبلغى حدود سه 
میلیون و 800 هزارتومان بــراى خرید دو مخزن 
آب هزینه کردند. این مخازن ذخیره آب بیشــتر در 
همان محل چشمه هاى طبیعى به دو صورت نصب 
مى شوند؛یا سنگ و سیمان یا منبع پالستیکى. بعد 
در فصل زمســتان و بهار این مخازن پر مى شوند 
و در فصل هاى کم آب تــر و گرم، با لوله کشــى و 
نصب شناور، آب را در یک آبشــخور براى استفاده 
حیات وحش پخش مى کنند. ظرفیت مخازن به طور 

معمول ده هزارلیتر است و تا سه ماه جوابگو است.

■ یک بــار یک نفر کــه مــن را از طریق صفحه 
اینستاگرامم مى شناخت، گفت که دوست دارد براى 
خیرات پدرش که فوت کرده و محیط بان بوده کارى 
انجام بدهد. خیلى تأکید داشت که حتماً یک کار خیر 
در طبیعت باشد، چون پدرش به طبیعت عالقه مند 
بوده. همانجا به فکرم رســید که این نذر طبیعت را 

عمومى تر بکنم  چون واقعاً یک نیاز است. 

برکت کودك تازه به دنیا آمده
طبیعت را سیراب مى کند

10 هزار لیتر آب 
براى حیات وحش تشنه
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آغاز مقاوم سازى 3500 مسکن 
روستایى در اصفهان

مقاوم سازى بیش از سه هزار و 500 مسکن روستایى در 
استان اصفهان امسال آغاز شده است.

معاون بازسازى و مسکن روستایى اداره کل بنیاد مسکن 
انقالب اسـالمى اسـتان اصفهان گفت: مقاوم سـازى 
سه هزار و 584  واحدمسکونى روسـتایى  با 34 میلیارد 
و 748میلیون تومان تسـهیالت بنیاد مسـکن در سال 

جارى آغاز شده است.
محسـن قـوى بیان بـا اشـاره بـه اجـراى طـرح هاى 
مقـاوم سـازى در شـهرها و روسـتاهاى کمتـر از 
25 هزار نفـر جمعیت افزود: شهرسـتان هاى اصفهان، 
فالورجان،لنجـان و مبارکـه بـه ترتیـب در ایـن مدت 
بیشـترین تعداد واحد مقاوم سـازى روسـتایى اسـتان 

اصفهان را دارند.
به گفته وى، امسـال 182میلیارد و 300میلیون تومان 
تسهیالت نوسازى مسـکن روسـتایى در قالب 9 هزار 
و850 فقره وام 18 و 20 میلیون تومانى ابالغ شده است.

ابقا شدن هیئت رئیسه
 مجمع نمایندگان استان 

اعضاى هیئت رئیسه مجمع نمایندگان استان اصفهان 
ابقا شدند.

در این نشسـت با حداکثر آراء مأخـوذه، اعضاى مجمع 
نمایندگان اصفهان ابقا شدند و اعضاى مجمع به ابقاى 
هیئت رئیسـه قبل رأى مجـدد دادند. بر این اسـاس، با 
انصراف ابوالفضل ابوترابى نماینده نجف آباد، تاج الدین 

به عنوان خزانه دار این مجمع انتخاب شد.

زیبایى هاى حجاب در دهکده 
زاینده رود به نمایش در آمد

مدیـر عامـل سـازمان عمـران زاینـده رود از برگزارى 
نمایشـگاه حجاب و عفـاف با عنـوان حجـاب برتر در 

دهکده تفریحى - فرهنگى عمران زاینده رود خبرداد.
محسـن خلیلى اظهارداشـت: دهکـده عمـران زاینده 
رود یک مرکز فرهنگى - تفریحى اسـت که مسافران 
وگردشگران از اقصى نقاط کشور به این دهکده عزیمت 

مى کنند. 
وى افزود: برگزارى نمایشگاه با موضوع عفاف و حجاب 
براى بازدید مسـافران و گردشـگران در این دهکده از 

اهمیت ویژه اى برخوردار است.
مدیـر عامـل سـازمان زاینـده رود هـدف از برگـزارى 
این نمایشـگاه را ترویج و گسـترش فرهنـگ عفاف و 
حجاب،تبیین فلسـفه، اهمیت و آثار مثبـت اجتماعى و 

فردى حجاب و عفاف اعالم کرد.
وى ادامه داد:در این نمایشـگاه زیبایى هاى حجاب در 

قالب عکس و نقاشى به تصویر کشیده شده است.

سفر هفتگى 1300 خانواده به 
شاهین شهر

مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سبز شاهین شهر 
گفت: هر هفته بیش از هـزار و 300 خانواده، در مسـیر 
سفر خود در مجموعه تفریحى گردشگرى شاهین شهر 

توقف مى کنند.
حمیدرضـا فدایـى اظهـار داشـت: در فصل سـفرهاى 
تابستانى، گردشگرانى که به صورت خانوادگى قصد سفر 
به اسـتان اصفهان دارند یا از این اسـتان به استان هاى 
دیگر کشور سـفر مى کنند، در این مجموعه خانوادگى 
امن و پیشـرفته و با امکانـات کافى توقف و اسـتراحت 

مى کنند.
وى افـزود: مسـافران در ایـن تفریحـگاه 15 هکتارى 
در شـرق شاهین شـهر در مجاورت اتوبـان اصفهان – 
تهران، ساعاتى زیر 90 آالچیق احداث شده، چادرهاى 
مسـافرتى را برپـا مى کننـد و از مصـرف نـان محلـى، 
غذاهاى سنتى، شیرینى هاى سنتى ایرانى و سبزیجات 

کوهى لذت مى برند.
وى خاطرنشـان کرد: در این محیط کامًال خانوادگى، با 
مشـارکت بخش خصوصى، چهارسـیاه چادر عشایرى 
برپاسـت که مسـافران در زیر آن سـاعاتى اسـتراحت 
مى کنند و دوغ، چاى و دمنوش هاى سـنتى مى نوشند، 
همچنین با استفاده از 14 رأس و نفر اسب و شتر، امکان 
اسب سوارى، شترسوارى و درشکه سوارى براى ایران 

گردان وجهانگردان فراهم شده است.

مدیر کل تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: با اجراى 
طرح نســخ الکترونیک، 20 میلیون نسخه الکترونیکى 
دفترچه درمانى تأمین اجتماعى در اصفهان عملیاتى شده 
و در واقع یک میلیون و 300 هزار بار مراجعه مردم به مراکز 

تأمین اجتماعى را کاهش داده است.
على اصغر دادخواه اظهارداشت: از جمعیت پنج میلیون و 
200 هزار نفرى استان اصفهان، سه میلیون و 300 هزار 
نفر در 43 شعبه، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعى 

این استان هستند.
وى ادامه داد: 230 هزار نفر از افراد تحت پوشش تأمین 
اجتماعى استان اصفهان نیز بازنشستگان هستند که از 24 

کانون بازنشستگى استان خدمت دریافت مى کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان با اشاره به اجراى 
طرح نسخ الکترونیک در این اســتان، تصریح کرد: این 
طرح از اسفندماه 95 در کلیه مراکز ملکى تأمین اجتماعى، 
بیمارستان ها و درمانگاه ها کلید خورده و در حال اجراست.

وى با بیان اینکه خدمات این ســازمان شــامل خدمات 
کوتاه مدت و بلندمدت مى شــود، افزود: با توجه به رکود 
ایجاد شــده در کارگاه هاى صنعتى کوچک و بزرگ در 
حدود 22 هزار نفر مقررى بگیر بیمه بیکارى سازمان تأمین 
اجتماعى هستند که به آنها حقوق پرداخت  شده و سابقه 

بیمه نیز براى آنها لحاظ مى شود.

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفت: طرح نشاط معنوى با هدف غنى 
ســازى اوقات فراغت نوجوانان و جوانــان با همکارى 
مراکز فرهنگى و قرآنى در 170 امامزاده استان اصفهان 

اجرا مى شود.
حجت االسالم و المسلمین حسن امیرى اظهار داشت: با 
توجه به اینکه بقاع متبرکه و امامزادگان بزرگ ترین مرکز 
انسان سازى هستند و بهترین مکان نیز براى فعالیت هاى 
فرهنگى و آموزشــى با معیارهاى اسالمى نیز محسوب 
مى شوند، اجراى طرح نشاط معنوى نیز اهدافى همچون 
آموزش نوجوانان و جوانان براساس معیارهاى اسالمى 

در محیطى ســالم با رویکرد تقویت روحیه مشارکت در 
فعالیت هاى اجتماعى بیــن نوجوانان و جوانان، تقویت 
هویت دینى و ملى، کاهش آسیب هاى اجتماعى، کمک 
به توســعه فرهنگى و مذهبى با کمک تعالیم اسالمى و 

قرآنى را دنبال مى کند.
وى به نحو اجراى این طرح اشــاره کردو بیان داشــت: 
براساس برنامه ریزى هاى به عمل آمده این طرح تا 26 
مرداد ماه و با حضور 190 مبلغ بومى و اعزامى از شهر قم 
و همچنین با مشارکت و همکارى تعدادى از دانشجویان 
دانشــگاه علوم قرآنى در جوار حرم مطهر 170 امامزاده 

جلیل القدر استان اصفهان برگزار مى شود.

20 میلیون نسخه الکترونیکى 
صادر شد

اجراى طرح نشاط معنوى در 
170 امامزاده استان 

با شروع فصل تابستان تقاضا براى خرید مسکن افزایش 
مى یابد و جابه جایى هاى اصلى در این بخش رونق پیدا 

مى کند.
از ابتداى تابستان 96 تغییرى در تقاضاى بازار مسکن رخ 
داد که منجر به افزایش تقاضا در مسکن هاى چند سال 
ساخت نسبت به مسکن هاى نوساز و کوچک مقیاس شد.

معامالت بازار مسکن نشان دهنده تقاضاى بالقوه در بازار 
است و تنها عاملى که مى تواند این تقاضاى بالقوه را به 
تقاضاى بالفعل تبدیل کند، تصویب سیاست هاى حمایتى 

توسط دولت و بانک هاست.
در حال حاضر بانک مســکن با اعطاى وام از دو جهت 
به رونق بازار مسکن کمک مى کند؛ به منظور تحریک 
بخش تقاضا اقدام به صدور وام مسکن براى متقاضیان 
خرید مسکن کرده است و براى تقویت بخش عرضه نیز 

تسهیالتى را به سازندگان مسکن اعطا مى کند.

نگاه ویژه به بازار مسکن و رونق بخش 
اشتغال

در همین راستا کریم داوودى، عضو شوراى شهر اصفهان 
در رابطه بــا وضعیت بازار مســکن از منظر تولیدکننده 
اظهار داشــت: در حال حاضر وضعیت بازار مسکن در 
شرایط عادى قرار دارد و آن دسته از تولیدکنندگانى که 
از کیفیت، مساحت و محل ســاخت خود آگاهى الزم را 
دارند، مى توانند موفق عمل کنند. وى افزود: حرکت بازار 
مسکن به سمتى سوق داده شده است که تنها کسانى که 
متخصص و اهل فن هستند توانایى ادامه فعالیت در این 
بازار را دارند و آن دسته از تولیدکنندگانى که مسکن هاى 
باکیفیت ترى ارائه مى دهند، سبد مشترى بیشترى دارند.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى انبوه سازان مسکن 
و ساختمان استان اصفهان خاطرنشان کرد: بازار مسکن 
نقش مؤثرى در رشد اشتغال پایدار کشــور دارد و از دو 

طریق مى تواند به تقویت اشتغال کمک کند.

انبوه سازان در انتظار اعالم سیاست هاى 
بانک مسکن

داوودى در ادامــه به تأخیــر بانک مســکن در اعالم 
سیاست هاى مربوط به ارائه تســهیالت به سازندگان 
مسکن گفت: سیاست هاى بانک مســکن هرسال به 
انبوه سازان و سازندگان مســکن در رابطه با تسهیالت 
اعطایى اعالم مى شده اما در سال جارى با سپرى شدن 
چهار ماه، هنوز سیاست این بانک در زمینه ارائه تسهیالت 

اعالم نشده است.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى انبوه سازان مسکن 

و ساختمان اســتان اصفهان همچنین در رابطه با وام 
اعطایى از سوى بانک مسکن به متقاضیان خرید مسکن 
تأکید کرد: این وام در قالب خریــد اوراق به متقاضیان 
اعطا مى شــود و به ازاى هر یک میلیون تومان وام مورد 
درخواست، متقاضى باید اقدام به خرید 150 هزار درصد 

اعالم شده تومان اوراق مسکن کند.

کاهش توان متقاضیــان، جذابیت خرید 

مسکن هاى کوچک را افزایش داده است
نایب رئیــس هیئت مدیره انجمن صنفى انبوه ســازان 
مسکن و ساختمان اســتان اصفهان با اشاره به کاهش 
توان متقاضیان خرید مســکن گفت: بــه دلیل پایین 
آمدن توان خرید مردم، در مناطــق برخوردار اصفهان 
نیز مســاحت واحدهاى مســکونى کاهش یافته است 
تا خریدار با فراغ بال بیشــترى اقدام به خرید مســکن 

کند.

داوودى در همین رابطه بیان داشــت: یکى از عواملى 
که تقاضاى خرید واحدهاى مسکونى کوچک مقیاس 
را افزایش داده، پایین آمد سطح توان مردم براى خرید 

مسکن است.
وى اظهار داشت: اگر بانک ها سیاست هاى حمایتى خود 
را آغاز کنند، به صورت یک محرك به توسعه بازار مسکن 
منجر خواهد شد و سرمایه گذار براى حضور در این بازار 

انگیزه پیدا خواهد کرد.

افزایش تقاضا 
براى مسکن هاى کوچک مقیاس
در مناطق برخوردار اصفهان هم مساحت واحدهاى مسکونى کاهش یافته است

استاندار اصفهان گفت: ورود مهاجران براى 
اشــتغال به این استان ســبب افزایش نرخ 

بیکارى شده است.
رســول زرگرپور افزود: همه دســتگاه هاى 
اجرایى اســتان باید ایجاد اشتغال و کاهش 
بیکارى را در اولویت کارهاى خود قرار دهند 
تا در سال جارى شاهد یکســان شدن نرخ 

بیکارى استان با متوسط کشور باشیم.
وى با انتقاد از ارائه آمارهاى متعدد درباره نرخ 
بیکارى افزود: مالك ارائه آمار و اطالعات نرخ 
بیکارى، گزارش هاى مرکز آمار است و اینکه 
هر دستگاهى نرخى را ارائه کند، قابل اعتماد 

نخواهد بود.
زرگرپور خاطر نشــان کرد: در سال 95، نرخ 
بیکارى در اســتان 14/6درصد و در کشور 
12/4 درصد بوده و آمــارى جز این، دقیق و 

قابل اطمینان نیست.
وى با بیان اینکه نرخ بیکارى فصلى نمى تواند 
مبناى کار قرار گیرد، افزود: باید متوسط نرخ 
بیکارى به صورت ساالنه در نظر گرفته شود.

استاندار اصفهان گفت: مدیریت استان تالش 
کرد که نرخ بیکارى را به متوســط کشورى 
نزدیک کند و در این راســتا از ابعاد مختلف، 
راهکارها بررسى شــده و راهکارهاى کوتاه 
مدت و بلند مدتى براى حل این مشــکل در 

نظر گرفته شده است.
زرگرپور بر حفظ اشتغال موجود و سپس ایجاد 
اشتغال جدید تأکید کرد و افزود: در درجه اول 
باید فرصت هاى شغلى موجود حفظ شود و 
سپس با بســته هاى حمایتى و برنامه هاى 

مختلف اشتغال جدید ایجاد کنیم.
استاندار اصفهان اســتفاده از سرمایه گذارى 
بخش خصوصــى و خارجــى و فعال کردن 
طرح هاى بزرگ عمرانى را از راهکارهاى حل 

مشکل بیکارى برشمرد.
اســتاندار اصفهان در پایان با بیان اینکه نرخ 
مشارکت بانوان در این استان در کسب و کار 
به سرعت باال رفته است، گفت: در سال 95 
حدود 60 درصد از فرصت هاى اشتغال جدید 

را بانوان به خود اختصاص دادند .

دوره ایده پردازى و کارآفرینى در مؤسسات 
قرآنى به مدت ســه روز با حضور صد نفر از 
مدیران مؤسســات فرهنگى قرآن و عترت 

استان اصفهان برگزار مى شود.
این دوره با هــدف ارتقاى ســطح انگیزه، 
دانش و مهــارت فراگیــران در ایده پردازى 
و کارآفرینى خالق با هدف نیل مؤسســات 
قرآنى به استقالل مالى به صورت کارگاهى 

برگزار مى شود.
آشنایى با فرهنگ ایده پردازى، راهکارهاى 
جلب مشارکت هاى مردمى، ایده پردازى در 
تولیدات قرآنى، مبانــى نظرى ایده پردازى، 
کارآفرینى در حوزه مراســم و مناسبت ها و 
آموزش قرآن، کارگاه سبک زندگى قرآنى، 
قوانین و  مقررات مالیاتى، قوانین و مقررات 

بیمه از جمله سرفصل هاى این دوره است.

مهاجرت؛ عامل افزایش 
نرخ بیکارى اصفهان

 برگزارى 
دوره کارآفرینى در 
مؤسسات قرآنى

مسئول بسیج دانشجویى دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان 
گفت: اردوى جهادى «مى ســازیم تا ســاخته شویم» 
توسط بسیج دانشجویى دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان 

برگزار مى شود.
مهدى براتى اظهار داشــت: امســال دهمین دوره از 
فعالیت هاى جهادى، توسط گروه فاطمه الزهرا (س) این 

تشکل برگزار مى شود.
وى ادامه داد: اردوى جهادى امســال در روســتاهاى 
فخرآباد، صفاآباد و بهمن آباد، از توابع استان چهارمحال 
و بختیارى برگزار و به کارهاى عمرانى در این سه روستا 

پرداخته مى شود.
مسئول بسیج دانشجویى دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان 
گفت: در این اردو به ترمیم و بازســازى ساختمان هاى 

روستا مى پردازیم.
وى افزود: در روستاى فخرآباد نیز به بازسازى و ترمیم 
سرویس بهداشتى مسجد روستا و همچنین یک خانه در 

این روستا مى پردازیم.
براتى از اجراى طرحى به نام «ســبد مهربانى» در این 
اردو خبر داد و گفت: در این طرح از عالقه مندان و خیران 
درخواست کمک هاى مالى و معنوى داشته ایم و تاکنون 
استقبال خوبى از این طرح شده و میزان زیادى پوشاك، 
مواد خوراکى و بهداشتى براى کمک به مردم محروم، 

جمع آورى شده است.
وى ادامه داد: تعداد دانشجویان ثبت نام کننده براى اعزام 
به این اردو 60 نفر است که از این میان 40 نفر از برادران 

و 20 نفر از خواهران هستند.  

برگزارى 
اردوى جهادى 

دانشجویان پیام نور 

مسئول گروه باستان شناســى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: ادامه 
عملیات باستان شناسى تونل کشــف شده در زیر میدان 
امام(ره) در مسجد امام (ره) منوط به مطالعات ژئوفیزیک 
اســت؛ این مطالعات در گرو تأمین اعتبار است که هنوز 

محقق نشده است.
علمدار علیان اظهار داشت: اگر مطالعات ژئوفیزیک انجام 
شود بر اساس آن مطالعات، گستردگى این تونل مشخص 
مى شود و سپس عملیات شناسایى و اکتشاف ادامه مى یابد. 
مسئول گروه باستان شناسى میراث فرهنگى اصفهان بیان 
کرد: این مطالعات در گرو تأمین اعتبار است که هنوز محقق 

نشده و به محض تأمین اعتبار مطالعات ژئوفیزیک و ادامه 
باستان شناسى صورت مى گیرد.

گفتنى است؛ براساس بررسى هاى اولیه انجام شده روى 
تونل کشف شده در مسجد امام(ره) اصفهان، قدمت این 
تونل به دوران صفویه برمى گردد و مسیرى براى ارتباط 
بین بازار و مسجد امام(ره) و یک راه ارتباطى و دسترسى 

محالت اصفهان به بازار و مسجد بوده است.
به گفته مسئول گروه باستان شناســى میراث فرهنگى 
اصفهان، در حال حاضر دو  تونل 34 مترى، یک تونل 12 
مترى و یکسرى مسیرهاى مواصالتى بین این تونل ها 

کشف شده است.

ادامه باستان شناسى تونل کشف شده
 میدان امام(ره) 

جانشین رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: با توجه به آمار باالى تصادفات راکبان موتورسیکلت تعبیه 
برنامه روى موتور سیکلت مبنى بر عدم روشن شدن تا زمانى که از کاله ایمنى استفاده نشود، اجرا مى شود.

علیرضا جانثارى  گفت: براى جلوگیرى از تصادفات  نیازمند مدیریت جامع حمل و نقل و توجه در حوزه هاى 
تربیتى و اصالح رفتارهاست. وى با اشاره به برنامه ها و طرح هاى اجرایى در استان، گفت: پویش مردمى و 
حساس نمودن ذهن مردم نسبت به ترافیک، تردد با دوچرخه، استفاده از پلیس افتخارى،  نصب تابلو در زیر 
چراغ راهنمایى، نصب تابلو VMS جهت اطالع  از راه ها و پیام هاى ترافیکى، طرح داور تخلفات  و ارائه کارت 
زرد و قرمز به متخلفین، استفاده از موتور برقى، طراحى برنامه روى تلفن هاى همراه جهت گزارش نقاط حادثه، 

نصب دوربین و آموزش چهره به چهره از جمله برنامه ها و طرح ها ست.

موتورسیکلت ها به سیستم هوشمند مجهز مى شوند
مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان آران و 
بیدگل گفت: با تداوم خشکســالى ها و کمبود بارندگى، 
دریاچه نمک آران و بیدگل در حال خشک شدن است 

و بحران طوفان نمکى این شهرستان را تهدید مى کند.
رضا شفیعى اظهارداشت: براساس کارشناسى هاى انجام 
شده، درصورت تداوم خشکسالى و کاهش ورودى آب به 
دریاچه در آینده اى نزدیک شاهد طوفان وریز گردهاى 
نمکى به جاى ریزگردهاى خاکــى خواهیم بود که به 
مراتب آسیب بیشترى به محیط زیســت و مردم وارد 

مى کند.
وى خاطرنشان کرد: با ســهل انگارى هاى انجام شده 

در سال هاى گذشته این مشــکل به وجود آمده و براى 
کنترل و جلوگیرى از تشدید خشکســالى این دریاچه 
الزم است منابع طبیعى شهرستان هاى اطراف دریاچه 
اعتبارات ویژه اى براى این منظور در نظر بگیرند و گرنه 

این ریزگردها شهرهاى اطراف را هم تهدید مى کند .
مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان  آران و 
بیدگل گفت: فعال شدن کانون هاى بحرانى نوار ریگ 
بلند و ریگ هاى پشت کارخانه فوالد کویر از معضالت 
حاضراست و جاده منتهى به نوار ریگ بلند بر اثر روان 
شدن شن هاى کنار آن مسدود شده است و باید براي آن 

چاره اندیشى شود.

دریاچه نمک آران و بیدگل در حال خشک شدن است

تهدید بحران طوفان نمک در استان
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ساخت 50 مسکن اجتماعى در 
اردستان

فرماندار اردستان گفت: در کل استان اصفهان 627 
واحد مسـکن اجتماعى پیش بینى شـده است که از 
این تعداد 50 خانه مسـکن اجتماعى شامل اردستان 

مى شود.
علیرضـا غیور ادامـه داد: مصوب شـده در این رابطه 
جلسـه اى جهـت تعییـن زمیـن در شـهر اردسـتان 
گذاشـته شـود و در شـهرهاى زواره و مهاباد درباره 
جانمایى مسکن اجتماعى بررسى هاى الزم صورت 

گیرد.

مشارکت 100 درصدى در 
پرداخت عوارض

شـهردار کاشـان گفـت: مشـارکت 100 درصـدى 
شـهروندان را در پرداخـت عوارض شـاهد هسـتیم 
و این امر نشـان دهنده اعتمـاد مردم به شـهردارى 
اسـت و شـهروندان مـى داننـد اگـر هزینـه اى 
بـراى عـوارض پرداخـت مـى شـود در راسـتاى 
رفاه و آسـایش آنـان اسـت و در جاى دیگـر هزینه

نمى شود.
ناظم رضـوى،  خاطر نشـان کـرد: اگر چـه افزایش 
بودجـه و افزایـش خدمـات شـهردارى را در ایـن 
مـدت شـاهد بودیـم هیچـگاه سـعى نکردیـم 
کـه فشـارمالى بـه مـردم را زیادتـر کنیـم چـون 
دسـتگاه هـاى نظارتـى ماننـد وزارت کشـوربر 
تعرفه ها نظارت کافى داشـته و همه موارد را کنترل 

مى کنند.

امروز هم گردوغبار 
بر آسمان حاکم است

فاطمه زهرا سـیدان،  کارشناس مسـئول پیش بینى 
اداره کل هواشناسـى اسـتان اصفهان گفـت: امروز 
بـه دنبـال فعالیـت کانون هـاى گردوغبـار شـرق 
و شـمال شـرق اصفهـان و همچنیـن کانون هـاى 
گردوغبار سـمنان شـاهد وجود غبار در آسمان شهر 

هستیم.
 

گشایش جشنواره 
تولید ملى پوشاك زنانه 

نخستین جشنواره تولید ملى پوشاك زنانه با رویکرد 
احیـاى فناورى هاى بومـى و روسـتایى در اصفهان 

گشایش یافت.
معاون سـرمایه گذارى توسـعه روسـتایى و مناطق 
محروم نهاد ریاسـت جمهورى در حاشیه افتتاح این 
جشنواره گفت:روسـتاها فناورى هاى بومى مغفول 
مانـده اى دارند که باید از آنان براى رشـد و توسـعه 

کشور بهره برد.
ناصر زرگر با اشـاره به جایگاه ویژه اقتصاد مقاومتى 
در روسـتاها اظهـار داشـت: تولیـد پوشـاك زنانه با 
طـرح هـا و مـدل هـاى روز ایرانـى در روسـتاها در 
راسـتاى  تحقـق ایـن شعاراسـت. وى گفت:بایـد 
زنجیـره منافع تولیـد از شـهرها به روسـتاها منتقل 
شـود تـا روسـتاییان بـراى تأمیـن مـواد اولیـه یـا 
تولیـدات با کیفیـت مجبور بـه مهاجرت به شـهرها 

نباشند.

آغاز برداشت سیر 
براى نخستین بار در فریدن

مدیر اداره جهاد کشـاورزى شهرستان فریدن گفت: 
در راستاى تغییر الگوى کشت، برداشت سیر از مزارع 

شهرستان آغاز شده است.
رامین رسـتمى اظهار داشـت: برداشـت سـیر براى 
نخسـتین بار  در سـطح هفـت هکتـار از اراضى این 
شهرستان آغاز شده اسـت و  انتظار مى رود  با توجه 
به متوسط عملکرد 10ُتن در هکتار مقدار 70 تن سیر 
از این سـطح برداشت شـود. وى نیاز به تغییر الگوى 
کشـت، لزوم ایجادتنوع کشـت محصـوالت، تغییر 
شـرایط آب و هوایـى و اهمیـت تولیـد محصوالتى 
بـا نیـاز کمتـر آبـى را از دالیـل کاشـت سـیر بیان 

کرد.

خبر

خشکى زاینده رود از یک ســو و فعال شدن کانون هاى 
گرد و غبار مرکز ایران از سوى دیگر دست به دست هم 

داده تا ریزگردها بار دیگر نفس اصفهان را تنگ کند.
دیروز مرکــز پایش کیفــى هــواى اداره  کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان وضعیت کیفى هواى 
شهر اصفهان در ایســتگاه هاى مراقبت دائم را ناسالم 

اعالم کرد.
بابک صادقیان، رئیس اداره آزمایشــگاه هاى اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان پیرامون وضعیت 
هواى اصفهان اظهار داشت: از حدود ساعت 4 تا 5 بامداد 
امروز(دیروز) کانون هاى گرد و غبار از دشــت مرکزى و 

جنوب سمنان در مرکز کشور فعال شده و از سمت شمال 
و شمال شرقى استان اصفهان را تحت تأثیر خود قرار داده 
است. وى در پاسخ به این سئوال که آیا گرد و غبار در این 
فصل از سال طبیعى است؟ گفت: هجوم گرد و غبار در 
این زمان مربوط به فعال شدن کانون هاست، از این رو، 
دماى هوا در چند روز گذشته در کشور افزایش پیدا کرده 
و  زمانى که رطوبت خاك کم مى شود و وزش باد شدید 
در دشت مرکزى رخ مى دهد این شرایط، مستعد تولید، 
انتشار و پراکنده شدن ذرات معلق مى شود و با توجه به 
جهت وزش باد، استان ها و شهرستان هاى دیگر را تحت 

تأثیر خود قرار مى دهد.

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهر اصفهان از پیرایش 
سه میدان اصلى شهر اصفهان و حذف زواید موجود در 

آن، در سال جارى خبر داد.
مهدى بقایى اجراى طرح پیرایش شــهرى را براساس 
آیین نامه پیرایش ســیما و منظر شــهرى و تشــکیل 
جلسات شــوراى سیاستگذارى، شــوراى راهبردى و 
کمیته اجرایى در مناطق 15 گانه شهر اصفهان دانست و 
گفت: میدان هاى احمدآباد، آزادى و جمهورى اسالمى 
به عنوان اولین میدان ها براى اجراى پیرایش شــهرى 

برگزیده شده اند. 
وى هدف از پیرایش شهرى را حذف زواید بصرى و ایجاد 

آرامش بیشتر در نماهاى شــهر ذکر کرد و افزود: زواید 
بصرى مشتمل بر المان هاى اضافه و غیر مورد نیازى 
است که در جداره خارجى ساختمان ها و نماهاى شهرى 
وجود دارد و موجب شده است اغتشاشات بصرى ایجاد 

و از کیفیت منظر شهرى کاسته شود.
وى عملیات پیرایش را مشتمل بر اصالح و آرام سازى 
کف، بدنه و خط آســمان دانســت و افزود: نزدیک به 
صد میلیارد ریال نیز براى اجراى پیرایش شــهرى در 
15 منطقه شــهر اصفهان پیش بینى شــده که تقریبًا 
در هر منطقه شــهرى یــک محور خیابــان پیرایش 

مى شود.

3 میدان اصفهان 
پیرایش مى شود 

هجوم دوباره ریزگردها
به نصف جهان

نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: مؤسسات 
آموزش عالى که به صورت موازى در حال حرکت در کنار 
دانشگاه آزاد اسالمى هســتند به لحاظ اعضاى هیئت 
علمى و بهره گیرى از امکانات و تجهیزات آموزشى در 

مقایسه با این دانشگاه بسیار ضعیف هستند.
ابوالفضل ابوترابى در حاشــیه بازدید از دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد نجف آباد، درباره رشــته هاى دانشگاه 
آزاد اسالمى و حواشــى پیش آمده اخیر گفت: سال 67 
مصوبه مجلس به دانشــگاه آزاد اســالمى این اجازه را 
داد که از طریق یک هیئت سه نفره متشکل از عضوى 
از شــورایعالى انقــالب فرهنگى، نماینده دانشــگاه و 
یک نفر از وزارت علوم نســبت به گسترش رشته هاى 
تحصیلى خود اقدام کند و ســال ها هم به همین روش 
ادامه دادند. در زمان حیات آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
هم این رشته ها وجاهت قانونى داشت ولى بعد از فوت 
وى به یکباره این شــائبه به وجود آمد کــه نزدیک به 
ســه هزار رشــته تا دیروز قانونى بود و حاال غیر قانونى

 است.
وى افزود: اگر این سه هزار رشته از دانشگاه آزاد اسالمى 
حذف شود در واقع باید کار این دانشگاه را تمام شده بدانیم 
و این در صورتى است که دانشــگاه آزاد اسالمى یکى 
از بزرگ ترین دانشــگاه هاى حضورى جهان محسوب 

مى شود و در این راستا بیش از هزاران دانشجو به ناچار به 
دانشگاه هاى خارج از کشور مراجعه مى کردند و این یعنى 
خروج بسیار زیاد ارز از مملکت که مشکالت فرهنگى و 

اجتماعى زیادى به دنبال خواهد داشت.
ابوترابى اظهار داشت: حاشیه هاى اخیر به وجود آمده براى 
دانشگاه آزاد اسالمى باید با درایت و مدیریت مسئوالن 
و جلسات متعدد با مسئوالن وزارت علوم و تعامل مثبت 
و توافق شایسته مرتفع شــود تا داوطلبان بتوانند بدون 

دغدغه انتخاب رشته داشته باشند.
وى کاهش دانشجو را نگران کننده خواند و گفت: دانشگاه 
آزاد اسالمى باید به سمت رفع مشکالت و مسائل صنعت 
حرکت کند. توجه و نگاه ویژه به شرکت هاى دانش بنیان 
و مســائل علمى نوین مى تواند در این شرایط، گره گشا 
باشد. حرکت به سمت توریسم علمى که در واقع جذب 
دانشجویان خارجى است مى تواند یکى از راه حل هایى 

باشد که این کاهش دانشجو را جبران کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: تغییر کاربرى دانشگاه هاى 
کوچک تر به مراکز مورد نیاز شهرستان ها و توجه به تربیت 
و پرورش دانشجویان پزشکى و پیراپزشکى که نیاز فعلى 
جامعه ماست نیز از دیگر مسائلى است که باید در مورد آن 

برنامه ریزى شود.
عضو فراکسیون فرزندان شاهد مجلس شوراى اسالمى، 

فاصله بین دانشــگاه آزاد اسالمى و ســایر مؤسسات و 
مراکز آموزش عالى کشور را معنادار توصیف کرد و افزود: 
مؤسســات آموزش عالى که به صورت موازى در حال 
حرکت در کنار دانشگاه آزاد اسالمى هستند هم به لحاظ 
اعضاى هیئت علمى و هم به لحاظ بهره گیرى از امکانات 
و تجهیزات آموزشى در مقایسه با دانشگاه آزاد اسالمى 
بسیار ضعیف هستند. از نظر کیفیت در آموزش نیز فاصله 

معنادارى وجود دارد.
ابوترابى در واکنــش به افتخارآفرینى هــاى متعدد در 
زمینه هاى علمى و پژوهشــى از ســوى دانشگاه آزاد 
واحد نجف آباد خاطر نشــان کرد: شهرستان نجف آباد 
در چهار مورد شــاخص ملى و مایه افتخــار و مباهات 
ماست؛ بیش از دوهزار و500 شهید در دوران دفاع مقدس 
که بیشترین شهید کشور نســبت به جمعیت متعلق به 
شهرستان نجف آباد است، وجود لشکر سرافراز 8 نجف 
اشرف نجف آباد به عنوان تنها شهرستان داراى لشکر 
مســتقل، وجود قهرمانان ملى و بین المللى در ورزش 
که باعث شده شهر طالیى ورزش ایران لقب بگیریم و 
همچنین وجود دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد که یکى 
از ظرفیت هاى ملى و مطرح ایران است از جمله مواردى 
است که شهرســتان نجف آباد به وجودشــان افتخار

 مى کند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس:

مؤسسات آموزش عالى در مقایسه با دانشگاه آزاد اسالمى بسیار ضعیف هستند
تقدیر از موزه میمه

احمد مسجد جامعى، عضو شوراى شهر تهران در مراسم 
آیین انتخاب موزه هاى برتــر گفت: موزه ها مربوط به 
زمان حال و زندگى جارى هستند که مى توانند باعث 

نشاط اجتماعى شوند.
در ادامه مراسم سیداحمد محیط طباطبایى، رئیس ایکوم 
(کمیته ملى موزه ها) ایران به ایراد سخنانى پرداخت و 
مهمترین اقدامات کمیته ملى در سال جدید و دورنماى 

سال جدید را توضیح داد.
سپس موزه هاى برتر در 12شــاخصه معرفى و تقدیر 
شــدند. موزه هاى مورد تأییــد داوران در چهار گروه 
موزه هاى خصوصى، موزه هاى دولتى بزرگ، متوسط 
و کوچــک و 12 محــور تخصصى شــامل آموزش، 
پژوهــش، بازدید از مــوزه، تالش براى بقا، توســعه 
مدیریت، خالقیــت و نوآورى، کــودکان و نوجوانان، 
اعمال استانداردهاى فنى و توسعه فیزیکى، گردآورى، 
معرفى، حفاظت و نگهدارى و شعار روز جهانى معرفى 

شدند.
در بخش اهــداى جوایز، موزه  هــاى خصوصى در 6 
شــاخص پژوهش، نگهــدارى و حفاظــت، کودك و 
نوجــوان، گــردآورى، نــوآورى و خالقیــت معرفى 

شدند. 
در بخش جوایز موزه  هاى خصوصى، جایزه شــاخص 
بازدید به موزه شاهین شهر اصفهان، در شاخص بقا به 

موزه کلوك نطنز و در شاخص معرفى به سراموزه دکتر 
رهگشاى بادرود اهدا شد.

در بخش موزه هــاى دولتى کوچک ضمــن تقدیر از 
موزه هاى میمه اصفهان، علوم اردبیل، پارســه تخت 
جمشــید، آموزش و پرورش اصفهان، بــرزك، حمام 
على قلى آقــا از اصفهان، اکبریــه بیرجند، عصارخانه 
شــاهى، علوم اردبیــل، میمــه اصفهــان؛ جوایز به 
اکبریــه بیرجند، نیریز، علــوم اردبیل، پارســه تخت 
جمشید،عصارخانه شــاهى، برزك و خلیج فارس اهدا

شد.
در بخش مــوزه هاى دولتى متوســط از مــوزه هاى 
سینما، چهلســتون، شــهرو شــهردارى، میرعماد، 
عبرت، بندر انزلى، فرش و پوشــاك ســلطنتى تقدیر 
شــد و جایزه این بخش بــه موزه هاى علــوم زمین 
مشهد، مجلس شوراى اسالمى، چهلستون اصفهان، 
ماســوله گیــالن، انزلى و پوشــاك ســلطنتى تعلق 

گرفت.
در ادامه از موزه هاى کاخ گلستان، ملى ایران،  سعدآباد، 
باغ موزه دفاع مقــدس، پارس و علــوم و فناورى در 
بخش موزه هــاى دولتى تقدیر و به مــوزه هاى علوم 
و فنــاورى، کاخ نیاوران، کاخ گلســتان، بــاغ موزه 
دفاع مقــدس و موزه روســتایى گیالن جایــزه اهدا

 شد. 

مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان گفت: در فصل 
تابستان با افزایش دماى هوا یک میلیون کولر در استان 
اصفهان به ناگهان وارد مدار مى شــود و در یک دوره 
چهار ماهه 120 روزه، 20 میلیون مترمکعب آب صرف 

سیستم خنک کننده کولرهاى این استان مى شود.
هاشم امینى افزود: وقتى دماى هوا تا 33 درجه باشد مشکل 
خاصى نداریم اما وقتى دماى هوا به حدود 33 تا 35 درجه 
برسد، شوکى به شبکه هاى توزیع آب وارد مى شود و 16 

درصد نیاز آبى شبکه افزایش پیدا مى کند.
وى ادامه داد: اگر دماى هوا بین 35 تا 37 درجه باشد، 

20 درصد، در دماى 37 تا 39 درجه 25 درصد و در دماى 
بیش از 39 درجه تا 30 درصد نیــاز آبى افزایش یافته 
مى یابد و این بدان معناســت که مشــترکان آبفا باید 
بدانند که به میــزان درجه هوا دقــت و مصرف آب را 

مدیریت کنند.
مدیرعامل شــرکت آبفاى اســتان اصفهــان تأکید 
کــرد: کالنشــهر اصفهان بحــران آب نــدارد بلکه 
جزو شــهرهاى داراى تنش آبى اســت، بنابراین ما 
باید شــرایط و رفتارمان را با شــرایط موجود اقلیمى 
شهرمان وفق بدهیم و با مدیریت مصرف روند را بهبود

 بخشیم.
وى با اشــاره به اینکه در فصل گرما با افزایش دماى 
هوا کولرهاى آبى به عنوان یکى از وسایل سرمایشى 
مورد اســتفاده قرار مــى گیرند، تصریــح کرد: فصل 
تابســتان در اصفهان یک میلیون کولر به ناگهان وارد 
مدار مصرف مى شــود و روزانه به طور متوسط که ده 
ساعت زمان روشــن بودن کولرها را در نظر بگیریم،
160 هزار مترمکعب آب مصرف مى شود یعنى در یک 
دوره چهار ماهــه 120 روزه 20 میلیون مترمکعب آب 
صرف سیستم خنک کننده کولرهاى استان اصفهان 

مى شود.
امینى به محدودیت منابع آبى اشــاره کرد و گفت: در 
حال حاضر 2/7متر مکعب در ثانیه با کاهش منابع آبى 
مواجه هستیم. مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان 
استفاده از آب هاى خاکسترى را بسیار مؤثر دانست و 
گفت: استفاده از سیستم هاى ویژه و تصفیه آب هاى 
خاکسترى در فالش تانک ها براى استحمام و شستشو 

بسیار مهم و کارساز است.
وى یادآور شد: استفاده از شیرآالت کاهنده نیز بین 30 

تا 70 درصد مصرف آب را کاهش مى دهد.

اصفهان 
بحران 
آب ندارد

20 میلیون مترمکعب آب  
توسط کولرها در استان 

مصرف مى شود

معــاون معمــارى و شهرســازى شــهردارى اصفهــان گفــت: بــا مطالعــات 
صــورت گرفتــه در شــعاع 100 کیلومتــرى اصفهــان، گســل گــورت یکــى 
از گســل هاى تهدید کننده اســت که لرزش چند ســال اخیر نیز به دلیــل فعالیت آن 

بود.
جمال الدین صمصام شریعت با اشــاره به پدیده فرونشست زمین در شهر اصفهان اظهار 
داشت: این پدیده در کشــور در شــرایط حاد قرار دارد. وى عمده ترین دلیل فرونشست 
زمین را کاهش آب هاى زیر زمینى دانســت و افزود: باید توجه داشته باشیم که خشکى 
بســتر رودخانه زاینده رود باعث کاهش ســطح آب هاى زیرزمینى شده است به گونه اى 
که در برخى از نقــاط از 15 متر بــه باال با کاهش ســطح آب هاى زیر زمینــى روبه رو 

بوده ایم.
معاون معمارى و شهرسازى شهردارى اصفهان مدیریت یکپارچه زاینده رود را تنها راهکار 
جلوگیرى از پدیده فرونشست زمین در شهر اصفهان عنوان کرد و ابراز داشت: در این زمینه 
یادآور مى شوم که یک چهارم شهر اصفهان را بافت تاریخى و فرسوده تشکیل مى دهد و 
وجود ساختمان هاى بلند مرتبه نیز بیش از گذشته جلوگیرى از پدیده فرونشست را تشدید 

مى کند.
وى بــا بیــان اینکــه اخیــراً در فواصــل 50  تــا 60 کیلومتــرى شــهر اصفهــان
 فرونشســت زمین بــه ویــژه در اراضى کشــاورزى و اراضــى بکر طبیعى مشــاهده 
شــده اســت، اضافــه کــرد: در شــهر اصفهــان تاکنــون در دو منطقــه خیابــان 

ولیعصر(عــج) و خیابــان عاشــق آبــاد پدیــده فرونشســت زمین مشــاهده شــده
 است.

صمصام شریعت همچنین با اشاره به اینکه طرح مطالعات فرونشست زمین تا شعاع 100 
کیلومترى شهر اصفهان در دستور کار معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان 
قرار گرفته اســت، افزود: براى اجراى این طرح به بیش از یک میلیــارد تومان اعتبار نیاز 
داریم که نامه نگارى هایى را نیز با مدیریت بحران اســتاندارى، اداره کل راه و شهرسازى 

و... انجام داده ایم.

ریز پهنه بندى شهر اصفهان در دستور کار است
معاون معمارى و شهرسازى شهردارى اصفهان  در ادامه با بیان اینکه به منظور شناسایى 
نقاط بحرانى فرونشست در شهر اصفهان اجراى طرح ریز پهنه بندى شهر اصفهان را نیز 
پیشنهاد داده ایم، اضافه کرد: با اجراى این طرح که نیاز به اعتبار یک میلیارد تومانى دارد 
مى توان نسبت به بســیارى از  ظرفیت ها و چالش هاى موجود در اراضى حریم و محدوده 

شهر اصفهان دست یافت. 
وى همچنین به شناسایى گســل هاى فعال اطراف شهر اصفهان اشــاره کرد و گفت: با 
مطالعات صورت گرفته در شــعاع 100  کیلومترى شهر اصفهان گســل گورت یکى از 
گسل هاى تهدید کننده شهر اصفهان اســت که لرزش چند سال اخیر نیز به دلیل فعالیت 

این گسل بود.

شهر در سایه 2 تهدید مرتبط با حوادث طبیعى

فرونشست 2 خیابان در اصفهان
گسل گورت و کاهش آب هاى زیرزمینى، شهر اصفهان  را تحت تاثیر قرارداده است

رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان از کشف 
تعداد 333 هــزار و 800 نخ انواع ســیگار خارجى 

قاچاق و دستگیرى یک قاچاقچى خبر داد.
سرهنگ اکبر عاصمى اظهار داشت: در پى دریافت 
اخبارى مبنى بر اینکه فــردى در یکى از انبارهاى 
شــهر اصفهان اقدام به دپو و توزیع انواع ســیگار 
خارجى مى کند بررســى موضوع در دســتور کار 
مأموران پلیــس امنیت عمومى ایــن فرماندهى 

قرار گرفت.
وى افزود: پس از هماهنگى با مقام قضائى از محل 
بازرسى به عمل آمد که مقدار 333 هزار و 800 نخ 
انواع ســیگار خارجى بدون مدارك مثبِت گمرکى 

کشف شد.
رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان تصریح 
کرد: در این باره یک قاچاقچى کاال دستگیر و پس 
از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونى به مراجع 

قضائى تحویل داده شد.
وى خاطرنشان کرد: قاچاق کاال به تولیدات داخلى 
کشور ضربه مستقیم وارد مى کند و موجبات رکود 
و بیکارى جوانان کشور را فراهم مى کند که در این 
خصوص از عموم مردم تقاضا مى شــود با پلیس 
همکارى کنند و هرگونه اخبار مربوطه را به نیروى 

انتظامى اطالع دهند.

کشف 300هزار 
نخ سیگار قاچاق 

در اصفهان 
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فقدان سند مالکیت
شماره: 1396/12/385463 خانم ناهیدغیور نجف آبادى فرزند على باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت شش دانگ 
پالك ثبتى شــماره 1081/1121 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در 
صفحه 53 دفتر 455 امالك ذیل ثبت 108235 بنام تعاونى مســکن دانشگاه آزاداسالمى 
واحد نجف آباد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند رسمى شماره 33645 مورخ 
1381/12/18 دفترخانه 66 ویالشهر دفترخانه به او انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده و بموجب سندرهنى شــماره 116515 مورخ 1383/03/25 دفترخانه 88نجف آباد و 
سندرهنى شماره 115021 مورخ 1382/08/06 دفترخانه 88 نجف آباد نزدبانک مسکن شعبه 
بازار نجف آباد دررهن است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف:4983 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد 4/501 
ابالغ وقت رسیدگى

خانم ماندانا مهدشتى دادخواستى مبنى بر الزام به تنظیم سند به طرفیت مهدى براتى  به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه  217/96 ش ح 5 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/6/8  ساعت 
5:30   تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73ق.آ.د.م از 
نامبرده دعوت میشود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
این شورا مراجعه نمایند. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 723 دفتر شعبه 

5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 4/563 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به علیرضا نادى خواهان معصومه مظفرى و شرکت اپل 
وین به مدیریت سید محسن موسوى دادخواستى با موضوع  مطالبه  به طرفیت شما به شوراى 
حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 244  ش 4 ح ثبت و براى روز مورخ 
1  / 6 /96ســاعت 5 تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 4 حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. م الف: 779   شعبه 4 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 4/564 

ابالغ وقت رسیدگى
آقاى پژمان فاضلى  دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت سید بهنام جهان بخش به این شورا 
تقدیم نموده و به کالسه   153/96 ش 11 ح  ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/5/31 ساعت 
10:30  تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73ق.آ.د.م 
از نامبرده دعوت میشود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به این شــورا مراجعه نمایند. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 785 دفتر 

شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/4/566  
 ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103760000928 شماره پرونده: 9509983759301653 شماره 
بایگانى شعبه: 960156 آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خوانده آقاى روانبخش فرجى 
فرزند اسفندیار دادخواســتى به خواســته بطرفیت قدرت اله طاهرى فاطمه سلطان اخوان 
ساداتى به این شعبه تقدیم که به کالسه ثبت و براى مورخ 29/ 5 /96ساعت 9:30 تعیین وقت 
دادرسى گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
دادگاه  به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 

783 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/4/567 
ابالغ

شماره در خواست: 9610463759200031 شماره پرونده: 9209983759201552 شماره 
بایگانى شعبه: 921619 تاریخ تنظیم: 1396/4/12 بانک مســکن به نمایندگى رحمت اله 
شفیعى به خواســته تجدید نظر خواهى از دادنامه صادره به شماره 9609973759200317 
در پرونده کالســه 92161 9 ح2 این دادگاه به طرفیت مسعود شــیروانى – ساالر قراتکنى 
فرزند محمدنبى – انوش سهاکیان فرزند غازاد تقدیم که به شماره 961054379200078 
ثبت گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده به درخواست خواهان 
و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و به تجدید نظر خوانده فوق الذکر ابالغ میشود.ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار اگهى جهت دریافت دادخواست تجدید نظر و ضمائم آن به دفتر شعبه دوم 
دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه تا چنانچه پاسخى نسبت به تجدید نظر خواهى 
تجدیدنظر خواه در خصوص دادنامه فوق الذکر داشته باشندظرف موعد مقرر به دادگاه ارائه 
نمایند واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 739 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى و حقوقى 

شاهین شهر(دریس)4/568
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره درخواســت : 9610463759200021 شــماره پرونده: 9509983759201392 
شماره بایگانی شــعبه: 951419 خواهان غالمرضا کریم زاده دادخواستى به طرفیت خوانده 
هاجر ابراهیمى  به خواســته بى اعتبارى و بطالن معامله صوریو اعالم بطالن سند مالکیت 
انتقال خودرو کامیون به انضمام مطلق خسارات وارده  تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر 
و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759201392 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 96/7/23 و ســاعت 11:30 تعیین شده است. به  علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 732 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر 

و میمه/4/569 
 ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست : 9610463759200032 شماره پرونده: 9609983759200196 شماره 
بایگانی شعبه: 960198 خواهان عباس و رضا برندگى دادخواســتى  به طرفیت خواندگان 
هلدیک هواکمیــان – ایران آرامیان- ادوین آرامیان به خواســته الزام بــه پرداخت هزینه 
انتقال پالك هاى ثبتى و پرداخت مطلق هزینه هاى دادســى  تقدیــم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شاهین شهر واقع در شاهین شهر ارجاع و به کالســه 9609983759200196 ثبت گردیده
 که وقت رسیدگی آن 1396/07/02 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف :753 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر 

و میمه/4/571 
 فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/96/1286/26- 95/4/12 مریم مســیح زاده فرزند منصور  باستناد دو برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود 
به شماره 450032   را که به میزان تمامت از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 11860 /437 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که  در صفحه 92 دفتر 930  ذیل ثبت 
207758 بنام مجید غالمیان جزى فرزند رضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
قطعى 231640 مورخ 94/4/6  دفترخانه 26 شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله 
دیگري هم انجام نشده و نحوه گم شدن ســهل انگارى اعالم شده، چون درخواست صدور 
سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر 
کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 

759 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/4/572
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/96/1332/26- 95/4/15 وراث على اصغر بافراســت فرد باستناد دو برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده م دعی است سند مالکیت خود به 
شماره 068582 الف 94    را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 46627 /301 واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 176  دفتر 449  ذیل ثبت 99631  
بنام على اصغر بافراســت فرد فرزند على اکبر  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
قطعى 12728 مورخ 94/11/13 دفترخانه 435- شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله 
دیگري هم انجام نشده قرار داشته و نحوه گم شــدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست 
صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد 
که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 774 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر 4/575

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/96/1313/26- 95/4/14 آقاي محمد منصور امین پور فرزند اسفندیار بوکالت 
نرجس مزارع فرزند محمد به شــماره وکالت 10104 مــورخ 1385/04/11 دفتر خانه 143 
شاهین شهر   باستناد دو برگ استشهادیه محلی که به شماره 13960215703400091 دفتر 
خانه 143 شاهین شهر که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت 
خود به شماره 064666   را که به میزان یک دانگ ونیم مشاع  از ششدانگ به شماره پالك 
ثبتى 47221 /301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 445 
دفتر 504  ذیل ثبت بنام محمد منصور امین پور فرزند اسفندیار ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
به موجب سند انتقال  1883  مورخ 1383/2/17 دفترخانه 143 شاهین شهر به او انتقال یافته 
و معامله دیگري هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور 
سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر 
کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 

771 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر4/576 
حصر وراثت

مهدى فیلوان ترکمن بشناسنامه شماره 350  باســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 96/ 175 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان طاهره صفار زاده  به شناسنامه شماره 887  در تاریخ پنجشنبه  7/ 94/2 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- هدى فیلوان ترکمن  فرزند غالمرضا شماره 
شناســنامه 260  نســبت با متوفى فرزند  2- راحله فیلوان ترکمن  فرزند غالمرضا شماره 
شناســنامه 351  نســبت با متوفى فرزند   3- مهدى فیلوان ترکمن  فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 350  نسبت با متوفى فرزند .اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 786  شعبه 

اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر(شعبه ویژه)4/579 
حصر وراثت

حسبن مراد مند جزى  بشناسنامه شــماره 136  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 96/ 194 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان حسن مرادمندجزى  به شناسنامه شماره 3685 در تاریخ 3/24 / 1396 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1-  ناصر مرادمند جزى   فرزند حسن شماره شناسنامه 
155 نسبت با متوفى فرزند  2- منصور  مرادمند جزى   فرزند حسن شماره شناسنامه 7832  
نسبت با متوفى فرزند  3- حسین مرادمند جزى   فرزند حسن شماره شناسنامه 136  نسبت 
با متوفى فرزند   4-حیدر على  مرادمند جزى   فرزند حســن شــماره شناسنامه 178  نسبت 
با متوفى فرزند  5- نادر مرادمند جزى   فرزند حسن شماره شناســنامه 53  نسبت با متوفى 
فرزند  6- زهرا مرادمند جزى   فرزند حسن شماره شناســنامه 8326  نسبت با متوفى فرزند   
7-  اشرف مرادمند جزى   فرزند حسن شماره شناسنامه 7271  نسبت با متوفى فرزند اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 755   شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر(شعبه ویژه)4/580 
ابالغ راي

شماره پرونده: 47/96 ش 4ح  شــماره دادنامه: 210-96/4/3 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
شوراى حل اختالف شاهین شــهر، خواهان: اکبر لک –به نشانى : بنیاد ازدواج خ خرازى نیم 
فرعى یک غربى پالك 130،خوانده: مهدى اکبرى- مجهول المکان  ، خواسته: مطالبه مبلغ 
22000000 ریال بابت یک فقره پرینت حساب بانک با احتساب خسارات و هزینه دادرسى.
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق واجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص 
دعوى خواهان: اکبر لک - بنیاد ازدواج خ خرازى نیم فرعى یک غربى پالك 130- بطرفیت  
خوانده مهدى اکبرى  مجهول المکان به خواســته  مطالبه مبلغ 22000000 ریال بابت یک 
فقره پرینت بانک  با احتساب خسارات و هزینه دادرسى شورا با توجه به اظهارات خواهان  که 
اعالم نموده که با توجه به تشابه شماره کارت خواهان و خوانده که بجاى شماره 6269 اشتباها 
6962 را تایپ نموده است و پرینت بانک که خواهان ارائه کرده و نشانه طلبکار بودن خواهان 
میباشــد و اینکه خوانده نیز هیچگونه دلیلى بر برائت ذمه خویش  باشد  ارائه نکرده است لذا 
مستندا به ماده 198 قانون آئین دادرســى مدنى مصوبه 1379 راى به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 22000000 بابت اصل خواســته و هزینه دادرسى و پرداخت تاخیر تادیه وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان 
پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد. راي صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 
حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 784 شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه 4/581 
ابالغ راي

شماره پرونده: 26/96 ش6  ح شماره دادنامه: 225-96/3/31 تاریخ رسیدگى 1396/03/24  
مرجع رسیدگى: شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: آجر ماشینى هادیان 
به نمایندگى محمدمهدى هادیان ف محمد على به نشانى گز خ سپاه ك نیکو پ 23 ، خوانده: 
کامبیز نیکبخت دوکاســرى – مجهول المکان ، خواسته:  مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد و سه 
میلیون و نهصد و بیست هزار ریال به استناد یک فقره فاکتور عادى مورخ 95/6/1 به انضمام 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق واجراى تشریفات 
قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راي 
می نماید: راي قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهان خواهان: آجر ماشــینى هادیان به 
نمایندگى محمدمهــدى هادیان ف محمد على به طرفیت کامبیز نیکبخت دوکاســرى به 
خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد و ســه میلیون و نهصد و بیست هزار ریال با استناد یک 
فقره فاکتور عادى مورخ 95/6/1 به انضمام هزینه دادرســى و خسارت تاخیر تادیه  نظر به 
دادخواست و مستندات تقدیمى خواهان و اظهارات وى در جلسه شورا که همگى مستندات 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان مینماید دعوى خواهان را ثابت تشخیص 
و مستندا به مواد 198، 519، 522، قانون آئین دادرســى مدنى و ماده 265 ق . م . حکم به 
حکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و ســه میلیون و نهصد و بیست هزار ریال  
بابت اصل خواسته و مبلغ ســه  میلیون و چهار هزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ 96/1/26 لغایت 
زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد.راى صادره غیابى ظرف بیســت روز 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى 
شاهین شهر میباشد. م الف: 765 شکوهى- قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر4/582 
ابالغ راي

شماره پرونده: 27/96 ش6  ح شماره دادنامه: 224-96/3/31 تاریخ رسیدگى 1396/03/24  
مرجع رسیدگى: شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: آجر ماشینى هادیان 
به نمایندگى محمدمهدى هادیان ف محمد على به نشانى گز خ سپاه ك نیکو پ 23 ، خوانده: 
کامبیز نیکبخت دوکاسرى – مجهول المکان ، خواسته:  مطالبه مبلغ هشتاد و یک میلیون 
و نهصد وبیست و پنج هزار ریال به استناد یک فقره فاکتور عادى مورخ 95/9/1 به انضمام 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق واجراى تشریفات 
قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راي 
می نماید: راي قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهان خواهان: آجر ماشــینى هادیان به 
نمایندگى محمدمهــدى هادیان ف محمد على به طرفیت کامبیز نیکبخت دوکاســرى به 
خواسته مطالبه مبلغ هشــتاد و یک میلیون و نهصد وبیســت و پنج هزار ریال با استناد یک 
فقره فاکتور عادى مورخ 95/9/1 به انضمام هزینه دادرســى و خسارت تاخیر تادیه  نظر به 
دادخواست و مستندات تقدیمى خواهان و اظهارات وى در جلسه شورا که همگى مستندات 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان مینماید دعوى خواهان را ثابت تشخیص 
و مستندا به مواد 198، 519، 522، قانون آئین دادرســى مدنى و ماده 265 ق . م . حکم به 
حکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و یک میلیون و نهصد وبیست و پنج هزار ریال  بابت 
اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشــتصد و پنجاه و چهار ریال هزینه دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ 
96/1/26 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صــادر و اعالم میدارد.راى صادره غیابى 
ظرف بیســت روز از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 764 شکوهى- قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر 4/583 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423759200150 شــماره پرونده: 9509983759200251 شماره 
بایگانی شعبه: 950257 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9509973759201652 محکوم علیــه: پیمانه کریمى نام پدر کریم  به نشــانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ششصدو ده میلیون ریال ( 610/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و از باب تســبیب به پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصدهزار ریال 
بابت هزینه دادرســى و همچنین خســارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدى دادخواســت مورخ 
95/3/12 لغایت اجراى حکم قابل محاســبه در واحد اجراى احکام مدنى بر اساس شاخص 
تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى  در حق محکوم له: 1کیامرث رحیمى نام پدر جعفر 
به نشانى شاهین شــهر خ فردوســى نبش فرعى 5 غربى پ2 به وکالت جواد پنجه پور نام 

پدر حسین به نشــانى اصفهان خ بزرگمهر –خ هشت بهشــت غربى قبل از چهار راه گلزار 
ساختمان وکال ط 1. ضمنًا پرداخت هزینه هاى مربوط به اجرا برعهده محکوم علیه مى باشد. 
ضمنا نظر به صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسى واحد اجراى احکام موظف است 
ابتدا نسبت به وصول مابقى هزینه دادرســى اقدام نماید.محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفــی کند که اجراء حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نــوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشــت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگــرى به هر نحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصــف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود 
(ماده 21 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صــورت 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: 769 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر 
و میمه 584 /4

مزایده
 شماره نامه: 9610113730600400 شماره پرونده: 9509983730200004 بایگانى شعبه: 
950479 در پرونده کالسه 950479 اجرایى و به موجب دادنامه 9509973730200349 
صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى اصغر حیدرى فرزند رمضان 
محکوم است به پرداخت 400/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه هاى دادرسى و 
هزینه تاخیر درتادیه و غیره در روز مزایده محاسبه میگردد در حق محکوم له محمد براهیمى 
و مبلغ 20/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام 
مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى مهدى کتانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: چهاردانگ یک باب منزل مسکونى 
واقع در فیلور خ ابوالفضل شــرقى نبش ایثار پالك 85 بشماره پالك ثبتى 392/252 حدود 
231/5 مترمربع عرصه و 160مترمربع اعیانى درحد یک طبقه با اسکلت دیوار باربر و سقف 
آهن و آجر داراى امتیازات آب و برق و گاز باحدود 30ســال قدمت که به مبلغ یک میلیارد و 
سه میلیون و هفتصدوپنجاه هزار ریال ارزیابى و تعیین گردید. لذا مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
درتاریخ 96/05/15 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر 
بازدید به عمل آورد. م الف:5027 مدیراجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى نجف 

آباد4/586 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان بانک مهراقتصاد دادخواستى به خواسته الزام خواندگان به مطالبه مبلغ یکصدوسى 
و هفت میلیون ریال به طرفیت خواندگان 1.داودمیرباقرى حسین آبادى2.حسین باقرى3.
مصطفى باقرى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شــماره 334/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/29 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود.م الف :5033 

شعبه 2 شوراى حل اختالف نجف آباد  4/588 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730402250 شماره پرونده: 9609983730400312 شماره 
بایگانى شعبه: 960313 خواهان: غالمرضا اله یارى فرزند درویش دادخواستى به طرفیت 
خوانده شهین دخت آگاهى به خواسته الزام به انتقال سند دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف 
آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان نجف آباد واقع 
در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960313ح/4 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/06/12 
و ساعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده شهین دخت آگاهى و 
درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

م الف:5032 شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان نجف آباد 4/589 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مرتضى باقرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده ... به طرفیت خوانده محمدحسین 
محمودصالحى به شوراى حل اختالف شعبه 12 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 126/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/20 ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف :5015شعبه 

12 شوراى حل اختالف نجف آباد 4/591 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مسعود خوشاوى دادخواستى با وکالت اکبرکریمى و منصورقاسمى بطرفیت خواندگان 
کیاندوخت حقیقى فرزند عباسعلى- اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان نجف آباد خواسته 
ابطال اجرائیه ثبتى و عملیات اجرایى تقدیم دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و 
به کالسه 960433ح2 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/06/07 ساعت 9 تعیین گردیده. 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده کیاندوخت حقیقى فرزند عباسعلى و درخواست خواهان/
شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامورمدنى و 
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشــر آگهى واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 

5011شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد 4/592 
 حصروراثت

رضا تیمورى داراى شناســنامه شــماره 19 به شرح دادخواست به کالســه 371/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغرتیمورى 
بشناســنامه 694 در تاریخ 95/10/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-رضاتیمورى ش ش 19، 2-على تیمورى ش ش 19،  
3-مجیدتیمورى ش ش 1308، 4-حسین تیمورى ش ش 57، 5-مریم تیمورى ش ش 32 
(فرزندان متوفى)، 6-حلیمه شاکریان قلعه سفیدى ش ش 66 (همسرمتوفى) 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: 5009 شعبه 10 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 4/593
اجراییه

شماره 203/95 ش ح11 به موجب راى شماره 132 تاریخ 96/02/02 حوزه نجف آباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ردیف اول علیمردان 
زینى وند به نشانى مجهول ال مکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ دومیلیون و پانصدوشصت و پنج هزارریال بابت هزینه دادرسى 
و پرداخت خسارات تاخیردرتادیه اززمان دادخواست مورخ 95/11/10 تا زمان اجراى حکم و 
همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان بعنوان نیم عشر 
دولتى مى باشــد. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 5025 شعبه 101 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/595
اجراییه 

 شماره 863/95 به موجب راى شــماره 863 تاریخ 96/01/28 حوزه 7 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ردیف دوم محسن رضاپور به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتراسنادرسمى و انتقال سندرسمى خودرو 
بشماره انتظامى 638 ه75 ایران23 بنام خواهان روح اله رسولى فرزند نبى اله به نشانى گلدشت 
خ منتظرى ك دلگشــا پالك9 و خوانده ردیف اول هیبت اله رسولى به نشانى قلعه سفید خ 
رحمت اله جمشیدیان ك شادمهر پالك6 محکوم است به پرداخت مبلغ یکصدوهفده هزار 

ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت نیم عشر دولتى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. م الف:5024شعبه 7 شوراى حل اختالف نجف آباد 4/596
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730401794 شــماره پرونده: 9509983730401028 شماره 
بایگانى شعبه: 951043 خواهان محمدشیرازى فرزند عباس دادخواستى به طرفیت خواندگان 
على بابائیان فرزند لطیف و لطیف بابائیان به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 4 دادگاه عمومى (حقوقى) 
دادگســترى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 951043 ح/4 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگى آن 96/05/24 و ساعت 10 تعیین شــده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و بــه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى میشود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف:5043 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد 4/613 

 فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1396/08/383581 آقاى غالمحسین ســامع به استناد 2 برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است که یک جلد سند مالکیت 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به پالك ثبتى 393/1 واقع در اسفهران بخش 9 ثبت 
اصفهان به ســریال 559128 که در صفحه 454 دفتر 211 امالك ذیل ثبت 20985 به نام 
نامبرده ثبت و سپس مفقود گردیده است. بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند ارائه کننده مسترد 
گردد و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
اصل سند مالکیت المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 

322 پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/4/610
حصر وراثت

حمید صالحى رزوه داراى شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست به کالسه 186/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان الهام صالحى 
رزوه به شناسنامه 5750132862 در تاریخ 96/3/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حمید صالحــى رزوه به ش ش 16 فرزند 
یداله (پدر متوفى)، 2- کبرى قاراداغى به ش ش 783 فرزند ابوالقاسم(مادر متوفى). اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 34 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چادگان/4/650

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى کاظم جعفرى دادخواستى به مبلغ 
56,000,000 ریال بطرفیت آقاى رسول عزیزى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 246/96 در شعبه دوم حقوقى شوراى 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 در روز یکشنبه مورخ 96/5/8 ساعت 16 در جلسه شورا حاضر و در 
همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر 
این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 388 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/4/651 
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/1285/26- 95/4/12 مریم مسیح زاده جزى فرزند منصور  باستناد دو برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود 
به شماره 799492 د 91    را که به میزان تمامت از ششــدانگ به شماره پالك ثبتى 9538 
/437 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 102 دفتر 616  ذیل 
ثبت 141690 بنام حیدرعلى ســلطانى زاده  فرزند رمضان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند قطعى 6203 مورخ 93/6/8 دفترخانه 358 گز  به او انتقال قطعى یافته و معامله 
دیگري هم انجام نشده و نحوه گم شــدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند 
المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 760 صیادى 

صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر 4/574 
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/96/1287/26- 95/4/12 مریم مســیح زاده جزى طبق وکالتنامه شماره 
158332-87/7/2 دفترى 2 شاهین شهر از طرف خانم مهرى کرمى عباس امینى   باستناد 
دو برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رســمًا گواهی شده مدعی است سند 
مالکیت خود به شماره 0335529 را که به میزان تمامت از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 
9540 /437 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که  در صفحه 326 دفتر 
478  ذیل ثبت 104884 بنام مجید غالمیان  فرزند رضا ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به 
موجب ســند قطعى 80212  مورخ 87/7/2  دفترخانه 104 شاهین شهر  به او انتقال قطعى 
یافته و معامله دیگري هم انجام نشــده و بموجب سند شــماره 80214 مورخ 87/7/2 در 
رهن بانک مسکن شــعبه مرکزى شاهین شهرقرارداشــته  و نحوه گم شدن سهل انگارى

 اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 761 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر 4/573 

احضار
شــماره: 951488 تاریخ : 96/04/12 نظر به اینکه آقاى ســید فرزاد صالحى 
ریحانى به اتهام بى احتیاطى در رانندگى منجر به ایراد صدمه بدنى غیر عمدى 
از طرف این دادسرا به شکایت خانم فرخنده غالم پور فرزند جلى تحت تعقیب 
میباشدو ابالغ و احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در این شعبه جهت پاسخگویى به 
اتهام خویش حاضر شــود. و در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور قانونى 
معمول خواهد شد. م الف: 743  برزن دادیارشعبه دوم دادسراي عمومی و انقالب 

شهرستان شاهین شهر 4/578 

احضار
شــماره نامه: 941081 تاریخ:1396/4/15 نظر به اینکه آقاى حسین خسروى 
فرزند حسن به اتهام  سرقت گوشى از طرف این دادسرا به شکایت اقاى سیروس 
ابراهیمى درمیانى فرزند اصغر تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، بدینوســیله در اجراى ماده 174 
قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشــار آگهى در این شعبه جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 778 
برزن دادیارشعبه دوم  دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر 4/577 

احضار
 شماره 950541  نظر به اینکه آقاى هادى شاه پسند افجه فرزند محمد به اتهام 
تحصیل مال از طریق نامشــروع از طرف این دادســرا به شکایت آقاى محمد 
خادمى فرزند محرمعلى تحت تعقیب میباشدو ابالغ و احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت وى ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 ق. آ د. 
ك مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یکماه از تاریخ نشــر آگهى در این شعبه 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود. و در صورت عدم حضور پس از 
تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شد.م الف: 745دادیار شعبه 5 دادسراى 

عمومى و انقالب شاهین شهر/4/565
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مرغ باز هم گران شد
رئیس اتحادیه پرنده و ماهــى نرخ جدید مرغ و انواع 
مشتقات در بازار را اعالم کرد.مهدى یوسف خانى از 
افزایش 400 تومانى نرخ مرغ از ابتداى هفته جارى در 
بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو مرغ زنده 
درب مرغدارى پنج هزار و 600 تومان، مرغ آماده به 
طبخ در کشــتارگاه هفت هزار و 550 تومان، توزیع 
درب واحــد هاى صنفى هفت هــزار و 700 و خرده 

فروشى هشت هزار و 450 تومان است.
به گفته وى نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر هفت هزار و 
450 تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ 

هشت هزار و 450 تومان است.

پیاز کیلویى 3500 تومان شد
نایب رئیس اتحادیه بار فروشان کاهش تولید را سبب 
افزایش قیمت پیاز از کیلویى 400 تومان به سه هزار 

و 500 تومان اعالم کرد.
على قربانى با اشاره به اینکه دولت خرید تضمینى پیاز 
را چند سال انجام نداده است ، افزود: تعطیل شدن این 
رویه از سال گذشته تاکنون سبب کاهش سطح زیر 
کشت وکاهش تولید پیاز شده است.وى توسعه نیافتن 
صنایع تبدیلى را از دیگر مشکالت مازاد محصوالت و 
فرآورى آنها عنوان کرد که مى تواند در تنظیم بازار و 

جلوگیرى از این نوع مشکالت اثرگذار باشد.
نایب رئیس اتحادیه بار فروشــان بروز سیل در بندر 
عباس و جیرفت را نیز دیگر دالیل کاهش تولید اعالم 
کرد و افزود: این اتفاق نیمى از محصوالت پیاز در این 

منطقه از بین برده است.
قربانى گفت: ســرمازدگى محصــوالت اصفهان و 
دزفول نیز کاهش عرضه پیاز را به همراه داشته است 
، در حالى که محصوالت این استان ها هم اکنون باید 

در بازار عرضه مى شد.

ارائه اینترنت نامحدود ثابت 
از مردادماه

وزیر ارتباطــات و فناورى اطالعات درباره شــائبه 
ارائه اینترنت نامحدود ثابت از مردادماه توضیحاتى 
را ارائه کرد.محمود واعظى با بیــان اینکه موضوع 
حذف فروش حجم اینترنــت در حوزه اینترنت ثابت 
براى حمایت از کاربران در دستور کار این وزارت قرار 
دارد، گفت:به همین منظور کمیته اى تشکیل شده و 
تا پایان مردادماه نتیجه بررسى و پیشنهاد این کمیته 
براى تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات 
مطرح خواهد شد و اینگونه تصمیمات پس از تصویب 

کمیسیون قابلیت ابالغ و اجرا پیدا مى کند.

صادرات روغن پالم به ایران
 2 برابر شد

آخرین آمار از هیأت روغن پالم مالزى در نیمه نخست 
امســال نشــان داد، ایران 282,238 تن روغن پالم 
خریده است، این رقم بیش از 2 برابر روغن پالم ارسال 
شده به تهران در 6 ماه مشابه سال 2016 است. وزیر 
صنایع و محصوالت زراعــى مالزى در راس هیئتى 
تجارى و اقتصادى 5 ماه گذشــته سفرى 3 روزه به 
ایران در مورد صادرات روغن پالم، چوب و محصوالت 

پالستیک داشت.

لوکوموتیوهاى روسى
 روى ریل هاى ایران

شرکت روسى سینارا از برنامه مورد توافق با ایران براى 
تحویل لوکوموتیو خبر داد که در چارچوب همکارى هاى 
صنعتى مسکو و تهران انجام مى گیرد. شرکت روسى روز 
چهارشنبه ارزش این قرار داد امضا شده را 24 میلیون یورو 
اعالم کرد. خبرگزارى اسپوتنیک در این باره گزارش داده 
است: گروه ماشین سازى روسى سینارا به زودى برخى 
قطارها و لوکوموتیوهاى مورد توافق را به ایران ارسال 
مى کند . بنا به گزارش رسانه روسى، همچنین شرکت 
اورالسکیه لوکوموتیو سال گذشته براى فروش ده ها 
لوکوموتیو و قطار تندرو با ایران توافق کرد که ســینارا 
از روسیه و زیمنس از آلمان لوکوموتیوهاى برقى را به 

ایران صادر مى کنند.

ویترین

مدیرعامل راه آهن جمهورى اسالمى ایران از در دست 
اجرا بودن دو هزار و 500 کیلومتر خط دوم و سوم راه آهن 
خبر داد و گفت: سمت و سوى برنامه ششم توسعه فقط 

در راستاى توسعه ریلى است.
ســعید محمدزاده اظهارداشــت: ایران در حوزه حمل 
ونقل توجه بســیار جــدى را به توســعه خطوط ریلى 

داشته است.
وى با بیان اینکه در برنامه پنجم توســعه، توسعه حمل 
و نقل ریلى مورد توجه قرار گرفته اســت، تصریح کرد: 
سمت و سوى برنامه ششم توسعه فقط در راستاى توسعه 

ریلى است.

مدیرعامــل راه آهن جمهورى اســالمى ایــران در 
ادامه با اشــاره به اینکه طى چهار ســال اخیر ساالنه 
یک تا 1/5 میلیارد دالر در حمل ونقل ریلى ســرمایه 
گذارى مســتقیم صورت گرفته اســت، اظهار داشت: 
براى حمایت از بخــش خصوصــى 7/5 میلیارد دالر 
تضمین ســرمایه گذارى در شــوراى اقتصاد مصوب 

شده است.
محمــدزاده یــادآور شــد: دو هــزار و 500کیلومتر 
خطــوط دوم و ســوم در حال اجراســت و امســال 
در حــدود 800 کیلومتــر از این پــروژه ها بــه اتمام

 مى رسد.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گفت: دستورالعمل شرایط و ضوابط ارزیابى و رتبه بندى 
کیفى خدمات پس از فروش کاالى مصرفى در دستور 

کار قرار دارد.
وحید منایى اقدامات سازمان حمایت را به منظور ارتقاى 
خدمات قابل ارائه به مصرف کنندگان تشریح کرد و افزود: 
در این راستا، نظر به ضرورت و لزوم پایش مستمر فعالیت 
شرکت هاى ارائه دهنده خدمات فروش و پس از فروش 
به ویژه در حوزه کاالهاى مصرفــى با دوام و ارزیابى اثر 
بخشى اقدامات انجام شــده با ایجاد فرهنگ رقابت در 
ارتقاى کیفیت خدمات پس از فــروش بین فعاالن این 

بخش و همچنین کاهش شــکایات و باالرفتن سطح 
اعتماد مصــرف کنندگان به کاال و خدمــات به منظور 
رعایت بیــش از پیش حقوق مصرف کننــدگان ودوام 
همکارى سازمان حمایت و نمایندگان سایر حوزه هاى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دســتورالعمل شرایط و 
ضوابط ارزیابى و رتبه بندى کیفى خدمات پس از فروش 
کاالى مصرفى تهیه و در تاریخ .... از طرف وزیر صنعت، 

معدن و تجارت ابالغ شده است.
وى، کیفیت خدمات، سرعت خدمات، هزینه، وضعیت 
نمایندگى، نیروى انسانى، تجهیزات تعمیرگاهى، شرایط 

محیطى را از معیارهاى عمده ارزیابى برشمرد.

رتبه بندى 
خدمات پس از فروش کاال 

بهره بردارى 
از 800 کیلومتر راه آهن 

در حالى مقرر شده است محموله برنج تایلندى به زودى 
وارد کشور شود که کشور مدتهاست با مشکل واردات بى 
رویه برنج رو به رو است و حتى ممنوعیت واردات برنج از 
سوى وزارت جهاد کشاورزى هم نتوانسته جلوى واردات 
این محصول را بگیرد. طبق بررسى هاى صورت گرفته 
ایران ساالنه به سه میلیون تن برنج نیاز دارد که قابلیت 
تولید دو میلیون و 400 هزار تن آن در کشور وجود دارد 
و تنها با واردات 600 هزار تــن برنج مى توان نیاز مردم 

را تأمین کرد.
اما در 3/5 ســال گذشــته واردات برنج تا نزدیک به دو 
میلیون تن هم رسیده و کشاورزان را با مشکالت زیادى 
رو به رو کرده است. حاال و در این شــرایط خاص ابراز 
تمایل مسئوالن دولتى براى واردات برنج از تایلند مسئله 

اى عجیب و غیر قابل توجیه به نظر مى رسد.
هم اکنون در حالــى در محافل خبــرى، واردات برنج 
تایلندى از سوى دولت مطرح شده است که درباره کیفیت 

این نوع برنج ، اما و اگرهایى مطرح است.
در همین رابطه دبیر انجمن برنج ایران با اشاره به خرید 
برنج از تایلند گفت: این محموله به زودى وارد کشــور 

خواهد شد.
جمیل علیزاده شایق با بیان اینکه قرارداد خرید این کاال 
قبل از دوران تحریم با کشور تایلند بسته شده است، افزود: 
ایران در دوران تحریم به دلیل عدم امکان پرداخت وجوه 

برنج مورد خریدارى به تایلند از واردات این کاال بازماند.
وى همچنین در واکنش به برخى اظهار نظرها مبنى بر 
بى کیفیتى برنج هاى تایلندى اظهارداشت: اینگونه نیست 
بلکه برنج هاى تایلندى، ویتنام و پاکستان محصوالتى 

کیفى هستند.
 

سخنگوى سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى 
ایران گفت: اپراتورهــاى تلفن همــراه طبق مصوبه 
کمیسیون تنظیم مقررات مى توانند بعد از دادن چند بار 
اخطار به مشترکانى که سیمکارت ثبت شده  غیرفعال 

دارند نسبت به سلب امتیاز خط مذکور اقدام کنند.
جهانگیر اسدى در پاسخ به ســئوالى مبنى براینکه آیا 
اپراتورهاى تلفن همراه مى توانند امتیاز سیمکارتى که 
مشترك بنا به دالیلى آن را فعال نکرده و یا تنها از داده 
آن استفاده مى کند سلب کند، افزود: سیمکارت به نوعى 
جزو سرمایه هاى کشور به حساب مى آید بنابراین بلوکه 

کردن آنها چندان مطلوب نیست.
وى ادامه داد:استفاده نکردن و بلوکه کردن سیمکارت 
از طرف دیگر سبب مى شــود اپراتورها براى دراختیار 
قراردادن ســیمکارت به افرادى که نیازمند هســتند با 

مشکل مواجه شوند.
اسدى به همه خریداران ســیمکارت در همه اپراتورها 
توصیه کرد: ســیم کارتى که خریدارى شده و آن را به 
نام خود ثبت کرده اند مورد استفاده قرار دهند و اگر نیاز 

ندارند از خرید چندین سیمکارت پرهیز کنند.
به گفته وى، اپراتورهاى تلفن همراه پس از دادن اخطار 

به مشترکانى که ســیمکارت خود را استفاده نمى کنند
 مى توانند براى سلب امتیاز سیمکارت اقدام کنند.

گفتنى اســت؛ تازه ترین گزارش دفتربررســى هاى 
اقتصادى معاونــت برنامه ریــزى وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات نشان مى دهد 71 میلیون و 412 هزار 
و 484 ســیمکارت غیر فعال از همه اپراتورهاى کشور 
اکنون در دست جمعیت 79 میلیون و 926 هزار و 270 

نفرى ایران است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
کماکان مبلغ و اعتبار مورد نظر در ارتباط با طرح 
جدید کارت اعتبارى خرید کاالى ایرانى در سال 
جارى تعیین نشــده اســت، گفت: در این رابطه 
همچنان در حال مذاکره با بانک مرکزى هستیم.

محسن صالحى نیا با اشــاره به آخرین وضعیت 
طرح جدید کارت اعتبــارى خرید کاالى ایرانى 
در سال 1396 که قرار بود تا یک ماه آینده کلید 
بخورد، اظهار داشــت: در مورد مبلــغ و اعتبار 
کارت اعتبارى خرید کاالى ایرانى در سال جدید 
کماکان به نتیجه نهایى نرســیده ایم و در حال 

مذاکره با بانک مرکزى هستیم.
وى ادامه داد: در صورتــى که در مورد رقم خرید 
کارت اعتبارى خرید کاالى ایرانى و اعتبار مورد 
نیاز جهت اجراى این طرح به تفاهم برسیم، زمان 
دقیق اجراى طرح مشــخص خواهد شد و پروژه 
به صورت رسمى کلید خواهد خورد، چرا که این 
مسئله تکلیفى است که از سوى ستاد فرماندهى 
اقتصاد مقاومتى بــراى وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و بانک مرکزى تعیین شده است.
پس از آنکه طرح اعتبارى خرید کاالى ایرانى در 
سال گذشته با مشکالت متعددى روبه رو شد و 
در مجموع طرحى ناموفق نام گرفت، مجدداً ستاد 
فرماندهى اقتصاد مقاومتى در سال جارى اجراى 
طرح جدید کارت اعتبارى خرید کاالى ایرانى را 
با ایجاد تغییر و اصالح به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و بانک مرکزى تکلیف کرده است. 

معاون وزیر نیرو در امــور آب و آبفا گفت: طرح تفکیک 
آب شرب و شــهرى موضوعى اســت که قرار شده در 
دولت دوازدهم به صورت جدى در دست اجرا قرار گیرد، 
اما الزم اســت که در ابتدا براى اجرایى شدن این طرح 

اولویت بندى صورت گیرد.
رحیم میدانى با بیــان اینکه دو ســامانه اى کردن آب 
شــرب و شــهرى نمى توانــد تمام مشــکالت حوزه 
آب را برطرف کند، اظهارداشــت: آبى کــه در اختیار 
مشترکان قرار مى گیرد باید بهداشــت کافى را داشته 
باشــد و به همیــن دلیل بایــد قبل از اجرایى شــدن 
این طــرح تحقیقــات الزم براى این مســئله صورت 

گیرد.
وى ادامه داد: در گذشته تصور غلطى حتى در وزارت نیرو 

مبنى بر اینکه تفکیک آب مى تواند بسیارى از مشکالت 
حوزه آبى را برطرف کند، وجود داشت .

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا بــا بیان اینکه انتظار 
مى رود که تا ماه هاى آتى نتیجه نهایى به دســت آید، 
گفت: براساس این تحقیق باید مشخصات آب غیرشرب 
به صورت کامل بررسى و تبیین شود و برهمین اساس 
با اولویت بندى بتوانیم تفکیک آب شرب و بهداشتى را 

انجام دهیم.
میدانى با اشــاره به شهر مشــهد که قرار بود این طرح 
به صورت آزمایشــى در آن اجرایى شود، اظهار داشت: 
تاکنون این طرح به نتیجه خاصى نرســیده است و باید 
قبل از اجرایى شــدن این طرح تمام جوانب آن بررسى 

شود.

وى افزود: به طور مثال اگر در استان بوشهر مردم توافق 
کنند که دیگر از آب شرب لوله کشــى استفاده نکنند و 
در عوض آب بســته بندى را جایگزین کنند، مى توانیم 
تغییراتى را در نحوه ارائه آب ایجاد کنیم، اما همین مسئله 
براى استان اصفهان امکانپذیر نیست. به طور کلى باید 
گفت که سیاست وزارت نیرو این است که آب سالم در 

اختیار مشترکان قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، براى مناطقى 
که انتقــال اب باکیفیت هزینه بر اســت انجام این کار 
مى تواند در کاهش هزینه ها بسیار مؤثر باشد و به همین 
دلیل وزارت نیرو  تالش دارد که جوانب اجرایى شدن این 
طرح را به صورت دقیق مورد بررسى قرار دهد و بعد از آن 

این طرح را در مرحله اجرا بگذارد.

بر اساس گزارشات منتشر شده، روند بیکارى در جامعه 
زنان رو به افزایش اســت،پدیده اى که برخالف تصور 
عده اى،منحصر به ایران نمى شود و به واقع این موضوع، 
در ســطحى فراگیر، در بســیارى از نقاط جهان رو به 

فزونى است.
بر اساس گزارشات موجود، نرخ مشارکت زنان در طول 

سالیان اخیر با کاهش همراه شده است.
آنچنان که اعــداد و ارقام مى گویند در ســال 94، نرخ 
مشــارکت آقایان در بازار کار بیش از 11 درصد رشــد 
داشته، در همین سال، میزان مشــارکت زنان بیش از 
12 درصد تنزل پیدا کرده؛ این روند در طول قریب به ده 
سال گذشــته نیز با افت همراه بوده، این در حالى است 
که ضریب تحصیالت عالیه زنان با رشد و افزایش قابل 

توجهى توأم شده است.
مهین ساالرى، محقق و پژوهشــگر اقتصادى با اشاره 
به نقش حائز اهمیت و تعیین کننده زنان در پیشــرفت 
و توســعه جامعه، اظهار داشــت: نادیده انگاشتن زنان 
در فرآیند توســعه، بــه معناى منفعل شــدن قریب به 
نیمى از استعدادهاى بالقوه موجود در جامعه است و به 
تبع تبعات و پیامدهاى چنین رویــه و رویکردى در هر 
کشور و جامعه اى، با هزینه ها و خساراتى بسیار همراه

 خواهد شد.
وى افزود: حضور زنان در پست هاى مدیریتى، افزایش 
چشمگیر بانوان تحصیلکرده، تعریف و تصویب قوانین 
حمایتى از زنان، تنها نمونه هایى از مثال ها و مصادیق 

این ادعا محسوب مى شود.
وى افزود: البته همچنان برخى از کمبودها و کاستى ها 
در خصوص این قشر از جامعه وجود دارد که نمى توان 
آن را صرفًا به عملکرد مدیریتى مسئوالن نسبت داد و 
برخى از موارد، ریشه در ذهنیت ها و نگاه هایى دارد که 
در طول سده هاى گذشــته در جامعه، رسوب و رسوخ 

پیدا کرده است.
ساالرى گفت: نمى توان نقش مثبت زنان در پیشرفت 
ایران اسالمى را در طول چهار دهه گذشته انکار کرد و 
با مقایســه اى میان آمار، اعداد و ارقام موجود با آنچه 
پیش از انقالب شــاهد بوده ایم، به روشنى این واقعیت 
مبرهن و ملموس مى شود که حضور و مشارکت زنان در 
حوزه هاى گوناگون با رشد فزاینده اى همراه شده است.

ســاالرى عنوان کرد: با همه این اوصاف، آمار نشــان
 مى دهد که ضریب مشــارکت زنــان در فعالیت هاى 
اقتصادى در طول قریب به یک دهه گذشته، با کاهش 
مواجه بوده که به اعتقاد بنده در تحلیل این پدیده، نباید 
به این موضوع از زاویه سیاسى نگریسته شود، بلکه ریشه 
اصلى این کاهش و تنزِل ضریب مشــارکت زنان و به 
تعبیرى افزایش بیکارى در قشر مذکور را ، باید در برخى 

واقعیت هاى اقتصادى کشور جستجو کرد که ارتباطى 
به مسائل سیاسى ندارد.

وى گفت: آنچنان که مطرح شده، در سال1384 درحدود 
چهار میلیون زن شاغل در کشور فعالیت مى کردند که 
این میزان در طول یک دهه،(در سال 1395)با کاهش 
600 هزار نفرى مواجه شــده که به نظــر بنده وضع و 
تصویب برخى از قوانین حمایتى و هراس کارفرمایان از 

تعهدات مصوب شده در ِقبال جامعه زنان شاغل، در این 
خصوص بى تأثیر نبوده است.

وى افزود: افزایــش مدت زمان مرخصــى زایمان، از 
نمونه قوانینى اســت که برخى کارفرمایــان به دلیل 
از دســت دادن نیــروى کار خــود (در مــدت زمان 
معیــن و تعریف شــده)، از جــذب این طیف ســرباز

 مى زنند.

دستمزد حداقلى و افزایش هزینه ها، عاملى 
مؤثر در کاهش مشارکت اقتصادى زنان

منیــره صاحب دل،کارشــناس اقتصادى با اشــاره به 
نقش تعیین کننده حقوق و دســتمزِد دریافتى در میل 
و رغبت نیروى کار به اســتمرار یا قطــع همکارى در 
عرصه اى که مشــغول به فعالیت اســت، عنوان کرد: 
در طول سالیان گذشــته، هزینه زندگى به میزان قابل 
توجهى، افزایش یافته اما نرخ دســتمزد زنان با میزان 
افزایش هزینه ها، تطابق و ســنخیت همسانى نداشته 
و بالطبــع در چنین شــرایطى بخشــى از جامعه زنان 
انگیزه خــود را از نقــش آفرینى در بازار کار از دســت 

مى دهد.
وى یادآور شد: البته با رشــد ضریب تحصیالت عالیه 
زنان،کیفیت مشــاغل این گروه در مقایســه با گذشته 
ارتقایافته اما از حیث تعدد و تکثر مشــاغل، میزان نرخ 
مشارکت زنان از 52 درصد به 49 درصد کاهش داشته 
که در نقطه مقابل برخى نیــز معتقدند این کاهش 3 در 
صدى در مقایســه با افت 4 درصدى اشــتغال آقایان، 
پایین تر اســت که به نظر مى رسد رشــد فناورى ها و 
پیشــرفت هاى تکنولوژیک و تمایل عرصه هاى کار 
و اشــتغال به بهره گیرى از تجهیــزاِت نوین همچون 
روبات ها ، نــرم افزارهاى کامپیوتــرى و ... نیز در این

 اُفت و خیز عددى بى تأثیر نبوده است.

بیکارى در جامعه زنان بیداد مى کند

 دستمزد حداقلى 
عامل مؤثر در کاهش مشارکت اقتصادى زنان

یک مقام ارشد مخابرات تشریح کرد

سیمکارت در چه صورت سلب امتیاز مى شود؟
برنج هاى بى کیفیت تایلندى 
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ســتایش خداوندى را سزاست که شــناخته شــد بى آنکه دیده شود 
و آفریــد بــى آنکه دچــار رنــج و زحمتى گــردد. با قــدرت خود

 پدیده ها را آفرید و با عزت خود گردنکشان را بنده خویش ساخت 
و با بخشــش خود بر همه بزرگان برترى یافت، او خدایى است که 
دنیا را مســکن مخلوقات برگزید و پیامبران خود را به هدایت جن 
و انس فرستاد تا دنیا را آنگونه که هست بشناسانند و از زیان هاى 

موال على (ع)دنیا بر حذر دارند.

یازدهمین نمایشــگاه صنایع، ابزار، ماشــین آالت و 
تولیدات فلزات گرانبها و سنگ هاى قیمتى در حالى 
افتتاح شد که مسئوالن و دست اندرکاران این نمایشگاه 
قبل از چیدن روبان، نشستى دو ساعته با خبرنگاران در 
محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
برگزار کردند و به سئواالت آنها در زمینه هاى مختلف 
طال و جواهر در کشور و استان پاسخ گفتند و مسائل و 

مشکالت این صنف را برشمردند.
رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور برگزارى یازدهمین 
دوره نمایشــگاه صنعت طال و جواهر در اصفهان را 
بهترین نمایشگاه در این صنعت دانست و گفت: این 
نمایشگاه ها در دوره هاى گذشته نیز بسیار موفق بوده 
و عالوه بر آشنایى همکاران صنفى و ارتباط بین آنان، 
مى تواند در پیشرفت تولیدات طال و جواهر مؤثر باشد.
محمد کشتى آراى بازدید همکاران در اتحادیه هاى 
طال و جواهر در گذشته از نمایشگاه هاى جهانى را 
باعث تحول در صنعت طال خوانــدو گفت: این امر 
موجب شد تا دست اندرکاران از ابزار و تکنولوژى ها و 
ماشین آالت به روز استفاده کنند و به صنعت طال در 

این راستا کمک شود.
وى از دست اندرکاران صنعت طال و جواهر در کشور 
خواست تا با شرکت در نمایشگاه مالزى، پیشرفت این 
صنعت را موجب شده و بدینسان ما پاویون مخصوص 
در نمایشگاه هاى جهان را داشته باشیم. وى با تأکید بر 
اینکه ما باید برند طالیى ایران را داشته باشیم، افزود: ما 
در شهرهاى مختلف همچون اصفهان برند میناکارى، 
قلمزنى و... که برند خاص اصفهان اســت و یا در یزد 
طالى یزد با عیار خاص و... را داشته ایم که امروز مغفول 

مانده است و باید استمرار یابد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور با بیان اینکه ما امروز 

طالى وارداتى نداریم، گفت: هر شخصى مى تواند 
150 گرم طالى ساخته شده براساس قانون گمرك 
با خود وارد کشــور کند و مازاد بر این میزان قاچاق 

محسوب مى شود. 
کشــتى آراى، قاچاق را پدیده اى غیرقانونى و شوم 
دانست و گفت: امروز ما از قاچاق طال آمارى نداریم 
و مستند نیست ولى براساس یک تحقیق میدانى از 
طالفروشى ها و آمار ستاد قاچاق کاال و ارز، بین 15 تا 
22 درصد مصنوعات ویترین ها، به صورت غیرقانونى 
وارد کشور مى شود و پیش بینى آن است که در کشور 

در منازل مردم 300 تا 400 تن طال باشد. 
وى علل افت شدید 6 درصدى قیمت طال در هفته هاى 
اخیر را کاهش تنش، تقویت ارزش دالر و... اعالم کرد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر کشــور اظهار داشــت: 
برگزارى منظم و مرتب ســالیانه این نمایشــگاه در 
اصفهان عامل بســیار مثبتى بود تا این نمایشگاه در 

تقویم نمایشگاه هاى جهان ثبت شود و امروز پس از 
11 سال، این نمایشگاه و ماشین آالت صنعت طال و 
جواهر بسیار به روز شده، که از دستاوردهاست و امتیاز 

بزرگى براى این صنعت محسوب مى شود.
کشــتى آراى در ادامه افزود: قرار بود ســال گذشته 
قانون مالیات بر ارزش افزوده اصالح شود که به علت 
تغییرات در ترکیب مجلس و دولت این امر محقق 
نشد اما به زودى در صحن مجلس شوراى اسالمى 

مطرح خواهد شد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور از تعطیلى بیش از 
چهار هزار واحد طالفروشى در کشور خبر داد و گفت: از 
32 هزار واحد طالفروشى در کشور، بیش از چهار هزار 
واحد تعطیل شد. این در حالى است که از دو هزار و 850 
واحد طالفروشى در تهران نیز 800 واحد کامًال تعطیل 
شده است و متأسفانه صنعت طالى کشور به صنعت 
فرش دچار مى شود و در نتیجه شاهد رشد قاچاق و از 

دست رفتن سرمایه کشور، کاهش میل مردم نسبت به 
خرید طال و افزایش استفاده از بدلیجات خواهیم بود.

***
رئیس اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان نیز در 
جمع خبرنگاران گفت: کشــورهاى هدف ما براى 
صادرات طال، کشــورهاى حاشــیه خلیج فارس و 
ایتالیاست که خود این کشور قطب طالسازى جهان 
محسوب مى شود. این در حالى است که در سال هاى 
90 و 91 از مبدأ اصفهان به این کشورها 750 میلیون 
دالر صادرات طال داشتیم که این رقم امروز متأسفانه 

به 20 میلیون دالر کاهش یافته است. 
مهندس هوشنگ شیشه بران با قدردانى از همدلى 
و مساعدت شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در برپایى این نمایشگاه اظهار داشت: ما باید 
تالش کنیم مسائل علمى در این صنعت را بیش از 
پیش فرا گرفته و بتوانیم بــا برندهاى روز مطابقت 

داشته، تا نمایشگاه قابل قبولى داشته باشیم.
وى درخصوص ایجاد شهرك طال در اصفهان گفت: 
سال گذشته در شمال شهرك جى، زمینى براى این 
امر در نظر گرفته شد وامروز تصمیم نهایى آن است 
تا فاز اول این شهرك در 30 هکتار و فاز دوم در 70 

هکتار اجرایى شود.
مهندس شیشه بران اذعان داشت: با توجه به اینکه 
قریب 50 درصد تولیدات طال در اصفهان ســاخته 
مى شــود و اصفهان قطب طالى کشــور به شمار 
مى رود ناگزیر هستیم با عنایت به انتقال کارگاه هاى 
طالسازى به خارج شهر، به زودى شهرك طال را در 
اصفهان کلنگزنى کنیم و امید است تا پنج سال آینده، 

این شهرك در اصفهان به بهره بردارى برسد. 
***

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان نیز با بیان اینکه طى 11 سال، این نمایشگاه 

رشد بســیار خوبى داشته از همه کســانى که در 
برگزارى این نمایشگاه همکارى کردند تشکر کرد و 
گفت: یازدهمین نمایشگاه بین المللى صنایع، ابزار، 
ماشین آالت و تولیدات فلزات گرانبها و سنگ هاى 
قیمتى تا 23 تیر با حضور 123 شرکت کننده درچهار 
سالن و در فضایى به وســعت 9 هزار مترمربع و با 
حضور اســتان هاى تهران، اصفهان، هرمزگان، 
خراسان رضوى، آذربایجان شــرقى و یزد برگزار 
مى شود. همچنین نمایندگان فروش محصوالت 
کشــورهاى آلمان و ژاپن نیز در این دوره حضور 

دارند.
رسول محققیان افزود: ده شرکت ایتالیایى نیز در 
زمینه ماشــین آالت و تجهیزات طال و جواهر به 
ارائه محصوالت و خدمات خود مى پردازند و در کنار 
غرفه بخش بازرگانى سفارت ایتالیا و غرفه اتحادیه 
تولیدکنندگان ماشین آالت طال و جواهر ایتالیا در 
مجموع 144 مترمربع و 12 غرفه از این نمایشگاه را 
به خود اختصاص داده اند. همچنین یک شرکت از 
ترکیه نیز در 36 مترمربع فضاى نمایشگاهى به ارائه 

تجهیزات و ماشین آالت طال مى پردازد.
وى اظهار امیدوارى کرد این نمایشگاه در سال آینده 
در محل جدید شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان در فضایى وســیع برگزار شود و در 

خاورمیانه مطرح باشد.
***

شایان ذکر است یازدهمین نمایشگاه بین المللى صنایع، 
ابزار، ماش ین آالت و تولیدات فلزات گرانبها و سنگ هاى 
قیمتى تا 23 تیرماه سال جارى هر روز از ساعت 16 تا 
22 آماده بازدید عالقه مندان در پل تاریخى شهرستان 
مى باشد. ضمناً 23 تیر از ســاعت 9 تا 12 مخصوص 

بازدید متخصصان در نظر گرفته شده است.

طى 5 سال اخیر رخ داده است؛

با حضور نمایندگان اتحادیه هاى سراسرى طال و جواهر کشور در اصفهان بررسى شد

کاهش کاهش 730730 میلیون دالرى صادرات طال از اصفهان میلیون دالرى صادرات طال از اصفهان

آسیب شناسى نقش مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طال و جواهرآسیب شناسى نقش مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طال و جواهر

ساسان اکبرزاده

نصف جهان  گردهمایى اتحادیه هاى سراســرى طال و 
جواهر استان هاى کشور به منظور آسیب شناسى مالیات 
بر ارزش افزوده به میزبانى اتحادیه طال و جواهر اســتان 
اصفهان و با حضور رؤسا و نمایندگان اتحادیه هاى طال 
و جواهر اکثر استان ها در هتل آسمان اصفهان برگزار شد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اســتان اصفهــان در این 
گردهمایى با خیر مقدم به شرکت کنندگان گفت: از اینکه 
در اصفهان پایتخت طالیى کشور، شاهد برگزارى یک 
نشست صنفى براى مطالبه مالیات بر ارزش افزوده هستیم 

بسیار خوشحالم و امیدوارم به جمع بندى مطلوب برسیم.
مهندس هوشــنگ شیشــه بران با بیان اینکه تاکنون 
درخصوص مالیات بر ارزش افزوده مطالب زیادى گفته 
شــده، افزود: هدف ما تعامل با دولت بوده و امید است با 
اصالح قانون مالیات بــر ارزش افزوده، ابهامات برطرف 

شده و این صنف پویا شود.
***

رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور که میهمان ویژه این 
گردهمایى بود نیز به تشریح روند فعالیت هاى انجام شده 
درخصوص مالیات بر ارزش افزوده از ســال 89 تاکنون 
پرداخت و گفت: علیرغم همه فعالیت ها، ســازمان امور 
مالیاتى مصمم بود تا مالیات بر ارزش افزوده را براى صنف 
طال و جواهر اجرا کند و در نهایت قرار شد قانون مالیات بر 
ارزش افزوده، پنج سال به صورت آزمایشى اجرا شود که 
ما نیز از همان سال، ضرر و زیان اجراى آن را براى همه 
مسئوالن بیان کردیم و اینکه تولید و مصرف طال کاهش 
مى یابد و در نتیجه، مردم میلى براى خرید طال نخواهند 
داشت اما از سوى دیگر، سازمان مالیاتى کشور، خود را در 

این امر مجرى مى دانست که باید قانون را اجرا کند.
محمدکشــتى آراى در ادامه گفت: امروز الیحه اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده از ســوى دولت به مجلس 
رفته و قرار است در صحن علنى مجلس شوراى اسالمى 

مطرح شود.
وى اذعان کرد: اخذ مالیات از روى اصل طال، همانند آن 
است که از ســرمایه اصلى، مالیات بخواهند در حالى که 
مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت دریافت شود که صنف 
طال و جواهر حاضر به پرداخت آن اســت به شرطى که 

منطقى و با رعایت مسائل اقتصادى باشد. 
***

در ادامه این گردهمایى و به صورت بسیار منظم، از هر یک 
از رؤســا و نمایندگان اتحادیه طال و جواهر در شهرهاى 

مختلف خواسته شد تا نقطه نظرات، مسائل و مشکالت و 
راهکارهاى خود را اعالم کنند.

مشاور کمپین حذف مالیات بر ارزش افزوده از مهدى شهر 
سمنان گفت: طال با قدمتى بیش از چهار هزار سال، داراى 
ارزش اقتصادى خاص و ویژه بــوده و نیازمند نگاه ویژه 
مهربانانه است. این در حالى اســت که در طول قرون و 
اعصار، طال دائماً تغییر شکل داده و مى دهد اما کوچک ترین 
خدشه اى به ماهیت آن وارد نمى شود و همواره به عنوان 
پشتوانه خلل ناپذیر مطرح بوده و جایگاهى بلندمرتبه در 

مقام ارزآورى و پشتوانه اقتصادى داشته است.
ذوالفقاریان افزود: ما در طال و جواهر، قبل از مطرح شدن 
بحث تحریم و مالیات بر ارزش افزوده، جایگاه چهارمى 
ارزآورى کشور را داشتیم که متأسفانه با نگاهى نامهربانانه 
و کم لطفى هاى بیشمار، که نتیجه اى جز خروج طال از سبد 
خانواده نداشت، رســماً و عمًال، زمینه  تعطیلى واحدهاى 
تولید طال و جواهر و زیرمجموعــه صنف و صنعت طال 
به وجود آمد که بیکارى بیش از 20 هزار نفر را در کشــور 
به ارمغان داشت و زمینه قاچاق گسترده طال و بدلیجات 

را فراهم کرد.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر رشت هم با اظهار تأسف 
از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: با تصویب 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، جامعه هدف ما دچار چالش 

شد در حالى که مطالبات بحقى داریم که باید تحقق یابد.
حسین مهرثابت اظهار داشــت: باید در اتحادیه کشورى 
طال و جواهر کارگروهى تخصصى متشکل از افراد شجاع، 

آشنا به کار و داراى تخصص تشکیل شود و به مسئوالن، 
پرداخت فیش هاى نجومى مالیات بــر ارزش افزوده را 

یادآور شوند.
وى ادامه داد: صنف طال وجواهر باید داراى وکالیى باشد 
که از حقوق آنها دفاع و احقــاق حق کند و با نان و آبروى 

آنان بازى نشود.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر رشــت از مســئوالن 
خواست تا نگذارند چراغ این صنف خاموش شود و اذعان 
داشت: ما در تقابل با دولت نیستیم و در حقیقت دولت باید 

حامى ما باشد.
معبودى نژاد از اتحادیه طال و جواهر مشــهد هم گفت: 
طال کاالى مصرفى نیست بلکه به سرعت قابل بازیافت 
است و به چرخه بازمى گردد و انصراف مردم از خرید طال 
به علت مالیات بر ارزش افزوده ضربه به تولید طالست و 

این فاجعه است.
وى افزود: مالیات بــر ارزش افزوده قرار بود پنج ســال 
آزمایشى باشدو امروز بیش از هشت ســال است که به 
صورت آزمایشى اجرا مى شود؛ در حالى که فقط براى مدت 

شش ماه مى تواند آزمایشى به اجرا درآید.
معبودى نژاد از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى خواست 

تا این الیحه به صحن مجلس بیاید.
حســین پنداروند دبیر صنف طال و جواهر تهران و عضو 
کمپین حذف مالیات بر ارزش افزوده نیز معتقد است نگاه 
کارشناسى در تصمیم گیران نیست و مى گوید: اگر گردش 
مالى در صنعت طال و جواهر خوب باشد مى تواند اقتصاد 

کشور را شکوفا سازد.
اسماعیل جنگ خواه رئیس اتحادیه طال و جواهر ارومیه 
هم گفت: اصل طال باید از مالیات بر ارزش افزوده معاف 
شده ولى اجرت آن با نرخ عمومى پرداخت شود. او خواستار 
جلســاتى با کمیســیون اقتصادى مجلس و نمایندگان 

مجلس شد.
بحرمانى از اتحادیه طال و جواهر تبریز هم معتقد است روند 
اجراى قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اصالح شود چرا 

که موجب عدم اشتغالزایى خواهد شد.
دهبارى رئیس اتحادیه طال و جواهر سیستان و بلوچستان 
و شهر زاهدان هم خواستار دریافت مالیات بر ارزش افزوده 

از محل اجرت شد.
شریعت پناهى مدیر کمپین حذف مالیات بر ارزش افزوده 
هم گفت: ما تاکنون با 50 نماینــده مجلس و 9 نماینده 
کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى به صورت 
حضورى مذاکره کرده ایم اما این کافى نیست و باید حداقل 
165 رأى را در مجلس به دست آوریم و براى دستیابى به 
این مهم، رؤساى اتحادیه ها در شهرها و استان ها مى توانند 
با نمایندگان خود در مجلس شوراى اسالمى ارتباط برقرار 

کنند و اطالعات الزم را به آنها بدهند.
وى طال و جواهرفروشان را خزانه حکومت دانست و گفت: 
اگر واحدهاى تولید طال و جواهر تعطیل شــود بدلیجات 

جاى آنها را خواهد گرفت.
غضنفریان نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر زنجان نیز 
معتقد است اصناف در کشور مظلوم واقع شده اند و متولى 

ندارند چرا که اگر متولى داشــتند قانون مالیات بر ارزش 
افزوده نباید به جاى شــش ماه، هشت ســال آزمایشى 

اجرا مى شد.
وى خواستار تشکیل کارگروهى براى پیگیرى این امر شد.

میرزایى از اتحادیه طال و جواهر سنندج هم اظهار داشت: 
در حالى که سود خالص ما 7 درصد است اما 9 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده باید بپردازیم که منطقى نیست و در نتیجه، 
تبعات آن، ایجاد سمسارى طال و ایجاد بحران خواهد بود. 

بنابراین، پیشگیرى بر درمان، مقدم است. 
وى در ادامه افزود: هر زمان اعتراضى به مالیات بر ارزش 
افزوده داشته، میزان مالیات 10 برابر شده که الزم است 

مسئوالن رسیدگى کنند.
فتاحى، نایب رئیــس اتحادیه طــال و جواهر کرج نیز 
گفت: دولت شــریک خوبى براى ما نیســت چون با 9 
درصد مالیات بر ارزش افزوده ســود مى برد اما در زیان 

ما شریک نیست.
عبادا... محمدولى از اتحادیه تولیدکنندگان طال و جواهر 
کشور، شرایط صنف طال و جواهر را مطلوب نمى داند و 
مى گوید: عارضه بیکارى، رکود و... در طال و جواهر به 
کشور آسیب زده و خطرناك است. بنابراین نگاه جامعه 
و مسئوالن باید تغییر کند تا آسیب نبینیم و منسجم و با 

مدیریت حرکت کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
انتخابى یکى از اعضاى کمپین حذف مالیات بر ارزش 
افزوده نیزگفت: ســازمان مالیاتى از طال به عنوان یک 
کاال، مالیات مى گیرد در حالى که طال ســرمایه بوده و 

تصمیم گیرى ها در این راستا صحیح نبوده است.
محســن صرامى نماینده دوره گذشته مجلس شوراى 
اسالمى و یکى از فعاالن عرصه طال و جواهر نیز در این 
گردهمایى گفت: براى اصالح قانون مالیات بر ارزش 
افزوده با اتحادیه صنف طال و جواهر اســتان و همت 
واالى همه دوستان، همکارى خوبى داشتیم و فعالیت 

جهادى براى اصالح این قانون شد. 
وى گفت: اصالح الیحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
کارگروه مجلس هم اکنون در حال بررسى است و الزم 

است با نمایندگان مذاکره شود.
صرامى افزود: ما 9 درصد مالیات متن قانون را مى پردازیم 
ولى تصویب کنندگان این قانون باید متوجه باشند که اگر 

صد تومان درآمد داشتیم همه آن متعلق به ما نیست.
وى افزود: ما در همه حال مدافع نظام بوده و خواهیم بود 
ولى نگذارید تیر خالص دوم بعد از فرش به طال بخورد.

خسروى از اتحادیه طال و جواهر اصفهان نیز معتقد است 
باید از صنف و صنعت طال حمایت شود و با تشکیل ستاد 
بحران، مى توان براى خروج از آن تالش کرد که نیازمند 

اطالع رسانى است.
قاسم حقانگى از اتحادیه طال و جواهر بندر انزلى اظهار 
داشــت: اتحاد و تالش هدفمند و پیگیرى مســائل و 
مشکالت، مى تواند ما را در دستیابى به اهداف موفق کند.
همچنین در این گردهمایى خانم نوربهشــت مشاور 
حقوقى اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: در قانون 
به صراحت آمده که مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت 
گرفته شود ولى در اجراى قانون، تفسیر متفاوت است و 
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستاى ماده 

3 این قانون است.
نیکزاد رئیس بسیج اصناف و تجار کشور گفت: مجموعه 
بسیج مکلف است در کنار اصناف باشد و ما بازوى شما 

بوده و آماده هرگونه همکارى هستیم.
امیرخانى از اتحادیه طال و جواهر نجف آباد نیز خواستار 
اجراى صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده شد و گفت: 
پاسخ مســئوالن دارایى درباره مالیات بر ارزش افزوده 
قانع کننده نیست. این در حالى است که معموًال مالیات 
بر ارزش افزوده را مردم مى پردازند و باید در این زمینه به 

آنان اطالع رسانى شود.
در پایان این گردهمایى، شرکت کنندگان در بیانیه اى که 
صادر شد خواستار اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده، 

جایگاه طال و جواهر در اقتصاد کشور و... شدند.
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تشکیل پرونده الکترونیکى بیمه شدگان 
گامى مؤثر در

ی «ارتقاى خدمات سازمان تأمین اجتماعى» ما ن ا سازمان تأ

حق تأمین آینده دارد؛ اجتماعى که دلگرم کار است

روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان

« 25-19 تیرماه؛  هفته تأمین اجتماعى گرامى باد»

چاپ دوم

شهردارى بادرود در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر قسمتى 
از امور خدماتى خود در مشاغل تنظیف معابر و جمع آورى و حمل زباله – نگهدارى 
و توسعه فضاى سبز بصورت حجمى در حد حجم کارى 28 نفر نیروى کارگرى به 

پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1- پیمانکار مى بایستى داراى ظرفیت کارى و نیز صالحیت فنى و توان مالى جهت 

پرداخت ضمانتهاى معتبر بانکى را داشته باشد.
2- متقاضیان واجد شرایط مى توانند تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 96/4/27 
به واحد خدمات شهرى شهردارى بادرود مراجعه و نسبت به موقعیت و نوع کار و 

مشخصات فنى و محدوده کار اطالعات نماید.
3- سپرده ضمانت شــرکت در مناقصه(5٪ جمع مبلغ پیشنهادى یک ماه) به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا چک تضمین شده بانکى در وجه شهردارى بادرود یا 
واریز وجه نقد به حساب سپرده جارى شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

بنام شهردارى بادرود.
4- سوابق کارى و مستندات شرکت شــامل اساسنامه آخرین تغییرات هیئت 
مدیره و صاحبان امضاء به همراه اصل ضمانت نامه بانکى یا فیش سپرده در پاکت 

الف ارائه شود.
5- متقاضیان باید پیشــنهادات قیمت خود را بر اســاس آنالیز قیمت حجم 
کارى(حقوق مزایاى کامل کارگرى و مقررات تبعى آن در سال 96 با احتساب حق 
مدیریت شرکت و سایر هزینه بیمه حوادث و ...) (طبق جدول پیوست) 28 نفر 

نیروى کارگرى در هر ماه تا پایان وقت ادارى روز ســه شنبه مورخ 96/4/27 به 
طور جداگانه در برگ پیشنهاد قیمت درج و بدون قلم خوردگى در پاکت(ب) قرار 
داده و ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه محرمانه شهردارى بادرود تحویل نمایند.

6- پیشنهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
7- پیشــنهادات رسیده در ســاعت 13 روز چهارشــنبه مورخ 96/4/28 در 
کمیسیونى که بدین منظور در دفتر شهردار تشکیل مى گردد رسیدگى و پس از 

بررسى مدارك ارسال شده نتیجه اعالم مى گردد.
8- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

 9- به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر اعالم شــده در شرایط آگهى برسد یا 
مخدوش یا بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى 
خواهد ماند چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته 
نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت ســپرده او به نفع شهردارى 
ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد و چنانچه نفر دوم  نیز حاضر به انجام 
قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى ضبط خواهد شد و مجددا تصمیم گیرى 

خواهد نمود.
11- کسورات قانونى اعم از بیمه(درمان و حوادث و مالیات و ...) بعهده پیمانکار 

مى باشد.
12- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى روزنامه و ... بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مجید صفارى – شهردار بادرود

آگهى مناقصه عمومى
نوبت دوم (نوبت دوم)

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. 
فرهاد سلیمى – شهردار زیباشهر 

آگهى مزایده

شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10(اصفهان) در نظر دارد عملیات تخلیه و 
بارگیرى کاالهاى اساسى شامل: برنج، شکر و ... را در انواع کیسه یا بسته هاى 50 
و 40 و ... کیلوگرمى در انبارهاى تحت پوشش استان به مدت یک سال به پیمانکار 

وا جد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند از تاریخ چاپ آگهى به مدت 5 روز جهت دریافت اسناد و 
مدارك مناقصه و تحویل آن تا 3 روز بعد از آخرین مهلت دریافت اسناد به آدرس: 
اصفهان – خیابان سعادت آباد – حدفاصل چهارراه شــیخ صدوق و چهارراه 

فرایبورگ – دبیرخانه شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10 مراجعه نمایند. 

روابط عمومى شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه ده

آگهى مناقصه
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علیرضا مهران بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر، درباره عدم 
حضور پررنگش در عرصه ســینما ،گفت: خانه 
اصلى من تئاتر اســت اگر در  سینما با هر 
کیفیتى فعالیت داشته باشم در نهایت  باید 
به تئاتر برگردم، عشق، کار و حرفه اصلى 
من روى صحنه نمایش است. اگر کم 
کار  بودم در فضاى سینما یک بخشى 
از آن بــه دلیل  تصمیماتى اســت 
که خودم گرفتــه ام و به نوعى 
خواســته ام که در هر پروژه اى 
به ایفاى نقش  نپــردازم، البته 
اینکه تــالش مى کنــم در هر 

کارى  حضور نداشته باشم خودش 
مى تواند به عنوان یک ســم باشد 
چرا که نگاهى در بین اهالى  هنر وجود 
دارد که مى گوید اگر کم کار شوى و  در معرض دید 
نباشى، خودت و توانمندى هایت به فراموشى سپرده 
مى شود. صحنه نمایش  ما را به گونه اى پرورش داده 

است که یاد  گرفته ایم خودمان را ارزان نفروشیم. 
این بازیگر در ادامه گفتگوى خود دربــاره انتظارات پس از چند 
سریال موفق وحضور پیوســته او در دیگر آثار و حضور در سینما 
 افزود:   بگذارید کمى از ابتدا شروع کنم همکارى با سیروس مقدم 
یکى از بهترین اتفاقاتى بود که در زندگى حرفه اى و کارى من رخ 
داد. آشنایى  من با این کارگردان از طریق امیر جعفرى دوست و 
همکارم در عرصه تئاتر بود به واسطه همکارى با این کارگردان در 
چهار سریال   «زیر هشت»، «دیوار»، «مدینه» و «بچه هاى نسبتًا 
بد»، حضور داشتم. اعتمادى که سیروس مقدم و سعید نعمت ا... به 
من در این  سریال ها داشتند برایم بسیار با اهمیت و تأثیرگذار بود 
و من با توجه به توانمندى هاى خودم و آنچه در تئاتر آموخته بودم 

تالش کردم به  این اعتماد پاسخ دهم. 
وى در ادامه صحبت هایش به نقــد فضاى هنر نمایش پرداخت 
و گفت: متأسفانه فضاهاى مســمومى وارد عرصه سینما، تئاتر و 
تلویزیون  شده اســت که هنرمند با آرامش خیلى سالم نمى تواند 
به فعالیت هنرى خود بپردازد. در بازیگرى آنقدر که درگیر مسائل 
حاشیه اى مى شویم  درگیر فضاى فنى و هنرى یک اثر نیستیم. به 
همین دلیل است که من تالش مى کنم تمام ذهنم درگیر مسائل 
فنى و هنرى ساخت یک اثر  شود. به این دلیل که نمى توانم درگیر 
حاشیه باشــم به ناچار مجبورم کمى از دنیاى سینما و تلویزیون 

فاصله بگیریم و تنها موقعیت هاى  مناسب را رصد کنم. 

مهران در ادامه انتقادهایش گفت: در حرفه ما چیزى ســر جاى 
خودش نیست، همه عالقه مند هســتند کارگردان یا بازیگر و یا 
حتى نویسنده  شوند. زمانى که وارد میدان گود مى شوید مى بینید 
که 90 درصد اهالى هنر تنها فقط عالقه مند هستند و چیزى به اسم 
پشتکار و سواد،  دانش و تالش شبانه روزى براى آنها معنایى ندارد. 
زمانى که با این رویکرد نگاه مى کنید آینده اى را نمى توان براى 
جایگاه هنرى خودمان  ترسیم کرد. در چنین شرایطى تنها کارى 
که مى توان کرد این است که تصمیماتى بگیریم که خودمان پیش 

وجدان خودمان آسوده خاطر  باشیم. 
مهران در ارتبــاط با این نکته که برخى از بازیگران هســتند که 
به صورت مدام در اکثریــت فیلم ها حضور دارند و به ایفاى نقش 
مى پردازند  که متأسفانه این روند باعث شده که استعدادهاى خوبى 
پشت درب هاى بسته بایستند و کشف نشــوند ، گفت: این نکته 
برمى گردد به  زیرساخت سینما اگر به صورت زیربنایى اصالحاتى 
صورت بگیرد حتماً  شاهد تغییر این نوع نگاه خواهیم بود در این 
فضا مدیریت غلط  نیز بسیار تأثیرگذار است؛ البته خود هنرمندان 
هم بى تقصیر نیستند چرا که بسیارى از آنها نخواستند در این زمینه 

یک اتفاق خوب و  ایده الى را در سینما رقم بزنند.  
وى در ادامه افزود: به عنــوان مثال پیش آمده کــه در یک اثر 
سینمایى حضور پیدا کردم، تســت گریم ها انجام شده، طراحى 
لباس صورت  گرفته اســت در نهایت قرارداد هم بســته شده، 

پیش تست دریافت کردم و یک جلسه در مقابل دوربین بازى کردم 
اما بعد از یک هفته  از عوامل سازنده فیلم که خبرى نشد، متوجه 
شدم که با یک بازیگر دیگرى کار را پیش مى برند.در این شرایط 
به لحاظ روحى چقدر  مى تواند یک بازیگر به هم بریزد و تحت این 
فضاى آلوده قرار نگیرد؟! و وقتى که علت را جویا مى شوى متوجه 
مى شوید که فالن  آرتیستى که در این فیلم سینمایى حضور داشته 
است تنها به دلیل اینکه سواد و توانمندى الزم براى بازى در مقابل 
تو را نداشته و تنها  کارهایى را به صورت غریزى در مقابل دوربین 
انجام مى دهد اعالم کرده است در صورت حضور فالن بازیگر من 

بازى نخواهم کرد. 
او همچنین گفت: در چنین شرایطى چه کار مى توان کرد، به این 
فکر مى کردم که شکایت کنم اما با خودم گفتم که شأنیت من در 
چنین  جایگاهى نیست، تصور کنید در این محیط ما قرار است کار 
فرهنگى انجام دهیم، به همین دلیل طى یک مدت تالش کردم 
خودم را با  شرایط وفق دهم اما نه به این معنى که تن به هر کارى 
بدهم، بیرون گود هستم کار خودم را انجام مى دهم و به محض 
پیشنهاد خوب  سینمایى حتمًا با همه وجودم در آن حضور خواهم 
یافت اما به دلیل این برخوردها در دو ســه سال اخیر سعى کردم 
کمى از این  حاشیه ها که روح و جســمم را آزرده مى کند فاصله 
بگیرم اما این نکته را باید بگویم که در ســال 95 من با 9 نمایش 

ُپرکارترین بازیگر  تئاتر بودم. 

ستاره اســکندرى بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون در 
خصوص فعالیت هــاى اخیر خــود در عرصه بازیگرى 
گفت: فعًال در زمینه تئاتر و سینما برنامه خاصى ندارم و 
به تازگى مشغول بازى در مجموعه اى به نام «گیله وا» 
به کارگردانى «اردالن آشورى» در شمال کشور هستم.

وى درباره دالیل پذیرش این نقش و بازى در این سریال 
افزود: فضاى متفاوت و پرداختن به مسئله اى تاریخى و 
معاصر مرا براى بازى در این ســریال بسیار جذب کرد. 
قصه «گیله وا» در زمان میرزا کوچک خان جنگلى اتفاق 
افتاده و به وقایع تاریخــى آن زمان و جنگ جهانى اول 
اشــاره دارد. این نقش در نوع خود براى من تجربه اى 
متفاوت بوده و به نظرم نقطه خوبى در کارنامه کارى  ام 

محسوب مى شود.

بازیگر ســریال «نرگــس» درباره حضــورش در این 
دوره از جشــنواره فیلم فجر تأکید کرد: هنوز در ســال 
جدید پیشــنهادى به من نشــده و حضورم در ســینما 
تنها به بازى در فیلم «ســرو زیر آب» ختم شده است. 
تولید این فیلم از سال گذشــته آغاز شده بود و به تازگى 
به اتمام رسیده اســت و به امید خدا راهى جشنواره فیلم 

فجر خواهد شد.
اسکندرى با اشاره به دغدغه همیشگى خود براى فعالیت 
در تئاتر خاطرنشــان کرد: من همیشه و هر جا که باشم 
اولین و مهمترین دغدغه ام تئاتر است. در حال حاضر به 
آموزش و پرورش گروهى از جوانان تئاترى مى پردازم و 
قرار است نمایش «عروسى خون» به کارگردانى مسعود 

نورمحمدیان را به زودى روى صحنه ببریم.

زهره حمیــدى بازیگر ســینما و تلویزیون 
درخصوص فعالیت هاى خود در سال جارى 
گفت: فعًال که هیچ کارى نه از سینما و نه از 
تلویزیون به من پیشنهاد نمى شود. این روزها 
فقط براى حضور در خیریه هــا از ما دعوت 

مى شود اما دیگر خبرى از بازیگرى نیست.
وى در همین راستا ادامه داد: تولیدات هست 
و اتفاقًا کارهایى در ســینما تولید مى شــوند 
اما انگار من و امثال مــن نباید در هیچکدام 
از آنها باشیم و هیچ پیشــنهاد قابل تأملى از 
سال گذشته به من نشده اســت. پیش تر از 
این هفته اى دو فیلمنامه براى بازى دریافت 
مى کردم اما طى سه سال گذشته شاید سالى 

سه فیلمنامه هم به من نرسیده است.
بازیگر سریال «شــوق پرواز» در خصوص 
تحمیل اینگونه کــم کارى تصریح کرد: کار 
هســت و بازیگران هم در آنها حضور دارند 
اما به تازگى تهیه کنندگان به دنبال بازیگران 
بى سابقه و ارزان مى روند تا کار را ارزان جمع 
کنند و پیــش ما نمى آیند شــاید براى بازى 
در نقشــى اندك مطالبه اى داشــته باشیم و 
آنهــا مى خواهند همان هزینــه را هم براى 

فیلمشان نکنند.
وى درباره انتظار مردم براى حضور بازیگران 
باتجربه تأکید کرد: این روزها مردم وقتى مرا 
در خیابان مى بینند مدام جویا مى شــوند که 
چرا دیگر کار نمى کنید و من واقعیتش جوابى 
نــدارم. نمى دانم چه اتفاقــى افتاده که یک 
تعدادى با باندبــازى کار مى کنند و برخالف 
ما که سال هاست بیکاریم بعضى این روزها 

پرکار شده اند.
بازیگر فیلم «شــاباش» از وضعیت سخت 
امرار معاش براى بازیگران پیشکسوت گفت 

و افزود: باید بگویم که این روزها را به سختى 
مى گذرانم. خوشــبختانه مــن خانه اى دارم 
و نمى خواهــم اجاره خانه دهــم ولى برخى 
دوستان همین را هم ندارند. البته این را هم 
بگویم که با توجه به وضعیت درآمد ســالیان 
اخیر توانستم خارج از تهران خانه بگیرم و این 

هم سختى هاى خاص خود را دارد.
وى در ادامه اضافه کرد: متأسفانه بازیگران 
ما بعد از رسیدن به دوران بلوغ بازیگرى یعنى 
دقیقًا زمانى که مى توانند بهترین نقش ها را 
ارائه دهند کنار گذاشته مى شوند. بسیارى از 
این عزیزان گوشه گیر، خانه نشین و افسرده 
مى شوند و بسیارى هم در تنهایى مى میرند. 
در ســینما به جاى اینکه بر اساس ضوابط و 
تجربه انتخاب بازیگر صورت گیرد براساس 
معیارهاى غیر حرفــه اى بازیگران انتخاب 
مى شوند. غیر از مسائل مالى، بازیگرى براى 
هر بازیگر مثل نفس کشــیدن الزم است. ما 
نمى توانیم براى نقش التماس کسى را بکنیم 
و آنها که باید ما را ببیند اگر دلشــان بخواهد 

قطعًا خواهند دید.
حمیدى با اشــاره بــه ورود ســرمایه داران 
به ســینما خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
تهیه کننــده آزاد وارد یــک اثر مى شــود و 
ســرمایه گذارى مى کند و بابت این سرمایه 
همسرش، خواهر همســرش و دخترش را 
وارد کار مى کنــد و براى پــر کردن نقش ها 
از برخــى بازیگران اســتفاده مى کنند تا کار 
وجهه هنرى هم داشته باشــد. سینما جایى 
براى فک و فامیــل تهیه کنندگان ســینما 
شده است. خب با این وضعیت چه انتظارى 
مى رود که بازیگرانى مثل من روزگار خوبى 

را سپرى کنند.

نامزدهاى بهترین چهره تلویزیونى هفدهمین جشــن 
حافظ (دنیاى تصویــر) اعالم شــدند.با قدرت گرفتن 
برنامه هاى مجرى محور تلویزیون، جشــن حافظ به 
عنوان تنها جشن خصوصى ســینما و تلویزیون ایران 
بخش بهتریــن چهره تلویزیونى را از چند ســال پیش 
به جایزه هایش اضافه کرده اســت.نامزدهاى بهترین 
چهره تلویزیونى امسال جشن حافظ از میان برنامه هایى 
انتخاب شده اند که از اول فروردین ســال 95 تا پایان 
اســفند ماه 95 روى آنتن تلویزیون رفته یا در اینترنت 

انتشار یافته اند.
نامزدهاى بهترین چهره تلویزیونى هفدهمین جشــن 

حافظ عبارتند از:
رامبد جوان (خندوانه)،محمد صالح عال (چشــم شــب 
روشن)،احسان علیخانى (ماه عسل)،عادل فردوسى پور 

(90) و مهران مدیرى (دورهمى).
برنده تندیــس حافظ بهتریــن چهــره تلویزیونى در 

هفدهمین جشن ســینمایى و تلویزیونى حافظ معرفى 
خواهد شد.

از برگزیدگان ســال هاى گذشته این بخش مى توان به 
داریوش ارجمند، مرتضى حیــدرى، رامبد جوان، عادل 

فردوسى پور و مهران مدیرى اشاره کرد.

شبنم مقدمى بازیگر ســینما، تئاترو تلویزیون درباره 
اولویــت اصلــى اش در انتخاب نقش هایــى در ژانر 
بزرگسال و کودك گفت:  هر کدام از این ژانرها براى 
من ارزش و جایگاه خاص خود را دارد و هیچکدام باعث 

نمى شود دیگرى را فراموش کنم.
وى در ادامه یادآور شد: من به دالئلى که برایم با ارزش 
اســت به دنیاى کودکان و ســینماى کودك اهمیت 
مى دهم، این سینما را تاکنون هم دنبال کرده ام و اگر 
کارى هم از دستم بر بیاید در این عرصه انجام مى دهم 
اما این مانع نمى شــود که به فیلم هاى ژانر بزرگسال 
نپردازم چرا که به این ســادگى نمى توانم دست از کار 

بزرگساالن بردارم.
مقدمى با اشاره به فیلم «شــکالتى» و اقبالى که در 
جشنواره فیلم کودك داشــته گفت: به نظر من حتمًا 
ما در اکران عمومى هم اقبــال پیدا مى کنیم امیدوارم 
«شکالتى» این شــانس را در شــرایط خوبى داشته 
باشد ما تمام تالشــمان را کردیم که این اتفاق بیافتد 
ولى امیدوارم با اقبال عمومى روبه رو شــود و ما هم 

سعى مان را خواهیم کرد.

این بازیگر با بیان اینکه چند 
کار جدید پیشــنهاد داشــته 
گفت: چند فیلمنامه در دست 
بررسى دارم اما قراردادى هنوز 

نبســته ام چرا که یــک مقدار 
سختگیر هســتم و سر هر کارى 

نمى روم حتماً باید ویژگى هاى خاص 
خودم به عالوه عالیقم را داشته باشد.

وى درباره فیلم «آباجــان» نیز توضیح داد: به 
نظرم این فیلم در نوع خود خیلى موفق بود تقریبًا این 
گونه فیلم هاى اجتماعى که تم دفاع مقدس هم دارند 
کمتر به این دست اقبال عمومى نائل مى شوند مردم 
این فیلم را خیلى دوست داشتند و ارتباط خیلى خوبى 
با آن برقرار کردند من هم این فیلم را خیلى دوســت 

داشتم.
وى در پاسخ به این ســئوال که عالقه مند به بازى در 
کار کدام کارگردان است گفت: به هرحال هر بازیگرى 
دوست دارد که با کارگردان هاى بزرگ جهانى کار کند 
در سینماى ایران هم ما این دست کارگردان ها را داریم 

احتــرام ویژه اى بــراى آقاى 
فرهادى و همینطور خانم بنى اعتماد قائلم و دوســت 

دارم با این دو کارگردان کار کنم.
شــبنم مقدمى درباره حضورش در عرصه تئاتر گفت: 
پیشنهاد تئاتر خیلى زیاد دارم منتها من چون مدام سفر 
مى روم و بر کار تئاتر هم باید متمرکز شد بنابراین کار 
تئاتر االن قبولش برایم دشوار است اما امسال در برنامه 
دارم که حتمًا یک کار تئاتر به صحنه بروم. یا با گروه 
خودم «ترمینال» و یا با یک گروه دیگر حتمًا یک کار 

تئاتر خواهم کرد.

على مصفــا؛ بازیگر فیلم ســینمایى 
«درســاژ» بــه کارگردانــى پویــا باد

کوبه و تهیه کنندگى روح ا... و سمیرا برادرى 
شد.

پیش تولید ایــن فیلم که اولیــن کار بلند 
سینمایى بادکوبه اســت، مدتى است آغاز 
شده است و مراحل انتخاب دیگر بازیگران 

«درساژ» همچنان ادامه دارد.
تاکنــون حضور اشــکان اشــکانى مدیر 
فیلمبــردارى، کیوان مقدم طــراح صحنه، 
وحید مقدسى مدیر صدابردارى، مهدى پور 
موسى مجرى طرح و مهدى بدرلو مدیر تولید 

«درساژ» قطعى شده است.
همچنین گروه ســازنده «درســاژ» براى 
انتخاب شخصیت هاى نوجوان فیلم که 
از کاراکترهاى اصلى هســتند تصمیم 
دارد، چهره هاى جدیــدى را انتخاب 
کنند و پیش از این فراخوانى را در این 
ارتباط منتشر کرده اند. عالقه مندان 
دختر و پسر در رنج سنى 16 تا 18 
سال مى توانند با ارائه یک ویدئو 2 
دقیقه اى از معرفى خود، شرایط 
زندگى و عالیقشان و ارسال آن 
به شماره 09028485414 در 
تلگرام تا پایان تیر ماه در این 

فراخوان شرکت کنند.
«درســاژ» کــه فیلمنامه آن 
توسط حامد رجبى به نگارش 
در آمــده، داســتان زندگى 
دخترى 16ســاله است که 
در دوراهى ایستاده است. با 
برنامه ریزى هاى انجام شده 
این فیلم اواســط تابستان 

امسال کلید مى خورد.

منوچهر آذرى هنرمند پیشکســوت ،تئاتــر، رادیو و 
تلویزیون درباره مشــکالت هنرمندان پیشکسوت 
گفت: ایــن روزها پیشکســوتان از لحــاظ کارى 
اوضــاع مناســبى ندارنــد ، اکثــر هنرمنــدان 
فراموش شــده اند از مــا براى خیلــى از نقش ها 
دعوت نمــى کننــد و باید بــه خانه نشــینى تن 

بدهیم.
وى افزود: بــراى من که نزدیک به 40 اســت کار 
تئاتر انجام مى دهم خیلى سخت است به دفتر تهیه 
کنندگان مختلف بروم و درخواســت کار کنم. باید 
از من دعوت به کار شود، ســالیان سال است که 
براى مردم ایران کار کمــدى مى کنم، اما در اکثر 
کمدى هــاى تلویزیونى و ســینمایى جاى من 

خالى است. 
گوینده برنامه رادیویى «صبح جمعه» در رابطه 
با وضعیت معیشــتى هنرمندان گفت: وضعیت 
مالــى رادیو در این ســال ها تغییــرى نکرده، 
بعضى از همــکاران من چندین ماه اســت که 
حقوق دریافت نکــرده اند یا تهیــه کننده ها 
هنوز طلب چندین ســاله بازیگران را پرداخت 
نکرده اند. این شــرایط کارى حضــور ما را

 دشوار تر مى کند.
 منوچهر آذرى در ادامه افزود: نشســت ها و 
همایش هایى چون پیشکسوتان باعث قوت 

قلب اهالى هنر مى شود همین که مى دانیم نهادى از 
ما تقدیر مى کند و اهالى هنر را دور هم جمع مى کند براى 

ما قوت قلب است.

 90 درصد اهالى هنر فقط عالقه مند هستند
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عد علیرضا مهران بازیگر ســینما، تلویزیونو تئاتر، درباره
حضور پررنگش در عرصه ســینما ،گفت: خ
اصلى من تئاتر اســت اگر در  سینما با
کیفیتى فعالیت داشته باشم در نهایت  با
به تئاتر برگردم، عشق، کار و حرفه اصل
ک من روى صحنه نمایش است. اگر
کار بودم در فضاى سینما یک بخش
از آن بــه دلیل  تصمیماتى اســ
به نوع که خودم گرفتــه ام و
خواســته ام که در هر پروژه 
ایفاى نقش  نپــردازم، الب به
اینکه تــالش مى کنــم در

کارى  حضور نداشته باشم خودش
مى تواند به عنوان یک ســم باش
بیناهالى  هنر وج که نگاهى در چرا
در معرضد دارد که مى گوید اگر کم کار شوى و
نباشى، خودت و توانمندى هایت به فراموشى سپر
مى شود. صحنه نمایش  ما را به گونه اى پرورش د

ستاره اسکندرى :فعالً برنامه خاصى ندارم

رقابت چهره هاى تلویزیون سینما جایى براى فامیل تهیه کنندگان شده است 
احترام ویژه اى بــراىبراى جایزه یک جشن

آقاى فرهادى قائلم  

فراخوان بازیگر براى فیلمى 
با حضور على مصفا

على مصفــا؛ باز
«درســاژ» بــه کار
کوبه و تهیه کنندگى روح

شد.
پیش تولید ایــن فیلم
سینمایى بادکوبه اســ
شده است و مراحل انت
«درساژ» همچنان ادامه
تاکنــون حضور اشــ
فیلمبــردارى، کیوان م
وحید مقدسى مدیر صد
موسى مجرى طرح و مه
«درساژ» قطعى شده اس
همچنین گروه ســازن
انتخاب شخصیت ه
از کاراکترهاى اص
دارد، چهره هاى
کنند و پیش از ای
ارتباط منتشر ک
دختر و پسر د

سال مى توانند
دقیقه اى از

زندگى و عال
4 4به شماره
تلگرام تا

فراخوان ش
«درســا
توسط ح
در آمــد
دخترى
در دوراه
برنامه ری
این فیلم
امسال کلی

اتــر، رادیو و 
 پیشکسوت 
ــاظ کارى 
نرمنــدان
 از نقش ها 
شــینى تن 

 اســت کار 
ه دفتر تهیه 
ر کنم. باید 
ل است که 
ما در اکثر 
 جاى من 

ر رابطه 
وضعیت 
 نکرده، 
ـت که 
نده ها 
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 ما را
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وت 

یم نهادى از 
جمع مى کند براى 

فراخوان بازیگ
با حضور ع باید به 

خانه نشینى 
تن بدهیم

پیشکسوت رادیو و تلویزیون:
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بدون شک شما هم از خواص 
شیر و ضرورت مصرف شیر براى 

حفظ سالمتى خبر دارید. اما ترکیب 
شیر با موادى که خودشان نیز حاوى مواد 

مؤثر براى تأمین ســالمت هستند معجونى 
جادویى مى سازد که در بیشتر موارد مؤثر و کارساز 

است.  در این مطلب چند دلیل خوب مى آوریم که 
شما را تشویق به ترکیب شیر و عسل خواهد کرد.

خواص شیر و عسل
شــیر به دلیل دارا بودن انواع ویتامین ها مانند A، گروه 
B و D و همچنین مواد معدنى ضرورى مانند کلســیم 
یک نوشــیدنى پرمصرف محســوب مى شــود. شیر 

همچنین حاوى پروتئین هاى حیوانى و 

اسیدالکتیک است. عسل نیز یک ماده غذایى طبیعى است 
که به واسطه خواص آنتى باکتریایى، ضدعفونى کنندگى و 
آنتى اکسیدانى خود بیمارى هاى زیادى را درمان مى کند. 

ترکیب این فواید زیادى دارد که در ادامه اشاره مى کنیم.

بهبود گوارش
شــیر حاوى فواید پروبیوتیک اســت. این یعنى اینکه 

مى تواند باعث تحریک رشد باکترى هاى خوب شود که 
براى روده ها و دستگاه گوارش مفید هستند. 

پربیوتیــک هــا باعــث تحریــک بیفید 
وباکتــرى ها مى شــوند کــه نوعى 
از پروبیوتیــک بــوده و در شــیر 

یافت مى شود.
 از طرف دیگر کربوهیدرات ها 
اولیگوســاکاریدهاى  و 
عســل  در  موجــود 
باعث بهبــود عملکرد 
باکترى هــاى مفید 
بــراى لولــه گوارش 

مى شوند.
 در نتیجه این ترکیب باعث 
برطرف کردن مشکالتى مانند 
یبوست، کرامپ ها، نفخ و باکترى هاى 

مضر مى شود.

مقابله با بى خوابى
مصرف شــیر و عســل قبل از خواب یک روش 
مناســب و رایج براى تجربه خوابى راحت است. 
البته مصرف عسل و شــیر به صورت جداگانه 
نیز براى رسیدن به این منظور مؤثر هستند 
اما ترکیب آنها تأثیر بیشترى دارد. عسل 
یک ماده غذایى شــیرین است که 
در عین حال به شــما کمک مى 
کند روى ترشح انسولین کنترل 
داشته باشید. این مسئله 
نیــز باعث 

شود  مى 
مغز تریپتوفان 

بیشترى تولید کند.
 ایــن مــاده در بــدن بــه ســروتونین تبدیــل 

مى شود.

سکته-بد خوابى
شــیر نیز به نوبه خود بخاطر دماى خود باعث گرم شدن 
معده شده و احساس نیاز به خواب را افزایش مى دهد. البته 
توجه داشته باشید بدن ها متفاوت است. اگر جزو افرادى 
هستید که نمى توانید شیر بخورید یا مصرف شیر باعث 

بى خوابى تان مى شود بهتر است مقدارى از این نوشیدنى 
را امتحان و نتیجه را بررسى کنید.

بهبود مقاومت بدن
مصرف شیر و عسل (هر روز صبح) باعث تقویت بدن شده 
و مقاومت آن را باال مى برد. چون شیر حاوى پروتئین و 
عســل حاوى کربوهیدرات هایى است که براى تقویت 
سوخت و ساز بدن ضرورى هستند. مصرف روزانه شیر 
و عسل بدون در نظر داشتن سن و سال براى بدن مفید 
است. پروتئین هاى حیوانى شیر به کمک آنزیم هایى به 
آمینواسیدها تجزیه مى شود تا بعد در بدن به پروتئین هایى 

تبدیل شوند که بدن انسان قادر به استفاده از آنهاست.

خواص ضدپیرى
ترکیب شیر و عسل فواید زیادى براى بدن دارد و باعث 
حفظ جوانى و شادابى آن مى شود. در دوران باستان مردم 
زیادى شیر و عسل مى نوشــیدند تا ظاهرشان جوان و 
پرانرژى باشد. آنتى اکسیدان هاى موجود در این ترکیب با 
رادیکال هاى آزاد مقابله مى کنند. حتماً مى دانید که این 
مولکول هاى مضر به هیچیــک از ارگان هاى بدن رحم 
نمى کنند و باعث پیرى زودهنگام پوست و بروز چین و 
چروك مى شوند. مصرف شیر و عسل از این چین و چروك 
زودهنگام و لک هاى مربوط به پیرى پیشگیرى مى کنند.

محافظت از پوست
شیروعسل حاوى ترکیبات آنتى باکتریایى هستند که در 
ترکیب با هم به خوبى عمل مى کنند. اخیراً در ترکیب اکثر 
محصوالت زیبایى این دو ماده وجود دارد. ترکیب آن دو 
پوست را شفاف و سالم مى کند. باید بدانید که نوشیدن 
ترکیب شــیر و عســل نیز از درون به افزایش سالمت 
پوستتان کمک مى کند. اگر دلتان مى خواهد و بودجه اش 
را دارید حتى مى توانید این ترکیب را به آب وان نیز اضافه 
کرده و حمام کنید. در این صورت پوست فواید این ترکیب 

را از بیرون جذب مى کند.

سالمت استخوان ها
عســل حاوى قدرت باورنکردنى در حمل و تبدیل مواد 
مغذى به خصوص با کلسیم به تمام بدن است. این مسئله 
نیز به بدن کمک مى کند تا این ماده معدنى را راحت تر 
جذب کند. همانطور که مى دانید شــیر یک منبع غنى 
کلسیم است و مصرف آن با عسل مواد مغذى مورد نیاز 
بدن و به خصوص استخوان ها را تأمین مى کند. عالوه بر 

این، شیر و عسل باعث افزایش جذب کلسیم و پیشگیرى 
از بروز بیمــارى هایى مانند پوکى اســتخوان و التهاب 

مفاصل مى شود.

خواص ضدباکتریایى
مصرف شیر و عسل خواص مفیدى براى مقابله با برخى 
باکترى ها دارد. زمانى که عســل و شیر گرم مى خورید 
یبوســت، نفخ و دیگر مشــکالت مربوط به روده ها و 
همچنین مشکالت دستگاه تنفسى مانند سرماخوردگى و 

سرفه برطرف مى شود.

با عسل بخوریم؟شیر داغ را 
مصــرف  شــیر داغ و عســل به آیــا 

شــدن صــورت همزمان  آزاد  باعــث 
و  ســمى  سرطان زا مى شود؟ترکیبــات 

باید گفت تاکنون هیچ اثر سویى در زمینه مصرف عسل 
همراه شیر داغ دیده نشده و به اثبات نرسیده است بلکه 

مثبتى بر کامًال برعکــس، مصرف این دو بــا هم آثار 
سالمت ما دارند. جالب اســت بدانید که 
خواص ضد میکروبى شیر و عسل نیز بر اثر 

ترکیب آنها با هم افزایش مى یابد و مصرف 
این ترکیب براى کسانى که در معرض عفونت 

قرار دارند، مفید است. ارزش تغذیه اى شیر نیز 
با افزودن عســل به آن افزایش مى یابد و براى 
کسانى که سوءتغذیه دارند، مصرف این نوشیدنى 

بسیار مؤثر خواهد بود.

زیاده روى در مصرف
البته با وجود خواص فراوان و نکات مثبتى که 
این شیرین کننده در مقایسه با قند و شکر دارد، 
توصیه مى شود که در مصرفش زیاده روى نشود 
زیرا در این صورت نیز مى تواند زمینه هاى چاقى 
و اضافه وزن را به بــار آورد یعنى اگر عادت به 
خوردن مخلوط شیر و عسل در پایان روز دارید 
آن را حساب شده و در جهت تکمیل انرژى مورد 

نیاز روزانه تان مصرف کنید.
تنها مشکلى که وجود دارد این است که نباید عسل 
همراه موم را به شیر داغ یا چاى اضافه کرد زیرا موم 
عسل به دلیل اینکه جذب نمى شود، مى تواند جذب 
ریزمغذى هاى شیر به خصوص کلسیم را کاهش 
دهد و این موضوع برخالف هدف شما از خوردن 

شیر است.

در ضمن، نکته دیگر این که بهتر است قبل از یک سالگى 
به کودکان عسل ندهید زیرا احتمال بروز حساسیت در 

کودکان را افزایش مى دهد.

آیا شیر و عسل معجزه مى کند؟

بدون شک شما هم از خواص 
شیر و ضرورت مصرف شیر براى

حفظ سالمتى خبر دارید. اما ترکیب 
شیر با موادى که خودشان نیز حاوى مواد 

مؤثر براى تأمین ســالمت هستند معجونى 
جادویىمى سازد که در بیشترموارد مؤثر و کارساز 

است.  در این مطلب چند دلیل خوب مى آوریم که 
شما را تشویق به ترکیب شیر و عسل خواهد کرد.

خواص شیر و عسل
،،A، گروه Aشــیر به دلیل دارا بودن انواع ویتامین ها مانند 

D و همچنین مواد معدنى ضرورى مانند کلســیم  D و B
یک نوشــیدنى پرمصرف محســوب مى شــود. شیر 

و وىوى وى وى ووى وى وى حیویویویوانیوانیوانیوانوانان ىىاى حاى حاىحاىحاى نینین هین هین هین ه وروروروتئ پوى پ پوى همچنین حا

مى تواند باعث تحریک رشد باکترى هاى خوب
براى روده ها و دستگاه گوارشمفید هستند
پربیوتیــک هــا باعــث تحریــک
وباکتــرى ها مى شــوند کــ
از پروبیوتیــک بــوده و د

ییافت مى شود.
 از طرف دیگر کربوهی
اولیگوســاکار وو 
در  موجــود 
باعث بهبــود
بباکترى هــا
بــراى لولــه

مى شوند.
 در نتیجه این ترکی
برطرف کردن مشکالت
یبوست، کرامپ ها، نفخ و باکتر

مضر مى شود.

مقابله با بى خوابى
مصرف شــیر و عســل قبل از خواب یک
رایج براى تجربه خوابى راحت مناســب و
البته مصرف عسل و شــیر به صورت
نیز براى رسیدنبه این منظور مؤثر
اما ترکیب آنها تأثیر بیشترى دار
یک ماده غذایى شــیرین
عین حال به شــما کم در
کند روى ترشح انسولین
ددداداداداشته باشید. این
نیــ

مم
مغمغز تر
بیشترى تولیدک
ت ن ت ه د د اد ا

آیا شیر
ی ى برر ر یج نو

بود مقاومت بدن
شیر و عسل (هر روز صبح) باعث تقویت بدن شده 
ت آن را باال مى برد. چون شیر حاوى پروتئین و 
حاوى کربوهیدرات هایى است که براى تقویت 
و ساز بدن ضرورى هستند. مصرف روزانه شیر 
در نظر داشتن سنو سال براى بدن مفید  دون
وتئین هاى حیوانى شیر به کمک آنزیم هایى به 
دها تجزیه مى شود تا بعد در بدن به پروتئین هایى 

وند که بدن انسان قادر به استفاده از آنهاست.

واص ضدپیرى
شیر و عسل فواید زیادى براى بدن دارد و باعث 
نى و شادابى آن مى شود. در دوران باستان مردم 
یر و عسل مى نوشــیدند تا ظاهرشان جوان و 
باشد. آنتى اکسیدان هاى موجود در این ترکیب با 
 هاى آزاد مقابله مىکنند. حتماً مى دانید که این

هاىمضر به هیچیــک از ارگان هاى بدن رحم 
د و باعث پیرى زودهنگام پوست و بروز چین و 
ى شوند. مصرف شیر و عسل از این چین و چروك 
م و لک هاى مربوط به پیرى پیشگیرى مى کنند.

حافظت ازپوست
لحاوى ترکیبات آنتى باکتریایىهستند که در

 هم به خوبى عمل مى کنند. اخیراً در ترکیب اکثر 
ماده وجود دارد. ترکیب آن دو ت زیبایى این دو

 شفاف و سالم مى کند. باید بدانید که نوشیدن 
شــیر و عســل نیز از درون به افزایش سالمت 
 کمک مى کند. اگر دلتان مى خواهد و بودجه اش 
حتى مى توانید این ترکیب را به آب وان نیز اضافه 
مام کنید. در این صورت پوست فواید این ترکیب

ن جذب مىکند.

المت استخوان ها
حاوى قدرت باورنکردنى در حمل و تبدیل مواد 
 خصوصبا کلسیم به تمام بدن است. این مسئله 
نکمک مى کند تا این ماده معدنى را راحت تر 
د. همانطور که مى دانید شــیر یک منبع غنى 
ست و مصرف آن با عسل مواد مغذى مورد نیاز 
 خصوصاستخوان ها را تأمینمى کند. عالوه بر

ب ه نو و ى پو یى رى بی بروز ز
مفاصل مى شود.

خواص ضدباکتریایى
مصرف شیر و عسل خواص مفیدى براى مقابله با برخى 
باکترى ها دارد. زمانى که عســل و شیر گرم مى خورید 
یبوســت، نفخ و دیگر مشــکالت مربوط به روده ها و 
تتتتتتکالتدستگدستگدستگدستگدستگدستگدستگاهتاهتاهتاهتاهتاه تاه تنفسىنفسىنفسىنفسىنفسىنفسىنفسى مانند سرماخوردگى و همچنین مش

ى مىىىىىىشششود. سرفه برطرف

خوخوخو بخوریم؟شیر د دا داغ را  بابااع عسل
رـرـرـرـرـرفـرف مصـ اغاغداغاغاغاغ داغ و عســل به آیــا  شــیر
ز همززممممممامان شــدن صــورت آزاد  ثثثثثثثعــث  با

و  ــــــــــــســمى  سرطا زان زان زان زان زان زان زان زا مىشود؟ترکیبــات 
ر اثر سوی سوی سوی سوی سوی سویسوی سوی سوی سویىىىىىىىدى دى دى دى درى در زمینه مصرفصرفصرفصرفصرفصرفصرفصرفعسعسلعسلعسعسلعسلعسلعسل ننننننکنونه هیچ باید گفت تا
تستتتستبستبستبتتتتتستبستبستبست بست بست بلکهلکه رررررنرسنرسنرنرسنرسنرسنرسنرسنرسینرسیده ا تتباتباتباتتاتاتباتباتباتباتباتباتباتباتباتبات ثه اثاثاثثثثث نشده و ب ددددددهیده همراه شیر داغ د

م آم آهمهم آهم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آهم آهم آهم آهم آهم آثثثاثارثارثاثارثارثارثارثارثارثارثارثارثارثارثارثار رصرصرفصرفصرصرفصرفصرفصرفاین دو بــا مثبتى بر کامًال برعکــس، م
نننننننینینیدنیدنیدانیدانید که  سالمت ما دارند. جالب سســســســســســســســاســت بدت بد
ییزیز نی نی نیز نیز نیز بر اثر  لسلللللسل عسل خواص ضد میکروبى شیر و
رصرفصرفصرصرصرفصرفصرفصرف ترکیب آنها با هم افزایش مى یابد و م

تتتتتتتونت این ترکیب براى کسانى که در معرض عف
قرار دارند، مفید است. ارزش تغذیه اى شیر نیز
ىراىى با افزودن عســلبه آن افزایش مى یابد و ب
کسانى که سوءتغذیه دارند، مصرف این نوشیدنى

بسیار مؤثر خواهد بود.

زیاده روى در مصرف
البته با وجود خواص فراوان و نکات مثبتى که 
این شیرین کننده در مقایسه با قند و شکر دارد، 
توصیه مى شود که در مصرفش زیاده روى نشود 
زیرا در این صورت نیز مى تواند زمینه هاى چاقى 
و اضافه وزن را به بــار آورد یعنى اگر عادت به 
پایان روز دارید خوردن مخلوط شیر و عسل در

آن را حساب شده و در جهت تکمیل انرژى مورد 
نیاز روزانه تان مصرف کنید.

تنها مشکلى که وجود دارد این است که نباید عسل
موم همراهمومرا به شیر داغ یا چاى اضافه کرد زیرا
ببجذببب عسل به دلیل اینکه جذب نمى شود، مى تواند 
شاهششششش ریزمغذى هاى شیر به خصوص کلسیم را ک
دهد و این موضوع برخالف هدف شما از خوردن 

شیراست.

ر ی بروز ل زیر ی ل ننن وو بب
دککودکک ران ران را افزایش مى دهد.

آراسب دباغ مقدم، متخصص علوم و صنایع غذایى  
گفت: کفیر نوشــیدنى اصیل قفقازى هاست و نام 
آن از کلمه ترکى «کیف» به معناى «لذت بردن» 

گرفته شده است.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا کفیر تولیده شده 
در ایران، همان کفیر اصیل است؟ افزود: چون طى 
تخمیر کفیر، الکل تولید مى شــود و در دین اسالم 
مصرف نوشیدنى هاى الکل دار مشکل شرعى دارد، 
در ایران با نوع خاصى از استارتر و مایه ساکارو مایسز 
سرویزیه، شیر را تخمیر مى کنند که نوشیدنى حاصل 
از نظر طعم و مزه تا حدودى مشابه کفیر اصیل، تند 
و ترش اســت، اما تولید الکل آن به زیر 0/5 درصد 
مى رسد. بنابراین تفاوت نوشیدنى کفیر با نوع اصیل 

آن غالباً در حذف الکل است.
دباغ مقدم افزود: این نوشیدنى از نظر ظاهر مشابهت 
زیادى با دوغى که مســتقیم از شیر تهیه مى شود، 
دارد و از نظر طعم تند و ترش و غلظت با آن تفاوت 
مى کند. این عضو هیئت علمى دانشگاه با اشاره به 
اینکه چون غلظت کفیر بیشتر از دوغ است و هر چه 
نوشیدنى غلیظ تر باشــد خواص زیادترى خواهد 
داشــت، گفت: کفیر در اولویت مصرف قرار دارد به 
ویژه اینکه در مقایسه با دوغ از میزان بسیار کم نمک 

در آن استفاده مى شود.
ایــن متخصــص صنایع غذایــى در مــورد درج 
کلمه پروبیوتیک بر روى بســته بنــدى برخى از 
نوشــیدنى هاى کفیر گفت: هر نوشــیدنى کفیر، 
پروبیوتیک و فراسودمند نیست. زمانى یک نوشیدنى، 
پروبیوتیک در نظر گرفته مى شــود که ماندگارى 
باکترى هاى پروبیوتیک آن در روده زیاد و در برابر 
اسید معده مقاوم و میزان مشخص و تعریف شده اى 
از این باکترى ها در محصول موجود باشــد. ضمن 
اینکه محصوالت پروبیوتیکى زمانى بهترین تأثیرات 
درمانى را دارند که مرتب و در دراز مدت مصرف و به 
نحو مطلوبى نگهدارى شوند. پروبیوتیک ها میکرو 
ارگانیسم هاى زنده اى هســتند که مصرف کافى 
آن ها سبب نمایان شدن اثرات سالمت بخش در 

بدن مصرف کننده مى شود.
به گفته دباغ مقدم هر دو لیوان دوغ یا کفیر به اندازه 
یک لیوان شیر یا ماســت خواص تغذیه اى دارد و 
افراد مبتال به عدم تحمل الکتوز که به راحتى شیر را 
هضم نمى کنند مى توانند از این نوشیدنى به میزان 

بیشترى استفاده کنند.
این متخصص تصریح کرد: کفیر و دوغ به دلیل اینکه 
توسط مخمرها تخمیر مى شوند در اثر نگهدارى در 
بیرون از یخچال و در هواى گرم گازدار مى شــوند 
و براى اینکه این نوشــیدنى  خواص تغذیه اى خود 
را حفظ کند و ماندگارى باالیى داشــته باشد باید تا 
زمان مصرف، مانند دوغ در یخچال نگهدارى شود.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و آشامیدنى با 
منشأ گیاهى سازمان غذا و دارو اظهار داشت: با 
توجه به فرارسیدن فصل تابستان و گرماى شدید 
در برخــى از مناطق لزوم اســتفاده و نگهدارى 
مواد غذایى در فروشــگاه ها و مغازه ها دوچندان 

مى شود.
نسترن محمدى گفت: شهروندان هنگام خرید 
محصوالت غذایى به ویژه نوشــیدنى ها حتماً به 
آرم سازمان غذا و دارو و تمامى مشخصات آن از 
جمله تاریخ تولید و انقضا، پروانه بهداشتى ساخت 

و دیگر موارد الزم دقت کنند.
وى افزود: تمامى نوشــیدنى ها از جمله آب هاى 
معدنــى حتمــًا بایــد در داخــل یخچال هاى 
مناسب و با دماى مناســب یخچال نگهدارى 

شوند.
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و آشــامیدنى 
با منشأ گیاهى ســازمان غذا و دارو در ادامه بیان 
داشت: نوشــیدنى ها به هیچ عنوان نباید یخ زده 
باشند و  مصرف کنندگان از خرید نوشیدنى هاى 

یخ زده خوددارى کنند.
محمدى گفت: نوشــیدنى ها و مواد غذایى که 
امکان فاسد شدن آنها باالســت به هیچ عنوان 
نباید زیر نور آفتاب قرار بگیرند و مصرف کنندگان 
هنگام خرید به خصوص در مســافرت ها به این 

موضوعات توجه جدى داشته باشند.

خواص درمانى دوغ
 بهتر است یا کفیر ؟

کدام نوشیدنى ها در 
تابستان ممنوع است؟

در مصرف8 
گزینه غذایى اشتباه نکنید
انتخاب بهترین مواد غذایى، بدون در نظر گرفتن نحوه 
صحیح مصرف آنها، نمى تواند از همه فواید و مواد مغذى 
موجود در آنها ما را بى نیاز کند. چند نمونه از بزرگ ترین 
اشتباهات که مى توانند مانع جذب ویتامین ها و امالح 

معدنى در غذاها شوند، از این قرارهستند:

دانه کتان: این غالف حاوى تعداد زیــادى از خواص درمانى 
اســت ضمن اینکه منبع غنى از فیبر، امگا 3، و لیگنان؛ ماده 

شیمیایى گیاهى نیز محسوب مى شود که خاصیت ضد 
ســرطان دارد. بدن ما قادر به هضم این دانه نیست و 

بنابراین براى استفاده از خواص تغذیه اى آن، این 
دانه را آسیاب کنید تا بخش هاى ارزشمند آن 

از بین نروند.

چاى 
سیاه: قبل 

از اینکه مقادیرى 
شیر به چاى خود بیافزایید، 

این را بدانید که مطالعات نشــان 
داده اضافــه کــردن لبنیــات به چاى 
ســیاه، خواص آنتى اکســیدانى چاى را از بین

 مى برد. پروتئین هاى شیر به ترکیب موجود در چاى 
سیاه که کاتچین نام دارد مى چسبد و ترکیبات مفید 

چاى را از بین مى برد.

ز
ان
ص
م
اش

د و ترکیبات مفید 

کلم 
بروکلى: این 

نوع کلم سرشار از ویتامین 
C ، کلروفیــل، آنتــى اکســیدان ها و 
ترکیبات ضد سرطانى است. بنابراین آن 
را به شکل بخارپز و یا آب پز مصرف کنید 
و از سرخ کردن آن بپرهیزید تا باعث از 
دســت رفتن مواد مغذى موجود در این 

سبزى نشوید.

توت 
فرنگى: چاقو زدن 

به توت فرنگى و یا خرد کردن آن، منجر 
به کاهش جذب ویتامین C و آنتى اکسیدان هاى موجود در 

این میوه مى شــود. ویتامین C موجود در توت فرنگى به نور 
و اکسیژن حســاس اســت و وقتى در معرض آنها قرار 

مى گیرد، ســیر از بین رفتن دارد. اگر قرار است 
میوه هایى مثل توت فرنگى را خرد کرده 

و بعد مصرف کنید، بهتر است 
اصًال قید خوردن آن را 

بزنید.

سیر: برعکس توت فرنگى که 
حاوى ویتامین C بوده و در برابر نور 

حساس است، آلیسین موجود در سیر که 
خواص ضد ســرطانى دارد، با قرارگیرى در 

معرض نور و هوا، بیشــترین میزان اثربخشى را 
دارد. سیر را خرد کرده و بعد آن را به مدت 10 دقیقه در 

معرض هوا قرار دهید.

غالت 
کامل: غالت کامل و 

حاوى سبوس مانند انواع لوبیا، حاوى آنتى 
اکسیدان هایى به نام فیتات هستند که به ویتامین ها و 

مواد معدنى در غذاها متصل مى شود و از جذب آنها 
جلوگیرى مى کند. پس همیشه این غالت 

را قبل از مصرف در آب قرار دهید و 
بگذارید مدتى سپرى شود تا 

فیتات موجود در آنها 
از بین برود.

گوجه فرنگى: لیکوپن موجود 
در گوجه فرنگى ضد ســرطان و ضد 
بیمارى هاى قلبى است اما بهتر است 
براى بهره بردن از ایــن فواید، گوجه 

فرنگى را بپزید.

ماست: 
حاوى  ماست 

آب اســت کــه البته 
خیلى ها راغب به مصرف آن 

نیســتند. این در حالى است که این 
مایع حاوى پروتئین، ویتامینB12و فســفر 

است. پس ماست را با آب موجود در آن مخلوط کنید 
و از حرارت دادن آن با غذاها نیز اجتناب نمایید چون 

باکترى هاى مفید موجــود در آن، در اثر 
حرارت از بین مى روند.

طبق آخرین آمار، هر فرد هر روز تقریبًا یک ســاعت در 
اتومبیل است. تصور کنید اگر همین اندازه در روز ورزش 
کنیم چقدر متناســب خواهیم بود. البته شما نمى توانید 
پشــت فرمان تمرینات کاردیو را انجــام دهید اما چند 
تمرین ساده وجود دارد که مى توانید هنگام توقف پشت 
چراغ قرمز یا در ترافیک، با انجام شان از استرس کم کرده 

و عضالت تان را تقویت کنید:

فشار مشت ها
براى انجام این تمرین تقویتى، هر دو دوســت را مشت 
کرده و آنها را جلوى قفسه سینه به همدیگر بچسبانید، 
در حالى که آرنج ها به ســمت بیرون هستند. مشت ها را 
به هم فشار دهید. تا پنج بشمارید، شــل کنید و دوباره 

تکرار نمایید.

کشیدن دست ها
براى انجام یک حرکت تقویت کننده دیگر، انگشــتان 
هردو دست را حلقه کنید و دو دســت را جلوى سینه به 
هم قالب کنید. انگشت هاى تان را قفل شده نگه دارید، 
جورى فشــار وارد کنید که انگار مى خواهید دو دست را 

ازهم دیگر جدا کنید.

کشش گردن
شانه هاى تان را شل کنید. ســپس به آرامى سرتان را به 
سمت شــانه چپ کج کنید، درحالت کشش نگه دارید. 
سپس براى سمت راســت هم تکرار کنید. مدنظرتان 
باشــد که حرکت گردن به طرفین در این حرکت باید 

به آرامى باشد.

کشش قفسه سینه
بازوهاى تان را باال بیاورید درحالى که کف دست هاى تان 
به سمت جلو باشد، تا جایى بازوهاى تان را باال بکشید که 
درتراز افقى قرار بگیرند. آرنج ها را به عقب بکشید تا قفسه 

سینه و استخوان کتف کشیده شوند.

چگونه داخل اتومبیل
 ورزش کنیم؟ 

ر ى

نجر
غال
کامل:
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نصف جهــان   در مورد وضعیت محســن بنگر  و اینکه  
چه سرنوشــتى براى فصــل آینده در انتظار اوســت 

صحبت هاى مختلفى مطرح شده است.  
بنگر که فصل گذشته به دلیل مصدومیت روزهاى خوبى 
را در فوتبال تجربه نکرد هنوز تصمیمى براى فصل آینده 
نگرفته اســت. او درمورد آخرین وضعیتش  مى گوید: 
من عجله اى براى تصمیم گیرى ندارم و فعًال مشغول 
زندگى و همچنین تمرین کردن هستم. پیشنهادهایى 
نیز وجود دارد ولى مى خواهم درمورد فصل آینده 
یک تصمیم خیلى خوب بگیرم و در این 
خصوص باید با چند نفر مشورت 
کنــم. از طرفــى ایــن 
احتمال هم وجود 
دارد که از فوتبال 
خداحافظى کنم و 
به این موضوع هم 

فکر مى کنم.
درمــورد  بنگــر   
اینکــه چــرا یکــى 
گزینه هایــش  از 
خداحافظــى از دنیاى 
فوتبال است، گفت: به هر 
حال فوتبالیست یک روزى 
باید از فوتبــال خداحافظى 
کند و همیشه بازیکنان مسن 
جاى خودشان را به بازیکنان 
جوان مى دهند. من هنوز 
قطعى  تصمیم 
 ، فتــم نگر
ولــى به 

هر حال خداحافظــى از فوتبال هــم مى تواند یکى از 
گزینه هایم باشــد. مطمئنًا در این زمینه به خوبى فکر 
خواهم کرد و با چند نفر مشورت خواهم کرد تا درنهایت 

بهترین تصمیم را بگیرم.
 طبق اعالم یکى از رســانه هاى ورزشى آذربایجان و 
نزدیک به باشگاه تراکتورسازى، بعد از مصدومیت شدید 
هادى محمدى برابر تیم ملى امید، کار تراکتورســازى 
از قبل هم سخت تر شــده اســت. گویا ممکن است 
مصدومیت محمدى پارگى رباط صلیبى باشــد و این 
بازیکن را ماه ها از حضور در مستطیل سبز محروم کند. 
حاال گل محمدى براى چیدمان دفاعى تیمش بازیکنى 
جز محمدرضــا مهدى زاده جوان نــدارد و اگر تصمیم 
تازه اى نگیرد باید یکى از بازیکنان پایه تراکتورسازى را 
براى حضور در لیگ برتر کنار مهدى زاده اى قرار دهد 
که خود فقط یک فصل تجربه نصفه و نیمه در لیگ برتر 
دارد. گل محمدى اما تصمیم دیگرى هم مى تواند بگیرد 
و آن بازگشت محسن بنگر اســت. بنگر در میانه هاى 
فصل قبل با تصمیم قلعه نویى از تراکتور کنار گذاشته 
شد اما نام او در لیســت بازیکنان این تیم وجود داشت. 
رابطه بنگر با هــواداران تبریزى کمى رو به تیرگى هم 
رفته بود اما ایــن بازیکن با صحبت هــاى زیادى که 
درباره اتفاقات فصل قبل کرده بود توانســت آرامش را 
به رابطه اش با تبریزى ها بازگرداند. حاال گل محمدى 
با تردید به موضوع بازگشت بنگر به تراکتورسازى فکر 
مى کند. یحیى در پایان دیــدار تدارکاتى برابر تیم امید 
گفت: «هنوز درباره حضور محسن بنگر در تراکتورسازى 
تصمیم نگرفته ام و این تصمیم بســتگى به شــرایط 
روزهاى آینده دارد.» گویا بعد از مشخص شدن تکلیف 

مصدومیت هادى محمدى. 
باید چند روز دیگر منتظر بود.

ابهام در وضعیت محسن بنگر

«هنوز منتظر تماس استقاللى ها هستم!» این پیغام کوتاه آندرانیک تیموریان براى استقاللى ها و علیرضا منصوریان است. او که قراردادش با نفت به پایان 
رسیده هنوز تیم جدیدش را انتخاب نکرده و مدعى است که هنوز منتظر تماس مسئوالن استقالل است تا به این تیم برگردد.

تیموریان یک بار در پایان لیگ دوازدهم و پس از قهرمانى استقالل در لیگ از این تیم جدا شد و به الخریطیات قطر پیوست. استقاللى ها خیلى تالش 
کردند تا مانع رفتن او شوند اما تیموریان تصمیمش را گرفته بود و منتظر تماس آنها نماند.

او بعد از یک فصل دوباره به استقالل برگشت اما در اواسط لیگ چهاردهم با امیر قلعه نویى و تعدادى از لیدرهاى استقالل به مشکل خورد و به همین 
بهانه در نیم فصل از استقالل جدا شد و این بار به تراکتورسازى تبریز پیوست. او در پیروزى 4بر یک این تیم مقابل استقالل در هفته ماقبل 
پایانى نقش بزرگى داشت و شادى هاى خاصى بعد از گل هاى تراکتورسازى از خود نشان داد. جدایى او در نهایت ضربه بزرگى به استقالل 

زد و آبى ها در پایان فصل در رده ششم جدول قرار گرفتند.
حاال اما پس از دو بار جدایى، آندو هواى برگشتن به استقالل به سرش زده است. آن هم درست در مقطعى که استقالل هم در فهرست خود و 

هم در خط هافبک با ترافیک و ازدیاد بازیکن روبه رو است. با هر معیارى، استقالل در حال حاضر نیازى به بازیکنى مثل آندو ندارد و مشخص نیست 
چرا این بازیکن در این شرایط قصد برگشتن به استقالل را دارد. البته او نباید توقع داشته باشد که استقاللى ها در این شرایط از او استقبال کنند. حتى اگر 
هواداران و مسئوالن استقالل از دو بار بى وفایى او چشم پوشى کنند، باز هم بازگرداندن آندو به این تیم در شرایط فعلى و با این ترافیک در خط هافبک، به 

سود او و استقالل نخواهد بود. 

استقالل منتظرت نیست

 
نصف جهان   مشکلى که به عقیده پدر طارمى الینحل بود و باید مهدى بخاطر آن حتمًا به خارج از کشور مى رفت ظاهراً دیگر به همین راحتى حل شده 
است. چند روز پیش بود که یک مصاحبه عجیب از پدر مهدى طارمى خیلى ها را به فکر فرو برد. علیشاه طارمى مدعى شده بود مهدى مشکل عمیقى 
دارد که به او اجازه نمى دهد بیشــتر از این در ایران بماند و بازى کند. بعد از این حرف ها گمانه زنى درباره مشکل طارمى شروع شد. اما هیچکس 
نتوانست حدس بزند مشکل مهدى چیست. چون پدر او هیچ کد یا نشانه اى در این باره نداد. با این حرف ها اما دیگر جدایى طارمى از پرسپولیس 

قطعى به نظر مى رسید.
 حاال خبر رسیده طارمى نتوانسته مبلغ مورد نظر باشگاه را براى جدایى فراهم کند و به همین دلیل تصمیم گرفته در تیمش بماند. اغلب هواداران 
و اهالى فوتبال با شنیدن این خبر شروع کردند به واکنش نشان دادن. بُعد رسانه اى خبر آنقدر زیاد بود که دیگر کسى یاد حرف هاى پدر طارمى 
نیافتاد. اما حاال و یک روز بعد از این اتفاقات عالمت سئوال ها به وجود آمد. مشکل بزرگ طارمى که به او اجازه نمى داد در ایران بماند چه بود؟ اگر 
اینقدر الینحل بود چطور شد فرداى مصاحبه پدر طارمى، پسرش تصمیم گرفت در پرسپولیس بماند؟ یعنى مشکل در یک روز حل شد؟ آیا اصوًال 
مشکلى که پدر طارمى حرفش را مى زد وجود داشت؟ باید منتظر رسیدن به پاسخ این سئوال ها بمانیم. شاید یک روز مشخص شد دلیل این حرف ها 

چه بوده است. به هر حال هر چه بوده آنقدر عمیق نبوده که پدر طارمى با آن شدت ناراحتى از آن یاد مى کرده است.

  مگر مشکل عمیق نبود؟ مشکل عمیق ن
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هر حال خداحافظــى از فوتبال
گزینه هایم باشــد. مطمئنًا در
خواهم کرد و با چند نفر مشورت

بهترین تصمیم را بگیرم.
 طبق اعالم یکى از رســانه ه
نزدیک به باشگاه تراکتورسازى
هادى محمدى برابر تیم ملىا
از قبل هم سخت تر شــده اس
مصدومیت محمدى پارگى رب
بازیکن را ماه ها از حضور در مس
حاالگل محمدى براى چیدمان
جز محمدرضــا مهدى زاده جو
تازه اى نگیرد باید یکى از بازیک
براى حضور در لیگ برتر کنار
که خود فقط یک فصل تجربه
دارد. گل محمدى اما تصمیمدی
و آن بازگشت محسن بنگر اسـ
فصل قبل با تصمیم قلعه نویى
شد اما نام او در لیســت بازیکن
رابطه بنگر با هــواداران تبریز
رفته بود اما ایــن بازیکن با ص
درباره اتفاقات فصل قبل کرده
به رابطه اش با تبریزى ها بازگ
با تردید به موضوع بازگشت بن
مى کند. یحیى در پایان دیــدا
گفت: «هنوز درباره حضور محس
تصمیم نگرفته ام و این تصمیم
روزهاى آینده دارد.» گویا بعد
مصدومیت هادى محمدى. 
باید چند روز دیگر منتظر بود.

ددر مورد وضعیت محســن بنگر  و اینک نصف جهــان
چه سرنوشــتى براى فصــل آینده در انتظار اوســ

صحبت هاى مختلفى مطرح شده است.  
بنگر که فصل گذشته به دلیل مصدومیت روزهاى خو
را در فوتبال تجربه نکرد هنوز تصمیمى براى فصل آین
نگرفته اســت. او درمورد آخرین وضعیتش  مى گو
من عجله اى براى تصمیم گیرى ندارم و فعًال مشغو
زندگى و همچنین تمرین کردن هستم. پیشنهادها
وجود دارد ولى مى خواهم درمورد فصل آین نیز
یک تصمیم خیلى خوب بگیرم و در ا
خصوص باید با چند نفر مشور
کنــم. از طرفــى ایــ
هم وج احتمال
دارد که از فوتب
خداحافظى کنم
به این موضوعه

فکر مى کنم.
درمــو بنگــر   
اینکــه چــرا یکــ

گزینه هایــش از 
خداحافظــى از دنیا
فوتبال است، گفت: به
حال فوتبالیست یک روز
باید از فوتبــال خداحافظ
کککککککککند و همیشه بازیکنان مس
به بازیکن جاى خودشان را
جوان مى دهند. من هن
قطع تصمیم 
فتــم نگر
ولــى

نصف جهان   فرشــید باقرى که تالش زیادى را انجام
 داده بــود تا به ســپاهان بیاید و در ترکیــب ثابت تیم 
اصفهانى باشــد حاال خبر رســیده که مصدوم شــده

 است.
بعد از مشــخص شــدن مصدومیت پادوانى و مجتبى 
جبارى حاال فرشــید باقرى هم چند روزى اســت در 
تمرینــات تیمــش حضــور نــدارد. در بــازى اخیر 
اســتقالل برابر پارس جم فرشــید باقــرى حتى یک 
دقیقه هم براى اســتقالل بازى نکــرد و عجیب این 
که او در تمرین چند روز گذشــته هم کــه عکس آن 
روى ســایت باشــگاه موجود اســت حضور نداشــته

 است. 
هرچند کادرفنى استقالل تالش مى کنند اخبار تیمشان 
به بیرون درز نکنــد  اما به نظر مى رســد باقرى هم با 
مصدومیت روبه رو شده است که فعًال شرایط حضور در 

تمرین گروهى را ندارد.
با این حساب سپاهانى ها باید خوشحال باشند که زیر بار 

حضور باقرى در تیمشان نرفتند.

نصف جهان   ناتوانى رامین رضاییان در  صحبت کردن 
به زبان انگلیســى در مراســم معارفه اش مورد انتقاد 
رســانه ها  قرار  گرفته اســت.یک روز بعد از امضاى 
قرارداد رسمى با اوســتنده بلژیک، رامین رضاییان به 
هواداران باشگاه معرفى شد. مراسم معارفه غیررسمى 
رضاییان و ســایر خریدهاى جدید تیــم قرمزپوش 
در حالى برگزار شــد که مدافع راســت ایرانى در این 
مراســم تنها به اندازه چند جمله کوتــاه با طرفداران 
تیم تازه اش صحبت کــرد. در این مراســم از رامین 
به عنوان ســتاره تیم ملى فوتبال ایران و یک چهره 
پرهوادار در اینستاگرام نام برده شد اما درست در لحظاتى 
که همه در انتظار شــنیدن صحبت هاى این بازیکن 
بودند، او با اعالم اینکه نمى تواند به خوبى انگلیســى 
صحبت کند، به بیــان چند عبارت تکرارى بســنده 

کرد.
رامین رضاییان، یک فوتبالیســت کم نظیر اســت. 
مدافع راســتى که با تلفیق هیجان انگیز ســرعت و 
قدرت بدنى، همیشــه فراتر از یــک مدافع کنارى 
در زمین حاضر مى شود. اســتعدادهاى او در همین 

زمان کوتاه موردتوجه اوســتنده قرار گرفته است تا 
بازیکن محبوب کى روش و مغضوب برانکو، باالخره 
اولین قرارداد در فوتبــال اروپا را به امضا برســاند. 
در کیفیت فنــى او تردیدى وجود ندارد. ســتاره اى 
که به احتمال فــراوان در جام جهانى 2018 یکى از 
مردان مورداعتماد ســرمربى تیم ملى خواهد بود. با 
وجود این، عجیب به نظر مى رســد که او هنوز براى 
یادگرفتن زبان انگلیسى هیچ تالشــى انجام نداده 
است. بعد از طردشدن از پرســپولیس و در روزهاى 
تمرین انفــرادى، رضاییــان زمان زیــادى براى 
تقویت زبانش داشــت اما این مقطع حســاس را با 
تمرین، کنسرت گردى و اینســتاگرام نوردى پر کرد 
و اهمیت چندانــى براى یادگرفتن زبان انگلیســى 
قائل نشــد. اتفاقى که با توجه به رؤیاى همیشگى 
پیوســتنش به فوتبال اروپــا، باورنکردنــى به نظر 

مى رسید.
رضاییان، همیشه در جســتجوى راهى براى حضور 
در فوتبال اروپا بوده اما یکى از قدم هاى اساسى براى 
موفقیت در قاره سبز به عنوان یک بازیکن آسیایى را 

فراموش کرده. او در بلژیــک خیلى زود با 
مشکل زبان روبه رو مى شود و همین اتفاق 
مى تواند آینده اش در اوســتنده را به خطر 
بیاندازد.  علیرضــا جهانبخش، در این مورد 

مى تواند بهترین الگو براى رامین باشد.  ستاره 
ایرانى آلکمار بارهــا در مصاحبه هایى به زبان 

انگلیسى شرکت کرده و حاال دیگر کامًال به زبان 
مکالمه هاى بین المللى مسلط است. 

علیرضا در اولین ســال هاى فوتبال حرفه اى، 
سررشــته اى از زبان نداشــت اما مى دانست 
که براى پیشــرفت، باید این ضعــف را به هر 
قیمتى برطرف کند. رضاییان نیز هنوز زمان
 دارد تا با یادگیرى انگلیســى، مجبور نشود 

در مراســم معارفه تیم بعدى جمالتش 
را با «آى َکنت اســپیک 

انگلیش ورى گود» 
آغــاز کنــد و توى 
هوادارهــا  ذوق 

بزند.

به جاى اینستاگردى زبان یاد بگیر!

سپاهان فردا در دیدارى دوستانه به مصاف تراکتورســازى خواهد رفت و پس از آن به اصفهان باز خواهد 
گشت تا خود را آماده شروع هفدهمین دوره لیگ برتر کند. 

شاگردان کرانچار قصد دارند تا پیش از شروع لیگ برتر با تیم هاى پایه این باشگاه هم مسابقه دوستانه اى 
داشته باشند و همچنین در صورت بازگشت به موقع ذوب آهن از ترکیه در دیدارى دوستانه به مصاف هم 

بروند.   
در صورت برگزارى این دربى، رویارویى امیر قلعه نویى و زالتکو کرانچار پیش از شــروع هفدهمین دوره 

لیگ برتر جذاب خواهد بود.  

امید عالیشــاه به امید فرار از نیمکت نشــینى و 
همچنین ســپرى کردن فــورى دوران خدمت 
سربازى در نیم فصل لیگ قبلى از پرسپولیس جدا 
شد تا به تراکتورسازى تبریز بپیوندد. این بازیکن اما 
با بدشانسى محض مواجه شد زیرا تراکتورى ها از جذب 
بازیکن محروم بودند و امید نیز با همین اتفاق، از بازى 
کردن منع شد. از بهمن سال 95 تا امروز، امید حتى یک 
دقیقه هم به صورت رسمى براى هیچ تیم و باشگاهى 
به میدان نرفته و این وضعیت، قطعاً او را تحت فشار قرار 
مى دهد. حاال عالیشاه باید بین حضور در باشگاه ملوان 
بندرانزلى یا فجرشهید سپاســى شیراز براى گذراندن 
شش ماه باقیمانده از سربازى خود یکى را انتخاب کند.

 گفته مى شود چون نادر دست نشان در ملوان فعالیت 
مى کند، احتماًال امید راهى این تیم خواهد شد تا بتواند 
در نیم فصل و طبق قراردادى که دارد، به پرسپولیس 

برگردد.

بخاطر  نادر!
امید عالیشــاه به امی
همچنین ســپرى کر
سربازى در نیم فصل
شد تا به تراکتورسازىت
با بدشانسى محض مواجه
بازیکن محروم بودند و امی
کردنمنعشد. از بهمنسا

دقیقه هم به صورت رسمى
به میدان نرفته و این وضعیت
مى دهد. حاال عالیشاه باید
بندرانزلى یا فجرشهید سپا
شش ماه باقیمانده از سرباز
 گفته مى شود چون نادر د
مى کند، احتماًال امید راهى
در نیم فصل و طبق قرارد

برگردد.

بخاط

سیاوش یزدانى مدافع میانى سپاهان امیدوار است که با 
آمدن به این تیم به تیم ملى برسد.

در خصوص پیوستن به ســپاهان و اینکه آیا با جو 
این باشگاه هماهنگ شده است یا خیر گفت: از 
اینکه به تیم بزرگى آمده ام خوشحالم ولى طبیعتًا 

عوض کردن تیم و رفتن از یک شهر به شهر دیگر 
سختى هاى خاص خودش را دارد. من هنوز در سپاهان 
جا نیافتادم و هنوز با این تیم به صورت کامل هماهنگ 

نیستم و نیاز به زمان دارم. سعى مى کنم خیلى 
زود با سپاهان هماهنگ شوم.

او ادامه مى دهد: من سپاهان را انتخاب 
ف کردم که امســال به تیم ملى برســم و  هــد

بزرگى دارم. مهم این اســت که بتوانم در فصل جدید 
عملکرد خوبى داشــته باشم تا به خواســته ام برسم و 
به تیم ملى دعوت شــوم. امیدوارم که در فصل جارى 

بهترین عملکرد را داشته باشم. 
یزدانى در خصوص کار کردن بــا «زالتکو کرانچار» 
گفت: ما تا االن بیشتر کارهاى بدنسازى انجام داده ایم 
و وارد فاز تاکتیکى نشده ایم تا به صورت کامل بتوانم 
از کرانچار شــناخت پیدا کنم. نمى دانم در ذهن او چه 
خبر است ولى مطمئنًا سابقه کرانچار نشان مى دهد که 
او مربى بزرگى است و امیدوارم چیزهاى زیادى از این 

مربى یاد بگیرم. 

بى خبر از ذهن کرانچار!
ى سپاهان امیدوار است که با 

ى برسد.
اینکه آیا با جو ــپاهان و
ه است یا خیر گفت: از 
م خوشحالم ولى طبیعتًا 

ز یک شهر به شهر دیگر 
ش را دارد. من هنوز در سپاهان 
م به صورت کامل هماهنگ 

م. سعى مى کنم خیلى 
شوم.

ن را انتخاب 
فملى برســم و  هــد

در فصل جدید  ـت که بتوانم
شم تا به خواســته ام برسم و

 امیدوارم که در فصل جارى 
اشم. 

ردن بــا «زالتکو کرانچار» 
هاى بدنسازى انجام داده ایم 
یم تا به صورت کامل بتوانم 
کنم. نمى دانم در ذهن او چه

قه کرانچار نشان مى دهد که 
دوارم چیزهاى زیادى از این 

د ربى دوستانه اصفهان  

. او در بلژیــک خیلى زود با 
وبه رو مى شود و همین اتفاق 
ش در اوســتنده را به خطر 
ضــا جهانبخش، در این مورد 

ن الگو براى رامین باشد.  ستاره 
به زبان مصاحبه هایى بارهــا در

ت کرده و حاال دیگر کامًال به زبان
ن المللى مسلط است. 

ن ســال هاى فوتبال حرفه اى، 
 از زبان نداشــت اما مى دانست 
ـرفت، باید این ضعــف را به هر 
 کند. رضاییان نیز هنوز زمان
رى انگلیســى، مجبور نشود

ارفه تیم بعدى جمالتش 
اســپیک 

 گود» 
و توى 
ارهــا 

به پایان 

ى تالش 

ه همین 
ل 

ود و 
ص نیست 
حتى اگر 
خوب شد به سپاهان نیامد!بک، به 

ساســان انصــارى کــه در فصــل پیــش رو براى 
ســپاهان اصفهان بــازى خواهد کرد بــا حکم کمیته 
انضباطى ســه هفته ابتدایى لیگ هفدهم را از دســت 

داد.
 انصــارى در آخرین بازى با پیراهن فــوالد عصبانى از 
تصمیمات داور واکنش نامناسبى به قاضى دیدار فوالد 
خوزستان و پیکان تهران داشت که با کارت قرمز داور از 

زمین بازى اخراج شد. 
در ادامه گزارش داورى به کمیته انضباطى باعث شــد 
این کمیته هم ساســان انصارى را با محرومیت روبه رو 
کند و حاال مهاجــم تازه وارد اصفهانى ها در ســه بازى 
ابتدایى لیگ برتر، طالیى پوشــان را همراهى نخواهد 

کرد.
 نکته اى که شاید براى کرانچار گران تمام شود. ساسان، 
مهاجم هدف ســپاهان اســت و باید دید کرانچار چه 
جایگزینى براى هفتــه هاى غیبــت او در نظر خواهد 

گرفت. 
سپاهان در سه هفته ابتدایى لیگ برتر به ترتیب با سایپا، 

پدیده و نفت تهران دیدار خواهد کرد.

محرومیت سنگین ساسان
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بهاره حیاتى

اعتراض هاى باشگاه سپاهان به سخنان رنگى و هوادارى 
مجریان برنامه قرعه کشى با واکنش برخى رسانه هاى 
ورزشى تهران مواجه شــده  و یکى از آنها با تیتر مظلوم 
نمایى اصفهانى! به تحلیل  و نقد اعتراض ســپاهانى ها 
پرداخته اســت. برخى از آنها هم اعتقاد دارند که چون 
فدراســیون بیش از حد رنگ و بــوى اصفهانى گرفته، 
اصفهانى ها دیگر حق اعتراض به موضوعى را ندارند. در 

یکى از این گزارش ها با لحنى نرم آمده است:
 در حالى که تهرانى  ها اعتراض دارند فدراسیون فوتبال 
با ریاســت مهدى تاج و دبیرکلى محمدرضا ساکت به 
شدت اصفهانى  شده اســت، اصفهانى ها  به توجه بیش 
از حد مجرى مراسم قرعه کشــى لیگ برتر به تاریخ و 
هفته برگزارى شهرآورد تهران اعتراض کردند و در نامه  
سرگشاده اى از فدراسیون فوتبال گالیه داشتند چرا در 
قرعه کشى لیگ برتر، سخنان رنگى مجرى وجهه ملى 

لیگ برتر را زیر سئوال برد؟!
اینکه لیگ برتر فقط براى استقالل و پرسپولیس نیست 
و لیگ با حضور تمام تیم ها چه از اصفهان و تبریز و چه از 
اهواز، رشت، مشهد، آبادان و... معنى و مفهوم سراسرى 
پیدا مى کند، حرف درستى است و از این حیث اعتراض 
باشگاه سپاهان را باید وارد دانست اما نباید این واقعیت را 
فراموش کرد که شهرآورد تهران، مهمترین بازى فصل 

لیگ برتر است و نمى توان از کسى که اجراى مراسم را 
برعهده داشــته، بابت اینکه براى هیجان بخشیدن به 
مراسم، روى زمان بازى مستقیم استقالل و پرسپولیس 

تأکید کرده، شاکى شد.
این درست که فوتبال دوقطبى ایران، با تالش سپاهان، 
فوالد، تراکتورسازى و سایر تیم ها شکل تازه اى به خود 

گرفت و تیم هاى شهرستانى با کوشش فراوان رقابت بر 
سر قهرمانى را از انحصار استقالل و پرسپولیس درآوردند 
اما به واسطه توجه افکار عمومى به سرخابى ها هنوز هم 
دو تیم رنگى پایتخت بیش از سایرین مورد توجه هستند و 
این توجه اصًال به معنى انکار تالش شهرستانى ها نیست. 
واقعًا چه کسى مى  تواند سپاهان بزرگ، تراکتور محبوب 
و حتى ملوان و سپیدرود و... را نادیده  بگیرد؟ اصًال لیگ 
بدون این تیم ها معنى ندارد اما نباید به اشتباه به سمت 
و سویى برویم که احساس شود استقالل و پرسپولیس 
یک طرف هستند و 14 باشــگاه دیگر مقابل آنها... این 
مرزبندى اشــتباه که منجر به دودســتگى مى شود، از 

دوقطبى بودن فوتبال هم بدتر است...
به گزارش نصف جهان،این مطالب در حالى منتشر شده 
که باشگاه سپاهان به این موضوع اعتراض کرد که چرا 
مجریان برنامه دلیل تأخیر دو ســاعته برنامه را تالش 
براى حضور یکى از بازیکنان پرسپولیس و استقالل در 
این برنامه عنوان کرد و یا چــرا وقتى زمان دربى تهران 
مشخص شد مجرى اعالم مى کند که اصًال همه ما دو 
ساعت اینجا نشســته ایم تا زمان دربى تهران مشخص 
شــود. در این دو اعتراض مظلوم نمایى دیده نمى شود. 
به هر حال شاید هشدار ســپاهانى ها باعث شود که در 
دو جشن پیش روى فدراســیون فوتبال(جشن انتخاب 
برترین هاى لیگ و جشن صعود تیم ملى) به این مسئله 

توجه بیشترى شود.

نصف جهان   باشگاه سپاهان  یک مهاجم خوب تونسى  که سابقه  حضور در هرتابرلین آلمان را در کارنامه دارد مدنظر داشت، اما برخى مشکالت خانوادگى 
مانع از حضور او در اصفهان شد.

فرآیند جذب بازیکنان خوب خارجى به غیر از بحث مالى، مشکالت دیگرى را هم به همراه دارد و برخى این موضوعات که از آنها به عنوان مشکالت 
خانوادگى یاد مى شود مانع صید بزرگ سپاهانى ها شد.  طالیى پوشان براى حضور قوى در لیگ هفدهم، به غیر از جذب هایى که تاکنون انجام 

داده اند، خریدهاى بیشترى در دستور کار خود دارند.
ســعید آقایى، حســن جعفرى، عــزت ا...پورقــاز، ســیاوش یزدانــى، شــاهین ثاقبــى و ساســان انصــارى بازیکنانى هســتند که در 
پنجره تابســتانى جذب ســپاهان شــدند و  با حضور در هیئت فوتبال اســتان اصفهان قــرارداد خود را به صورت رســمى با ایــن تیم ثبت

 کردند.
بــا وجــود ایــن و بــا توجــه بــه منتفــى شــدن حضــور «ســرور جپــاروف»، طالیــى پوشــان همچنــان در صــدد تقویــت تیم

 خود هستند.
کرانچار سرمربى طالیى پوشان اعالم کرده به یک مدافع ، مهاجم  یک هافبک نیاز دارد. مهاجم مدنظر سرمربى سپاهان یک تونسى بود که با مشکلى  

که به آن اشاره کردیم جذب وى منتفى شد.

مى آید
ازیکن تونسى به سپاهان ن

نصف جهان   مهاجم تیم ملى عراق نظر مثبت کارنچار را به خود جلب کرده و تنها مشکل وى براى پیوستن به سپاهان این است که براى سه بازى دیگر با تیم 
باشگاهى خود در عراق قرارداد دارد و پس از آن مى تواند پیراهن سپاهان را بر تن کند.

«مروان حسین» مهاجم ملى پوش تیم ملى عراق بازیکنى است که براى تقویت بخش هجومى سپاهان مورد توجه کرانچار قرار گرفته است و چند روز 
پیش هم براى انجام مذاکرات الزم به اصفهان سفر کرد.

ســپاهان کــه تاکنــون شــش خریــد در پنجــره تابســتانى انجــام داده، ایــن روزهــا به شــدت بــه دنبــال تقویت خــط هجومى 
خود است.

آنها که چهار خرید خود را در بخش دفاعى تیم انجام داده بودند، در جستجوى بازیکنانى بودند که در بخش تهاجمى، قواى تیم را بهبود بخشند. از 
همین رو مروان حسین مهاجم تیم ملى عراق گزینه اى است که مورد توجه مسئوالن سپاهان قرار گرفته و مذاکرات با او انجام شده است؛ این بازیکن 

یک بار هم هفته گذشته به اصفهان سفر کرده و طى روزهاى آتى باز هم به اصفهان باز مى گردد تا قرارداد خود را نهایى کند.
مهاجم ملى پوش فوتبال عراق در سال هاى 2009 تا 2014 عضو تیم الزورا بوده و موفق شده است در این تیم  56 دیدار انجام دهد و 22 گل هم ثمر 

برساند. مروان حسین از سال 2014 به عضویت تیم الشرطه در آمده و در 17 دیدار این تیم، شش گل به ثمر رسانده است.
این بازیکن پنج بار هم در تیم ملى بزرگساالن عراق به میدان رفته  است. این احتمال وجود دارد که سپاهان با وى قرارداد ببندد ولى با توجه به اینکه باید 

در سه دیدار دیگر براى تیم الشرطه عراق به میدان برود  تا دو هفته ابتدایى لیگ براى سپاهان غایب باشد.

ا  مروان در راه سپاهان در راه س

کدام مظلوم نمایى اصفهانى؟

مدیر ورزش بانوان باشــگاه ذوب آهن گفت: امسال هم 
با همان رشته هاى سال گذشته ادامه مى دهیم و رشته 
تیراندازى با کمان نیز به جمع ســایر رشته هاى ورزش 

بانوان ذوب آهن اضافه شد.
پروانه شــریف زاده در گفتگویى در خصوص رشته هاى 
تحت پوشش باشــگاه ذوب آهن در ورزش بانوان براى 
امسال، اظهار داشــت: عالوه بر رشــته هاى والیبال، 
بســکتبال، هندبال، والیبال نشســته، تنیس  روى میز 
و فوتبال رشــته تیراندازى با کمان نیز امسال به جمع 

رشته هاى حاضر در باشگاه ذوب آهن اضافه شد.
وى در مورد مشخص شــدن کادر فنى تیم هاى تحت 
پوشش این باشــگاه بیان کرد: هنوز هیچ چیز مشخص 

نشده چون که بودجه امسال به ما اعالم نشده است. 
شریف زاده افزود: اوایل مردادماه سرمربى، سرپرست و 

کادر فنى  تیم ها مشخص مى شود. 
مدیر ورزش بانوان باشگاه ذوب آهن اصفهان تأکید کرد: 
قرار است امسال نیز با همان رشته هاى سال گذشته که 
تحت پوشش باشــگاه ذوب آهن بوده اند ادامه دهیم و 
رشته اى حذف نمى شود و تنها تیراندازى با کمان اضافه 

شده است. 

 بعد از اینکه اعالم شــد هاشــم بیک زاده بازیکن آزاد 
اســت و ســهمیه لیگ برترى محســوب نمى شــود 
حــاال خبرهاى جدیــدى از ایــن بازیکــن به گوش
 مى رســد. به نظر مى رســد بیک زاده در حال پیوستن 
به ذوب آهن اســت یک بــار دیگر زیر نظــر امیر قلعه 

نویى بازى کند. هاشــم البته قبًال هم در این تیم بازى 
کرده و بــه گفته خــودش پیشــنهادات دیگرى هم 
داشــته اســت اما دو طرف تمایل زیادى به همکارى 
دارند و باید پیوســتن بیک زاده را بــه ذوب آهن قطعى 

دانست.

بیک زاده در ذوب آهن

بودجه ورزش 
بانوان ذوب آهن 

 هنوز مشخص نشده

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ اعالم کرد در صورتى 
که پرسپولیسى ها در بازى سوپرجام حاضر نشوند، با آنها 
به صورت قانونى برخورد خواهد شد. سعید فتاحى درباره 
تصمیم اسپانسر دو باشگاه استقالل و پرسپولیس براى 
برگزارى دربى دوم اروپایى در آمستردام که تاریخ آن هم 
30 تیرماه اعالم شده اســت، گفت: آنها این موضوع را 
اعالم کرده اند اما قطعى نیست، چون ما در تاریخ یادشده 
باید بازى سوپرجام را برگزار کنیم و زمان انجام این بازى 

از مدت ها پیش اعالم شده است. 
فتاحى درباره غیبــت احتمالى پرسپولیســى ها در این 
بازى گفت:  اگر پرسپولیســى ها براى بازى ســوپرجام 
حاضر نشوند، جریمه خواهند شــد و طبق قانون با آنها 
برخورد مى شود. بازى ســوپرجام همه جاى دنیا برگزار 
مى شــود و یک امر طبیعى اســت. البته اینطور هم که 
گفته مى شود نیست، چون پرسپولیسى ها مى آیند و بازى

 مى کنند. 

چند روز پیش بود که در رأى گیرى اتحادیه فوتبال ایران 
على فتح ا... زاده خوئى با 385 رأى به عنوان برترین مدیر 
فوتبالى بعد از انقالب ایران انتخاب شد. نفر دوم هم امیر 
عابدینى بود که 365 رأى داشــت و محمدرضا ساکت 
با 280 رأى به عنوان ســومین مدیر برتر بعد از انقالب 
فوتبال ایران انتخاب شــده بود. اما وضعیت امروز این 
مدیران نمونه! به خصوص نفر اول و دوم نشان از اعتبار 

آن رأى گیرى دارد.
على فتح ا... زاده بعد از لیگ چهاردهم از اســتقالل کنار 
رفت. البته طبق ادعاى خودش از چند باشگاه پیشنهاد 
داشت اما خسته بود و نیاز به استراحت داشت! او تا امروز 
مشغول استراحت است ولى تالش هایى براى بازگشت 
به استقالل داشته که با ناکامى روبه رو شده است. نام او 
در این روزها بیشــتر حول محور مصاحبه هاى جنجالى 
علیه مدیران فعلى باشگاه اســتقالل و البته نویسندگى 
مقدمه کتاب جواد خیابانى در رسانه ها مطرح شده است.

امیر عابدینى دومین مدیر برتر فوتبال بعد از انقالب هم 
چند روز پیش از ریاست کمیته بازاریابى فدراسیون فوتبال 
کنار گذاشته شد. او در سال هاى اخیر در باشگاه هایى مثل 
داماش گیالن و ایرانیان فعالیت داشت و جنجال حضور 
تیم شهر باران در مسابقات لیگ 2، آن هم دو هفته پس از 
شروع این مسابقات نام او را در رسانه ها مطرح کرده بود. 

  سوپرجام کنسل مى شود؟

بیکار و برکنار!

خبرگزارى میزان خبر خوبى براى اســتقاللى ها دارد که 
البته مى تواند باعث نگرانى منصوریان و هوادارانش شود. 
اینکه در شرایطى که گفته مى شد امید ابراهیمى بعد از عمل 
جراحى حداقل دو مــاه دور از میادین خواهد بود، احتمال 
اینکه او زودتر از تاریخ تعیین شــده بتواند براى استقالل 
بازى کند، وجود دارد. اگر چه ابراهیمى بازیکن فوق العاده 

کلیدى در استقالل محسوب مى شود و منصوریان حساب 
ویژه اى روى او باز کرده اما در تراکم شــدید خط میانى 
آبى ها، بازگشــت امید مى تواند دردســرهاى سرمربى 
استقالل براى انتخاب نفرات اصلى اش را بیشتر کند و در 
آن مقطع او باید به فکر تغییر در ترکیبش براى وارد کردن 

امید به جمع 11 نفره باشد. 

فیفا با اعالم نامه اى به باشگاه نفت مهلت یک هفته اى 
به آنها براى پرداخت مطالبات «آلویس نانگ» مهاجم 
کامرونى ســابق خود را داده است. باشــگاه نفت طى 
سه فصل اخیر با مشکالت مالى شــدیدى مواجه بوده 
و مربیان و بازیکنان زیــادى مطالبات خود را از این تیم 

دریافت نکرده اند و برخى از آنها هم شکایت خود 
را به فیفا و فدراســیون فوتبال برده اند. نفت 

تهران که در حال حاضر وضعیت مالکیت 
نامعلومى دارد و مشــخص نیست چه 
کسى اسپانسر فصل جدید آن خواهد 
بود و قصد دارد بــراى جذب بازیکن و 
امکانات مد نظر على کریمى اقدام کند، 

اکنون با مشکل دیگرى مواجه شده و اعضاى سابق این 
تیم به دنبال حق و حقوق خود هستند. بازیکنان ایرانى 
مثل علیرضا بیرانوند و سید جالل حسینى عنوان کردند 
از طریق فدراسیون فوتبال ایران شکایت خود از باشگاه 
نفت را به ثبت رساندند اما در این بین بازیکنان خارجى نیز 
وجود دارند که با انتقال شکایت خود به فیفا 
براى دریافت مطالباتشان اقدام کرده اند. 
آلویس نانگ که از ابتداى لیگ چهاردهم 
تا نیم فصل در نفت تهران حضور داشت 
و بعد به تراکتورسازى تبریز رفت، براى 
دریافت طلــب خود از باشــگاه نفت روز 
سیزدهم فوریه(بیست و چهارم بهمن ماه 
95) به فیفا شکایت کرده و کنفدراسیون فوتبال 
جهانى هم پنج شنبه هفته گذشته اولتیماتوم یک 
هفته اى به نفت داده که تا روز ســیزدهم 
جوالى(امــروز) مطالبــات این 
مهاجم کامرونى را پرداخت 
کننــد. حاال مشــخص 
نیست مسئوالن باشگاه 
نفــت کــه وضعیــت 
مشخصى براى فصل 
جدید تعریف نکرده اند، 
در مواجهه بــا اینگونه 
مشــکالت چه اقدامى 

انجام خواهند داد. 

ســیامک نعمتى کم نام و نشــان در حالى از پیکان به پرسپولیس آمد که 
قرمزها در خط هافبک ستاره هایى مثل مسلمان، امیرى و احمدزاده را در 
اختیار داشته اند. نعمتى هم اگرچه عملکرد خوبى در فصل گذشته داشته 
اما به عنوان ستاره اى در قواره پرســپولیس برانکو شناخته نمى شد. اما 

بازى هاى تدارکاتى اخیر و تمرینات پیش فصل نطر مثبت برانکو را 
نسبت به سیامک تقویت کرده است. نعمتى توانسته با عملکرد 

قابل قبول به یکــى از مهره هاى قابــل اعتماد برانکو 
تبدیل شود که حتى مى تواند امیدوار باشد در حضور 

مسلمان، امیرى و احمدزاده هم راهى به ترکیب 
اصلى قرمزها پیدا کند. فصل گذشــته سامان 

نریمان جهان در حضور این سه ستاره و البته 
ســروش رفیعى به پرسپولیس پیوست و 

کم نام و نشــان تر از دیگر هافبک ها 
هم بــود. مطابــق پیش بینى ها 

نریمان جهــان نتوانســت با 
حضــور پررنگ ســتاره ها 

نقشــى براى خود در ترکیب 
برانکو تعریــف کند. خیلى زود هم داســتان 

سامان و پرسپولیس به پایان رسید. سیامک نعمتى اما نشان داده 
عزم جدى ترى براى نفوذ در عمق تفکرات برانکو و تأثیرگذارى 

روى تصمیمات پروفســور دارد. شــاید او هم به یکى از ستارگان 
پرسپولیس تبدیل شود .

نفت در مخمصه

سیامک، سامان نمى شود

  ابراهیمى زودتر مى رسد

مربیان و بازیکنان زیــادى مطالبات خود را از این تیم  و
دریافت نکرده اند و برخى از آنها هم شکایت خود

را به فیفا و فدراســیون فوتبال برده اند. نفت 
تهرانکه در حال حاضر وضعیت مالکیت 
نامعلومى دارد و مشــخص نیست چهه
کسى اسپانسر فصل جدید آن خواهد 
بود و قصد دارد بــراى جذب بازیکن و
امکانات مد نظر على کریمى اقدام کند، 

نفت را به ثبت رساندند اما در این بین بازیکنان خارجى نیز
وجود دارند که با انتقال شکایت خود به فیفا
براى دریافت مطالباتشان اقدام کرده اند.
آلویس نانگ که از ابتداى لیگ چهاردهم
تا نیم فصل در نفت تهران حضور داشت
و بعد به تراکتورسازى تبریز رفت، براى
دریافت طلــبخود از باشــگاه نفت روز
سیزدهم فوریه(بیست و چهارم بهمن ماه
95) به فیفا شکایت کرده و کنفدراسیون فوتبال
جهانى هم پنج شنبه هفته گذشته اولتیماتوم یک
هفته اى به نفت داده که تا روز ســیزدهم
جوالى(امــروز) مطالبــات این
مهاجم کامرونى را پرداخت
کننــد. حاال مشــخص
نیست مسئوالن باشگاه
نفــت کــه وضعیــت
مشخصى براى فصل
جدید تعریف نکرده اند،
در مواجهه بــا اینگونه
مشــکالت چه اقدامى

انجام خواهند داد. 

 و نشــان در حالى از پیکان به پرسپولیس آمد که 
ستاره هایى مثل مسلمان، امیرى و احمدزاده را در 
هم اگرچه عملکرد خوبى در فصل گذشته داشته 
ر قواره پرســپولیس برانکو شناخته نمى شد. اما 

ر و تمرینات پیش فصل نطر مثبت برانکو را 
 کرده است. نعمتى توانسته با عملکرد

مهره هاى قابــل اعتماد برانکو 
تواند امیدوار باشد در حضور 

زاده هم راهى به ترکیب 
 فصل گذشــته سامان

 ین سه ستاره و البته 
پولیسپیوست و 

گر هافبک ها 
ش بینى ها 

ـت با 
ره ها 

ترکیب
زود هم داســتان  یلى

ایانرسید. سیامک نعمتى اما نشان داده 
وذ در عمق تفکراتبرانکو و تأثیرگذارى

ـور دارد. شــاید او هم به یکى از ستارگان 

سیامک، سامان نمى شود

  وظیفه ام گلزنى  نیست  وظیفه ام گلزنى  نیست
دروازه بان باتجربه ایران که اکنون در لیگ سوئد و با پیراهن تیم اسکیلستونا حضور یافته نسبت به انتقاداتى که نسبت 

به عملکرد این تیم در اولین بازى فصل شد، واکنش نشان داد.
علیرضا حقیقى، دروازه بان ایرانى حاضر در لیگ سوئد که سابقه تجربه دو تورنمنت مهم اخیر فوتبال ایران در جام 

به شکست این تیم در اولین بازى فصل جهانى برزیل و جام ملت هاى آسیا را در کارنامه دارد، نسبت 
واکنش نشان داد. 

گذشته و پشت سر گذاشتن حقیقى بعد از بدشانسى هاى فراوان در فصل 
برتر سوئد (آلسونسکان) دوران مصدومیت اکنون بــا حضور در لیگ 
است، در اولین دیدار این به دنبال بازگشــت به روزهاى خوب گذشته 
پردامنه حریف در نهایت با تیم علیرغم عملکردى موفق و دفع حمالت 

یک گل شکست خورد.
خصوص اولین تجربه رسمى شماره یک سابق تیم ملى در 

گفت: بازى ســختى براى ما و در پیراهن این تیم 
خود من بود. من به معناى واقعى البتــه براى 

بازى کردم و همانطور که همه دیدند با یک پا 
پاى چپ من لنگ مى زد.

حقیقى در ادامه با انتقاد نســبت به از 
دســت دادن فرصت هــاى تیمش و 
شکست با یک گل گفت: بابت باخت 
واقعًا متاسف هستم. من اصًال دوست 
ندارم که ببازم اما چه کار مى توانستم 
انجام دهم؟ مــن نمى توانم گل بزنم. 
بازیکنان ما خوب کار کردند اما فوتبال 
است دیگر. بعضى اوقات پیروز هستید و 

گاهى اوقات هم مى بازید.
دروازه بان ایرانى تیم اسکیلستونا در پایان گفت: 
نمایش خوبى براى اولین بازى بود اما فوق العاده 
نبود. امیدوارم در ادامه بتوانم بازى هاى بهترى 

براى تیمم انجام دهم. 

دروازه بان باتجربه ایران که اکنون در لیگ سوئد و با پیراهنتیم اسکیلستونا حضور یافته
بهعملکرد این تیم در اولین بازى فصل شد، واکنش نشان داد.

علیرضا حقیقى، دروازه بان ایرانى حاضر در لیگ سوئد که سابقه تجربه دو تورنمنت مه
به شکستجهانى برزیل و جام ملت هاى آسیا را در کارنامه دارد، نسبت 

واکنش نشان داد. 
گحقیقى بعد از بدشانسى هاى فراوان در فصل 
دوران مصدومیت اکنون بــا حضور در لیگ 
به دنبال بازگشــت به روزهاى خوب گذشته 
تیم علیرغم عملکردى موفق و دفع حمالت 

یک گل شکست خورد.
خشماره یک سابق تیم ملى در 

گفتدر پیراهناینتیم
خود مالبتــه براى

بازى کربا یک پا
پاىچپ
حقیقى در
دســت دا
شکست با

واقعًا متاسف
ندارم که بب
انجام دهم
بازیکنان ما
ب است دیگر.
گاهى اوقات هم م
دروازه بانایرانى تیم
نمایش خوبى براىا
نبود. امیدوارم در ادام
براى تیمم انجام دهم
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چهل تکه

با گزارش سرقت کابل هاى زیر زمینى متعلق به پاالیش نفت آبادان 
در منطقه ولیعصر و بهار و همچنین مناطق خانه هاى شرکتى، 
سرهنگ سید محســن تقى زاده رئیس پلیس شهرستان آبادان 
موضوع را جهت دستگیرى ســارق در دستورکار مأموران پلیس 

این شهرستان قرار داد. 
دراین راســتا مأموران تجســس کالنترى 13 قدس آبادان در 
تحقیقات پلیســى خود به فرزند یکى از کارمندان پاالیشگاه به 
نام «مهدى»28 ساله مظنون شدند. تحقیقات مأموران تجسس 
کالنترى13 قدس حکایت از آن داشت که هر کجا کابل زیرزمینى 
باشــد مهدى به همراه بچه محل هایش که آنها نیز پدرانشان 
شرکت نفتى هستند اقدام به سرقت آنها مى کنند. مهدى که میان 
دوستانش به «سلطان سرقت کابل» شهره بود در بازجویى هاى 

فنى به سرقت هاى مختلف کابل در مناطق شرکتى اعتراف کرد.

دادستان عمومى و انقالب شهرستان بردســیر از دستگیرى 
یک قاتل فرارى خبر داد و افزود: متهم از اشــرار مسلح شرق 

کشور است.
محمدامین نخعى در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: طى 
یکســرى اقدامات اطالعاتى از سوى مأموران پلیس و در یک 
عملیات غافلگیرانه متهم در محور مواصالتى بافت به بردسیر 
دستگیر شد. وى تصریح کرد: متهم در شهریور ماه سال گذشته 
توسط یک قبضه اسلحه کالشینکف با همدستى برادرش اقدام 

به قتل یکى از شهروندان شهرستان خاش کرده بودند.
نخعى با بیان اینکه متهم از اشــرار مســلح شرق کشور است، 
اعالم کرد: در این عملیات مقادیرى فشــنگ اسلحه جنگى 

(کلت کمرى) از داخل خودروى 405 متهم کشف شده است.

پزشکان هندى در جراحى هاى نفسگیرى، 150 میخ ریز زنگ 
زده را از بدن مردى هندى خارج کردند.

این مرد که ماه ها با این تعداد میخ در پا، گردن و زیر بغلش زندگى 
مى کرد زمانى متوجه وجود این فلزات ریز در بدنش شد که براى 
مشــکلى دیگر پیش دکتر رفته و عکــس رادیولوژى انداخته

 بود.
پزشک معالج این مرد 56 ســاله گفت: «این مرد مدعى است 
نمى داند این میخ ها چطــور وارد بدنش شــده و در طول این 
ماه ها هم هیچ وقت احساس درد یا سوزشى در بدنش نداشته 

است.»
این بیمار تاکنون بارها زیر تیغ جراحى رفته اما چون تعداد میخ ها 
زیاد است پزشــکان به اجبار این کار را در چندین عمل جراحى 

انجام داده اند.

مردى با 150 میخ زنگ زده در بدن قتل هولناك در خاش رازگشایى از سلطان دزدان آبادان 030201

زمستان سال 92 بود که مردى با نگرانى خودش را به پلیس رساند و ادعا 
کرد همسرش از خانه خارج شده و به طرز مرموزى گمشده است.

این مرد که «ناصر» نام دارد وقتى با دســتور بازپرس پیش روى افسر 
تحقیق نشست گفت: «همسرم "آذر" وقتى من سرکار بودم به من زنگ 
زد و گفت مى خواهد به خانه دوستش "فریبا" برود و شب بر مى گردد.»

وى افزود: «ساعت 9 شب بود که به خانه رفتم، نیامده بود، به موبایلش 
زنگ زدم، خاموش بود، تا اینکه نیمه شــب شد و به خانواده اش اطالع 
دادم. دوستش فریبا را از طریق خواهرزنم پیدا کردیم و فهمیدیم او صبح 
با هواپیما به تهران رفته است. نمى دانم چرا آذر به ما دروغ گفته بود خیلى 

داغونم و نگران زندگى ام هستم.»
مأموران با توجه به دروغ پردازى آذر در رفتن به خانه دوستش به بررسى 
موبایل این زن پرداختند و ردپایى از یک پسر به نام «محسن» به دست 

آوردند که در همسایگى آنها زندگى مى کرد.
پیامک ها نشان مى داد که آذر و محســن ارتباط پنهانى دارند اما وقتى 
مأموران به دِر خانه این همسایه رفتند شنیدند که محسن همزمان با آذر 
گم شده است و آنها تصور مى کردند با دوستانش به مسافرت رفته است.

در قوى ترین فرضیه به نظر رسید که آذر و محسن براى زندگى پنهانى از 
شهرشان فرار کرده اند. از این رو، تجسس هاى تخصصى براى ردیابى 

آنها در دستور کار قرار گرفت.
همزمان با این اقدامات پلیســى یک روز وقتى مردى با کامیونش وارد 
جاده خاکى معدن شد و به دل بیابان زد هنوز به پشت تپه اصلى آن منطقه 
نرسیده بود که در 20 مترى جاده صحنه اى عجیب دید؛ دو جسم شبیه 
به انســان روى زمین افتاده بودند. راننده کامیون که احتمال داد اشتباه 
مى کند و خواست بى اعتنا عبور کند ناگهان دید که یکى از جسم هاى 

مرموز تکانى خورد و دست انسانى بلند شد و عالمت کمک خواهى داد.
راننده کامیون خیلى زود ماشین را متوقف کرد و در حالى که یک چماق با 
خودش برداشته بود به سمت دو جسم مرموز رفت و خود را در برابر صحنه 
دلخراشى دید. جسد یک زن با لباس بیرون که خیلى فجیع کشته شده بود 
در چند قدمى پسرى جوان که با وجود خون آلود بودن و زخم هاى عمیق 
هنوز زنده بود در برابرش قرار داشت. راننده کامیون بالفاصله با پلیس 

110 و اورژانس تماس گرفت و ماجرا را به آنها اطالع داد.
با توجه به زنده بودن پسر جوان، پیکر نیمه جان او بالفاصله به نزدیک 

ترین بیمارستان انتقال داده شد و از سویى دیگر بازپرس جنایى  دستور داد 
تا جسد زن ناشناس به پزشکى قانونى انتقال یابد تا با شناسایى صاحب 

آن، پلیس بتواند عامالن جنایت را ردیابى کند.
کارآگاهان در نخستین اقدام به بررســى پرونده گمشدگان پرداختند تا 
ببینند همزمان با پیدا شدن جسد زن ناشناس و پیکر نیمه جان پسر جوان 

چه افرادى با این مشخصات گم شده اند.
خیلى زود مشخص شدکه این زن و مرد همان آذر و محسن هستند که 

پلیس از 24 ساعت قبل در جستجویشان بود.
وقتى جسد آذر توسط شوهرش شناسایى شد و خانواده محسن نیز در اتاق 
مراقبت هاى ویژه پسرشان را شناسایى کردند، کارآگاهان منتظر ماندند 

تا محسن به هوش بیاید.
هنوز 12 ســاعت نگذشته بود که محسن چشــم باز کرد و در حالى که 
خیلى سخت حرف مى زد کوتاه گفت که شــوهر آذر آنها را به این روز 

انداخته است.
کارآگاهان بالفاصله براى دستگیرى ناصر، شبانه به در خانه اش رفتند و 
فهمیدند این مرد وقتى باخبرشده که محسن زنده مانده است خانه اش را 

ترك کرده و گریخته است.
از فرداى آن روز، بررســى هاى تخصصى براى ردیابــى قاتل فرارى 
آغاز شــد و 33 روز بعد، درحالى که پلیس پى برده بــود ناصر با ترك 
شــهر به تهران رفته اســت این مرد با پــاى خود، نــزد پلیس رفت و 

تسلیم شد.
ناصر که به شدت گریه مى کرد در بازجویى ها گفت: «من آذر را دوست 
داشــتم اما او کامًال ســرد بود تا اینکه دو ماه پیش اتفاقى پیامکى در 
موبایلش دیدم که عاطفى بود از آن روز به بعد رفتارهاى همسرم را زیر 
نظر گرفتم و دیدم با پسر همســایه رابطه دارد و مدام با هم در خانه من 

خلوت مى کنند.»
وى افزود: «ابتدا مى خواستم شــکایت کنم اما خون جلوى چشمانم را 
گرفته بــود و تصمیم به قتل هر دو گرفتم و چون مى دانســتم آنها چه 
زمان هایى در  خانــه من خلوت مى کنند به کمین نشســتم و هردو را 
غافلگیر کردم و با تپانچه اى که خریده بودم مجبورشــان کردم لباس 
بیرون بپوشند و بعد ســوار بر خودرویم و در حالى که دست و پایشان را 
بسته بودم هردو را از شهر بیرون بردم و در آنجا باضربات چاقو هر دو  را 
کشتم. تصورم این بود که محسن هم کشته شده است. بعد طناب ها را 
باز کردم و به خانه برگشتم و براى گمشدن همسرم داستانسرایى کردم و 
این در حالى بود که از موبایل آنها به یکدیگر پیامک فرستادم که باید با 

هم فرار کنیم تا پلیس را گمراه کنم.»
محسن وقتى بهبودى نسبى پیدا کرد پى برد که براى همیشه فلج شده 
اســت و دیگر نمى تواند روى پاهایش راه برود این پسر در بازجویى ها 

گفت: «اشتباه بزرگى کردم و تاوان سختى مى دهم.»
وى افزود:«من و آذر بخاطر دوســتى او با خواهرم آشنا شدیم و هردو 
به هم ابراز عالقه کردیم. قرار بود او از شــوهرش طالق بگیرد اما نمى 
دانم چرا این کار را نمى کرد. ما هیچ رابطه اى با هم نداشــتیم تا اینکه 
شب حادثه شوهرش من و آذر را که مى خواستیم با هم حرف بزنیم در 
خانه اش غافلگیر کرد. او  کلت کمرى در دست داشت که واقعى بود هرچه 
گفت، گوش کردیم و ناصر ما را به بیابان برد. فکر مى کردم با گلوله ما را 
بکشد اما او با چاقو به جانمان افتاد و من بى هوش شدم وقتى با گرماى 
آفتاب چشم بازکردم، یک کامیون را دیدم. به سختى دستم را باال بردم 

و نجات پیدا کردم.»
ناصر پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفرى، محاکمه و به قصاص 
نفس و پرداخت دیه به محسن محکوم شــد و این حکم پس از بررسى 
در دیوانعالى کشــور تأیید شد و مرد همســرکش در لیست اعدام قرار 

گرفت.

رابطه آذر و محسن با همسرکشى پایان گرفت

ساعت 2 بامداد 26 خرداد سال جارى،  دخترجوانى از اهالى 
روستاى «پشت بســتام» در شهرستان شــاهرود هدف 
اسیدپاشى  قرارگرفت. در تاریکى شب، پدر و مادراین دختر 
که در اتاق خوابیده بودند با شنیدن صداى فریاد دلخراش 
«محدثه» به ســرعت به طرف کلید برق رفتند تا المپ را 
روشــن کنند، اما در کمال ناباورى متوجه شدند برق قطع 
است.آنها بعد ازبررسى متوجه شدند کلید کنتور قطع شده 
است. دقایقى بعد با وصل مجدد برق و روشن شدن اتاق، با 
صحنه دلخراشى روبه رو شدند؛  دختر 32ساله شان هدف 
اسیدپاشى قرار گرفته بود. آنها با مشاهده این وضعیت به 

سرعت محدثه را به بیمارستان شاهرود رساندند. پزشکان 
بیمارســتان بالفاصله بعد ازبررســى وضعیت مصدوم و 
اقدامات درمانى مقدماتى اعالم کردند او هر چه ســریع تر 
باید براى درمان تخصصى به بیمارستان سوانح و سوختگى 
سارى منتقل شود. بدین ترتیب قربانى اسیدپاشى را شبانه 
به این بیمارستان انتقال دادند. از ســوى دیگر با شکایت 
خانواده محدثه، پرونده اى دراین باره تشــکیل و در دستور 
کار ویژه مأموران پلیس قرار گرفت. آنها هنگام بررسى خانه 
دخترجوان با ســه رختخواب در کنار هم روبه رو شدند  که 
رختخواب دختر جوان در سمت راست بود. با توجه به اینکه 

هر سه عضو خانواده پتو روى خود کشیده بودند مشخص بود 
عامل یا عامالن اسید پاشى با این خانه آشنایى کامل داشته 
و حتى جاى خوابیدن طعمه خود را نیز به خوبى مى دانستند.

بدین ترتیب تحقیق از خانواده براى کشف پرونده آغازشد. 
پدر دخترجوان به پلیس گفت: «دخترمان محدثه مدتى قبل 
خواســتگار پیدا کرده و قرار بود طى چند وقت آینده براى 
خواستگارى بیایند. اما بنا به دالیلى که براى ما هم معلوم 
نیســت دامادمان با این وصلت مخالف بود. شب حادثه دو 
مرد در حالى که صورتشان را با پارچه سیاه رنگى پوشانده 
بودند به سرعت از خانه به بیرون فرار کردند.» با توجه به این 
اظهارات، تجسس ها براى  کشف ارتباط داماد خانواده آغاز 
شد. مرد میانسال وقتى از ســوى پلیس بازداشت شد ابتدا 
منکر هر گونه اطالع از ماجراى اســید پاشى شد اما وقتى 
با مدارك و مستندات انکارناپذیر از سوى کارآگاهان پلیس 

آگاهى شاهرود روبه رو شد سرانجام لب به اعتراف گشود.
وى اعترافات کرد با همدستى یکى از دوستان جوانش نیمه 
شب وارد خانه پدرزنش شده و پس از اسیدپاشى گریخته اند.
در حالى که تحقیقات در باره این ماجرا ادامه داشت سرانجام 
قربانى ماجرا، پس از 20 روز جــدال با مرگ، روز 17 تیربه 
خاطر سوختگى شدید ناشى از اسید پاشى و عفونت ناشى از 

آن روى تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد.
تحقیقات تخصصى از دو متهم براى کشف انگیزه جنایت 

وحشیانه ادامه دارد.

ماجرا از روزى آغاز شد که دخترى 25ساله به نام «کاملیا» 
سوار بر خودروى پورشه خود راهى خانه دوستش شد. او 
هنگام بازگشت به خانه اش در شمال تهران، متوجه پورشه 
دیگرى شد که پشت فرمان آن پسرى جوان نشسته بود.

پسر جوان پیشنهاد داد تا با هم کورس بگذارند.
آنها با هم کورس گذاشــتند و در آخر دختــر جوان که از 
کودکى در مسابقات رالى شرکت کرده بود، برنده شد. آن 
روز پسر جوان شماره موبایل دختر جوان را گرفت و همین 
موضوع آغاز آشنایى آنها شد.  «نیما» 26ساله چند روز مانده 
به تولد دختر مورد عالقه اش تصمیم گرفت او را شگفت زده 
کند. براى همین هدیه اى خرید و به مقابل خانه آنها رفت. 
وقتى به مقابل در رسید با موبایل او تماس گرفت اما دختر 
جواب نداد.  در همان لحظه در پارکینگ خانه کاملیا باز شد 
و او سوار بر خودروى پورشه خود از ساختمان خارج شد. به 
جز او، دو دختر دیگر هم داخل ماشین بودند. نیما تصمیم 
گرفت هدیه تولد را در مقابل دوستانش به او بدهد اما وقتى 
دید دو پسر جوان دیگر سوار ماشین وى شدند، خشکش 
زد. ماشین حرکت کرد و نیما که تصمیم عجیبى گرفته بود 

به تعقیب ماشین دختر مورد عالقه اش پرداخت. 
■■■

کاملیا روبه روى افسر کالنترى نشسته و درحالى که وحشت 
کرده بود، مى گفت که از نیما شکایت دارد. او ماجراى روز 
حادثه را اینطور تعریف کرد: «آن  روز به همراه بچه هاى 

دانشگاه قصد داشتیم به لواسان برویم اما هنوز از تهران 
خارج نشده بودیم که ناگهان نیما با ماشینش جلوى من 
پیچید. نیما آنقدر عصبى بود کــه من با دیدن وضعیت او 
وحشت کردم. او از ماشین پیاده شده و به سمت من آمد. 
در ماشین را باز کرد و با تهدید و ضرب و شتم مرا از پشت 
فرمان به بیرون از ماشین کشاند.» وى ادامه داد: «او مرا به 
داخل ماشین انداخت و حرکت کرد. دوستانم که شوکه شده 
بودند، پلیس را خبر کردند. مرتب فحاشى مى کرد. و مدام 
مى گفت چرا بدون هماهنگى با او، دوستانم را سوار ماشینم 
کرده ام.» دختر جوان ادامــه داد: «در نهایت کنار خیابان 
توقف کرد که خوشبختانه پلیس که در جریان قرار گرفته 
بود، ماشین او را پیدا کرد و مرا نجات داد.»  پس از شکایت 
دختر جوان، پرونده این حادثه با اتهام آدم ربایى و ضرب و 
شتم به دادسراى جنایى تهران فرستاده شد و پیش روى 
قاضى آرش سیفى قرار گرفت. با دستور وى، متهم براى 
تحقیق به دادسرا منتقل شد و به قاضى گفت: «من عالقه 
زیادى به کاملیا داشتم و مى خواستم با او ازدواج کنم. حتى 
روز حادثه برایش هدیه خریده بودم اما وقتى دیدم موبایلش 
را جواب نمى دهد و دو پســر غریبه سوار ماشینش شدند، 

غیرتى و عصبانى شدم.» 
بنا به این گزارش،  قاضى جنایى پس از شنیدن اظهارات 
دختر و پســر جــوان، براى متهــم قرار قانونــى صادر

 کرد. 

پسر پورشه سوار
دختر پورشه سوار

را ربود!

مخالفت داماد به قتل منجر شد

چندى قبل مأموران پلیس پایتخت در جریان سرقت مسلحانه اى 
از مغازه موبایل فروشــى در خیابان بهار قــرار گرفتند. مأموران در 
محل حادثه دریافتند لحظاتى قبل مرد جوانى به بهانه خرید تلفن 
همراه به این مغازه مراجعه کرده و با تهدید اســلحه، تلفن همراه 
گرانقیمتى را سرقت کرده و همراه همدست موتورسوارش گریخته

است. 
شــاکى در توضیح ماجرا گفت: «داخل مغازه نشسته بودم که مرد 
جوانى وارد مغازه شد و درخواســت خرید آخرین مدل آیفون را داد. 
وى چندین مدل و با  رنگ هاى مختلف را دید تا اینکه یکى از آنها را 
پسندید و خواست براى امتحان به او بدهم. وقتى به صورتش نگاه 
کردم، متوجه آثار خراش روى صورتش شدم که حکایت از آن داشت 
وى فرد شرورى است، به همین دلیل به او گفتم تلفن همراه فروشى 

ندارم که ناگهان اسلحه کمرى از جیبش بیرون آورد و با تهدید گوشى 
را سرقت کرد و با موتورســیکلتى که راننده آن آماده حرکت بود، از 

محل گریخت.»
با طرح شکایت، پرونده به دستور قاضى رســتمى، بازپرس شعبه 
چهارم دادســراى ناحیه 34 در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار 

گرفت. 
در حالى که تحقیقــات درباره  این حادثه ادامه داشــت، مأموران با 
چند شکایت مشــابه دیگر روبه رو شــدند که حکایت از آن داشت 
سارقان مسلح از موبایل فروشــى در خیابان فرشته به همین شیوه 
سرقت کرده اند. همچنین مشخص شد دو سارق به سوپرمارکتى در 
شهرستان شهریار به بهانه خرید شارژ مراجعه کرده اند و کارت عابر 
صاحب سوپر مارکت را سرقت کرده و با پول آن چند دستگاه تلفن 

همراه مارك آیفــون خریده اند. مأموران در بررســى دوربین هاى 
مداربسته محل حادثه، یکى از ســارقان را که از متهمان سابقه دار 
بود، شناسایى کردند. بررسى ها نشان مى داد متهم سابقه دار که اهل 
شهرستان کرج است، همراه پسر خاله اش دست به سرقت مسلحانه  
از مغازه هاى موبایل فروشى مى زنند. مأموران چند روز قبل مخفیگاه 

دو متهم را شناسایى و آنها را دستگیر کردند.
متهمان در بازجویى ها به جرم خود اقــرار کردند. یکى از متهمان 
گفت: «در آخرین سرقت ما به ســوپرمارکتى به بهانه خرید شارژ 
مراجعه کردیم که صاحب مغازه با کارت خودش براى ما شارژ خرید 

و من متوجه رمز آن شدم و کارتش را سرقت کردم.» 
متهمان به دستور قاضى رســتمى براى تحقیقات بیشتر در اختیار 

مأموران قرار گرفتند.

اعضاى باند ســرقت خودروى حمل پول بانک 
پاســارگاد که دو نفر از آنها مأمورحفاظت بانک 
بودند پنجم اســفند ماه پارســال با نقشــه اى 
ماهرانه و با دو خودروى پراید ســرقتى در رمپ 
خروجى اتوبــان حقانى تهــران، راه خودروى 
حمل پول بانک پاســارگاد را که به سمت بانک 
مرکزى مى رفت، سد کردند. آن روز هیچکدام 
از چهارسرنشــین خودروى حمل پول مســلح 
نبودند و دزدان پرایدســوار که نقــاب به چهره 
داشتند، به محض پیاده شدن از ماشین با شلیک 
چند تیر هوایى سرنشینان خودروى حمل پول 
را از ماشــین پیاده کرده و خــودرو را به همراه 

933میلیون تومان پول کهنه ربودند.
آنها دو خودروى پراید ســرقتى را در محل رها 
کردند و چون مى دانســتند خودروى حمل پول 
مجهز به جى پى اس اســت، این دســتگاه را از 
ماشین جدا کرده و به خیابان انداختند. دقایقى بعد 
نیز سد راه یک استاد دانشگاه که سوار بر ال90 
بود، شــدند و با تهدید وى خودرویش را سرقت 
کردند. دزدان این بار سه کیسه پول را به داخل 
ال90منتقل و خودروى حمل پول را کنار بزرگراه 
رها کردند. آنها فکر همه  چیــز را کرده بودند و 
براى اینکه گیر نیافتند دقایقى بعد خودروى ال 
90را هم در جنوب تهران رها کردند و گریختند.

به دنبال این حادثه تحقیقات براى شناســایى 
متهمان شروع شد؛ اگرچه سرقت در محلى رخ 
داده بود که دوربین هاى ســطح شهر نتوانسته 
بودند آن را ثبت کنند اما مأمــوران در اقدامات 
اطالعاتى خود پى بردند کــه دو نفر از مأموران 
شــرکت حفاظتى که با مجوز نیروى انتظامى 
در بانک پاسارگاد فعالیت داشتند در این سرقت 
نقش داشته اند که کارآگاهان با زیر نظرگرفتن 
آنها هر دو را به همراه همدستانشــان دستگیر 

کردند.
در ادامه مشــخص شــد کــه ســارقان براى 
برنامه ریزى ســرقت خود خانه اى در کهریزك 
اجاره کرده اند که در بازرسى از آنجا 550میلیون 
تومان از پول ها کشــف شــد. چند روز بعد هم 
ســارقان بخش دیگرى از پول را برگرداندند و 
به جرم خود اقرار کردند. آنها مدعى شدند که در 
آرزوى پولدار شدن و داشتن زندگى بهتر دست به 

این سرقت زده اند.
بنا به این گزارش، پس از تکمیل تحقیقات قاضى 
دادســراى ویژه ســرقت براى متهمان به جرم 
سرقت مسلحانه کیفرخواست صادر کرد و پرونده 
براى رسیدگى و صدور حکم به دادگاه کیفرى 

استان تهران فرستاده شد.

دزدان خودروى حمل پول 
در آستانه محاکمه

 2پسرخاله 
با تپانچه به شکار مى رفتند
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ســازمان W3C اخیــراً و پــس از یک جلســه 
بــراى  را  جدیــدى  اســتاندارد  جنجالــى، 
 DRM ویدیوهــاى تحــت حفاظت سیســتم
تصویب کرده اســت. ایــن اســتاندارد جدید که 
Encrypted Media Extension( EME) نــام 

دارد، به  DRMھــا این اجازه ر ا مى دهد که مستقیمًا 
به مرورگر کاربر دسترســى داشــته باشند. در این 
صورت نتفلیکس و دیگر سرویس هاى پخش ویدئو 
مى توانند از فیلم هــا و برنامه هاى خود بدون اینکه 
از کاربران بخواهند پالگین هاى ســردرگم کننده 
مانند فلش یا Silverlight نصب کنند، پشــتیبانى 
کنند. این سیســتم از این جهت کامًال کارایى دارد 
اما از جهات دیگر مى تواند باعث نگرانى بسیارى از 

مردم شود.
ناگفته نماند که DRM عبارت اســت از یک قفل 
نرم افزارى کــه روى محتــواى دیجیتــال قرار 
مى گیرد تــا محتواى خریــدارى شــده را تنها به 
خریدار اختصاص دهد و از ایــن طریق از هرگونه 
کپى بردارى و یا دســتکارى محتوا جلوگیرى کند. 
محققین و مدافعین حقوق وب نگران این هســتند 
که تأیید این اســتاندارد جدید، به برنامه نویســان 
مرورگرها و ارائه دهندگان سرویس هاى تلویزیونى 
قــدرت نظــارت بیشــترى مى دهــد و به راحتى 

مى توانند کاربران را کنترل کنند. «کرى داکترو» 
محقق ســازمان EFF درباره این سیســتم جدید 
مى گوید: «تأیید این سیســتم موجب شکســت 
مردم، کارخانه ها و پروژه هاى بزرگ مى شــود.» 
از طرف دیگر ســازمان W3C با ایــن اظهارات و 
نگرانى ها کامــًال مخالف اســت و در بیانیه اى در 
 EME جهت دفاع از این مصوبه اعالم کرده اند که
حتى براى دسترســى کاربران بهتر است چرا که 
با دیگر اســتانداردهاى دسترســى به وب کامًال 
مطابقت دارد. ضمنًا اضافه شــدن چنین سیستمى 
به مرورگرهــا به جاى نصب کــردن پالگین هاى 
متعدد، مى تواند کار را براى برنامه نویسان وب هم 
راحت کند. ضمنــًا در این متن آمده که سیســتم

EME حتى فضاى خصوصى کاربران را بیشــتر از 

گذشته محافظت مى کند چرا که به مرورگرها این 
امکان را مى دهد که اطالعات مورد نیاز براى ارسال 
به سرویس هاى مختلف مانند نتفلیکس را به راحتى 

کنترل و محافظت کند.
آیا ســرویس هاى ارائه دهنده محتــواى ویدئویى 
 DRM مى توانند فیلم ها را بدون اســتفاده از سیستم
در اینترنت منتشر کنند؟ دکتر «برنرزلى» مى گوید که 

این کار امکانپذیر است.
 براى مثال اگر یک فیلم سینمایى را بدون هیچگونه 
محافــظ DRM در اینترنت منتشــر کنید مردم هم 

به راحتى مى توانند آن را کپى کنند و در حقیقت دیگر 
افراد دیگر تمایلى به پرداخت هزینه براى دیدن فیلم 
نخواهند داشت و همه به  این روش روى خواهند آورد.
البته هنوز مشــخص نیست این سیســتم EME تا 
چه انــدازه باعث ایجــاد تغییر در فضــاى اینترنت 
براى کاربــران مى شــود. اگرچه این سیســتم در 
همین هفته به تصویب ســازمان W3C رسیده اما 
برخى از مرورگرها ســال هاســت که از یک نسخه  
EME پشــتیبانى مى کنند و تا پایان ســال 2015، 

اکثر مرورگرهاى مطرح از جمله کروم، فایرفاکس، 
ســافارى، اینترنــت اکســپلورر و مرورگــر اج به 
پشتیبانى از این سیستم مجهز بودند. ضمنًا وبسایت

 HTML5 نتفلیکس هم براى نمایــش ویدئوهاى 
به صورت کامًال امن از همین سیستم EME استفاده 

مى کند.
این مســئله یعنى، تصویب سیســتم EME تغییر 
چندانى در دنیاى وب براى کاربران ایجاد نخواهد 
کرد چرا که بسیارى از مرورگرها و وبسایت ها پیش 
از تأیید این سیستم، آن را اجرا کرده اند. البته سازمان 
W3C اعالم کرده که تجدید نظر و ایجاد تغییرات 

در برخى قسمت هاى این استاندارد جدید مى تواند 
به نفع آینده  دنیاى وب باشد. با این حال این سازمان 
هنوز جزئیاتى راجع به این تغییرات احتمالى اعالم 

نکرده  است.

مایکروسافت در راستاى برنامه ریزى بلندمدت خود براى 
حضورى مستمر در حوزه هوش مصنوعى تصمیم گرفت 
الگوریتم هــاى یادگیرى عمیق خــود را روى بردهاى 
رزبرى پاى قرار دهد. مایکروســافت به دنبال آن است 
تا تجهیزاتى نام  آشنایى همچون کاشتنى هاى پزشکى 
و حسگرهاى مرتبط با بررسى وضعیت خاك را هوشمند 
سازد. به طورى که این دستگاه ها بدون آنکه نیازى داشته 
باشند به یک ابَرکامپیوتر یا اینترنت متصل باشند با اتکا 
بر هوشــمندى ذاتى خود به فعالیت بپردازند. ایده فوق 
ماحصل همکارى مشترك تیم هاى مستقر در آزمایش 

مایکروسافت و بنگلور هند است.
«اوفر دکل»، مدیر بخش بهینه سازى هوش مصنوعى 
آزمایشــگاه ردموند به دنبــال آن بود مانع از آن شــود 
ســنجاب ها دانه هاى ریخته شــده در دســتگاه هاى 
مخصوص پرنــدگان را بخورند. بر همین اســاس یک 
ســامانه بینایى ماشینى را براى شناســایى سنجاب ها 

در یک دســتگاه 35 دالرى رز برى پــاى 3 تعبیه کرد. 
پــس از اجــراى موفقیت آمیــز این طــرح او تصمیم 
گرفت سامانه آبیارى هوشــمندى را طراحى کند که با

 نزدیک شــدن جوندگان مزاحم آنها را شناسایى کرده 
و دور کند.

دکل در ارتباط با این ایده در وبالگ مایکروسافت نوشته 
است: «هر کاربرى که مالک یک برد رزبرى پاى هوشمند 
باشد به واسطه قیمت کم و عملى بودن نصب تراشه هاى 
سطح باال یا اتصال دســتگاه ها به سامانه هاى پردازش 
ابرى قادر است مشابه چنین کارى که من انجام دادم را به 
راحتى انجام دهد. کاربران این توانایى را دارند تا حسگرها 
را به یک برد ریزبرى پاى مدل Zero که ده دالر قیمت 
دارد یا به یک تراشه Cortex M0 متصل کند. البته 
به این نکته توجه داشته باشید که این امکان وجود ندارد 
تا یک شــبکه عمیق عصبى و پیشرفته را روى یک  برد 

رزبرى پاى پیاده سازى کرد.»

 شرکت اپل از سال 2018 در تمامى گوشى هاى هوشمند تولیدى خود 
از نمایشگرهاى پیشرفته OLED استفاده خواهد کرد.

 منابع مطلع مى گویند مدل هاى جدید آیفون که از نیمه دوم سال 2018 روانه 
بازار مى شوند همگى به این نوع نمایشگرها مجهز خواهند بود.

اگر چه گفته مى شود اپل امسال ســه مدل جدید از آیفون را روانه بازار مى کند، اما 
هیچیک از این سه مدل قرار نیست به نمایشگرهاى OLED مجهز باشند.

این شرکت هنوز به طور رسمى در مورد اخبار مربوط به ویژگى هاى آیفون هاى جدید 
اظهارنظر نکرده است. ظاهراً اپل قصد داشت امســال از نمایشگرهاى OLED در 
تولیدات خود استفاده کنند، اما شرکت هاى طرف قرارداد با اپل قادر به تأ مین حجم زیاد 

نیازهاى این شرکت نبوده اند.

اپل عرضه مدل هاى جدید 
آیفون را در نیمه دوم سال 2017 آغاز مى کند 
که پیش بینى مى شــود تعداد آنها بالغ بر 90 میلیون واحد باشد. سامسونگ و ال جى از 

جمله تولیدکنندگان بزرگ نمایشگرهاى OLED هستند.

محققان دانشگاه گراناداى اســپانیا سامانه  هوشمندى 
طراحى کرده اند که بــه طور خودکار وجود اســلحه  را 
در فیلم هاى ضبط  شده تشــخیص و درباره آن  هشدار 

مى دهد.
 سیستم هاى ویدئویى مداربسته شاید به پرسنل امنیتى 
در نظارت بــر امکان وجــود اســلحه  در اماکنى مانند 
فرودگاه ها کمک کنند اما مســئولیت بررسى یک یک 
افراد بر روى صفحه نمایش هاى منفرد کار دشــوارى 
است.گرچه فناورى تشخیص اشیا مدت هاست در بازار 
وجود داشته یکى از نکات جالب درباره سیستم جدید این 
است که از هوش مصنوعى بهره مى برد. این فناورى به 
طور مداوم از موفقیت هاى خود درس مى گیرد و روز به 

روز در تشخیص  دادن اسلحه ها بهتر عمل مى کند.

سیســتم ویدئوى فناورانه ابداعى، فیلم هــا را در زمان 
واقعى تحلیل مى کند و هر ثانیه، پنج فریم را نمونه گیرى 
مى کند. چنانچه سامانه اسلحه اى را مشاهده کند، زنگ 
هشــدار را به صدا در آورده و اســلحه را در یک باکس 

قرمزرنگ بر روى صفحه نمایش برجسته مى کند.
در آزمایش هــاى انجام شــده، این ســامانه تصاویر 
بى کیفیت دو فیلم معروف را مشــاهده کــرد و باز هم 
توانست ظاهر اســلحه ها را با میزان دقت 96/5 درصد 

شکار کند.
گفته مى شود عالوه بر کاربرد این فناورى در حوزه هاى 
امنیتى، مى توان از آن براى بررسى ویدئوهاى آپلود شده 
در رسانه هاى اجتماعى و شناسایى محتواى خشونت آمیز 

آن ها استفاده کرد.

 با ویژگى هاى جدید اســنپ چت، مى توانیــد لینک ها، 
فیلترهاى صوتى و پس زمینه را به اسنپ هاى خود اضافه 

کنید.
اسنپ چت به تازگى قانون طوالنى مدت «بدون لینک» 
خود را شکست و در عین حال از ارائه برخى ابزارهاى جدید 

خالقانه خبر داد.
گفتنى است به یمن به روزرسانى اخیر، این ویژگى هاى جدید 

در سطح جهان و براى iOS و اندروید عرضه مى شوند.
براى مثال، ویژگى «ســنجاق» یا paperclip به شما 
امکان پیوست کردن یک وبسایت را به یک اسنپ فراهم 
مى ســازد و دوســتان تان نیز مى توانند از طریق مرورگر 
درونى اسنپ چت، از آن وبسایت بازدید کنند. پیش تر تنها 
کارزارهاى تبلیغاتى مى توانستند در اسنپ هاى خود لینک 

بگنجانند.
تنها کافى اســت دکمــه Paperclip را در جعبه ابزار 
عمودى لمس کنید و سپس لینک خود را وارد نمایید. با این 
کار مى توانید یک لینک یا عکس خنده دار را روى اسنپ به 

اشتراك بگذارید.
همچنین با استفاده از ویژگى Backdrop مى توانید یک 
شىء را از اسنپ خود بُبرید و سپس یک الگوى رنگارنگ یا 

هنرمندانه در پس آن قرار دهید. براى این کار، نخست باید 
در جعبه ابزار عمودى یــا Toolkit Vertical، گزینه 
Scissors و ســپس آیکــون Backdrop را لمس 
کنید. حاال مى توانید یکى از طرح هاى پس زمینه را انتخاب 
کنید تا به طور روزانه َدَوران و گردش داشــته باشد.گفتنى 
است تمام لینک هاى به اشتراك گذاشته شده باید از مفاد 

خدمات اســنپ (terms of service)، و نیز مقررات 
مربوط به حریم خصوصى افراد تبعیت کنند.اسنپ از اعتماد 
خودکار و ابزارهاى امنیتى خــود و نیز اطالعات حاصل از 
سرویس مرور امن گوگل استفاده مى کند تا به کاربران در 
مورد فیشینگ هاى احتمالى، بدافزارها یا دیگر سایت هاى 

خطرناك هشدار دهد.

از حــاال مى توانید به روى پســت هاى قســمت 
Stories دیگر کاربران، نظــر خود را با عکس و 
فیلم منتشر کنید. قسمت استورى شامل عکس ها 
و فیلم هایى است که بعد از مدتى ناپدید مى شوند و 
قابلیت استفاده از فیلترهاى مختلف را دارد و عکس 
العمل دیگر کاربران به آن در داخل Inbox کاربر 
مشــاهده مى شود  و حاال در نســخه به روز رسانى 
جدید برنامه اینســتاگرام، آیکون جدیدى کنار نوار 
پاســخ دهى در بخش اســتورى ایجاد شده است 
که بعد از انتخاب آن قــادر خواهید بود جواب خود 
را به صورت عکس یا فیلم و به همــراه فیلترها و 
استیکرهاى مختلف منتشــر کنید. در این به روز 
رسانى جدید اینســتاگرام تغییرات خاص دیگرى 

اعمال نشده است.
همانطور که تجربه برنامه اى مانند اسنپ چت ثابت 

کرد، کاربران عالقه زیادى بــه اعمال فیلتر هاى 
مختلف چهره و صورت دارند و حاال اینســتاگرام با 
اضافه کردن چنین قابلیتى خــود را از رقیب خود، 
اسنپ چت چند پله اى جلو انداخته است. اینستاگرام 
با معرفى این به روزرسانى تالش مى کند تا ارتباط 
بین کاربران و دوستانش را بیش از قبل جذاب کنند 
و به عالوه افراد بیشترى را به استفاده از این قابلیت 

جذب کند.
اینستاگرام اعالم کرده که بسیارى از 700 میلیون 
کاربر (حدود 250 میلیون نفر) از قســمت استورى 
اســتفاده مى کنند که از 166 میلیون کاربر بخش 
استورى اسنپ چت جلوتر است. اسنپ چت با وجود 
اینکه ابداع کننده این ســبک از تعامل در شــبکه 
اجتماعى بوده است اما به نظر مى رسد از رقیب خود 

عقب افتاده است.

 با تعطیلى مدارس در فصل تابســتان، جستجو براى 
سفر تابستانى شروع مى شود.پیدا کردن پرواز و هتل 
مورد نیاز از بین صدها تبلیغ تلگرام و اینســتاگرامى و 
تورهاى آماده، به کار ســخت و بیشتر گیج کننده اى 

تبدیل شده است.
پیشــنهادها و تورهاى رنگارنگ داخلــى و خارجى، 
قیمت هاى دروغین و قیمت هاى عجیب و غریب شاید 
شما را گیج و منصرف از خرید آنالین و به طور کلى از 
چیزى که از یک سفر تابستانه مى خواهید دور کنند.اما 
ناامید نشوید با قدرتى که دنیاى آنالین به کاربران داده، 
امکان ریزترین شخصى سازى ها حتى در سفرهاى 

چند مسیره هم ممکن شده است.
در ایران هم به تازگى وبســایت Wego.ir فعالیت 
خود را آغاز کرده که براى اولین بار در کشور سرویس 
«متاســرچ» یا همان مرتب کردن هتل ها پروازهاى 
مختلف آژانس هاى متعدد طبق قیمت و یا فیلتریگ 

شخصى سازى شده شما را نمایش مى دهد.
در ویگو قیمت بلیت هواپیما را از چندین سایت داخلى 

مشاهده کنید و هم در ویگو هتل را رزرو کنید.
تصور یک ســفر شخصى سازى شــده آنالین بسیار 
جالب است، ســفرى که مى تواند در کمتر از 5 دقیقه 
از طریق یک اپلیکیشــن در گوشى همراه شما رزرو و 

برنامه ریزى بشود.
اپلیکیشن سفرى ویگو تا سریع ترین اپلیکیشن سفرى 
در جهان به شــمار مى رود براى پیدا کردن بهترین 
قیمت ها به جاى تماس به چندین آژانس قیمت ها را 
براى شما در یک جا لیست خواهد کرد.براى جستجوى 
پرواز مورد نظر خودتان، کافى است این اپلیکیشن را 
نصب کنید و به جستجوى هر مسیرى که مى خواهید 
بپردازید و به وبسایت ایرالین و یا آژانس مورد نظرتان 
منتقل شــوید.باید به فیلترها دقت کنید تا جستجوى 

مورد نظرتان دقیق باشد.

آیا DRM جدید نگران کننده است؟

هوش مصنوعى 
روى بردهاى رزبرى پاى 10 دالرى

مردم هم نکرده  است.Mمحافــظ DRM در اینترنت منتشــر کنید

هوش مصنوعى
روى بردهاى رزبرى پاى10 دالرى

آیفون هاى آینده 
OLEDبا نمایشگـر

قابلیت جدید به اینستاگرام اضافه شد 

وشى هاى هوشمند تولیدى خود 
ستفاده خواهد کرد.

8 آیفون که از نیمه دوم سال 2018 روانه 
مجهز خواهند بود. گرها

ه مدل جدید از آیفون را روانه بازار مى کند، اما 
D نمایشگرهاى OLED مجهز باشند.

به ویژگى هاى آیفون هاى جدید اخبار مربوط رد
هاىOLEDد شگ ا ن از ال داشتا Dد

اپل عرضه مدل هاى جدید
کند آغاز ال2017 د ه ن د ا ن ف 7آ

نده 
OLED

متخصصان سرویس سالمت همگانى موفق 
 VR به توســعه یک برنامه واقعیت مجازى
همانند بازى هاى رایانه اى شدند که مى تواند 

به بیماران فلج صورت کمک کند.
 این فناورى درمانى بــه بیماران فلج صورت 
کمک مى کند تا تمرینــات درمانى روزانه را 
بدون مشــکل انجام دهند و وضعیت خود را 

بهبود بخشند.
آنها با استفاده از این فناورى واقعیت مجازى 
تشویق مى شوند تا براى بازگردانى توانایى 

عضالت صورت تالش کنند.
این بیماران در زمان اســتفاده از این فناورى 
آواتارى را مشاهده مى کنند که این تمرینات 
را انجام داده و آنهــا را نیز به انجام تمرینات 

وا مى دارد.
این عینک واقعیت مجازى VR حاوى صفحه 
نمایش هایى اســت که در کنار چشم ها قرار 
مى گیرند. تصاویرى که بر روى صفحه نمایش 
پخش شده، براى کاربر یک دنیاى سه بعدى 

شبیه سازى کرده که به نظر واقعى مى رسد.
اگرچه اغلــب این هدســت ها در بازى هاى 
رایانه اى مورد استفاده قرار مى گیرد، یکى از 
جدیدترین موارد اســتفاده آن در درمان فلج 

صورت است.
 فلج عصب صورتى، بیمارى  اســت که در آن 
عضالت صورت به دلیل آسیب موقت یا دائمى 
عصب چهره، ضعیف شده و فلج مى شود. این 
امر منجر به فلج قســمت آسیب دیده چهره 
شــده که مى تواند بر حرکت چشمان، دهان 
و دیگر نواحى صورت تأثیر بگذارد. علت این 
فلج عمدتاً ویروسى بوده که شایع ترین آن 

فلج «بل»  است.
قرار است این فناورى در سال آینده بر روى 
40 بیمار و به مدت چهار مــاه مورد آزمایش 

قرار گیرد.

استفاده از «واقعیت مجازى»
 در درمان فلج صورت

افزودنى هاى جدید به اسنپ

مسافرت تابستانه: اپلیکیشن سفرى

س در فصل تابســتان، جستجو براى 
روع مى شود.پیدا کردن پرواز و هتل 

ا اگ ا ا لگ غ ل ا

شخصى سازى شده شما را نمایش مى دهد.
در ویگو قیمت بلیت هواپیما را از چندین سایت داخلى 

ک ا ل گ ک ا
سامانه هوشمند تشخیص اسلحه در فیلم هاى ویدئویى

رامین مشکاه
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گفتگوى نصف جهان با کارگردان نمایشى که 
مهمان حاشیه زاینده رود است

نمایش کمدى «ولیمه» به نویســندگى 
و کارگردانى مشــترك هادى کیانى و حسینعلى 
عمادى از 15 تیر تا 20 مرداد سال جارى هر شب از ساعت 
20 و 30 دقیقه در مجموعه باغ نور اصفهان در حاشیه زاینده رود 

براى عالقه مندان به اجرا در مى آید.
حسینعلى عمادى یکى از نویسندگان و کارگردان این نمایش به نصف جهان 
گفت: ما با نام گروه نمایش «آئینه» داراى پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى هستیم و بیش از 20 سال سابقه فعالیت هنرى داشته و از مشاورانى نیز بهره مند 

مى باشیم.
عمادى اظهار داشت: در اجراى نمایش کمدى «ولیمه»، از ده بازیگر مطرح استان و 40 بازیگر 

دیگر استفاده شده است.
وى افزود: نمایش کمدى «ولیمه» ، مسیر داستان زندگى سلطانى است که فرزندش را گم کرده 
و وزراى وى پیشــنهاد مى دهند تا با تغییر لباس، به دنبال فرزندش باشد که در این میان، به 
خانه اى مى رسد که اعضاى آن همواره امیدوار، بانشاط و شاداب هستند. او پس از بررسى ها 
متوجه مى شود که صاحبخانه، پیرزنى با نام «خاله خانم» و در حقیقت عشق قدیمى سلطان 
اســت. خاله خانم در جوانى به ازدواج با سلطان جواب منفى داده چرا که معتقد است همه 
سالطین، قدرت طلب و ظالم هستند و خاله خانم تمایلى به زندگى با اینگونه اشخاص 
نداشته و ندارد و ترجیح مى دهد با مردى ساده زیست، زندگى کند. در نتیجه، سلطان از او 

مى پرسد که چگونه اعضاى خانواده شاد و بانشاط هستند که خاله خانم توکل به خدا و تالش در زندگى را 
براى به وجود آمدن امید و نشاط مؤثر مى داند و ... 

وى قیمت بلیت این نمایش براى مراکز فرهنگى را نیم بها اعالم کرد و گفت: براى تولید این نمایش دو 
ساعته، بیش از 150 میلیون تومان هزینه شده، که تماماً از سوى گروه نمایشى «آئینه» تأمین شده است.

عمادى خاطر نشان کرد: گروه نمایش «آئینه»، تنها گروه نمایشى مستقل در کشور است که پروژه هاى 
بزرگ را در بخش خصوصى تولید مى کند و وابستگى جناحى و سیاسى ندارد و حتى در بخش اقتصاد هنر، 

نقش ایفا کرده و مى کند و با این نمایش، اقتصاد مقاومتى را نیز مطرح کرده است.
کارگردان و نویسنده نمایش کمدى «ولیمه» اذعان داشت: ما کاراکتر«خاله خانم» را از زمان جنگ تحمیلى 
خلق کرده ایم و از سال 74 این کاراکتر به صورت علمى پرورش پیدا کرده و از سال 79 نیز هفت نمایش با 
داستان هاى مختلف را با این کاراکتر تولید کرده ایم و کمدى «ولیمه» ، هفتمین نمایش ما با این کاراکتر 
است. عمادى که ایفاگر نقش «خاله خانم» در نمایش کمدى «ولیمه» است، افزود: نمایش کمدى «ولیمه» 
از سال 93 تاکنون در سینما فرهنگ خمینى شهر، سالن شهروند نجف آباد، سالن همیشه بهار نجف آباد اجرا 
شده است و امسال براى دومین بار در باغ نور اصفهان به اجرا در مى آید و تاکنون 400 سانس براى مردم 

اجرا شده و با استقبال بسیار خوبى همراه بوده است.
وى گفت: نمایش کمدى «ولیمه»، ایرانى و شادى آفرین بوده و زبان تند و گزنده «خاله خانم» نیز مورد 

پذیرش مسئوالن و مردم بوده و بسیار اثرگذار است.
عمادى ادامه داد: امروز ما به مشکالت اقتصادى در دستگاه هاى دولتى آگاه هستیم و انتظار زیادى هم 
نداریم و خودمان براى اجراى کارهایمان سرمایه گذارى مى کنیم ولى از مراکز دولتى که امکانات الزم را 
براى اجراى فعالیت هاى گروه هاى هنرى در اختیار دارند مى خواهیم این امکانات را به سهولت در اختیار 
این گروه ها قرار دهند و این توقع بیجایى هم نیست. البته براى اجراى نمایش کمدى «ولیمه» در گذشته 

و اکنون همه سازمان ها با ما تعامل 
داشته اند.

وى با قدردانى از مردم کــه از آثار خوب 
فرهنگى حمایت مى کنند، گفــت: از مردم و 

اصحاب رســانه نیز مى خواهیم بیش از پیش، گروه 
هاى هنرى را مــورد حمایت قرار دهنــد و در اجراى کارهاى 

فرهنگى، مشارکت و همدلى داشته باشند. کارگردان و نویسنده نمایش 
کمدى «ولیمه» ، اصفهان را مهد هنر دانست و اظهار داشت: عدم فعالیت هاى 

آموزشــى، در مقطعى، تئاتر را دچار اُفت کرده بود. بنابراین الزم و ضرورى است تا به 
خصوص جوانان عالقه مند به هنر نمایش، با شرکت در کالس هاى آموزشى، در تقویت این 

هنر بکوشند. از سویى دیگر مراکز متولى و مردم نیز مى توانند با حمایت هاى معنوى و مادى، 
گروه هاى هنرى را بیش از پیش به اســتمرار هنرشان ترغیب کنند. وى اظهار امیدوارى کرد 

عالقه مندان به هنر نمایش در اصفهان از این نمایش شاد دیدن و لحظات بسیار خوبى را سپرى 
کنند. شایان ذکر اســت؛ در نمایش کمدى «ولیمه» هنرمندانى چون هادى کیانى، حسینعلى 
عمادى،  سعید یاردوستى، مصطفى بهشتى، حسینعلى کریمى و سیاوش رحمتى ایفاى نقش 

کرده و 40 بازیگر دیگر در اجراى نمایش، آنان را یارى مى دهند.
نویسندگى و کارگردانى نمایش کمدى «ولیمه» را هادى کیانى و حسینعلى عمادى به عهده 
دارند. طراح حرکات ُفرم اصغر فریدى ماسوله و مشاوران تولید، زنده یاد زاون قوکاسیان، رضا 
مهدوى و دکتر یدا... آقاعباسى هستند. ساخت موسیقى نمایش را هم مجتبى صادقى و کامبیز 

جهانبخش به عهده دارند و آقایان باقرصاد و رحمتى به اجراى آن مى پردازند.

گفتگوى نصف جهان با کارگردان نمایشى که 
مهمان حاشیه زاینده رود است

نمایش کمدى «ولیمه» به نویســندگى 
و کارگردانى مشــترك هادى کیانى و حسینعلى 
0 تیر تا 20 مرداد سال جارى هر شب از ساعت  5عمادى از 15
0 و 30 دقیقه در مجموعه باغ نور اصفهان در حاشیه زاینده رود  20

براى عالقه مندان به اجرا در مى آید.
حسینعلى عمادى یکى از نویسندگان و کارگردان این نمایش به نصف جهان 
گفت: ما با نام گروه نمایش «آئینه» داراى پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
0اسالمى هستیم و بیش از 20 سال سابقه فعالیت هنرى داشته و از مشاورانى نیز بهره مند 

مى باشیم.
0عمادى اظهار داشت: در اجراى نمایش کمدى «ولیمه»، از ده بازیگر مطرح استان و 40 بازیگر 

دیگراستفاده شده است.
وى افزود: نمایش کمدى «ولیمه» ، مسیر داستان زندگى سلطانى است که فرزندش را گم کرده 
و وزراى وى پیشــنهاد مى دهند تا با تغییر لباس، به دنبال فرزندش باشد که در این میان، به 
خانه اى مىرسد که اعضاى آن همواره امیدوار، بانشاط و شاداب هستند. او پساز بررسى ها 
متوجه مى شود که صاحبخانه، پیرزنى با نام «خاله خانم» و در حقیقت عشق قدیمى سلطان 
اســت. خاله خانمدر جوانى به ازدواج با سلطانجواب منفى داده چرا که معتقد است همه 
سالطین، قدرت طلب و ظالم هستند و خاله خانم تمایلى به زندگى با اینگونه اشخاص 
نداشته و ندارد و ترجیح مى دهد با مردى ساده زیست، زندگى کند. در نتیجه، سلطان از او 

مى پرسد که چگونه اعضاى خانواده شاد و بانشاط هستند که خاله خانم توکل به خدا و تالش در زندگى را 
براى به وجود آمدن امید و نشاط مؤثر مى داند و ... 

وى قیمت بلیت این نمایش براى مراکز فرهنگى را نیم بها اعالم کرد و گفت: براى تولید این نمایش دو 
0ساعته، بیش از 150 میلیون تومان هزینه شده، که تماماً از سوى گروه نمایشى «آئینه» تأمین شده است.

عمادى خاطر نشان کرد: گروه نمایش «آئینه»، تنها گروه نمایشى مستقل در کشور است که پروژه هاى 
بزرگ را در بخش خصوصى تولید مى کند و وابستگى جناحى و سیاسى ندارد و حتى در بخش اقتصاد هنر، 

نقش ایفا کرده و مى کند و با این نمایش، اقتصاد مقاومتى را نیز مطرح کرده است.
کارگردان و نویسنده نمایش کمدى «ولیمه» اذعان داشت: ما کاراکتر«خاله خانم» را از زمان جنگ تحمیلى 
9 این کاراکتر به صورت علمى پرورش پیدا کرده و از سال 79 نیز هفت نمایش با  4خلق کرده ایم و از سال 74
داستان هاى مختلف را با این کاراکتر تولید کرده ایم و کمدى «ولیمه» ، هفتمین نمایش ما با این کاراکتر 
است. عمادى که ایفاگر نقش «خاله خانم» در نمایش کمدى «ولیمه» است، افزود: نمایش کمدى «ولیمه» 
3از سال 93 تاکنون در سینما فرهنگ خمینى شهر، سالن شهروند نجف آباد، سالن همیشه بهار نجف آباد اجرا 
0شده است و امسالبراى دومین بار در باغ نور اصفهان بهاجرا درمى آید و تاکنون400 سانس براى مردم

اجرا شده و با استقبال بسیار خوبى همراه بوده است.
وى گفت: نمایش کمدى «ولیمه»، ایرانى و شادى آفرین بوده و زبان تند و گزنده «خاله خانم» نیز مورد 

پذیرش مسئوالنو مردم بودهو بسیار اثرگذار است.
عمادى ادامه داد: امروز ما به مشکالت اقتصادى در دستگاه هاى دولتى آگاه هستیم و انتظار زیادى هم 
نداریمو خودمان براى اجراىکارهایمان سرمایه گذارى مى کنیم ولى از مراکزدولتى که امکانات الزم را

براى اجراى فعالیت هاى گروه هاى هنرى در اختیار دارند مى خواهیم این امکانات را به سهولت در اختیار 
این گروه ها قرار دهند و این توقع بیجایى هم نیست. البته براى اجراى نمایش کمدى «ولیمه» در گذشته 

و اکنون همه سازمان ها با ما تعامل 
داشته اند.

وى با قدردانى از مردم کــه از آثار خوب 
فرهنگى حمایت مى کنند، گفــت: از مردم و 

اصحاب رســانه نیز مى خواهیم بیش از پیش، گروه 
هاى هنرى را مــورد حمایت قرار دهنــد و در اجراى کارهاى 

فرهنگى، مشارکت و همدلى داشته باشند. کارگردان و نویسنده نمایش 
کمدى «ولیمه» ، اصفهان را مهد هنر دانست و اظهار داشت: عدم فعالیت هاى 

آموزشــى، در مقطعى، تئاتر را دچار اُفت کرده بود. بنابراین الزم و ضرورى است تا به 
خصوص جوانان عالقه مند به هنر نمایش، با شرکت در کالس هاى آموزشى، در تقویت این

هنر بکوشند. از سویى دیگر مراکز متولى و مردم نیز مى توانند با حمایت هاى معنوى و مادى،
گروه هاى هنرى را بیش از پیش به اســتمرار هنرشان ترغیب کنند. وى اظهار امیدوارى کرد 
عالقه مندانبه هنر نمایش دراصفهان از این نمایششاد دیدن و لحظات بسیار خوبىرا سپرى

کنند. شایان ذکر اســت؛ در نمایش کمدى «ولیمه» هنرمندانى چون هادى کیانى، حسینعلى 
عمادى،  سعید یاردوستى، مصطفى بهشتى، حسینعلى کریمى و سیاوش رحمتى ایفاى نقش 

0کرده و 40 بازیگر دیگر در اجراىنمایش، آنانرا یارى مى دهند.
نویسندگى و کارگردانى نمایش کمدى «ولیمه» را هادى کیانى و حسینعلى عمادى به عهده 
رضا دارند. طراح حرکات ُفرم اصغر فریدى ماسوله و مشاوران تولید، زنده یاد زاون قوکاسیان،
مهدوى و دکتر یدا... آقاعباسى هستند. ساخت موسیقى نمایش را هم مجتبى صادقى و کامبیز 

جهانبخش به عهده دارند و آقایان باقرصاد و رحمتى به اجراى آن مى پردازند.

«خاله خانوم» با «ولیمه» 
هر شب در باغ نور اصفهان

ساسان اکبرزاده

مدیرکل تامین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه 
3 میلیون و 300 هزار نفر از جمعیت پنج میلیون و 300 
هزار نفري استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
هستند؛ از پرداخت ماهیانه 340 میلیارد تومان حقوق 

به 500 هزار نفر بازنشسته استان اصفهان خبرداد.
على اصغر دادخواه در نشســت خبرى که بمناسبت 
هفته تامیــن اجتماعى در جمع خبرنــگاران برگزار 
شــده بود، با اشــاره به اینکه 65 درصد از جمعیت 
استان اصفهان تحت پوشش خدمات سازمان تامین 
اجتماعى هستند، گفت: 500 هزار نفر در سطح استان 
اصفهان بازنشسته تامین اجتماعی، یک میلیون و 90 
هزار نفر بیمه پرداز اصلى و 800 هزار نفر بیمه شده 

اجبارى هستند.
وى با تاکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان از 
اردیبهشت ماه سال جارى اعمال شده است، گفت: 
235 هزار پرونــده در رابطه با بازنشســتگان تحت 
پوشش تشکیل شده اســت و ماهیانه 340 میلیارد 

تومان حقوق به بازنشستگان پرداخت مى شود.
دادخواه یادآور شد: 23 هزار نفر مقررى بیمه بیکارى 
مى گیرند که رشــد 24 درصدى را نشــان مى دهد،  
همچنین 0,5 بیمه اجبارى رشــد داشــته و به دلیل 
رکود اقتصادى شاهد رشــد در بیمه بیکارى هستیم 
که امیدواریم با ایجاد تحول اقتصادى با افزایش رشد 

بیمه شدگان اجبارى روبرو شویم.
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه 
خوشبختانه سازمان تامین اجتماعى به سمت خدمات 
نوین مانند ایجاد پرونده هاى الکترونیکى و پرداخت 
متمرکز حقوق مستمر حرکت کرده است، عنوان کرد: 
102 هزار کارفرما با ما قرارداد دارند به عبارت دیگر 
102 هزار کارگاه در اســتان اصفهان وجود دارد که 
دیگر بدون مراجعه و با استفاده از اینترنت امور خود 
را انجام مى دهند و  اصفهان در این موضوع رتبه اول 

را در کشور دارد.
دادخــواه اذعــان داشــت: در آینده نزدیک نســخ 

الکترونیــک کلید خواهــد خــورد و بایگانى هایى 
اختصاص داده شــده بــه صورت سیســتمى ثبت 
خواهد شــد، کلیه شــعب فیبر نورى داشته و تمامى 
زیرساخت هاى انجام این اتفاق عملیاتى خواهد شد و 

منتظر دستور العمل تهران هستیم.
وى اضافه کرد: از اسفند 95 نیمى از دفترچه هاى بیمه 
حذف شده و برخى از بیمارستان ها دیگر برگه اى از 
دفترچه باز نمى کنند،  یک سوم بار مراجعه مردمى به 
درمانگاه ها و بیمارستان هاى ملکى بوده و حدود 700 

هزار دفترچه کاهش یافته است.
دادخواه توضیح داد: 1,5 میلیون دفترچه در این مدت 
دیگر صادر نشده و امیدواریم تا پایان سال 96 صدور 
دفترچه را پایان داده و در سطح استان اصفهان دفاتر 

به صورت الکترونیک صادر مى شود.
وى گفت: در اسفند ماه سال گذشته 22 میلیون نسخه 
الکترونیک در سطح کشور صادر شده است که باعث 
شده یک میلیون و 500 دفترچه بیمه درمانى مجددا 

صادر نشود.
مدیر کل تامین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه 
در سال گذشته 170 هزار بازرسى از کارگاه هاى کمتر 
از 50 نفر در استان شده است، گفت: درصدد هستیم 
این امر در کارگاه هاى باالى 50 نفر نیز اجرایى شود.

دادخواه با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعى یک 
سازمان خدماتى اســت، گفت: یکى از اقدامات مفید 
ســازمان تامین اجتماعى در سال گذشته جلوگیرى 
از تعطیلى کارگاه هاى کوچــک و بزرگ با همکارى 

استاندارى است.
وى با اشــاره بــه فعالیت هــاى انجام شــده براى 
کمک به اشــتغال پایدار یادآور شــد: 180 کارگاه 
در کمیســیون هاى تخصصى مصوب شد تا تأمین 
اجتماعى به آن ها کمک کند تا بتوانند ادامه فعالیت 

دهند.
دادخواه خاطر نشــان کرد: ذوب آهن باید ماهانه 12 
میلیارد تومان براى 18 هــزار کارگر ثابت و پیمانکار 

به شــعب تامین اجتماعى حق بیمه دهــد اما مقرر 
شــده تامین اجتماعى از این مجموعــه براى مدت 
شش ماه تنها چهار میلیارد تومان حق بیمه دریافت 

مى کند.
وى گفت: عالوه بر ذوب آهن تامیــن اجتماعى به 
احیاي دوباره شــرکت پلى اکریل نیز کمک کرد و 
از مهرماه تمام واحدهاى پلى اکریل فعال مى شود و 
کارگران در صورت فراهم شدن مواد اولیه دوباره به 

کار خود باز می گردند.
دادخواه گفت: 96 درصد درآمــد تامین اجتماعى از 
محل بیمه دریافتى بیمه شــدگان تامین مى شود و 
ماهانه 370 میلیارد تومــان به تامین اجتماعى واریز 

مى شود.

بزودى بازرســى الکترونیکــى را در 
سازمان اجرایى مى کنیم

معاون بیمــه اى اداره کل تامین اجتماعى اســتان 

اصفهان نیز در این نشست خبرى در سخنانى با بیان 
اینکه حدود 50 برنامه عملیاتى براى امســال پیش 
بینى شده است، گفت: به زودى بازرسى الکترونیک 
را در ســازمان اجرایى مى کنیم؛ به این صورت که 
بازرســان با تبلتى که در دســت دارند مى توانند اثر 
انگشــت و عکس بگیرند و به طور مستقیم با شعب 

ارتباط داشته باشند. 
عبدالرسول آقاهادى با تاکید بر اینکه سازمان تامین 
اجتماعى در ســه بخش حرکات بسیار مثبتى انجام 
داد، افزود: خدمات غیــر حضورى براى کارفرمایان، 
بیمه کارگران بــراى کارفرمایان و ابالغ الکترونیک 

از اقدامات ارزنده سازمان است. 
وى بخشــودگى جرایم را دیگر اقــدام مثبت تامین 
اجتماعى دانســت و خاطر نشــان کرد: بخشودگى 
جرائم تا تاریخ 9 اردیبهشت ماه سال جارى اعمال و 
به شعب ابالغ شد که کمک شایانى به دامنه فعالیت 

کارفرمایان کرد. 

 مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان خبرداد:

پرداخت ماهیانه 340 میلیارد تومان حقوق به 500 هزار نفر بازنشسته استان اصفهان
65 درصد از جمعیت استان اصفهان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعى هستند


