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400 بیمار در انتظار پیوند عضو

بهتر نیست سکوت کنى؟!دسیسه هاى میلیونى کارمند  قالبى شهردارىخبر خوش تأمین اجتماعى براى زوج هاى جوانپرداخت حقوق بازنشستگان در نخستین ماه دریافت حکمایران، محور دیدار اخیر ترامپ و پوتین ورزشحوادثاقتصاداجتماع
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 بازگشت پاالیشگاه اصفهان به 
دامان سهام عدالت

سرطان دختر نابغه ایرانى 
شایعه است؟

دیپورت به دلیل 
عضویت در 

بسیج دانشجویى

آوار نرخ سود و رکود 
ساخت و ساز بر بازار اجاره

تشدید یک اختالل دندانى 
در فصل تابستان
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براى گرفتن نقش 
به مهمانى شبانه نمى روم

کمتر از 10 نفر ممنوع الخروج 
مالیاتى هستند

متروسوارى تا میدان آزادى از اول مردادمتروسوارى تا میدان آزادى از اول مرداد
با توجه به عدم اتمام احداث ایستگاه هاى امام حسین (ع) (دروازه دولت)، انقالب و سى و سه پل، مترو در این ایستگاه ها توقف نمى کندبا توجه به عدم اتمام احداث ایستگاه هاى امام حسین (ع) (دروازه دولت)، انقالب و سى و سه پل، مترو در این ایستگاه ها توقف نمى کند
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جهان نما

باید عبور از 
پوپولیسم را 
جشن بگیریم
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى تأکید کرد: جامعه ایران براى 
توسعه و رسیدن به قله کمال باید از پوپولیسم 

عبور کند.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحى امیرى 
با بیان اینکه در جامعه پوپولیستى منافع 

ملى جایگاهى ندارد، ابراز داشت: 
اگر پوپولیسم در ایران بود آن 

پیرزن ویلچر به دست، آن 
میوه فروش، آن کارگر به 

آقاى روحانى رأى نمى داد.

رئیس مجلس شوراى اسالمى ترکیب 
نیروى انسانى کشور را نامتوازن 
خواند و گفت: این مشکل عدم 
توازن در بودجه نیز وجود دارد 
و تنها 10 درصد بودجه به امور 

عمرانى اختصاص دارد.
على الریجانى 
اظهار داشت: به 

طور طبیعى...

2

ترکیب 
آموزش نیروى 
انسانى در 
کشور نامتعادل 
است

 جپاروف با
 420 هزار دالر

 اخالق مدار شد!

 بازگشت155
داما

ن آوار
ساخت

تشدید ی
در

براى
به مهم

رالالالرالرالر
شد!شد!شد!شد!

 سرور جپاروف هافبک ازبکستانى استقالل در 
گفتگویى که پنج شنبه با یکى از روزنامه هاى ورزشى 

و یکى از خبرگزارى ها انجام داد از لزوم پایبندى به 
تعهد اخالقى سخن گفته است . موضوعى که برخى 

از رسانه ها حتى یکى از سایت هاى نزدیک به باشگاه 
استقالل با بهت و ناباورانه به آن نگاه کردند و حتى به 

او موضوعاتى را یادآور شدند.
 او در بخشى از این مصاحبه اعالم کرده که اخالقاً 

به استقالل بدهکار بوده و به همین دلیل به این تیم 
بازگشته است! البته او حرف درستى زده است اما ...
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از ابتداى امسال تاکنون 56بیمار نیازمند عضو در اصفهان با پیوند اعضاى بیماران مرگ مغزى به زندگى بازگشتند

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى تائید صالحیت و رتبه بندى معتبر با رعایت ظرفیت خالى(مجاز) ارجاع کار.

ب) داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه هاى مذکور
ج) توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 5٪ مبلغ کل برآورد اعتبار؛ بصورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى در وجه شهردارى مبارکه.
محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه – میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها(031-52402021)

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 500/000 ریال بابت پروژه 
تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات ادارى تا روز سه شنبه مورخ 1396/5/3

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى: تا روز پنجشنبه مورخ 1396/5/5 تا پایان وقت ادارى
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 13 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 1396/5/7

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

آگهى تجدید مناقصه عمومى نوبت دوم

محمد شرفا محمد شرفا –– شهردار مبارکه شهردار مبارکه

مدت انجام کاربرآورد اعتبار(ریال)عنوان پروژهردیف

3 ماه4,000,000,000خرید، نصب و راه اندازى تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت شهر مبارکه1

شهردارى نیاسر به اســتناد مصوبات شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد 
تعداد 3 قطعــه از اراضى تفکیکى از پــالك ثبتــى 3423 در مجاورت 
شهرك باغشهر نیاســر را بر اســاس قیمت پایه کارشناسى شده از طریق 
مزایده بــه فروش برســاند. لذا متقاضیان مــى توانند از تاریخ انتشــار 
آگهى ظرف مــدت 10 روز جهت دریافت اســناد و مدارك به شــهردارى

(امور پیمانها) مراجعه نمایند. ضمناً هزینه  آگهى به عهده برنده مزایده خواهد 
بود.

آگهى مزایده عمومى
مرحله دوم

نوبت اول

سبحان نظرى سبحان نظرى –– شهردار نیاسر شهردار نیاسر

شهرداري برزك در نظر دارد به استناد مصوبات شوراى اسالمى شهر برزك نسبت به 
فروش 24 قطعه زمین شامل: سه قطعه زمین واقع در فرعى خیابان شهیدان میرزایى 
یک قطعه زمین در خیایان دانش و 20 قطعه زمین در بلوار انقالب ، جنب مسکن مهر را از 

طریق مزایده عمومى و با شرایط عمومى اقدام نماید
متقاضیان تا 10 روز پس از انتشار آگهى فرصت دارند جهت دریافت و تسلیم اسناد مزایده 

به ساختمان ادارى شهردارى واقع در بلوار انقالب مراجعه نمایند.
 جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به آدرس www.barzok.ir   مراجعه 
و  یا با شــماره تلفن 3-55672902-031 با واحد امور مالى شهردارى تماس حاصل 

نمایید.         

نوبت اول آگهی مزایده عمومی

      مسعود رضا فالح-شهردار برزك      مسعود رضا فالح-شهردار برزك

آگهى تجدید مزایده نوبت دوم

محمدمهدى فردوسى مدیرعامل سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آبادمحمدمهدى فردوسى مدیرعامل سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد

سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد باستناد مصوبه شماره 95/3532 مورخ 1395/11/11 شوراى محترم اسالمى شهر اماکن زیر را با 
شرایط و مشخصات موجود به صورت اجاره بهاء یکساله واگذار مى نماید:

قیمت پایهمشخصاتردیف
ماهیانه(ریال)

اجاره قسمتى از ساختمان واقع در ضلع جنوب شرقى فرهنگسراى خارون جهت مجموعه فروشگاه عرضه محصوالت 1
5/000/000فرهنگى (کتاب و بازى و ...)

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

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

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

- نوع طراحى، ایجاد، ساخت و بهره بردارى از کلیه بندهاى مزایده بایستى  با نظر و تایید کتبى سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد انجام 
پذیرد.

- لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1396/5/4 در ساعات 
ادارى به امور مالى سازمان رفاهى تفریحى واقع در بلوار بهارستان جنب مجموعه تاریخى هفت برج خارون سازمان رفاهى تفریحى شهردارى 

نجف آباد مراجعه نمایند. تلفن تماس: 42658053

با سیم برق، اینترنت را به با سیم برق، اینترنت را به 
همه جا گسترش دهید!همه جا گسترش دهید!
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى تأکید کرد: جامعه ایران براى 
توسعه و رسیدن به قله کمال باید از پوپولیسم عبور کند.

به گزارش ایلنا، ســیدرضا صالحى امیرى با بیان اینکه در 
جامعه پوپولیستى منافع ملى جایگاهى ندارد، ابراز داشت: 
اگر پوپولیســم در ایران بود آن پیرزن ویلچر به دست، آن 
میوه فروش، آن کارگــر به آقاى روحانــى رأى نمى داد. 
باید عبور از پوپولیســم را جشــن بگیریم. مهم این است 
که در انتخابات زبان تفاهم و همنوایــى میان روحانى و 
جامعه شکل گرفته بود. رأى به روحانى به دلیل اعتماد به 

آقاى روحانى است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى افزود: یک عامل پیروزى 

روحانــى، همگرایى گروه ها و جریان هاى سیاســى بود. 
دیدیم که رئیس دولت اصالحــات و آقایان ناطق نورى و 
سیدحسن خمینى به میدان آمدند. روح آقاى هاشمى نیز در 

این انتخابات حضور داشتند.
صالحى امیرى با بیان اینکه یک عامل دیگر پیروزى روحانى 
جنبش رسانه اى بود، یادآور شد: روزى حدود سه میلیون 
اطالعات در جامعه شکل مى گیرد و بستر بزرگ گردش 
اطالعات در رسانه ها موجب پیروزى روحانى شد. او با تأ کید 
بر اینکه هر فرد در این انتخابات یک رسانه بود، بیان کرد: 
47 میلیون گوشى هوشمند در این انتخابات رسانه بودند و 

علیرغم نداشتن صدا و سیما، بزرگ ترین رسانه را داشتیم.

رئیس مجلس شوراى اســالمى ترکیب نیروى انسانى 
کشور را نامتوازن خواند و گفت: این مشکل عدم توازن 
در بودجه نیز وجــود دارد و تنها 10 درصد بودجه به امور 

عمرانى اختصاص دارد.
على الریجانى اظهار داشت: به طور طبیعى در مقابل هر 
مهندس در کشور باید 50 الى 60 تکنسین وجود داشته 

باشد اما ترکیب نیروى انسانى متوازن نیست.
رئیس مجلس شــوراى اســالمى افزود: شواهد نشان 
مى دهد که به جاى اینکه به سمت رویکرد حرفه اى که در 
کشور نیاز داریم برویم به سمت آموزش هاى کالسیک 

رفته ایم و این بازار را افت مى دهد.

وى ادامه داد: اینکه تحول عظیمــى در امور عمرانى به 
وجود نمى آید به این دلیل است که تزریق این بخش کم 
است، همین 10 درصد بودجه عمرانى هم با یک تبصره 
یعنى اوراق مشــارکت تحقق مى یابد و این گیر مهمى 
در کشور است، در سال گذشته اوراق مشارکت دادیم و 

نتوانستیم پول آن را بدهیم.
الریجانى با تأکید بر اینکه منابع مــا از پول گاز و نفت 
کفــاف بودجه جــارى را نمى دهــد، تصریح کــرد: از
 رئیس جمهور و همه مســئوالن مى خواهم که با مردم 
صریح صحبت کنند تا مردم همه مشــکالت را بدانند و 

بتوانند در همه امور یارى کنند.

باید عبور از پوپولیسم را 
جشن بگیریم

ترکیب آموزش نیروى انسانى 
در کشور نامتعادل است

کنایه  انصارى  به  رئیسى
مجید انصارى معــاون حقوقى     خبر آنالین |
رئیس جمهور گفت: آقاى روحانــى رئیس جمهور 24 
میلیون نفر نیســت بلکه رئیس جمهور 80 میلیون نفر 
ایرانى اســت، کاندیداهاى محترم انتخابات ریاســت 
جمهورى که مى گفتند برنامه هایــى دارند، مى توانند 

برنامه هاى شان را بفرستند. 

الریجانى مخالف است
على الریجانــى رئیس مجلس گفت:    ایسنا|
موافق الیحه تفکیک وزارتخانه ها نیستم، زیرا مشکالت 
کشــور مربوط به این حوزه ها نیســت. ایــن ادغام و 
تفکیک ها وقت کشور را مى گیرد. چند سالى وقت صرف 

شد تا این وزارتخانه ها و ادارات کل آنها ادغام شوند.

فضا امام رضا(ع) پسند نیست
  فارس| امام جمعه موقت تهران گفت: فضاى 
کوچــه و خیابان هاى کل شــهرهاى کشــور به  ویژه 
مشهدمقدس امام رضا(ع)پسند نیســت، چون ایشان 
مروج مکتب مادرشان فاطمه(س) هستند. احمد خاتمى 
اظهار داشت: یک زیارت با معرفت براى بیمه کردن عمر 
انسان کافى است، زیارت با معرفت همان زیارت جناب 

حر است و ارتباط با روح امام(ع)، کیمیاست.

مرتضوى محاکمه مى شود
  جام جم آنالین | مجتبى نظرى وکیل مدافع 
ســازمان تأمین اجتماعى اعالم کرد سعید مرتضوى 
در ارتباط با بخش نخســت پرونده تأمین اجتماعى و 
شکایت روح االمینى اولیاى دم یکى از جانباختگان حادثه 
بازداشتگاه کهریزك، 17 و 18 مهر امسال در شعبه 22 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران محاکمه مى شود.

بیانیه 38 ژنرال 
با نزدیک شــدن به اولین سالگرد انعقاد    مهر |
توافق هسته اى ایران، 38 تن از ژنرال ها و دریاساالران 
بازنشسته ارتش آمریکا با صدور یک بیانیه حمایت خود 
را از این توافق اعالم کردند و خواستار ایجاد یک کانال 

ارتباطى دیپلماتیک میان تهران- واشنگتن شدند. 

تحریم ها و لذت ها
  مهر | آیت ا... مصباح یزدى رئیس مؤسســه 
آموزشــى و پژوهشــى امام خمینى(ره) گفت: انسان 
مى تواند تحریم ها را تحمل کند تا زیر بار ذلت ظلم آمریکا 
نرویم ولى لذت طلبى اجازه نمى دهد. مى گویند مشکل 
اصلى تحریم هاست و باید از بین برود، ولى تحریم ها ماند 
و بیکارى و ندارى مردم بیشتر شد؛ مشکل از آنجا ناشى 

شد که به جاى اتکاى به خدا، دنیا را ترجیح مى دهیم.

7 وزیر نباید بمانند
عضو هیئت رئیســه فراکسیون امید    فارس|
گفت: تحقیقى در خصــوص عملکرد وزرا توســط 
فراکسیون امید انجام شده که بر اساس نتایج آن، از 18 
وزیر کنونى شش وزیر از 5 نمره 3/7 گرفتند که از نظر 
ما یعنى کامًال موفق بودند.  محمدعلى وکیلى اظهار 
داشت: در این تحقیق، نمره پنج وزیر 2/5 تا 3/7شده 
که ترجیح ما این است در دولت بعد نباشند، اما هفت 
وزیر زیر متوسط بودند و نباید در دولت بعد باشند و در 
صورت معرفى قطعًا ما به عنوان وکالى ملت به آنها 

رأى نمى دهیم.

نسخه جدید تحریم ایران 
قانونگذاران دموکــرات در مجلس    فارس|
نمایندگان آمریکا قصد دارند روز چهارشــنبه نسخه 
جدیدى از طرح تحریم ایران و روسیه را معرفى کنند. 
این طرح با طرح تصویب شده در سنا هم ارز است، اما 
از آنجا که برچسب مجلس نمایندگان آمریکا را دارد 
مشکالت آیی ن نامه اى که باعث پس فرستادن طرح 

به سنا شده بود را نخواهد داشت.

توئیتر

«اســپوتنیک» ســند منحصربه فردى درباره 
میزان حقوق ماهیانه شــبه نظامیان عضو گروه 
تروریستى داعش منتشر کرد. پلیس فدرال عراق 
این اوراق حســابدارى را در بخش غربى شــهر 

موصل عراق پیدا کرده است.
طبق این سند، حقوق ماهیانه اعضاى داعش در 
ماه محرم گذشته وابســته به وضعیت خانوادگى 
و تعداد فرزندان آنها بوده است. کمترین حقوق 
ماهیانه معادل 72 دالر یا 95 هــزار دینار عراق 
براى افراد مجرد تعیین شده است. از این مبلغ 40 
دالر بخاطر تغذیه کسر شده و 32 دالر به هر شبه 

نظامى مجرد پرداخت شده است.
نمونه دیگر یک شــبه نظامى به نام «ابوجانا» 
است که با 27 سال سن و داشــتن همسر و سه 
فرزند 184 دالرحقوق گرفته است. یک نفر دیگر 
به نام «ابوناصر» با 55 سال سن وداشتن همسر و 
شش فرزند، 256 دالر دریافت کرده است. حقوق 

ماهیانه دریافتى از 300 دالر بیشتر نبوده است.
این در حالى است که به گزارش منابع اسپوتنیک 
در موصل، در ســال 2014 حقوق ماهیانه شبه 
نظامى خارجى عضو داعش هزار و 300 دالر بوده 
و عالوه بر این آنها خانه، خودرو، زن صیغه اى و 
بنزین، کاالى کمیاب براى ساکنان محل دریافت 
مى کردند. حقوق ماهیانه اعضاى محلى داعش 

600 دالر بود.

امیرحسین قاضى زاده؛ عضو جبهه پایدارى مى گوید: ما 
یک جریان گفتمانى هســتیم. بخش هایى از گفتگوى 
نامه نیوز با این فعال سیاسى درباره سیاست هاى جبهه 

پایدارى را بخوانید: 

علت سکوت جبهه پایدارى در بعد از 
انتخابات ریاست جمهورى چیست؟

کدام سکوت.
از 29 اردیبهشــت هیچ واکنشى را 
از سوى این تشکل سیاسى درباره 
فضاى پســا انتخابات مشــاهده 

نکردیم.
باید ببینیم پایدارى قبل، حین و بعد از انتخابات چگونه 
عمل کرد. این یک سیر است. گفتمان پایدارى این بود که 
باید اصلح را آورد و مى شود حول اصلح، اجماع و مقبولیت 
ایجاد کرد. این گفتمان در انتخابات ریاســت جمهورى 
دوازدهم برنده شد یعنى از ســال 1376 دوستان دنبال 
معرفى صالح مقبول بودند، بعد از 20 ســال این حرف 

که باید اصلح را آورد؛ جا افتاد، برنده شد و نتیجه گرفت.

اما نتیجه اش شکست بود.
خیر، اصًال شکست نبود.

شما یک چهره حداکثرى را به میدان 
آوردید و شکست خورد.

خیر، اصًال این نبود. جناب آقاى رئیسى از زاویه مقبولیت 
عمومى در زمانى که وارد ماجرا شــد، چهره حداکثرى 
نبود. 43 درصد مردم در نظرسنجى ها مى گفتند ما آقاى 
رئیسى را نمى شناسیم بنابراین کجا یک چهره حداکثرى 
بود. یادمان باشــد انتخابات ریاست جمهورى سال 92، 
آقایان والیتى، قالیباف و حدادعــادل را معرفى کردند 
استدالل هم این بود که همه مردم آنها را مى شناسند، 
در مقابل آقاى جلیلى به علت اینکه ناشــناخته است یا 
مقبولیت ندارد نباید نامزد انتخابات ریاســت جمهورى 
شــود. در واقع دعواى بین معرفى صالح مقبول و اصلح 
بود. این دوره تغییر و چرخشى که در جریان اصولگرایى 
اتفاق افتاد پیوستن به گفتمان اصلح و ایجاد اجماع حول 
اصلح بود.  گفتمــان معرفى نامزد اصلــح در انتخابات 
ریاســت جمهورى دوازدهم پیروز شد و باالترین میزان 
رأیى که در انتخابات ریاست جمهورى جریان اصولگرا 

مى توانست پیرامون یک چهره اصولگراى جدى و بدون 
عیب حاصل کند اتفاق افتاد. 

پایــدارى بــا ســکوت مى خواهد 
برنامه هاى خودش را پیش ببرد؟

اینطور نیست، دبیرکل و ســخنگوى پایدارى مصاحبه 
مى کنند، بیانیه مى دهند. پایدارى جریان زنده اى است 
که اینقدر با آن تقابل مى شود. وقتى مى خواهند کسى را 

بزنند مى گویند پایدارى چى است.
چرا جمنا و پایــدارى مثل دو هوو به 

یکدیگر نگاه مى کنند؟
اصًال اینطور نیست. اگر مثل هوو به هم نگاه مى کردند 

سر حمایت از آقاى رئیسى توافق نمى کردند.
توافقشــان روى نام آقاى رئیسى 

تاکتیکى بود.
ما یک جریان گفتمانى هســتیم. فرق پایدارى در این 
اســت که گفتمانى عمل مى کند و متوقف به اشخاص

 نمى شود. سال 92 آقاى جلیلى و سال 96 با آقاى رئیسى. 
اینها معیارهایى است که براســاس زمان و مکان باید 

طرح شود. 

یک محقق ایرانى به اتهام عضویت در بسیج دانشجویى 
پس از نزدیک به 30 ساعت بازداشت، چهارشنبه هفته 
گذشته از فرودگاه بین المللى «لوگان» در شهر بوستون 
آمریکا با پرواز هواپیمایى قطر به ایران بازگردانده شده 

است.
به گزارش عصر ایران، پس از ممانعت از ورود «ســید 
محسن دهنوى» محقق ایرانى که در قالب یک ویزاى 
کارى قرار بود در بیمارســتان کودکان شــهر بوستون 
مشغول به کار شود، رســانه هاى آمریکایى مطالبى را 
درباره گذشته او منتشر کرده است و عضویت او در بسیج 
دانشجویى را دلیل اصلى دیپورت شدن او و همسر و سه 

فرزندش از خاك آمریکا اعالم کرده اند.
پیش تر گفته مى شد دلیل اصلى دستگیرى و عدم اجازه 
ورود او به خاك آمریکا فرمان ضــد مهاجرتى «دونالد 
ترامپ» بوده است، اما بر اســاس گزارش هاى تازه در 
رسانه هاى آمریکا، ســابقه عضویت دهنوى در بسیج 
دانشجویى و این ادعا که او یکى از اعضاى فعال بسیج 
دانشجویى دانشگاه شریف بوده، دلیل اصلى سختگیرى 
مأموران اداره مرزبانى آمریکا در ورود او به خاك آمریکا 

بوده است.
خبرگزارى «آسوشیتدپرس» در گزارشى نوشت دهنوى 
در ایام انتخابات ریاست جمهورى 1392 مسئول ستاد 
دانشــجویى ســعید جلیلى نامزد اصولگراى انتخابات 
ریاســت جمهورى بوده که مواضع ضد آمریکایى این 
نامزد انتخاباتى پیش و پس از انتخابات مشخص است. 
بر اساس ادعاى رسانه هاى آمریکا او پیش تر نیز یکى 
از اعضاى فعال بســیج دانشــجویى و مســئول بسیج 

دانشجویى دانشگاه صنعتى شریف بوده است.
ایاالت متحده آمریکا بســیج را یک نیروى شبه نظامى 
تحت نظارت سپاه پاسداران انقالب اسالمى محسوب 
مى کند. این نیرو در ادبیات رســمى داخل ایران اما به 

عنوان یک نیروى مردمى شناخته مى شود.
برخى از فعاالن دانشجویى ســابق دانشگاه شریف به 
شرط عدم افشاى نامشان، به «رادیو اروپاى آزاد» گفته 
اند دهنوى از اعضاى فعال بسیج دانشجویى بوده که در 

دوران فعالیت خود در بســیج دانشجویى فشار زیادى را 
متوجه دانشــجویان فعال اصالح طلب وارد مى کرده 

است.
دیپورت دهنوى از آمریکا بازتاب فراوانى در رسانه هاى 
آمریکایى داشته اســت و حتى برخى از مقامات سابق 
آمریکایى از جمله «جان کرى» وزیر امور خارجه سابق 
در توییتر با ابراز تأسف از این واقعه نوشته اند: او قرار بود 
با خدمت در بیمارستانى در آمریکا جان آمریکایى هاى 

سرطانى را نجات دهد.
دهنــوى داراى ویزاى کارى «جــى. وان» براى ورود، 

اقامت و کار قانونى در خاك ایاالت متحده آمریکا بوده 
است اما بر اســاس قوانین داخلى آمریکا، مأموران اداره 
مرزبانى این کشور در صورتى که تشخیص دهند ورود 
فردى به خاك این کشور ممکن است امنیت ملى آمریکا 

را تهدید کند، مى توانند او را از فرودگاه دیپورت کنند.

بازداشت پزشک ایرانى، احمقانه بود
در همین حال یک وکیل بلندپایه آمریکایى هم ضمن 
تأیید تلویحى اخراج اســتاد آمریکایى بــه علتى غیر از 
فرمان ترامپ، این اقدام را محکوم کرد. «سوزان چرچ»، 

رئیس اتحادیه وکالى مهاجرتــى آمریکا در واکنش به 
بازداشت و اخراج محسن دهنوى پزشک و محقق ایرانى 
در فرودگاه شهر بوستون آمریکا گفت: احتماًال علت این 
اقدام چیزى احمقانه تر از طرح محدودیت دونالد ترامپ،  

رئیس جمهورى آمریکا براى صدور روادید است.
به گفته کارشناسان حقوق مهاجرتى و مقامات بیمارستان 
کودکان بوستون، دهنوى پزشک و محقق ایرانى روادید 
معتبر ورود به آمریکا در اختیار داشته است.  چرچ افزود: 
قوانین مى گویند اگر کسى روادید معتبر دارد، باید اجازه 

ورود دریافت کند. 

نشــریه آمریکایى «فارین پالســى» به نقــل از منابع 
آگاه به جزئیاتــى از دیدار ترامپ و پوتین اشــاره کرده 
اســت و مى گوید که عمده بحث در این دیدار عالوه بر
 آتش بس، درباره شــبه نظامیان مورد حمایت ایران در 

سوریه بوده است. 
به گزارش آفتاب نیوز، این نشریه با استناد به گفته هاى 
سه منبع دیپلماتیک اشاره مى کند که آتش بس محرمانه 
آمریکا و روسیه براى اجرا از روز دوشنبه در جنوب غربى 
ســوریه جهت جلوگیرى از پیشــروى نیروهاى مورد 
حمایت ایران به ســوى مرزهاى رژیم صهیونیستى و 

اردن بوده است. 
«جرالد فیراشــتاین» دیپلمات ارشــد آمریکایى سابق 
با اشــاره به اینکه این توافق آتش بــس بدون حضور 
ایــران صورت گرفته اســت، مى گوید: «این ســئوال 
مطرح است که چه طرفى این توافق را اجرا مى کند؟ او 
مى گوید:«ایران در حالى در این توافق حضور ندارد که 
در زمینه مواضع اسد در سوریه نسبت به روسیه نزدیکى 
بیشترى به او دارد و اهرم هاى بیشــترى براى اعمال 
فشار در اختیار دارد.» او مى افزاید: «ایران و شبه نظامیان 
مورد حمایت آن در اکثر درگیرى ها در ســوریه حضور 

دارند.»
«فرد هاف» یکى از مشــاوران پیشــین وزارت خارجه 

آمریکا در امور سوریه مى گوید که با توجه به تجربه ایران 
در سوریه تردید دارد که روسیه بتواند به وعده هاى خود 
عمل کرده و ایران را متقاعد به عدم پیشروى در خاك 
سوریه کند. او مى گوید: «کلید حفظ بقاى رژیم اسد ایران 
است نه روسیه. آیا روس ها در تالش هستند تا این توافق 
را بدون درك درستى از رژیم سوریه و بدون درك دقیق 

آنچه دیگر بازیگران انجام مى دهند اجرا کنند؟» 
از ماه مى ســال 2004 میالدى به این سو روس ها در 
متقاعد کردن گروه هاى شبه نظامى مورد حمایت ایران 
و دولت اسد براى عدم نزدیکى به ایست هاى آمریکایى 
در جنوب شرقى ســوریه شکســت خورده اند. اگرچه 
افسران آمریکایى به همتایان روس خود در مورد منطقه 
«التنف» اطالعات الزم را داده بودند، شــبه نظامیان 
مورد حمایت ایران و هواپیماهاى ســورى هشــدارها 
را نادیده گرفتند و به ســمت مواضع نیروهاى عملیات 
ویژه آمریکایــى و متحدان کرد و عــرب آنان حرکت

 کردند. 
فارین پالســى در ادامه بــه نقل از یک افســر نظامى 
آمریکایى اشــاره کرده اســت که پنتاگــون و مراکز 
اطالعاتــى آمریکایى اطالعات بســیار کمــى درباره 
آتش بس دارند و این تصمیم بیشتر دیپلماتیک و بر پایه 

تالش وزارت خارجه آ مریکا بوده است. 

روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشى اشاره مى کند که 
ستارگان فوتبال ایران از دولت خواسته اند تا ممنوعیت 

ورود زنان به استادیوم را لغو کند. 
به گــزارش آفتاب نیــوز؛ ایــن روزنامه مى نویســد: 
«سال هاست که حضور زنان در مســابقات فوتبال در 
ایران غیرقانونى بوده اســت. دو تن از سرشناس ترین 
چهره هاى ورزش ایران اما مى گویند زمان آن رســیده 
که این وضعیت تغییر کند. على کریمى یکى از بازیکنان 
پیشین بایرن مونیخ در پاسخ به درخواست میلیون ها نفر 
از طرفداران زن فوتبال که مایل به تماشــاى مسابقات 
فوتبال هســتند گفت که تحقق رؤیاى حضور زنان در 

استادیوم مسئله مهمى است و ناممکن نیست.» 

واشنگتن پست مى نویســد: «مسعود شجاعى بازیکن 
تیم ملى ایران نیز در ویدئویى مــى گوید که زنان باید 
بتوانند در ورزشگاه حضور یابند او گفت: "فکر مى کنم 
اگر ممنوعیت لغو شــود محبور به ســاخت استادیومى 
شویم که بتواند 200 هزار تماشاگر را در خود داشته باشد 
چرا که شاهد سیل شور و اشتیاق خانم ها براى تماشاى 

فوتبال هستیم". »
این روزنامه مى افزاید: «برخى از طرفداران منع حضور 
زنان در ورزشــگاه مى گویند که زنان نباید آنچه مردان 
در اســتادیوم ها فریاد مى زنند را بشنوند. این ممنوعیت 
براى تمام ورزش ها اعمال شده است اما در سال 2015 
میالدى دولت ایران اعالم کــرد که تعداد محدودى از 

زنان مى توانند براى تماشاى مسابقات والیبال مردان در 
استادیوم حضور یابند جایى که به طور کلى جو ملتهب 
کمترى وجود دارد. این معافیت از ســوى شهیندخت 
موالوردى معاون رئیس جمهــورى ایران در امور زنان 

و خانواده اعمال شد.» 
واشنگتن پســت در پایان مى نویسد: «درخواست هاى 
داخلى براى اصالحات در حالى اســت که دعوت بین 
المللى آرامى از ایران براى تغییر قانونش صورت گرفته 
است. در حالى که "سپ بالتر" رئیس سابق فیفا از ایران 
خواسته بود تا به زنان اجازه ورود به استادیوم فوتبال را 
بدهد، "جیانى اینفانتینو" رئیس تازه عمدتًا در این باره 

سکوت کرده است.»

جزئیات جدید درباره اخراج استاد ایرانى از آمریکا

دیپورت به دلیل عضویت در بسیج دانشجویى

عضو جبهه پایدارى از سکوت این روزهاى تشکل سیاسى اصولگرایان مى گوید

گزارش واشنگتن پست از یک موضوع حساس در ایران 

ما و جمنا مثل هوو نیستیم!

تحقق رؤیاى حضور زنان در استادیوم ناممکن نیست

نشریه «فارین پالسى» به نقل از منابع آگاه مطرح کرد

ایران، محور دیدار اخیر ترامپ و پوتین

حقوق ماهیانه اعضاى 
داعش چقدر است؟
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مدیرعامل صندوق بازنشستگى کشورى زمان صدور احکام 
بازنشســتگى را بین یک تا ده روز دانســت و گفت: به این 
ترتیب حقوق همه بازنشستگان در نخستین ماه صدور حکم 

بازنشستگى قابل پرداخت است.
محمود اسالمیان از اینکه حکم برخى بازنشستگان با تأخیر 
صادر مى شود ابراز تأســف کرد و افزود: البته این موضوع 
بسیار نادر است و مهمترین دلیل آن برخى مشکالت قانونى 
است. وى تعداد افرادى را که در سال 95 به سن بازنشستگى 
رســیده اند 60 هزار نفر برشمرد.اســالمیان با بیان اینکه 
متوسط سن بازنشستگى در کشــور 51/5 سال است این 
میزان را در مقایســه با سایر کشــورها جزو پایین ترین ها 

دانســت و گفت: این روند عالوه براینکه صنــدوق ها را از 
نظر هزینه اى با چالش جدى روبه رو کرده است محرومیت 
استفاده از تجربه نیروهاى متخصص را نیز به همراه دارد .وى 
همچنین به فاصله معنادار حقوق بازنشستگان و شاغالن 
ابراز امیدوارى کرد  دولت با تأمین بودجــه مورد نیاز طرح 
همسان سازى حقوق را هرچه زودتر اجرایى کند.مدیرعامل 
صندوق بازنشستگى کشــورى همچنین از اجرایى شدن 
طرح حضور رایگان بازنشستگان در مجموعه هاى ورزشى

 استان ها خبر داد وسفرهاى ســیاحتى و زیارتى را از دیگر 
برنامه هاى رفاهى پیش بینى شــده براى بازنشســتگان 

دانست.

معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش و پرورش گفت: 
چطور بعد از آموزش کیفىـ  توصیفى، آزمون ســختى 
براى ورود به مدارس تیزهوشان گرفته مى شود؟ مافیاى 

اقتصادى پشت این قضایا قرار دارد.
رضوان حکیم زاده  طبقاتى کــردن آموزش و پرورش 
را امرى نامطلــوب توصیف کرد و گفــت: اگر آموزش 
و پرورش طبقه بندى شــود هر فرد که پول بیشــترى 
داشــت، تحت آموزش بهترى قرار مى گیرد و در این 
راستا مدارس تیزهوشان در پایه هفتم و اول تناقض در 

آموزش کیفى توصیفى دارند.
حکیم زاده افزود: در این راســتا اقداماتى انجام شده و 

از ســوى معاونت آموزش ابتدایى درخواستى مبنى بر 
برداشته شــدن آزمون تیزهوشان از مقطع اول و انتقال 
این آزمون به مقطع دوم در صورت لزوم مطرح شــده 

است.
وى اظهار داشت: دانش آموزانى که در تیزهوشان درس 
مى خوانند بیشتر سخت کوش هستند تا با هوش و حضور 
در مدارس تیزهوشان دانش آموزان را متوقع بار آورد و در 
امتداد آن بر درصد رفتن  المپیادى ها به خارج از کشور 
افزوده و فرار مغزها اتفاق مى افتــد و به دلیل توقعات 
دانش آموزان، پس از رفتن به خارج از کشور و دریافت 
مدارج علمى باالتر براى خدمت به کشور باز نمى گردند.

مافیاى پشت پرده آزمون 
ورودى مدارس تیزهوشان

پرداخت حقوق بازنشستگان 
در نخستین ماه دریافت حکم 

رنگ در پوشاك،  ُمرده است
کارشناس و استاد دانشــگاه حوزه پوشاك یکى از علل 
اقبال عمومى به لباس هاى خارجى را جذابیت در فرم و 
خصوصاً رنگ دانسته و افزود: باید بپذیریم که در کشور 
ما رنگ مرده است و به علت استفاده از رنگ هاى تیره، 
جوانان عالقه اى به اســتفاده از لباس ایرانى ندارند این 
در حالى است که در خارج از ایران استفاده از رنگ هاى 
تیره بسیار کمتر است. ماهرخ روحى ادامه داد: در حوزه 
پارچه نیز با ضعف روبه رو هستیم و متأسفانه نتوانسته ایم 
پارچه مناسب با طرح و لباس مورد نیاز جوانان را در کشور 

تولید کنیم.

گرما علیه خطوط ریلى
مدیر کل راه آهن جنوب گفت: موج ایجاد شده در ریل 
خط خوزستان به دلیل گرماى این منطقه باعث خروج 
یک قطار شــد. عبد الکریم درویش زاده گفت: در هر 
جسمى به دلیل شدت گرما انبساط اتفاق مى افتد و در 
ریل راه آهن این انبساط به صورت طولى است که باعث 
ایجاد موج هایى در ریل مى شود و اگر این موج ها شدید 
باشد قطار نمى تواند از آن عبور کند. وى افزود: افزایش 
اخیر دما در حدود 53 درجه بود که روى ریل به حدود 60 
تا 70 درجه نیز مى رسد. این دماى شدید حرارت که در 
50 سال گذشته بى سابقه بوده است موج هاى بزرگى را 

در ریل ایجاد کرد.

دود شدن 55 میلیارد 
نخ سیگار

رئیس مرکز برنامه ریزى و نظــارت بر دخانیات گفت: 
هم اینک ساالنه 55 میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف 
مى شود که شش میلیارد نخ آن قاچاق است. على اصغر 
رمزى ادامه داد: قاچاق سیگار روند نزولى پیدا کرده اما 
همین شش میلیارد نخ سیگار قاچاق که به کشور وارد 
مى شود عدد کمى نیست و حدود 30 هزار میلیارد ریال 

ارزشگذارى شده است.

بدحجابى، شرم آور است
دبیرکل بنیاد ملى عفاف و حجــاب با بیان اینکه برخى 
از مظاهر فساد و بدحجابى در مناطق تفریحى تهران و 
برخى استان ها شرم آور است، گفت: این نشان دهنده یک 
جریان و حرکت در عرصه تهاجم فرهنگى دشمن است. 
آیت ا... محمدحسن اخترى تصریح کرد: قانون عفاف و 
حجاب به عنوان یک مطالبه عمومى باید در الیه هاى 
مختلف جامعه از جمله دستگاه ها، دانشگاه ها و مدارس 

اجرایى شود.

«عروس ها» 
در بیرجند ماندند!

فردى که 60 قطعه پرنده عروس هلندى و 25 قطعه فنچ 
قاچاق را از زاهدان به مشــهد حمل مى کرد در بیرجند 
در دام قانون گرفتار شــد. آرامنــش مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان خراسان جنوبى گفت: این پرنده ها 
توسط مأموران پاسگاه انتظامى على آباد از یک اتوبوس 
مسافربرى که در مســیر زاهدان به مشهد در حال تردد 

بود کشف شد.

تماس تلفنى پرفسور سمیعى 
با خانواده درسا

پروفسورمجید سمیعى جراح معروف ایرانى، بعد از مطالعه 
پرونده پزشکى «درســا نامور» کودك بیمار بابلسرى، 
براى عمل این دختر 9ســاله اعالم آمادگى کرد. بهنام 
نامور، پدر درســا که اوایل هفته گذشته با انتشار فیلمى 
در فضاى مجازى از پرفسور مجید سمیعى براى انجام 
عمل جراحى دخترش درخواســت کمک کرده بود، با 
اعالم این خبر گفت:  پرفسور سمیعى در تماس تلفنى 
با اعالم آمادگى براى انجام عمل جراحى تومور مغزى 
درسا بیان کرد: متأسفانه نتایج آزمایشات پاتولوژى نشان

 مى دهد که تومور از نوع بسیار بدخیم است و بعد از جراحى 
به فاصله چندماه دوباره رشد خواهد کرد. ما مى دانیم که 
جراحى تومور عمل سنگینى است و هنوز تصمیمى درباره 

عمل جراحى او نگرفته ایم.

چرك نویس

ســرویس هاى بهداشــتى اماکن تاریخى و مسیرهاى 
گردشگرى یکى از چالش هاى حوزه میراث فرهنگى است.

چالش ســرویس بهداشــتى براى جذب گردشــگر در 
محوطه هاى تاریخى به قدرى اهمیــت دارد که برخى 
کشورها براى حل این چالش، جنبش سرویس بهداشتى را 
راه اندازى کرده اند. با این حال وضعیت سرویس بهداشتى 
در مراکز تاریخى و مســیرهاى گردشگرى ایران هرچند 

مورد توجه قرار گرفته اما هنوز مناسب نیست.
وضعیت سرویس هاى بهداشتى در مسیرهاى گردشگرى 
کشور تبدیل به چالشــى براى برگزار کنندگان تور شده 
است. آنها مجبور هستند بخشى از برنامه هاى روزانه خود 
را براساس مکان هاى که سرویس بهداشتى مناسب دارند، 
اختصاص دهند و گاهى زمان روزانه آنها که مى تواند صرف 
بازدید از محوطه ها و موزه هاى بیشتر شود، به پیدا کردن 

سرویس بهداشتى تلف مى شود.
«بهنام افتخاریــان»، راهنماى گردشــگرى به میزان
 مى گوید: «در مسیرها با نبود سرویس بهداشتى و توالت 

فرنگى روبه رو هستیم. ما در زیر ساخت جاده اى، عوارضى 
و جایگاه پلیس را دیده ایم اما ساخت سرویس بهداشتى را 

در نظر نگرفته ایم.»

چالش در اماکن تاریخى
کمبود سرویس بهداشــتى تنها در مســیرها احساس 
نمى شــود، بناهاى تاریخــى و به ویــژه محوطه هایى 
که ثبت جهانى شــده اند نیز بــا این مشــکل روبه رو 
هســتند. افتخاریان در این باره مى گویــد:  «دربناها و 
محوطه هاى تاریخى که محوطه ســازى انجام شــده 
مشکل سرویس بهداشتى به شــکل دیگرى وجود دارد. 
سرویس هاى بهداشتى این محوطه ها به صورت کانکسى 
است و در فصل گرما این ســرویس ها با مشکل مواجه
 مى شوند و قابل استفاده نیستند. به طور مثال این روزها 
سرویس هاى کانکســى محوطه تاریخى و ثبت جهانى 
بیستون به قدرى شرایط بدى دارند که گردشگران از آن 

استفاده نمى کنند.»

سئوالى که گردشگران مى پرسند
خارجى هایى که قصد ســفر به ایران دارند سئوال هاى 
زیادى درباره وضعیت ایران دارند، یکى از این سئواالت، 
وضعیت ســرویس هاى بهداشــتى اســت. افتخاریان 
مى گویــد: «گردشــگران خارجــى وقتى بــه ایران 
مى رســند مشــکل اســتفاده از ســرویس بهداشتى 
دارنــد. بایــد در نظــر بگیریــم کــه میانگین ســنى 
گردشــگران خارجى ایران باالســت و این مشکل نمود 

بیشترى دارد.» 

مدیردفتر برنامه ریزى و تلفیق ستاد احیاى دریاچه 
ارومیه گفت: ســتاد احیاى دریاچه ارومیه هیچ 
برنامه اى براى انتقال آب دریاچه وان به دریاچه 

ارومیه ندارد.
مسعود تجریشى گفت: کشور ترکیه یک دانشگاه 
اروپایى را واسط کرد تا  جلســه اى با ستاد احیا 
داشته باشد. کشور ترکیه حاضر است از دریاچه 
وان به دریاچه ارومیه آب منتقل کنند زیرا آنها با 

افزایش میزان آب روبه رو هستند.
وى درباره بررسى این پیشنهاد گفت: با توجه به 
اینکه قرار بود هر اقدامى که مى تواند به دریاچه 
ارومیه کمــک کند، حتى اگر ســتاد مخالف آن 
بود، مطالعاتش انجام شــود، مطالعه انتقال آب 
از دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه نیز انجام 

شده است.
مدیر دفتر برنامــه ریزى و تلفیق ســتاد احیاى 
دریاچه ارومیه درباره مطالعات ســتاد احیا گفت: 
ستاد مخالف انتقال آب از خزر به ارومیه است اما 
مطالعه این طرح هم در حال انجام است تا زوایاى 
مختلف آن مشخص شــود و در آینده اگر کسى 
مدعى شد که مى توانستیم چنین کنیم، مطالعات 

در دسترس باشد.
وى درباره مطالعه انتقــال آب از دریاچه وان به 
ارومیه گفت: مطالعه انتقال آب از وان به ارومیه را 
نیز انجام دادیم. این مطالعه را تقسیم به مطالعه 
شیمیایى، زیســت محیطى، بیولوژیکى و فنى 
کردیم. وى ادامه داد: حدود یک ماه پیش نتایج 
این مطالعه مشخص شــد و در مطالعه شیمیایى 
به این جمع بندى رسیدیم که این انتقال آب به 

صالح نیست.
تجریشى در پایان گفت:ستاد هیچ برنامه اى براى 
انتقال آب دریاچه وان بــه دریاچه ارومیه ندارد. 
همانطور که برنامه اى براى انتقال آب از خزر به 
ارومیه نیست و تالش ما تأمین آب از حوضه آب ریز 

محلى است.

اخیــراً تصویریــک هندوانه 25 
کیلویى در ســایت هاى مختلف 
بازنشــر داده شده اســت. این 
هندوانه، محصولى از باغدار نمونه 
«حسین درخشان» از دارکالى 

آمل استان مازندران است.  

نایب رئیس کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: دو مخدر شیشه و هروئین جزو نخستین 
موادمصرفى معتادان کشور هستند و آمار در صدر بودن 

تریاك صحت ندارد.
محمد کاظمى افزود: آمارى که اخیراً از ســوى ســتاد 
مبارزه با موادمخدر مبنى بر در صدر بودن مصرف تریاك 
منتشر شده صحت ندارد؛ زیرا مصرف مخدر تریاك براى 
معتادان بسیار پرهزینه و گران بوده و همچنین نیازمند 
فراهم کردن مقدمات بســیارى اســت که بعید به نظر 
مى رسد فرد مصرف کننده رنج آماده سازى تریاك براى 

مصرف را تحمل کند.
نایب رئیس کمیسیون قضائ ى و حقوقى مجلس شوراى 
اسالمى تصریح کرد: از آنجا که ساخت، تهیه و دسترسى 

به مخدر شیشه بسیار آسان و نســبت به سایر مخدرها 
کم هزینه تر است و فرد معتاد براى مصرف این ماده به 
مقدمات و آماده سازى تدارکات خاصى نیاز ندارد، اغلب 
مصرف کنندگان موادمخدر در شرایط فعلى این ماده را 

انتخاب و استعمال مى کنند.
کاظمى ادامه داد: اگر چه مصرف هر گونه موادمخدر و 
محرك عوارض سنگینى براى فرد معتاد به دنبال دارد 
اما به عقیده درمانگران اعتیاد، پیامدهاى مصرف مخدر 
شیشه نسبت به سایر مخدرها چون مخدر تریاك بیشتر 
است؛ همچنین در میان بسیارى از مصرف کنندگان به 
ویژه جوانــان، فرد مصرف کننده شیشــه خود را داراى 
تشخص و کالس خاصى مى داند و این امر یکى دیگر از 

دالیل گرایش افراد به استعمال این مخدر است.

«چیره دســت در گســتره  قابل توجهى از تکنیک ها و 
حوزه هاى متفاوت ریاضى، او تجســم ترکیبى کمیاب 
اســت از توانایى تکنیکى، بلندپروازى جسورانه، بینش 

وسیع و کنجکاوى ژرف.»
 ایــن توصیف رســمى کمیته مــدال فیلــدز از مریم 
میرزاخانى اســت؛ ریاضیدان ایرانى و اســتاد دانشگاه 
استنفورد که این جایزه مهم، مشهور به نوبل ریاضیات 
را برده اســت. مدال فیلدز باالترین جایزه اى است که 
یک ریاضیدان مى توانــد دریافت کند. اهمیت تعلق آن 
به مریم میرزاخانى از آنجا بیشتر مى شود که او نخستین 
زنى است که از آغاز اهداى مدال فیلدز و تاریخ 78 ساله 

آن، به این مدال دست یافته است. 
حســن روحانى رئیس جمهورى ایران در آن زمان طى 
پیامى که در وبســایت رســمى نهاد ریاست جمهورى 
منتشر شــد، موفقیت مریم میرزاخانى را تبریک گفت 

و در پیام خود نوشت: «امروز ایرانیان مى توانند به خود 
ببالند که اولین زن برنده جایزه فیلدز هموطن آنان است؛ 

آرى باید که شایستگان بر صدر نشینند و قدر ببینند.»

یک خبر ناراحت کننده
انتشــار خبر ابتالى مریم میرزا خانــى ریاضیدان نابغه 
ایرانى به بیمارى سرطان موجب تأسف کسانى شده که 
او را مى شناسند یا نمى شناختند و با این خبر شناختند. 
خبر را اول بار خبرگزارى «مهر» روز چهارشــنبه هفته 
گذشــته روى خروجى خود قرار داد و رسانه هاى دیگر 
بازنشر کردند و برخى روزنامه هاى صبح پنج شنبه هم 

به آن آب و تاب دادند.
 تارنماى «ساعت 24» اما آورده اســت: این خبر هیچ 
منبــع خارجى ندارد و فقــط ویکى پدیاى فارســى به 
آن اشــاره کرده اســت. برپایه این گزارش، خبر با دو 

منبع ذکر شــده اســت؛ یک منبع که  مربوط به سال 
2014 و زندگینامه اوســت و  مضمونــى در این زمینه 
ندارد. منبع دوم هم بخش اخبار گروه ریاضى دانشگاه 
استنفورد است و در آن نیز چنین خبرى دیده نمى شود. 
تارنماى ساعت 24 بر این اســاس نتیجه گرفته «خبر 
ســرطان میرزاخانى به احتمال زیاد بى پایه اســت». 
پایگاه اطالع رســانى عصر ایران نوشــته: همین که 
این ســایت هم قید «به احتمال زیاد» را آورده به این 
معنى اســت که همان گونه که با قطعیت نمى توان از 
ابتالى مریم میرزا خانى به سرطان خبر داد با قاطعیت 
نیز نمى توان تکذیــب کرد زیرا چه بســا از یک منبع 
خانوادگى یا بیمارســتانى یا آزمایشگاهى این خبر درز 

کرده باشد.  
در خبر «مهر» که رسانه هاى دیگر بازنشر کردند چنین 

آمده است:

«مریم میرزاخانى، ریاضیدان ایرانى و اســتاد دانشگاه 
استنفورد با بیمارى سرطان دست و پنجه نرم مى کند. 
او هم اکنون به دلیل بیمارى ســرطان در بیمارســتان 
به ســر مى برد.  یکى از نزدیــکان وى از وخیم بودن 
بیمارى این دانشمند ایرانى خبر داد و گفت: هم اکنون 
مریــم میرزاخانى به دلیل بیمارى ســرطان در یکى از

 بیمارستان هاى آ مریکا بسترى شده است.» 

مریم میرزاخانى کیست؟
مریم میرزاخانــى متولد13 اردیبهشــت 1356، تهران، 
ریاضى دان ایرانى و استاد دانشــگاه استنفورد است. وى 
در سال 2014 بخاطر کار بر «دینامیک و هندسه سطوح 
ریمانى و فضاهاى پیمانه اى آنها» برنده مدال فیلدز شد 
که باالترین جایزه در ریاضیات اســت. [و چنان اعتبارى 
دارد که اصطالح نوبل ریاضى درباره آن به کار مى رود.]  
وى در عین حال  نخستین زن و نخســتین ایرانى برنده 

مدال فیلدز است.  
میرزاخانــى در دوران تحصیل در دبیرســتان فرزانگان 
تهران، برنده مدال طــالى المپیاد جهانــى ریاضى در 
ســال هاى 1994 (هنگ کنگ) و 1995 (کانادا) شــد و 
در این سال به عنوان نخســتین دانش آموز ایرانى جایزه 
نمره کامل شــد. وى نخســتین دخترى بود که به تیم 
المپیاد ریاضى ایران راه یافت؛ نخســتین دخترى بود که 
در المپیاد ریاضى ایران طال گرفت؛ نخســتین کسى بود 
که دو سال مدال طال گرفت و نخستین فردى بود که در 
آزمون المپیاد ریاضى جهانى نمره کامل گرفت. سپس در 
سال 1999 کارشناسى خود را در رشته ریاضى از دانشگاه 
شریف و دکتراى خود را در سال 2004 از دانشگاه هاروارد 
به سرپرســتى «کورتیس مک مولن» از برندگان مدال 

فیلدز گرفت.
از مریم میرزاخانى به عنوان یکى از ده ذهِن جوان برگزیده 
سال 2005 از سوى نشریه «پاپیوالر ساینس»  در آمریکا 
و ذهن برتر در رشــته ریاضیات تجلیل شــد. میرزاخانى 
برنده جوایزى چون جایزه ستر از انجمن ریاضى آمریکا 
در ســال 2013، جایزه کلى و مدال فیلدز در سال 2014 
اســت. وى از یازدهم شــهریور ماه 1387 (اول سپتامبر 
2008) در دانشگاه اســتنفورد استاد دانشگاه و پژوهشگر 
رشته ریاضیات اســت. پیش از این، او اســتاد دانشگاه 

پرینستون بود.

معاون وزیر بهداشــت گفت: اصــالح قیمت  داروهاى 
داخلى و کاهش نرخ داروهــاى وارداتى رضایت مردم 
را در پى داشته اســت، همچنین مردم 300 میلیون بار 
به داروخانــه مراجعه کرده و هفت میلیون بســترى در 

بیمارستان ها داشته  اند.
رسول دیناروند در خصوص تأمین دارو در سطح کشور 
توضیــح داد: ممکن اســت حافظه برخــى به صورت 
کوتاه مدت  عمل کند و یادشــان رفته باشد که برخى 
مســئوالن اعالم مى کردند که دســت قاچاقچیان را 
براى واردات دارو مى بوســیم و تعــدادى از این افراد 
براى وارد کــردن دارو بــه کشــور از واردکننده هاى 

کاغذ کمــک مى گرفتند که خوشــبختانه بــا تدابیر 
صورت گرفته مشــکل کمبود دارویى در کشــور حل

 شده است.
وى افزود: در ســال 91 نزدیک بــه 1/2 میلیارد دالر 
واردات دارو در کشور داشــتیم که آن زمان اوج بحران 
دارویى کشور بوده است و در سال 92 یک میلیارد و 360 
میلیون دالر صرف هزینه واردات دارو شده که در نیمه 
آن سال که دولت تدبیر و امید روى کار آمد این بحران 

همچنان وجود داشت. 
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: خوشبختانه در سال 
93 واردات دارو به زیر یک میلیارد دالر رسید و در سال 

94 میزان واردات مقدارى باالتــر از یک میلیارد دالر 
بوده است. 

دیناروند با اشــاره به موضوع واردات ســرم در کشور 
توضیح داد: در سال 91 به دلیل ضعف مدیریت در تنظیم 
بازار و پیشگیرى از بروز کمبودها مجبور به واردات دارو 
شدیم و در آن زمان سیاست هاى درمانى دنبال مى شد. 
وى افزود: برخى به ما انتقاد مى کنند که چرا در ســال 
95 واردات سرم به کشور داشتیم که باید در جواب آنها 
گفت اگر این اقدام صورت نمى گرفت کشــور با بحران 
شدیدى روبه رو مى شد و کارشناسان سازمان غذا و دارو 
از بهمن ماه به فکر تأمین دارو براى تابستان 96 بوده اند. 

منابع داخلى تأیید کرده اند، منابع خارجى هنوز نه

سرطان دختر نابغه ایرانى شایعه است؟

چالش سرویس بهداشتى در آثار جهانى ایرانى

ماجراى بوسیدن دست قاچاقچیان دارو توسط مسئوالن

برداشت هندوانه 
25کیلویى 

در آمل!

آمار ستاد مبارزه با موادمخدر تکذیب شد
تریاك درصدر مخدرهاى مصرفى نیست

انتقال آب از ترکیه 
به دریاچه ارومیه 
به صالح نیست
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نماینده مبارکه،  سخنگوى 
فراکسیون زنان مجلس شد

زهرا سـعیدى مبارکه با رأى اعضا براى دومین سال 
پیاپى به عنوان سخنگوى فراکسـیون زنان مجلس 

در اجالس دوم انتخاب شد.
نماینـده مـردم مبارکـه در مجلـس گفـت: پروانـه 
سلحشورى به عنوان رئیس، فاطمه ذوالقدر و سمیه 
محمودى به عنوان نواب اول و دوم فراکسیون زنان 

مجلس انتخاب شدند.
وى تصریـح کـرد: همچنیـن ناهیـد تاج الدیـن و 
خدیجـه ربیعـى بـه عنـوان دبیـر دوم مشـخص 

شدند.

تولید20تن قطعات فوالدى 
در دهاقان

مدیراداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان دهاقان 
گفـت: 20تـن قطعـات فـوالدى در دهاقـان تولید 
مى شود وبرخى از ارگان هاى خدمت رسان به یارى 
واحدهاى تولیدى و سرمایه گذاران نمى آیند و سرراه 
آنها سـنگ اندازى مـى کنند که موجـب راکد بودن 

واحدهاى تولیدى و فرار سرمایه گذاران شده است.

آغاز اعزام 
کاروان هاى راهیان نور 

اعـزام 12 هـزار نفـر از اسـتان اصفهان بـه مناطق 
عملیاتى غرب کشور آغاز شد.

جانشـین سـازمان اردویى راهیان نور و گردشگرى 
سـپاه صاحـب الزمان(عج) اسـتان اصفهـان گفت: 
این افراد در قالب 270دسـتگاه اتوبـوس به مناطق 
عملیاتى غرب کشـور شـامل باشـگاه افسـران،تپه 
ا...اکبر،یادمان شـهداى ابوالحسـن و سـنندج اعزام 

مى شوند.
مهدى اکبرى افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و 
آشناکردن نسل جوان با دوران دفاع مقدس از اهداف 
برگزارى اردوى راهیان نور است.وى گفت: تا اواسط 
شهریور هر روز پنج دسـتگاه اتوبوس به این مناطق 

عملیاتى اعزام مى شود.

شرایط جدید بازنشستگى 
بیمه شدگان روستایى 

کشـاورزان،  اجتماعـى  بیمـه  صنـدوق  مدیـر 
روسـتاییان و عشـایر اسـتان اصفهان گفت: جامعه 
روسـتایى عشـایر و سـاکنان شـهرهاى بـا جمعیت 
کمتـر از 20 هـزار نفر عضو ایـن صندوق بـا حداقل 
ده سـال سـابقه پرداخـت بیمـه و 70 سـال سـن 
مـى توانند درخواسـت بازنشسـتگى پیـش از موعد 

بدهند.
عماد اسـتکى اظهار داشت: کشـاورزان، روستاییان، 
عشـایر و سـاکنان شـهرهاى با جمعیت کمتر از 20 
هزار نفر هم با سـن باالى 50 سال تا 30 تیر فرصت 
دارنـد بـراى عضویـت در صنـدوق بیمـه اجتماعى 
کشاورزان، روسـتاییان و عشـایر به 204 کارگزارى 
صندوق مراجعه کنند. وى گفت: متقاضیان مى توانند 
براى ثبت نام به آدرس اصفهان، خیابان نظر غربى، 

 سازمان بیمه عشایر روستایى مراجعه کنند.

تعطیلى 60 مدرسه در استان 
بر اثر نشست زمین

مدیر کل نوسـازى و تجهیز مدارس استان اصفهان 
اظهار داشـت: بر اثر خشکسـالى و نشست زمین 60 

مدرسه این استان تعطیل شده است.
محمد حسـین سـجاد افزود: این مدارس بیشـتر در 
شهرهاى زرین شهر، فالورجان، پیربکران و برخوار 
هسـتند و دانش آموزان آنها به مکان هاى آموزشى 

دیگر منتقل شدند.
وى با اشـاره به اولویت تخصیص اعتبارات سازمان 
نوسـازى بـه تعهـدات و تجهیـز مـدارس در سـال 
جارى گفـت: بنیاد برکـت تاکنون بیـش از 50 طرح 
آموزشـى با اعتبارى افزون به 350 میلیـارد ریال در 
اسـتان اصفهان اجرا  کرده و به بهره بردارى رسانده 

است. 

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
اصفهان طى ســال هاى اخیر میزبان جمعیت هاى ملى 

اروپایى، آسیایى و آفریقایى بوده است.
محســن مؤمنى اظهار داشــت: با توجه به ظرفیت ها و 
امکانات و توان امــدادى جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان، در سال هاى اخیر بسیارى از مقامات و مسئوالن 
جمعیت هاى ملى کشورهاى اروپایى، آسیایى و آفریقایى 
به منظور بازدید از این امکانات و توانمندى ها به اصفهان 
سفر کردند.وى بیان داشــت: بازدید مسئوالن جمعیت 
هالل احمر کشورهاى مختلف به اصفهان و بازدید از روند 
عملکرد جمعیت هالل احمر اصفهان باعث شد که خواهان 

گسترش همکارى هاى مشترك فى مابین بوده اند که از 
مهمترین آنها مى توان به انعقاد توافقنامه خواهر خواندگى 
بین این جمعیت و صلیب سرخ فلورانس ایتالیا اشاره کرد.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از سفر 
«فین جارل رود»، معاون دبیر کل فدراسیون بین المللى 
صلیب ســرخ و هالل احمر به اصفهان خبر داد و گفت: 
در این بازدید معــاون دبیر کل فدراســیون بین المللى 
صلیب ســرخ و هالل احمر یکــى از مهمترین وظایف 
جمعیت هاى ملى را ارائه آموزش هاى الزم به مردم و نیز 
ارائه آموزش هاى تخصصــى به تیم هاى امدادى جهت 

پاسخگویى به سوانح دانست.

رئیس سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان گفت: 
تاکنون 115 هــزار ُتن گندم و 38 هــزار و 200 ُتن جو 
به روش تضمینى از کشــاورزان این اســتان خریدارى 

شده است.
محسن کریمیان افزود: در این زمینه 118 هزار میلیارد 
ریال به گندمکاران این اســتان پرداخت شــده است. 
وى بیان کرد: در ســال زراعى جارى 62 هزار هکتار از 
زمین هاى کشاورزى استان به کشــت گندم آبى و در 
حدود 21 هزار هکتار از این زمین ها به کشت گندم دیم 

اختصاص یافته است. 
کریمیان اعالم کرد: در حال حاضر ده رقم گندم در استان 

اصفهان کشت مى شــود. وى اضافه کرد: همچنین در 
حدود 39 هزار هکتار از زمین هاى اســتان اصفهان به 
کشــت جو آبى و هزار و 500 هکتار به کشــت جو دیم 

اختصاص دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در ادامه 
گفت: قیمت تضمینى حبوبات در شــرایطى که سالم، 
درجه یک و بدون هرگونه موارد خارجى در کیسه  هاى 
50 کیلوگرمى باشــد، براى هر کیلوگرم نخود دو هزار و 
685 تومان، لوبیا چیتى دو هزار و 610 تومان، لوبیا سفید 
دو هزار و 609 تومان، لوبیا قرمز دو هزار و 494 تومان و 

عدس دو هزار و 883 تومان است.

اصفهان؛ میزبان هالل احمر 
اروپا، آسیا و آفریقا

خریدارى 153هزار ُتن گندم و 
جو از کشاورزان اصفهان 

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان از 
ایجاد بیش از 25 هزار اشتغال جدید در شهرك ها و نواحى 
صنعتى استان اصفهان در دو سال آینده به واسطه بهره 

بردارى از پروژه هاى تولیدى و صنعتى خبر داد.
محمد جواد بگى توسعه تولید محصوالت دانش بنیان، 
صادرات گرا و رقابت پذیر را از اولویت هاى اصلى کشور 
عنوان کرد و گفت: در دولت یازدهم با امضاى بیش ازهزار 
و 200 قرارداد واگذارى با مســاحت 600 هکتار زمین به 
سرمایه گذاران در شــهرك ها و نواحى صنعتى استان، 
گام هاى مؤثرى در جهت توســعه صنعتى و فراصنعتى 

استان برداشته شد که با بهره بردارى از واحدهاى تولیدى 
حاصل از قراردادهاى فوق، زمینه اشتغال بیش از 25 هزار 
نفر از جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهى در شهرك ها 

و نواحى صنعتى کشور فراهم خواهد شد.  
وى با تقدیر از تالش فعاالن بخش هاى مختلف تولیدى 
کشور که در سال هاى اخیر با مقاومت در برابر مشکالت 
ناشــى از تحریم، رکود و... توانستند زمینه ایجاد اشتغال 
مناسب و رشــد صنعتى کشــور را فراهم نمایند، افزود: 
ان شاءا...شاهد توسعه اشــتغال و معیشت شهروندان در 
جهت تحقق اقتصاد مقاومتى، تولید و اشتغال خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 
توسعه زیرســاخت هاى الزم جهت ســرمایه گذارى 
در شــهرك ها و نواحى صنعتى اســتان و همچنین ح

مایت هاى معنوى از فعــاالن این بخش مانند برگزارى 
تورهاى صنعتى و نمایشگاهى و آموزش مدیران و کارکنان 
مستقر در شهرك هاى صنعتى را از اقدامات این شرکت 
در سال هاى اخیر عنوان کرد و بیان داشت: بدون شک در 
دولت دوازدهم شاهد استمرار این فعالیت ها و تالش در 
جهت افزایش خدمت رســانى به شرکت هاى تولیدى و 
صنعتى مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى خواهیم بود.

طى 2 سال آینده محقق مى شود؛

ایجاد 25هزار اشتغال جدید 
در شهرك هاى صنعتى اصفهان

در گرد همایــى دبیران اجرایى خانه هاى کارگر سراســر 
کشور، مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان اذعان 
داشت: پزشکان در قالب طرح تحول سالمت مورد توجه 
قرار گرفتند ولى در این دولت مسئولین درمانى در سازمان 
تأمین اجتماعى از جمله شــخص مدیر عامل و بسیارى از 
مسئولین مثل بنده به عنوان یک متخصص، از یک پزشک 
عمومى کمتر دریافتى داریم و هیچ امکانات خاصى هم از 
این سازمان استفاده نکرده ایم ،که مصداق مدیریت جهادى 

مد نظر رهبرى است.
به گزارش روابط عمومى مدیریت درمان تأمین اجتماعى 
استان اصفهان، على اعتصام پور برخى اقدامات مدیریت 
درمان از جمله ساخت بخشNICU، بازسازى بخش داخلى، 
بازســازى اورژانس، ارتقاى هتلینگ، آشپزخانه صنعتى، 
احداث پارك کودك، نمازخانه، سالن جلسات و پلى کلینیک 
5000 مترى در بیمارســتان دکتر غرضى، بازسازى مرکز 
آموزش و پژوهش فردوسى، افتتاح مرکز پژوهش هاى رفاه 
و سالمت و بازسازى مرکز کمیسیون هاى پزشکى، احداث 
پلى کلینیک امام محمد باقر(ع)نجف آباد و درمانگاه رهنان، 
مهیا نمودن 32 هزار متر زمین جهت احداث بیمارســتان 
میالد، تجمیع 52 هزار پرونده دیابتى در استان همراه با 200 

ساعت آموزش مدون براى پزشکان رابط دیابت، راه اندازى 
 ،HIS فیبر نورى در کل مراکز، تجهیز مراکز به سیســتم
نظارت اورژانس به بیمارستان از طریق دوربین هاى مدار 

بسته و...  را بر شمرد.
پلى کلینیک دکتر غرضى و کمیســیون هاى پزشکى، دو 
مرکزى اســت که به گفته مدیر درمان اصفهان روز پنج 
شنبه همزمان با هفته تأمین اجتماعى با حضور مدیر عامل 

سازمان افتتاح شد.
معاون دبیر کل و مسئول امور شهرستان هاى خانه کارگر 
هم در این گردهمایى ضمن بیان اینکه استان اصفهان در 
بسیارى از مسائل پیشگام و پیشــرو بوده است، گفت : در 

سطح کالن شاهد انقالبى در حوزه درمان هستیم.
صادقى افزود: در هتلینگ بیمارستان هاى تأمین اجتماعى 
انقالبى اتفاق افتاده و امید اســت شــاهد این باشیم که با 

بیمارستان هاى بخش خصوصى قابل رقابت باشد.
وى در ادامه گفت: همه موظفیم از سازمان تأمین اجتماعى 
حمایت کنیم و از طرفى هم مطالبه گرانه با آن برخورد کنیم. 
صادقى افزود: در حال حاضر که سازمان در ریل اصلى خود 
قرار گرفته باید مراقبت جــدى و حمایت همه جانبه از این 

 مدیران جهادى صورت گیرد.

تحقق مدیریت جهادى در سازمان تأمین اجتماعى

جانشــین پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی 
انتظامی اســتان گفت: با الکترونیکی شدن ثبت 
تخلفات رانندگی در معابر شهري و برون شهري 
شاهد کاهش چشــمگیر اعتراضات مردمی به 
تخلفات رانندگی خود نسبت به گذشته هستیم. 

ســرهنگ علیرضا جان نثاري اظهار داشت: در 
شهرك آزمایش پلیس راهور استان شورایی براي 
رسیدگی به اعتراضات مردمی نسبت به تخلفات 
رانندگی خود قرار دارد که این شــورا متشکل از 
یک قاضی دادگســتري، یک کارشناس پلیس 

راهور و یک مأمور ثبت است.
وي افزود: کســانی که ادعا دارنــد تخلفی که 
برایشــان ثبت شــده را انجام نداده اند و جریمه 
اشتباهی براي آنان صادر شده، می توانند به این 
شورا مراجعه و اعتراض خود را اعالم کنند که در 
صورت بررسی و اثبات ادعاي آنان، تخلف مذکور 
باطل و در سیســتم هم ثبت می شــود که فرد، 

جریمه را پرداخت نکند.
این مقام مسئول با بیان اینکه شوراي مذکور به 

تمام اعتراضات مردم رســیدگی می کند، گفت: 
البته اعتراض هایی که مربــوط به ثبت تخلف 
توســط دوربین است قابل بررســی نیستند چرا 
که اســناد و مدارك و عکس آن موجود اســت 
و می توانیم این اســناد را به فرد معترض نشان 

بدهیم.
جانشین رئیس پلیس راهور استان با بیان اینکه 
دوربین اشتباه نمی کند، گفت: از زمانی که ثبت 
تخلفات رانندگی در معابر شهري و برون شهري 
الکترونیکی شده است، شاهد کاهش چشمگیر 
اعتراضات مردمی به تخلفات رانندگی خود نسبت 

به گذشته هستیم.
وي افــزود: نصب دوربین در تقاطــع ها و معابر 
شهري باعث شده جلوي برخی از تخلفات بسیار 
مهم مانند تخلف ســرعت، عبور از چراغ قرمز و 
عبور از پیاده رو گرفته شود و به همین جهت سعی 
می کنیم از مأموران در تقاطع ها کمتر اســتفاده 
کنیم و بیشتر از آنان در رفع ترافیک و رسیدگی 

سریع به تصادفات بهره ببریم.

کاهش  اعتراضات مردمی 
به تخلفات رانندگی

مدیر کل امور اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى 
اصفهان گفت: براى اجراى طرح هاى مقابله با 
حاشیه نشینى در استان اصفهان 20 میلیارد ریال 

اختصاص یافت.
محمــود ابراهیمــى اظهــار داشــت: ســال 
گذشــته نیــز چهــار میلیــارد و 800 میلیون 
تومان براى این طــرح ها اختصــاص یافت و 
در بیــن شــهرهاى اســتان اصفهــان توزیع
 شد.وى افزود: ســال گذشــته ده جلسه با 50 
مصوبه در راســتاى مقابله با حاشــیه نشینى در 

استان برگزار شد.
ابراهیمى گفــت: طالق، مصرف مــواد مخدر، 
حاشــیه نشینى و فســاد و فحشــا از مهمترین 
چالش هاى اجتماعى و فرهنگى استان محسوب 

مى شود.
مدیر کل امور اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى 
اصفهان با بیان اینکه در اســتان در حال برنامه 
ریزى در زمینه پیشــگیرى از طالق هســتیم، 
افــزود: اســتفاده از کارشناســان و انعقــاد 
تفاهمنامه بین دســتگاه هــاى مربوطه و انجام 

کار محلــه محــور و درگیر کردن خانــواده ها
در برنامــه هــااز جمله اقــدام هاى در دســت 

اجراست.
وى بااشــاره به اینکه طالق به عنــوان یکى از 
اصلى ترین چالش اجتماعى در استان اصفهان 
مطرح اســت، گفت: طرح پنج ســاله مقابله با 
طالق با حضور 30 دســتگاه در استان اصفهان 

اجرا خواهد شد.
مدیر کل امور اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى 
اصفهان با بیان اینکه دستگاه ها به نوعى اقداماتى 
را براى کاهش طالق در اســتان انجام داده اند، 
افزود:در این طرح ده دستگاه اصلى و 20 دستگاه 
معین در زمینه مقابله با طــالق فعالیت خواهند 

کرد.
وى با اشــاره به اینکه اصفهــان در طالق رتبه 
هجدهم، در اعتیــاد رتبه نوزدهم و در حاشــیه 
نشینى رتبه بیستم کشور را دارد، گفت: وضعیت 
اســتان اصفهان از نظر آســیب هاى اجتماعى 
خاص است و باید متناسب با این وضعیت مسائل 

را بررسى کنیم.

اختصاص 20میلیارد ریال 
براى پیشگیرى از حاشیه نشینى در اصفهان  

تکنســین هاى فوریت هاى پزشــکى اصفهان 
که براى انجــام یک مأموریت بــه محل حادثه 
اعزام شده بودند، در حین انجام وظیفه، گرفتار دو 
سارق شدند و آنها با چاقو به این دو امدادگر حمله 

کردند.
یک واحــد امــدادى از فوریت هاى پزشــکى 
شــهر اصفهــان بــراى انجــام مأموریت به 
اتوبان صیاد شــیرازى، ورودى بــاغ غدیر اعزام 

شد.
براســاس این گزارش، دو نفر موتورســوار دچار 
حادثه شده بودند اما با وجود اینکه تکنسین هاى 
اورژانس براى انتقال آنها به بیمارســتان اصرار 
داشــتند، مصدومان به علت مفقود شدن تلفن 
همراه یکى از آنها در صحنه حادثه از سوار شدن 
به آمبوالنس امتناع  کرده و تنها وسایل شخصى 
خود از جمله لپ تاپ را داخل کابین گذاشته بودند.
ناگهان تکنسین هاى واحد امدادى، متوجه شدند 
که فردى با ورود به خودرو، قصد سرقت وسایل 

مصدومــان و آمبوالنــس را دارد، هنگامى که 
تکنســین هاى اورژانس براى ممانعت از دزدى 
سارقان اقدام کردند، سارقان با تکیسین ها درگیر 
شده و یکى از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

 در همیــن زمــان، مصدومــان کــه از جریان 
مطلع شــده بودنــد، به ســمت ســارقان رفته 
و با آنهــا درگیر شــدند و ســارقان بــا چاقو و 
قــداره بــه آنها حملــه کردنــد و قصــد چاقو 
زدن به تکنســین  اورژانس را داشــتند که وى 
از خود دفاع کرد و مانع آســیب رســیدن به خود

 شد.
سپس تکنسین ها با ورود به آمبوالنس از صحنه 
گریختند و مجدداً به صحنه حادثه بازگشــتند تا 

مصدومان را به بیمارستان منتقل کنند.
به گفته تکنسین هاى اورژانس، در همین فاصله 
ســارقان، موتورســیکلت مصدومان را سرقت 
کردند و آن را در خیابان مشــتاق اصفهان آتش 

زدند.

 موتور مصدومان آتش زده شد!

فرمانده انتظامى اســتان فارس گفت: ســارق تک رو 
بانک هاى اصفهان و شــیراز به 22 سرقت مسلحانه از 

بانک در 11 سال اعتراف کرد.
سردار احمد على گودرزى با اشاره به جزئیات دستگیرى 
این ســارق مســلح، بیان کرد: درجرم یابــى پرونده 
سارق مسلح بانک هاى شــیراز و اصفهان با روش هاى 
مختلف کشــف علمى جرم و با اســتفاده از تجربیات 
کارآگاهان مجرب پلیس آگاهى فارس، خصوصیات و 
ویژگى هاى متهم بررســى و مورد ارزیابى قرار گرفت 
که این سارق حرفه اى به سرقت هاى مسلحانه بانک ها 
از سال 84 تا ســال 95 در اصفهان و شــیراز اعتراف 

کرد.
وى افزود: با توجه به واکاوى پرونده، این سارق مسلح از 
هوش هیجانى بسیار باال، توانایى و مهارت در مکاتبات، 
حرفه اى بودن در جعل اســناد و مدارك و جعل عنوان 
(قضات دادگاه ها، مأموران نیروى انتظامى و مأموران 
دولتى) براى ارتکاب جرائم، تک رو بودن براى ارتکاب 
سرقت هاى مسلحانه، آشــنایى به سیستم هاى بانکى 
و ابتکار و خالقیــت در تغییر چهــره و گریم برخوردار

بود.
سردار گودرزى با اشــاره به اینکه این سارق خونسرد، 
تبحر خاصى در سرقت خودرو با ابزار فنى داشت، تصریح 
کرد: در بررسى اسناد و مدارك کشف شده، مأموران به 
کارت خودروى نیمه ســوخته برخورد کردند که پس از 
اقدامات فنى و علمى مشخص شد متهم در سال 84 یک 
دســتگاه پژو پارس را در استان اصفهان سرقت کرده و 

با همان خودرو اقدام به سرقت هاى مسلحانه مى کرد.
فرمانده انتظامى استان فارس اظهار داشت: با توجه به 
مســتندات موجود و بازجویى فنى، این سارق حرفه اى 
لب به اعتراف گشــود و  به ده فقره ســرقت مسلحانه 
از بانک هاى اصفهان با همان خودروى مســروقه،در 

فواصل سال هاى 84، 85 و 86 اقرار کرد.

حمله سارقان اوباش به تکنسین هاى اورژانس اصفهان

اعتراف سارق مسلح بانک هاى 
شیراز و اصفهان به 22 سرقت
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تأیید صحت انتخابات 
شوراى شهر بهارستان 

سخنگوى هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات شوراها 
از اعزام بازرسان ویژه به کرمان براى بررسى صحت 
انتخابات شـوراها خبر داد. فرهاد تجرى با اشـاره به 
آخرین نتایج بررسـى شـکایات واصله به این هیئت 
پیرامون انتخابات شوراها،ضمن اعالم تأیید صحت 
انتخابات شـوراها در شـهر بهارسـتان از توابع استان 
اصفهان تصریح کرد: براساس تصمیم هیئت مرکزى 
نظارت بر انتخابات شوراها با بازشمارى آراء انتخابات  

در بهارستان، صحت شمارش آراء اعالم مى شود.

آغاز سنگفرش شدن دوباره 
چهارباغ از مرداد ماه 

مدیر منطقه 3 شـهردارى اصفهان گفت: سنگفرش 
فاز دوم چهار بـاغ عباسـى در مرداد ماه سـال جارى 

آغاز مى شود. 
حسین کارگر اظهارداشت: عملیات اجرایى سنگفرش 
چهارباغ عباسـى در چهار فاز و با اعتبـار دو میلیارد و 
700 میلیون تومان پیش بینى شـده است.وى ادامه 
داد: عملیات اجرایى سـنگفرش فاز دوم ضلع شرقى 
چهارباغ عباسـى نیز از خیابان شـیخ بهایى تا خیابان 

آمادگاه در مرداد ماه سال جارى آغاز مى شود.

توربین هاى انتقال نفت مارون 
به اصفهان جانى تازه گرفت

با ورود محورهاى کمپرسـور GGT به کشـور، یکى 
از توربیـن هاى سـولزر فعـال در مراکز انتقـال نفت 

مارون – اصفهان جانى تازه گرفت.
مجتبى بشارتیان، مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران- منطقه اصفهـان در این خصوص گفت: 
پس از رفـع تحریم هـا و ایجاد شـرایط ورود قطعات 
حساس توربین هاى سولزر به کشور، مسئولین شرکت 
با برگزارى چندین جلسـه تخصصى با مسئولین این 
شـرکت سوئیسـى در تهران و اصفهان در خصوص 
تأمین قطعات این نوع از توربین هاى مورد نیاز صنعت 

انتقال نفت به تفاهم رسیدند.
وى افزود: بر همین اساس دو دسـتگاه از محورهاى 
اصلى توربین سـولزر وارد کشور شـد که از این تعداد 
یکى از این محورها توسـط متخصصیـن با موفقیت 
بر روى توربین شماره 3 مرکز انتقال نفت شهید بدیع 
صنایع رامهرمز نصب شد و در حال حاضر با وضعیت 

مطلوب در مدار بهره بردارى قرار دارد.

«پیرمرد، بقچه، دوچرخه» 
به تاالر هنر مى آید

نمایش «پیرمـرد، بقچـه، دوچرخه» به نویسـندگى 
محمدرضا آریان فـر و کارگردانى پیمان کریمى، 24 
تیر ماه(امروز) در تاالر هنر اصفهان روى صحنه مى 
رود. پیمان کریمى، کارگردان این نمایش گفت: این 
نمایش از 24 تا26 تیرماه در دو سالن کوچک و بزرگ 

تاالرهنر اصفهان برگزار مى شود.

اصفهان، پیش قدم در راه اندازى 
دانشگاه علمى کاربردى

رئیس دانشـگاه جامع علمى کاربردى کشـور در سـفر 
به شـاهین شـهر  ودر گردهمایـى رؤسـاى واحدهاى 
دانشـگاهى جامع علمـى کاربردى اسـتان گفـت: در 
برنامـه ششـم توسـعه راه انـدازى دانشـگاه هـاى 
بین المللى جامع علمى کاربردى  پیش بینى شده است 
و اصفهان  به علت داشتن مراکز قوى صنعتى ومهارتى 

در این مورد پیش قدم است. 
محمد حسـین امید افزود: دانشـگاه بیـن المللى جامع 
علمى کاربردى داراى اساتید، مهارت  و دانشجویانى با 
مداراك بین المللى خواهد بود. وى در خصوص توسعه 
رشته هاى این دانشگاه در مقطع کارشناسى ارشد گفت: 
در حال حاضر 50 رشـته کارشناسـى ارشـد داریم و در 
سیاست کوتاه مدت، توسعه این رشته ها مد نظر نیست 
ولى دانشـگاه جامع علمى کاربردى از  سال 98 به بعد 
رشته هاى مهارتى مقطع کارشناسى ارشد را  با نگرش 

جدید راه اندازى خواهد کرد.

خبر

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان استان از 
اجراى موفق طرح همیار درمان در استان اصفهان خبر داد.

حمیدرضا شتابى اظهارداشــت: اهمیت ایمنى به عنوان 
مهمترین رکن و هدف نظام درمان کشور است.

وى افزود: درگیر شدن پرسنل محیطى خبره در نظارت ها و 
افزایش اثربخشى بازدیدها، استفاده از متد آموزش آبشارى 
جهت افزایش اثربخشى آموزش ها، استفاده از تجربیات 
موفق ســایر مراکز درمانى، ایجاد نوعى رقابت مثبت بین 
مراکز درمانى استان، پیگیرى رفع نواقص مراکز درمانى 
به صورت فعال، ارتقاى نسبى کّمى و کیفى ارائه خدمات و 
ترویج فرهنگ پاسخگویى و مسئولیت پذیرى در بیمارستان 

از جمله ضروریات اجراى این طرح است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان گفت: 
در این طرح هشت مرکز درمانى استان اصفهان به عنوان 
سرقطب(شش مرکز آموزشى درمانى و دو مرکز درمانى 
استان اصفهان) معرفى و سایر مراکز درمانى استان به عنوان 
زیرمجموعه بیمارستان هاى قطب تقسیم بندى شدند. وى 
یادآور شد: کارشناسان خبره اســتانى در بیمارستان هاى 
قطب و زیرمجموعه براى برگزارى کالس هاى آموزشى، 
آزمون و گزینش نهایى انتخاب شــده و چک لیست هاى 
همیار درمان با محوریت ایمنى بیمار در فاز اول تهیه شده

 است.

معاون بهره بردارى شــرکت آبفا استان اصفهان گفت: 
درحال حاضر بیش از دو هزار پمپ غیرمجاز کشف شده 
است و درصدد رسیدگى و تبدیل این پمپ ها از غیرمجاز 

به مجاز هستیم.
مجتبى قبادیان اظهار داشــت: در نظر داریم با استفاده 
از سیستم تله مترى، تله کنترل و ســامانه نجما توزیع 
عادالنه آب صورت گیرد و ادارات و دستگاه ها و مراکز 
درمانى- آموزشــى با نصب مخازن استراتژیک تبعات 

بحران کم آبى را به حداقل برسانند.
وى به کشــف پمپ هاى غیرمجاز اشــاره کرد و افزود: 
در حال حاضر بیش از دو هزار پمپ غیرمجاز در اســتان 

اصفهان کشف شده و درصدد رســیدگى و تبدیل این 
پمپ ها از نوع غیرمجاز به مجاز هستیم.

معــاون بهره بــردارى شــرکت آبفا اســتان اصفهان 
تصریح کرد: هــم اکنون در حــدود 78 درصد مصارف 
مربوط به بخش مسکونى است که در حدود 85 درصد 
مشترکین در بخش مسکونى الگوى مصرف را رعایت 

مى کنند.
قبادیــان در ادامــه گفت: در ســال جارى بــا کمبود 
7/2مترمکعب در ثانیه، آب مواجه هستیم بنابراین باید 
منابع موجود را به خوبى مدیریت، توزیع و مصرف کرد تا 

در امر خدمات رسانى خللى وارد نشود.

شناسایى 2000 پمپ 
غیر مجاز آب در اصفهان 

اجراى طرح همیار درمان در 
استان اصفهان

دیـار نصف جهـان بـراى دومین بار بـه بهانـه روز ملى 
حجـاب و عفـاف در ورق هـاى تقویـم شـاهد حضـور 
پرشـور بسـیارى از بانوان محجبـه در میدان امـام(ره) 

بود.
هرچه سـاعت به شروع مراسـم نزدیک مى شد بر تعداد 
جمعیت بانوان محجبه اى که همراه با خانواده و دوستان 
خود در میدان امام (ره) حاضر شده بودند، اضافه مى شد؛ 
بانوانى که هرکـدام یک شـاخه گل با عطـر حجاب در 
دسـت داشـتند و هر دخترى کـه حجابش کمى بـا آنها 
فرق داشت را با این هدیه براى حضور در مراسم دعوت 

مى کردند.
همچنیـن در کنار گل، پرچم سـه رنگ ایـران و عکس 
رهبر معظـم انقالب هـم در بین مردم پخش مى شـد و 
ذوق حضور آنـان را دو چندان مى کـرد، بانوان محجبه،  
از چادرى تـا مانتویى، همه آمـده بودند یک شـعار را به 
اثبـات برسـانند:«حجاب محدودیت نیسـت، مصونیت 

است.»
تمـام بانـوان و دختـران در میـدان امـام (ره) جمـع 
شـده بودنـد تـا از حجـاب خـود بـراى بدحجابـان 
و آنانکـه بـه مقابله بـا ایـن ارمغان الهـى برخاسـته اند، 

بگویند .
آرى، ایـن برنامـه تنهـا بهانـه اى بـود بـراى اثبـات 
حضـور بانـوان در اجتمـاع و اعـالم برائـت آنـان از 
هـر عاملى کـه بخواهـد ذره اى آنـان را از حفـظ عفت، 
حیـا و حجابشـان دور کنـد چراکـه زنـان ایـران خوب 
فهمیده اند حجابشـان تنها وسـیله مبارزه آنـان در برابر 
تمـام هجمه هـا و شـلیک هاى واقعى و مجـازى غربى

 است.

گزارشى از اجتماع مردمى روز حجاب و عفاف

هدیه هایى آغشته به 
عطر حجاب 

« امســال با همکارى بســیار خوب دفاتر پیشخوان 
دولت،ُپست، کافى نت ها و رسانه ها، تا پایان خردادماه 
ســال جارى 226 هزار و 107 فقره اظهارنامه مالیاتى 
مشــاغل معادل 102 درصد به صــورت الکترونیکى 
دریافت کردیم که 2 درصد از سال گذشته، بیشتر بود.»

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان در نشستى که به 
مناسبت هفته فرهنگ مالیاتى با خبرنگاران داشت، این 
مطلب را اعالم کرد و گفت: امســال 2 درصد، مؤدیان 
جدید مالیاتى بودند که خود را به سیستم مالیاتى معرفى 
کردند و با خوداظهارى، نشان دادند که حتى اگر درآمد 
صفر هم داشــته اند اعالم مى کنند تا از معافیت ها و 

بخشودگى مالیاتى، استفاده کنند.
مراد امیرى با بیان اینکه سال 96، سال بسیار خوبى براى 
امور مالیاتى استان اصفهان در دریافت اظهارنامه مالیاتى 
بود، افزود: این امر در سایه تعامل مؤدیان مالیاتى، سال 
ویژه اى بود و بدینسان پرونده مشاغل در امور مالیاتى 

استان بسته شد.
وى گفت: آخرین مهلت تســلیم اظهارنامــه مالیاتى 
اشخاص حقوقى نیز تا پایان تیرماه سال جارى بوده و 
اشخاص حقوقى تا 31 تیرماه فرصت دارند تا اظهارنامه 

مالیاتى خود را ارسال دارند.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان اظهار داشت: از 
ابتداى ســال 95، ما در امور مالیاتى استان اصفهان با 
برگزارى جلســات مختلف با اتــاق بازرگانى، اصناف، 
فعاالن صنعت و ... قول دادیم دفاتر شرکت هاى تولیدى 
کوچک و متوسط را بپذیریم و اگر کتمان درآمدى بود 
همکاران مالیاتى على الرأس رســیدگى کنند و جرایم 
شــرکت هاى تولیدى – صنعتى و معدنى در صورت 
پرداخت اصل مالیات، 100 در صد بخشــوده شود که 
اختیار الزم نیز به معاونین تفویض شد و بر اساس قانون 
نیز تقسیط مالیات براى واحدهاى تولیدى صورت گرفت 

که این قول ها عملیاتى شد.
امیرى فعال کردن هیئت هاى حل اختالف مالیاتى را 
از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: در این راستا با تشکیل 
این هیئت ها، پرونده ها کاهش یافت و حتى بیشــتر 
درآمدهاى سال 95 از طریق پرونده هاى مورد اختالف 
میسر شــد و با اســتفاده از اختیارات قانونى ماده 238، 

پرونده ها با توافق حل شد.
وى افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتى، به ادارات مالیاتى 
ابالغ شده تا با استفاده از مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتى 

در خصوص مالیات واحدهاى کوچک و متوسط اقدام 
کنند تا تولید پایدار باشــد و در این راستا میزان مالیات 
این واحدها بر اساس اظهارنامه تسلیمى تعیین شودو در 
مورد کتمان درآمد فقط بخش کتمان شده، على الرأس 

مدنظر باشد.
امیرى واحدهاى تولیدى و گردشگرى را بیش از دیگر 
بخش ها در اســتان داراى معافیت و تشــویقات مالى 
دانست و بر اطالع رسانى و آگاهى بخشى در جامعه در 

سطح استان اصفهان تأکید کرد.
وى همچنین از سنگبرى هاى سطح استان نیز خواست 
تا اگر کارکنان اداره کل مالیاتى استان احیانًا همکارى 
الزم را با آنان ندارند اعالم کننــد تا حقى از آنان ضایع 

نشود.
امیرى اشاره اى هم به مالیات بر ارزش افزوده به ویژه 
براى اتحادیه صنف طال و جواهر داشت و گفت: اصالح 

قانون مالیات بر ارزش افزوده هــم اکنون در مجلس 
شوراى اســالمى در حال بررسى اســت و تا آن زمان، 
ما قانون مالیات بر ارزش افزوده را که به ما ابالغ شــده 

اجرا مى کنیم.
وى توضیح داد: مالیات بــر ارزش افزوده را در حقیقت 
مصرف کننده مى پردازد، ولــى علت مقاومت اتحادیه 
طال و جواهر در مقابل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، 
آن اســت که دوست ندارند سیســتم مالیاتى کشور به 
اصل سرمایه آنها ورود کند در حالى که پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده به عهده مردم اســت و ســازندگان و 

تولیدکنندگان آن را نمى پردازند.
مدیــرکل امــور مالیاتــى اســتان اصفهــان، افراد 
ممنوع الخروج مالیاتى استان اصفهان را کمتر از انگشتان 
دست ها اعالم کرد و گفت: با تعامل، مذاکره و آگاهى 
بخشى امور مالیاتى اســتان اصفهان، از شش ماه دوم 

ســال 95 تاکنون، تعداد افراد ممنوع الخروج مالیاتى 
استان به کمتر از ده نفر رسیده است.

***
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم 
با قدردانى از اقدامات اخیر امور مالیاتى استان اصفهان، 
به تشریح فعالیت هاى صنعتگران در استان پرداخت و 
گفت: امروز تغییر رویکرد وابســتگى از نفت به رویکرد 

دریافت مالیاتى صورت گرفته و بسیار مثبت است.
محمدرضا برکتین خاطرنشان کرد: در این راستا دولت 
باید سیاست هاى اقتصادى جدید خود را رونمایى کند 
و وضعیت صنعت را روشــن کند و در کوچک ســازى 

دولت بکوشد.
در این نشست معاون حسابرســى و مالیاتى اشخاص 
حقوقى امور مالیاتى اســتان اصفهان نیز به سئواالت 

خبرنگاران پاسخ گفت.

مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان اعالم کرد:

کمتر از 10 نفر ممنوع الخروج مالیاتى هستند
وزیر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعى به همـراه رئیس 
سازمان تأمین اجتماعى کشـور براى افتتاح چندین 

پروژه به اصفهان سفر کردند.
علـى ربیعـى وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعى به 
همراه سیدتقى نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین 

اجتماعى کشور  وارد اصفهان شدند. 
وزیر تعاون در سفر یک روزه خود به استان اصفهان 
بیمارسـتان حضرت فاطمـه زهـرا(س) را در نجف 
آبـاد افتتـاح کـرد. همچنین پلـى کلینیـک بزرگ 
تأمین اجتماعى اسـتان اصفهان به همراه هتلینگ 

بیمارستان غرضى اصفهان نیز افتتاح شد.
براسـاس این گـزارش، افتتـاح متمرکـز ویدئویى 
درمانـگاه گزبرخـوار، بیمارسـتان آنژیـو و هتلینگ 
بیمارستان شریعتى و کمیسیون پزشکى اصفهان در 
بیمارستان غرضى اصفهان از دیگر برنامه هاى کارى 

على ربیعى در این سفر  بود.

مدیرکل فرودگاه اصفهان گفت: بر اساس توافقات 
انجـام شـده، وزارت دفـاع و پشـتیبانى نیروهاى 
مسلح اراضى مورد نیاز را به فرودگاه اصفهان براى 

گسترش این فرودگاه اعطا خواهد کرد.
حسن امجدى اظهار داشت: این توافقات در قالب 
برنامه ستاد اقتصاد مقاومتى استان صورت گرفته 
و مقرر شده است که وزارت دفاع اراضى مورد نیاز 

را به فرودگاه اصفهان واگذار کند. 
وى ادامه داد: از آنجایى که طیب نیا (وزیر اقتصاد) 
رئیـس سـتاد اقتصـاد مقاومتـى اصفهان اسـت، 
جلسات مکررى بین نمایندگان شرکت فرودگاه ها 
و ناوبرى هوایى ایـران، نمایندگان مردم اصفهان 
در مجلـس، وزارت اقتصاد و وزارت دفاع و سـایر 
فعـاالن بخش دولتـى و خصوصـى برگـزار و در 
نهایت مقرر شـد که پـس از گزارش کارشناسـى 
اراضى مذکور، وزارت اقتصاد نسبت به تهاتر وجوه 

مربوطه اقدام کند.

معـاون بهـره بـردارى شـرکت سـهامى آب منطقه اى 
اصفهان گفـت: خروجى آب سـد زاینده رود کـه از اوایل 
تیرماه براى کشاورزان غرب اصفهان افزایش پیدا کرده 

بود،کاهش یافت.
على بصیرپور اظهار داشـت: دوره توزیع آب تیرماه براى 
غرب اصفهان تا دیروز به اتمام  رسـید و بـه همین دلیل 

خروجى سد زایند ه رود کاهش پیدا کرد.
معـاون بهره بـردارى شـرکت سـهامى آب منطقـه اى 

اصفهان دربـاره میزان کاهـش خروجى سـد زاینده رود 
تصریح کرد: درحدود 20 مترمکعب خروجى سد زاینده رود 
کمتر مى شود، یعنى میزان خروجى از 50 متر مکعب به 30 

متر مکعب کاهش پیدا مى کند.
وى گفت: خروجى سد زاینده رود مجدداً براى یک دوره 
به منظور کشـاورزى در باغـات غرب اصفهـان از اوایل 
مردادماه افزایـش مى یابد و در حال حاضـر میزان حجم 

ذخیره سد زاینده رود 372 میلیون متر مکعب است.

سفر وزیر تعاون و 
رئیس سازمان تأمین اجتماعى 

به اصفهان

تهاتر وجوه براى 
اعطاى اراضى به فرودگاه

حجم ذخیره سد 372 میلیون متر مکعب است
کاهش میزان خروجى سد زاینده رود

مســئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى بیمارستان 
الزهرا(س)اصفهان گفت: از ابتداى امسال تاکنون 56بیمار 
نیازمند عضو بــا پیوند اعضاى بیمــاران مرگ مغزى و 

داوطلبان اهدا به زندگى دوباره بازگشتند.
مریم خلیفه سلطانى افزود: در این مدت هفت عضو افراد 
مرگ مغزى نیز از اصفهان براى پیوند به بیمارستان نمازى 

شیراز ارسال شده است .

وى بااشاره به اینکه 400بیمار نیازمند همچنان در انتظار 
پیوند هســتند، گفت : دارندگان گروه خونى o بیشترین 

متقاضیان پیوند در استان هستند.
خلیفه سلطانى با اشــاره به اینکه تاکنون سه هزار نفر در 
استان کارت اهداى عضو دریافت کرده اند، افزود: داوطلبان 
اهداى عضو در استان مى توانند براى دریافت کارت اهدا به 

بیمارستان الزهرا(س)اصفهان مراجعه کنند.

شــهردار اصفهان با حضور در برنامه رادیویى «صداى 
شهر» گفت: در راستاى تالش جهادى و جهش عمرانى 
نصف جهان، پروژه هاى بزرگ شهر در حال اتمام است و 

شمارش معکوس آنها براى افتتاح آغاز شده است.
مهدى جمالى نژاد  به بهره بردارى غیررسمى از فاز سوم 
خط یک قطار شهرى اشاره و تصریح کرد: به مدت یک 
ماه تست هاى الزم در فاز ســوم قطار شهرى انجام و 

سپس از اول مردادماه مسافرگیرى انجام مى شود.
فاز سوم خط یک قطار شــهرى اصفهان صبح روز پنج 
شنبه اول تیر ماه با حضور اســتاندار، شهردار، اعضاى 

شوراى شــهر و مدیران شــهرى اصفهان به صورت 
آزمایشى راه اندازى شــد. در این مرحله، قطارشهرى با 
عبور از ایستگاه  هاى امام حســین (ع) (دروازه دولت)، 
انقالب و سى و سه پل در ایستگاه  هاى شریعتى و میدان 
آزادى (دروازه شیراز) توقف خواهد کرد. خط یک قطار 
شهرى اصفهان به طول 20 کیلومتر از شمال تا جنوب 
این کالنشهر از شهرك قدس (در شمال شهر) تا پایانه 
مسافربرى صفه (در جنوب شهر) ادامه مى یابد و داراى 
20 ایستگاه اســت. میدان آزادى، شانزدهمین ایستگاه 

این خط است.

400 بیمار در انتظار پیوند عضو

متروسوارى تا میدان آزادى از اول مرداد

عملیات آبرسانى ساوه از سد کوچرى رسماً آغاز شد
در مراسمى با حضور محسن بختیار، معاون برنامه ریزى و اقتصادى وزارت نیرو و جمعى از مسئوالن استانى و شهرستانى، 

عملیات اجرایى طرح آبرسانى ساوه از سد کوچرى رسماً آغاز شد.
 مدیر امور منابع آب شهرسـتان سـاوه گفت: این پروژه 
با هدف تأمین آب شـرب و صنعت شهرستان ساوه اجرا 
مى شود و با اجراى آن آرزوى دیرینه شهروندان ساوجى 

براى برخوردارى از آب محقق خواهد شد.
نقى بهجت بیان کـرد: طراحى خط انتقـال براى انتقال 
پیـک دبـى آب 630 لیتـر بـر ثانیه اسـت و با احتسـاب 
شـهرهاى جعفریه و دسـتجرد پیک انتقال 710 لیتر بر 

ثانیه انجام شده است.
وى به میزان آب مورد نیاز فعلى براى جمعیت شهر ساوه 
اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار جمعیتى سال 1390 آب 

مورد نیاز براى شهر ساوه 805 لیتر برثانیه است.
وى قطر لولـه هاى بـه کار رفتـه در انتقـال آب را 900 
میلیمتر بیـان کرد و افـزود: در این طرح یـک مخزن به 
حجم دو هزار متر مکعب و یک تصفیه خانه از نوع متعارف به کار رفته است و اعتبار مورد نیاز دولتى هزار میلیارد ریال و 

اعتبار مورد نیاز تهیه لوله از طریق فاینانس خارجى هزار و 300 میلیارد ریال است.

ساسان اکبرزاده
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات/هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تایخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- برابر راى شماره 139660302023000365 مورخ 1396/3/27 آقاى محمدباقر منانى(طبق سند شماره 
 17946- 32/12/3 صفحه توضیحات شناسنامه نام خانوادگى از شکرچى زاده به منانى تغییر یافته) به شماره 
شناســنامه 659 کدملى 1284472752 صادره از اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 634/60 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2946 و 2947 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 1 ثبت 
اصفهان که قسمتى مالکیت رســمى بنام متقاضى و مقدارى دیگر خریدارى عادى از خانم عذرى منانى مى 

باشد.
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/4/24 م الف: 10042 صفائى رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/104
اجراییه

شماره اجراییه:9610423731500125 شــماره پرونده: 9509983731500675 شــماره بایگانى شعبه: 
950686 مشخصات محکوم له: داود عرب مارکده فرزند عیدى محمد نشانى: اصفهان-نجف آباد-ویالشهر خ 
سرهنگ ایرانپور مجتمع هانى3واحد4 مشخصات محکوم علیهم:1.حجت امیرخانى فرزند حسینعلى به نشانى 
اصفهان شهرك کوثر ك شمشاد پ27 2.ایرج قهرمانى فرزند قهرمان به نشانى مجهول المکان. محکوم به: 
بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه شماره 9609973731500022 محکوم علیه 
ردیف اول (ایرج قهرمانى) محکوم است به حضوردریکى از دفاتراسنادرسمى و انتقال ششدانگ سندمالکیت 
بشماره ثبتى 129/790 واقع در قطعه8 نجف آباد بخش 11اصفهان به نام محکوم له اجرایى و محکوم علیه 
ردیف دوم (حجت امیرخانى) محکوم است به پرداخت هزینه دادرسى درحق محکوم له اجرایى و پرداخت مبلغ 
دویست و پنجاه هزار ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر 
دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف:5019شعبه 

پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد 4/597 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103731001624 شــماره پرونده: 9509983732201631 شماره بایگانى شعبه: 
960506 درپرونده کالســه 960506 و 960507 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد، آقاى حســین 
بابلخانى فرزند مرتضى، متهم است به ترك انفاق موضوع شکایت خانم مریم شکرالهى، نظربه اینکه متهم 
در آدرس اعالمى شناخته نشده اســت لذا وفق ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسى کیفرى به متهم ابالغ 
میگردد درجلســه مورخه 96/05/30 ســاعت9/30 صبح درشــعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد حاضر 
شــود. عدم حضور مانع از اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد.م الف:5029دفترشعبه101دادگاه کیفرى دو نجف 

آباد(101جزایى سابق) 4/590 
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103764801960 شــماره پرونده: 9509983764800637 شماره بایگانى شعبه: 
950661 خواهان ایرج دهقانى قمشانى فرزند شیرعلى دادخواستى به طرفیت خواندگان سعید شعبانى فرزند 
جواد و مجید بنگاله فرزند مرتضى به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسى و اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه وجه چک به مبلغ هشتصد و چهل و هشت میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومى 
بخش جلگه نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه عمومى بخش جلگه واقع در استان اصفهان – بخش 
جلگه – شهر هرند – میدان سردار آقا بابایى ارجاع و به کالســه 9509983764800639 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى جهت رسیدگى به اصل خواسته دوشــنبه مورخ 96/5/28 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ى ردیف اول و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خواندهى مذکور 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 گردند. دفتر 

دادگاه عمومى بخش جلگه/4/599
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103764801956 شــماره پرونده: 9509983764800639 شماره بایگانى شعبه: 
950663 خواهان  حســن ملکى کلیرى فرزند بمانعلى دادخواســتى به طرفیت خواندگان حسین شهبازى و 
مجید بنگاله فرزند مرتضى به خواســته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خســارات دادرسى و اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه وجه چک به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومى بخش 
جلگه نموده که جهت رسیدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى بخش جلگه واقع در استان اصفهان – بخش 
جلگه – شهر هرند – میدان سردار آقا بابایى ارجاع و به کالســه 9509983764800639 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى جهت رسیدگى به اصل خواسته شنبه مورخ 96/5/28 ســاعت 10 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ى ردیف اول و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خواندهى مذکور 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 گردند. دفتر 

دادگاه عمومى بخش جلگه/4/600
ابالغ راى

تاریخ 96/4/14 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف جلگه به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل 
و پرونده کالسه 6/96 تحت نظر است، شورا از توجه به جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دادخواست خواهان غالمرضا زارعان به طرفیت 
خواندگان 1- عباس صاحبى و 2- ابوالفضل عبداللهى به خواســته الزام به انتقال ســند رسمى یک دستگاه 
خودروى پراید به شماره پالك 53-983 ج 97  مدل 1394 به مبلغ 181,500,000 ریال به انضمام خسارات 
دادرسى، از توجه به مفاد دادخواست، تصویر مصدق قولنامه خرید خودرو و تصویر مصدق سند مالکیت خودرو 
استعالم صورت گرفته از اداره راهور که نشان از  مالکیت رســمى آقاى عبدالهى بر خودرو فوق دارد خواسته 
خواهان را محمول به صحت دانسته و مســتندا به مواد 219، 220 قانون مدنى و مواد 519,515,198 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم(آقاى ابوالفضل عبداللهى) به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال مالکیت خودروى متنازع فیه به نام خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت تضامنى مبلغ 
4,787,500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد و در خصوص خوانده ردیف اول 
نظر به عدم مالکیت وى بر خودروى متنازع فیه طبق استعالم صورت گرفته در این خصوص مستندا به ماده 
197 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به رد دعوى صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از آن به همراه قرار صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر 

خواهى در دادگاه عمومى بخش جلگه مى باشد. رضایى قاضى شوراى حل اختالف بخش جلگه/4/601
 حصر وراثت

شماره: 555/96 - 96/4/10 سرور جاللى قهى داراى شناسنامه شماره 2045 به شرح دادخواست به کالسه 
196/96 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گوهر جاللى 
قهى فرزند محمد به شناســنامه 8 در تاریخ 93/6/26 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته، ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســرور جاللى قهى(خواهر) فرزند محمد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. شوراى حل 

اختالف جلگه/4/602
اجراییه

شماره: 95/263 -96/4/14 به موجب راي شماره 95/349 تاریخ 95/11/18 حوزه قضایى شوراي حل اختالف 
شهرستان کوهپایه که قطعیت یافته است محکوم علیه نسیم اسحاقى فرزند حسین به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال مالکیت خودرو پراید به شماره انتظامى 269 ى 
26 ایران 13 در ضمن راى به صورت غیابى صادر گردیده است. مشــخصات محکوم له: جواد صادقى قلعه 
ساربانى فرزند ابراهیم شغل کشاورز به نشانى هرند روستاى قلعه ساربان خیابان ولى عصر کوچه گلزار پالك 
113، ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. شعبه 

1 حقوقی شوراي حل اختالف بخش کوهپایه(مجتمع شماره یک)4/603
اجراییه

شماره: 566/96-96/4/14 به موجب راي شــماره 198/96 تاریخ 96/3/13 حوزه یک حقوقى شوراي حل 
اختالف شهرستان بخش جلگه که قطعیت یافته است محکوم علیه صادق رضایى ثانى فرزند محمدعلى شغل 
آزاد به نشانى بخش جلگه بلوار دانشگاه مجتمع المهدى لوله کشى کامیون اصفهان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 44,717,000 ریال بابت طلب دفترى ناشى از فروش لوازم بارى کامیون مطابق دو فقره فاکتور به عنوان 
اصل خواسته پرداخت مبلغ 2,217,925 ریال بابت هزینه خسارات دادرسى به انضمام خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/1 لغایت اجراى حکم در حق خواهان اســماعیل مزروعى سبدانى فرزند 
شکراهللا شغل آزاد به نشانى اصفهان شــهرك صنعتى امیرکبیر خ صنع ت 2 پالك 113 - 09139105606 
پرداخت مبلغ 2,235,850 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش 

جلگه(مجتمع شماره یک)/4/604

مزایده
آگهى مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم در پرونده 940047 و بــه موجب اجرائیه 940129 مورخه 95/1/9 
صادره از شعبه سوم دادگسترى شاهین شهر محکوم علیهما آقایان و خانم ها جبریه و مجید و على و حمید و 
لیال و بدریه و مژگان و محمد همگى رئیسى فرزندان موسى نسبت به سهم االرث خود از ماترك متوفى موسى 
انیسى به پرداخت بیست سکه بهار آزادى بابت اصل خواســته و مبلغ 590,000 ریال هزینه دادرسى در حق 
محکوم لها خانم زهرا یحیى زاده خبیصى فرزند احمد و مبلغ 550,000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده 
اند که محکوم لها در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال متوفى که به شرح زیر توسط کارشناس دادگسترى 
کارشناسى شده است نموده است. صورت اموال مورد مزایده: ملک موردنظر به نشانى شاهین شهر گلدیس 
فاز 2 خ مسجد فرعى شش شرقى پ 111 ساختمان ویالیى با موقعیت شمالى مى باشد که داراى عرصه به 
مساحت 195/05 مترمربع و اعیان در حدود 120 مترمربع مى باشد. سازه این ساختمان از نوع اسکلت بتونى با 
سقف تیرچه بلوك بوده و نماى بیرونى آن از نوع آجرى مى باشد. این ساختمان داراى 3 اتاق خواب، آشپزخانه، 
حمام و سرویس بهداشتى است. سیستم گرمایش از نوع بخارى گازى و سرمایش از نوع کولر آبى و کولر گازى 
است. همچنین این ملک داراى اشتراکات آب و برق و گاز مى باشد. با توجه به جمیع جهات و خدمات پالك 
ثبتى 301/29133 بخش 16 اصفهان ارزش ملک به میزان یکصد و شصت و پنج میلیون و ششصد هزار تومان 
برآورد مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده است این اجراء قصد فروش یک دانگ از پالك ثبتى مزبور از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 
96/5/15 از ساعت 9 الى 10 صبح. محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه سوم/ دادگاه شاهین شهر. محل 
بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده میبایست 10 درص از ثمن معامله را فى المجلس به 
همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب 
ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت 
واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 679 

محسنى دادورز اجراى احکام مدنى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /4/607
ابالغ راى

تاریخ رسیدگى و صدور حکم: 96/3/31 شماره پرونده: 108/96 ش1 شماره دادنامه: 150/96  شعبه رسیدگى 
کننده: شعبه اول مجتمع شوراى حل اختالف چادگان خواهان: آقاى حجت اله چادگانى فرزند یحیى ساکن 
چادگان بلوار شــهید چادگانى پور محله ولیعصر خوانده: آقاى یونس شفیعى فرزند خدابخش ساکن مجهول 
المکان خواسته: فک پالك راى شــورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى حجت اله چادگانى فرزند یحیى به 
طرفیت خوانده یونس شفیعى فرزند خدابخش به خواســته صدور حکم دایر بر فک پالك خودروى پژو 206 
به شماره انتظامى 275 ب 47 ایران 43 به لحاظ استفاده غیرماذون از پالك تحت مالکیت خواهان و ارتکاب 
متصرف خودرو به تخلفات مستمر راهنمایى و رانندگى با احتســاب مطلق خسارات قانونى مقوم به مبلغ سه 
میلیون ریال. نظر به اینکه حسب پاسخ استعالم واصله از پلیس اطالعات و امنیت عمومى شهرستان چادگان 
به شــماره و تاریخ وارده 99-96/2/20 خواهان به عنوان مالک قانونى و رسمى خودروى موضوع خواسته و 
پالك آن معرفى و اعالم گردیده است و با توجه به اینکه خوانده دعوا با وصف ابالغ در جلسه دادرسى حاضر 
نگردیده و الیحه اى را نیز در جهت اثبات بى اعتبارى ادعاى خواهان و مســتندات وى و بالطبع برائت ذمه 
خود ارائه نداده و از طرفى با توجه به ماده 29 قانون رسیدگى به تخلفات رانندگى و تعلق پالك منصوب روى 
اتومبیل مذکور به خواهان موجبى جهت استفاده خوانده از آن پالك وجود ندارد لذا قاضى شورا دعوى خواهان 
را نسبت به خوانده وارد و محمول بر صحت تشخیص داده و استناد مواد 519,515,198 از قانون آئین دادرسى 
مدنى و مواد 1301,1258,231,219,10 از قانون مدنــى حکم بر محکومیت خوانده به فک پالك خودروى 
پژو 206 به شماره انتظامى 275 ب 47 ایران 43 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و شصت و هفت 
هزار و پانصد ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت 20 روز بعد از ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در این شورا و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل اعتراض 
تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم حقوقى شهرســتان چادگان مى باشد. م الف: 63 ناظمى هرندى قاضى 

شعبه اول مجتمع شوراى حل اختالف چادگان/4/611
حصر وراثت

غالمعباس جمالوند داراى شناسنامه شــماره 493 به ش رح دادخواست به کالســه 266/96 اند از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان حمید جمالوند به شناســنامه 
5750091740 در تاریخ 96/4/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- غالمعباس جمالوند فرزند ابراهیم ش ش 493(پدر متوفــى)، 2- زهرا جمالوند فرزند 
ابوالقاسم ش ش 574 (مادر متوفى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى 
مى نماید تا هر کســى 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: 64 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف چادگان/4/612
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103730303217 شــماره پرونده: 9509983730303043 شماره بایگانى شعبه: 
953066 ابالغ شونده حقیقى: مهدى جاللى فرزند سعید کدملى 1740256824 به نشانى: اهواز ك رسالت2 
چهارراه واحدى قنبرى طبقه باال پ16 تاریخ حضور: 96/07/12 چهارشنبه ساعت 10/30 محل حضور: نجف 
آباد. علت حضور: درخصوص دعوى مینواسدى بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى دراین شعبه 

حاضرشوید. م الف :5008 شعبه 1 خانواده شهرستان نجف آباد (3 حقوقى سابق) 4/614
اجراییه

 شماره 251/95 ش ح11 به موجب راى شماره 110 تاریخ 96/01/30 حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه : منیژه دانش پژوه محکوم است به به انتقال سند 
خودرو بشــماره انتظامى ایران 53-126ن27 مدل 1381 دردفتر اسنادرســمى و 1- حامد حاجى صادقیان 
2- منیژه دانش پژوه 3- حسین حجتى به نشــانى 1- نجف آباد خیابان 17 شهریور چهارراه مجاهد روبروى 
مسجد الهادى پالك 457، 2- مجهول المکان، 3- نجف آباد خیابان امام غربى رو به روى موسسه آموزش 
عالى مغازه دهکده نور . درحق محکوم له وحیدمعینى به نشــانى نجف آباد بلوارآیت اله ایزدى خ چمران بن 
بست شهیدمحمدرضا حبیب الهى منزل سوم شمالى- طبقه اول و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به 
پرداخت مبلغ هفتصدوپنجاه هزار تومان بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد. ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت 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 ودر ص ورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند واگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف: 5047 شعبه 101 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد4/619
 ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 261/96 آمار 334-96/03/18 مرجع رسیدگى شعبه 
یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: محمد تیمورى نشانى: نجف آباد-خ امام جنوبى جنب موبایل 
عالالدین بهداشــتى گلبرگ. خوانده: رضا جوزقیان نجف آبادى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شــماره 021/187377 جمعا به مبلغ 16/860/000 شانزده میلیون و هشتصدوشصت هزار 
ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى محمدتیمورى به طرفیت رضاجوزقیان به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه 
ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 16/860/000 
شانزده میلیون و هشتصدوشصت هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 295/750 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 1393/07/25 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:5038 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 4/621
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730400094 شماره پرونده: 9509983730400704 شماره بایگانى شعبه: 950712 
خواهان: محمد على ادریس ارانى فرزند حسین به نشانى اصفهان- نجف آباد- چهارباغ خ سپهرى ك ادریسى 
خواندگان:1. آقاى جلیل شبانیان به نشانى مجهول المکان2. ایمان آصفى نژاد فرزند یداله به نشانى خوزستان 
اهواز- بلوار آیت اله بهبهانى جنب ترمینال قدیم آبادان مجتمع رفاهى فرهنگى طالئیه شــرکت برین کاران 
فردوس3.احمد تاجمیرى  فرزند فرج اله به نشــانى اهواز-اتوبان آیت اله بهبهانى جنب ترمینال قدیم آبادان 
مجتمع رفاهى ورزشى طالئیه شرکت برین کاران فردوس. خواسته ها: مطالبه وجه چک. دادگاه با اعالم ختم 
رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دعوى آقاى محمدعلى ادریس ارانى بطرفیت 
آقایان ایمان آصفى نژاد و جلیل شــعبانیان و احمد تاج میرى بخواسته مطالبه مبلغ 350/000/000 ریال وجه 
چک شماره 743807-95/08/25 عهده بانک سرمایه و بانضمام خسارات وارده نظربه اینکه وجود چک در ید 
دارنده ظهور دراشتغال ذمه مسئولین آن داللت داشته و  خوانده با وصف ابالغ دردادگاه حاضر نشده و دفاعى 
نیز مطرح ننموده، لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاءدین دعوى خواهان را ثابت دانسته و با استناد به مواد 198و 
515 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 314 و 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان شبانیان 
و آصفى نژاد بصورت تضامنى به پرداخت سیصدوپنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 10/915/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه درپرداخت از سررسید لغایت پرداخت درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید نسبت به تاجمیرى بلحاظ استرداد قرارابطال دادخواست صادر میگردد. این راى غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر 

مستقر درمرکز استان است.م الف:5035 مسیبى رئیس شعبه 4 دادگاه عمومى نجف آباد 4/622 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730400140 شماره پرونده: 9509983730400704 شماره بایگانى شعبه: 950712 
خواهان: محمد على ادریس ارانى فرزند حسین به نشانى اصفهان- نجف آباد- چهارباغ خ سپهرى ك ادریسى 
خواندگان:1. احمد تاجمیرى  فرزند فرج اله به نشانى اهواز-اتوبان آیت اله بهبهانى جنب ترمینال قدیم آبادان 
مجتمع رفاهى ورزشى طالئیه شــرکت برین کاران فردوس2.آقاى جلیل شبانیان به نشانى مجهول المکان 
3.ایمان آصفى نژاد فرزند یداله به نشانى خوزســتان اهواز- بلوار آیت اله بهبهانى جنب ترمینال قدیم آبادان 
مجتمع رفاهى فرهنگى طالئیه شرکت برین کاران فردوس. خواسته ها: 1.مطالبه وجه چک 2.تامین خواسته. 
دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص درخواست آقاى محمدعلى 
ادریس ارانى مبنى بر اصالح دادنامه 94-96/2/3 صادره از این دادگاه نظربه اینکه دعوى فقط نسبت به آقاى 
ایمان آصفى نژاد مسترد شــده و در دادنامه به اشتباه تاجمیرى درج شده لذا باســتناد به ماده 309 قانون آئین 
دادرسى مدنى دادنامه از حیث محکومیت خواندگان عالوه بر آقاى شبانیان آقاى تاجمیرى نیز بصورت تضامنى 
به پرداخت مبالغ مندرج دردادنامه درحق خواهان محکوم و نسبت به آقاى آصفى نژاد نیز قرارابطال دادخواست 
اصالح میگردد و بعبارت دیگر راى براصالح  نام آصفى نژاد در بخش محکومیت به پرداخت مبالغ موصوف به 
احمدتاجمیرى و نام تاجمیرى درقرارابطال دادخواســت به ایمان آصفى نژاد صادر مى گردد. این راى غیابى و 

ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است. تسلیم رونوشت این راى بدون راى اصلى نیز ممنوع و فاقد اعتبار 

است.م الف:5034 مسیبى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى نجف آباد 4/623 
 ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9509973641001796 شــماره پرونده: 9509983641000142 شــماره بایگانى شعبه: 
950992 خواهان: آقاى بابک طهماسبى عیســوند فرزند امیر قلیخان به نشــانى فوالدشهر ب 1 پارکینگ 
15 پ 164 فعال محبوس در زندان اصفهان دســتگرد. خواندگان: 1- آقاى مســلم طهماســبى به نشــانى 
فوالدشــهر ب 1 پارکینگ 13 پ 107، 2- آقاى امین نیکبخت به نشــانى مجهول المکان، خواسته: اعسار 
از پرداخت محکوم به گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت بصدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواســت آقاى بابک طهماســبى عیسوند فرزند 
امیرقلى به طرفیت آقایان امین نیکبخت و مسلم طهماســبى به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم 
به موضوع دادنامه شــماره 9109973641000272 که مشــتمل بر محکومیت آقاى بابک طهماســبى به 
پرداخت 510,000,000 ریال رد مال به آقاى امین نیکبخت و اســترداد منزل مســکونى مورد دعوا به آقاى 
مسلم طهماسبى مى باشد دادگاه با عنایت به مفاد دادخواســت خواهان محتویات پرونده استشهادیه محلى و 
اظهارات شهود که حاکى است متهم در حال گذراندن محکومیت حبس مى باشد و فاقد درآمد و مال و اموال 
مى باشد و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع  و ایرادى 
به عمل نیاورده اند با پذیرش دعوا خواهان و به تجویز ماده 11 قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى حکم 
به پرداخت محکوم به از ســه ماه پس از پایان محکومیت حبس خواهان بصورت اقســاطى از قرار قسط اول 
پنجاه میلیون ریال و اقســاط بعدى ماهیانه چهار میلیون ریال به آقاى امین نیکبخت صادر و اعالم مى نماید. 
در خصوص دعواى متهم به طرفیت آقاى مسلم طهماســبى چون موضوع محکومیت دین نمى باشد و منزل 
مسکونى موجود بوده و ظاهرا به خوانده مسترد هم شده اســت. دعواى وى به کیفیت مطروحه قابل استماع 
نیست لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسى مدنى قرار عدم اســتماع صادر مى کند. این راى غیابى ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 950 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان

(102 جزایى سابق)4/624
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002003000155/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600293/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802003000098 بدینوســیله به آقاى جعفر بى غم، نام پدر: على محمد، شــماره شناسنامه 28 به 
آدرس اول متن سند: خ مشیر جنب بانک صادرات خم شاد و آدرس دوم متن سند: خیابان رزمندگان کوى ارم 
ك شبنم ابالغ مى شود که آقاى مهدى باقرصاد جهت وصول مبلغ 100,000,000 ریال به استناد چک شماره 
080782 /395 مورخ 96/2/26 بر عهده بانک صادرات شعبه چهارراه هشت بهشت شرقى علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600293 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

11939 اسدى اورگانى رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/625
 اجراییه

به موجب دادنامه شماره 24/96 مورخ 96/1/29 صادره از شعبه ســوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان 
محکوم علیه آقاى محسن گودرزى فرزند على یار محکوم است به حضور در یکى از دفاتر رسمى و انتقال سند 
رسمى یک دستگاه خودروى سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 165 د42  ایران 77 به نام خواهان به عنوان 
اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق محکوم له آقاى 
کامران قاسمى فرزند قربانعلى و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت الزم به ذکر است این اجرائیه ده 
روز پس از ابالغ (انتشار آگهى) به موقع اجرا گذاشته مى شود. در این صورت براى عملیات اجرائى ابالغ یا اخطار 
دیگرى به محکوم علیه الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهد. 

م الف: 66 ناظمى هرندى قاضى شعبه سوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان/4/626
 مزایده

شماره درخواست: 9610463742200007 شــماره پرونده: 9309980351300799 شماره بایگانى شعبه: 
930238 مزایده اموال منقول احتراماً به موجب نیابت ارسالى از اجراى احکام شعبه 13 دادگاه عمومى و حقوقى 
شهرستان اصفهان آقاى على حجتى فرزند جعفر محکوم به پرداخت مبلغ 504,925,165 ریال بابت خواسته 
و خسارت در حق آقاى شهرام خورشیدى فرزند على اصغر و مبلغ 20,000,000 ریال بابت نیم عشر اجرایى در 
حق صندوق دولت محکوم گردیده اســت لذا اجراى احکام این دادگاه نظر به توقیف تعداد 6 دستگاه اسپنسر 
تولیدى شرکت نفت در نظر دارد دستگاههاى توقیف شده را در تاریخ 96/5/11 برابر با یازدهم مردادماه سال 
نود و شش از طریق مزایده به فروش مى رساند. الزم به ذکر است که قیمت کل اموال توقیف شده طبق نظریه 
کارشناسى برابر با 562,000,000 ریال معادل پانصد و شصت و دو میلیون ریال مى باشد. طالبین خرید مى توانند 
پنج روز قبل از مزایده ازاموال واقع در ده کیلومترى بعد از باغبهادران جاده مجتمع رفاهى شیدرخ(محل استقرار 
پمپ بنزین آقاى حجتى) بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابى شــروع و برنده کسى است که حداقل ده درصد 
مبلغ ارزیابى شده در زمان مزایده را به همراه داشته و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. مشخصات دستگاهها 
طبق نظریه کارشناس محترم دادگسترى آقاى محمدرضا هنرجو به شــرح ذیل مى باشد: الف: دیسپنسر دو 
 NA00164EB ب: اسپنســر دو نازل بنزینى شماره سریال NA00162EB نازل بنزینى شماره سریال
ج: دیسپنسر دو نازل بنزینى شماره ســریال NA00165EB د: دیسپنســر دو نازل بنزینى شماره سریال 
NA00163EB ه: دیسپنسر بنزینى چهار نازل شــماره سریال NA00177EB و: دیسپنسر بنزینى چهار 
نازل شماره سریال NA00131EB با توجه به بازدید انجام شده و بررسى پرونده مربوطه و همچنین مشاهده 
قرارداد مربوط به فروش دستگاههاى دیسپنسر تولیدى شرکت نفت ابزار و مطالبات خواهان بر اساس مدارك 
موجود در شرایط موجود هر دستگاه دیسپنســر دو نازل و چهار نازل به شماره ســریال هاى فوق در شرایط 
کنونى به ترتیب 83,000,000 ریال و 115,000,000 ریال ارزیابى میگردد و با عنایت به بازدید انجام شده از 
دیسپنسرهاى نصب شده در محل مجتمع رفاهى شیدرخ تعداد 4 دستگاه دیسپنسر دو نازل از قرار هر دستگاه 
83,000,000 ریال و 2 دستگاه دیسپنسر چهار نازل از قرار هر دســتگاه 115,000,000 ریال که در مجموع 
قیمت کل 6 دستگاه دیسپنسر مبلغ 562,000,000 ریال ارزیابى میگردد. م الف: 357 شعبه اجراى احکام مدنى 

دادگسترى بخش باغ بهادران/4/627
اجراییه

به موجب راي شــماره 1561 تاریخ 92/8/30 حوزه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان که 
قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1-  غالمرضا دادرود برده فرزند قربانعلى 2- عزیزاله طهماسبى به نشانى: 
ردیف اول: فوالدشهر محله ب 2 ساختمان سروش ورودى 503 ردیف دوم: فوالدشهر ب 6 روبروى پرتو دانش 
ورودى 309 ساختمان گلها پالك 119 محکومند به: پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بابت یک فقره چک به 
شماره 036765-91/4/20 عهده بانک ملى بابت اصل خواسته و مبلغ سى هزار ریال بابت هزینه دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررســید در 91/4/20 لغایت زمان اجراى حکم بر اساس شاخص 
اعالمى بانک مرکزى در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت که بنا به غیابى بدون 
راى در خصوص خوانده ردیف اول اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم 
له موسى رحیمى فرزند شکرخدا به نشانى زرین شهر خ نهضت نبش ك شهید سلیمان پور بنگاه ایزوگام رحیمى 
مى باشــد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 334 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/4/628
 حصر وراثت

 فاطمه رضائى میبدآبادى داراى شناســنامه شــماره 8 به شــرح دادخواست به کالســه 264/96 اند ش2 
این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان حســن جعفرى 
مزرعه یزدى بــه شناســنامه 1 در تاریــخ 96/3/2 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفتــه، ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- اباذر جعفــرى مزرعه یزدى بــه ش ش 20720 (پســر متوفى)، 
2- ســمانه جعفرى مزرعه یزدى بــه ش ش 53 ، 3- نجیمه جعفرى بــه ش ش 16451 (دختران متوفى)، 
4- فاطمه رضائى میبدآبادى فرزند صفرعلى به ش ش 8 (همســر دائمى متوفى). اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را یــک مرتبه آگهى مى نمایــد تا هر کســى اعتراضى دارد و یــا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. 

م الف: 65 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چادگان/4/638
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى خسرو مومنى لندى فرزند حاتم آقاى محمد 
ثابت فرزند رجبعلى دادخواستى به خواســته مطالبه وجه چک 417/022088 بانک صادرات به طرفیت آقاى 
خسرو مومنى لندى که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 276/96 ش/3 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 دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى 
شود در روز 96/5/25 ساعت 5/15 عصر در شعبه سوم حقوقى شورا  زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 479 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان(مجتمع شماره یک)/4/654
ابالغ اخطاریه 

تاریخ : 96/4/7 شماره 155/96 ، بانک مهر اقتصاد دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت داوود زنگنه – داوود 
کووه کرونى-داوود اسماعیلى  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه  155/96   ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
96/5/25  ساعت 5 عصرتعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73ق.آ.د.م 
از نامبرده دعوت میشــود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا 
مراجعه نمایند. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شــد. م الف: 843 دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر 4/718 
ابالغ  اخطاریه

تاریخ : 96/4/7 شماره156/96 ، بانک مهر اقتصاد دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت ماه صدف ناظرى – 
بهروز صالحى وانانى  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه  156/96   ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/5/25  
ساعت 5 عصرتعیین 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: 844 دفتر شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر4/719
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان آقاى على رئیسى فرزند فرامرز به طرفیت خانم مریم رئیسى فرزند نظرعلى به خواسته ازدواج مجدد 
دادگاههاى خانواده شهرستان اصفهان نموده که به شعبه اول خانواده اصفهان واقع در خیابان میر مجتمع شهید 
قدوسى طبقه چهاره ارجاع و به کالسه 960076 ثبت و داراى وقت رسیدگى 1396/5/24 ساعت 12 ظهر مى 
باشد لذا به جهت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگه مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 12357 شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان/4/735

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202133 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983761901430 شماره بایگانى شعبه: 960609 تاریخ حضور: 96/5/30 
ســاعت حضور 8/30 در خصوص شــکایت روانبخش فــوالدى علیه محمد 
جهانگیرى فرزند محمدعلى که مجهول المکان مى باشــد. در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12220 شعبه 102 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه(102 جزایى سابق)4/659

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202099 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983761801605 شماره بایگانى شعبه: 960590 تاریخ حضور: 96/5/28 
ساعت حضور 10 در خصوص شکایت مروارید آهنى علیه حمیدرضا اسکندرى 
فرزنــد محمدعلى و محمــد امین مزرعه فرزند حســین که مجهــول المکان 
مى باشــند. در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شــعبه حاضر شــوید. 
م الــف: 11915 شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر شــاهین شــهر و میمه

(102 جزایى سابق)4/632

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202173 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761300113 شماره بایگانى شعبه: 960630 تاریخ حضور: 96/5/30 
ساعت حضور 10/30 در خصوص شــکایت میثم سلیم و زهرا سلیم علیه مشعل 
شمسى فرزند غالم و احمد میرزائى فرزند ابوالحســن در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12219 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر و میمه(102 جزایى سابق)4/658

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202114 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983761801374 شــماره بایگانــى شــعبه: 960601 تاریــخ حضور: 
96/5/29 ســاعت حضور 8/30 در خصوص شــکایت پریســا ملکــى کبوتر 
آبادى علیه قاســم اکبرى به اتهام فــروش مال غیر که مجهــول المکان مى 
باشــد. در وقت مقــرر فوق جهــت رســیدگى در این شــعبه حاضر شــوید. 
م الف: 11916 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه(102 جزایى 

سابق)4/631

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202132 ابالغنامــه:  شــماره 
9309983761800508 شــماره بایگانــى شــعبه: 960610 تاریــخ حضور: 
96/5/29 ســاعت حضور 10 در خصوص شــکایت مهدى امین رعیاى جزئ ى 
علیه کمال محمودى نیا و (ســید رسول جاللى فرزند ســیدعثمان که مجهول 
المکان مى باشد) در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. 
م الــف: 11909 شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر شــاهین شــهر و میمه

(102 جزایى سابق)4/637

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202166 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983761801603 شماره بایگانى شعبه: 960618  تاریخ حضور: 96/5/30 
ساعت حضور 9/30 در خصوص شکایت قرب الدین ابدلى بر علیه حامد میرزایى 
که مجهول المکان مى باشد. در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 
شوید. م الف: 11917 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه(102 

جزایى سابق)4/630

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202137 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983761901614 شماره بایگانى شعبه: 960608 تاریخ حضور: 96/5/30 
ساعت حضور 9 در خصوص شکایت شرکت شاهسوند پخش فراز به مدیرعاملى 
رضا عصمت پور علیه حسین جاشــکى فرزند خدر(مبنى بر خیانت در امانت) که 
مجهول المکان مى باشد. در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 
شوید. م الف: 11908 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه(102 

جزایى سابق)4/629

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202128 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983761800376 شماره بایگانى شعبه: 960611 تاریخ حضور: 96/5/29 
ساعت حضور 9 در خصوص شکایت امیرحسین زمانى علویجه علیه رضا لیموچى 
فرزند یارمحمد و حمید پرمه با نام مستعار ســینا آرمان که مجهول المکان مى 
باشند. در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 11910 
شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرن شاهین شــهر و میمه(102 جزایى سابق)

4/636

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202142 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983761900067 شماره بایگانى شعبه: 950165 تاریخ حضور: 96/5/30 
ساعت حضور 10 در خصوص شــکایت داریوش عزیزى نژاد علیه احمد فرجى 
متهم به سرقت که مجهول المکان مى باشند. در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شوید. م الف: 11911 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین 

شهر و میمه(102 جزایى سابق)4/635

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202174 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761301708 شماره بایگانى شعبه: 960631 تاریخ حضور: 96/5/30 
ساعت حضور 11 در خصوص شکایت احمدرضا آزادى جزى علیه اردشیر پاکزاد 
فرزند جعفرقلى در وقت م قرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م 
الف: 11912 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه(102 جزایى 

سابق)4/634

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202149 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761900787 شماره بایگانى شعبه: 960622 تاریخ حضور: 96/5/29 
ساعت حضور 9/30 در خصوص شکایت حجت شــعیبى و مائده شعیبى و آیت 
شعیبى و جمشید عابدى و طاهره رحمانى گلون آبادى علیه داود شهروند و علیرضا 
حموله که مجهول المکان مى باشــند. در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 11913 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 

و میمه(102 جزایى سابق)4/633



اقتصاداقتصاد 07072986 سال چهاردهمشنبه  24 تیر   ماه   1396

خبر خوش تأمین اجتماعى 
براى زوج هاى جوان

معاون فنى و درآمد سازمان تأمین اجتماعى از عدم نیاز 
مراجعه زوج ها به شعب سازمان براى دریافت کمک 

هزینه ازدواج خبر داد.
محمدحسن زدا، درباره واجدین شرایط دریافت کمک 
هزینه ازدواج تأمین اجتماعى اظهار داشت: هر شخص 
تحت پوشش تأمین اجتماعى که ازدواج کند مى تواند 

از مزایاى این طرح برخوردار شود.
وى افزود: البتـه شـرایطى وجـود دارد از جمله اینکه 
ازدواج اول و دائم فرد باشد و شخص بیمه شده ظرف 
مدت پنج سـال قبل از ازدواج، حداقل 720 روز سابقه 

پرداخت حق بیمه داشته باشد. 

شهرك پوشاك در پایتخت 
احداث مى شود

راه انـدازى شـهرك تخصصـى پوشـاك در جنـوب 
پایتخت کلید خـورد. مطابـق این پـروژه، 300 بنگاه 
تولیـدى اعـم از کارخانه هـاى بـزرگ، متوسـط و 
کارگاه هاى کوچک خدماتى در زنجیره ارزش پوشاك 
در فضایى به وسـعت 193 هکتار مسـتقر مى شـوند. 
این شهرك قرار اسـت در چهار بخش «مواد اولیه»، 
«طراحـى و مـد»، «تولیـد» و «بازاریابـى، توزیـع و 

فروش» به بهره بردارى برسد. 
متولیان صنعتى معتقدند تمرکز زنجیره ارزش پوشاك 
در یک محـل، ضمن توسـعه بـازار برندهـا، کاهش 
هزینه ها در این صنعـت را به دنبال دارد. کشـورهاى 
ایتالیـا، چیـن، کره جنوبى و ترکیـه نیز تاکنـون براى 
سرمایه گذارى در این شهرك اعالم آمادگى کرده اند.

ایجاد اشتغال 6 استان 
در اولویت است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: ایجاد اشـتغال 
پنج تا شش استان کشور در اولویت است.

على ربیعـى اظهارداشـت: در مجموعه کشـور ایجاد 
نزدیک به یک میلیون شغل را هدفگذارى کرده ایم.

وى افزود: 250 تا 300 هزار شغل را امیدواریم محقق 
شـود و بقیه آن را بـه واسـطه برنامه اشـتغال فراگیر 

محقق خواهیم کرد.

ایران در عراق 
شهرك صنعتى مى سازد

 مدیرعامـل سـازمان صنایع کوچک و شـهرك هاى 
صنعتى ایـران از حضور وزیـر صنایع عـراق در رأس 
هیئت تجارى خبر داد و گفت: به زودى تفاهمنامه اى 
براى سـاخت شـهرك هاى صنعتى در عـراق منعقد 

خواهد شد.
على یزدانى در خصوص برنامه هاى این سازمان براى 
حضور در بازار کشور عراق گفت: مذاکرات مفصلى در 

حوزه صنعت با این هیئت انجام شد. 

بستنى هاى فله اى 
مصرف نکنید

رئیـس اتحادیـه بسـتنى و آبمیـوه دربـاره مصـرف 
بسـتنى هاى فله اى تولید شـده در واحدهـاى بدون 

پروانه هشدار داد.
اسکندر آزموده با اشاره به تولید بیش از 70 طعم بستنى 
در کشور اظهار داشت: بستنى هاى لیترى تولید شده در 
کارخانه ها مورد تأیید اتحادیه بستنى و داراى استاندارد 
اسـت. وى گرایش واحدهاى صنفى غیر مرتبط را به 
فروش بسـتنى در فصول گرم سـال کـه مصرف این 
محصـول افزایش مـى یابـد از معضـالت این صنف 
دانسـت و گفت: تاکنون حـدود 300 واحـد غیرمجاز 
به دلیـل عرضه بسـتنى غیر قابـل تأیید پلمب شـده 

است.
رئیس اتحادیه بستنى و آبمیوه با اشاره به الزام عرضه 
میـوه بـا کیفیـت در آبمیوه فروشـى هـا افـزود: اکثر 
واحدهاى عرضه کننده آبمیوه با میوه هاى بى کیفیت 
بدون پروانه هستند و بازرسـان اتحادیه با این واحدها 
برخـورد قانونى خواهنـد کـرد.وى گفت: مـردم باید 
هشدار مصرف نکردن بستنى فله اى  را جدى بگیرند.

ویترین

قائم مقام معاون امــور اقتصــادى و بازرگانى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: بــراى تکمیل، تجهیز 
و راه اندازى 22 هزار طرح نیمه تمام صنعتى با بیش از 
50 درصد پیشــرفت فیزیکى، 160 هزار میلیارد تومان 

بودجه نیاز است.
محمود دودانگه بــا بیان اینکه طرح هــاى نیمه تمام 
را مى توان با صرف ســرمایه گذارى محــدود تبدیل 
به محصول کرد، گفت: با اتمام ایــن طرح ها، بیش از 
600 هزار شــغل ایجاد خواهد شد. وى افزود: بر اساس 
گزارش ها تا پایان سال گذشته 60 هزار طرح نیمه تمام 
صنعتى در دست اجرا بود و اگر قرار است، کشور از رکود 

خارج شــود در درجه نخســت، طرح هاى نیمه تمام با 
20 تا 99 درصد پیشــرفت کار باید مدیریت و تکمیل 

شود. 
قائــم مقــام معــاون امــور اقتصــادى و بازرگانى 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، با بیــان اینکه 
سیاستگذارى هاى کالن اقتصادى آنگونه که باید باشد، 
نیست، اظهارداشت: مهمترین چالش این است سازمانى 
که باید مغز متفکر اقتصادى باشــد نتوانســته اســت 
نقش خــود را به درســتى انجــام دهــد وانبوهى از 
ســرمایه گذارى ها و تالش ها انجام شــد اما نتیجه 

مطلوب به دست نیامد.

معاون وزیر نیــرو در امــور آب و آبفا گفــت: یکى از 
برنامه هاى اصلى وزارت نیرو تمرکز روى مسئله  بازیافت 
آب است که براى این مسئله نیز یک هیئت پنج نفره از 

آلمان وارد ایران شده اند.
رحیــم میدانى با بیــان اینکــه در حــال حاضر یک 
پروژه در مشــهد داریم کــه قرار اســت 100 میلیون 
مترمکعب در سال پســاب بازیافت کند، اظهارداشت: 
طبق برنامــه ریزى هاى صــورت گرفته قرار اســت 
این هیئت آلمانى در این مســئله مــا را کمک کنند تا 
بتوانیم پساب را به ســفره ها تزریق و سفره ها را غنى تر 

کنیم.

به گفته وى، در حال حاضر با بسیارى از صنایع که آب 
در فرآیند تولید آن نقش کلیدى ندارد، صحبت شده به 
طور مثال براى نیروگاه هاى حرارتى مى توان از پساب 
آب نیز اســتفاده کرد و آب قوى را از ایــن نیروگاه ها 

گرفت.
معــاون وزیر نیــرو در امــور آب و آبفا با بیــان اینکه 
این کار براى نیــروگاه مفتح همدان صــورت گرفته 
اســت، ادامــه داد: در اصفهــان نیز با صنایــع فوالد 
قراردادهایــى منعقد شــده تــا این صنایع از پســاب 
آب اســتفاده کننــد و دیگــر آبــى را از زاینــده رود

 نگیرند.

صنایع فوالد اصفهان از پساب 
استفاده مى کنند

نیاز طرح هاى نیمه تمام 
صنعتى به بودجه 

در حالى که اجاره بها تابع قیمت مســکن بوده و قیمت  
مســکن این روزها از ثبات نســبى برخوردار است، اما 
گزارش ها از افزایش بى ضابطه اجاره بهاى مسکن در 

بازار حکایت دارد.
اصلى ترین شاخص تعیین اجاره بها، قیمت مسکن است 
و اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند و رو به رشد باشد 
طبعاً با افزایش رشد قیمت مسکن، افزایش بها نیز امرى 
طبیعى است، اما این روزها مى بینیم که از سال 92 به بعد 
و به رغم اینکه قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده ولى هر 
ساله اجاره بها افزایش داشته و هرچند این افزایش باال 
نبوده ولى این افزایش کم هم حتى در چهار پنج ســال 
گذشته به عدد قابل توجهى رسیده و تغییرات زیادى را در 
اجاره بها براى دهک هاى ضعیف و متوسط که عمومًا از 

مستأجرین هستند، ایجاد کرده است.
اکثر مشاوران امالك در خصوص رشد بى ضابطه نرخ 
اجاره بها به رغم ثبات قیمت مسکن مى گویند: موجرین 
و مالکین هرساله چند شاخص را به رغم تمام نکاتى که 
به عنوان مشــاور در این حوزه به آنهــا اعالم مى کنیم 
براى تعیین اجاره بها در نظر مى گیرند که قیمت مسکن 

مهمترین عامل تعیین کننده براى این موضوع است. 
آنها اضافه مى کنند: اما موضوعى که ناخودآگاه در بازار 
اجاره بها، مالکان را تحت تأثیر قرار مى دهد سود بانکى 
و نرخى است که بانک ها از بابت سپرده گذارى به مردم 
پرداخت مى کنند،بنابراین  به رغم ثبات قیمت ها با نگاه 

به نرخ سود بانکى این بار نرخ اجاره را باال مى برند.
برخى از مشاوران امالك نیز بر این باور هستند که دلیل 
رشــد اجاره بها را نمى دانند و نقشى هم در تعیین اجاره 
بها ندارند اما این موضوع را نیز درك نمى کنند که وقتى 
قیمت مسکن رشد نداشته و تورم هم در حدود 10 تا 12 
درصد است چرا باید اجاره بها از رشد 30 تا 40 درصدى 

برخوردار شود.
آخرین گزارش بانک مرکــزى در خصوص تحوالت 
اجاره بهاى مسکن تا اردیبهشت ماه نشان مى دهد که 
شاخص مسکن اجاره اى در کل مناطق شهرى نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 11/5 درصد رشد 
داشته و این رشــد 30 تا 40 درصدى تا حدودى دور از 

واقعیت و خارج از ضابطه است.

■■■
پیرلورن، مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازى 
با بیان اینکه اجاره بها پایه اصلى افزایش ساالنه ناشى 

از میزان تورم عمومى در کشور است، مى گوید: حداقل 
انتظار افرادى که در این حوزه ســرمایه گذارى کردند 
حداقل یک سود و هزینه هاى ناشى از سرمایه گذارى 
استهالك سرمایه شان است و این دور از انتظار نیست.

وى اضافه کرد: در حال حاضر نرخ ســود بانکى بسیار 
تأثیرگذار در افزایش یا کاهش اجاره بهاســت و چون 
نرخ سود بانکى همچنان باالست افراد مقایسه مى کنند.

البته اگر چه هنوز نرخ سود بانکى باالست اما نکته اى 
که حائز اهمیت است این است که به محض کاهش نرخ 
ســود بانکى، مالکان واحدهاى مسکونى براى جبران 
سعى در باال بردن اجاره بها مى کنند.همه ساله با معضل 
رشد اجاره بها مواجه هستیم و هیچ ارگان و نهادى نیز بر 
آن نظارت نمى کند اما دولتى ها به خصوص مسئوالن 
ارشد وزارت راه و شهرسازى بر این موضوع تأکید دارند 

که دولت نمى توانــد و نباید بر بازار اجــاره بها دخالت 
مستقیم داشته باشد.

مشاور معاون مســکن وزارت راه و شهرسازى با اشاره 
به اینکه دولت نمى تواند در امر اجاره بها ورود پیدا کند، 
گفت: منطق این اســت که اجاره بها از یک سیاســت 
پیروى کند و آن سیاســت بازار است و دولت نمى تواند 
خیلى وارد این حوزه شــود، چون قرارداد هــا را قانون 

مى گوید و کامًال دو طرفه اســت، یعنــى من به عنوان 
سرمایه گذار انتظار بازدهى دارم. در سال هاى اخیر که 
تورم کنترل شده و کشور با رکود دست به گریبان بوده 
است افزایش اجاره بها زیاد نبوده و نهایت 10 درصد بوده 
در حالى که نرخ سود بانکى و تورم بیش از این عدد است.

پیرلورن متذکر شــد: نیازمند نظارت قوى در بازه نقل و 
انتقاالت مسکن در ماه هاى اردیبهشت وخرداد هستیم 
که بعضى ها مى آیند و سودا طلبى مى کنند. افزایش نرخ 
اجاره بها کاذب است ولى اینکه انتظار هیچ افزایشى را 

نداشته باشیم انتظار غیر منطقى و غیر اقتصادى است.

کاهش عرضه مســکن بر بازار اجاره 
تأثیر داشته

برخى از مشاوران امالك با تأکید بر اینکه اگر چه تورم 
و قیمت مسکن تأثیر بسزایى در نرخ اجاره بها دارند اما 
نکته اى که این روزها نقش زیادى بر اجاره بها داشــته 
نبود واحد مسکونى اجاره اى و فایل اجاره در دفاتر مشاور 

امالك است.
سلطان محمدى یکى از مشــاوران امالك گفت:رکود 
ساخت و ساز در سه سال گذشــته باعث شده تا تعداد 
واحدهاى مسکونى استیجارى و فایل اجاره در بنگاه هاى 

مسکن کاهش یابد.
وى افزود: افزایش تقاضا و کاهــش عرضه همواره در 
قیمت مسکن تأثیر داشته است بنابراین وقتى عرضه از 
تقاضا عقب باشد و قیمت مسکن هم به گونه اى باشد 
که در توان خرید متقاضیان نیست، مردم به اجاره نشینى 
روى مى آورند و همین موضوع موجب رشد بیش از حد 

اجاره بها مى شود.

مالکان به گرفتن اجــاره به جاى ودیعه 
روى آورده اند

رحیم پور یکى از مشــاوران امالك مــى گوید:اگر چه 
رئیس اتحادیه امالك اعالم کرده نرخ اجاره بها 10 تا 
15 درصد افزایش داشته است اما باید گفت این عدد در 
حدود 30 تا 40 درصد اســت و بیشتر مالکان به گرفتن 

اجاره به جاى ودیعه روى آورده اند.
وى تأکید کرد: این روزها مالکان ترجیح مى دهند اجاره 
بهاى خود را افزایش دهند و از دریافت ودیعه خوددارى 
مى کنند چرا که معتقد هســتند چون نرخ سود بانکى 
کاهش یافته و بانک ها سود کمترى پرداخت مى کنند 
پس دریافت اجاره مى تواند کمک بیشترى به آنها کند.

آوار نرخ سود و رکود ساخت و ساز 
بر بازار اجاره

دولت نمى تواند در امر اجاره بها ورود پیدا کند

 پیش بینى ها حکایت از لغو مصوبــه هیئت وزیران در 
خصوص خروج سهام هفت شــرکت پاالیشى از سبد 
سهام عدالت دارد که به زودى توسط رئیس مجلس به 

رئیس جمهور ابالغ خواهد شد.
«هیئت تطبیق، مصوبه هیئت وزیران در مورد ســهام 
عدالت را لغو کرد»؛ این خبر را تازگى ها رئیس کمیسیون 
اقتصادى مجلــس داده و گفته خروج هفت شــرکت 
پاالیشــگاهى از ســبد ســهام عدالت ابهامات جدى 
دارد؛ بنابراین پیش بینى مى شــود به زودى لغو مصوبه 
هیئت وزیران توســط رئیس مجلس به رئیس جمهور 

ابالغ شود.
بر این اساس باید گفت در جلسه 27 بهمن ماه پارسال 
بود که هیئت وزیران تصویب کرد تا 20 درصد ســهام 
هفت شرکت پاالیشگاهى از سبد سهام عدالت خارج 
شود و در پى این مصوبه 20 درصد سهام شرکت هاى 
پاالیش نفت اصفهان، تبریز، الوان، تهران، شــیراز، 
کرمانشــاه و بندرعباس از فهرســت  شــرکت هاى 
واگذار شــده به طرح توزیع ســهام عدالت خارج شد 
و 36 درصد ســهام پاالیش نفت امــام خمینى(ره) و 
9 درصد سهام شــرکت پاالیش آبادان جایگزین آنها 

شد.
این تصمیم در آن روزها با حواشى همراه بود، به عالوه 
اینکه هر گونه نقل و انتقال در شرکت هایى که در سبد 

سهام عدالت هســتند باید طى فرآیند قانونى صورت 
گیرد و دولت مجاز نیســت بــا دور زدن قانون برخى 
شرکت هاى بزرگ را به دولت بازگرداند. ضمن اینکه 
این بازگشت شــرکت هاى در اختیار سهام عدالت به 
دولت، مغایر با قانون است و سازمان خصوصى سازى 

بر اســاس قانون اجــازه بازگشــت آن بــه دولت را 
ندارد.

البته ایــن اظهــار نظر نماینــدگان مجلــس بدون 
پاســخ نماند و رئیس کل ســازمان خصوصى سازى 
ضمن قانونى دانســتن خروج 20 درصد ســهام هفت 
پاالیشــگاه اصفهان، تبریز، الوان، تهران، شــیراز، 

کرمانشــاه و بندرعباس ازسبد ســهام عدالت اعالم 
کرد جابه جایى 20 درصد ســهام هفت پاالیشــگاه 
بورســى و فرابورســى با 36 درصد پاالیشــگاه امام 
خمینى(ره) شــازند اراك تا قبل از پایان سال اجرایى

مى شود.
بر این اساس تازگى ها نیز رئیس کمیسیون اقتصادى 
مجلس اعالم کرده است بررسى مصوبه هیئت وزیران 
در خصوص خروج شرکت هاى سودده از سهام عدالت 
و جایگزینى شرکت هاى زیان ده در دستور کار هیئت 
تطبیق مصوبــات دولت با قوانین قــرار گرفت و رأى 
اولیه هیئت تطبیق پذیرش نظر کمیســیون مبنى بر 
لغو مصوبه هیئت وزیــران در خصوص دخل و تصرف 
در سهام عدالت اســت. به عالوه اینکه با پیگیرى این 
کمیســیون و اصرار اعضا بر غیرقانونى بودن مصوبه 
دولت در خروج شرکت هاى ســودده از سهام عدالت، 
در نامه اى به آقــاى الریجانى رئیس مجلس اعتراض 
کمیسیون اقتصادى و لغو مصوبه هیئت وزیران را اعالم

 کردیم.
به گفته پورابراهیمى، هفته گذشــته نیز هیئت تطبیق 
مصوبات تشکیل جلســه داد و مجدداً نظر کمیسیون 
اقتصادى مبنى بــر ابطال مصوبه هیئــت وزیران در 
خصوص خروج شــرکت هاى پربازده از سهام عدالت 

را تأیید کرد.

پایانى خوش در انتظار مصوبه اى جنجالى؛

گرانى بازگشت پاالیشگاه اصفهان به دامان سهام عدالت
40 درصدى
 آب معدنى 
شایعه است

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب هاى معدنى و آشامیدنى 
کشــور با رد افزایش 40 درصدى قیمــت آب معدنى 
در بازار، آن را شــایعه فضاى مجــازى توصیف کرد و 
گفت: اواخر فروردین امســال با هماهنگى ســازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، بهاى این 

محصوالت کمتر از 15 درصد بیشتر شد.
پیمان فروهــر افزود: افزایــش 40 درصدى قیمت در 
صنعتى مهجور کــه فقط 2/7 درصد جمعیت کشــور 
مصرف کننده تولیدات آن به شــمار مى رود، منطقى 

و عقالنى نیست.
به گفته این مســئول، در هفت سال گذشته با موافقت 

ســازمان حمایت از حقوق تولیدکننــدگان و مصرف 
کنندگان افزایش 10 تا 15 درصــدى بهاى تولیدات 
خود را اعمال مى کردیم و امســال نیز بــا وجود آنکه 
این صنعت در گروه «ســایر کاالها» طبقه بندى شد 
و مشمول قیمتگذارى نمى شــود، طبق سنت گذشته 
با مکاتبه با این ســازمان بــراى افزایش جزئى قیمت 

درخواست دادیم.
وى بیان داشت: ســرانجام اواخر فروردین ماه امسال 
پس از ارائه مستندات الزم، قیمت هر بطرى نیم لیترى 
آب معدنى از شش هزار ریال به هفت هزار ریال افزایش 

یافت و هر افزایش قیمت دیگرى دروغ محض است. 

معاون داخلى بازرگانى دولتى گفت: با وجود ذخایر کافى 
روغن خام و سیر نزولى قیمت هاى جهانى موافق افزایش 

قیمت این محصول در بازار نیستیم.
به گفته حسن عباسى معروفان، کماکان نرخ هاى سه 
نوع روغن خامى که براى تصفیه در بورس کاال عرضه 

مى شود از ثبات نسبى برخوردار است.
وى  با اشاره به درخواست دبیر انجمن روغن نباتى مبنى 
بر افزایش 20 درصدى قیمت این محصول گفت: انجمن 
مربوطه و کارخانه هاى روغن کشى به سبب باالرفتن 
هزینه  و خدمات سربار، حقوق، مالیات و بیمه خواستار 
افزایش قیمت هستند که این امر با ارائه اسناد و ادله الزم 

باید از سوى سازمان حمایت مورد بررسى قرار گیرد.
معاون بازرگانى دولتى با بیان اینکــه از باب مواد اولیه 
این محصول مشکلى وجود ندارد، تصریح کرد: سازمان 
حمایت پس از بررســى هاى الزم مبنى بر درخواست 

کارخانه هاى روغن کشــى مى تواند تصمیمات الزم 
را اتخاذ نماید، چراکه بازرگانــى دولتى تنها موظف به 
واردات روغن خام به کشور اســت که این روال قانونى 

ارتباطى به ما ندارد.

روغن گران مى شود؟

نایب رئیس اتاق مشترك ایران و چین با بیان اینکه در 
سه ماه اول سال 2017 مبادالت ایران و چین رشد 30 
درصدى را تجربه کرده گفت: این رشد عمدتًا به دلیل 
افزایش قیمت حامل هاى انرژى و مــواد خام معدنى 

بوده است.
مجید رضا حریرى با اشــاره به اینکه عمده مبادالت 
ایران و چین و صادرات به این کشور انرژى،مواد اولیه 
پتروشیمى و مواد خام معدنى است، اظهارداشت: کلیات 
صادرات کشورمان نه تنها به چین بلکه به اکثر کشورها 
مواد اولیه بوده که در ارتباط با کشور چین هم این امر 

صدق مى کند و در سوى دیگر واردات ایران از چین اکثراً 
ماشین آالت صنعتى بوده است.

وى با بیان اینکه آمار نشــان مى دهد در سه ماهه اول 
ســال 2017 مبادالت ایران و چین رشد 30 درصدى 
را تجربه کرده است، گفت: این رشــد عمدتًا به دلیل 
افزایش قیمت حامل هاى انرژى و مواد خام معدنى بوده 
اما آنچه مد نظر اتاق مشترك ایران و چین است تالش 
چند ساله اخیر براى صادرات بیشــتر به چین بوده و با 
برگزارى سمینارهاى مختلف چالش هاى صادرات به 

چین را مورد بررسى قرار خواهیم داد. 

رشد 30 درصدى مبادالت ایران و چین در3 ماه
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مردم! شــما چونان مســافران در راهید، که در این دنیا فرمان 
کوچ داده شدید، که دنیا خانه اصلى شما نیست و به جمع آورى 
زاد و توشه فرمان داده شــدید. آگاه باشید که این پوست نازك 
تن، طاقت آتش دوزخ را نــدارد! پس به خود رحم کنید، شــما 

مصیبت هاى دنیا را آزمودید.
موال على (ع)

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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برزاى شاگرد ژنرال مى شود؟

 جپاروف با
 420 هزار دالر

 اخالق مدار شد!
12

13

با سیم برق، اینترنت را به همه جا گسترش دهید!با سیم برق، اینترنت را به همه جا گسترش دهید!
1511

واگذارى به اجاره یکباب زیرزمین از موقوفه اهل البیت(ع) واقع در شاهین شهر خیابان فردوسى 
فرعى 3 شرقى پاساژ یاس به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى 21,000,000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/4/31 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس 

حاصل فرمائید.

آگهى مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر  و میمهاداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر  و میمه
م الف: 518

1410 دلتنگ یک کـــــــــــــــار خوب هستم لتنگ یک کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار خوبلتنگ یک کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار خوبدسیسه هاى میلیونى کارمند قالبى شهردارىدسیسه هاى میلیونى کارمند قالبى شهردارى

سعى کردم سعى کردم 
از «صدرا» از «صدرا» 
خیلى دور خیلى دور 
نباشم  نباشم  

10 مى خواهید 
سالم بمانید؟

 ناهار 
نخورید

بهتر نیست سکوت کنى؟!
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علیرضــا آرا بازیگــر تئاتــر و تلویزیون در 
خصوص شــکل گیرى نقــش «صدرا» در 
سریال «زیر پاى مادر» گفت: یکى از مزایاى 
کار کردن با سعید نعمت ا... این است که بیش 
از 50 درصد شــخصیت پردازى را روى کاغذ 

تحویلت مى دهد و به نوعــى کار را برایت راحت تر 
مى کند. اما ما نزدیک به دو ماه قبل از شــروع سریال 
با سعید نعمت ا... دوره هاى دور خوانى و نزدیک شدن 
و شکل دادن به شخصیت را داشــتیم تا کامًال با نقش 
صدرا یکى باشم چه از لحاظ بیان و چه از لحاظ نوع رفتار 
سعى کردم خیلى دور نباشم تا مخاطب راحت تر بتواند 

مرا قبول کند.
وى در خصوص همبازى شدن با بازیگران جوان نیز گفت: 
خیلى تجربه خوبى است وقتى همبازى هایت از جوانان 
این عرصه باشــند البته که مجیــد نوروزى(بازیگر نقش 
اشکان در سریال زیر پاى مادر) تا به امروز در تئاتر موفق 

بوده است و جوایز ارزشمندى را به خود اختصاص 
داده اما در کل کار کردن با جوانان باعث مى 
شود که انرژى خاصى گروه را همراهى کند.

نگین صدق گویا، بازیگر 
ســینما وتلویزیون بیش 
از دو دهه است که بازى 
در نقش هاى گوناگون  
در فیلم ها و سریال 
هاى بسیارى را 
در کارنامــه 
کارى خود 

ثبــت 
ه  د کر

اســت. «واکنــش پنجــم»، 
«انتخــاب»، «زن امروز»، «تیــک تاك»، 
«ســاعت صفر»، «به کجا چنین شتابان» و...

از جمله آثارى هستند که وى در آنها حضور داشته 
است.

صدق گویا که مدتى است از دنیاى تصویر فاصله گرفته 
است، درباره آخرین پیشــنهادات و فعالیت هاى اخیرش 
عنوان کرد: متأسفانه کماکان من مشغول کار خاصى در 
سینما و تلویزیون نیستم. این اتفاق در حالى است که من 
دوست نداشتم از این فضا فاصله بگیرم اما از سوى دیگر 
مایل نبودم تا با کارهاى سطح پایین این فاصله را کم کنم، 
در واقع ترجیحم بر این بود که کارى که خوب نباشــد را 
نپذیرم. حداقل این است که آن اثر از معیارهایى که آدم 
در ذهنش دارد، پنجاه شصت درصدش را داشته باشد و 
انگیزه اى شود تا مِن نوعى آن را بپذیرم. اما در کارى 
که اینگونه نباشد، عالوه بر عدم انگیزه، حضور در آن 
باعث مى شود تا بعد از دیدن کار ناراحت و سرخورده 
شوى و انتقادات زیادى را بشنوى، اوضاع و احوال 
پرداخت ها نیز در این مجموعه ها تعریفى ندارد، 

نوع پروژه ها یعنى هم کار بد پذیرش این 

 ، کنى
هم دستمزد کم بگیرى و 

هم از طرف مردم به تو انتقاد شــود و این اتفاق جالبى 
نیست. در کل زمانى که کار و نقش خوب باشد، چرا که نه، 

هر بازیگرى دوست دارد در آن حاضر شود.
صدق گویا در پاســخ به میزان دلتنگى که این فاصله از 
تصویر براى او دارد، گفت: بله، واقعیت این است که من 
خیلى دلتنگ این فضا شــده ام اما بیش از حضور در این 
عرصه دلتنگ یک کار خوب و قابل هســتم تا هر کارى 

با هر کیفیتى.
بازیگر «به کجا چنین شتابان» در خصوص پیشنهاداتى 
که در حوزه تصویر و تئاتر داشته، عنوان کرد: کم و بیش در 
سینما و تلویزیون پیشنهاداتى وجود داشته که به دالیلى 
که گفتم، قابل پذیرش نبودند اما در تئاتر یکى دو پیشنهاد 
خوب داشتم که مایل بودم تا یکى از آنها را به کارگردانى 
عبدالرضا اکبرى کار کنم اما از آنجایى که مدتى اســت 
درگیر تمرین کنسرت هستیم، نتوانستم در این اثر حاضر 
شوم، چرا که ساعت اجراى کنسرت و نمایش با هم یکى 
بود و راهى براى هماهنگى آن نبود، به همین جهت اجباراً 

غلب  ا
پیشــنهادات تئاتــرى را 

نمى توانستم بپذیرم.
صدق گویا با اشــاره بــه زمان برگزارى کنســرت خود 
تصریح کرد: درباره زمان اجراى این کنســرت تاکنون 
صحبت هایى شــده اســت، اما به طور دقیق نمى توانم 
تاریخى را بگویم ولى فعًال قرار اســت تا اواخر شهریور 

این اتفاق بیافتد.
وى در پایان در خصوص معیارهایى که براى پذیرش یک 
کار دارد، خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله براى یک کار 
خوب سناریو آن است، در واقع شاید داستانى تکرارى باشد 
اما پرداخت صحیح به آن، موضوعى است که اهمیت دارد. 
این پرداخت باید درست باشد و دیالوگ هاى قابل لمسى 
داشته باشد، خود من خیلى اوقات کارهایى را دیده ام که با 
وجود گروه خوب آن، تحمل ناپذیرند از همین رو شخصیت 
پردازى کاراکترهــا، دیالوگ ها و منطقــى بودن قصه از 

مهمترین عوامل یک کار خوب است.
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نگین صدق گویا، بازیگر
ســینما وتلویزیون بیش 
از دو دهه است که بازى 
در نقش هاى گوناگون
در فیلم ها و سریال 
هاى بسیارى را 
در کارنامــه 
کارى خود 

ثبــت 
ه  د کر

اســت. «واکنـ
«انتخــاب»، «
«ســاعت صفر»
از جمله آثارى هستند

است.
صدق گویا که مدتى است
است، درباره آخرین پیشــن
عنوان کرد: متأسفانه کماک
ای تلویزیون نیستم. سینما و
ف دوست نداشتم از این فضا
مایل نبودم تا با کارهاى سط
در واقع ترجیحم بر این بود
نپذیرم. حداقل این است ک
در ذهنش دارد، پنجاه شص
انگیزه اى شود تا مِن نو
که اینگونه نباشد، عالو
باعث مى شود تا بعد از
شوى و انتقادات زیاد
پرداخت ها نیز در ای

پذیرش این 

یک کار خوب هستمدلتنگدلتنگ
رضا رویگرى بازیگر سینما و تلویزیون 
درخصــوص آخریــن فعالیت هایش 
در ســال جارى گفــت: کًال وضعیت 
پیشنهادات خوب نیســت اما به تازگى 
یک پیشنهاد از سینما و یک پیشنهاد 
از ســمت تلویزیون داشته ام که هنوز 
قطعى نشده اما احتمال حضورم در اثر 

سینمایى بسیار باالست.
وى دربــاره وضعیت جســمانى و روند 
درمان خود افزود: خدا را شــکر این مدت 
روند درمان خود را در یک مرکز توانبخشى 
ادامه مى دهــم و اوضاع پایم بســیار بهتر 

شده است.
بازیگــر ســریال «مختارنامه» با اشــاره به

 تأثیر وضعیت جســمانى اش در انتخاب آثار 
تصریح کرد: قبًال هم گفته بودم که بســیارى 
از پروژه ها و پیشنهادات را حتى بعد از قرارداد به 
علت وضع جسمانى ام از دست مى دادم. متأسفانه 
وضعیت همچنان همانطور است و انگار این افراد 

اصًال تغییرى نکرده اند.
وى درباره حضور پررنگ خود در آثار دهه 70 سینما 

تأکید کرد: من همان رضا رویگرى ســابق 
هستم و اگر کارى پیشنهاد شود 

با قدرت انجام مى دهم اما 
دیگر کار خوب وجود 

نــدارد و بــه نظر 
رســد  مــى 
یــن  مهمتر
مشــکل در 
حــال نبود 
مــه  فیلمنا
تمنــد  ر قد

است.
بازیگــر فیلم 

«بوتیــک» با 
اشــاره به تیمى 

ســینماى  شــدن 
ایــران اضافه کــرد: این 

روزهــا ســینما تیمى شــده و 
در مهمانى هاى شــبانه نقش ها تقسیم 

مى شــوند. من اهل این مهمانى هاى شــبانه نیستم و 
نمى خواهم به هر نحوى براى خود نقش جور کنم.

رویگرى با نقد سینماى کمدى حال حاضر خاطرنشان 
کرد: سینماى ایران در این ســال ها به سمت کمدى  
از نوع لودگى رفته و من به هیچ وجــه به این آثار فیلم 
کمدى نمى گویم، کمدى که من مى شناســم از جنس 
«اجاره نشین ها» است. آرزوى من این است که روزى 
خبرنگاران تماس بگیرند و از خوبى هاى سینما بگویند 

وصف این خوبى ها حرفى و من هم در 
شــته  ا باشم.د

براى گرفتن 
نقش به مهمانى 
شبانه نمى روم

السا فیروزآذر بازیگر عرصه سینما و تئاتر گفت: در 
مدت اخیر سه کار سینمایى انجام داده ام که یکى از 
آنها فیلم «ملى و راه هــاى نرفته اش» به کارگردانى 
تهمینه میالنى بوده است. همچنین دو کار سینمایى 
در شــاخه هنر و تجربه براى آقاى سنجابى انجام 

داده ام.
وى ادامه داد: این روزها بیشــتر درگیر تئاتر هستم 
و به طور ثابت در گروه تئاتر «ســولو» با امیر کاوه 
آهنین جان و خانم حسام فعالیت مى کنم. در عرصه 
تئاتر نسبت به سینما متن هاى خیلى خوبى به دستم 
مى رسد و ترجیح مى دهم تا زمانى که براى بازى در 
سینما متن خوبى به دستم نرسد، این کار را انجام 

ندهم.
بازیگر فیلم ســینمایى « آتش بس» تصریح کرد: 
زمانى که اثرى از من پخش شود که کار خوبى نباشد، 
خیلى ناراحت مى شــوم و مدام به این فکر مى کنم 

که آیا ترس هــا و نیازهاى 
فرد باعث مى شود که یک 
بازیگر در اثرى حضور 
پیدا کند که آن را قبول 
ندارد و فکــر مى کنم 
چنین حسى، بدترین 
حس ممکن در زندگى 
کارى یک شــخص 

است.
ادامــه  در  وى 

صحبت هاى خود 
داشت:  اظهار 
در میان تمامى 
کارهایــى که 
تاکنون انجام 

کار  دو  داده ام، 

بوده که نسبت به انجام دادن 
آنهــا حــس 
بــى  خو
شتم  ا ند
از  پــس 
مشــورت 
با اطرافیان، 
جــه  متو
م  مى شــو
تمامــى  کــه 
چنین  بازیگران 
کارهایى داشته اند 
اما هر بازیگر باید از 
پس سئوال هایى که 
در ذهنش وجود دارد، 
برآید به عنوان نمونه 

وقتى در اثرى بازى مى کنم که پس از تماشــاى آن 
راضى نیستم، با خودم صادقانه صحبت و به این نکته 
اشاره مى کنم که از روز اول حدس مى زدم این کار، 

چندان کار مناسبى نباشد.
بازیگر فیلم سینمایى « ســوپر استار»  یادآور شد: 
گاهى ممکن اســت براى حضور در یــک اثر تنها 
دالیلى مانند دیده شدن و یا بحث هاى مالى اهمیت 
داشته باشد که به نظر من در این صورت بازیگر با 
پذیرش نقش در چنین شرایطى به آن پروژه خیانت 
کرده است. وى خاطرنشــان کرد: در شرایطى که 
بازیگر نمى تواند خود را راضــى به بازى در یک اثر 
کند، نباید به هیچ وجــه در آن مجموعه حضور پیدا 
کند چرا کــه افراد حاضر در آن پروژه به کارشــان 
عالقه مند هستند درحالى که آن بازیگر به دلیل عالقه 
نداشــتن به آن اثر، ممکن است نتواند حتى ارتباط 

خوبى با اعضاى گروه برقرار کند.

خیانت بازیگر به سینما 

ن نوعپش شاین

ص

ه
د

ى
که

بود
ه

خو
ند
پ

سعى کردم 
از «صدرا» 

خیلى دور نباشم  

علیرضــا آرا بازیگــر تئاتــر و تلویزیون در 
خصوص شــکل گیرى نقــش «صدرا» در 
سریال «زیر پاى مادر» گفت: یکى از مزایاى 
کار کردن با سعید نعمت ا... این است که بیش 
50 درصد شــخصیت پردازى را روى کاغذ  از

راحت تر  تحویلتمى دهد و به نوعــى کار را برایت
از شــروع سریال ماه قبل مىکند. اما ما نزدیک به دو

با سعید نعمت ا... دوره هاى دور خوانىو نزدیکشدن 
تا کامًال با نقش و شکل دادن به شخصیت را داشــتیم

صدرا یکى باشم چه از لحاظ بیان و چه از لحاظ نوع رفتار 
سعى کردم خیلى دور نباشم تا مخاطب راحت تر بتواند 

مرا قبول کند.
وى در خصوص همبازى شدن با بازیگران جوان نیز گفت: 
خیلى تجربه خوبى است وقتى همبازى هایت از جوانان 
نقش  این عرصه باشــند البته که مجیــد نوروزى(بازیگر
امروز در تئاتر موفق مادر) تا به پاى زیر اشکان در سریال

بوده است و جوایز ارزشمندى را به خود اختصاص
داده اما در کل کار کردن با جوانان باعث مى 
شود که انرژىخاصى گروه را همراهىکند.

«اجاره نشین ها» است. آرزوى من این است که روزى
خبرنگاران تماس بگیرند و از خوبى هاى سینما بگویند

وصف این خوبى ها حرفىو من هم در
شــته ا باشم.د

ند دیده شدنو یا بحث هاى مالى اهمیت 
د که به نظر من در این صورت بازیگر با 
ش در چنین شرایطى به آنپروژه خیانت 
ت. وى خاطرنشــان کرد: در شرایطى که 
ى تواند خود را راضــى به بازى در یک اثر 
به هیچ وجــه در آن مجموعه حضور پیدا 
ـه افراد حاضردر آن پروژه به کارشــان

هستند درحالى که آن بازیگر به دلیل عالقه 
 به آن اثر، ممکن است نتواند حتى ارتباط 

ضاى گروه برقرار کند.

سعى کردم 
از «صدرا» 

نخیلى دور نباشم  
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«داریوش فرهنگ» بازیگر ســریال «در جســتجوى آرامش» به کارگردانى سعید سلطانى 
با اشــاره به حضورش در این ســریال و اینکه آیا تولید چنین آثارى مى تواند از لحاظ کیفى 
تلویزیون را بــه تولیدات دهه 70 برســاند، گفت: قطعــًا افرادى که در ایــن زمینه تالش 

مى کنند تا کارى جدید انجام دهند فعالیتى 
مؤثر در این بخش خواهند داشــت و ما هم 
امیدواریــم تــا تکمیل کننــده این حرکت

 باشیم.
وى ادامــه داد: ســریال هایى کــه در دهه 
60 و 70 تولیــد و پخش مى شــد اغلب از 
کیفیت خوب و قابل قبولــى برخوردار بود و 
این امید مى رود تا فرهنگ،  ذوق و ســلیقه 
بهتر چــه بصرى و چــه اجتماعــى را باال

 ببریم.
ایــن کارگــردان در ادامه بیان داشــت: ما 
نباید سهل پســندى و آسان پسندى را رواج 
دهیم و ســریال هایى که چنیــن چیزهایى 
را رواج مى دهنــد، ماننــد افرادى هســتند 
که کتــاب نمى خوانند و من بــه آنها کارى 

ندارم.
کارگردان ســریال «سلطان و شــبان» با 
اشــاره به حضور کمرنگ خــود در عرصه 
ســریال ســازى نیز گفت: حقیقــت این 
اســت که در این چند ســال دوســتان مرا 

بیشــتر به ســمت بازیگرى بردند و من هم ناراضى نیســتم. از طرفى احتیاج به یک خانه 
تکانى با خودم داشــتم و فکر مى کنم که سال آینده ســریالى را براى تلویزیون کارگردانى 

کنم.

داریوش فر هنگ:
 نباید  آسان پسندى را رواج دهیم  

شــاهرخ اســتخرى بازیگر جوان که شــاهرخ اســتخرى بازیگر جوان که 
با ســریال هایى همچون «دلنوازان» و با ســریال هایى همچون «دلنوازان» و 
«فاصله ها» در کانــون توجه قرار گرفت «فاصله ها» در کانــون توجه قرار گرفت 

با فیلم «کبریت سوخته» به سینماها آمد.با فیلم «کبریت سوخته» به سینماها آمد.
«کبریت سوخته» ساخته کاظم معصومى «کبریت سوخته» ساخته کاظم معصومى 
داســتان جوانى به نام «کاوه» را روایت داســتان جوانى به نام «کاوه» را روایت 
مى کند که مانند بهروز وثوقى در «قیصر» مى کند که مانند بهروز وثوقى در «قیصر» 
بعد از آزادى از زندان متوجه قتل برادرش بعد از آزادى از زندان متوجه قتل برادرش 
شده و مى کوشد معماى قتل را حل کرده و شده و مى کوشد معماى قتل را حل کرده و 

قاتل را پیدا کند.قاتل را پیدا کند.
لیال اوتادى، ســارا خوئینى ها، ســارا لیال اوتادى، ســارا خوئینى ها، ســارا 
صوفیانــى، امیررضــا دالورى، صالح صوفیانــى، امیررضــا دالورى، صالح 
میرزاآقایى و ســعیده رودبارکى از دیگر میرزاآقایى و ســعیده رودبارکى از دیگر 
بازیگران فیلم هســتند و عنایت بخشى بازیگران فیلم هســتند و عنایت بخشى 
بازیگر پیشکسوت نیز در این فیلم ایفاى بازیگر پیشکسوت نیز در این فیلم ایفاى 
نقش داشته است. امیرحسین شریفى نقش داشته است. امیرحسین شریفى 
که در کارنامه اش تولید آثارى همچون که در کارنامه اش تولید آثارى همچون 
«ضیافت»، «اشک سرما» و «پرى» را دارد «ضیافت»، «اشک سرما» و «پرى» را دارد 

تهیه کننده «کبریت سوخته» بوده است.تهیه کننده «کبریت سوخته» بوده است.
«کبریت سوخته» با پخش سپاهان فیلم «کبریت سوخته» با پخش سپاهان فیلم 
به مدیریت برادران بانکى از به مدیریت برادران بانکى از 2121 تیرماه در  تیرماه در 

گروه آزاد روى پرده رفته است.گروه آزاد روى پرده رفته است.
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احتمــاًال از پدر بزرگ هایتان زیاد شــنیده اید که روزى 
روزگارى غذاى غالب ایرانى ها آبگوشــت بوده اســت. 
این غذاى لذیذ هر چند که امــروزه مانند قدیم جایگاه 
مستحکمى در سفره هاى ایرانى ندارد اما نمى توان گفت 
که به کل حذف و متروك شده و دیزى هنوز هم یکى از 

محبوب ترین غذاهاى ایرانى است.
یکى از مهمترین اجزاى آبگوشت نخود است. نخود ابتدا 
در منطقه مدیترانه و خاورمیانه کشــت مى شده و مانند 

سایر دانه هاى خوراکى ارزش غذایى بسیار باالیى دارد.
این دانه منبعى سرشــار از فیبر، پروتئین و بســیارى از 

ویتامین ها و مواد معدنى کلیدى براى بدن انسان است.
در ادامه این مطلب خواهیم گفت که مصرف نخود چه 
مزایاى بالقوه اى براى سالمتى تان مى تواند داشته باشد:

1 – دیابت
نخود داراى فیبر باالیى است و وجود فیبر باال در برنامه 
غذایى بیمــاران دیابتى باعث بهبود ســطح قند خون، 
انسولین و چربى خون این افراد مى شود. مقدار توصیه 
شده فیبر براى زنان 21 الى 25 گرم و براى مردان 30 تا 

38 گرم در روز مى باشد.

2 – سالمت استخوان ها
آهن، فسفات، کلســیم، منیزیم، منگنز، روى و ویتامین 
K موجود در نخود به حفظ ساختار و قدرت استخوان ها 
کمک مى کند. همه این مواد معدنى براى حفظ سالمتى 
ساختار استخوان ها الزم است. به عنوان مثال ویتامین 
k موجب جذب کلسیم مى شود و از دفع آن توسط ادرار 

جلوگیرى مى کند.

3 – فشار خون
پتاسیم موجود در نخود با اثر بر روى تأخیر خون شاهرگ 
باعث کاهش فشار خون مى شود. هر چند که از یاد نبرید 
که کاهش ســدیم دریافتى (نمک) مؤثرترین عامل در 

کاهش فشار خون مى باشد.

4 – سالمت قلب
محتواى فیبر باال، پتاسیم، ویتامین C و ویتامین B6همه 

از سالمت قلب حمایت مى کنند.
نخود حاوى مقادیــر قابل توجهى از فیبر اســت که به 
کاهش کل مقدار کلسترول در خون کمک مى کند و در 

نتیجه باعث کاهش خطر بیمارى قلبى مى شود.
در یک مطالعه نشان داده شــده که افرادى که پتاسیم 
کمترى مصرف مى کنند 49 درصد بیش از ســایرین در 

خطر مرگ ناشى از ایست قلبى هستند.

5 – سرطان
سلنیوم در بیشتر میوه ها و سبزیجات وجود ندارد اما این 
ماده معدنى در نخود موجود است و مى تواند به آنزیم هاى 
کبد براى کارکرد صحیح و دفع مواد ســرطان زا کمک 

شایانى کند.
 DNA فولیک اسید موجود در نخود به ترمیم و ساخت
کمک مى کند و همچنین ویتامیــن C به عنوان یک 
آنتى اکســیدان قوى از التهابات و همچنین آسیب هاى 
ناشى از رادیکال هاى آزاد در بدن و به وجود آمدن تومور 

جلوگیرى مى کند.

6 – کاهش کلسترول
تحقیقات نشــان مى دهد که گنجانــدن نخود در رژیم 

غذایى باعث کاهش کلسترول بد (LDL ) مى شود.
خواص نخود در درمان و پیشگیرى از بیمارى ها فقط به 
این چند مورد ختم نمى شــود. از دیگر موارد مى توان به 
کمک به کاهش وزن و ایجاد احســاس سیرى، درمان 
برخى از افراد مبتال به سندروم روده تحریک پذیر، درمان 
التهابات و عفونت و همچنین بهبود عملکرد دســتگاه 

گوارش اشاره کرد.

عوارض مصرف
در نخود و برخى حبوبات دیگر قند هاى پیچیده اى وجود 
دارد که بدن انسان قادر به تجزیه آنها نیست و لذا همین 

امر موجب به وجود آمدن گاز معده و نفخ در افراد مى شود.
راه حل این مشکل این است که نخود را به مدت هشت 
الى ده ساعت در آب بخیسانید تا هم راحت تر پخته شوند 
و هم قند هاى مشکل ساز براى گوارش از آنها خارج شوند. 
مى توانید نخود ها را پخته و یــا آن را در غذاهایى مانند 

فالفل و غیره سرخ کنید.
مصرف نخود خام به علت وجود برخى مواد مضر به هیچ 
عنوان توصیه نمى شــود. همچنین نخود را به صورت 
تدریجى در رژیم تــان بگنجانید تا برخى مشــکالت 

گوارشى را بتوانید از بین ببرید. 

کدو تنبل: هرگونه سبزى قرمز، زرد، بنفش یا نارنجى و همچنین سبزیجات سبز 
برگ تیره منبع خوبى براى کاروتنوئیدها محسوب مى شوند. اما هویج هاى نارنجى و 

کنسرو کدو تنبل را باید فوق ستاره هاى بتاکاروتن در نظر گرفت.

گوجه فرنگى پخته: یک آنتى اکسیدان قدرتمند دیگر به نام لیکوپن با سرطان 
مبارزه مى کند. میوه ها و سبزیجات قرمز رنگ مانند گوجه فرنگى، هندوانه، پاپایا و 
فلفل دلمه اى قرمز منابع خوبى براى لیکوپن هســتند. گوجه فرنگى پخته مى تواند 

کمک بیشترى به بدن در جذب هر چه بیشتر این آنتى اکسیدان مفید کند.

غالت جوانه زده: جوانه غالت که حاوى ســبوس، جوانه و اندوســپرم هستند، 
یکى از معدود منابع غذایى براى توکوترینول ها، نوعى از ویتامین E که ممکن است 
خطر ابتال به بیمارى هاى مغزى مرتبط با افزایش سن مانند آلزایمر را کاهش دهد، 

محسوب مى شوند.

گردو: اسیدهاى چرب غیر اشباع چند پیوندى که در گردو یافت مى شوند ممکن است 
به محافظت از شما در برابر این بیمارى کمک کنند. مغزهاى خوراکى و دانه هاى دیگر 

نیز منابع خوبى براى این اسیدهاى چرب سالم هستند.

روغن زیتون: در شرایطى که روغن سویا و روغن آفتابگردان منابع خوبى براى این 
اسیدهاى چرب هستند، روغن زیتون بهترین گزینه در این زمینه است.

ماهى سالمون: ماهى یکی از اجزاى اصلى رژیم مدیترانه اى است و در شرایطى که 
بیشتر انواع ماهى براى سالمت انسان مفید هستند اما ماهى هاى چرب مانند سالمون 
بیشترین فایده را براى سالمت قلب ارائه مى کنند. از دیگر ماهى هاى چرب مى توان 

به ساردین، ماهى خال مخالى، شاه ماهى و قزل آالى دریاچه اى اشاره کرد.

تمشک: مشکالت مرتبط با گوارش نادرست با انواع بیمارى هاى خودایمنى مرتبط 
با التهاب که زنان را از اواسط عمر خود تحت تأثیر قرار مى دهند، پیوند خورده است. 
کمبود فیبر غذایى بخشى از مشکل محسوب مى شود. میزان مصرف توصیه شده 
روزانه فیبر 20 تا 30 گرم اســت. در میان میوه ها، تمشک از نظر محتواى فیبر یک 

گزینه عالى محسوب مى شود. یک فنجان تمشک حاوى 8 گرم فیبر است.

رئیس مرکز اطالع رسانى سموم سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به مراقبت از گزیدگى 
حشرات و جانوران در مراکز تفریحى جنگلى گفت: یکى از مقاصد سیر و سیاحت مردم، 
حضور در دشت و جنگل است و همه مى دانیم که در طبیعت بکر امکان هر اتفاق ناگوارى 

مثل گزیدن و نیش زدن جانوران و حشرات وجود دارد.
وى افزود: توصیه ما این است که از دستکارى سنگ ها و راهپیمایى بدون کفش براى 
جلوگیرى از گزش مار سمى و عقرب خوددارى نمایید، همچنین براى پیشگیرى از گزش 

حشرات در محیط هاى باز، پیراهن آستین بلند و شلوار بلند به کودکان بپوشانید.
رئیس مرکز اطالع رسانى سموم سازمان غذا و دارو ادامه داد: در هنگام مارگزیدگى بیمار 
را آرام کنید و از حرکات بیش از حد او جلوگیرى کنیــد. عضو محل گزیدگى مار را باید 

بى حرکت و همسطح یا کمى پایین تر از سطح قلب نگه داشت.
بهمنش گفت: گزش عقرب مى تواند منجر به بروز درد شدید در ناحیه گزش شود اما با 
اینکه عالیم تهدیدکننده حیات و حوادث منجر به مرگ به ندرت رخ مى دهد، مصدوم را 

به نزدیک ترین مرکز درمانى براى تزریق پادزهر منتقل کنید.
وى بیان کرد: زنبور گزیدگى ممکن اســت در اثر نیش انواع زنبور مانند زنبور عسل و 
زنبور سرخ بروز کند، همچنین از دستکارى کندوى زنبور ها خصوصًا زنبورهاى وحشى 

خوددارى کنید. حمله و گزش دسته جمعى زنبورها مى تواند کشنده باشد.
رئیس مرکز اطالع رسانى سموم سازمان غذا و دارو هشدار داد: نیش زنبور عسل ماده، به 
کیسه محتوى زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقى مى ماند بنابراین برداشتن 

سریع نیش از روى زخم، جهت جلوگیرى از ورود بیشتر سم به زخم ضرورى است.
وى اضافه کرد: اگر فرد زنبور گزیده مشکل تنفسى داشت و یا تورم شدید و سریع در محل 

گزش بروز کرد، باید به پزشک مراجعه کند.
بهمنش عنوان کرد: در مارگزیدگى، یک نوار محکم و پهن، چند انگشت باالتر از محل 
گزیدگى مار به ویژه اگر محل گزیدگى در دست ها یا پاها باشد ببندید. هر 10 تا 15 دقیقه، 
به مدت یک دقیقه نوار را باز کرده و دوباره ببندید. این کار باید تا زمان آماده شدن پادزهر 

در بیمارستان ادامه یابد.
وى در ادامه افزود: هر چه سریع تر فرد مار گزیده را به اورژانس بیمارستان منتقل کنید و 
زمان را با تالش براى کشتن و یا گرفتن مار از دست ندهید همچنین از سرد کردن عضو 

مارگزیده با آب سرد یا یخ خوددارى کنید.
رئیس مرکز اطالع رسانى سموم سازمان غذا و دارو ادامه داد: اگر طى پنج تا هفت سال 

اخیر مصدوم مارگزیده، واکسن کزاز تزریق نکرده است به پزشک اطالع دهید.
وى گفت: تورم ناشــى از گزش عقرب، عمومًا محدود به ناحیه گزش است و احساس
 بى حسى و سوزش در ناحیه گزش براى چهار تا شش ساعت به وجود مى آید و معموًال 

پس از 24 ساعت بهبود مى یابد.
بهمنــش عنوان کــرد: اقدامــات اولیــه در گزش هاى معمولــى زنبــور عبارتند از 
محل زنبــور گزیدگــى را بــا آب و صابــون بشــویید، روى محل زنبــور گزیدگى
کمپرس سرد یا کیسه محتوى یخ قرار دهید و به طور متوالى هر 15 دقیقه یکبار کیسه 
یخ را از روى پوست بردارید، از قراردادن مستقیم یخ روى پوست اجتناب کنید و از گرم 

کردن موضع بپرهیزید.
وى در پایان خاطرنشان کرد: در مناطقى که حشرات زیادى وجود دارد، بهتر است روى 
پوست بدن مخصوصًا بدن کودك از کرم هاى دور کننده حشرات استفاده کرد اما باید 

توجه داشت استفاده دائم از این مواد سبب حساسیت بیشتر مى شود.

یک متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب با تأکید 
بر اینکه عالئم ابتال به بیمارى MS مبهم است، 

دقت در تشخیص را حائز اهمیت برشمرد. 
مهدى وحید دستجردى، متخصص بیمارى هاى 
مغز و اعصاب، با بیان این مطلب گفت: درصد قابل 
توجهى از افرادى که به متخصصان مغز و اعصاب 
مراجعه مى کنند، سیاهى رفتن چشم، هنگام بلند 

شدن از زمین را نشانه آغاز MS تلقى مى کنند.
وى با اشــاره بــه اینکه MS مربوط به کشــور 
اسکاندیناوى و اسکاتلند اســت، افزود: ترس از 
این بیمارى طى چند سال اخیر در میان هموطنان 
بیشتر شده است. در هر رشته از علم پزشکى، یک 
نکته طالیى وجود دارد؛ به عنوان مثال زمانى که 
از سکته قلبى یا مغزى صحبت مى شود، تأکید بر 
 MSپیشگیرى است؛ در حالى که براى بیمارى
بایستى بر عالئم ابتال تمرکز شود تا روند درمان در 

موقع مناسب صورت گیرد.
وحید دســتجردى، نژاد را از فاکتورهاى خطر در 
 MS ابتال به این بیمارى دانست و گفت: شیوع
در میان بانوان بیشتر است و بیشتر هم در سنین 
جوانى شاهد آن هســتیم.وى در ادامه بیان کرد: 
استرس را نمى توان عاملى براى ابتال به MS به 
شمار آورد. از سوى دیگر، عالئم این بیمارى بسیار 

مبهم و براى بانوان ترسناك است.
به گفته این متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب، 
شایع ترین عالمت بیمارى MS گز گز کردن یا 
بى حسى است. فردى که MS دارد، دو دست و 
پاى او همزمان یخ مى زند یــا داغ مى کند و در 

بعضى از افراد مور مور یا سوزن سوزن مى شود.
وى ادامه داد: این یکى از فرم هاى خیلى شــایع 
است و نصف بدن شخص گزگز مى کند یا خواب 
مى رود یا بى حس شــده یا از تنه به پایین حس 
 MS ندارد. ایــن  عالمت ها مى تواننــد عالمت
باشــند، به شــرطى که حداقل 24 ساعت طول 
بکشــد. پس هرگونه خواب رفتگى دســت و پا 

MS نیست .
وحید دستجردى تصریح کرد: افرادى که خواب 
رفتگى دست و پاى آنها از یکى دو روز قبل شروع 
شده و خوب نمى شود و بیشتر مى شود، فردى که 
یک سمت بدن خود را حس نمى کند یا از تنه به 
پایین احساس خواب رفتگى یا داغى یا سرما و یا 
بى حسى دارد، بایستى این عالئم را جدى بگیرند.
این متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب در پایان 
 MSاظهارداشت: عالمت بعدى در شروع بیمارى
ضعف است. ضعف یک کلمه کامًال مبهم و خیلى 
عمومى است. ضعفى که در بیمارى MS مدنظر 

مى باشد، به معنى کاهش قدرت است.

یک دندانپزشــک با بیان اینکه دردهاى ناشــى از 
خوردگى دندان در فصل تابســتان تشدید مى شود، 
اظهار داشــت: «اروژن دندانى» کــه به علت هاى 
مختلف در دندان هاى افراد به وجود مى آید، با مصرف 
برخى نوشیدنى ها به ویژه در فصل تابستان مى تواند 

آزاردهنده تر شود.
دکتر هادى غالمى افــزود: «اروژن دندانى» همان 
خوردگى دندان است که در این حالت عاج دندان از 
بین رفته و دندان   ها به ســرما و گرما، ترشى و گاهى 
شیرینى به ویژه نوشیدنى ها حساسیت نشان مى دهند 

و ایجاد درد مى کند.
وى توضیح داد: عاج دندان ممکن اســت به دالیل 
مختلفى از بین برود مانند ارتودنسى، کمبود فضاى 
فک براى رشــد دندان به طور طبیعى، قرار گرفتن 
دندان ها روى یکدیگر، ضربه خوردن، دندان قروچه، 
تراش ســطحى دندان به منظور قرار گرفتن روکش 
روى دندان و یا با مصرف بیش از اندازه نوشیدنى هاى 
اسیدى که در این شرایط واکنش و حساسیت بعد از 

مصرف مواد غذایى بروز داده مى شود.
غالمى اظهار داشــت: در فصل تابســتان این افراد 
به علت مصرف بیشــتر مایعات ســرد و همچنین 
نوشیدنى هاى اسیدى و شربت ها از درد دندان بیشتر 
شــکایت مى کنند، که اغلب در این مــوارد به آنان 
پیشنهاد مصرف دهانشویه مى شــود که با معاینات 

الزم دستور مصرف داده خواهد شد.
این دندانپزشک با بیان اینکه نوشیدنى هاى اسیدى 
مى تواند بــه میناى دندان آســیب بیشــترى وارد 
کرده و موجب پوســیدگى دندان  نیز شــود، توصیه 
کرد: این افراد ســعى کننــد بال فاصله با شســتن 
دندان هاى خود بعد از مصرف نوشیدنى هاى اسیدى

 و خوراکى هاى دیگرى که دندان به آن واکنش نشان 
مى دهد تا جایى که ممکن است از تشدید درد دندان 
جلوگیرى کنند و یا در صــورت ادامه دار بودن آن به 
دندانپزشــک مراجعه کنند تا پس از بررســى هاى 
الزم براى کاهش این اختــالل راهنمایى هاى الزم 

صورت گیرد.

فواید بیشمار نخود براى سالمتى

سلنیوم در بیشتر 
میوه ها و سبزیجات 

وجود ندارد اما 
این ماده معدنى 
در نخود موجود 

است و مى تواند به 
آنزیم هاى کبد براى 
کارکرد صحیح و دفع 
مواد سرطان زا کمک 

شایانى کند

تشدید یک 
اختالل دندانى 

در فصل 
تابستان

مواد غذایى که بعد از 40 سالگى
 باید مصرف کنید

سرطان یکى از قاتالن زنان در سنین 40 تا 50 سالگى است و بیمارى هاى قلبى نیز قاتل شماره دو به شمار مى رود. 
دیابت و سکته مغزى نیز در زنان در سنین 50 تا 60 سالگى شایع است. اتخاذ یک رژیم غذایى سالم بعد سنین 40 

سالگى مى تواند از بیمارى هاى مزمن بکاهد و منجر به افزایش طول عمر سالم  شود:

یک دستیار تخصصى طب سنتى با بیان اینکه در باور طب سنتى در طول روز خورشید مواد را از عمق بدن 
به سطح مى آورد و هضم در طول روز ضعیف است، 
گفت: به همین خاطر ایده آل این است که وعده 

غذا فقط صبح و شام باشد.
روح ا... شعرا درباره وعده غذایى ناهار اظهار داشت: 
در باور طب سنتى در طول روز خورشید مواد را از 
عمق بدن به سطح مى آورد، به همین دلیل هضم 
در طول روز ضعیف است، این باعث توقف بیش 
از حد غذا در لوله گوارشى و افزایش شانس فساد 

آن مى شود که این امر مادر همه بیمارى هاست.
وى متذکر شد: به همین خاطر ایده آل این است که وعده غذا فقط صبح و شام باشد اما اگر نشد الاقل وعده 
ناهار باید غذا سبک باشد مثل نان و خورشت هاى بدون سیب زمینى، آبمیوه، کباب پرندگان سفید گوشت 
و زرده تخم مرغ عسلى و از مصرف غذاهاى ســنگین مثل برنج ، کباب گوشت قرمز، ماهى و سیب زمینى 
اجتناب شود.این دستیار تخصصى طب سنتى ایران یادآور شد: کسى که در وعده ناهار، غذاى سنگین مصرف 

کند، شب تا دیروقت قادر به صرف شام نیست و صرف دیرهنگام شام منجر به بیخوابى شبانه مى شود.
شعرا تصریح کرد: دیر خوابیدن منجر به خستگى صبحگاهى و صرف دیرهنگام شام منجر به بى اشتهایى به 

صبحانه مى شود و همه مشکالت از مصرف غذاى سنگین در وعده ناهار شروع مى شود.

مى خواهید سالم بمانید؟ ناهار نخورید

بعد از گزیدگى چه کارى انجام دهیم؟

هرگونه خواب رفتگى 
دست و پا، ام اس نیست

متخصصان معتقدند که باید ســعى کنیم خود را به 
دوش آب سرد عادت بدهیم چرا که داراى مزیت هایى 
زیادى است، از جمله متابولیسم را تشدید مى کند، خلق 
و خو را سر جا مى آورد، ایمنى بدن را باال برده و موها 

را براق مى کند.
تماس با آب باعث از بین رفتــن روغن هاى طبیعى 
بدن مى شــود، اما آب گرم این کار را سریع تر انجام 
مى دهد. هرچقدر زمان کمترى زیر آب صرف کنید 
نتیجه بهترى مى گیرید. و این مسئله زمانى اهمیت 
پیدا مى کند که بتوانید بیشتر با آب سرد دوش بگیرید 

تا با آب گرم.
خوشبختانه تحقیقات ثابت کرده که الزم نیست مدت 
زمانى زیادى زیر آب  سرد بمانید تا از مزیت هاى آن 
بهره مند شوید. تحقیقات نشان مى دهد ماندن در آب 
60 درجه باعث باال رفتن تعداد سلول هاى سفید خون 
شده و تراکم سلو هاى کمک کننده T را باال مى برد. 
آب سرد تقریبًا به سیســتم قلبى عروقى شوك وارد 
کرده و میزان فعالیت آن را بــاال مى برد و این باعث 
افزایش متابولیسم در طى روز مى شود. برخى دیگر از 
تحقیقات نشان مى دهد که دوش آب سرد باعث فعال 
شدن چربى هاى قهوه اى مى شــود، که به سوزاندن 

کالرى کمک مى کند.
با این حال هنوز هم فکر مى کنید دوش آب سرد کار 
نادرستى است؟ ســعى کنید دو دقیقه آخر حمام را با 
آب سرد دوش بگیرید. این کار به غیرقابل نفوذ شدن 
کوتیکول یا همان الیه   بیرونى سر کمک مى کند. و 
از طرفى باعث مى شود که ساقه  مو حالت نیمه مات 
و بازتابنده پیدا کرده و باعث شــود که مو حالت براق 

پیدا کند.

همه فواید 
دوش آب سرد
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  «سرور جپاروف» هافبک ازبکستانى اســتقالل در گفتگویى که پنج شنبه با 
یکى از روزنامه هاى ورزشى و یکى از خبرگزارى ها انجام داد از لزوم پایبندى 

به تعهد اخالقى سخن گفته است. موضوعى که برخى از رسانه ها حتى یکى از 
سایت هاى نزدیک به باشگاه استقالل با بهت و ناباورانه به آن نگاه کردند و 

حتى به او موضوعاتى را یادآور شدند.
 او در بخشى از این مصاحبه اعالم کرده که اخالقاً به استقالل بدهکار بوده و به 

همین دلیل به این تیم بازگشته است! البته او حرف درستى زده است اما سئوالى 
که پیش مى آید این است: او که اینقدر به اخالق اعتقاد دارد چرا در تمام این مدت به 
تعهدش نسبت به استقالل بى توجه بود و پاسخ تماس هاى مسئوالن این باشگاه را 

نمى داد؟ آیا بازگشت او به استقالل به دلیل بدهکارى اخالقى است یا اینکه ترس از 
شکایت به فیفا و محرومیت باعث «اخالق مدار» شدن او شده است؟

البته پیگیرى هاى خبرنگاران نصف جهان حاکى از آن  است که وى به 
غیر از این مسائل وقتى که دید باشگاه استقالل بخاطر بیم از دست 
دادن او حاضر شده بیش از مبلغ پیشنهادى قبلى مبلغ 360 هزار 
دالر بابت قرارداد را به او پرداخت کند و همه هزینه هاى مالیات او را 
نیز متقبل شود یادش آمد که تعهد اخالقى هم وجود دارد و بى خیال تداوم 
حضور در سپاهان شد. در حقیقت حضور جپاروف در جمع آبى ها براى یک 

فصل 420 هزار دالر آب خورد.
 همچنین او در بخش دیگرى از این مصاحبــه از بازیکنان تیم ملى ایران 
خواســته تا در بازى بعدى خود در ســئول، کره جنوبى را شکست دهند تا 
ازبکستان به جام جهانى صعود کند. البته قطعاً شاگردان کارلوس کى روش 
با حرفه اى گرى و رعایت اصول بازى جوانمردانه با تمام توان مقابل کره 
جنوبى بازى خواهند کرد اما جپاروف حتماً به یاد دارد که چهار سال پیش 
ازبک ها چگونه در حالى که در خانه از قطر یک بر صفرعقب بودند و اتفاقًا 

سرور جپاروف هم 90 دقیقه در آن بازى در زمین حاضر بود ناگهان در 20 
دقیقه پایانى بازى پنج گل به این تیم زدند. نتیجه اى که اگر با تساوى ایران 
و کره جنوبى همراه مى شد باعث صعود ازبکستان و کره و حذف ایران از 
جام جهانى مى  شد! کاش اگر جپاروف توضیحى درباره اتفاقات آن بازى 
عجیب دارد بدهد تا مشخص شــود او و همبازیانش در آن مقطع هم 

اعتقادى به اخالقیات داشتند یا نه.

 جپاروف با
 420 هزار دالر

 اخالق مدار شد!

مرتجى در تیم ملى

 رودریگرز 
در یک قدمى سپاهان

ملى پوش سابق و مربى هندبال اصفهان به عنوان 
مربى دروازه بان هاى تیم ملى هندبال معرفى شد.

دومین دور تمرینات تیم ملى هندبال ایران براى 
حضور در تورنمنت سئول کاپ از 22 تا 30 تیرماه 

زیر نظر حبیبى برگزار مى شود.
در همین راستا شــهداد مرتجى، مربى اصفهانى 
از ســوى فدراســیون هندبال به عنــوان مربى 
دروازه بان هــاى تیم ملى معرفى شــد. مرتجى، 
دروازه بان اسبق تیم ملى ایران و مدیر فعلى سازمان 
تیم هاى پایه باشــگاه ذوب آهن اصفهان است. 
فعالیت در تیم هاى ذوب آهن، سپاهان، نیک اندیش 
و منیزیم فردوس نیز در کارنامه باشگاهى شهداد 

مرتجى دیده مى شود. 

نصف جهــان  همانگونه که دو هفته پیش نوشتیم 
سپاهانى ها مدت ها بود که یک مدافع برزیلى را 
تحت نظر داشتند و او حاال در اصفهان حضور دارد.

 خرید یک مدافع میانى اولویت طالیى پوشــان 
طى هفته هاى اخیر بوده است؛ آنها که نتوانستند 
با مدافعان ایرانى و همینطــور مدافع عراقى مورد 
نظر کرانچار به توافق برسند به دنبال گزینه هاى 
غیر آسیایى رفتند و یک مدافع وسط برزیلى به نام 
«کایرو رودریگوئز پیکسوتو» را که مدتى بود تحت 

نظر داشتند به اصفهان آوردند.
به نظر مى رســد «زالتکو کرانچار» این بازیکن 
را تأیید کرده و به زودى قرارداد این مدافع میانى 
برزیلى با سپاهانى ها ثبت خواهد شد. قیمت این 
بازیکن در سایت ترانسفر مارکت بین 200 تا 250 

هزار دالر تخمین زده شده است.
این مدافع برزیلى که به نام کایرو شــهرت دارد، 
سابقه بازى در لیگ دسته دوم پرتغال و همینطور 
لیگ بلغارستان را در کارنامه دارد و فصل گذشته 
را در نفتچى باکو (لیگ آذربایجان) گذرانده است؛ 
کایرو در نفتچى 33 بار به میدان رفته و دو بار هم 

براى این تیم گلزنى کرده است.
با حضور این بازیکن دغدغه کرانچار براى ترمیم 
خط دفاعى اش رفع خواهد شد و با حضور مروان 
حسین مهاجم تیم ملى عراق، کم کم سپاهانى ها 
به ترکیب اصلى خود براى لیگ شــانزدهم دست 

خواهند یافت.
در صورتى که این دو خرید نهایى شود، خرید یک 
هافبک بازیساز در دستور کار مدیران سپاهان قرار 

خواهد گرفت.

پول زیاد؛استرس و فشار کم، این بهشت ستاره سرشناسى شده که 
سال هاى پایانى فوتبالش را در اورالندو طى مى کند.

اگر یادتان بیاید که هشت سال پیش در چنین روزى فقط چند ساعت 
از ثبت قرارداد «کاکا» با رئال مادرید مى گذشت، مطمئنًا دلتان براى 

او تنگ خواهد شد. 
هافبک خوش تکنیــک برزیلى که اگــر مصدومیت هاى پى در پى 
در مادرید گریبانــش را نمى گرفت، بعید نبود کــه االن همچنان 
از شــماره 8 برنابئو حرف بزنیــم. برنده توپ طال در ســال 2007 
وقتى که در فصــل 2010-2009 به رئال پیوســت، حضورش با 
خرید «کریــس رونالدو» همراه شــد. اتفاقى کــه از نظر خیلى ها
 تأثیر زیادى روى کمتر دیده شــدن کاکا در مادرید داشت. هافبک 
سابق میالن بعد از انجام 120 بازى براى رئال در جام هاى مختلف 
و زدن 29 گل در ابتــداى فصل 2014 دوباره به جمع روســونرى 

بازگشت. 
حضــور کاکا در میالن فقط یــک فصل طول کشــید و او در آغاز 
فصل 2015-2014 به کشورش بازگشــت تا براى اورالندوسیتى 
بازى کنــد. او در اولیــن فصل حضــورش در اورالنــدو حضور 

زیــادى در ایــن تیــم نداشــت و خیلــى زود بــه ســائوپائولو
 قرض داده شــد. تیمى که کاکا فوتبالش را با پیراهن آن شــروع 

کرده بود.
او همچنین بعد از یک فصــل بازى به صورت قرضــى براى این 
تیم، دوباره بــه اورالندو برگشــت و همچنان در ایــن تیم بازى
 مى کند. او در فصــل 2017-2016 که اورالنــدو لیگ ام ال لس 
را بــا رتبه پنجــم به پایــان رســاند، بــراى تیمش 13 بــار به 
میدان رفت و روى شــش گل تیمش هم با سه گل و سه پاس گل 
تأثیر مســتقیم داشت. این در حالى اســت که کاکا پنج بازى از 20 
بازى اورالندو در این فصل را به دلیل مصدومیت از ناحیه ماهیچه  

از دست داد. 
هافبــک 32 ســاله ســابق تیم هــاى میــالن و رئال مادریــد 
تــا پایــان ســال 2017 بــا تیــم کنونــى اش قــرارداد دارد.

او  و  مى گــذرد  خــوب  آمریــکا  در  کاکا  روزهــاى 
محبت زیادى هم از طرفداران اورالندو دریافت مى کند. چیزى که 
این روزها او و اکثر همسن وسال هایش مثل «پیرلو» و «لمپارد» به 

آن روى آوردند. 

کاکا کجاست و چه مى کند؟ 

نصف جهان  غیبت بهنام برزاى در تمرینات استقالل و بى عالقگى منصوریان به حفظ او شایعه حضور این 
بازیکن در اصفهان را بیش از پیش افزایش داده اســت. چندى پیش از احتمال حضور برزاى در ذوب آهن 

نوشتیم و حاال باید  منتظر ماند تا دید سرنوشت او چه مى شود.
منصوریان درباره بازیکنى که عصاى دست او در فصل گذشــته بود سکوت کرده و این سکوت معنیدار او 
مى تواند در دل خود هزاران معنى داشته باشد. سرمربى استقالل نشان داده که بدش نمى آید در بعضى مواقع 
لجبازى کند و خیلى هم مایل نیســت دلیل این لج و لجبازى ها را فاش کند اما به نظر مى رسد منصوریان 

براى شخص برزاى کامًال با همین رویه پیش مى رود. برزاى هم با وجود اینکه از این وضعیت ناراضى 
است ترجیح مى دهد حرفى نزند اما براى اینکه نشــان دهد که خیلى بى تفاوت نیست کلیپى را از 

وضعیت فعلى خود منتشر کرد.
 خیلى از این ماجرا نگذشته بود که پســت فرهاد مجیدى در فضاى مجازى سرو صداى زیادى 
به پا کرد و براى آقاى مربى دردسرساز شــد. وقتى فرهاد از نحوه بازى برزاى تعریف کرد و گفت 

اشکال از بازى ات نیست بلکه اشکال تو از شادى گل هایت است یعنى اینکه براى 
هواداران استقالل راز نگه نداشتن برزاى توسط منصوریان را برمال کرد. 

برزاى بعداز زدن گل هایش به ســبک فرهاد خوشحالى مى کرد و 
اینطور که گفته مى شد منصوریان هم خیلى خوشش نمى آمد 

بازیکن جوان او این عالقــه را برمال کند اما با وجود 
پست جنجالى مجیدى یک ماجراى دیگر هم با 

صحبت هاى یکى دیگر از نزدیکان باشگاه 
به وجود آمد. 

این فــرد گفته بود منصوریــان از برزاى 
و پنهــان کردن پیشــنهاد خارجى اش 
ناراحت است و همین نکته باعث شده 
تا سرمربى اســتقالل راغب به نگه 

داشتن این بازیکن نباشد. ماجراها 
را وقتى کنــار هم مى گذارى و 
از هر منظرى کــه به آنها نگاه 

مى کنى یک خصوصیت مشترك 
در منصوریان پیدا مى کنى. درســت اســت 

که شــکل ماجراهاى تعریف شــده کامًال با هم متفاوت است 
اما یک اصل خیلى مهم را درون خــود دارد، اصلى که خصوصیت 

لجبازى هاى سرمربى اســتقالل را با هر آنچه خالف نظر او است 
برمال مى کند. حاال بهنام برزاى به هر دلیل بیرون خط مانده اســت 
و اگر منصفانه این قضیه را واکاوى کنى کنار گذاشــتن او را منطقى 
نمى دانى. برزاى که بیرون مانده است، خودش ترجیح مى دهد سکوت 

کند و از طرفى منصوریان هم در مورد او صحبتى نمى کند.  برزاى 
این روزها در بالتکلیفى است و هر از گاهى نام یک باشگاه 

به عنوان مشــترى او به گوش مى رســد. باید دید طى 
روزهاى آتى چه سرنوشــتى در انتظار او خواهد بود. 

آیا او به ذوب آهن مى آید و شاگرد ژنرال مى شود، 
در اردوگاه آبى مى ماند یا به سایر پیشنهاداتش 

فکر مى کند.

یکى از مهمترین مسائل پرسپولیس طى یکى دو هفته گذشته درخواست «گادوین منشا» از 
هافبک هاى تیمش بوده، اینکه باید او را در موقعیت گلزنى قرار دهند و به او توپ برسانند 
تا بتواند گلزنى کند. تا اینجاى کار هیچ مشکلى نیست اما حاال که طارمى تصمیم گرفته به 
پرسپولیس برگردد و گفته به دنبال آقاى گلى است، کار منشا سخت مى شود. با توجه به 
رابطه خوب طارمى با همبازیانش، قطعاً هافبک هاى پرسپولیس براى آقاى گلى او تالش 

خواهند کرد و سعى مى کنند همه توپ ها را به او برسانند. موضوعى که قطعاً روى عملکرد 
منشا تأثیرگذار خواهد بود و باید دید برانکو براى حل این مشکل احتمالى، چه کار خواهد کرد؟ 

 نصف جهان   «مروان حسین» مهاجم تیم ملى عراق  دو هفته پیش به اصفهان آمد و توافقاتى 
را با مدیران باشگاه سپاهان انجام داد.طبق پیگیرى هاى نصف جهان، زالتکو کرانچار این 
مهاجم عرب را تأیید کرده و مایل به عقد قرارداد باشگاه با وى مى باشد. منتها مشکلى که در 
راه سپاهانى شدن او وجود دارد این است که او باید طبق قراردادى که با باشگاه متبوعش در 
عراق دارد سه بازى دیگر در جام باشگاه هاى عراق را در پیش رو دارد و  اگر بخواهد  پیراهن 

سپاهان را بر تن کند، قطعاً دو دیدار ابتدایى زردپوشان در لیگ برتر ایران را از دست خواهد 
داد. باید دید در نهایت کرانچار با این موضوع کنار مى آید و یا اینکه این مشکل مانع حضور مروان 

در اصفهان خواهد شد.

برزاى شاگرد ژنرال مى شود؟

هشدار براى  
گران ترین تیم تاریخ لیگ برتر    

خریدهاى استقالل همچنان ادامه دارد و حاال فصل چالش 
انتخاب رسیده است!

اســتقالل امســال یکــى از پرمهــره ترین تیــم هاى
 لیــگ برتــر اســت. تیمى مثــًال شــبیه به اســتقاللى 
که با قلعــه نویــى در لیــگ پنجم شــد یا همــان تیم

کــه بــا خــود منصوریــان ســیزدهم لیــگ شــد. 
اصًال شاید مثل سپاهان امیر که قهرمان لیگ شدند.

این اســتقالل و ســابقه مربیگرى منصوریان اما هراس 
انگیز است. او حاال ســه یار بزرگسال، بیشتر از سهمیه اش 
خریده. منصوریان همیشه نشان داده از جوان ها بهتر بازى 
مى گیرد. ولى این بار تیمى بســته که حاال مجبوراســت 
باز قلــم روى نام جوانانش بکشــد. نکته عجیــب تر البته

بر مى گردد به فلســفه فوتبالى منصوریان. او که عادت 
کرده فوتبالــى نتیجه گــرا و بــدون مالکیت بازى 
کند. آن وقت تا توانسته بازیکن بازیساز خریده است. 
حاال خودش هم نمى داند دقیقــًا برنامه آینده اش

 چیســت. مى خواهد تیمش را با فوتبــال مالکانه 
به زمین بفرســتد یا قرار اســت بــاز فرصت طلب

 بازى کند.
او در مسیر این هیجان کشــنده خریدن بازیکن، چند 
ســرمایه آبى ها مثل حق دوســت و برزاى را از این تیم 
پرانده و شاید باز هم در ادامه چند نفرى دیگر قربانى شوند. 
در حالى که حاال یکى مثــل على دایى از آتیــه هایى که 
منصوریان براى فوتبال ســاخته در تیم جدیدش سایپا هم 

بازى مى گیرد.
منصوریــان کــه ســال قبل دیــد ایــن هزینــه هاى

 بى پایه چه بالیى ســر تیمش آورد، امســال دوباره تیمى 
بســته که حاال مى توان پیش بینى کرد گــران ترین تیم 
تاریخ فوتبال ایران باشــد. حاال او دیگر با این همه هزینه، 
فرصت ســال قبل را هــم نــدارد. اما این قمارى اســت 
که خودش انتخاب کرده، باید امیدوار باشــد برگش برنده 

شود.
باختــن منصوریــان غیــر از حــد اقــل 30 میلیــاردى 
کــه دود مى کنــد، بازنــده کــردن مکتب امید بســتن 
به نسل جدید مربیان است، مربیانى که قرار بود منصوریان 
لیدرشان باشد و او خودش را شاگرد ارشد کى روش معرفى 

مى کرد! 

 او که اینقدر به اخالق 
اعتقاد دارد چرا در تمام این 
مدت به تعهدش نسبت به 

استقالل بى توجه بود و پاسخ 
تماس هاى مسئوالن 

این باشگاه را 
نمى داد؟

ق

ى که پنج شنبه با 
د از لزوم پایبندى 

انه ها حتى یکى از 
ه آن نگاه کردند و 

 بدهکار بوده و به 
ه است اما سئوالى 

چرا در تمام این مدت به 
 مسئوالن این باشگاه را 
قىاست یا اینکه ترس از

 او شده است؟
 آن  است که وى به 

خاطر بیم ازدست 
0 مبلغ 360 هزار 
اى مالیات او را 
ى خیال تداوم 
ى ها براى یک 

تیم ملى ایران 
کست دهند تا 
س کى روش 
ن مقابل کره 
سال پیش 
اتفاقًا  دند و

ناگهان در 20
تساوى ایران 
ذف ایران از
ت آن بازى
مقطع هم 

ىر

الهه مهرى دهنوى

 «سرور جپاروف
یکى از روزنامه ه
به تعهد اخالقى
سایت هاى نزد
حتى به او موضو
 او در بخشى از این
همین دلیل به این
ا که پیش مى آید
تعهدشنسبت
نمى داد؟ آیا با
شکایت به
البتهپ
غیر
دادن
دالر بابت
نیز متقبل شود یا
حضور در سپاهان
0فصل 420 هزار

 همچنین او در بخ
خواســته تا در با
ازبکستان به جام
با حرفه اى گرى

جنوبى بازى خواه
ازبک ها چگونه د
سرور جپاروف ه
دقیقه پایانى بازى
و کره جنوبىهم
جام جهانى مى ش
عجیب دارد بده
اعتقادى به اخالق

 اخال
ع و ى ى ش ن ل ى ر ر ى

ســت دلیل این لج و لجبازى ها را فاش کند اما به نظر مى رسد منصوریان 
ینرویه پیش مى رود. برزاى هم با وجود اینکه از این وضعیت ناراضى 

اما براى اینکه نشــان دهد که خیلى بى تفاوت نیستکلیپى را از 

 که پســت فرهاد مجیدى در فضاى مجازى سرو صداى زیادى 
سرساز شــد. وقتى فرهاد از نحوه بازى برزاى تعریف کرد و گفت 

از شادىگل هایتاست یعنى اینکه براى کال تو
ن برزاى توسط منصوریان را برمال کرد. 

ســبک فرهاد خوشحالى مى کرد و 
ن هم خیلى خوشش نمى آمد 

دجود  برمال کند اما با و
جراى دیگر هم با 

یکان باشگاه 

ن از برزاى 
جى اش 
ثشده 
نگه 

ها

ك
ــت اســت 

شــده کامًال با هم متفاوت است
 خــود دارد، اصلى که خصوصیت

ل را با هر آنچه خالف نظر او است 
به هر دلیل بیرون خط مانده اســت 
وى کنى کنار گذاشــتن او را منطقى 
است، خودش ترجیح مى دهد سکوت 

 مورد او صحبتى نمى کند.  برزاى 
 هر از گاهى نام یک باشگاه 

 مى رســد. باید دید طى 
انتظار او خواهد بود.  ر

گرد ژنرال مى شود، 
یر پیشنهاداتش 

الههمهرى

مشکل مروان براى حضور در اصفهاننگرانى منشا 
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نصف جهــان  مصاحبه هاى جدیــد  کنعانى زادگان که 
بار دیگر از عشق دوباره خود به پرسپولیس سخن گفته  
واکنش هاى طنز  هــواداران در فضاى مجازى و  البته 
رسانه ها را در پى داشته اســت. وى که پس از خروج از 
استقالل تالش بسیار زیادى را انجام داد تا به سپاهان 
بیاید با شنیدن پاســخ منفى زردهاى اصفهان به سایپا 
پیوســت و حاال با مصاحبه اى دیگر بایــد کنایه هاى 

زیادى را به جام بخرد.
 او  بــار دیگر در چرخشــى 180 درجــه اى ادعا کرده 
پرسپولیسى است. بر خالف یکسال قبل، پرسپولیسى 
شدن دوباره کنعانى زادگان، دیگرکسى را خوشحال یا 
ناراحت نخواهد کرد. سال پیش، فاصله تبدیل شدن 6 
قلب قرمز به 4 قلب آبى در اینستاگرام کنعانى زادگان، 
فقط چند ساعت بود. مدافع پرسپولیسى ملوان که از هر 
فرصتى براى نشــان دادن عدد 6 به دوربین ها استفاده 
مى کرد، بالفاصله سر تمرین استقالل رفت و 4 نشان 
داد. مصاحبه هاى کنعانى زادگان، دائمًا در حال تکذیب 
خود او بودنــد. بازیکنى که یــک روز از آرزویش براى 

بازگشت به پرســپولیس حرف زده بود، پس از آن ادعا 
مى کرد از بچگى استقاللى بوده و هست و خواهد ماند.

در روزهایى کــه به جز پورعلى گنجــى، همه مدافعان 
تیم ملى باالى 30 ســال هســتند، کنعانــى زادگان 
خیلــى زود به مهره محبــوب کى روش تبدیل شــد. 
او بــا پیراهن ملــوان، به تیــم ملى رســید و در بازى 
رســمى هم براى تیم کى روش به میــدان رفت اما به 
مرور، مســیر دیگرى را انتخاب کرد و ســرش بیشتر 
از فوتبال، با جــدول اعداد و مصاحبه هــاى متناقض 

گرم شد.
کنعانى زادگان در تاریخ 10 خرداد 95:  «به 
هر حال من به پرســپولیس عالقه زیــادى دارم و فکر 
مى کنم این را بارها و بارها بیان کــردم. با وجود این، 
امیدوارم وضعیتــم براى فصل آینده هر چه ســریع تر 
روشن شود چون اهداف بزرگى در سر دارم که به آینده 

ورزشى ام مربوط مى شود.» 
کنعانى زادگان در تاریخ 2 تیر 95:  «از بچگى 
استقاللى بودم و استقاللى خواهم ماند. هیچ وقت نگفتم 

پرسپولیسى هســتم و الزم به ذکر است که 
فوتبالم را هم از اســتقالل ماهشــهر آغاز

 کردم.» 
تیتر  پنج شــنبه  برخــى روزنامه هاى 
ورزشــى و ادعاى اینکه «پرسپولیسى 
بودم و هستم»، فایده اى براى بازیکن 
جدید سایپا ندارد. فقط شــاید، افراد 
جدیــدى را بخاطــر رنــگ عوض 
کردن دائمى از او ناامید کند. مســیر 
موفقیت کنعانى زادگان فعًال ربطى 
به پرسپولیسى یا اســتقاللى بودن 
او نــدارد و مدافع ســابق تیم ملى، 
براى مورد توجه قرار گرفتن باید راه 
جدیدى را انتخاب کند. راهى که اولین 
الزمه اش، مدتى سکوت خواهد بود. 
بهتر اســت آقاى هفت رنگ فوتبال 
ایران تا مدت هاى زیاد به ســکوت 

فکر کند و زیاد حرف نزند!

قرارداد 
جبارى با 

کلینیک 
استقالل!

مصدومیت. این اولین کلمه اى اســت که در مورد مجتبى جبارى به ذهن 
مى رسد. او همیشه یک فوتبالیســت درجه یک بوده اما آسیب دیدگى ها، 
هرگز دست از سر این بازیکن برنداشته اند. خالقیت خیره کننده، پاس هاى 
تماشایى و شوت هاى دیدنى مجتبى، همیشه تحت تأثیر مصدومیت هاى 
دردناك قرار گرفته اند تا یکى از بااستعدادترین ستاره هاى فوتبال ایران، 

هیچوقت فرصت فوتبال بازى کردن در قاره اروپا را به دست نیاورد.
روند مصدومیت هاى این هافبک شکننده، در همه این سال ها به شکل جدى 
قطع نشده و آسیب دیدگى ها در لیگ ستارگان قطر هم همراه این بازیکن 
بوده اند. موضوعى که نشان مى دهد کیفیت نامطلوب استادیوم هاى ایرانى 

و یا برنامه هاى بدنسازى غلط باشگاه هاى لیگ برتر 

دلیل بحران آسیب دیدگى این ستاره نبوده اند. مجتبى حاال 
براى سپرى کردن آخرین ســال هاى فوتبال به استقالل برگشته اما نگاه 
هواداران رقیب به بازگشت جبارى، بیشتر از آنکه از روى هراس باشد، به 
طنز و شوخى گره خورده است. داستان مصدومیت هاى این بازیکن حتى 
به مسابقه «خنداننده برتر» در برنامه تلویزیونى «خندوانه» نیز کشیده شد و 
زینب موسوى با اشاره به آسیب دیدگى جبارى قبل از نبرد  رستم و سهراب، 
شوخى با این بازیکن را به تلویزیون کشاند. در شبکه هاى اجتماعى، مطالب 
زیادى در مورد عادت تکرارى مجتبى نوشته شد. پست هایى با این مضمون 
مشترك که حتى لحظه امضاى قرارداد با استقالل ممکن است به اعالم نیاز 

او براى برانکارد ختم شود.

شایعه آسیب دیدگى تازه او در تمرین اســتقالل، با انفجار عکس ها و 
شــوخى ها در فضاى مجازى همراه بود اما کادر فنى اســتقالل هنوز این 
شــایعه را نپذیرفته اند و تأکید دارند که مجتبى مصدوم نیست و تنها به 
دلیل نیاز به تمرین اضافه، برنامه تمرینى مجزایى نســبت به تیم دارد. 
جبارى در شروع فصل جدید، در مقابل نگاه هایى به میدان خواهد رفت که 
به تماشاى مصدومیتش خو گرفته اند. نگاه هایى که تصور مى کنند مجتبى 
به جاى تیم اصلى، قراردادش را با کلینیک باشگاه بسته است. آیا جبارى در 
جهت خالف این تصورها حرکت خواهد کرد؟ آیا او دست به کارى خواهد 
زد که در پایان فصل، کلمه اى بهتر از مصدومیت براى توصیفش به دست 

بیاوریم؟

  خوش سلیقگى
 سازمان لیگ

   یک کالم !  

زمان برگزارى بازى پرسپولیس و نفت تهران، اولین 
خوش سلیقگى سازمان لیگ در فصل جدید بوده 
است. گرماى شــدید هوا، مى توانست اولین بازى 
فصل جدید فوتبال ایران را تحت تأثیر وضعیت آب 
و هوایى قرار دهد و تماشاگران کمى این بازى را از 

نزدیک تماشا کنند.
با توجه بــه تهرانى بــودن هر دو تیــم حاضر در 
سوپرکاپ، سازمان لیگ بازى را به ورزشگاه آزادى 
انداخته و با توجه به مهیا بودن امکانات رفت و آمد و 
نور ورزشگاه، بازى را ساعت 9 شب برگزار مى کنند.

این شرایط، هم براى بازیکنان راحت تر خواهد بود و 
هم تماشاگران بیشترى مى توانند بازى را از نزدیک 
تماشا کنند. به خصوص که این بازى، اولین بازى 
کریمى روى نیمکت مربیگرى خواهد بود و یا او یا 
پرسپولیس، اولین جام فصل جدید فوتبال ایران را 

به دست مى آورند.

سعید فتاحى در مصاحبه صبحگاهى رادیو اعالم 
کرد تحت هر شرایطى زمان برگزارى بازى بین 
دو تیم فوتبال پرسپولیس و نفت تهران در روز 30 

تیرماه تغییر نخواهد کرد .
فتاحى گفت: بازى  سوپر جام را برگزار خواهیم کرد 
وبرگزارى بازى بین دو تیم استقالل وپرسپولیس 
در خارج از کشور یک  برنامه ریزى غیر مسئوالنه 
بوده ومورد تأیید کمیته مســابقات سازمان لیگ 

وفدراسیون فوتبال نخواهد بود.
فتاحى که مدیر کمیته مســابقات لیگ برتر است 
درباره زمان اعالم شده تازه براى دربى استقالل 
وپرسپولیس در آلمان گفت: ما به دوستان تاریخ 
22 تا 27 تیرماه را براى برگزارى بازى داده بودیم 
که نتوانستند بازى را در این مقطع برگزار کنند و 
امروز استنکاف از حضور در بازى سوپر جام تهران 
براى هر کدام از تیم هاى حاضر در این مســابقه 
حکم استنکاف از بازى هاى لیگ برتر را دارد وما  

در هیچ شرایط زمان بازى را تغییر نمى دهیم.
فتاحى درباره بازى استقالل وپرسپولیس در آلمان 
هم گفت: برگزارى این بازى تحت اختیار وانتخاب 
ما نیست، ما دوست داریم پرسپولیس موفق باشد 
اما در این شرایط با برگزارى بازى هایى چون سوپر 
جام ولیگ ایران ومسابقه دربى، همینطور تراکم 
بازى هاى این تیم را زیاد مى کند، پرسپولیس به 
نفع خودش اســت که این دربــى را انجام ندهد. 
فتاحى که عازم شهر مشهد بود اعالم کرد براى 
بازدید از دو ورزشــگاه ثامن وامام رضا(ع) به این 
شهر رفته وســازمان لیگ قصد دارد در هفته اول 
مســابقات فوتبال لیگ برتر ورزشگاه مجهز امام 

رضا (ع) را افتتاح کند.

بهتر نیست سکوت کنى؟!

نصف جهان  مهم نیست که پیشنهاد آژاکس 
براى جذب مهدى ترابى، کامًال جدى بوده 
یا به پیشــنهادهاى مجازى سردار آزمون 
شباهت داشته اســت. نکته کلیدى در مورد 
ستاره جوان سایپا این است که باشگاه به هیچ 
قیمتى حاضر نخواهد شــد که فصل را بدون 
مهدى ترابى آغاز کند. حتى اگر باشــگاهى 
مثل آژاکــس براى امضاى قــرارداد با ترابى 
جوان پیشنهاد رسمى ارسال کند، باز هم پاسخ 
مدیران سایپا روشن است؛ آنها به هیچ قیمتى 
راضى به فروش ترابى نمى شوند. حتى اگر تیم 
خواهان جذب این بازیکن، یکى از بزرگ ترین 
دروازه هاى انتقال بازیکنان به باشــگاه هاى 

درجه یک اروپایى باشد.
ســایپا بر خالف بســیارى از باشــگاه هاى 
لیگ برتر، با مشــکل مالى روبه رو نیســت و 
دلیلى براى درآمدزایــى از راه فروش بهترین 
بازیکنش احساس نمى کند. آنها فصل بسیار 

ناامیدکننده اى را پشت ســر گذاشته اند و در 
تکاپوى رقم زدن یک فصل موفق هستند. حفظ 
ترابى از اولویت هاى باشــگاه براى رسیدن به 
موفقیت در لیگ هفدهم است.   وقتى کارلوس 
کى روش براى اولین بار نام این بازیکن را در 
فهرســت نفرات مدنظرش قرار داد، خیلى ها 
مرد پرتغالى را بخاطــر فراخواندن مهره هاى 
ناشناخته سرزنش کردند اما ترابى به سرعت 
نشان داد که لیاقت این اعتماد را داشته است. 
پیشــنهادهاى پرشــمار این بازیکن از لیگ 
برتر و باشــگاه هاى اروپایى، اساسًا محصول 
نمایش هاى درخشــان او در تیم ملى هستند. 

پیشــنهادهایى که البته هنوز هیچ سرانجامى 
نداشته اند.

ســایپا نه اجازه انتقال ترابى به تیمى بزرگ تر 
در لیگ برتر را مى دهــد و نه این فرصت را به 
وجود مى آورد که هافبک بااستعدادش رؤیاى 
پیوستن به فوتبال اروپا را به حقیقت تبدیل کند. 
سختکوشى و صبر، فعًال تنها گزینه هاى مهدى 
ترابى هستند. سختکوشى براى سپرى کردن 
یک فصل خوب و حفظ کردن پیشــنهادها و 
صبر براى پایان آخرین سال ازآخرین قرارداد 
با نارنجى ها و براى ترك قفس نارنجى و رها 

شدن از چنگال سایپاى نامطمئن!

سایپاى نامطمئن!

ذوب آهن در دیدارى تدارکاتى موفق شد تیم دسته دومى راه ابریشم را با نتیجه 4برصفرشکست 
دهد. برد در چنین دیدارى شاید اصًال اهمیتى نداشته باشد اما آنچه موجب دلگرمى امیر قلعه نویى 
شده و او را به ذوب آهن امیدوار کرده درخشش ستاره هایش است. احسان پهلوان و مرتضى تبریزى 
که در دیدار برابر امیدها هم بازى خوبى به نمایش گذاشته بودند در این دیدار هم خوش درخشیدند 
و سه گل براى ذوب آهن به ثمر رساندند که سهم تبریزى دو گل بود. دیگر گل اصفهانى ها را هم 
دانیال اسماعیل فر وارد دروازه راه ابریشم کرد. نمایش قابل توجه ستاره هاى 
ذوب آهن در پیش فصل، نویدروزهاى درخشان آینده را مى دهد و حاال 
قلعه نویى از انتخاب خود راضى تر خواهــد بود. ذوب آهن که بازیکن 
خاصى را از دست نداده و موفق به جذب چند مهره دلخواه قلعه نویى 
مثل شریفات و بوحمدان و مدافعى گرجستانى شده  است. حاال حتى 
شاید داعیه قهرمانى بتواند داشته باشد. آنچه بخاطرش مدیران اصفهانى 
قلعه نویى را بعد از گل محمدى و حسینى به نیمکت ذوب 

آهن نشانده اند.

 دلگرمى قلعه نویى

 حیاط خلوت 
سرخابى؟

در شــرایطى که نقل و انتقاالت تیم هاى
لیــگ برتــرى رو بــه اتمــام اســت، 

درخواســت هاى غیرمنطقى تیم هاى سرخابى 
پایتخت از فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ باعث 

تعجب اهالى فوتبال شده است.
ن به گزارش ایمنا، نخستین درخواســت عجیب چند هفته قبل از سوى  ال مســئو

پرسپولیس مطرح شد که خواســتار افزایش تعداد بازیکنان بزرگســال خود براى فصل جدید لیگ برتر شدند! این 
درخواست در حالى از سوى مسئوالن پرسپولیس مطرح شد که سال هاســت طبق مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال، تعداد بازیکنان بزرگسال هر تیم لیگ برترى 18 بازیکن است. قانونى که با پیگیرى هاى مهدى تاج تصویب 
شد و انصافًا کمک شایانى به ظهور پدیده هاى جوان در لیگ برتر در سالیان اخیر کرده است و ثمره آن را در تیم ملى 

و افزایش تعداد لژیونرهاى ایرانى در فوتبال اروپا دیده ایم.
دومین درخواست عجیب در روزهاى اخیر این بار از ســوى مدیران استقالل مطرح شده است که آنها خواهان تغییر 
قانون بازیکنان زیر 23 سال شده اند! چرا که با توجه به ازدیاد بازیکنان لیست بزرگسال استقالل، آنها دنبال راه فرارى 
براى این معضل و حفظ محسن کریمى در لیست خود هستند. در حالى که قانون سن بازیکنان زیر 23 سال بر حسب 
تاریخ تولد میالدى که سه چهار فصلى است در لیگ ایران نیز اجرا مى شود، کامًال منطبق بر قانون فیفا در مورد تعریف 
رده سنى زیر 23 سال است و تغییر این قانون توسط فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ، بر خالف قانون فیفا خواهد 

بود.
باید منتظر ماند و دید که در روزهاى آینده واکنش فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ به این درخواست هاى شگفت 
انگیز پرسپولیس و استقالل چه خواهد بود؟ آیا فدراســیون فوتبال جهت رفاه و خشنودى دو تیم سرخابى پایتخت 
حاضر به تغییر قوانین کارشناسى شده و مصوب خود خواهد شد یا خیر؟ قوانینى که در صورت تغییر به سود پرسپولیس 
و استقالل، مطمئنًا موجب اعتراضات شدید 14 تیم دیگر لیگ برترى خواهد شــد و بى طرفى فدراسیون فوتبال و 

سازمان لیگ را زیر سئوال خواهد برد.

2 کارشــناس آلمانى بــه عنــوان نمایندگان 
کنفدراسیون فوتبال آسیا هفته جارى به ایران 

مى آیند. 
دو کارشــناس آلمانى به عنــوان نمایندگان 

کنفدراسیون فوتبال آســیا هفته جارى  جهت 
ممیزى و بررســى مدارك چهار باشگاه لیگ 
برترى پرسپولیس، استقالل، ذوب آهن اصفهان 

و گسترش فوالد تبریز به ایران مى  آیند.  
کنفدراسیون فوتبال آسیا امسال سختگیرى ها 
و دقت نظرش را براى بررســى مدارك ارسالى 
باشگاه ها و وضعیت موجود باشگاه جهت صدور 

مجوز حرفه اى  افزایش داده است.  سهیل مهدى 
به عنــوان نماینده ســازمان لیگ جهت پیش 
ممیزى به دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس 
رفت تا این باشــگاه ها  آمادگــى الزم را براى 
پاسخگویى و آماده ســازى مدارك خود جهت 
ارائه به نمایندگان کنفدراســیون فوتبال آسیا 

داشته باشند. 

کارشناسان AFC به  ذوب آهن مى آیند

احسان
            900 میلیونى!

و الزم به ذکر است که 
قالل ماهشــهر آغاز

ــى روزنامه هاى 
که «پرسپولیسى 
ى براى بازیکن 
ط شــاید، افراد 
 رنــگ عوض 
د کند. مســیر 
ن فعًال ربطى

ـتقاللى بودن 
ـابق تیم ملى، 
گرفتن باید راه 
 راهى که اولین 
وت خواهد بود. 
ت رنگ فوتبال 
د به ســکوت 

زند!

اال ت ان د ن تا ا هاگ ک ا انف ا تقالل ا ت د ا تاز گ د آ ه شا

دانیال اسماعیل فر وارد دروازه راه ابریشم کرد. نمایش قابل توجه ستاره هاى
ذوب آهن در پیش فصل، نویدروزهاى درخشان آینده را مى دهد و حاال
قلعه نویى از انتخاب خود راضى تر خواهــد بود. ذوب آهن که بازیکن
خاصىرا از دست نداده و موفق به جذب چند مهره دلخواه قلعه نویى
مثل شریفات و بوحمدان و مدافعى گرجستانى شده  است. حاال حتى
شاید داعیه قهرمانى بتواند داشته باشد. آنچه بخاطرش مدیران اصفهانى
قلعه نویى را بعد از گل محمدى و حسینى به نیمکت ذوب

آهن نشانده اند.

احسان
            900 میلیونى!

مبلغ قرارداد احسان حاج  صفى با باشگاه پانیونیوس 

یونان چیزى بین 200 تــا 210 هزار یورو اعالم 

شــده اســت؛ یعنى حدود 900 میلیون تومان. 

جالب اینکه قــرارداد فصل قبل او با ســپاهان 

طبق اعالم سایت رســمى سازمان لیگ فوتبال 

ایران یک میلیــارد و 350 میلیــون تومان بود 

ه البته قطعاً قرارداد او با ســپاهان بیشــتر از 
ک

چیزى بود که در سایت ســازمان لیگ قید شده 
بود.

اینکه چــرا حاج صفى حاضر شــده بــا حضور در 

قابل توجهى پول بگذرد 
ســوپرلیگ یونان، از مبلغ 

مشخص نیست اما شاید توجه ویژه کارلوس کى روش 

به لژیونرها یکــى از این دالیل باشــد. حاج صفى در 

آخرین بازى تیم ملى مقابل ازبکســتان نیمکت نشین 

ب اصلى بــه على کریمى 
شــد و جاى خــود را در ترکی

داد که بازیکن فیکــس تیم لوکوموتیو زاگرب اســت. 

همین نیمکت نشینى شاید باعث شــد تا حاج صفى قید 

پیشــنهادهاى میلیاردى باشــگاه هاى داخلى را بزند و به 

د. ماندن در ایران مى توانســت آخرین شــانس 
اروپا برو

م جهانــى را از او بگیرد. 
حاج صفــى براى بــازى در جــا

شــد با مبلغى معــادل نصف مبلغ 
به همین دلیل او حاضر 

پیشــنهادهاى ایرانى اش به یونان برود و آخرین شانس 

ى را همچنــان زنده نگه 
خود براى بــازى در جــام جهان

دارد.
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چهل تکه

مأموران گمرك ایران در بازرسى و کنترل خودروهاى ورودى 
موفق به کشف محموله جدید قاچاق انسان شدند. این محموله 
شامل هفت نفر از اتباع کشور افغانستان است که قصد داشتند به 

صورت غیر قانونى وارد کشورمان شوند.
این تعداد در یک دستگاه اتوبوس و در زیر مخزن آب جاسازى 
شده بودند و قصد داشتند با این شگرد به صورت قاچاقى از مرز 
عبور کنند اما مأموران گمرك «میلک» در زاهدان با هوشیارى در 
بازرسى ها به محل اختفاى این افراد پى برده و این تعداد قاچاق 

انسان را کشف کردند.
این افراد با هماهنگى دادســتانى تحویل مقامــات امنیتى_
انتظامى شــدند. این ســومین محموله قاچاق انســان است 
که در ســال جارى بــا هوشــیارى مأموران گمرك کشــف

 شده است.

مرد جوان ناپدرى اش، را حلق آویز و عکس جســدش را درشبکه 
توییتر منتشرکرد.

کاربران اینترنتى پس از برخط شدن تصویر جسد کبود مرد میانسال 
در صفحه شخصى پسر خوانده اش، پلیس مریلند آمریکا را در جریان 

این جنایت قرار دادند.
مأموران که در تحقیقات مقدماتى، نشانى قاتل را ردگیرى کرده بودند، 
با حضور در خانه مورد نظر، جسد مرد میانسال را پیدا کردند و جستجو 
براى یافتن تنها متهــم پرونده ادامه یافت. با اعالم شــماره پالك 
خودروى مرد جوان به واحدهاى گشــتى، رد او در یکى از بزرگراه ها 
شناسایى شد و چند خودروى پلیس به تعقیبش پرداختند و سرانجام 

اورا به دام انداختند.
متهم در بازجویى ها به قتل به علت اختالفات شخصى با ناپدرى اش 

اعتراف کرد.

کودك یکساله از پشت بام ساختمانى پنج طبقه در تهران به علت فروریختن 
قسمتى از پوشاننده سیمانى درز انقطاع ساختمان به پایین سقوط کرد. 

محمد اسماعیلى، فرمانده آتش نشانان اعزامى درباره جزئیات این حادثه 
اظهار داشت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد که کودك یکساله از 
پشت بام ساختمان پنج طبقه به علت فروریختن قسمتى از پوشاننده سیمانى 
درز انقطاع ساختمان به پایین ســقوط کرده و با وضعیت بسیار ناگوارى، 
بیهوش بین درز انقطاع ســاختمان مجاور محبوس شــده و هیچگونه 

دسترسى به این کودك نبود.
وى افزود: آتش نشانان ضمن درخواست حضور عوامل اورژانس، به سرعت 

با توجه به وضعیت بد مصدوم عملیات نجات را آغاز کردند.
اسماعیلى خاطرنشان کرد: آتش نشــانان از باالى پشت بام، در عملیاتى 
حساس و نفسگیر اقدام به حفر قسمتى از دیواره طبقه همکف مدرسه مجاور 

در نزدیکى کودك نیمه جان کرده و به وى رسیدند.

کشف محموله قاچاق انسان   
زیر مخزن آب اتوبوس

انتشار تصویر جسد نا پدرى
 در توئیتر

سقوط بچه یکساله در درز انقطاع 
ساختمان 030201

روز 13 خرداد ماه امســال مردى با مراجعه به کالنترى 
172 حضرت عبدالعظیم در شهر رى به مأمورین اعالم 
کرد که توسط شخصى به نام «ابراهیم . پ» که خودش 
را از پرســنل و مدیران شــهردارى معرفى کرده، مورد 

کالهبردارى قرار گرفته است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع کالهبردارى و به 
دستور بازپرس شعبه اول دادســراى عمومى و انقالب 
شهررى، پرونده جهت رســیدگى در اختیار پایگاه نهم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته بــا حضور در پایــگاه نهم پلیــس آگاهى در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «چندى پیش به واسطه 
یکى از دوستانم با شخصى به نام ابراهیم.پ آشنا شدم 
که خودش را کارمند شهردارى تهران معرفى مى کرد؛ 
پس از گذشت مدت کوتاهى، ابراهیم با طرح این ادعا که 
شهردارى قصد دارد چندین دستگاه خودروى سوارى را 
از طریق مزایده به فروش برســاند، پیشنهاد داد تا یکى 
از خودروها را از طریق شرکت در مزایده خریدارى کنم؛ 
ابراهیم عنوان کرد که حداقل قیمت براى ماکسیما مبلغ 
29 میلیون و 500 هزار تومان و براى پژو پرشیا 9 میلیون 

و 500 هزار تومان پیش بینى شده است.»
مالباخته در ادامه اظهاراتش گفت: « به بهانه خرید یک 
دستگاه خودروى ماکســیما، ابراهیم مبلغ 12 میلیون و 
500 هزار تومان را تحت پیش پرداخت از من گرفت و 
قرار شد تا مابقى پول ماشین را نیز همزمان با تعویض 
پالك پرداخت کنم؛ مدتى گذشــت و هر بار که پیگیر 
تحویل خودرو مى شدم، ابراهیم بهانه هاى مختلفى را 
در خصوص انجام اقدامات قانونى جهت انتقال خودرو 
مطرح مى کرد تا اینکه پس از گذشــت مدت کوتاهى، 
گوشى تلفن همراه ابراهیم خاموش شد؛ آن زمان بود که 
متوجه شدم هیچگونه اطالعاتى در خصوص محل کار 

ابراهیم و حتى محل سکونتش ندارم.»
با شناســایى ابراهیم . پ 38 ســاله به عنوان یکى از 
مجرمین سابقه دار پایگاه نهم پلیس آگاهى و با بررسى 
پرونده سوابق وى مشخص شد که ابراهیم . پ در سال 
1391 به اتهام کالهبردارى توســط کارآگاهان پایگاه 

نهم آگاهى دستگیر و روانه زندان شده و در سال 1395 با 
اخذ رضایت شکات از زندان آزاد شده است .

همزمان با شناســایى ابراهیــم.پ به عنــوان متهم 
تحت تعقیــب، کارآگاهان بــا بررســى پرونده هاى 
مشــابه موفق به شناســایى تعدادى دیگر از شکات و 
مالباختگانى شدند که همگى آنها دقیقًا به همین شیوه 
و شگرد (شرکت در مزایده شــهردارى جهت تحویل 
خودرو)، توســط ابراهیم.پ مورد کالهبــردارى قرار 

گرفته بودند.
در ادامه رسیدگى به پرونده و با مراجعه تعداد دیگرى از 
شــکات به پایگاه نهم پلیس آگاهى، کارآگاهان اطالع 

پیدا کردند که ابراهیم.پ عالوه بر شیوه و شگرد خود در 
کالهبردارى، این بار به بهانه فروش مجوز طرح ترافیک 
اقدام به کالهبردارى از افــراد کرده و از هر کدام از این 
افراد مبالغى مابین 900 هزار الى یک میلیون تومان پول 

دریافت کرده است .
کارآگاهان پایــگاه نهم پلیس آگاهــى در تحقیقات از 
کلیه شکات و مالباختگان اطالع پیدا کردند که ابراهیم  
به صورت ماهرانــه اى از ارائه هرگونــه اطالعات در 
خصوص محل ســکونت خود به مالباختگان خوددارى 
کرده و هیچکدام از مالباختــگان هیچگونه اطالعاتى 
در خصوص محل ســکونت و یا محل کار احتمالى وى 

در اختیار ندارند .
با وجود بالمکان بودن ابراهمیم، کارآگاهان پایگاه نهم 
آگاهى با انجام اقدامات پلیسى موفق به شناسایى محل 
تردد متهم در منطقه دولت آباد شــدند و با اطمینان از 
حضور متهم در این منطقه، سرانجام روز 29 خرداد ماه  

موفق به دستگیرى وى شدند.
ســرهنگ کارآگاه حســین زارع، رئیس پایــگاه نهم 
پلیس آگاهى تهران، با اعالم ایــن خبر گفت: «متهم 
در همان تحقیقات اولیه و پــس از مواجهه حضورى با 
شــکات و مالباختگان، صراحتًا به کالهبردارى از آنها 

اعتراف کرد.»

رسیدگى به پرونده قتل یک پســر جوان در جریان 
درگیرى با هم محله اى هایش از یازدهم تیر سال 92 
به دنبال زخمى شدن پسر 20 ساله اى به نام «سعید» 
در یک مغازه ســاندویچى در شهررى در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. شواهد نشان مى داد سعید پس از 
درگیرى با چهار پسر هم محله اى به شدت زخمى و 

به بیمارستان منتقل شد.
یک روز از درگیرى خونین در ساندویچى گذشته بود 
که سعید بخاطر شدت جراحات جان سپرد و ردیابى و 

عامالن جنایت آغاز شد.
ساعتى از این ماجرا نگذشــته بود که «مهدى» 19 
ســاله در حالى که آثار بریدگى چاقو بر سر و بدنش 
نمایان بود به کالنترى شــهررى رفت و به درگیرى 
خونین با ســعید اعتراف کرد. وى گفــت: «وقتى 
درگیرى بین من و سعید باال گرفت او با چاقو به سر 
و سینه ام زد و من هم براى دفاع از خودم چند ضربه 

چاقو به او  زدم.»
پلیس در بررسى هاى بعدى دریافت در این درگیرى 
سه دوست صمیمى مهدى به نام هاى «بنیامین»، 
«وهاب» و «امید» نیز شرکت داشــته اند. این سه 
متهم نیز بازداشت شدند اما ادعا کردن ضربه اى به 

قربانى نزده اند. به این ترتیب آنها آزاد شدند.
مهدى در شعبه دهم دادگاه کیفرى یک استان تهران 
به ریاســت قاضى محمد باقر قربان زاده و با حضور 

یک مستشار پاى میز محاکمه ایستادند.
دراین جلســه پدر و مــادر قربانى در جایــگاه ویژه 
ایســتادند و براى قاتــل پسرشــان حکم قصاص 

خواستند.
سپس مهدى پشت تریبون دفاع ایستاد و گفت: «من 
و سعید بچه یک محل بودیم اما چند روزقبل از این 
ماجرا سر موضوع کوچکى با هم درگیر شدیم و او به 
صورتم سیلى زد. وقتى ماجرا را با دوستانم در میان 
گذاشتم همگى مشروب خوردیم و سوار پژوى امید 
شدیم و در خیابان هاى شهررى دنبال سعید گشتیم 

تا اینکه او را در ساندویچى یافتیم.»

وى ادامــه داد: «من و بنیامیــن در حالى که چاقو و 
قمه در دست داشــتیم وارد ساندویچى شدیم. سعید 
به محض روبه روشــدن با ما یکى از صندلى هاى 
ساندویچى را برداشت و به ســمت مان حمله کرد. 
من او را هل دادم و در حالى که روى زمین افتاده و با 
پاهایش از خودش دفاع مى کرد چند ضربه چاقو به 
پایش زدم. در آن درگیرى بنیامین، وهاب و امید نیز 
قمه و چوب در دست داشتند.باور کنید ضربه اى که 
به سعید زدم کشنده نبود.من از ترسم با چاقو خودزنى 
کرده بودم تا پلیس را گمراه کنم. اما حاال مى گویم 

اشتباه کرده ام.»

رسیدگى به پرونده مجرمى سابقه دار از صبح بیست و نهم 
اردیبهشت سال 90 به دنبال آتش سوزى مهیب در یک 
کارخانه در ریحان آباد ورامین در دســتور کار پلیس قرار 
گفت. مأموران پلیس و آتش نشانى وقتى به محل رسیدند 
و به مهار آتش پرداختند با جنازه سوخته یک مرد میانسال 
روبه رو شدند. شواهد نشان مى داد جنازه متعلق به صاحب 

کارخانه متروك به نام «جمشید» است.
پلیس به پرس و جو پرداخت و دریافت جمشید از مدتها 
قبل کارخانه را رها کرده و آنجا به محلى متروکه تبدیل 
شده بود ولى گاهى اوقات خودش و فرزندانش به کارخانه 
رفت و آمد داشــتند. وقتى پلیس دریافــت از مدتى قبل 
جمشــید و یکى از همســایه ها به نام «محمود» با هم 
اختالف دارند به وى مظنون شــد. در ایــن بین یکى از 
همسایه ها به نام «عزت» علیه محمود شهادت داد و گفت 
ساعتى قبل از آتش سوزى کارخانه،محمود را در حالى که 

دست ها و لباس هایش خونى بوده دیده است. 
با اظهارات این شاهد، محمود 40 ساله بازداشت شد و به 
قتل اعتراف کرد. وى گفت: «جمشید در حیاط کارخانه 
تور والیبال نصب کرده بود تا بچه هایش بازى کنند. آنها 
مراعات همسایه ها را نمى کردند و ظهرها سر و صداى 
زیادى ایجاد مى کردند. به همین خاطر چند بار به جمشید 
تذکر داده بودم اما گوشش بدهکار نبود. تا اینکه آخرین بار با 
او درگیر شدم و با کارد کوچکى که در جیب داشتم ضربه اى 
به گردن او زدم. من کارخانه را آتش نزدم و احتماًال کارخانه 
به دلیل روشن بودن پیک نیک در آن آتش گرفته است.»

به دنبال اعتراف هاى این مرد، وى در شعبه 113 دادگاه 
کیفرى سابق استان تهران پاى میز محاکمه ایستاد اما قتل 
را گردن نگرفت و ادعا کرد بى گناه است. قضات دادگاه با 
توجه به کشف پیراهنى خونى در خانه محمود و همچنین 
اظهارات تنها شاهد این ماجرا وى را به قصاص محکوم 
کردند اما حکم صادره در شعبه 16 دیوان عالى کشور تأیید 

نشد و رسیدگى به پرونده از سر گرفته شد.
محمود در شعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران به 
ریاست قاضى محسن زالى و با حضور یک مستشار براى 

دومین بار پاى میز محاکمه ایستاد.
در ابتداى این جلسه اولیاى دم براى محمود حکم قصاص 
خواستند. سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: «قبول 
دارم قبًال چند بار بخاطر سر و صدا با جمشید درگیر شده 
بودم اما من با او دوست بودم و انگیزه اى براى کشتن او 

نداشتم.»
وى ادامه داد: «آخرین بار جمشید در کارخانه تنها بود که 
پیش او رفتم و با هم تریاك کشیدیم. عزت هنگام بازگشتم 
از کارخانه مرا دید. من حتى با او صحبت کردم. آن شب 
به خانه برگشتم و صبح روز بعد موقع رفتن به محل کارم 
متوجه شــلوغى مقابل در کارخانه نشدم. اما عصر وقتى 
فهمیدم جمشید کشته شده است با عزت تماس گرفتم 
و به او گفتم درباره اینکه مرا در نزدیکى کارخانه دیده به 

کسى حرفى نزدند.»
وى ادامه داد: «چون سابقه دار بودم مى ترسیدم پلیس به 
من مظنون شود. من نمى دانم چرا عزت علیه من شهادت 

داده است.» 
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 

صادر کند.

دختر جوانى که هدف باجگیرى یک پزشک قرار گرفته 
بود به پلیس مراجعه کرد.

این دختر که با دستور بازپرس پیش روى افسر تحقیق 
ایستاده بود در بازجویى ها گفت: «یک ماه پیش به یک 
پارتى شبانه در حاشیه شهر دعوت شــده بودم تا اینکه 
براى رفتن به خانه آنجا را ترك کردم. مهمانى تا پاسى از 
شب طول کشید و تاکسى هاى خطى همه رفته بودند از 
دوستم شنیدم آن دور و بر آژانسى در کار نیست. نگاهى 
به ســاعتم انداختم ساعت از 10 شــب هم گذشته بود 
مى دانستم در خانه همه نگران خواهند شد خودروهاى 
گذرى مرتب برایم بوق مى زدند وخبرى هم از تاکسى 
نبود. به ناچار تصمیم گرفتم براى مســافت کوتاهى به 
خودروهاى شخصى اعتماد کنم تا بتوانم به مرکز شهر 

نزدیک تر شوم.»
«آیــدا» ادامه داد: «بــه خودروهایى کــه مقابلم ترمز
 مى زدند، نگاه مى کردم و سعى داشتم تا از بین آنها یکى 
را انتخاب کنم. سرانجام ماشینى لوکس ومدل خارجى 
نظرم را جلب کرد. راننده بسیار باکالس و جوان نجیبى 
به نظر مى رسید و رفتارى بسیار مؤدبانه داشت. کمى که 

گذشت، راننده سر حرف را باز کرد.»
این دختر اظهار داشت: «آنچنان محو سخنان هوشمندانه 
آن مرد قرار گرفتم که برخالف تصمیم اولیه ام اجازه دادم 
تا من را نزدیک خانه مان برساند. هنگام پیاده شدن، مرد 
کارت ویزیتى به من داد و خــودش را "دکتر کیارش"، 

تکنیسین اتاق عمل معرفى کرد.»
آیدا در مورد ادامه آشنایى اش گفت: «شب، هنگام خواب 

که به اتاقم رفتم شماره تلفن دکتر را وارد تلگرام کردم.
عکس هاى پروفایل او پر بود از صحنه هاى اتاق عمل و 
لوازم پزشکى که در هرکدام، دکتر کیارش ژست خاصى 
داشت. با اســترس زیادى براى کیارش سالم فرستادم 
چند دقیقه اى طول کشید تا پاسخى دریافت کنم باالخره 

دکتر پاسخ سالمم را داد و باب گفتگو باز شد.»
آیدا در ادامه افــزود: «کیارش وعده داد بــه زودى به 
خواستگارى ام خواهد آمد منتظر بودم زمان خواستگارى 

تعیین شود.»
وى ادامه داد: «رابطــه ما خیلى صمیمى شــده بود تا 
اینکه یک شب از من خواســت تا برایش عکس هاى 
خصوصى ام را ارســال کنم. باتوجه به نیت خیر ازدواج، 
درخواست عجیبى نبود. چند شب پى درپى تصاویر خیلى 

خصوصى از خودم را با او به اشتراك گذاشتم.»
آیدا اظهار داشت: «رابطه مان خوب پیش مى رفت تا ناگهان 
تماس هاى دکتر قطع شــد. یک هفته به درخواست هاى 
تلفنى من هیچ پاســخى نداد تا اینکه باالخره روز هشتم 
پاسخ ســردى داد. کیارش به من گفت که دچار بدهکارى 
زیادى شده و اگرمن این میزان پول را براى او واریز نکنم، 
عکس هاى خصوصى ام را در همه صفحات مجازى منتشر 

مى کند.
باورم نمى شد از طرفى هرگز در توان من و خانواده ام نبود که 
بتوانیم چنین پولى را تهیه کنیم. از اشتباهات خودم خجالت 
مى کشیدم اما مى دانستم انگیزه ام ازدواج بود و اولین راه حلى 

که به نظرم رسید، اعتماد به پلیس بود.»
کارآگاهان که مشخصات کامل مرد شیاد را در اختیار داشتند 

دکتر کیارش را به دام انداختند.
مرد شــیاد گفت: «با چــاپ کارت هاى ویزیــت و تهیه
 عکس هاى فتوشــاپى صفحه تلگرامــى راه انداختم و با
 پرسه زنى در خیابان ها و سوار کردن دختران و زنان با استفاده 
از فضاى لوکسى که به وجود مى آوردم با آنها دوستى کرده 
و با وعده ازدواج عکس هاى خصوصى شان را به دست مى 
آوردم و از آنها باجگیرى مى کردم.» وى افزود: «اصًال تصور 
نمى کردم آیدا بخواهد شکایت کند چون بیشتر دختران وزنان 
از ترس آبرویشان هرچه مى گفتم گوش مى کردند.»در ادامه 
کارآگاهان به احتمال گســتردگى اقدامات مشابه کیارش 
تلگرام این دکتر قالبى را تحت بررســى قرار دادند تا با به 
دست آوردن مشــخصات دیگر دختران و زنان، پرده از 

جزئیات اقدامات شیطانى کیارش بردارند.

جسد میالد طاهرى جوان 17 ســاله اى صبح روز سه 
شــنبه هفته گذشــته بدون اثر جراحتى در جوى آب 

شهرك طالقانى شهرستان اهواز پیدا شد.
انگیــزه و عاملیــن این جنایــت تاکنون مشــخص 
نشــده و جســد بــراى مشــخص شــدن علــت 
دقیق مــرگ، بــه پزشــکى قانونــى اهــواز منتقل 

شده است. 

دسیسه هاى میلیونى 
کارمند قالبى شهردارى

راز قتل در کارخانه متروکه

قتل در ساندویچى  آیدا وقتى از پارتى شبانه بیرون آمد در دام پزشک قالبى افتاد

کشف جسد جوان 17 ساله
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 عصرى که ما در آن زندگى مى کنیــم، عصر صفر  و  یک و 
ارتباطات دیجیتالى است و این سبب شــده تا ماشین هاى 
محاسباتى و دستگاه هاى هوشمند توسط شبکه هاى ارتباطى 
بزرگ و کوچک به یکدیگر متصل شوند. مجموعه هایى که 
براى ارتباط با یکدیگر از هزاران تجهیزات شــبکه اى مانند 
مودم و روتر استفاده مى کنند تا داده ها را در کسرى از ثانیه به 

مسافت هاى دوردست منتقل کنند.
در حال حاضر پیشرفت فناورى شبکه هاى وایرلس، آن را به 
اولین انتخاب کاربران در خانه و محل کار تبدیل کرده است؛ اما 
زمانى پیش مى آید که براى انتقال اطالعات به طبقات دیگر 
یک ساختمان، چاره اى جز استفاده از شبکه هاى کابلى نیست. 
این شبکه ها هنوز هم از ایمنى بیشترى نسبت به شبکه هاى 
بى ســیم برخوردارند و به همین دلیل اساس توپولوژى هاى 
مختلف شبکه  را در سازمان ها و ادارات تشکیل مى دهند. اما 
بعضى مواقع امکان کابل کشى در یک ساختمان مسیر نیست 
و براى انتقال ارتباط شبکه اى و اینترنت به طبقات دیگر، باید از 
روش هاى دیگر استفاده کرد. پاورالین  ابزارى مدرن است که 

در این مواقع راهگشا مى باشد.
با به کارگیرى پاورالین ها در یک شــبکه داخلى، مى توان 
داده ها را از طریق کابل کشى برق یک ساختمان به طبقات 
دیگر منتقل کرد. به بیان دیگر، سیم هاى برق یک ساختمان 
به کابل شبکه تبدیل شده و عالوه بر جریان برق، سیگنال هاى 

شبکه هاى کامپیوترى را نیز منتقل مى کنند.
مدل PLW350KIT یکى از محصوالت پاورالین  و پرسرعت 
کمپانى TOTOLINK اســت که عالوه بر توسعه شبکه به 
وســیله کابل برق، مى تواند به عنوان یک اکسس پوینت یا 
توسعه دهنده امواج نیز پیکربندى شــده و امواج واى فاى را 

منتشر کند.

PLW350KIT طراحى و مشخصات
این محصول به صورت یک کیت ارائه شده و در بسته بندى 
 PLW350 و PLW350A آن دو عدد پاورالین با مدل هاى
به چشــم مى خورد. PLW350A پاورالین اصلى یا همان 
دســتگاهى اســت که به روتر، مودم یا کامپیوتر به صورت 
 PLW350 بى سیم یا باســیم متصل مى شــود، حال آنکه

یا پاورالین دوم، در نقطــه اى دور از طریــق کابل برق به 
PLW350A متصل شــده و در آن نقطه به انتشــار امواج 

بى ســیم مى پردازد که البته با اســتفاده از کابل شبکه نیز 
مى توان به آن متصل شد.

طراحى این محصوالت به گونه اى اســت که به راحتى و با 
کمترین تنظیمات، شــبکه را به تمام طبقات یک ساختمان 
توســعه مى دهند و علیرغم کارآیى در حد انتظار از طراحى 

کوچک بهره مى برند.
 Power، از سه کلید (دستگاه پاورالین اصلى PLW350A)
WPS و Reset بهره برده و) PLW350 دستگاه پاورالین 
دوم) از دو کلید Power و Reset بهره مى برد. هر دو مدل 
 WiFi و Sys، Ethernet، Pair داراى چهار نشــانگر
است که وضعیت فعالیت و حالت   هاى استفاده را در هر لحظه 
گزارش مى دهند. نشانگر Pair ، بیانگر اتصال یا عدم اتصال 

دو پاورالین به یکدیگر مى باشد.
 HomePlug از استاندارد PLW350KIT کیت پاورالین
AV بهره برده و مى تواند در حالت  اتصال از طریق کابل برق، 
اطالعات را با سرعت  اسمى 200 مگابیت بر ثانیه منتقل کند. 
همچنین در حالت اتصال بى سیم، نرخ انتقال داده توسط این 
دستگاه برابر با 150 مگابیت بر ثانیه مى باشد. در قسمت زیرین 
هر یک از دو پاورالین، یک پورت RJ45 جانمایى شده که 
داده ها را با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه منتقل 

مى کند.
کیت پاورالیــن PLW350KIT توتولینک قادر اســت تا 
اطالعات را به فواصل تا 300 متر بر بســتر سیم کشى برق 
یک ساختمان، کارگاه یا ســوله هاى بزرگ انتقال دهد و از 
این حیث بهتریــن راهکار براى ایجاد ارتباط شــبکه اى در 
مکان هایى است که با موانع زیادى چون دیوار و محدودیت 

کابلى روبه رو هستند.
این محصول براى کارکرد نیازى به تنظیمات ندارد و امکان 
اتصال تا هشت عدد پاورالین اضافى PWL350 به یک شبکه 
نیز وجود دارد و این مهم، ظرفیت ایجاد و توسعه این نوع شبکه 

را افزایش مى دهد.

سخت افزار
پردازنده مرکزى این پاورالین  تراشه شرکت کوالکام است و 

کنترل امواج بى سیم نیز در این 
دستگاه، توسط چیپ ست شرکت 

Realtek مدیریت مى شود.

پیکربندى کیت پاورالین توتولینک

(PLW350A) پاورالین اصلى
این فرم ور دو حالت کاربرى Repeater و Bridge را در 

اختیار کاربر قرار مى دهد:
Bridge Mode(1: بــا انتخاب این حالــت در فرم ور 
PLW350A، کاربر با اتصال روتر/مودم یا کامپیوتر خود با 

استفاده از کابل شبکه به پاورالین اصلى (PLW350A) قادر 
 Access) است تا عالوه بر ایجاد یک شبکه بى سیم همانند
Point) در همان محل، دیتا را از طریق کابل برق ساختمان 

به پاورالین دوم (PLW350) که به عنوان مثال در طبقه اى 
دیگر به پریز برق متصل شده، منتقل کند و در آن محل نیز 
 PLW350 یک شبکه بى سیم ایجاد نماید. همچنین با اتصال
به کامپیوتر یا لپ تاپ یا سوییچ از طریق کابل شبکه، امکان 

ایجاد شبکه اى کابلى در محل دوم نیز وجود دارد.
Repeater Mode(2: با انتخــاب این حالت در فرم ور 
PLW350A، امکان انجام تنظیمات Repeater به منوى 

 PLW350A ،بى سیم فرم ور افزوده مى شود. در این حالت
به صورت بى سیم با روتر یا مودم ارتباط برقرار مى کند و در 

جایگاه یک توسعه دهنده سیگنال وارد میدان مى شود.
براى برقرارى ارتباط بى ســیم مابین PLW350A و روتر 
هم مى توان از قابلیت WPS اســتفاده کــرد و مى توان از 
 PLW350A ،طریق فرم ور دستگاه اقدام کرد. در این حالت
عالوه بر گسترش سطح پوشش سیگنال بى سیم، دیتا را از 
 (PLW350) طریق کابل برق ســاختمان به پاورالین دوم
که به عنوان مثال در طبقه اى دیگر به پریز برق متصل شده 
منتقل مى کند و در آن محل نیز یک شــبکه بى سیم ایجاد 

مى نماید. همچنین با اتصال 
PLW350 به کامپیوتر 

یا لپ تاپ یا سوییچ 
از طریــق کابل 
امکان  شــبکه، 
ایجاد شبکه اى 
در  کابلــى 
محل دوم نیز 

وجود دارد.

(PLW350) فرم ور پاورالین دوم
این فرم ور تنها اطالعاتى مختصرى در مورد نسخه فرم ور، 
IP آدرس LAN دســتگاه، اطالعات بى سیم و ترافیک 

شبکه در اختیار کاربر قرار مى دهد.

سخن آخر
بدون تردید بیشتر کاربران در مواجهه با محدودیت کابل کشى 
شبکه و ضعف ســیگنال واى فاى، خرید روتر پرسرعت  یا 
توســعه دهنده هاى واى فاى را به عنــوان راه حل انتخاب 
مى کنند اما نباید فراموش کرد که پاورالین ها دقیقاً براى رفع 
این محدودیت ها طراحى شده اند و در قیاس با خرید روترهاى 

گرانقیمت نیز مقرون به صرفه هستند.
با توجه به ویژگى هایى چون امکان دسترســى به شــبکه 
و اینترنت براى کامپیوترهایى که در فواصــل دور از امواج 
بى ســیم قرار دارند، عدم نیاز به کابل کشــى، توسعه شبکه 
از طریق کابل برق، قابلیت کاربــرى دوگانه درحالت هاى 
Bridge و Repeater ، امکان اتصال کابلى و واى فاى
 به صورت همزمان، پشتیبانى از هشــت پاورالین در یک 
مدار برق، کلید روشن و خاموش، مصرف کم انرژى، اتصال 
ایمن و آســان با کلید WPS، وجود الگوریتم هاى حفاظتى

 مدرن براى جلوگیــرى از نفوذ هکرها به شــبکه، قیمت 
مناســب و گارانتى 36 ماهه تعویض گرین،  کیت پاورالین 
PLW350 توتولینک محصول قابل اعتماد و مناسبى است

 که مى توان براى توسعه شبکه واى فاى و کابلى در هتل ها، 
سازمان ها، مدارس و آموزشــگاه ها، منازل و دفاتر کار از آن 

استفاده کرد.

 همیشــه این امکان وجود دارد که یک زوج، هر دو آیفون داشته باشند، ولى یکى از آنها 
نسبت به شــخص دیگر، عکس هاى بیشترى گرفته باشــد و این باعث مى شود که آن 
شخص عکس هاى خانواده را در اختیار داشته باشد. ممکن است بعضى مواقع، این زوج 
بخواهند عکس فرزندان خود را به یکى از دوستانشــان نشان دهند و آن دوست بخواهد 
تمام عکس ها را جستجو کند تا عکس مورد نظر را بیابد. در تمامى این موارد، آن شخص 

مجبور بود عکس هاى شخصى و خصوصى زوج را ببیند. 
اکنون به لطف کتابخانه هاى مشترك گوگل فوتوز، این مسائل حل شده و دیگرى نیازى 

به کارهایى که سابقًا انجام مى شد، نیست.
با وجود این کتابخانه هاى مشــترك، این زوج مى توانند به راحتــى به تمامى عکس ها 
دسترسى داشته باشند. البته این زوج باید پیش از هرچیز، اپلیکیشن گوگل فوتوز را نصب 

کنند.
در صورتى این این زوج از آیفون استفاده مى کنند، باید پشتیبان گیرى و همگام سازى را 

فعال نمایند؛ در نتیجه هر عکسى که مى گیرند به گوگل فوتوز ارسال مى شود.
حتى پیش از کتابخانه هاى مشترك نیز این امکان وجود داشت که قابلیت مورد بحث را به 

عنوان یک راه بى دردسر براى پشتیبان گیرى از تصاویر آیفون فعال کرد.
براى اشتراك گذارى کتابخانه یا بخشى از آن با یک شخص، ابتدا باید گوگل فوتوز را باز 
کرده و یکسرى مراحل را طى نمایید. دکمه همبرگر را در قسمت باال سمت چپ بزنید و 

گزینه ”Share your library“ را انتخاب کنید.
ســپس ”Get Started“ را بزنید و یکى از افراد موجود در لیست مخاطبان را انتخاب 
کنید. دسترســى به تمام عکس ها و عکس هاى اشــخاص خاص را به فرد انتخاب شده 
از لیســت مخاطبان اعطا کنید. تمام تصاویر از آغاز کتابخانــه تصاویر انتخاب کنید  و به 

اشتراك بگذارید.
الزم به ذکر است که صرفًا مى توانید یک کتابخانه مشترك نصب کنید. به منظور آزمایش 
نمودن این قابلیت نیز مى توانید تصاویر خود را با اســتفاده از کتابخانه مشــترك، براى 
دوستان نزدیک خود ارسال کنید و از ویژگى هاى منحصر به فرد و جذاب آن بهره مند شوید.

 Guns, Cars, Zombies به فارسى «سالح ها، ماشین 
ها، زامبى ها» بازى جدید و خارق العاده در سبک بازى هاى 
اکشن و ماشین سوارى از Denali Games براى اندروید 
است که ساعت ها پیش به صورت رایگان در مارکت بزرگ 

گوگل منتشر شد. 
 zombie highway در این بازى همانند بازى مطــرح
شــما در نقش راننــده انواع ماشــین هــاى ویرانگر 
قــرار داده مى شــوید که عالوه بــر رانندگــى باید با 
شــلیک هاى پیاپــى، زامبى هــا را از بین ببریــد و در 
صورت تمایــل آنها را زیــر بگیرید و زامبــى ها را یکى 
پس از دیگرى ســرنگون کنیــد! انواع ماشــین هاى 

مختلف در بازى وجــود دارند که مى توانیــد به دلخواه 
یکى از آنهــا را انتخاب کنید و با ســوار شــدن بر آنها، 
ســالح اختصاصى تــان را بر آن ســوار کــرده و در 
جــاده اى بى پایان بــا مأموریت هاى چالــش آور قرار 
بگیریــد و انواع زامبــى ها بــا قدرت هــاى منحصر 
به فــرد را بُکشــید و یکــى از زیباترین بــازى هاى 
ماشین سوارى و اکشــن اندروید را تجربه کنید! بازى با 
نهایت گرافیک طراحى شده اســت و در آن صحنه هاى 
خیره کننده، صداگذارى فوق العاده، تنوع ماشــین ها و 
سالح ها و همچنین گوناگونى محیط تجربه اى متفاوت از 

بازى هاى اکشن را برایتان به ارمغان خواهند آورد. 

با سیم برق، اینترنت را 
به همه جا 

گسترش دهید!
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کنترل امواج بى سیم نیز در این 
دستگاه، توسط چیپ ست شرکت 

Realtek مدیریت مى شود.

پیکربندى کیت پاورالین توتولینک

(PLW350A) پاورالین اصلى
e و Bridge را در  Repeaterاین فرم ور دوحالت کاربرىr

اختیار کاربر قرار مى دهد:
B id M d

مى نماید. همچنین با اتصال 
PLW350 به کامپیوتر 

یا لپ تاپ یا سوییچ 
از طریــق کابل 
امکان  شــبکه، 
ایجاد شبکه اى 
در  کابلــى 
نیز دوم محل

وجود دارد.

(PLW350) فرم ور پاورالین دوم
اطالعاتىمختصرى در مورد نسخه فرمور، اینفرمور تنها

N آدرس LAN دســتگاه، اطالعات بى سیم و ترافیک  IP
شبکه در اختیار کاربر قرار مى دهد.

رامین مشکاه

با به کارگیرى 
پاورالین ها در یک شبکه 
داخلى، مى توان داده ها 
را از طریق کابل کشى 
برق یک ساختمان به 

طبقات دیگر منتقل کرد. 
به بیان دیگر، سیم هاى 

برق یک ساختمان به 
کابل شبکه تبدیل شده 
و عالوه بر جریان برق، 
سیگنال هاى شبکه هاى 
کامپیوترى را نیز منتقل 

مى کنند

نحوه نصب یک کتابخانه مشترك
 با گوگل فوتوز

بازى اکشن 
بى نظیر 
اندروید 

هدست هاى بلوتوثى براى افراد فعالى که قصد دارند تمرکز 
باالیى بر روى فعالیت هایشــان از جمله تمرینات فیتنس داشــته 
باشند بسیار مناسب هســتند چرا که دیگر از هدفون هاى سیمى دست و 
پاگیر خبرى نیست. اما مشکل اصلى این هدفون ها چیست؟ هدفون هاى بلوتوثى 

انرژى باترى را مصرف مى کنند على الخصوص زمانى که در تابش مســتقیم نور آفتاب قرار به ســرعت 
مى گیرند.

راهــکار مناســب براى حــل ایــن مشــکل چیســت؟ مطمئنــًا هدفون هــاى بلوتوثى خورشــیدى 
راه حل مناســبى براى این مشــکل محســوب مى شــوند. هدفون هاى طراحى شــده توســط شرکت

 Yanko Design مجهز به نوعى سلول هاى خورشیدى هستند. این سلول هاى خورشیدى به زیبایى بر 
روى سطح ارگونومیک و منحصر به فرد این هدست به کارگرفته شده اند. تفاوت این دستگاه با هدفون هاى 
بلوتوثى که قبالً  استفاده کرده اید این اســت که بدون نگرانى و تا هرزمان که دلتان بخواهد مى تونید از این 

هدفون استفده کنید و از پیاده روى زیر آفتاب لذت ببرید.

ارند
از ند

ارژ نی
هدست هایى که به ش

ژ

هدست هاى بلوتوثىبراىاف
باالیى بر روى فعال

باشند
ا

1- ابتدا ربات @gmailbot را فراخوانى کرده و به صفحه 
چت آن منتقل شوید.

Start -2 را انتخاب کنید.
3- سپس با لمس کردن گزینه Authorize me و استفاده 

از مرورگر، حساب خود در جیمیل را به ربات معرفى کنید.
4- اطالعات ورود به حســاب کاربرى را وارد کرده و سپس 

گزینه Allow را انتخاب کنید تا وارد حساب جیمیل شوید.
5- اینک ایمیل شما به ربات متصل شــده است و مى توانید 

ایمیل خود را مدیریت کنید.
6- با ضربه زدن روى گزینه Actions ، مى توانید کار هاى 
مختلفى را همچون پاسخ دادن، حذف کردن و... را در حساب 

خود انجام دهید.
7- اگر قصد ارســال یک ایمیل جدید را دارید، کافى اســت 
دســتور  New/ را تایپ و ارســال کنیــد. در مرحله بعدى

 باید آدرس ایمیل مقصد، عنــوان و محتواى پیام خود را تایپ 
و ارسال کنید.

آموزش راه اندازى مدیریت ایمیل در تلگرام

اندروید مدتى است قابلیت ضبط ویدئو از اسکرین 
یا صفحه نمایش دستگاه را ارائه مى کند. به عنوان 
مثال، تصور کنید قصد داریــم از نحوه فعال کردن 
منوى Developer Options در دســتگاه 
اندرویدى خود یک ویدئوى آموزشــى تهیه کنیم. 
براى این کار قابلیت ضبط ویدئو از اسکرین دستگاه 

بسیار کارآمد خواهد بود.
در اغلب دســتگاه هاى اندرویدى با فشردن دکمه 
پاور گزینه  مربوط به ضبط ویدئو از صفحه  نمایش 
قابل انتخاب مى شــود، اما در این بین یک مشکل 
وجود دارد کــه کیفیت ویدئوى آموزشــى را کمى 

متزلزل مى کند!
در حین ضبط ویدئــو از صفحه  نمایش دســتگاه 
مشخص نمى شود که فرد ضبط کننده ویدئو دقیقًا 
کدام قســمت هاى نمایشــگر و گزینه هاى آن را 
لمس مى کند. ترفندى وجود دارد که با اســتفاده از 
آن مى توان این مشکل را رفع کرد. ترفند مذکور به 
فعالسازى نشانه گر لمسى و گزینه اى تحت عنوان 
Show Touches در اندروید مربوط مى شود. 
فعالسازى نشانه گر لمسى منجر مى شود قسمت هاى 
لمس شده صفحه  نمایش در حین ضبط ویدئو براى 

بیننده کامًال محسوس و مشخص شوند.
براى فعالسازى نشــانه گر لمســى باید از بخش 
Developer Options استفاده کنید. پس از 
فعال سازى این گزینه، مراحل زیر را به منظور فعال 

کردن نشانه گر لمسى طى کنید:
• به منوى Settings مراجعه کنید.

• گزینــه Developer Options را انتخاب 
کنید.

• گزینه Show Touches را فعال کنید.
حال اگر صفحه نمایش گوشــى یا تبلت اندرویدى 
خود را لمس کنید، یک نشانه گر لمسى را مشاهده 
خواهید کرد. این نشــانه گر مى تواند در حین ضبط 
ویدئو از صفحه نمایش دستگاه کاربرد بسیار عالى 
داشته باشد و گزینه هایى که انتخاب مى شوند را به 

 وضوح مشخص کند.

با قابلیت هاى پنهان و جالب 
گوشى اندرویدتان

 آشنا شوید
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منبع:میزان 

منبع: قدس آنالین 

منبع: میزان  

منبع: جام جم آنالین

منبع: مهر

منبع: تسنیم  

 منبع: ایرنا

منبع: شبستان

در 120 کیلومترى شهر شیراز منطقه کامفیروز واقع شده که شهرتش به واسطه برنج خوش عطر و طعم آن است. این منطقه داراى 10 هزار هکتار سطح 

زیرکشت برنج است و از سال ها پیش منبع ارتزاق مردم این بخش وابسته به شلتوك کارى بوده است و این در حالى  است که خطر خشک شدن چاه ها مردم 

تذکراتى که در رابطه با ممنوعیت شالى کارى به سبب شرایط خشکسالى موجود در 
شهرستان هاى مرودشت و شیراز را تهدید مى کند. با وجود هشدارها و 

استان داده شد، اما کشت بى رویه برنج و شالى در اراضى و کشتزارهاى منطقه کامفیروز همچنان ادامه دارد. شاید کشاورزان استان فارس بهتر از بقیه مردم 

به بحران آب واقف باشند اما جداشدن بدون برنامه ریزى از شغل آبا و اجدادى که سال ها به وسیله آن ارتزاق کرده اند شدنى نیست. 

 جشنواره ماهیگیرى 
در سد وحدت 

سنندج به مناسبت 
هفته مبارزه با مواد 
مخدر توسط اداره 

کل ورزش و جوانان 
استان برگزار شد.

روستاى کم آب چنبرغربال از 
توابع شهرستان قوچان 
(خراسان) مانند خیلى از 

روستاهاى این منطقه در تابستان 
با تانکر آبرسانى مى شوند. اکثر 

اهالى این روستا به دلیل 
خشکسالى هاى پى در پى به 

شهرها مهاجرت کردند.

ششمین جشنواره شعر و موسیقى مازندران با 

شعرا، نخبگان و اندیشمندان 
حضور هنرمندان، 

ندران در تاالر وحدت برگزار  شد.
استان ماز

ره قطعاتى از موسیقى اصیل 
در این جشنوا

مازندرانى، شعرخوانى و شاهنامه خوانى، انواع 

حرکات موزون محلى اجرا و از 
مراسم آیینى و 

بگان و اندیشمندان در حوزه 
پیشکسوتان، نخ

فرهنگ و هنر دیار تبرستان تجلیل شد.

 تولیت آستان قدس رضوى در جمع طالب
 غیرایرانى معتکف در مسجد گوهر شاد

تصاویر ثبت شده از مناظر طبیعى و 
محیط پیرامون در سبک لند اسکیپ 
و مینیمال(زندگى در پایین تصویر)  

بروجرد یکى از 

ى ترین بازارهاى 
قدیم

ایران را در دل خود جاى 

است. بازارى که 
داده 

قرن هاست میزبان 

اغلى کهن است. 
مش

ى، مسگرى ، تنور 
موتاب

سازى و... صدها سال 

ان بسیارى را به 
پیشه ور

غول کرده است. 
خود مش

مشاغلى که با هنر دست، 

اشت، اکنون در 
سر و کار د

ن اسیر پیشرفت 
گذر زما

نعت و تکنولوژى شده و 
ص

 آرام رو به انقراض 
آرام

نهاده است.

آلودگى سواحل دریاى خزر تمامى ندارد؛ کمتر کسى است که 
رد و نشان آلودگى را در ساحل ندیده باشد اما شاید همه ما 
مرگ خاموش ماهى ها را در ساحل ندیده باشیم. استخراج 

نفت آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، پساب هاى کشاورزى 
و فاضالب هاى شهرى و کارخانه جات آلودگى مرگ بار ماهى ها 
را در پى داشت. هجوم گردشگران؛ مسافران به این ساحل 

شمالى کشور هم در آلودگى فضا بى تاثیر نیست.اتفاقى که به 
پراکندگى زباله و دفن آنها مى انجامد و نتیجه اش پررنگ تر 

شدن بحرانى است که گریبان خزر را گرفته است. 


