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قول استانــدار

تبلت باریک و مناسب براى کارهاى روزمره کاربرانزعفران هاى دپو شده وارد بازار شدساخت بنا با سنگ قبرهاى 800 ساله! ردپاها در پرونده فساد نفتى بو کشیدن غذا چه بالیى سرمان مى آورد؟ فناورىاقتصاداجتماع سالمت
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مجلسى ها منتظر معرفى
 چه وزرایى هستند؟

گفتگو با 2 معلم  
دوران دبیرستان مریم میرزاخانى

بازیگران تکرارى در 
خانه هاى تیمى سینما 

جمعیت غیرفعال اقتصادى 
61 درصد شد

14

تهدید و اخاذى با
 سرنگ آلوده از مسافر آمریکا 

واحدهاى زیر پله اى
 قرارداد سفید امضا مى کنند

چرا پیاز در اصفهان گران شد؟چرا پیاز در اصفهان گران شد؟
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جهان نما

وزراى آینده 
شجاعت حل 
مشکالت را 
داشته باشند

2 7

اعطاى 
تسهیالت

 3 میلیاردى 
به صنوف 
تولیدى

 تا لیستمان پرنشده 
بیا سپاهان 

لیستم تا لیستم تمیتا ل لتا تمتا ل یتا

چند تن از هواداران سپاهان در پیام هایى مشترك 
در صفحه اینستاگرام اشکان دژآگه به وى 
هشدار دادند که تا لیست سپاهان پر نشده به 
این تیم بیاید و بیش از این وقت را تلف نکند. همچنین 
این هواداران از وى خواسته اند تا در سال جام جهانى 
بیش از این دست دست نکند و با حضور در سپاهان 
به همه اخبار پیرامون خود خاتمه دهد. آنها به اشکان 
یادآور شده اند که اصفهان آنقدر زیباست که وقتى به 
شهر ما بیایى احساس مى کنى در اروپا زندگى 
مى کنى و از این بابت هم نگران نباش!...
با قطعى شدن حضور سردار آزمون در روبین کازان 
و احتمال باالى ادامه همکارى کریم انصارى فرد و 
رضا قوچان نژاد با المپیاکوس و هیرنوین، حاال تنها 
بازیکن تیم ملى که هنوز تکلیف مقصد جدیدش را 
مشخص نکرده، اشکان دژآگه است. 
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رسو ل زرگرپور راه حل بحران خشک شدن زاینده رود را تشریح کرد

پیرو آگهى مزایده شماره 6354 مورخ 96/3/28 شــهردارى آران و بیدگل به استناد 
مصوبه شماره 505 مورخ 96/3/13 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت 
به اجاره بهره بردارى قسمتى از ملک خود واقع در خانه تاریخى بنى طباء جهت احداث 
کوره و کارگاه سفالگرى و نانوایى سنتى به مدت دو سال با اجاره بهاى ماهانه 700/000 ریال 
با شرایط موجود در شهردارى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
واجد شــرایط دعوت به عمل مى آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت 
دوم این آگهى جهت اطالع از شرایط شرکت در مزایده به شهردارى آران و بیدگل مراجعه 
نمایند. ضمنًا هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده است و کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد.

پیرو آگهى مناقصه شماره 5614 مورخ 96/3/18 شهردارى آران و بیدگل در نظر 
دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 334 مورخ 96/2/21 نسبت 
به انتخاب پیمانکار جهت عملیات زیرسازى ضلع شرقى بلوارخلیج فارس به طول 
2300 متر با اعتبارى بالغ بر 4/000/000/000 ریال و با شرایط خاص موجود در دفتر 
فنى شــهردارى و از طریق مناقصه عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از 
کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 
مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى 

به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم بذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در 

رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مزایده(مرحله دوم)

آگهى مناقصه(مرحله دوم)

حسن ستارى – شهردار آران و بیدگل

حسن ستارى – شهردار آران و بیدگل

نوبت دومنوبت دوم

نوبت دومنوبت دوم

استخدام
در شرکت

 پاالیش نفت 
اصفهان

رح آگهى را در 
ش

 بخوانید
صفحه 16

رئیس مجلس شــوراى اســالمى 
ابراز امیــدوارى کرد که دولت 
تازه نفــس بعدى بــا انجام 
اصالحاتى به سمت جهش 

8 درصــدى در اقتصاد 
براساس قانون برنامه 

حرکت کند.

 مدیرعامــل صنــدوق ضمانت 
سرمایه گذارى صنایع کوچک 
اعالم کــرد: صنوف تولیدى 
مى تواننــد از خدمــات این 
صندوق تا مبلــغ 30 میلیارد 

ریال بــه عنوان 
وثیقه تسهیالت 
بانکى استفاده 

کنند.
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رئیس مجلس شــوراى اســالمى ابراز امیدوارى کرد که 
دولت تازه نفس بعدى با انجام اصالحاتى به سمت جهش 

8 درصدى در اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند.
علــى الریجانــى در هشــتمین کنفرانــس بین المللى 
«بودجه ریــزى بر مبنــاى عملکرد» با تأکیــد بر تحقق 
اقتصاد مقاومتــى گفت: ما بدون اصــالح برخى نظامات 
نمى توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنى با نظام
 پیچیده دیوانى و بودجه ریزى فعلى نمى توان توفیقى در 

توسعه داشت.
وى افزود: در قانون برنامه جهش 8 درصدى پیش بینى شده 
که رسیدن به آن منوط به هفت یا هشت اصالح نظامات 

است که امیدواریم دولت بعدى تازه نفس بتواند این کار را 
انجام دهد.

رئیس قوه مقننه تأکید کرد: وزرا بایــد در دولت آینده این 
شجاعت را داشــته باشند که وقتى مشــکلى را در جلوى 
خود مى بینند به ســمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات 
درددل کنند. ما چنین چیــزى را احتیاج نداریم. رجال ملى 
کسانى هستند که وقتى مشکلى را مى بینند بگویند امسال

 دو سه تاى آن را حل مى کنند.
الریجانى افزود: دولت و مجلس باید در کنار هم مشکالت را 
حل کنند. مشکالت پیچیده اى داریم که روندى غیر از این 

تنها انجام کار روزمره و به تأخیر انداختن مشکالت است.

فرمانــده منطقه یکم نیــروى دریایى راهبــردى ارتش 
جمهورى اســالمى ایران، ادعاى نیروى دریایى آمریکا 

مبنى برتابش لیزر به بالگرد آمریکایى را تکذیب کرد.
امیر دریادار دوم حســین آزاد اظهار داشــت: اخیراً نیروى 
دریایى آمریکا ادعا کرده که در هنگام عبور ناوهاى ناوگان 
پنجم این کشور از تنگه هرمز نیروى دریایى ایران اقدام به 
تابش نور لیزر به یک فروند بالگرد ناوگان مذکور کرده است 
که نیروى دریایى راهبردى ارتش جمهورى اسالمى ایران 

این موضوع را از اصل تکذیب مى کند.
براساس ادعاى نیروى دریایى آمریکا، این حادثه زمانى که 
ناو بالگرد بر آمریکایى «باتان» به همراه ناوشکن «کول» 

و ناو مهمات بر «واشــنگتن چمبرز» در حال عبور از تنگه 
هرمز بودند، رخ داده است.

«بیل ارین»، یکى ازسخنگویان ناوگان پنجم نیروى دریایى 
آمریکا در این باره گفته است: شناور ایرانى ضمن حرکت 
به موازات ترکیب ناوگروه آمریکایــى، نورافکن خود را به 
ســمت ناو بالگرد بر «باتان» و ناوشکن «کول» روشن و 
اقدام به بررسى ناوهاى یاد شده از سینه تا پاشنه کرده است. 
کمى پس از آن، شــناور ایرانى به سمت یک فروند بالگرد 
آمریکایى که در حال اسکورت سه ناو مذکور بود، نور لیزر 
تابانده است که فرمانده منطقه یکم نیروى دریایى راهبردى 
ارتش جمهورى اسالمى ایران این خبر را تکذیب مى کند.

وزراى آینده شجاعت حل 
مشکالت را داشته باشند

تکذیب ادعاى تابش لیزر به 
بالگرد آمریکایى

توئیتر

عضو کمیته پیگیرى پرونده متهــم نفتى در مجلس نهم، 
جزئیات پرونده بابک زنجانى و شــرکاى داخلى و خارجى 

آن را تشریح کرد.
حسین دهدشــتى با اشــاره به همکارى بابک زنجانى با 
برخى شــرکت هاى ایرانــى به دلیل تحریــم ها، گفت: 
زنجانى با این شــرکت ها براى مــواردى چون مبادالت 
مالى و خریــدارى تجهیزات همکارى مى کــرد که این 
شرکت ها از عملکرد بابک زنجانى رضایت داشتند، البته 
سقف معامالت در بیشترین میزان 150 میلیون دالر بوده 

است.
به گــزارش آفتاب نیوز، عضــو کمیته پیگیــرى پرونده 
بابک زنجانى در مجلــس نهم، افزود: این ســفارش ها 
زمینه اى شد که بانک بابک زنجانى _اف آى آى بى_ را 
به وزارت نفت معرفى کردند تا مبادالت پولى و بانکى خود 
را از طریق این بانک انجام دهد و به نوعى ســه وزیر نفت، 
بازرگانى، صنعت و معدن و بانک مرکزى تأیید کردند که 
مبادالت بانکى وزارت نفت از طریق بابک زنجانى انجام 

شود.
وى با بیان اینکه پس از این، حساب و کتاب هاى مالى وزارت 
نفت از طریق  بانک اف آى آى بى انجام شد، ادامه داد: به 
نوعى این بانک تضمین مبادالت بابک زنجانى قرار داده شد 
بدون اینکه هیچ وثیقه دیگرى از بابک زنجانى دریافت شود. 
دهدشتى یادآور شد: بانک اف آى آى بى بانکى مبتدى در 
حد یک مؤسسه مالى و اعتبارى سطح پایین بود که این ارقام 
در این بانک جابه جا مى شد، البته ارقام جابه جا شده در این 

مدت بسیار کم بوده است.
وى با بیان اینکه 14 قرارداد نفتى بین زنجانى با وزارت نفت 
ظرف مدت شش تا هشت ماه بسته شده، افزود: مقرر شده 
بود که محموله به زنجانى تحویل داده شــود و به تدریج 
زنجانى پول را بازگرداند، اما زنجانى محموله را گرفته و پول 
را بازنگرداند که ده روز پیش از نخستین سررسید، کمیسیون 
انرژى - البته رئیس وقت کمیسیون- متوجه این موضوع 

شده بود.
نماینده آبادان در مجلس نهم، ادامه داد: نخست مقرر شد که 
پرونده بابک زنجانى به صورت تحقیق و تفحص در مجلس 
ادامه پیدا کند اما به دلیل شرایط خاص تحریم قرار شد که 

این موضوع باز نشود و در نهایت در کمیسیون با تشکیل یک 
کمیته پیگیرى شود.

وى با بیان اینکه کمیته ویژه با مسئوالن نهادهاى نظارتى 
و امنیتى از جمله دیوان محاسبات نشست هایى برگزار کرد، 
اظهار داشت: تمامى ســازمان هایى که در کمیته حضور

 مى یافتند از جمله نهاهاى امنیتى بــه نوعى و به صورت 
شــفاهى اقدام بابک زنجانى را تأیید مى کردند، اما زمانى 

که کمیته از آنها درخواست کرد که به صورت مکتوب این 
موضوع را بیان کنند زیربار تأیید نرفتند.

دهدشتى افزود: سئوال کمیته از وزارت نفت این بود که چرا 
محموله هاى بزرگ نفتى به یک شــخص که هیچگونه 

تضمینى از آن  دریافت نشده واگذار شده است؟
وى ادامه داد: در اولین قرارداد که پس از سه ماه هیچ مبلغى 
پرداخت نشد، پرونده بابک زنجانى جدى شد و پس از این 

وزارت اطالعات و سازمان بازرسى حساس شده و زنجانى 
ممنوع الخروج شدکه در این مدت زنجانى اظهار داشت اجازه 
دهید براى بازگرداندن پول به خارج از کشور بروم، که به وى 
گفته شد باید شخصى ضمانت دهد تا براى بازگشت پول 

از ایران خارج شود اما هیچ شخصى ضمانت وى را نکرد.
دهدشتى با اشاره به اینکه بابک زنجانى هیچیک از اموال را 
به نام خود نکرده است، تصریح کرد: تمامى اموال نفتى به 

نام افراد ثالث در کشورهاى مختلف شده که بخشى به نام 
شخصیت هاى آن کشورهاست که ارتباطاتى بین زنجانى 

با آنها برقرار شده بود.
وى افزود: باید مشخص شود که در دولت دهم چه سیستمى 
زنجانى را پشــتیبانى کرده و چه ضمانت هایى از وى اخذ 
شــده اســت، آیا درباره افراد دیگر نیز بدیــن گونه عمل

 مى شده است؟
وى با تأکید بر اینکه شخصى که در رأس یک دستگاهى 
قرار دارد مسئول اصلى است زیرا مجوز داده است، یادآور شد: 
همه مسئوالن دستگاه ها از رده هاى باال تا پایین باید بخاطر 
عملکرد خود بازخواست شوند. حتى اگر مسئول دولت آن 
زمان در جریان چنین قراردادى نبوده است، به دلیل غفلت 

باید مورد محاکمه و بازخواست قرار گیرد.

با سخنرانى گالیه آمیز شیخ دیپلمات بعد از اعالم نتیجه 
انتخابات، انتظار مى رود ژنــرال هاى کابینه دوازدهم از 
همان ابتدا گیوه برکشیده باشند و تمام قد مقابل مخربان 
تصمیمــات دولت بایســتند و از رئیــس جمهورى که 
اکنون 24 میلیون حامى دارد حمایت کنند. در این میان 
زمزمه هایى از احتمال جدا شدن برخى از مردان کابینه 
نیز به گوش مى رسد که تا کنون هیچکدام نه تأیید و نه 

رد شده است.
بدون شــک این بار لیســت اعضاى کابینه دوازدهم با 
حساسیت بیشترى بسته خواهد شــد. به نظر مى رسد 
در مجلس جنب و جوشى به راه افتاده است؛ فراکسیون 
نمایندگان والیى از فراکســیون والیت جدا شــد که 
پیام هایى براى دولت دارد. فراکسیون والیى مى تواند 
این روزها با اهمیت تر از قبل تلقى شود چرا که بیشترین 
مخالفان روحانى را در خود گردآورده است. یارکشى هاى 
آنها در فضاى عمومى مجلس مى تواند براى دولت در 

اخذ رأى اعتماد براى کابینه دردسرساز شود.
از سوى دیگر اما رئیس جمهور با اعضاى فراکسیون امید 
دیدار کرد و معاون پارلمانى او از این نشســت به عنوان 
«دیدارى صمیمانه» یاد کرد که دغدغه هاى طرفین در 
آن مطرح شد. حسن روحانى در هفته جارى با محمدرضا 
عارف نیز دیدار و گفتگو داشت؛ این دیدار با هدف مشورت 

درباره تعیین شــاخص هاى وزراى کابینه و همچنین 
توقعات و مطالبات مردم انجام شد. اما برخى آن را سهم 

خواهانه تلقى کردند.
على نجفى در گفتگو با خبرآنالین دربــاره با این دیدار 
گفت: این دیدارها در راستاى تشکیل کابینه اى کارآمد 
صورت مى گیرد؛ اگر بحث ســهم خواهى بود عارف در 
دولت یازدهم اقــدام مى کرد. قطعًا در شــرایط امروز و 
حضور مؤثر او در خانه ملــت چنین احتمالى دور از ذهن 

است.

اگرچه برخى رســانه هــا از جانب نمایندگان نوشــتند 
روحانى معاون اول خود را مســئول دیدارها و رایزنى با 
مجلسى ها کرده اســت اما این مذاکرات نتوانسته نظر 

برخى نمایندگان را جلب کند. 
اینکه باالخــره کــدام رویکــرد اصالح طلبــى و یا 
اصولگرایى در کفه ترازوى کابینه دوازدهم ســنگین تر 
مى شود، هنوز مشخص نیست؛ اما روحانى وعده تشکیل 
کابینه دومش را داده اســت تا مطالبــات بحق مردم را 

دنبال کند.

  تابناك | سال گذشته وقتى ملوانان آمریکایى از 
سوى نیروى دریایى سپاه پاسداران انقالب اسالمى در 
آب هاى خلیج فارس دستگیر شدند، «جان کرى» وزیر 
امور خارجه وقت آمریکا آزادى آنهــا را در کمتر از 16 
ساعت رقم زد. وى از یک ابزار قابل توجه براى به دست 

آوردن این پیروزى استفاده کرد: یک تلفن.
طى ساعاتى که ملوانان آمریکایى دستگیر بودند، جان 
کرى همتاى ایرانى خود محمد جواد ظریف را پشت خط 
تلفن داشت. آنها طى یک بعد از ظهر پنج بار با یکدیگر 
تماس تلفنى داشــتند اما در تمــاس دوم بود که توافق 
براى آزادى ملوانان حاصل شد. همه تماس هاى بعدى 
نقش تماس هاى حمایتى و لجستیکى، رفع مشکالت 
و همچنین رفع ســوءتفاهم هایى بود که منجر به بروز 

این واقعه شده بود.
بــراى مثــال در همــان زمــان و در یــک رویداد، 
هلیکوپترها و کشتى هاى آمریکایى به محلى نزدیک 
مى شــدند که ملوانــان آمریکایى در آنجا دســتگیر 
شــده بودند. ظریف در این تماس هاى تلفنى به جان 
کرى گفــت: «لطفًا به نیــروى دریایى خــود بگویید 
که از این نزدیک تر نشــوند.» لحــن ظریف حاکى از 
اضطرارى بودن موضوع و درخواست بود. ظریف گفت: 
«ما خواهان یــک برخــورد نظامى نیســتیم، اما اگر 
هواپیماهاى شما نزدیک تر شــوند مشکل جدى بروز 

خواهد کرد.»
در این زمان کرى بالفاصلــه تلفن را با ظریف قطع کرد 
و با ژنرال «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترك ارتش 
ایاالت متحده تماس گرفت تا او را مجاب به عقبگرد کند. 
کرى به دانفورد گفت: «ما در وضعیت ریسک باال بردن 
تنش هستیم. ایرانى ها نشانه هاى مثبتى نشان داده اند 
که مبنى بر آزاد کردن ملوانان اســت. در نتیجه باید در 

حال حاضر هواپیماها و شناورها را به عقب برگردانیم تا 
مطمئن شویم که این نشانه ها واقعى است.»

دانفورد از این درخواست متابعت کرد و در نتیجه از یک 
برخورد خطرناك جلوگیرى شد. ظریف براى آنکه اثبات 
کند حال ملوانان خوب است تصویرى از این ملوانان را با 

ایمیل براى ایمیل شخصى جان کرى فرستاد.
دو ســال مذاکره و بحث طوالنى و سخت بین ظریف 
و کرى گذشــته بود تا آنها قــادر به برقــرارى نوعى 
از ارتبــاط مثبت شــده بودند که بتوانند بر اســاس آن
 بحران هاى پیش بینى نشده شبیه به ماجراى ملوانان 
آمریکایى را به ســادگى حــل و رفع کننــد. اما زمانى 
که بعد از این همه مذاکره و ســختى کانــال ارتباطى
 مثبت برقرار شــده بود، کاربــرد و نفــع آن براى دو 
کشــور انکارناپذیر بوده اســت. در واقع دســتگیرى 
ملوانــان مــى توانســت نمونــه دیگــرى از بحران 
گروگانگیرى طوالنى باشــد. اما به جاى آن بسیارى از
 آمریکایى ها حتــى در مورد این واقعــه خبرى هم به 

گوششان نخورد.
امــروز بســیارى از بحران هــاى پیش بینى نشــده

 وجود دارد که مى تواند ایران و آمریکا – و در واقع کل 
خاورمیانه – را به ســمت رویارویى مســتقیم بکشاند. 
اگر «رکس تیلرسون» آن شخص بالغى است که قرار 
است در اتاق دولت «دونالد ترامپ» را به مسیر درست 
هدایت کند، باید ایفاى نقش خــود را آغاز کند. قبل از 
آنکه افزایش تنش با ایران به نقطه غیر قابل بازگشــت 
برسد، باید به دیپلماســى یک فرصت جدى داده شود. 
این مســئولیت بر عهده و دوش آقاى تیلرسون است. 
مدیر عامل سابق «اکسون موبایل» شماره تلفن آقاى 
ظریف را دارد. وقت آن است که براى یک تماس تلفنى 

اقدام کند.

افشاى جزئیات جدید پرونده بابک زنجانى و شرکاى داخلى اش

 ردپاها در پرونده فساد نفتى

تمامى سازمان هایى که 
در کمیته حضور 

مى یافتند از جمله 
نهاهاى امنیتى به نوعى 

و به صورت شفاهى 
اقدام بابک زنجانى را 
تأیید مى کردند، اما 

زمانى که کمیته از آنها 
درخواست کرد که به 
صورت مکتوب این 

موضوع را بیان کنند 
زیربار تأیید نرفتند

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: مســئول نمایندگى ولى فقیه در نیروى 
قدس ســپاه گفت: نشســت اخیر منافقین در پاریس یکى از بارزترین 

جلوه هاى تناقض رفتارى و گزینشى غرب در موضوع حقوق بشر بود.
حجت االسالم والمسلمین على شیرازى در همایش سیاسى فرماندهان 
و رزمندگان مرکز تخصصى موشــکى نیروى دریایى سپاه طى سخنانى 
تأکید کرد:چگونه است در ماجراى فتنه اى که سال 88 خود غربى ها در 

آن دخیل بودند، یک نفر به نام ندا آقاســلطان به طرز مشکوکى توسط 
عوامل خودشان کشته مى شود و بى درنگ فریادهاى حقوق بشرى تمام 
مجامع و حکام غربى و حاکمان همسوى منطقه اى آنان، گوش فلک را 
کر مى کند اما امروز در برابر آشکارترین جلوه هاى کشتار و نقض حقوق 
بشر در فلسطین، یمن، بحرین، عراق و... سکوت مرگ اختیار کرده و نه 
تنها هیچ واکنشى نشان نمى دهند که عمًال از ظالم، متجاوز و جنایتکار 

حمایت مى کنند.
مســئول نمایندگى ولى فقیه در نیروى قدس ســپاه ادامــه داد: رفتار و 
برخوردهاى آمریکا و جبهه همســو در موضوع حقوق بشر آنقدر دوگانه، 
گزینشــى و تناقض آمیز و در عین حال مضحک شــده اســت که باور 
خیرخواهى از ادعاهایى که در این باره مطرح مى شــود، غیر ممکن شده 

است.

غربى ها 
ندا آقاسلطان را کشتند

نماینده رهبر درسپاه قدس:

یک مقایسه تاریخى و یک درخواست تاریخى

تیلرسون شماره ظریف را دارد؛ 
اکنون وقت یک تماس تلفنى است

مجلسى ها منتظر معرفى چه وزرایى هستند؟

کالنترى: 
پیشنهاد وزارت را نمى پذیرم

عیســى    باشگاه خبرنگاران جوان | 
کالنترى مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب درباره 
برخى گمانه زنى ها مبنى بر مطرح شدن نامش براى وزارت 
جهاد کشاورزى در دولت دوازدهم، اظهار داشت: این موضوع 
صحت ندارد و مورد تأیید بنده نیســت.وى افزود: پذیرش 
پست وزارت از من گذشته و جوانان باید به این حوزه ورود 
کنند.کالنترى خاطرنشــان کرد: اگر پیشنهاد وزارت جهاد 

کشاورزى در دولت دوازدهم به بنده داده شود، نمى پذیرم.

معده گشاد اقتصاد!
بهزاد نبوى از فعاالن سیاسى قبل    نامه نیوز |
و بعد از انقالب در مراسم دوازدهمین سال درگذشت میر 
مصطفى عالى نسب گفت: قبل از آقاى روحانى گفتند که 
باید نفت سر سفره مردم باشد و به جاى اینکه ماهیگیرى 
یاد دهیم به مردم ماهى داده شد. بعد از دوره اصالحات با 
افسانه اى شدن درآمد نفتى و واردات 70 میلیارد دالرى، 
معده اقتصاد کشور گشاد شد. ارز و دالر کشور بر اساس آن 
سیاست ها  هزینه شد و سرمایه گذارى جدى صورت نگرفت.

حمله تروریست ها
 به مرزهاى شرقى 

روابط عمومى قــرارگاه قدس نیروى   انتخاب|
زمینى سپاه اعالم کرد:  عصر روز شنبه یک تیم تروریستى 
از داخل خاك کشور پاکستان با سالح هاى منحنى زن و 
سبک به سمت مرزهاى جمهورى اسالمى ایران در منطقه 
سراوان شلیک کردند. اقدام تروریست ها با عکس العمل 
متقابل رزمندگان قرارگاه قدس نیروى زمینى سپاه مواجه 
و منجر به هالکت یک تن از تروریست ها و زخمى شدن 
دو تن دیگر از آنان شد. این گزارش با اشاره به متوارى شدن 
مابقى تروریست ها به عمق خاك کشور پاکستان آورده 
است:  در این اقدام تروریستى دو تن از کارگران بومى که 

در حال کار در منطقه بودند به شهادت رسیدند.

فتواى جدید داعش براى 
کودکان

تروریست هاى داعش    واحد مرکزى خبر|
به حامیان خود در اروپا دستور دادند اموال غیرمسلمانان را 
سرقت کنند و کودکان آنها را بربایند. این دستور شرورانه 
در مجله آنالین تبلیغاتى داعش منتشر شده است. در متن 
دستور  داعش ادعا شده است: «اگر (یک مسلمان) آنها 
(غیرمســلمانان) یا کودکان آنها را برباید، یا آنها را به هر 
طریق تحت کنترل خود درآورد، در آن صورت (مالکیت 
بر) جان و مال کفار حربى (غیرمسلمانان) جایز است... آنها 

مالک آنان (غیرمسلمانان) هستند.»

اختالس با کروات و یقه بسته
  ایلنا|  محمدطبیبیان  کارشناس اقتصادى گفته 
در اقتصاد ایران از پیش از انقالب همواره ساز و کارهاى 
رانتى وجود داشته اما یک زمان اختالس ها با کت و شلوار 
و کراوات انجام مى شد و در زمان دیگر به لباس یقه بسته.

طبیبیان تصریح کرده است البته در  خصوص کم کارى 
برخى  از مدیران دولتى باید انصــاف را رعایت کنیم زیرا 
شرایط به نحوى است که اگر مدیرى جسورانه عمل کرد 
مورد مخالفت و پرونده سازى و تخریب قرار مى گیرد و اگر 
کارى انجام نداد کسى به او کارى ندارد، به همین دلیل 

عدم فعالیت را مرام کارى خود قرار مى دهد.

2 صهیونیست 
در اختیار حماس هستند

  تسنیم| نتانیاهو براى اولیــن بار اعتراف کرد 
که دو تن از اشــغالگران نظامى صهیونیست همچنان 
در اختیار نیروهاى مقاومت اســالمى حماس هســتند. 
به نوشــته روزنامه «هاآرتص»، این اولین اعتراف رژیم 
صهیونیستى درباره اسارت دو صهیونیست نزد حماس 
است. گردان هاى «عزالدین قسام»، شاخه نظامى حماس 
این دو صهیونیست را پس از حمله تابستان سال 2014 

رژیم صهیونیستى به غزه، اسیر کرده بود.

نشــریه «نیویورك تایمــز» در 
گزارشى ضمن ارائه شواهدى عملى 
از اوضاع کنونى عراق مى نویسد که 
ایران بزرگ ترین برنده  و آمریکا 
بزرگ ترین بازنده تحوالت عراق 
اســت. نیویورك تایمز به نقل از 
مشاهدات خبرنگار خود در عراق 
تصریح مى کند کــه تمام بازار ها و 

قفسه مغاز ه هاى بغداد پر از کاال ها 
و مــواد غذایى ایرانى اســت؛ در 
ساختمان سازى عراق به تمامى از 
مصالح ساختمانى ایرانى استفاده 

مى شود.
این روزنامه آمریکایى با اشاره به 
روابط حسنه مقامات ارشد دولت 
عراق با ایران مى افزاید رسانه هاى 

عراق و تلویزیون این کشور همیشه 
برنامه هایى دربــاره تمجید ایران 
دارند. نویســنده درپایان با ارائه 
شــواهدى دیگر از نفوذ فرهنگى، 
سیاســى و نظامى ایران در عراق 
مى نویسد که نفوذ ایران در یمن، 
افغانستان، ســوریه، و لبنان نیز 

چنین وضعیتى دارد.

نیویورك تایمز:

ایران بزرگ ترین 
برنده تحوالت عراق 
است
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در چند روز گذشته بر اثر گرماى شدید در شهرستان ریگان 
استان کرمان عقرب ها به منازل مردم هجوم آورده و سبب 

رعب و وحشت در مردم شدند.
به گزارش تسنیم، مردم براى اینکه در امان باشند ورودى 
درب و پنجره هــاى خانه هاى خود را با درزگیر پوشــش 
مى دهند تــا از هجوم عقرب ها به منازلشــان جلوگیرى 
کنند. اما این حشــرات زهر آگین براى ورود به منازل از 
هر سوراخى خود را عبور مى دهند تا خود را به جایى خنک 

برسانند.
اینکه در شهرستان کویرى ریگان عقرب وجود داشته باشد 
امرى طبیعى است، اما گرماى بى سابقه هوا در یک ماه اخیر 

بر تعداد آنها افزوده است.
احمــد مــرادى یکــى از روستانشــینان ریگانــى 
اظهار  داشــت: در چنــد روز اخیــر بر اثر شــدت گرما 
عقرب ها به خانه هاى ما هجوم آوردنــد و از ترس اینکه

مورد گزش عقرب ها قرار نگریم شب ها باید از خانه بیرون 
نیاییم. 

در چند ماه اخیر هفت مورد عقرب گزیدگى در این شهرستان 
صورت گرفته که یکى از این هفت مورد خانمى بود که در  
پى عقرب گزیدگى از نوع «الماس» جان خود را از دست 
داد و از همه مهمتر آنکه شهرستان ریگان با جمعیتى بالغ بر 

صد هزار نفر فاقد بیمارستان است.

سخنگوى سازمان انتقال خون ایران علت عدم واردات 
خون به کشور را توضیح داد.

بشــیر حاجى بیگى ضمن تکذیب برخــى اخبار درباره 
واردات خون به کشور و ضمن گالیه از مرکز آمار گمرك 
به دلیل انتشار اخبار نادرست اظهار داشت: به دلیل مسائل 
اپیدمیولوژیک خاص هر کشور، واردات و صادرات خون 

در همه کشورها ممنوع است.
وى با تکذیب اخبار منتشر شده در مورد واردات خون به 
کشور اظهار داشت: متأســفانه سال  هاست که این خبر 
توسط مرکز آمار گمرك اعالم مى  شود و هر بار توضیحات 
مفصل ســازمان انتقال خون ایران در این خصوص در 

رسانه  ها درج مى  شود. ما از گمرك به دلیل انتشار اخبار 
نادرست در این زمینه گالیه  مندیم.

حاجى بیگى افزود: این آمار شــاید مربــوط به واردات 
کیســه  هاى خالى خــون گیرى اســت و یــا درباره 
خون  هایى است که جهت کشت میکروب و استفاده در 
آزمایشگاه  هاى تشخیص طبى استفاده مى  شوند هرچند 
که در لیست گمرك سر فصلى تحت عنوان واردات خون 
انسان و حیوان قرار گرفته است اما این موضوع فقط یک 

عنوان است و درست نیست.
وى تأکید کرد: سازمان انتقال خون ایران هرگونه واردات 

و صادرات خون را شدیداً  تکذیب مى کند.

دلیل عدم
 واردات خون به ایران

هجوم عقرب ها 
به منازل ریگانى ها

ورود فاضالب به 
رودخانه دز

رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت دزفـول گفت: 
 رودخانـه  دز سـومین رودخانـه پـرآب کشـور اسـت 
که نقشـى اساسـى در حیـات اقتصـادى، اجتماعى و 
زیسـت  محیطى شـمال خوزسـتان دارد، با این حال 
فاضالب هـاى  خانگى، شـهرى و روسـتایى بـه این 
رودخانه مى ریزد. فرهاد قلى نژاد یادآور شد: گرچه ورود 
بخش زیادى از فاضالب هاى  خانگى شهر دزفول به 
رودخانـه دز متوقف شـده   امـا همچنـان فاضالب دو 

منطقه در رودخانه دز تخلیه مى شود.

ایران، دهمین کشور
 شکارچى شهاب 

در شرایطى که ده سال پیش تعداد شهاب سنگ هاى 
ثبـت شـده ایـران در بولتـن انجمـن بین المللـى 
شهاب سنگ شناسى فقط چهار قطعه بود، در سال هاى 
اخیر تعداد شهاب سـنگ هاى ثبت شده رسمى به نام 
ایران در مجامع بین المللى به 212 قطعه افزایش یافته 
اسـت. به این ترتیب رتبه ایران که پیـش تر در میان 
136 کشورى که تا امروز شهاب سـنگ در آنها پیدا و 
ثبت شده است در جایگاه 122 قرار داشت، در ابتداى 

سال 2017 میالدى به جایگاه دهم ارتقا یافته است.

راز و رمز اعداد ته بطرى ها
معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى غذایى سازمان 
غذا و دارو با نادرسـت دانسـتن قابل مصرف چندباره 
بودن بطرى هایى کـه در انتهاى آنهـا اعداد 5-4-2 
قید شده اسـت، اظهار داشـت: مبناى اعداد مندرج در 
انتهاى بطرى هاى نوشیدنى، مقررات انجمن صنایع 
پالستیک بوده و معرف جنس ماده بسته بندى است. 
سـمیره صباح با اشـاره به اینکه طرح چنیـن مباحث 
تخصصـى و غیرضرورى سـودى براى مـردم ندارد، 
ادامه داد: این اعداد قراردادى هستند و معموًال هم در 

بطرى ها درج نمى شوند.

دبیرستان ها 
«درجه بندى» مى شوند

معاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پرورش 
گفت: اخیراً با سازمان اسـتاندارد که مسئول برگزارى 
جایزه ملى کیفیـت در ایران اسـت  گفتگـو کردیم تا 
براى سـال 96 در همایـش ملى کیفیت کـه آبان ماه 
برگزار مى شود مدارس ما هم توسط سازمان استاندارد 
ارزیابى شـوند و آنها که به مراحل نهایى راه مى یابند 
نشـان هاى ملـى اسـتاندارد را دریافـت کننـد.  على 
زرافشان گفت: امسـال همه مدارس دوره اول و دوم 

متوسطه تحت پوشش قرار مى گیرند.

مرگ از شدت گرما؟ 
رئیس اداره محیط زیست شهرستان جاسک دراستان 
هرمزگان گفت: در بررسى هاى کارشناسى مشخص 
شد نوعى از کبوتر سانان به اسم قمرى در جاسک دچار 
مرگ شـده اند که حدس اولیه در اثر گرمازدگى است. 
على رنجبراظهار داشت: آمار دقیقى از تعداد تلفات این 
پرندگان در دست نیست ولى با توجه به وسعت منطقه 
تعـداد قمرى هاى مرده زیاد اسـت و بیشـترین ناحیه 

مرگ این پرنده در کنار و نزدیکى آب بوده است.

آزادى مشروط مصرف
 خمیر مرغ 

فرهمند صالـح زاده معـاون دفتر نظارت بر بهداشـت 
عمومى سـازمان دامپزشـکى اعـالم کرد بر اسـاس 
مذاکرات صورت گرفته با سـازمان غذا و دارو و دیگر 
دستگاه هاى نظارتى مانند سازمان استاندارد مصرف 
خمیر مرغ در سوسیس و کالباس کمتر از 60 درصد با 
شرایط خاصى مجاز اعالم شده است و براى دریافت 
مجـوز تولید ایـن محصـول در کشـتارگاه ها و مراکز 
بسته بندى مذاکره و بررسى هاى کارشناسى همچنان 

ادامه دارد.

چرك نویس

کیک تولد، کیک نامزدى ، کیک عروســى، کیک 
فارغ التحصیلى، کیک طالق و حــاال کیک پایان 

خدمت سربازى!
این روزها اگر به ویترین بعضى مغازه هاى قنادى و 
شیرینى فروشى دقیق شــوید، بین همه کیک هاى 
رنگارنگ پشت ویترین، حتماً چشمتان به کیک هایى 

هم مى خورد که شــکل و شمایل شــان شبیه بقیه 
نیست؛ کیک هایى با تم سربازى که یا شبیه لباس و 
کاله و پوتین یعنى لباس هاى خاص دوره سربازى 
هستند یا نشانه اى از این روزهاى خاطره انگیز دارند. 
کیک هایى که همگى به یک جمله مشــترك ختم 

مى شوند:«پایان خدمتت مبارك!»

سرپرست کاوش هاى جامع باستانشناسى 
در پاسارگاد از آغاز فصل دوم کاوش هاى 
باستانشناسى در این محوطه با هدف روشن 
ســاختن ابهامات درباره زندان سلیمان 
خبر داد و گفت: محوطه باستانى پاسارگاد 
نخستین و کهن ترین سکونتگاه سلطنتى 
سلســله هخامنشــى در فارس است. به 
گفته على موسوى، فصل دوم فعالیت ها در 
محدوده ویرانه هاى برج ســنگى معروف 
به زندان ســلیمان با هدف روشن کردن 
ابهامات درباره ماهیت و کاربرد آن در دوره 

هخامنشى انجام مى شود.
وى با اشاره به اینکه بناى معروف به زندان 
سلیمان شــامل بقایاى دیوارى به بلندى 
14 متر است که در شمال محدوده کاخ ها 
واقع شده اســت، گفت: این دیوار در اصل 
باقیمانــده یک برج ســنگى چهار ضلعى 
مسقف بوده که در اثر استفاده از سنگ هاى 
آن در ساخت و سازهاى متأاخر به این شکل 

در آمده است.

موسوى افزود: مقایسه این برج سنگى با 
بناى مشابه دیگرى موسوم به کعبه زرتشت 
در نقش رستم نشــان داده که هر دو این 
ساختمان ها بسیار شبیه به هم بوده و شاید 
کاربرد یکسانى نیز داشتند هر چند که هنوز 

کاربرد دقیق آنها نا معلوم است.
به گفته وى محوطه باســتانى پاســارگاد 
نخستین و کهن ترین سکونتگاه سلطنتى 
سلسله هخامنشى در فارس است که تاریخ 
بنیان آن به دوره فرمانروایى کوروش بزرگ 

در نیمه قرن ششم پیش از میالد مى رسد.
محوطه میراث جهانى  پاسارگاد در محلى به 
نام دشت مرغاب در130 کیلومترى شمال 
شیراز، نزدیک به سرحدات شمالى استان 
فارس واقع شده است. وى با اشاره به وجود 
بیش از 50 اثر تاریخى در محوطه میراث 
جهانى پاســارگاد و پیرامون خاطرنشان 
کرد: این آثار شامل بقایاى سکونتگاه هاى 
پیش از تاریخى تا استقرارگاه  هاى اسالمى 

در سده هاى ششم و هفتم هجرى است.

معاون پرورشى و فرهنگى آموزش وپرورش با بیان اینکه 
در اولویت بندى براى انتخاب رشته و ثبت نام دانش آموزان 
ســوابق تحصیلى مبناى تعیین اولویت هاست، گفت: از 
کالس 30 نفره در رشته تجربى، فقط یک نفر مى تواند در 

رشته پزشکى دانشگاه دولتى یا آزاد پذیرفته شود.
مهدى فیض با اشاره به اینکه سال گذشته یکى از بحران ها 

عالقه بیش از حد دانش آموزان به رشته تجربى بود، عنوان 
کرد: این موضوع تحت تأثیر فضاى جامعه اتفاق افتاد و در 
مناطق کمتر توسعه یافته که خانواده ها به لحاظ وضعیت 
اقتصادى ضعیف تر هستند، این مســئله پررنگ تر است 
و حتى در برخى اســتان ها 70 درصد داوطلب براى رشته 
تجربى داشتیم.وى بیان کرد: عالقه دانش آموزان به رشته 

تجربى به دلیل این است که تصور مى کنند با رفتن به رشته 
تجربى مى توانند پزشک شوند و در این صورت آینده آنها 
تضمین است اما از یک کالس 30 نفره در رشته تجربى، 
فقط یک نفر مى تواند در رشته پزشکى دانشگاه دولتى یا آزاد 
پذیرفته شود ولى  همه به خیال پزشک شدن، رشته تجربى 

را انتخاب مى کنند.

در روستاى بنادك سادات استان یزد یک بنا با استفاده 
از سنگ قبرهاى تاریخى در حال ساخت است.

به گزارش میزان، بخشــى از دیواره امامزاده ســید 
شمس الدین بیش از 40 سال پیش با استفاده از سنگ 
قبر هاى 800 ساله قبرستان این منطقه ساخته شد و 
سنگ قبر هایى با احترام در دیواره به کار رفته بود. حاال 
طرح توسعه این بنا با تخریب دیوار هاى قدیمى باعث 
تخریب سنگ قبر هاى تاریخى شده و سنگ قبر ها این 

بار در پایین دیوار به کار رفته است.
پیام شمس الدینى، ایرانشناس و فعال میراث فرهنگى 
در این باره مى گوید: در روســتاى بنادك ســادات، 
امامزاده اى به نام سید شمس الدین وجود دارد. بناى 
این امامزاده در دهه 40 تخریب و بازسازى شده است. 
آن زمان از سنگ قبر هاى قرون 7 و 8 که  در ساخت 
جداره بنا استفاده کرده بودند. این سنگ قبر ها در ضلع 
شمالى و در ارتفاعى باالتر از پنجره ها نصب شده بود.

این فعال میراث فرهنگى با اشــاره به قصد نوسازى 
این بنا مى گوید: از ســال 85 تصمیم گرفتند که بنا را 
بازسازى کنند و این سنگ ها در خطر قرار گرفت. اما 
از ســال 90 گویا این فعالیت را آغاز کرده اند و اکنون 
وضعیت این ســنگ هاى مهم تاریخى نامناسب و بنا 
نیز نیمه کاره ر ها شده اســت. اکثر دیوار هاى قدیمى 
که داخل آنها ســنگ قبر قرار گرفته بــود را تخریب 
کردند و ســنگ ها را این بار در شــالوده پى دیوار ها 
اســتفاده مى کنند. بیش از نیمى از ســنگ ها دوباره 
استفاده شــده که وضعیت آنها مناســب نیست. قبًال 
سنگ ها در باالى دیوار قرار داشت االن زیر دیوار این 

ســنگ ها را کار کردند و به آنها آســیب زده اند و در 
آینده نیز بیشتر آســیب خواهد دید. به طور مثال یکى 
از سنگ ها را پشت در اســتفاده کرده اند که قطعًا زیر 
ســنگ هاى نما خواهد رفت و بیم آن مــى رود تمام 

جداره را سنگ کنند.
شمس الدینى درباره اهمیت این سنگ قبر ها مى گوید: 
متأسفانه این قبرســتان ثبت ملى نیست در حالى که 
سنگ قبر هاى ارزشــمندى دارد. ایرج افشار در کتاب 
یادگار یزد تعداد این سنگ ها را 47 قطعه اعالم کرده 
اســت. تمام این ســنگ ها پیش از دوره صفویه بوده 

و نشان دهنده بخشى از تاریخ شــیعه و بقاع متبرکه 
ایران است.

او با اشاره به اهمیت تاریخى مى گوید: برخى در زمینه 
سنگ قبر شــیعیان را متهم به بدعت گذارى در دوره 
صفویه مى کنند، اما این ســنگ قبر ها دلیل بر رد این 

صحبت هاست.  
این ایرانشناس درباره نگرانى ها از تخریب بیشتر این 
سنگ ها مى گوید: با توجه به ثبت ملى نبودن، بیم آن 
مى رود که دور کل بنا را سنگ کنند و سنگ قبر ها به 

طور کل از بین برود.

از ســاعتى که خبر فــوت مریــم میرزاخانــى بر اثر 
بیمارى ســرطان در رســانه ها منتشر شــد تا امروز، 
یادداشت ها و خبرهاى زیادى در فضاى مجازى درباره
 او منتشــر شــده اســت؛ فصل مشــترك همه این 
پیام هــا ابــراز تأســف از مرگ اوســت. ایــن تأثر و 
حسرت وقتى بیشتر مى شــود که پاى صحبت افرادى 
مى نشــینیم که او را از نزدیک مى شــناختند؛ افرادى 
که ســال  ها معلمــش بودند و بــا این نابغــه ریاضى 
ســرکالس درس دبیرســتان تیزهوشــان فرزانگان 
تهــران خاطره هــا دارنــد. به همیــن بهانــه پایگاه

 اطالع رسانى جام جم آنالین با «صدیقه پابرجا» معلم 
هندسه و «جعفر نیوشا» معلم ریاضى مریم میرزاخانى 
گفتگو کرده  که بخشــى از اظهارات آنهــا را در ادامه 

مى خوانید:

صدیقه پابرجا / معلم سال هاى اول و دوم 
دبیرستان مریم میرزاخانى

مریم از همان سال اول دبیرســتان استعداد خاصى از 
خودش نشــان مى داد. اولین بار هم مریم را اینجورى 
کشــف کردم که ســرکالس وقتــى داشــتم براى 
بچه ها مســئله حل مى کردم، دیدم مریــم دارد یک 
کار دیگر مى کنــد. رفتم ته کالس و گفتــم مریم تو 
دارى چکار مى کنى؟ گفت مســئله حــل مى کنم. من 
برگه هایش را که نگاه کردم دیــدم مریم درحال حل 
مسئله هاى سال سوم دبیرســتان است. گفتم مریم تو
 اینها را حل مى کنى؟ گفت: بله خانم... اگر شما ناراحت 
نمى شــوید... پرســیدم چرا؟ گفت: من مســئله هاى 
کالس اول را بلــدم دوســت دارم اینهــا را حل کنم. 
بعد گفت االن این مســئله اى را که شــما پاى تخته 
نوشــتید و بچه ها یک تخته برایش جواب نوشته اند تا
 حل شود، من با یک خط نوشــتن به جواب مى رسم. 
من خیلى تعجب کــردم و گفتم خب تو بیــا راه حلت 
را بگو که مریم هم آمد پاى تختــه و جواب خودش را 
نوشــت. آنقدر این راه حل برایم عجیب بود که همان 
موقع رفتم دفتر مدرســه و با معلم هــاى دیگر مطرح 

کردم که این دختر یک نابغه اســت؛ ما یک نابغه توى 
مدرســه داریم. حتى یادم است ســال بعد از آن، یعنى 

سال دوم دبیرســتان، مریم در یک مسابقه ریاضى در 
دانشگاه شریف شرکت کرد و به سئوالى جواب داد که 

در دوره فوق لیسانس مطرح بود، بخاطر همین هم 20 
هزارتومان جایزه گرفت که آن موقــع خیلى زیاد بود. 

مریم مثل صحبت کردن ما، ریاضى حل مى کرد، یعنى 
به همین راحتى و روانى...انگار مسئله ها خودبه خود در 
ذهن او حل مى شدند. حتى یادم است که از همان سال 
اول بچه ها به او مى گفتند مریم تو اینشتین هستى! اما 
مریم چون خیلى متواضــع و فروتن هم بود، هیچوقت 
به خودش مغرور نمى شــد یا فکر نمى کــرد که با بقیه 

فرق دارد. 

جعفر نیوشا / معلم ســال هاى دوم تا 
چهارم دبیرستان مریم میرزاخانى

معلمى نبود که با مریم کالس داشــته باشــد و متوجه 
تفاوت او با بقیه دانش آموزها نشود. آن موقع یادم است 
که مریم با یکى از دوســتان همکالســى اش به اسم 
رؤیا بهشــتى که االن ایشان هم اســتاد ریاضى است 
در آمریکا، همیشــه درحال حل مسئله بودند. دونفرى، 
دور از بقیــه بچه ها و هیاهوى کالس مى نشســتند و 
مســئله حل مى کردند. همیشــه از برنامه کالس جلو 
بودند و من هم هیچ اصــرارى نمى کردم که با کالس 
پیش بروند. اینها اصًال کارى به برنامه کالس نداشتند. 
به معلم هم احتیاجى نداشــتند و واقعًا در ســطح باال 
ریاضى را مى فهمیدند و خودشــان خودشــان را اداره 

مى کردند.
من یک کتابى دارم در مدرســه فرزانــگان و در این 
کتاب، یک مســئله اى را براى دانــش آموزان توضیح 
داده ام. این مســئله راه حل جالبى دارد که آن را مریم 
میرزاخانى وقتى دانش آموز ســال دوم دبیرستان بود 
نوشته است. من درتوضیح این مســئله نوشته ام: این 
راه حلى کــه اینجا مى بینیــد خانم مریــم میرزاخانى 
نابغه ریاضى ایران در ســال دوم دبیرســتان نوشــته 
اســت. یعنى از همان زمان نشــانه هاى نبوغ در مریم 
مشــخص بود. اویــک اســتعداد ناب ذاتى داشــت. 
مریم از همــان اول یک ســروگردن از همــه باالتر

بود، فرقى هم نمى کــرد در چه مقطعى و چه جایگاهى 
باشد، چه در دبیرســتان چه دانشگاه و... همه جا جلوتر 

از بقیه بود.

گفتگو با 2 معلم  دوران دبیرستان مریم میرزاخانى

سال دوم دبیرستان، سئوال فوق لیسانس حل مى کرد

وسط خوشحالى، رفت
در کتاب تحسین    عصر ایران|
شده «بادبادك باز» نوشته خالدحسینى 

دیالوگ مشهورى هست:
«گفت: خیلى مى ترسم.

گفتم:چرا؟
گفت: چون از ته دل خوشحالم...این جور 

خوشحالى ترسناك است...
پرسیدم آخر چرا؟!

او جواب داد: وقتى آدم اینجور خوشحال 
باشد سرنوشــت آماده است چیزى را از 

آدم بگیرد!»
مریم میرزاخانى دوبار انگار این اتفاق را 
تجربه کرده است. یکبار پس از آن حادثه 
تلخ تصادف وقتى ماجرا را براى نشریه 
دانشجویى «نقطه سرخط» تعریف کرد 
گفت:«پشت سر ما حیدرى و حسام سه 

تار مى زدند، ما صندلى هــا را خوابانده 
بودیم و گوش مى دادیــم. حیدرى آواز 
مى خواند و من بــه تنها چیزى که فکر 
نمى کردم این بود که دفعه بعد ســه تار 
را شکسته ببینم... نفهمیدم چطور خوابم 
برد. تا قبل از 2 نیمه شــب همه چیز به 
خوبى پیــش مى رفت، اتفاق درســت 
لحظه اى رخ داد که همه ما احســاس 

مى کردیم خوشــبختیم و به همه آنچه
 مى خواهیم رسیده ایم.»

و حاال یــک بار دیگر انگار سرنوشــت 
خوشحالى داشتن یک دختر پرافتخار، 
محجوب، استاد دانشــگاه پرینستون و 
عضو آکادمى علوم آمریکا را درســت 
وقتى از آن لذت مى بُــرد و مى بُردیم از 

همه ما گرفت.

چرا دانش آموزان مى خواهند به رشته تجربى بروند؟

یک اثر تاریخى مهم ایران در شرف نابودى است

ساخت بنا با سنگ قبرهاى 800 ساله!
کیک پایان خدمت سربازى هم از راه رسید!

ابهامات ساختن «زندان سلیمان» روشن مى شود
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هواى اصفهان ناپایدار است
بررسى نقشــه هاى هواشناســى بیانگر ناپایدارى 
ضعیفــى بــر روى اســتان در روز دوشــنبه هفته 
جارى(امروز) اســت و بر همین اســاس، آســمان 
در اکثــر نقاط اســتان به صــورت کمــى ابرى، 
گاهــى افزایــش ابــر و وزش بــاد پیــش بینى 

مى شود. 
در مناطق شمال شرق و غرب استان احتمال بارش 
پراکنده وجود دارد و در شرق وزش باد همراه با گرد و 

خاك محلى پیش بینى مى شود.

اجراى طرح ملى پیمان
 در استان

معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از اجراى مرحله به مرحله طــرح ملى پیمان در این 

استان خبر داد.
حیدرعلى خانبازى اظهارداشــت: پــس از میزبانى 
منطقه6 طرح ملى پیمان در مرحله اول اجراى این 
طرح، از خردادماه با برگزارى آزمون آنالین در شعب 
اســتان، وارد مرحله دوم اجراى طــرح ملى پیمان، 
پیشــگیرى مؤثر از اعتیاد در جهت نشاط اجتماعى 

شدیم.
وى تصریح کرد: پس از تخصیص ســهمیه به هر 
شهرســتان و توزیع لوح فشرده آموزشــى در بین 
سرگروه ها توسط رابط اســتانى، واحد  امور جوانان 
هر شهرستان با برگزارى کارگاه آموزشى با حضور 
کارشناسان جوانان، سرگروه ها، رابطین و اعضاى 

طرح به معرفى طرح پرداختند.

مزرعه  کشاورز دهاقانى بر اثر 
ترقه بازى در آتش سوخت

رئیس ســازمان آتش نشانى شــهردارى دهاقان از 
آتش سوزى یک مزرعه به دلیل ترقه بازى مهمانان 

یک مراسم عروسى خبر داد.
مجید جان نثارى اظهار داشــت: طى تماســى که 
با آتش نشــانى برقرار شــد، از بروز آتش سوزى در 
یک مزرعه گنــدم در مزارع ســهرك مقابل پارك 

گردشگرى اردسته خبر دادند.
وى افزود: تیم آتش نشانى ســریع در محل حادثه 
حاضر شــده و اقــدام بــه اطفاى حریــق کرد که 

خوشبختانه این حادثه خسارت جانى در بر نداشت.
رئیس سازمان آتش نشانى شهرستان دهاقان گفت: 
در حــدود 50 کیلومتر مربع از ایــن مزرعه در آتش 
سوخت که با توجه به شواهد موجود، سوزاندن چوب 

منجر به آتش سوزى شده است.
وى تصریح کرد: در این حادثه بــر اثر بى احتیاطى 
دســترنج چندین ســاله یک کشــاورز که در این 
سال هاى خشکســالى به زحمت به بار نشسته بود 

در آتش سوخت.

همکارى دانشگاه پاریس و 
پیام نور اصفهان بررسى شد

زمینه هاى همکارى علمى و آموزشــى دانشــگاه 
پاریس  با دانشــگاه پیــام نور اســتان اصفهان در 
زمینه هــاى مختلف علمى، پژوهشــى و فرهنگى 

بررسى شد.
هیئتى از دانشگاه پاریس 13 با حضور در دانشگاه پیام 
نور اصفهان از نزدیک با ظرفیت ها و فعالیت هاى این 
مرکز آشنا شدند و درباره نحوه همکارى با یکدیگر به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
قائم مقام بین الملل دانشــگاه پاریــس 13 در این 
دیدار گفت: این دانشــگاه داراى 24 هزار دانشجو 
اســت و در همه رشــته ها به جز فلســفه دانشجو 

مى پذیرد. 
پروفســور «دانیل وربا» افزود: رشته هاى اقتصاد، 
پزشــکى، ریاضــى، جامعــه شناســى و حقوق از 

رشته هاى برتر این دانشگاه است.
قائم مقام بین الملل دانشــگاه پاریــس 13 اظهار 
داشت: استفاده از استادان مدعو دانشگاه هاى پیام 
نور و پاریس 13 در دو دانشگاه، فرصت مطالعاتى و 
همکارى در زمینه پژوهشى ویژه استادان دو دانشگاه 
و بازدیدهاى علمى از زمینه هاى قابل بررسى براى 

تعامل بین دو دانشگاه است.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: 750 هزار درخت و درختچه طى دو سال 
گذشته در فضاهاى موجود به صورت تک درخت، کپه اى 

و درختچه اى کاشته شده است.
احمد ســلیمانى پور اظهارداشــت: با توجه به وضعیت 
بحرانى آب در شــهر اصفهان استفاده بهینه از آب براى 

ما یک الزام است.
وى ادامه داد: گونه هــاى گیاهى کــه از قدیم به ارث 
برده ایم نیاز آبى فراوانى دارند مثل چنار که آب دوست 
هستند و به کم آبى واکنش نشــان مى دهند، این نوع 

گونه هاى گیاهى به شرایط کم آبى دامن مى زنند.  

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان عنوان کرد: این سازمان، مدیریت بهینه آب را در 
دستور کار خود قرار داده و فعالیت هایى را در این خصوص 

انجام داده است.
سلیمانى پور اضافه کرد: با نشســت زمین گاهى از زیر 
جداول خیابان ها هــدر روى آب را به هنــگام آبیارى 

درختان داشتیم که این جدول ها نیز تعویض شدند.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان بیان کرد: ســاماندهى برخى از پارك ها نیز در 
دستور کار قرار گرفته است که شامل ترمیم پیاده روها و 

اصالحات اراضى و گونه هاى گیاهى مى شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى اداره کل 
راه و شهرسازى اصفهان گفت: 17 دشت استان اصفهان 
از نظر خشکسالى و قرار گرفتن در معرض خطر فرونشست 
زمین وضعیت بحرانى دارد. حسین حجتی اظهار داشت: 
با توجه به بحرانی بودن 17 دشت استان، فقط مطالعات 
دشت مهیار انجام شده است وضرورت دارد مطالعات جامع 

سایر دشت ها نیز صورت گیرد.
رئیس اداره مدیریت بحــران و پدافند غیــر عامل اداره 
کل راه و شهرسازي اســتان نیز اعالم کرد: اصفهان به 
عنوان یکی از اســتان هاي صنعتی و گردشگري نقش 
بسزایی در توسعه کشور ایفا می کند و عدم شناسایی دقیق 

گسل هاي فعال، یکی ازمهمترین مشکالت این استان 
است.حسین خادم زاده افزود:  لذا با توجه به مطالعات انجام 
شده ، پردازش داده هاي رقومی ماهواره اي، برداشت هاي 
صحرایی وکهلرزه هاي ثبت شده در شعاع 100 کیلومتري 
اصفهان، تعداد 63 گسل فعال شناســایی شد و تعدادي 
هم به دلیل وسعت آبرفت هاي دشت اصفهان ، مناطق 
مسکونی وکشاورزي به سادگی قابل شناسایی نیستند.وي 
گفت : با توجه به سوابق تاریخی زلزله در استان اصفهان از 
اولویت هاي استان، شناسایی گسل  ها در مناطق پر خطر 
اســت و انجام مطالعات ریز پهنه بندي لرزه اي به عنوان 

یک راهکار اساسی الزامی است.

کاشت 750 هزار اصله 
درخت و درختچه در اصفهان

17 دشت استان 
وضعیت بحرانى دارد

پس از روزهاى پر جنب و جوش موسیقى اصفهان که با 
حضور چند خواننده و گروه موسیقى مثل رضا صادقى، 
پرواز هماى، على قمصرى و... در اصفهان پشــت سر 
گذاشــتیم، حال نوبت به دو خواننده مطرح دیگر کشور 
رســیده تا به اصفهان بیایند و براى مــردم اصفهان به 

اجراى کنسرت بپردازند.
مهدى یراحى که 8 اسفند ســال 95 در جشن امضاى 
آلبوم «آئینه قدى» در اصفهان درحدود شــش ساعت 
میهمان طرفدارانــش بود؛ حاال 27 تیر مــاه دوباره به 
اصفهان باز مى گردد تــا طرفدارانش را در تاالر رودکى 

بازدید کند.
هزینه هاى بلیت این کنسرت متناسب با محل قرارگیرى 
صندلى در تاالر رودکــى بین 50 تا 65 هــزار تومان 

متغیر اســت؛ عالقه مندان به حضور در کنســرت این 
خواننده کشورمان مى توانند براى تهیه بلیت به سایت 
iranconcert.com مراجعــه و اقــدام به خرید 

اینترنتى بلیت کنند.
خواننده دیگرى کــه در این روزهــا میهمان اصفهان 
خواهد بود فرزاد فرزین اســت، وى جمعــه 30 تیر ماه 
در تــاالر رودکى ملک شــهر در دو ســانس 18و 30 
دقیقه و 21 در جمع مردم اصفهان به اجراى کنســرت 

خواهد پرداخت.
هزینه بلیت کنسرت فرزاد فرزین نیز بین 50 تا 65 هزار 
تومان است که بسته به محل صندلى متفاوت خواهد بود، 
طرفداران این خواننده پاپ مى توانند براى تهیه اینترنتى 
بلیت به سایت parsiconcert.com مراجعه کنند.

تعدادى پروژه  عمرانى بــا هزینه اى بالغ بر 800 میلیارد 
ریال و با حضور اســتاندار اصفهان در نجف آباد به بهره 

بردارى رسید.
رســول زرگرپور، اســتاندار اصفهان درباره پروژه هاى 
افتتاح شده افزود: ســالن گلزار شهدا، افتتاح بلوارى که 
حدود یکســال و نیم پیش کلنگزنى شــده بود، پارك 
آبشار که حدود دو ســال قبل هنگام کلنگزنى تنها یک 
بیابان برهوت بود و هفت هکتار فاز اول این پارك 50 
هکتارى به بهره بردارى رســید، از جمله مهمترین این 

پروژه هاست.
وى درباره فعالیت هاى چهار ساله شوراى شهر نجف آباد 
گفت: ظرف چهار ســال گذشــته با تالش شهردار و 
مجموعه شــهردارى نجف آباد بیــش از 150 پروژه با 
هزینه اى بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال به بهره بردارى 
رســید که دوره اى نمونه و طالیى بعد از انقالب براى 

این شهر است.
مســعود منتظرى، شــهردار نجــف آبــاد پروژه هاى 
بهره بردارى شده را شــامل فاز اول پارك کوهستانى 

آبشار واقع در شمال منطقه 3 نجف آباد با مساحتى بالغ 
بر 55 هکتار و هزینه اى بالغ بــر 60 میلیارد ریال، بلوار 
فجر که اتصال به رینگ شمالى شهر است به طول هزار 
و 700 متر و عرض 45 متر و با هزینه آزادسازى بالغ بر 
250 میلیارد تومان در منطقه یک نجف آباد، زیباسازى 
سالن گلســتان شــهداى نجف آباد با هزینه اى بالغ بر 
هفت میلیارد ریال به همراه نصب المان عصر عاشورا، 
تجهیز مکتبخانه علوم و احداث محور ســالمت عنوان 

کرد.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از دستگیرى 
فرد رمالى کــه با ادعاى دروغیــن درمان بیماران 
و گشــایش بخت جوانان مبلغ یک میلیارد و 580 

میلیون ریال کالهبردارى کرده بود، خبر داد.
سرهنگ ستار خسروى اظهارداشت: در پى شکایت 
چندین نفر مبنى بر اینکه فرد کالهبردارى با ادعاى 
رمالى، دعانویسى، درمان بیماران و گشایش بخت 
جوانان مبالغى را دریافت کرده و متوارى شده  است، 
بررسى موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهى 

قرار گرفت.
وى با اشاره به اینکه رمالى، فالگیرى و دعانویسى 
کالهبــردارى محســوب مى شــود، ادامــه داد: 
کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز کرده اند و موفق 
شدند فرد رمال را که متوارى شده بود دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهــان افزود: فرد 
دســتگیر شــده در بازجویى هاى به عمل آمده به 
کالهبردارى مبلغ یــک میلیــارد و 580 میلیون 
ریال از هشت شهروند با شیوه رمالى و دعانویسى 

اعتراف کرد.

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان گفت: در 
استان اصفهان طى 20 سال در حدود پنج هزار وکیل داریم 
که این رقم براى جمعیت اســتان رقم زیادى است و در 
سال هاى اخیر سبب مشکل در معیشت وکال شده است. 

حسن صرام اظهار داشــت: کانون وکالى دادگسترى 
استان اصفهان در حال حاضر دو هزار و 400 نفر وکیل پایه 
یک دادگسترى و 300 نفر کارآموز وکالت دارد که بعد از 
اتمام دوره کارآموزى و قبولى در آزمون وکالت وکیل پایه 
یک دادگسترى خواهند شد و کانون از طریق حق عضویت 
همین وکال اداره مى شود. وى به چالش هاى پیش روى 
کانون اشاره کرد و گفت: چالش هاى پیش روى کانون در 
شرایط فعلى قسمتى مربوط به قوانین و ساختارهاى قانونى 
است و قسمتى به وضعیت رکود اقتصادى و معیشت وکال 

ربط دارد.
صرام تصریح کرد: با توجه به اینکه در ایران طرح الزامى 
بودن حضور وکیل در دعاوى دادگســترى وجود ندارد 

بنابراین مراجعات به وکالى دادگسترى اختیارى و در حال 
حاضر که کشور با رکود اقتصادى روبه رو است، مشکل 
معیشت وکالى جوانى که هر ســال به تعداد آنها افزوده 
مى شود، بدتر شده اســت به همین دلیل برخى وکالى 
جوانى که براى امــرار معاش، اجاره دفاتر و اســتخدام 
پرسنلى مثل منشى به شدت با مشــکل مواجه هستند 
در قالب گروه هایى براى مثال هفت نفــره یک دفتر را 
اجاره مى کنند و براى حضور در دفتر روزهاى هفته را بین 

خودشان تقسیم مى کنند.
وى افزود: از دیگر چالش هاى روبه روى وکالى جوانى 
که مدت ها در صف کنکور انتظار کشیده، درس خوانده و 
اکنون فارغ التحصیل شده اند ،  حذف ظرفیت کانون هاى 
لیسانسه هاى فارغ التحصیل حقوق بیکار است که معتقدند 
مشکل لیسانســه بیکار را به وکیل بیکار تبدیل کنند و با 
حذف ظرفیت هاى کانون به دنبال پروانه وکالتى هستند 

که براى آن کار وجود ندارد.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با بیان اینکه 
دولت یارانه اى به هیچیک از صنعتگران پرداخت نکرده 
اســت، گفت: برخى از صنعتگران در اســتان اصفهان 
مى گویند حاضر هســتیم کارخانه مان را تحویل دولت 

دهیم تا کارگران بیکار نشوند.
حجت االسالم و المســلمین موســوى الرگانى اظهار 
داشت: متأسفانه صنایع در کل کشور با مشکالتى مواجه 
هســتند، اما در اصفهان این مشکل نمود بیشترى دارد، 
دلیل این است که اصفهان بعد از جدا شدن البرز از تهران 
بزرگ ترین استان صنعتى کشــور نام گرفت، همچنین 
مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را مى توان از دیگر دالیل 

رکود حاکم بر صنعت استان اصفهان دانست.
وى با بیان اینکه مالیات تکلیفى سنگین براى صنعتگران 
است، تصریح کرد: برخى از صنعتگران در استان اصفهان 
مى گویند حاضر هســتیم کارخانه مان را تحویل دولت 
دهیم تا کارگران بیکار نشــوند و به جاى اینکه 9 درصد 

مالیات پرداخت کنیم دولت به ما این 9 درصد را بدهد.
موســوى الرگانى با بیان اینکه فشارهاى مضاعف و 9 

درصد ارزش افزوده از جمله مشکالت صنعتگران است، 
گفت: عالوه بر این وام 18 درصــدى به صنعتگر تعلق 
مى گیرد اما سود حاصل از وامى که باید به بانک پرداخت 
شود باالى 25 درصد اســت، این موضوع سبب شده تا 
صنعتگر نتواند پا به عرصه رقابت بگذارد و از صحنه خارج 
شوند و این یکى از دالیل رکود است. در حال حاضر تورم 
ما تک رقمى یعنى 8 درصد است اما این در حالى است 

که صنعتگر ما باید 25 درصد سود بانکى پرداخت کند.

ساسان اکبرزاده

رئیس و اعضاى هیئت مدیره کانون انجمن هاى صنفى 
کارفرمایان استان اصفهان در نشســتى با خبرنگاران 
که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان برگزار شد به تشریح روند فعالیت و 

اقدامات انجام شده در این کانون پرداختند.
رئیــس هیئت مدیــره کانــون انجمن هــاى صنفى 
کارفرمایان اســتان اصفهان گفت: کانون انجمن هاى 
صنفى کارفرمایان اســتان اصفهان، یکــى از بهترین 
کانون ها در کشــور بوده که بى ســر و صدا به انجام 

فعالیت هاى اثربخش پرداخته است.
عبدالوهاب ســهل آبــادى ایــن کانــون را یکى از

 تشکل هاى فرابخشى و فراکشــورى دانست و اظهار 
داشــت: خوشــبختانه کانــون انجمن هــاى صنفى 
کارفرمایان اســتان اصفهان در این دوره، دو کرسى در 
کانون عالى کافرمایى کشورى داشته و نماینده کانون 
نیز در شورایعالى کار، کار گروه اشتغال، اصالح ساختار 
و... حضور دارند و نقش کانون در رفع مشکالت بسیار 

مؤثر است.
وى با بیان اینکه در چند ســال اخیر در استان اصفهان 
روابط کارگر و کارفرما بسیار نزدیک است، گفت: امروز 
در استان اصفهان بین تشکل هاى کارگرى و کارفرمایى 

مشکلى وجود ندارد. 
ســهل آبادى در ادامه افزود: امروز در هیئت تشخیص 
اختالفات کارگرى و کارفرمایى، ســعى شــده از افراد 
آموزش دیده براى دفاع از کارگر استفاده شده و به آنها 

این مأموریت داده شود.
رئیــس هیئت مدیــره کانــون انجمن هــاى صنفى 
کارفرمایان اســتان اصفهان اذعان داشــت: ما براى 
صدور کارت هاى کارفرمایى اساسنامه داریم که بر این 
اساس، کارفرمایان، میثاق نامه تهیه مى کنند و نسبت 
به آن تعهد دارند و در صدور این کارت ها که در سه نوع 
زرین، سیمین و بلورین است، تکریم کارگر و ... از شرایط 

دریافت به شمار مى رود.
وى خاطرنشــان کــرد: بــراى اولیــن بار در کشــور، 
درمانگاه هاى دندانپزشــکى، درمانــگاه هاى عمومى، 

بیمارستان ها و ...زیر مجموعه و عضو کانون هستند. 
ســهل آبادى گفت: کارفرمایــان باید کارگــران که در 
سخت ترین شرایط کار کرده و چندین ماه حقوق نگرفته اند

 را دریابند و کارگران نیز باید بدانند که به آنها توجه داریم.
وى حفظ اشــتغال موجود را یک فریضه خواند و افزود: 
ما مى خواهیم سالیانه 900 هزار شغل ایجاد کنیم ولى 

فراموش کرده ایم که اشتغال موجود را حفظ کنیم.
وى از افتتاح مجتمع قضائى در خیابان شــهید خرازى 
خبر داد و گفت: مســئولیت این مجتمع، رســیدگى به 
پرونده قضائى تولیدکنندگان است که جا دارد از رئیس 

دادگسترى و همه همکارانشان تشکر و قدردانى کنم.
رئیــس هیئت مدیــره کانــون انجمن هــاى صنفى 
کارفرمایان اســتان اصفهان، آموزش ایمنى فنى را از 
برنامه هاى کانون خواند که به گفته او واحدهاى صنفى 

از برگزارى آن، استقبال خوبى داشته اند.

ســهل آبادى در خصوص قراردادهاى ســفید امضا از 
ســوى کارگران در واحدهاى تولیدى نیــز گفت: ما به 
صورت مکرر بــه کارفرمایــان و همکارانمان توضیح 
داده ایم که قرارداد ســفید امضا با کارگران و ... خالف 
عرف و شرع اســت ولى متأســفانه تعداد محدودى از 
کارفرمایان به خصوص نســبت به همکاران خانم این 
کار را انجام مى دهنــد که ظلم در حق بانوان اســت. 
البته واحدهــاى تولیــدى داراى مجوز سیســتم دار 
ادارى و مالى این کار را نمــى توانند انجام دهند و فقط 

تعداد محــدودى از واحدهاى زیرپلــه اى و یا اصناف 
که کارگران چندانى هم ندارند مبــادرت به این اقدام 

مى کنند. 
وى خاطرنشــان کرد: ما 9 نفر در هیئت مدیره کانون 
انجمن هاى صنفــى کارفرمایان اســتان اصفهان از 
اینکه بتوانیم گــره اى در واحدهاى تولید باز کنیم لذت 

مى بریم.
■■■

معاون کانون انجمن هاى صنفى کارفرمایان اســتان 
اصفهان نیز گفت: فعالیت این کانون از ده ســال پیش 
آغاز شده و گسترش یافته است و انجمن هاى زیادى را 

در بخش هاى مختلف، تحت پوشش دارد.
رضا چینى اظهار داشــت: ما تاکنون ســعى کرده ایم 
مشکالت را احصا و در شوراى گفتگوى بخش خصوصى 
و دولت بیان کنیم که رهاوردهــاى خوبى هم تاکنون 

داشته است. 
وى افــزود: هدف مــا، حفظ شــأن و جایــگاه اصلى 
کارفرمایان بوده و براى آنها شــش ماه کار کارشناسى 
انجام دادیم و پیشنهاد شــد، کارتى براى کارفرمایان 
صادر شده و بر اساس اشتغال، دسته بندى شود که این
 کارت ها در سه سطح مختلف کارفرمایى تهیه شد که 
کارت بلورین براى کارگاه هاى زیر ده نفر کارگر، کارت 
سیمین براى کارگاه هاى ده تا 50 نفر کارگر و پنج سال 
سابقه کار و کارت زرین براى کارگاه هاى داراى بیش 
از 50 نفر کارگر و ده سال ســابقه کار و داراى نوآورى 
و ثبت اختراع اختصاص دارد و به صورت آزمایشــى در 
اصفهان انجام شده که از نتایج آن  در کشور استفاده شود 
و جمعًا تاکنون حدود 500 کارت در سه سطح در اختیار 

کارفرمایان قرار گرفته است.
چینى گفت: این کارت ها در بخش اســتانى صادر شده 
و با رایزنى با دادگسترى قرار اســت از این کارت ها به 
صورت ضمانت براى کارفرمایــان در دادگاه ها مورد 

پذیرش باشد.

واحدهاى زیر پله اى، قرارداد سفید امضا مى کنند
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن هاى صنفى کارفرمایان اعالم کرد:

چرخ معیشت وکالى جوان نمى چرخد

دولت، یارانه اى به صنعتگران پرداخت نکرده است
 برخى صنعتگران حاضرند کارخانه  ها را تحویل دولت دهند

بهره بردارى از پروژه هاى عمرانى نجف آباد با هزینه 80میلیاردى

کنسرت مهدى یراحى و فرزاد فرزین در نصف جهان

پرونده رمال میلیونى 
بسته شد
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پیش بینى برداشت
 6500 تن آلبالو در استان

در  اصفهــان  اســتان  در  لبالــو  آ برداشــت 
مقایســه بــا پارســال 14 درصد رشــد داشــته

 است.
مدیر امور باغبانى جهاد کشــاورزى استان اصفهان 
گفت: برداشت آلبالو از هزار و 27 هکتار باغات بارور 
استان از اواسط خرداد ماه آغاز شده است و ادامه دارد.
احمدرضا رئیس زاده افزود: پیش بینى مى شود میزان 
تولید این محصول در سال 96 به بیش از شش هزار 

و 500 تن برسد.
وى افــزود: بیشــترین باغــات آلبالوى اســتان 
درشهرســتان هاى خمینى شــهر، نجف آبــاد، 
فالورجان، شهرضا، سمیرم، اصفهان وکاشان قرار 

دارد.

پذیرش رایگان بیماران در 
محله هاى محروم 

بیماران یکى از محله هاى کم برخوردار شهراصفهان 
رایگان پذیرش و معاینه شدند.

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: کاروان ســالمت هالل احمر در یک برنامه 
یک روزه، هزار و 126 بیمار را در محله کم برخوردار 
امیرالمؤمنیــن (ع) ملک شــهر اصفهــان ویزیت

 کرد.
 علیرضا ســلیمى افزود: در این کاروان ســالمت  
خدماتى از جمله ویزیت تخصصى به همراه تحویل 
داروهاى مــورد نیاز، ارائــه آموزش هاى فرهنگى، 
خدمات دندان پزشکى، توان بخشى، مامایى، تست 
غربالگرى، ایســتگاه کنترل فشــارخون و مشاوره 

ارائه شد. 
وى گفت: در این کاروان پزشکان متخصص عفونى 
و داخلى،تیم چهارنفره دندانپزشکى، پزشک عمومى، 
کارشناس توانبخشــى،ماما و مشاور خانواده حضور 

داشتند.

ساخت گرما بانک در 
شهرك علمى وتحقیقاتى 

شــرکت دانش بنیان مســتقر در شــهرك علمى 
وتحقیقاتى اصفهــان موفق به طراحى وســاخت 

فناورى گرما بانک شده است.
مدیر مراکز رشد واحدهاى فناورى شهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان گفت: گرمابانک به عنوان فناورى 
سامانه هاى ذخیره ســازى حرارتى، انرژى را براى 
اســتفاده هاى بعدى ذخیره مى کنــد و مى تواند از 
گرمــاى روز براى گــرم کردن شــب و از گرماى 
تابســتان براى گــرم کردن زمســتان اســتفاده 

کنند.
حســین حدیدى، ایــن فنــاورى نویــن را داراى 
توانایى گــرم کردن هــوا و آب دانســت و افزود: 
بــراى ذخیره ســازى گرمــا در این ســامانه ها از 
مــواد ســرامیکى متخلخــل داراى نانــو حفره 
استفاده شــده که امکان شارژ و دشــارژ متوالى را 

دارد.

تعطیلى آتش نشانى
 روستاى محمدآباد 

 دهیار محمدآبــاد از توابع بخش کویــرات آران و 
بیدگل گفت: با وجود افتتاح و راه اندازى ایســتگاه 
آتش نشــانى و خدمــات ایمنى روســتاى محمد 
آباد، ایــن ایســتگاه به دلیــل نبود نیــرو تعطیل

 است.
علیرضا رجب زاده اظهار داشــت: ایســتگاه آتش 
نشــانى محمد آباد در اواخر ســال 95 بــا تکمیل 
ســاختمان و تجهیز آن به یک دســتگاه خودروى 
نیمــه ســنگین و همچنیــن تجهیــزات ایمنى 
و اطفــاى حریــق آمــاده خدمت رســانى شــده

 است.
وى تصریــح کرد: براى اســتفاده از این ایســتگاه 
کــه بــراى ســاخت آن بیــش از 350 میلیــون 
تومان هزینه شــده بــه چهار نیــروى متخصص 

نیاز است.

خبر

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: مسیرهاى ســبز براى حضور به موقع آتش 
نشانان و امدادرســانى به حادثه دیدگان حریق بسیار مؤثر 

است.
آتشپاد بهزاد بزرگزاد اظهارداشــت: یکى از مواردى که در 
هنگام عملیات امداد و نجات بســیار مهم اســت، سرعت 
عمل و حضور به موقع آتش نشــانان براى کمک به حادثه 

دیدگان است.
وى تصریح کرد: به همین منظور اپراتورها و تکنسین هاى 
ستاد فرماندهى آتش نشــانى که در مرکز کنترل ترافیک 
مستقر هســتند، با رصد دوربین ها، چراغ هاى راهنمایى 
خیابان ها را به گونه اى تنظیم مى کننــد که خودروهاى 

امدادى در مسیرهاى بدون ترافیک به سمت محل حادثه 
حرکت کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با اشاره به فواید مســیرهاى سبز، اظهارداشت: به 
محض تماس شهروندان با 125، نزدیک ترین اکیپ به محل 

حادثه اعزام مى شود.
وى ادامه داد: وقتى در مرکز فرماندهى ترافیک مسیر را به 
صورت آنالین مشاهده مى کنیم، چنانچه در مسیر ترافیک 
باشد، مسیر جایگزین معرفى مى شــود تا آتش نشانان در 
کمتر از چهار دقیقه به محل حادثه برســند، البته اگر تغییر 
مسیر امکانپذیر نباشد با مرکز کنترل ترافیک تماس گرفته و 

درخواست سبز شدن مسیر را مى دهیم.

امام جمعــه اصفهان با اشــاره بــه لــزوم حمایت از 
تولیدکننــدگان و کارآفرینان، گفــت: بانک ها یکى از 
ارگان هایى هستند که مى توانند در پیشرفت تولید داخلى 

کمک کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى دفتر امام جمعه اصفهان، 
آیت ا... سید یوسف طباطبائى نژاد در دیدار مدیران بانک 
رفاه کارگران و رئیس اداره امور شعب این بانک در استان 
اصفهان اظهار داشت: بانک ها یکى از ارگان هایى هستند 

که مى توانند در پیشرفت تولید داخلى کمک کنند.
وى پرداخت و دریافت ســود توســط بانک ها را روش 
نادرستى براى بانک ها دانست و افزود: بانک ها با وجود 

اینکه مى توانند در پیشرفت تولید داخلى مؤثر باشند، خود 
یکى از دالیل عقب افتادگى هاى کنونى هســتند و این 
موضوع از آنجا نشــأت مى گیرد که نقشه راه نامناسب و 
بدى در ابتداى پیروزى انقالب اســالمى براى بانک ها 
در نظر گرفته شــد یعنى اینکه بانک ها بهره اى بدهند و 

بهره اى بگیرند.
وى گفت: همچنین دولت ها مى توانند به کارمندان بانکى، 
حقوق پرداخت کنند تا با حمایت دولت از بانک ها و کاهش 
نرخ سود بانکى، سرمایه هاى مالى مردم در چرخه تولید 
قرار مى گرفت و دولت مالیات بیشترى از تولید دریافت 

مى کرد و این موضوع به نفع دولت است.

با تنگ نظرى مانع پیشرفت
 تولیدکنندگان نشویم

مسیرهاى سبز به کمک
 امدادرسانى فورى مى آید

رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرســتان 
اصفهان گفت: امســال اصفهان آبى نداشــت که کشت 
پیاز داشته باشد، بنابراین افزایش چند برابرى نرخ پیاز در 

اصفهان واقعى است.
 نوروزعلــى اســماعیلى در این بــاره کــه آیا بــه دلیل 
ســرما زدگى و صادرات قیمت پیــاز در اصفهان افزایش 
داشته اســت؟، اظهار داشت: ســرما زدگى هیچ  تاثیرى 
در کشــت پیاز اصفهان نداشــته، بلکه نبــود آب کافى 
سبب کاهش برداشــت این محصول شــده و به دلیل 
عرضــه کم، پیــاز اصفهــان به عــراق و قطــر صادر 

نمى شود.
وى با بیان اینکه در سال هاى گذشته خرید تضمینى گندم 
اجرایى نمى شود، افزود: تعطیلى این رویه از سال گذشته 

تا کنون سبب کاهش سطح زیر کشــت و کاهش تولید 
پیاز شده است.

وى با بیان اینکــه در بخش کشــاورزى صنایع تبدیلى 
نداریم، گفت: سازمان جهاد کشاورزى باید در این زمینه 
فعالیت هاى چشمگیرى داشــته باشد و پاسخگوى عدم 

صنایع تبدیلى هم باشد.
رئیس اتحادیــه صنف میوه و ســبزى فروش اصفهان با 
تأکید بر اینکه باید از تفکر صنعتى خارج شــویم، اظهار 
داشــت: توجه به صنعت کشــاورزى باید بیش از پیش 
باشــد، زیرا تمام مایحتاج جامعه از راه کشاورزى تامین 
مى شود و ضرورت صادرات حرف نخست را در کشاورزى 

مى زند.
وى با اشــاره به قیمت 400 و 500 تومانــى نرخ پیاز در 

تابستان سال گذشــته، افزود: امســال با کمبود آب در 
اصفهان کشــت پیاز در این اســتان کاهش چشمگیرى 

داشته است.
اســماعیلى قیمــت پیــاز را در یــک ماه گذشــته در 
اصفهــان هزارتومــان اعــالم کــرد و گفــت: اکنون 
قیمت پیــاز در میادین میــوه و تربار اصفهــان دو هزار 
و 500 و درب مغازه هــا ســه هــزار تومــان عرضــه 

مى شود.
وى با تأکید بر اینکه اکنون قیمت پیاز به نرخ واقعى خود 
رسیده است، گفت: امسال کاهش کشت پیاز بسیار براى 
کشاوزران اصفهانى سود داشته چرا که استان با انباشت 
این محصول مواجه نشده و کشــاورز پیاز خود را با بهاى 

واقعى فروخته است.

از ابتداى امســال تاکنون 297هزار تن شیر خام در استان 
اصفهان تولید و روانه بازار مصرف شده است. مدیر امور دام 
سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با بیان این مطلب 
گفت: اســتان اصفهان با تولید روزانه ســه هزار و300تن 
شیرخام رتبه نخست کشور را در این صنعت به خود اختصاص 
داده است. احمدرضا اسماعیلى با بیان اینکه میزان تولید شیر 
خام استان در مقایسه با سال گذشته بیش از 3 درصد افزایش 
داشته است، افزود : دو هزار و 412 واحد گاودارى صنعتى با 

ظرفیت 460 هزار رأس دام، شیر خام تولید مى کنند.
وى با اشاره به اینکه 40درصد از میزان مصرف شیر کشور 

در استان اصفهان تولید مى شــود،گفت: این محصول به
 اســتان هاى تهران، چهارمحال و بختیارى، کرمانشــاه، 

خوزستان، فارس و مرکزى صادر مى شود.

معاون عمرانى شــهردارى زرین شــهر گفت: یکى از 
مهمترین نیازهاى هر شهروند و یا مسافر، ایمنى است، 
احداث کمربندى زرین شهر-ســفید دشت که یکى از 
مسائل بنیادى خدماتى است مورد توجه شهردارى زرین 

شهر قرارگرفت.
دهقان با اشاره به اهمیت احداث کمربندى هاى شمال 
غرب و شمال شرق زرین شهر اظهارداشت: نقش حمل 
 و نقل جاده اى در استان  اصفهان و به تبع آن شهرستان 
لنجان از موقعیت خاصى برخوردار اســت و با توجه به 
شرایط خاص اقلیمى، موقعیت ممتاز گردشگرى، توسعه 
شبکه جاده اى آن هم با توجه به قرار داشتن زرین شهر 
در کنار صنایع مادر و مسیر مواصالتى شش استان کشور 

ضرورى است.
وى افــزود: در حوزه حمــل ونقل و ترافیک شــهرى 

شهردارى زرین شهر اقدام به انجام مطالعات و طراحى  
کمربندى شــمال شــرق و شــمال غرب زرین شهر،  
مطالعات و طراحى محور زرین شهر، سفید دشت، تقاطع 
غیر همسطح ورودى شــهرك حمل ونقل زرین شهر، 
احداث میدان شــهید ملکى و محوراتصال آن به محور 
شــهرکرد- اصفهان، احداث میدان پردیس، احداث فاز 
دوم خیابان 25 مترى قلعه قاســم، احداث ادامه خیابان 
فردوسى، توسعه و آســفالت معابر اصلى و فرعى شهر 
نمود تا تسهیل در عبورومرور وسایط نقلیه در این شهر به 

خوبى رقم بخورد .
وى با اشاره به تردد بیش از دو هزار کامیون در 12 ساعت 
کارى از بلوار عالمه طباطبایى زرین شهر، اضافه کرد: 
یکى از مشکالت و آســیب هایى که ورود ماشین هاى 
سنگین به شهر ایجاد مى کنند، بروز ترافیک، ایجاد سر 

و صداهاى گوشــخراش و نا به هنجار، تخریب محیط 
زیست، ایجاد آلودگى و در نتیجه سلب آرامش و آسایش 
شهروندان است بنابر این احداث این کمربندى مى تواند 
مشکالت متعدد تردد خودروهاى سنگین را مرتفع ساخته 

و ایمنى بیشتر را براى مسافران رقم بزند.

اســتاندار اصفهان گفــت: قول مى دهم اگــر بندهاى 
مصوبات طرح 9 ماده اى احیاى حوضه آبریز زاینده رود به 
طور کامل اجرا شود آب در رودخانه جارى و مشکل تاالب 

گاوخونى حل خواهد شد.
رسول زرگرپور با اشاره به سفر دو روزه رئیس و اعضاى 
این کمیســیون به اســتان هاى اصفهان و چهارمحال 
بختیارى و بازید از حوضه آبریز زاینده رود، گفت: سه اصل 
اساسى در خصوص آب وجود دارد که اگر در نظر گرفته 

شود مشکالت قابل حل خواهد بود.
وى حق بهره بردارى، اولویت زمان و اولویت مکان را از 
اصول مهم در موضوع آب خواند و افزود: در این اولویت 
بهره بردار ابتدایى نســبت به بهره بــردار بعدى اولویت 

خواهد داشت.
وى با بیان اینکــه مصوبات شــورایعالى آب به عنوان 
باالترین مرجع رسیدگى به مشکالت آبى کشور، فصل 
الخطاب است، افزود: اصلى ترین معضل زیست محیطى 
در استان اصفهان مشــکالت آب است و سه ماه پس از 
استقرار دولت تدبیر و امید، طرح 9 ماده اى احیاى حوضه 
آبریز زاینده رود با پیشنهاد استاندار اصفهان در شورایعالى 
آب و باالترین مرجع آبى کشــور به تصویب رسید و در 

دستور کار قرار گرفت.
زرگرپور با بیان اینکه در این طــرح مدیریت یکپارچه 
حوضه آبریز زاینده رود مــورد تأکید قرار گرفت، گفت: 
خوشــبختانه مدیریت یکپارچه حوضه آبریز مســتقر 
شــده اســت که یکى از بزرگ ترین موفقیت ها در این 

رابطه است.
استاندار اصفهان افزود: از زمانى که این طرح به تصویب 
رسیده است یعنى از بهمن ماه 1392، بارگذارى در حوضه 
آبریز زاینده رود ممنوع شــد و رودخانه زاینده رود که به 
عنوان اصلى ترین رودخانه مرکزى کشور مطرح است از 
حالت بالتکلیفى خارج شد و تصمیمات الزم براى بهبود 

شرایط گرفته شد.
وى تصریح کرد: با توجه به ســاختار پیش بینى شده و 
همچنین تصویب طرح 9 ماده اى در شورایعالى آب نباید 
اختالف نظرى وجود داشته باشد و همه باید عزم خود را 
براى اجراى مصوبات جزم کنند چرا که مشکل موجود 

عدم اجراى برخى از مصوبات است.

زرگرپور خاطر نشان کرد: قول مى دهم که اگر بندهاى 
این مصوبات به طور کامل اجرا شود، حوضه آبریز زاینده 
رود در سه تا چهار سال آینده احیا خواهد شد و این مسئله 
به معناى جارى شدن آب رودخانه و حل مشکل تاالب 

گاوخونى است.

تصویب برنامه مدیریت تاالب گاوخونى
اســتاندار اصفهان از تصویب کلیات طرح جامع احیاى 
تاالب بین المللــى گاوخونى خبــر داد و گفت: تاالب 
گاوخونى دهمین تاالبى است که براى آن طرح تدوین 

شده است.
زرگرپور با بیان اینکه از ســال 78 تــاالب بین المللى 
گاوخونى خشک  شــده، افزود: چگونه در استانى که از 
لحاظ مدیریتى ظرفیت ها و جایگاه باالیى دارد تاکنون 

مسئله تاالب مورد توجه قرار نگرفته است.
استاندار اصفهان با انتقاد از اینکه در دوره هاى گذشته به 
این موضوع توجه نشده است، تصریح کرد: در ابتداى بروز 
این مشکل راحت تر مى شد با این معضل برخورد کرد ولى 
سال ها اقدامى براى جلوگیرى از خشکى تاالب گاوخونى 
صورت نگرفت و بعد از 18 سال نخستین مطالعه در این 
خصوص صورت گرفته است که این موضوع تأسف آور 

است.
زرگرپور با بیان اینکه باید زودتر براى رفع این مشــکل 
زیست  محیطى اقدام مى شد، اظهار داشت: به رغم اینها 
باید تالش شود که مسائل و مشکالت تاالب گاوخونى 
برطرف شود چرا که احیاى پیکره حوضه آبریز زاینده رود 
بدون احیاى تاالب گاوخونى معنــا و مفهومى نخواهد 

داشت.

■■■
احیاى زاینده رود مســاوى با احیاى 4 

استان 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در فالت مرکزى ایران مشکل کمبود آب را داریم که باید 
براى آن برنامه ریزى شــود و همچنین قولى که حسن 
روحانى به اصفهانى ها داد مبنى بر تشکیل ستاد احیاى 
زاینده رود و اختصاص بودجه براى این احیا عملى شود 
چراکه احیاى زاینده رود با احیاى چهار استان در فالت 

مرکزى ایران مساوى است.
حیدرعلى عابــدى ادامــه داد: امیدوار هســتیم که با 
پیگیرى هایى کــه انجام مى دهیــم بتوانیم مظلومیت 
اصفهان را در بحث آب نشــان دهیــم و در مرکز ایران 

تصمیمات خوبى گرفته شود.

معاون حقوقى و امور مجلس ســازمان تأمین اجتماعى 
گفت: این ســازمان به 42 میلیون نفر از مردم سراسر 

کشور خدمات ارائه مى دهد.
عبدالرحمن تاج الدین در آیین تودیع و معارفه مدیرکل 
تأمین اجتماعى اســتان اصفهان افزود: تأمین ماهانه 
شش هزار میلیارد تومان براى پاسخ به تعهدات و جلب 
رضایت مخاطبان و شــرکاى اجتماعى این سازمان در 
گرو مشارکت و تعامل با ذینفعان تأمین اجتماعى است.

وى از تحقــق مطالبات اصلى این ســازمان در برنامه 
پنجم توسعه خبر داد و گفت: سازمان تأمین اجتماعى با 
همکارى مجلس، از گزند آسیب هاى سیاسى و جریان 

هاى حزبى مصون ماند.
وى ادامه داد: دولت در برنامه پنجم متعهد به پرداخت 
بخشى از بدهى خود به تأمین اجتماعى شد که این یک 

دستاورد مهم براى دوام و بقاى سازمان است.
معاون امور استان هاى سازمان تأمین اجتماعى نیز در این 
جلسه گفت: یکى از مهمترین رسالت ها و اولویت هاى 

این سازمان جلب رضایت بیمه شدگان است.
قائم موهبتى با ابراز گالیه از اینکه برخى معتقدند«کسب 

درآمــد و افزایش وصولى هــا»، اولویــت اول تأمین 
اجتماعى اســت، افزود: اولویت اساسى سازمان تأمین 
اجتماعى، ارائه خدمات مطلوب با هدف جلب و افزایش 

رضایت بیمه شدگان است.
مدیرکل ســابق تأمین اجتماعى استان اصفهان هم در 
این مراسم گفت: هم اکنون ســه میلیون و 300 هزار 
نفر از جمعیت اصفهان که درحــدود 65 درصد از مردم 
استان را شامل مى شوند تحت حمایت این سازمان قرار 
دارند.على اصغر دادخواه، ارتباط مســتمر با شــرکاى 
اجتماعى و تالش براى افزایش کّمى و کیفى خدمات 
به مخاطبــان را در ســرلوحه اقدامات ایــن اداره کل 

برشمرد.
محمد گورابى مدیرکل جدید تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان نیز در این آیین با اشــاره به اهمیت آموزش و 
پژوهش و پاســخ به مخاطبان و بیمه شدگان به عنوان 
محور برنامه هاى خود گفت: تداوم ارتباط ســازنده با 
تشــکل هاى کارگرى، کارفرمایى و تعامل با مدیران 
استان براى پیشبرد اهداف سازمان از اولویت هاى کارى 

مدیریت جدید است.

قـول استـاندار
رسو ل زرگرپور راه حل بحران خشک شدن زاینده رود را تشریح کرد

در آیین تودیع و معارفه مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان عنوان شد:
ارتباط سازنده با تشکل هاى کارگرى و کارفرمایى 

از اولویت هاى تأمین اجتماعى است

توسط شهردارى زرین شهر انجام مى شود؛

احداث کمربندى زرین شهر_سفید دشت

 افزایش 2 برابرى نرخ پیاز واقعى است

امسال کاهش کشت پیاز براى کشاورزان اصفهانى سود بسیارداشته است
چرا پیاز در اصفهان گران شد؟

استان اصفهان قطب تولید شیر خام کشور

تبعات 
بى توجهى به زاینده رود و 

گاوخونى
نماینده مردم اصفهان گفت: با خطر ســونامى 
نمک مواجه هســتیم کــه این مســئله باعث 
نابــودى اراضــى کشــاورزى و از بیــن رفتن 
بالغ بــر 100 هزار هکتــار دشــت حاصلخیز 
درجه یک زاینــده رود و نهایتًا پیشــروى کویر 

مى شود.  
ناهید تاج الدین گفــت: آلودگى هواى اصفهان 
در روزهاى گذشــته و بحران ریزگردها یکى از 
تبعات بى توجهى به بحران خشکسالى زاینده رود 
و تاالب گاوخونى اســت. وى افزود: ما با خطر  
خشک شدن کامل یکى از مهمترین تاالب هاى 
فالت مرکزى ایران یعنى تاالب گاوخونى مواجه 
هســتیم، تاالبى که یکى از مفیدترین زیســت 
بوم هاى کشــور اســت و تنها دریاچه آب شور 
دائمى در فالت مرکزى ایران به حساب مى آید 
و با تثبیت پوشش گیاهى مانع حرکت شن هاى 
روان به نواحى شرقى استان اصفهان شده و نقش 
بسیار مهمى در مهار بیابان زایى و تغذیه آب هاى 
زیرزمینى و بهســازى کیفیت آب و جلوگیرى از 
فرســودگى و جابه جایى خاك و کنترل سیالب 

داشته است. 
نماینده مردم اصفهان گفت: متأســفانه کثرت 
فعالیت هــاى انســانى، صنعتى و پســاب هاى 
حاصل در حوضــه آبخیز تاالب در گذشــته از 
یک ســو و افزایش فرســایش و تولید رسوبات 
حاوى آالینده هاى کشــاورزى از سوى دیگر، 
سبب ورود فلزات ســنگین به تاالب گاوخونى و 
آلودگى آن شده اســت و در صورت عدم احیاى 
تاالب و خشــک شــدن کامل آن در آینده اى 
نزدیک این ناحیه مى توانــد به منبع اصلى تولید 
ریزگردهاى آلوده بــه فلزات ســنگین تبدیل 
شود که با توجه به ســطح ویژه بالى ریزگردها، 
غلظت فلزات ســنگین در آنها دو تا ســه برابر 

مى شود.
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آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى ثبت سمیرم   

شماره 1396/17/382675— 1396/04/04برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان سمیرم به استناد اسناد رســمى مالکیت مشاعى و اسناد عادى تسلیمى 
تصرفات مفروزى و مالکانه متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا طبق ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرایى آن 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم درردیف الف 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و ردیف ب دریک نوبت در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت 2 ماه نسبت به ردیف ( الف ) و به مدت یک ماه نسبت به ردیف ( ب ) اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سمیرم تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند ، بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد .
ردیف الف :

1- برابر راى شماره 139660302014000189مورخه 28/01/1396 خانم گلشاد انصارى 
فرزند عسگر به ش.م 1209549492 ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 708 متر مربع 
قسمتى از پالك148 اصلى واقع در سمیرم شهر ونک به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

آقاى کیامرث امیرى.
2- برابر راى شماره 139660302014000534 مورخه 1396/02/16 آقاى شهریار آقائى 
فرزند اله یار به ش.م 1209394073 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت ششــدانگ 13043,25 مترمربع قسمتى از پالك214 اصلى واقع در 

سمیرم مزرعه اقداش  به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از موسى آقائى .
3- برابر راى شماره 139660302014000536 مورخه 1396/02/16 خانم ثریا اکبرى 
فرزند امراله به ش.م 6299868813 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت ششــدانگ 13043,25 مترمربع قسمتى از پالك214 اصلى واقع در 

سمیرم مزرعه اقداش  به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از موسى آقائى .
4- برابر رأى شــماره 139660302014000705 مورخــه 1396/02/26 آقاى علیرضا 
فرد افشــارى تله بازلو فرزند کاوس به ش. م 1209816131 موازى چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 6680متر مربع قسمتى از پالك 92 اصلى 
واقع درســمیرم مزرعه گل کن علیاو ســفلى به موجب انتقال قهرى از مالکیت امیر فرد 

افشارى تله بازلو.
5- برابر رأى شماره 139660302014000706 مورخه 1396/02/26 خانم آذرصالحى 
تله بازلو فرزند مرتضى به ش. م 1209505101 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه باغ به مساحت ششدانگ 6680متر مربع قسمتى از پالك 92 اصلى واقع درسمیرم 

مزرعه گل کن علیاو سفلى به موجب انتقال قهرى از مالکیت امیر فرد افشارى تله بازلو.
6- برابر راى شــماره 139660302014000712 مورخــه 1396/02/26 آقاى محمود 
شهبازى فرزند خسرو به ش.م 1209637138 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236/4 
متر مربع قســمتى ازپالك 1267 فرعى از 1 اصلى واقع درسمیرم میدان شهدا به موجب 

مبایعه نامه عادى ازسهم مشاعى رسمى خسرو شهبازى مالک اولیه .
7- برابر راى شماره 139660302014000713 مورخه 1396/02/26 آقاى على شهبازى 
فرزند خسرو به ش.م 1209617862 ششــدانگ یکباب خانه تحتانى وفوقانى نیمه تمام 
به مساحت 200 متر مربع قسمتى ازپالك 1267 فرعى از 1 اصلى واقع در میدان شهدا به 

موجب مبایعه نامه عادى ازسهم مشاعى رسمى خسرو شهبازى مالک اولیه .
8- برابر راى شماره 139660302014000840 مورخه 1396/03/09 آقاى محمد رضا 
طائى فرزند اکبر به ش.م 1209102420 ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 272 
متر مربع پالك 2197 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ کلینى به موجب مبایعه 

نامه عادى ازطرف حسین پیرمرادیان.
9- برابر راى شماره 139660302014001116 مورخه 1396/03/28 آقاى یحیى حیدرى 
فرزند ابراهیم به ش.م 1209833999 ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
36961 متر مربع قسمتى ازپالك 148 اصلى واقع درسمیرم شهر ونک به موجب مبایعه 

نامه عادى از آقایان حمید رضا رضائى و الخاص محمودى .
10- برابر راى شــماره 139660302014001119 مورخــه 1396/03/28 آقاى یحیى 
حیدرى فرزند ابراهیم به ش.م 1209833999 موازى پنج و چهار پنجم دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششــدانگ 66550  متر مربع قسمتى 
ازپالك 148 اصلى واقع درسمیرم شهر ونک به موجب مبایعه نامه عادى از آقایان حمید 

رضا رضائى و الخاص محمودى .
11- برابر راى شــماره 139660302014001120 مورخه 1396/03/28 خانم محبوبه 
اسدى اورگانى فرزند اردشــیربه ش.م 1292355220 موازى یک پنجم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 66550  متر مربع قسمتى ازپالك 
148 اصلى واقع درسمیرم شهر ونک به موجب مبایعه نامه عادى از طرف یحیى حیدرى. 

م الف: 1107 تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:  96/4/26 محمد 
زمانى کفیل ثبت اسناد و امالك سمیرم/4/258

اجراییه
 شماره 2006/95 ش ح5 به موجب راى شــماره 175 تاریخ 96/02/10 حوزه 5 حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عباس 
کولى وند به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یــازده میلیون و 
هشتصدهزارتومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و چهل و پنج هزار تومان بابت هزینه 
هاى دادرسى و نشرآگهى و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 91/07/15 لغایت پرداخت  و 
پرداخت مبلغ پانصدونودهزارتومان بابت نیم عشــر دولتى اصل خواسته درحق صندوق 
دادگسترى نجف آباد.محکوم له: هادى یزدانى به نشــانى: پلیس راه سنگبرى محمدیه 
جنب بانک ســپه. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف:5039-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد(امیرآباد)4/616 
حصر وراثت

سعادت رنجکش قهنویه داراى شناســنامه شماره 446 به شــرح دادخواست به کالسه 
1258/96 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین رنجکش قهنویه به شناسنامه 13117 در تاریخ 96/1/24 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر: 1- سعادت 
رنجکش قهنویه به ش 446 مادر 2- حسین رنجکش قهنویه به ش 13117 پدر و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف  یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 12171 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 4/670
حصر وراثت

فرود جعفرى مقدم شلمزارى داراى شناســنامه شماره 835 به شرح دادخواست به کالسه 
1262/96ح1 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عصمت داورى به شناسنامه 56 در تاریخ 1396/4/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر به نام هاى ذیل: 1- فرود 
جعفرى مقدم شملزارى  ش.ش 835 پسرمتوفى و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 12172 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 4/671
حصر وراثت

بهرام حبیب الهى خوراسگانى داراى شناسنامه شماره 242 به شرح دادخواست به کالسه 
1308/96ح10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان محمدرضا حبیب الهى خوراسگانى به شناســنامه 34624 در تاریخ 96/3/30 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 
و سه دختر و یک همسر دائمى به نام هاى ذیل: 1- جواد حبیب الهى خوراسگانى ش.ش 
623 (پسرمتوفى) 2- بهرام حبیب الهى خوراسگانى ش.ش 242 (پسرمتوفى) 3- عارفه 
حبیب الهى خوراســگانى ش.ش 8718  (دخترمتوفى) 4- اکرم حبیب الهى خوراسگانى 
ش.ش 146 (دختر متوفى) 5- مریم حبیب الهى خوراسگانى  ش.ش 987 (دخترمتوفى) 
6- فاطمه حبیب الهى خوراسگانى ش.ش 208 (همســرمتوفى) و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 12173 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 4/672
حصر وراثت

عباس شرافت دارکانى داراى شناسنامه شماره 613 به شرح دادخواست به کالسه 1303/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرى 
قاســمى الیادرانى در تاریخ 95/8/17 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر، دو دختر به شــرح ذیل: 1- مهدى شرافت 
به ش.ش 282 فرزند 2- عباس شرافت دارکانى به ش 613 فرزند 3- حمیدرضا شرافت 
دارگانى به ش 41344 فرزند 4- مرتضى شــرافت دارگانى به ش 601 فرزند 5- ملوك 
شرافت دارگ انى به ش 602 فرزند 6- عزت شرافت دارکانى به ش 45745 فرزند و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 12174 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 4/673
حصر وراثت

مهدى خانى نژاد داراى شناسنامه شماره 757 به شرح دادخواست به کالسه 1300/96ح10 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
محمدعلى خانى نژاد به شناسنامه 11 در تاریخ 91/12/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدى خانى نژاد ش.ش 757 فرزند 

2- ناصر خانى نژاد ش.ش 166 فرزند 3- علیرضا خانى نژاد ش.ش 16 فرزند 4- حکمت 
خانى نژاد ش.ش 8945 فرزند 5- عفت خانى نــژاد ش.ش 8944 فرزند 6- زهره خانى 
نژاد  ش.ش 8943 فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 12175 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 4/674
حصر وراثت

سعید نوروزیان داراى شناسنامه شماره 4643 به شــرح دادخواست به کالسه 1292/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
نوروزیان به شناسنامه 39 در تاریخ 96/3/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پســر، دو دختر، همسر: 1- حمید نوروزیان به 
ش 36 فرزند 2- ســعید نوروزیان به ش 4643 فرزند 3- مجید نوروزیان به ش.ش 431 
فرزند 4- مینا نوروزیان به ش5-139230-127 فرزندمتوفى 5- مهین نوروزیان به ش 
41 فرزندمتوفى 6- عصمت مال رمضانى به ش  1473 همسر متوفى و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 12176 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 4/675
حصر وراثت

بتول یاران با وکالت محمدرضا عراقى زاده داراى شناسنامه شماره 182 به شرح دادخواست 
به کالسه 1270/96ح10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رباب یاران به شناسنامه 23300 در تاریخ 93/10/7 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار دختر: 1- زهرا یاران 
به ش.ش 960 نســبت با متوفى فرزند 2- عفت یاران به ش.ش 26255 نسبت با متوفى 
فرزند 3- بتول یاران به ش.ش 182 نسبت با متوفى فرزند 4- مهین یاران به ش.ش 164 
نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى  اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 12177 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 4/676
حصر وراثت

اصغر ملکى داراى شناسنامه شماره 411 به شرح دادخواست به کالسه 1275/96ح10 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت پراکى 
به شناسنامه 49396 در تاریخ 96/3/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و چهار دختر و یک همسر: 1- محسن ملکى به 
ش.ش 8851 نسبت با متوفى فرزند 2- اکرم ملکى به ش.ش 1105 نسبت با متوفى فرزند 
3- اعظم ملکى به ش.ش 91 نسبت با متوفى فرزند 4- خاطره ملکى به ش.ش 814 نسبت 
با متوفى فرزند 5- مریم ملکى به ش.ش 19751 نسبت با متوفى فرزند 6- اصغر ملکى به 
ش.ش 411 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى  اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 12178 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 4/677
حصر وراثت

محمد حیدرى داراى شناسنامه شماره 2786 به شرح دادخواست به کالسه 1245/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت مارانى 
به شناسنامه 33969 در تاریخ 96/2/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پســر و چهار دختر: 1- محمد حیدرى جونى به ش 
2786 فرزند 2- حسین حیدرى جونى به ش 3100 فرزند 3- خدیجه حیدرى جونى به ش 
1531 فرزند 4- ربابه حیدرى جونى به ش 57 فرزند 5- ملک حیدرى جونى به ش 1532 
فرزند 6- صدیقه حیدرى جونى به ش  2785 فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 12179 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 4/678
حصر وراثت

محمدعلى داروئى داراى شناســنامه شــماره 460 به شــرح دادخواســت به کالســه 
1311/96ح10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان مرتضى داروئى حبیب آبادى به شناسنامه 4724 در تاریخ 96/4/6 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و یک 
همسر دائمى به نام ذیل: 1- محســن داروئى حبیب آبادى ش.ش 70027 (پسرمتوفى) 
2- مجید داروئى ش.ش 127813521 (پسرمتوفى) 3- محمدعلى داروئى ش.ش 460 
(پســرمتوفى) 4- مهدى داروئى ش.ش 1840 (پســرمتوفى) 5- مجتبى داروئى حبیب 
آبادى ش.ش 73739 (پسرمتوفى) 6- اصغر ترکى حبیب آبادى  ش.ش 92 (همسرمتوفى) 
و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هرکسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 12181 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 4/679
حصر وراثت

نجمه مقتدرى اصفهانى ذینفع داراى شناسنامه شماره 787 به شرح دادخواست به کالسه 
1304/96 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس مقتدرى اصفهانى به شناسنامه 15899 در تاریخ 95/11/5 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و دو دختر به 
شرح ذیل: 1- جواد مقتدرى اصفهانى به ش 1445 فرزند 2- تقى مقتدرى اصفهانى به ش 
34128 فرزند 3- على مقتدرى اصفهانى به ش 22 فرزند 4- رضا مقتدرى به ش 39316 
فرزند 5- مهدى مقتدرى به ش 39317 فرزند 6- ایران مقتدرى اصفهانى به ش 35 فرزند 
7- ربابه خانم مقتدرى اصفهانى به ش  153 فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 12182 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 4/680
حصر وراثت

مهدى کاظمى داراى شناسنامه شماره 9528 به شرح دادخواست به کالسه 1263/96ح10 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا 
کاظمى رنانى به شناسنامه 14 در تاریخ 96/3/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و دو دختر به نام هاى ذیل: 1- مهدى 
کاظمى به ش.ش 9528 (پســرمتوفى) 2- منصور کاظمى به ش.ش 11 (پســرمتوفى) 
3- مهرداد کاظمى به ش.ش 14 (پســرمتوفى) 4- محســن کاظمــى به ش.ش 709 
(پسرمتوفى) 5- مجتبى کاظمى به ش.ش 153 (پسرمتوفى) 6- منیژه کاظمى به ش.ش 
284 (دخترمتوفى) 7- مهرى کاظمى به ش.ش 497 (دخترمتوفى) و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى  اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 12184 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 4/681
حصر وراثت

اعظم کریمى داراى شناسنامه شماره 1209 به شــرح دادخواست به کالسه 1253/96 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله 
کریمى بهرام آبادى به شناسنامه 3 در تاریخ 94/3/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ماه منیر زارع بهرام آبادى ش.ش 
10 همسرمتوفى 2- اعظم کریمى ش.ش 1209 فرزند 3- فردوس کریمى بهرام آبادى 
ش.ش 447 فرزند 4- حسین کریمى ش.ش 3598 فرزند 5- حسن کریمى ش.ش 12 
فرزند 6- علیرضا کریمى بهرام آبادى ش.ش 518 فرزند 7- ســعید کریمى بهرام آبادى 
 ش.ش 448 فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 12185 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 4/682
حصر وراثت

مهدى امینى داراى شناسنامه شماره 2391 به شرح دادخواست به کالسه 1274/96ح10 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله 
امینى به شناســنامه 48 در تاریخ 96/1/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر و یک همسر دائمى به اسامى 
زیر: 1- حجت امینى ش.ش 1271635542 پسرمتوفى 2- مهدى امینى ش.ش 2391 
پسرمتوفى 3- مریم امینى پزوه ش.ش 13064 دخترمتوفى 4- اکرم امینى ش.ش 668 
دخترمتوفى 5- اعظم امینى پزوه ش.ش 668 دخترمتوفى 6- لیال امینى ش.ش 17904 
دخترمتوفى 7- بتول زیدى قهجاورســتانى  ش.ش 1663 همسر متوفى و الغیر اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 12186 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 4/683
حصر وراثت

محسن پوراسعد داراى شناسنامه شماره 11337 به شرح دادخواست به کالسه 1251/96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا 
محمدى چراغچى به شناسنامه 640 در تاریخ 96/3/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج فرزند و همسر و مادر به نام ذیل: 
1- احسان پوراســعد ش.ش 1270254200 فرزند 2- محسن پوراسعد ش.ش 11337 
فرزند 3- حسن پوراسعد ش.ش 1666 فرزند 4- سپیده پوراسعد ش.ش 1271061678 
فرزند 5- صفیه پوراسعد ش.ش 1655 فرزند 6- یحیى پوراسعد ش.ش 931  همسرمتوفى 
7- صغرا قارانى به ش.ش 33137 مادرمتوفى و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 12187 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 4/684

حصر وراثت
طاهره کاظمى اسفه داراى شناسنامه شماره 6380 به شرح دادخواست به کالسه 1265/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
کاظمى اسفه به شناسنامه 896 در تاریخ 96/1/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و چهار دختر: 1- عبداله کاظمى اسفه 
به ش 420 فرزند 2- یداله کاظمى اســفه به ش 9815 فرزند 3- نصراله کاظمى اسفه به 
ش 5341 فرزند 4- خدیجه کاظمى اســفه به ش 656 فرزند 5- صدیقه کاظمى اسفه به 
ش 1289 فرزند 6- زهرا کاظمى اســفه به ش 887 فرزند 7- طاهره کاظمى اسفه به ش  
6380 فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یکمرتبه آگهى 
مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 12188 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 4/685
حصر وراثت

مجید یغمایى پوده داراى شناسنامه شماره 1473 به شرح دادخواست به کالسه 1302/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سنمبر 
فالح به شناسنامه 499 در تاریخ 91/11/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صدیقه یغمایى پوده به ش 790 فرزند 2- مجید 
یغمایى بــه ش 684 فرزند 3- اصغر یغمایــى پوده به ش  1473 و الغیــر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 12189 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 4/686
حصر وراثت

طاهره مکاریان پور داراى شناسنامه شماره 940 به شرح دادخواست به کالسه 1291/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه بس 
گرامى به شناسنامه 7 در تاریخ 96/1/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر، دو فرزند به شرح ذیل: 1- جعفر شیرازى تیرانى 
به ش 4041 همسر 2- صدیقه مکاریان پور به ش  39445 فرزند 3- طاهره مکاریان پور 
به ش 940 فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 12190 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 4/687
حصر وراثت

مســعود انصارى رنانى داراى شناسنامه شــماره 3221 به شــرح دادخواست به کالسه 
1269/96ح10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدعلى انصارى رنانى به شناسنامه 10981 در تاریخ 91/10/17 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر و یک دختر 
و یک پسر: 1- فاطمه انصارى رنانى به ش.ش 10103 نسبت با متوفى همسر 2- مرضیه 
انصارى به ش.ش 602 نسبت با متوفى فرزند 3- مسعود انصارى به ش.ش 3221 نسبت با 
متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یکمرتبه آگهى 
مى نماید تا هرکســى  اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 12191 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 4/688
حصر وراثت

محمد توجه داراى شناسنامه شماره 330 به شرح دادخواست به کالسه 1249/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فریدون توجه 
به شناسنامه 787 در تاریخ 96/4/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو پسر، همســر: 1- محمد توجه به ش 330 فرزند 2- میثاق 
توجه به ش 3627 فرزند 3- شــهناز صفاران به ش  424 همســر و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 12194 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 4/690
حصر وراثت

محمدتقى محسنى حبیب آبادى داراى شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 
1281/96 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدتقى محسنى حبیب آبادى به شناسنامه 2461 در تاریخ 95/5/16 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه برادر به 
شرح ذیل: 1- محسن محسنى حبیب آبادى به ش 3 برادر 2- اصغر محسنى حبیب آبادى 
به ش 228 برادر 3- على محسنى حبیب آبادى به ش  1188 برادر و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 12193 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 4/689
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان عالیه شامخى ننادگانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده 
عرفان پیروندبورى به شوراى حل اختالف شعبه 1 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 539/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/01 ساعت 9 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 

م الف:5067 شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد 4/692 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان عالیه شامخى ننادگانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده نفقه به طرفیت خوانده 
عرفان پیروندبورى به شوراى حل اختالف شعبه 1 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 537/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/01 ساعت 9 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 

م الف :5066 شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد 4/693 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103731502041 شماره پرونده: 9609983731500359 شماره 
بایگانى شعبه: 960360 خواهان: محمدحسن پور دادخواستى به طرفیت خوانده مرتضى 
طایى فرزند رمضان به خواسته محکومیت خوانده تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف 
آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع 
در نجف آباد ارجاع و به کالســه 960360 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/06/20 
و ساعت 8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خواندگان 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

م الف:5072-منشى شعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد4/694 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغیه: شماره ابالغنامه: 9610103730303342 شماره پرونده: 9609983730301068 
شماره بایگانى شعبه: 961074 ابالغ شونده حقیقى: علیرضابویراحمدى فرزند محمدجواد 
به نشانى: اصفهان-نجف آباد-امیرآباد خیابان مطهرى شمالى کوچه محمدجواد صابرى 
پ24 فعال مجهول المکان. تاریخ حضور: 96/07/23 یکشنبه ساعت 8/30 محل حضور: 
نجف آباد. علت حضور: درخصوص دعوى مریم رضائى بطرفیت شــما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى دراین شعبه حاضرشوید. م الف:5075 شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان 

نجف آباد(3 حقوقى سابق)4/695
اجراییه

 شــماره 241/95 ش ح 11 به موجب راى شــماره 92 تاریخ 96/01/27 حوزه نجف آباد 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سحر ناصرى 
به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ ســى میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ چهارصدوشصت هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر 
و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از مورخ سررسید 95/11/11 لغایت اجراى حکم و همچنین 
محکوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت مبلغ یکصدوپنجاه هزارتومان بعنوان نیم عشــر 
دولتى مى باشــد.محکوم له: محمدبابایى به نشــانى: نجف آباد-خ امام غربى-روبروى 
تاالرچهارباغ داربســت فلزى بابایى. ماده 34قانون اجراى احــکام: 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 باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف:5092-شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد4/697 

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغیه: شماره ابالغنامه: 9610103730303352 شماره پرونده: 9609983730301081 
شماره بایگانى شعبه: 961087 ابالغ شونده حقیقى: عباس ایستان فرزند نوروز به نشانى: 
اصفهان-نجف آباد- خ شهداى غربى ك ش صانعى بن ش فقهى، فعال مجهول المکان. 
تاریخ حضور: 96/07/23 یکشنبه ســاعت 10/30 محل حضور: نجف آباد. علت حضور: 
درخصوص دعوى صالحه مظلومى باللمى بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
دراین شعبه حاضرشوید.م الف:5093-شعبه 1دادگاه خانواده شهرستان نجف آباد 4/696 

حصر وراثت
یعقوب رضائى آبادچى داراى شناسنامه شماره 3236 به شرح دادخواست به کالسه 374/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
حیدرقلى رضائى آبادچى بشناســنامه 6 در تاریخ 96/03/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-جعفر رضائى آبادچى ش ش 
1158، 2-یوسف رضائى آبادچى ش ش 9517، 3-یعقوب رضائى آبادچى ش ش 3236، 
4-سعادت رضائى ش ش 429، 5-منوچهر رضائى آبادچى ش ش 752، 6- زهرا رضائى 
آبادچى ش ش 1080301321، 7-مژگان رضائى آبادچى ش ش 646، 8-نرگس رضائى 
آبادچى ش ش 2258 (فرزندان متوفى)، 9-رقیه بیگم بهرامى ش ش 4 (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.م 

الف:5091 رئیس شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 4/698 
حصر وراثت

محمدقاسمى داراى شناسنامه شماره 1080167552 به شرح دادخواست به کالسه 97/96 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
قاسمى حسین آبادى بشناسنامه 4 در تاریخ 96/03/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-على قاسمى حسین آبادى ش ش 23، 
2-زهرا قاسمى حسین آبادى ش ش 1080000763، 3-محمد قاسمى حسین آبادى ش 
ش 1080167552، 4-فهیمه قاسمى حسین آبادى ش ش 5، (فرزندان متوفى) 5-فاطمه 
قاسمى حسین آبادى ش ش 28، (همسر متوفى) 6-نادعلى قاسمى حسین آبادى ش ش 
29، (پدر متوفى) 7-شوکت قاسمى حسین آبادى ش ش 17، (مادر متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف:5094 رئیس 

شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت 4/699 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793700437 شماره پرونده: 9609986793700471 شماره 
بایگانى شعبه: 960471 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: محمدرضا قلیچیان فرزند علیرضا 
به نشــانى مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/6/1 روز چهارشنبه ساعت 10:00 محل 
حضور: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى 
حل اختالف درخصوص دعوى سمانه شعف به طرفیت شما مبنى بر مطالبه چک در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12331 شعبه 7 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان   4/742
 ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 96-341 خواهان محســن ترابى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت مینا حســینى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي روز چهارشنبه مورخ 
96/6/1 ســاعت 8 تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى کنار 
گذر اتوبانت شهید خرازى حدفاصل آتشگاه و خ میرزا طاهر  مجتمع شماره 3 شوراي حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـود.  
م الف: 12275 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه)4/745
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 14 ش 960277 خواهان رفیع نادى دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت امید کیانى فالورجانى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخ 
96/6/1 ساعت 9:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى  شهداى مدافع حرم شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 12244  شعبه 

14 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/746
 ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106794500335 شماره پرونده: 9609986794500302 شماره 
بایگانی شعبه: 960302 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: حمیدرضا بهارلو فرزند ارده شیر 
کدملى: 4269815231 به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 96/6/1 چهارشنبه ساعت 
16/30 محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى 
پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى مجتبى رحمانى به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12246 شعبه 15 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/747
 ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 385/95 خواهان داریوش زمانى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه چک به طرفیت خدایار بویرى کورانى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي روز 
دوشنبه مورخه 96/5/30 ساعت 16/30 تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان 
بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان 
ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رســیدگی، ابالغ 
قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 12264 شعبه 49 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/748
 ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106794500334 شماره پرونده: 960998679400301 شماره 
بایگانی شعبه: 960301 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: حمیدرضا بهارلو فرزند ارده شیر 
کدملى: 4269815231 به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 96/6/1 چهارشنبه ساعت 
16 محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى مجتبى رحمانى به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12247 شعبه15 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)4/749
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 تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. 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 شــماره 139360302023001211 مورخ 93/4/31 آقاى حسین قنبریان 
به شناسنامه شماره 629 و شــماره ملى 1286417643 صادره از اصفهان فرزند هاشم بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 190/07 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3192- 
اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 96/4/26 تاریخ انتشار نوبت 
دوم:96/5/10 م الــف: 12527 صفائــى رئیس منطقــه ثبت اس ــناد و امالك مرکزى 

اصفهان/4/833

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100352903188 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980352900052 شــماره بایگانى شــعبه: 960434 خواهان فرشاد 
مفیدپور دادخواستى به طرفیت خواندگان مسیح پورنیک وامید کبیرى ومجید 
صیام واسماعیل کبیرى ورضا جعفریان وامیر نصیرى وحمیدرضا مختارى وفتح 
اهللا قندى وحمیدرضا الجوردى وشــهریار نصیرى وذبیح اهللا مولوى وحمید 
صیام وحمیدرضا وکیلى به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شبه 103 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى ســابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شــهیدنیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 
3- اتاق شماره 312 ارجاع و به کالسه 9609980352900052 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1396/5/31 و ســاعت 9:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان 1-امید کبیرى 2-مجید صیام 3-حمید صیام 
و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رســیدگى حاضر گردند. م الف: 
12348 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) 4/744



اقتصاداقتصاد 07072988 سال چهاردهمدوشنبه  26 تیر  ماه   1396

مدیر عامل اتحادیه تعاونى هاى لبنى گفت: در دو ماه نخست 
امسال، 198 هزارتن محصوالت لبنى به بازارهاى هدف 
صادر شد در حالى که این رقم ســال گذشته 103 هزارتن 

بوده است. 
محمد رضا گنجى از رشد 92 درصدى صادرات محصوالت 
لبنى خبر داد و اظهار داشت: در دو ماه نخست امسال، 198 
هزارتن محصوالت لبنى به بازارهاى هدف صادر شــد در 
حالى که این رقم سال گذشته 103 هزارتن بوده است. به 
گفته وى عمده محصوالت لبنى به عراق، روسیه و بقیه به 

پاکستان و افغانستان صادر مى شود.
گنجى با اشــاره به آخریــن وضعیت مشــوق صادراتى 

محصوالت لبنى افزود: تاکنون در دو مرحله مشوق صادراتى 
به ارزشى بالغ بر 44 میلیارد تومان در اختیار کارخانه هاى 
لبنى صادرکننده قرار گرفته است و بقیه طى هفته هاى آینده 
پرداخت خواهد شد. مدیرعامل اتحادیه تعاونى هاى لبنى 
ادامه داد: استمرار پرداخت مشوق هاى صادراتى عالوه بر 
کاهش قیمت تمام شده در رقابت پذیرى صادرکنندگان با 

سایر رقبا تأثیر گذار است.
وى با اشاره به اینکه افزایش تولید شیر در راه است، تصریح 
کرد: در حال حاضر تولید ساالنه شیر خام 9/5 میلیون تن 
است که تا پایان برنامه ششم توسعه در نظر داریم این میزان 

به 12 میلیون تن برسد.

 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذارى صنایع کوچک 
اعالم کرد: صنوف تولیدى مى توانند از خدمات این صندوق 
تا مبلغ 30 میلیارد ریال به عنوان وثیقه تســهیالت بانکى 

استفاده کنند. 
محمدحسین مقیسه گفت: صاحبان کارگاه هاى تولیدى 
صنعتى و صنفى که داراى نیروى کار کمتر از 50 نفر باشند، 
مى توانند از مزایاى این صندوق براى ضمانت تسهیالت 
بانکى بهره مند شــوند. وى با بیــان اینکه هدف صندوق 
مذکور، رونق و بهبود فضاى کسب و کار تولید است، تصریح 
کرد: واحدهاى تولیدى کوچک که داراى مجوزهاى قانونى 
الزم از جمله جواز کســب از اتاق اصناف در سراسر کشور 

باشند، مشمول دریافت خدمات از صندوق سرمایه گذارى 
صنایع کوچک هستند. 

مقیســه افزود: این صندوق در حال حاضــر براى مناطق 
برخوردار کشور 70 درصد و براى مناطق کمتر برخوردار تا 
85 درصد اصل و سود تسهیالت را تضمین مى کند و بقیه 
آن بر عهده صاحبان واحدها یا اصناف تولیدى است. وى با 
بیان اینکه واحدهاى تولیدى در سراسر کشور مى توانند از 
انواع خدمات صندوق بهره مند شوند، گفت: از اردیبهشت ماه 
امسال سامانه الکترونیکى صدور ضمانتنامه صندوق فعال 
شده و صنوف تولیدى مى توانند با ورود به سامانه و تکمیل 

فرم ها اقدام کنند و نیازى به مراجعه حضورى نخواهد بود.

اعطاى تسهیالت 3 میلیاردى 
به صنوف تولیدى

بازار محصوالت لبنى 
جانى دوباره گرفت

جبران کسرى تولید برنج 
کشور با واردات از ویتنام

محمود حجتـى، وزیرکشـاورزى براى مبادلـه بذر و 
کشـت گونه هاى پرمصرف برنـج ایرانـى در ویتنام 
اعالم آمادگى کـرد و گفت: بخشـى از 800 هزارتن 
کسرى تولید برنج در کشورمان از ویتنام قابل واردات 

است.

تیبا به زودى 
جایگزین پراید مى شود

مدیرعامل گروه خودروسازى سایپا، تأکید کرد که تیبا 
جایگزین خوبى براى پراید بوده و تیراژ تولید آن براى 

جایگزینى پراید افزایش مى یابد.
مهدى جمالى در پاسخ به سئوالى مبنى بر توقف خط 
تولید پراید در پایان سال 97 و تصمیمات ایران خودرو 
براى جایگزینى خودرو با همان رنج قیمتى، ادامه داد: 
تیبا جایگزین خوبى براى پراید است و تیراژ تولید آن 

براى جایگزینى پراید افزایش مى یابد.
وى تصریـح کرد:شـرکت خودروسـازى سـایپا در 
حال طراحـى خودروهـاى جدید و با قیمت مناسـب 

است.

 مراقب کالهبرداران باشید
دادستانى انتظامى مالیاتى به مؤدیان مالیاتى سراسر 
کشور در خصوص احتمال کالهبردارى و سودجویى 

از سوى افراد فرصت طلب هشدار داد.
بنابر این اطالعیه، شـهروندان همواره توجه داشـته 
باشـند که هرگونـه واریـز مالیات بایـد با اسـتفاده از 
دسـتگاه هاى کارتخـوان بانکـى مسـتقر در ادارات 
مالیاتى، درگاه هاى الکترونیکى اینترنتى و یا مراجعه به 
شعب بانک هاى اعالم شده به حساب هاى خزانه اى 
ادارات کل امور مالیاتى، انجام شود و مؤدیان بدانند که 
مأموران مالیاتى نمى توانند از مؤدیان درخواست وجه 

نقد به صورت مستقل نمایند.
همچنین مؤدیان مالیاتى قبل از ارائه هرگونه پاسـخ 
یا توضیح، از مأمورانى که به شکل مشکوك مراجعه 
مى کنند، کارت شناسایى بخواهند و به دقت مندرجات 
کارت را مالحظـه کـرده و ضمـن تطبیـق عکس با 

صاحب کارت، به تاریخ اعتبار آن توجه کنند.

یارانه امشب واریز مى شود
بر اسـاس اعـالم سـازمان هدفمندسـازى یارانه ها،  
یارانه نقـدى 45 هـزار و 500 تومانى نقدى سـاعت 
24 امشب به حساب سرپرسـتان خانوار واریز و قابل 

برداشت مى شود.
سـازمان هدفمندسـازى یارانه ها اعالم کـرد: یارانه 
مرحله 77 مربوط به تیرماه 96 سـاعت 24 دوشـنبه 
26 تیرماه به حساب سرپرستان خانوار به ازاى هر نفر 
ماهانه 455 هزار ریال واریز و قابل برداشت مى شود.

جزئیات طرح جدید مالیاتى 
طالفروشان

رئیس اتحادیه طال و جواهر از ارائه الیحه اى توسـط 
دولت بـه مجلس و پیشـنهاد اخـذ مالیات بـر ارزش 

افزوده با نرخ 3 درصد از طالفروشان خبرداد.
محمد کشـتى آراى از ارائه الیحه اى توسط دولت به 
مجلس و پیشنهاد اخذ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 
3 درصد از طالفروشان خبرداد و گفت: البته مالیات بر 
ارزش افزوده با درج شدن آن در فاکتور از خریداران و 
نه از طالفروشـان دریافت خواهد شد که البته اجراى 
این برنامه پس از بررسى و تصویب در مجلس و تأیید 

شوراى نگهبان خواهد بود. 
رئیس اتحادیه طال و جواهر بیان کرد:  مسـئله اصلى 
که در حال حاضر درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از 
طالفروشان مطرح است به این موضوع بر مى گردد.  
وى اظهارداشـت: طالفروشـان اعتقاد دارند که این 
مالیات 3 درصدى ارزش افزوده باید از اجرت فروش 
طال و نه از اصل طال دریافت شـود زیرا اصل طال به 
عنوان سرمایه محسـوب مى شـود و این پیشنهاد را 
مطرح کرده اند که البته اتحادیـه طال و جواهر از این 
پیشنهاد حمایت مى کند زیرا پیشنهادى علمى است و 

مالیات نباید از اصل طال دریافت شود.  

ویترین

 افزایش جمعیت غیرفعال اقتصادى در حالى روبه افزایش 
اســت که به عنوان یک پدیده «پنهان» تحوالت بازار 
کار 61 درصد از جمعیت در سن کار را به خود اختصاص 

مى دهد.
تحوالت بــازار کار با سیاســت هاى کالن اقتصادى و 
جمعیتى گره خورده اســت که شاخص هاى نرخ اشتغال 
و بیکارى را تحت تأثیر خود قــرار مى دهند. یکى از این 
شاخص هاى جمعیتى جمعیت فعال یا غیرفعال اقتصادى 
است. یکى از مهمترین معضالت کنونى بازار کار، افزایش 
تعداد جمعیت غیرفعال اســت که این افــراد نه جزئى از 

شاغالن محسوب مى شوند و نه بیکاران.
در حال حاضر جمعیت غیرفعال زیادى در کشور به عنوان 
یک پدیده «پنهــان» در تحوالت بــازار کار خودنمایى 
مى کند به عبارتى این پدیده در اثر اینکه افراد شرایط را 
براى ورود به بازار کار مساعد نمى دانند به وجود مى آید.  
بررسى آمار نشان مى دهد بخش عمده جمعیت غیرفعال 
را جوانان و نیــروى تحصیلکرده تشــکیل مى دهد که 
این پدیده در جاى خود هشــدار جدى بــراى بروز انواع 

نابسامانى هاى اجتماعى و اقتصادى به شمار مى رود.
تحلیل آمار بازار کار نیز حاکى از آن است که طى  سال هاى 
84 تا 94 به طور متوسط 61 درصد از جمعیت در سن کار 
جزو جمعیت غیرفعال بوده اند و فقط 39 درصد از جمعیت 

در سن کار جمعیت فعال بوده است.
■■■

با این حال همچنان جمعیت تحصیلکرده زیادى از شرایط 
بازار کار ناراضى هستند به طورى که این افراد یا به دلیل 
نا امیدى، در جستجوى شغل نیستند یا در تکاپوى یافتن 
شغل مناسب براى خود هستند اما شغل مطلوب خود را 

نمى یابند.

رشــد محدود جمعیت شاغل در 12 سال 
گذشته!

بررس روند تحوالت بازار کار طى 12 سال گذشته نشان 
مى دهد تعداد شــاغالن طى 12 سال گذشته (84 تا 95) 
بین 20 تا 22 میلیون نفر بوده است به طورى که بیشترین 

تعداد افراد شاغل به ســال 95 مربوط مى شود که در این 
سال 22 میلیون و 588 هزار و 53 نفر شاغل بوده اند.

هر چند تعداد جمعیت شاغل کشور طى سال هاى 90 تا 
95 روند صعودى داشته و از حدود 20 میلیون و 500 هزار 
نفر به 22 میلیون و 588 هزار نفر رسیده است، اما همچنان 
تفاوت تعداد شاغالن طى بازه 12 ساله 84 تا 95 در حدود 

دو میلیون نفر است. 
بررســى و تحلیل آمار بازار در بازه زمانى مذکور حاکى از 
آن است که اقتصاد ایران طى سال هاى 84 تا 93 از نظر 
اشتغالزایى عملکرد مطلوبى نداشته است و در این مدت 
فقط 700 هزار شغل ایجاد شده است؛ یعنى اشتغالزایى 

ساالنه فقط براى 70 هزار نفر! در حالى که ساالنه در حدود 
800 تا 850 هزار نفر عرضه جدید نیروى کار کشور است.

تعداد شاغالن
این عملکرد در شرایطى رقم خورده است که دقیقًا طى 
همین دوره ســهم جمعیت جوان (15 تا 34 سال) از کل 

جمعیت کشور به بیش از 40 درصد رسید.
عدم افزایش تعداد شاغالن وهمچنین همزمانى آن با موج 
جوان جمعیت کشور و افزایش روزافزون فارغ التحصیالن، 
بیانگر نیاز اقتصاد ایران به اشــتغالزایى قابل توجه براى 
سال هاى آینده است تا این سیاستگذارى ها بتواند صرفًا 

منتج به اشتغالزایى براى «متقاضیان جدیدالورود به بازار 
کار» باشد.

عالوه بر اینکه دولت باید براى متقاضیان جدیدالورود به 
بازار کار تمرکز کند، کشور با تعداد زیادى از نیروى انباشت 
بیکار از سال هاى گذشته مواجه است که این عقب ماندگى 

نیز باید همزمان جبران شود.
در عین حال طى دو سال گذشته در حدود یک میلیون و 
300 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده و این 
افزایش اشتغال در شرایطى رخ داده که انباشتى از جمعیت 
غیرفعال در اقتصاد کشور شکل گرفته و طى دو سال اخیر 

بخشى از آنها تصمیم به ورود به بازار کار گرفته اند.

پدیده «پنهان» بازار کار

جمعیت غیرفعال اقتصادى 61 درصد شد

سهم سود طرح سهام عدالت از مجموع سود مصوب تقسیم شــده در مجامع عمومى شرکت هاى سرمایه پذیر سهام 
عدالت در سال جارى که تا کنون جلسات مجامع عمومى آن شرکتها تشکیل و برگزار شده، به مبلغ هزار و 700 میلیارد 
تومان بالغ شده است. با شناسایى هزار و 700 میلیارد تومان سود سهام عدالت تا کنون سهم هر سهامدار از سود به 35 

هزار تومان رسیده است.
این میزان سود متعلق به 49 میلیون نفر مشمولین سهام عدالت است و این شرکت ها مطابق قانون تجارت هشت ماه 

فرصت دارند تا سود تقسیم شده خود را توزیع کنند. 

نایب رئیس شوراى ملى زعفران از کاهش 6 درصدى 
قیمت زعفران در بــازار خبر داد و گفت: روانه شــدن 
زعفران هاى دپو شده در منازل به بازار، از جمله دالیل 

این امر است.
غالمرضا میرى اظهارداشت: قیمت هرکیلوگرم زعفران 
بین 5 تا 6 درصد کاهش یافته  اســت و درحال حاضر 
قیمت هرکیلوگرم از این محصول حداقل سه میلیون 
و 900 هزار تومان و حداکثر پنــج میلیون و 300 هزار 

تومان است. 
وى درباره دالیل کاهش قیمــت این محصول افزود: 
کسانى که براى سود بیشــتر زعفران را خریدارى و در 
منازل خود دپــو کرده بودند االن با نزدیک شــدن به 
آغاز فصل برداشــت جدید، محصوالت خود را به بازار 
عرضه کرده اند و آنها را به هر قیمتى که خریداران مایل 

هستند، به فروش مى رسانند تا روى دستشان نماند.  

عضو انجمن زنبور عسل و محقق بخش پژوهش هاى 
زنبور عسل در مؤسســه تحقیقات علوم دامى کشور به 
مردم توصیه کرد عسل به همراه موم خریدارى ولى از 

موم استفاده نکنید.
هوشنگ افروزان ضمن اشاره به این جمله که حرارت 
زیاد به عسل موجب تولید ماده سمى به نام هیدروکسى 
متیل فورفورال (HMF) مى شود، افزود: این ماده بسیار 

سرطان زا و خطرناك است. 
وى اظهار داشــت: بــراى اجتناب از تولیــد HMF و 
در نهایــت تبدیل عســل بــه مــاده ســرطانزا باید 
در محیطى متعــادل و دور از حرارت بــاال نگهدارى 

شود.
افروزان گفــت: حرارت زیاد به عســل به جهت حذف 
شــکرك و طبیعى جلوه دادن این ماده با ارزش غذایى 

براى کسب سود بیشتر است.
وى در ادامه با اعالم اینکه شکرك در عسل هاى طبیعى 
کمتر از عســل هاى تقلبى و تغذیه اى اســت، افزود: 
متأسفانه این موضوع انگیزه اى براى سوء استفاده برخى 

از افراد در جامعه تبدیل شده است.
افــروزان ضمن تأکید بــه اینکه از مصرف عســل ها 
حرارت دیده به شــدت پرهیز شــود، اظهارداشت: این 
نوع عسل ها به شــدت سالمتى انســان ها را تهدید 

مى کنند.

مدیرعامـل شـرکت مدیریـت منابـع آب مـى گویـد: 
امسـال نسـبت به سـال گذشـته شـرایط بدتـرى را در 
زمینه میـزان بارندگى، ذخایـر آب و مصـرف آن تجربه 

مى کنیم.
محمد حاج رسولیها با تأکید بر اینکه امسال از نظر میزان 
ذخایر آب شـرایط مطلوبى نداریم، گفت: متأسـفانه این 
تصور بین مردم ایجاد شـده که امسال، سـال آبى خوبى 
اسـت؛ عمده این تصور به میزان بارش هـاى پایتخت و 
همچنین نقاط کم بارش در گذشته همانند منطقه جنوبى 
استان فارس باز مى گردد. با توجه به اینکه ده سال است 
وارد دوران خشکسـالى شـده ایم، میانگیـن بارندگى ما 
درسال جارى نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، 
اما از آنجایى که امسال در نقاطى از کشور که سال هاست 
بارندگى در آن اتفاق نیافتاده، شاهد بارندگى بودیم، این 

تصور ایجاد شده که امسال، سال پر بارانى است.
به گفته این مقـام مسـئول، ورودى 80درصد سـدهاى 
ما نسـبت به گذشـته کاهش یافته اسـت، از سوى دیگر 
میزان بارندگى در کشـور امسال نسـبت به سال گذشته 
و حتى نسـبت به دراز مدت4درصد کاهش یافته اسـت. 
این در حالى اسـت کـه هر یـک درجه افزایـش حرارت 
هوا، 5 درصد از منابـع آب تجدید پذیر کشـور را کاهش 

مى دهد.
حاج رسولیها همچنین گفت: در بخش تأمین آب شرب 
میزان مصرف چندان باال نیست، اگر هم عدد و رقمى در 
راستاى مصرف خانگى و صرفه جویى در این زمینه مطرح 
مى شـود مربوط به شـبکه توزیع و انتقال اسـت. چراکه 

عمده مصرف آب در بخش کشاورزى است.  
وى در پاسخ به این سئوال که کنترل چاه هاى غیرمجاز 
تا چه اندازه در این زمینه مؤثر بوده است، گفت: چاه هایى 
را که ما مطلع مى شـویم، با کمک سایر نهادهاى ذیربط 
همانند نیروى انتظامى آنها را مسدود مى کنیم، اما درقبال 
هر چاه غیرمجازى که ما مسـدود مى کنیم، یک یا چند 

حلقه چاه غیر مجاز دیگر ایجاد مى شود.  
 وى همچنین با بیـان اینکه در زاینـده رود گاهى در یک 
مقطعى 20 تا 30 مترمکعب درثانیه آب داریم و با همین 
میزان حدود 30 متر ساحل سـازى در بستر این رودخانه 
شده است، گفت: این درحالى است که در رودخانه کارون 
300 مترمکعـب در ثانیـه آب داریـم اما سـاحل سـازى 
مناسـب در ایـن بخش انجام نشـده اسـت. شـهردارى 
خوزسـتان مى تواند در این زمینه بهتر عمل کند. چراکه 
در کارون ورودى آب از 200 مترمکعـب در ثانیـه کمتـر 

نمى شود.

وضعیت آب از پارسال بدتر است

یک چاه مسدودمى کنیم، چند چاه حفر مى شود

بارش هاى رگبارگونه و بعضًا ســیل آســاى 
روزهاى اخیر، تأثیر محسوســى روى کاهش 
فاصلــه حجم بــارش هاى امســال با حجم 
بارش هاى نرمال ثبت شــده در ایران نداشته 

است.
میزان بارش هاى کشــور از ابتداى سال آبى 
جارى (ابتداى مهر مــاه 95 ) تــا 24 تیرماه 
96 به 226 میلیمتر رســیده اســت. این رقم 
نشان دهنده این است که تا میزان بارش هاى 
نرمال ایران (250 میلیمتر در هر ســال آبى) 
هنوز 24 میلیمتر فاصله داریم که بعید به نظر 
مى رسد در دو ماهه گرم مرداد و شهریور، این 
میزان بارش در کشــور ببارد. در این صورت، 
ســال آبى 96-95 با میزان بــارش هاى زیر 
نرمال (پایین تر از متوســط بــارش هاى 48 
ســاله کشــور) به اتمام خواهد رســید و این 
مســئله به ادامه بحران هاى آبى کشور دامن 

مى زند.
مقایســه میزان بارش هاى ســال آبى جارى 
با مدت مشــابه ســال آبى گذشــته، کاهش 

3درصدى بارش ها را نشان مى دهد. 
از ابتداى تابســتان ســال جارى تا پایان روز 
24تیرمــاه 96 در 14 حوضه آبریز کشــور از 
مجموع 30 حوضه آبریز، حتى یک قطره باران 

نیز نباریده است.
24 روز ابتدایى تابســتان بــراى حوضه هاى 
آبریز مرزى غرب،کرخــه،کارون بزرگ،زهره 
و جراحى،حلــه رود و رودخانــه هــاى 
کوچک، منــد، کاریان و خنــج،کل، مهران و 
مسیل هاى جنوبى،گاوخونى،طشک، بختگان 
و مهارلو،کویر ابرقو - سیرجان،کویر سیاهکوه 
- ریگ زرین،کویر درانجیر،پترگان - خواف و 
هامون - هیرمند بدون بارش قطره اى باران 

گذشت.

به رغم بارش هاى اخیر  
هنوزتا میزان نرمال فاصله داریم

بارش هاى سیل آساى 
کم فایده

یک تولیدکننده کیف گفــت: وصول نشـدن 50 درصد 
چک ها، اوضاع مالـى و اعتبارى بـازار را به هـم ریخته 

است.
محمد حسـن زاده، تولیدکننده کیف بـا بیان این مطلب 
که در چهـار پنـج سـال اخیـر بسـیارى از کارگاه هاى 
کوچک با ورشکسـتگى مواجه شـدند، افزود: متأسفانه 
بـه دلیل رکـودى کـه در بـازار وجـود دارد کارگاه هاى 
کوچـک براى سـرپا ماندن مجبور هسـتند کـه اجناس 
خود را با حداقل سـود عرضه کنند که همین هم موجب 
مى شـود حتى به واحدهاى تولیدى بـزرگ تر هم ضرر 

برسد.
ایـن تولیدکننده اضافه کرد: هر سـال تقریبـًا 10 درصد 
کارگاه هـاى کوچک تعطیل شـده اند به طـورى که در 
چهار سـال گذشـته چیزى در حدود 40 درصـد کارگاه 
ها دچار ورشکسـتگى شـدند. وى افزود: یکـى دیگر از 
معضالت موجـود در بازار، افزایش چک هاى برگشـتى 
است به طورى که این روزها 50 درصد چک ها وصول 
نمى شـود که البته همین امر موجب شده است ما دیگر 
جنس را با قبول چک مى فروشیم و تنها به صورت نقدى 

کاال را تحویل مى دهیم.

حسـن زاده تصریح کـرد: گاهـى که یک کاسـب مورد 
اعتمـاد بـراى معامله با چـک به مـا مراجعه مـى کند از 
او معذرت خواهى مـى کنیم و حاضر بـه معامله با چک 
نمى شـویم حتى حاضر هسـتیم که قیمـت را پایین تر 
آورده و سـود 40 درصدى را به 10 درصد کاهش دهیم 

اما با چک معامله اى را انجام ندهیم.
این تولیدکننـده کیف خاطرنشـان کرد: اوضـاع مالى و 
اعتبارى در بازار به هم ریخته است و کسانى که هنوز هم 
به روش هاى سنتى و اعتبارى عمل مى کنند به نسبت 

اوضاع بدترى هم دارند. 

ورشکستگى 40 درصد تولیدکنندگان کیف

عسل با موم بخرید

سود سهام عدالت تا این لحظه، 35 هزار تومان

زعفران هاى دپو شده وارد بازار شد
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و همانا پس از نابودى جهان تنها خداى سبحان باقى مى ماند، تنهاِى 
تنها که چیــزى با او نیســت، آنگونه که قبــل از آفرینش جهان 
چیزى با او نبود، نه زمانى و نه مکان، بى وقت و بى زمان. در آن 
هنگام مهلت ها به سر آید، سال ها و ساعت ها سپرى شود و چیزى 
جز خداى یگانه قّهــار باقى نمى ماند که بازگشــت همه چیز به 

موال على (ع)سوى اوست.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعى و مدیر عامل سازمان 
تامین اجتماعى  در ســفر به اصفهان به مناسبت هفته 
تامین اجتماعى، افتتاح پنج طرح بهداشــتى و درمانى 

را افتتاح کردند.
به گزارش روابط عمومى مدیریت درمان تأمین اجتماعى 
استان اصفهان، مدیر درمان تامین اجتماعى اصفهان بعد 
از خوش آمدگویى به شرح پروژه هاى افتتاحى پرداخت 
و گفت: امروز شاهد افتتاح این طرح ها شامل درمانگاه 
بزرگ دکتر  غرضى ،هتلینگ بیمارستان دکتر غرضى 
اصفهان ، هتلینگ بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) 
نجف آباد ، مرکز آموزش و پژوهش فردوســى و مرکز 

کمیسیونهاى پزشکى  خواهیم بود. 
بخش هتلینــگ بیمارســتان فوق تخصصــى دکتر 
غرضى و بخش درمانى پلى کلینیک این بیمارســتان 
با مســاحت پنج هــزار و 700 متر مربــع و دو بخش 
بازسازى شده به مســاحت یک هزار و 500 متر مربع 
با اعتبار 36 میلیارد ریال  مرکز آمــوزش و پژوهش با 

هزینه اى بالغ بر یک میلیارد تومان و مرکز کمیسیون  
پزشــکى بالغ بر 500میلیون تومان بــه بهره بردارى

 خواهد رسید. 
عالوه بر آن براى احداث مرحله اول هتلینگ بیمارستان 
حضرت فاطمه زهرا(س) شهرستان نجف آباد که چهار 
ماه بطول انجامید، حدود یک میلیارد تومان هزینه شده 
و مراحل دوم و سوم هتلینگ این بیمارستان نیز تا پایان 
سال جارى با هزینه دو میلیارد تومان دیگر تکمیل خواهد 
شد. بیمارســتان حضرت فاطمه زهرا(س) شهرستان 
نجف آباد با 160 تخت مصــوب و 140 تخت فعال در 

سال 1375 ساخته شده است. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى هنگام افتتاح درمانگاه 
بیمارستان غرضى اصفهان با بیان اینکه در دولت یازدهم 
منابع و مصــارف تامین اجتماعى بــا مدیریت صحیح 
کنترل شد گفت:این سازمان امروز به یک سازمان موفق 

و پویا تبدیل شده است. 
دکتر على ربیعى افزود:وظایف و خدمات تامین اجتماعى 

فراتر از دولت هاســت و باید براى نسل ها و مردم باقى 
بماند و خدمت  رسانى کند. 

وى با بیان اینکه تامین اجتماعى باید پاســخگوى نیاز 
آیندگان نیز باشد افزود:کارگران و کارفرمایان، ماهانه از 
جیب خود هزینه مى کنند تا در روز مبادا از آن بهره مند 

شوند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با بیان اینکه در ســال 
هاى گذشته مشکالت زیادى در سازمان تامین اجتماعى 
وجود داشت ، تصریح کرد: در صورتیکه مراقبت و برنامه 
 ریزى درستى انجام نشود این سازمان نمى تواند در قبال 

آیندگان پاسخگو باشد. 
دکتر ربیعى خاطر نشــان کرد: تامین اجتماعى در این 
وزارت خانه ظرفیــت بزرگى را ایجاد کــرده تا بتوانیم 

برنامه هایى براى مقابله با فقر طراحى کنیم. 
وى تاکیــد کرد گفــت: تامیــن اجتماعــى مى تواند 
سیاست هاى حمایتى را تحمل کند اما نه با پول مشارکت 
کننده هاى قبلى بلکه با منابع جدید و نمایندگان مجلس 

مراقبت کنند که این همبستگى بین تامین اجتماعى و 
رفاه اجتماعى از بین نرود.

استان اصفهان رتبه 5 کشورى از لحاظ پوشش بیمه اى
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعى گفت: در هفته تامین 
اجتماعى چالش ها و فعالیت هاى سازمان در چند استان 
پیگیرى خواهد شد این در حالى است که نیمى از جمعیت 
کشو تحت پوشش بیمه اى این سازمان قرار دارند و در 

اســتان اصفهان بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر بیمه 
وجود دارد که از لحاظ پوش بیمه اى این استان در رتبه 
5 قرار دارد و این موضوع از نظــر مصارف و منابع قابل 

توجه است.
سید تقى نوربخش عنوان کرد: وصولى سازمان تامین 
اجتماعى  3 هزار 800 میلیــارد تومان و مصارف در دو 
بخش درمان و بیمه اى 5 هزار 200 میلیارد تومان بوده 
اســت .وى در پایان تاکید کرد: تعدادمستمرى بگیران 
اصلى اســتان اصفهان  235 هزار اصلى که با احتساب 

خانواده 700 تا 800 هزار نفر است.

در این دیدار استاندار اصفهان، این استان را جزو استان 
هاى کم برخوردار از لحاظ امکانات دانســت و افزود: 
این در حالى است که 10 درصد کارگران کشور در این 

استان هستند.
رسول زرگر پور ظرفیت هاى اســتان اصفهان را  براى 
پیشبرد اهداف ســازمان تامین اجتماعى بسیار مطلوب 
عنوان کرد و گفت: بیش از 65 درصد جمعیت اســتان 
اصفهان تحت پوشش این سازمان قرار دارد. وى ساخت 
بیمارستان میالد را از طرح هاى داراى اولویت برشمرد 
وگفت: مسائل فنى و دریافت پروانه هتل هما عملى شده 
و پیگیرى الزم جهت اجرایى شدن طرح در دستور کار 

قرار دارد .
معــاون درمــان تامین اجتماعــى در حاشــیه افتتاح 
پلــى کلینیــک تخصصى غرضــى اصفهــان گفت: 
احداث ایــن پلى کلینیــک تخصصــى در 5 هزار متر 
مربع زیربنــا به جــرات مى تــوان ادعا کــرد با این 
حجــم از امکانــات ، تجهیزات و نیــروى متخصص 

نمونــه اش را در کشــور نداریم چه از لحــاظ کیفیت 
ســازه و همچنین تمام تجهیزات در کنار هــم را دارا

 است.
 دکتر مهدى درخشان از بازســازى و افتتاح چند طرح 
دیگر در استان اصفهان خبر داد و گفت: در جلسه امروز 
با توافقات انجام شده تصمیم گیرى قطعى براى احداث 
بیمارستانى جدید در شهر اصفهان به عنوان جایگزین و 
شاید به نوعى مکمل بیمارستان دکتر  شریعتى صورت 
گرفت این در حالى اســت که از سه سال گذشته بحث 
بر روى زمین مورد نظر در بین شــهردارى اصفهان و 
سازمان تامین اجتماعى به نوعى موضوعى الینحل به 
نظر مى رسید که خوشبختانه امروز به یک توافق کلى 

دست یافتیم.
وى در پایان گفت پلى کلینیک گــز و برخوار نیز تمام 
مقدمات الزم براى افتتاح را انجــام داده اند و در هفته 
آینده توســط مسئوالن اســتانى افتتاح و بهره بردارى 

خواهد شد.

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى صورت گرفت؛ 

افتتاح 5طرح بزرگ بهداشتى و درمانى در اصفهان

آگهى مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه  شهرستان شاهین شهرو میمه

واگذارى به اجاره یکباب مغازه از موقوفه مسجد امام هادى(ع) واقع در شاهین شهر مسکن مهر خیابان اردیبهشت فرعى 16 به مساحت تقریبى 9 مترمربع به 
مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى 4,000,000 ریال زمان ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1396/5/3 .
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«امسال در هفته بهزیستى، 192 طرح با اعتبار 24 میلیارد و 900 میلیون تومان همچون مراکز 
مشاوره ژنتیک، اشتغال، مسکن، درمان اعتیاد، خانه امن و... در استان اصفهان افتتاح مى شود 

و به بهره بردارى مى رسد.»
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب و گرامیداشت هفته 
بهزیستى (24 تا 30 تیر)، گفت: امسال شعار بهزیستى، «بهزیستى، محور مسئولیت و سالمت 
اجتماعى» است و همه همکاران با همدلى، عقالنیت و سختکوشى براى داشتن یک بهزیستى 

مقتدر، مسئولیت پذیر و کارآمد که رهاورد آن آسایش و آرامش باشد تالش مى کنند.
دکتر سعید صادقى اظهار داشت: ذات بهزیستى با مسئولیت پذیرى و مهربانى عجین بوده و در 
دو سال گذشته سازمان بهزیستى متحول شده و براى دستیابى به نقطه مطلوب، در سال جارى 
سه راهبرد مدنظر قرار گرفته است که، توانمندسازى گروه هاى هدف به ویژه زنان سرپرست 
خانوار، پیشگیرى از معلولیت ها و آسیب هاى اجتماعى و مشارکت طلبى مردم در فعالیت هاى 

بهزیستى از آن جمله است.
وى با بیان اینکه خیر جمعى، فقط منحصر به کمک هاى مادى نیست، افزود: در جامعه اى که 
اعتماد عمومى وجود دارد مردم مهربان تر هستند و این امر به جامعه سالم کمک مى کند، این 

در حالى است که اعتقاد داریم حتى انسان ها مى توانند، لبخند را به عنوان کار خیر هدیه کنند.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان، بهزیستى را سازمان غیرسیاسى، حمایتى، توانبخشى، 
پیشگیرى کننده و با مشارکت طلبى مردم دانست و گفت: همیشه در فرآیند توسعه، بخشى از 
مردم دچار آسیب پذیرى مى شوند که باید حمایت شوند و باید از این مردم آسیب دیده که فقرا، 

زنان سرپرست خانوار، کودکان بى سرپرست، معلولین و... هستند حمایت شود.
صادقى اذعان داشت: بهزیستى استان اصفهان به 300 هزار نفر خدمات داده است و این تعداد 
غیر از افرادى هستند که از ما مشاوره مى گیرند و امروز ما دیگر دغدغه تأمین عصا یا ویلچر یا 
پرداخت مستمرى نداریم بلکه امروز ما دغدغه مناسب سازى، توانمندسازى زنان بى سرپرست، 
اشتغال پایدار معلولین، پیشگیرى از اعتیاد، کاهش طالق و آسیب هایى که مردم را به شدت 
رنج مى دهد، داریم که در این راستا 16 مرکز اورژانس اجتماعى در سطح استان اصفهان با در 
نظر گرفتن افتتاح سه مرکز در هفته بهزیستى در شهرهاى تیران و کرون، بهارستان و سمیرم 

فعالیت دارند.
وى از دیگر دغدغه هاى بهزیستى اســتان اصفهان را کودکان مورد آزار، برنامه ریزى براى 
سالمندان استان و... خواند و گفت: امروز باید براى بیش از 450 هزار سالمند استان اصفهان 

برنامه ریزى شود تا در آینده دچار مشکالت اجتماعى نشویم.
دکتر صادقى خاطرنشان کرد: سالیانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور به دنیا مى آیند که مى توان 

با برنامه هاى مختلف در حوزه ژنتیک، آموزش و پیشگیرى این رقم را کاهش داد.
وى با بیان اینکه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، افزود: مهدهاى کودك فرصت بسیار 
خوبى براى اشتغال دختران تحصیلکرده بوده و با ایجاد هر مهدکودك براى حداقل هشت نفر به 
صورت مستقیم و 17 نفر غیرمستقیم اشتغالزایى مى شود که این افراد عمدتاً از دختران هستند.

صادقى گفت: شهریه مهدهاى کودك در استان اصفهان براساس درجه بندى معین شده و 
براساس توافق امکانات و برنامه هاى فوق برنامه، افزایش مى یابد. این در حالى است که آموزش 

پیش از دبستان، در هیچ کجاى جهان، اجبارى نیست.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان خطاب به مسئوالن استان به ویژه خیرین گفت: اگر خیرین 

کمک نکنند ما در انجام مسئولیت اجتماعى، چندان موفق نخواهیم بود.
صادقى خرید و فروش کودکان را جرم دانست و تأکید کرد: خرید و فروش کودکان جرم است 

و حکم آدم ربایى را دارد و داشتن فرزند به هر قیمتى، جایز نیست.
وى افزود: از ابتداى سال جارى، مستمرى مددجویان بهزیستى و کمیته امداد، سه برابر شده 

است.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان اظهار داشت: اگرچه در حوزه مناسب سازى معابر شهرى، 
حمل و نقل عمومى، ادارى و... اقداماتى شــده، اما در سطح استان فقط به 35 درصد رسیده 
است. این در حالى است که قانون روى کاغذ بسیار خوب، اما حمایت اجرایى از آن اندك است. 

■■■
معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان نیز با بیان اینکه این معاونت داراى دفاتر امور کودکان، 
دفتر شبه خانواده، دفتر امور زنان و... است، گفت: دفتر امور کودکان در سال تحصیلى 95-96، 
قریب 900 مهدکودك را نظارت و تمدید پروانه نموده و صدور 50 پروانه ایجاد مهدکودك در 
استان در حال انجام است و 40 هزار کودك از خدمات مهدهاى کودك در قالب غیردولتى در 

سطح استان اصفهان بهره مند مى شوند.
دکتر مرضیه فرشاد اظهار داشت: شهریه مهدهاى کودك در استان اصفهان براساس قانون 
مشخص است که براساس امکانات فوق برنامه، شهریه با توافق والدین پرداخت مى شود ولى 
ما بر همه مهدهاى کودك نظارت کافى داریم و این به گونه اى است که چندین مهدکودك 

سال گذشته تعطیل و یا به تعزیرات معرفى شدند.
وى با بیان اینکه استان اصفهان با 51 آدینه مهد در سطح کشور دومین استان در این زمینه 
است گفت: در 51 آدینه مهد به دو هزار و 231 کودك در سال گذشته ارائه خدمت شد تا والدین 

آنها در نمازهاى جمعه شرکت کنند.
وى ادامه داد: در سال گذشــته در دفتر امور زنان به ده هزار زن سرپرست خانوار در قالب 40 
هزار مددجوى تحت پوشش، خدمات مختلفى ارائه شــد. این دفتر به سه هزار و 500 دانش 
آموز خدمات تحصیلى داده، هزار و 954 خانواده چندقلو را زیر پوشش دارد و هزار و770 زن 
نیز زیر پوشش بیمه اى ما قرار دارند و 45 زن بى سرپرســت از معافیت سربازى فرزندشان، 

استفاده کردند.
فرشاد یکى از مشکالت اصلى را درمان بچه هاى شیرخوارگاه نرجس اعالم کرد و گفت: این 
بچه ها در زمان بیمار شدن به دلیل اینکه شناسنامه و کدملى ندارند و علیرغم همه نوع همکارى 
دانشگاه علوم پزشکى و خیرین هزینه درمان آنها به صورت آزاد محاسبه مى شود و ما نیز قادر به 
پرداخت این هزینه ها نیستیم که یکى از راهکارها در این زمینه مى تواند کمک خیرین باشد. در 
حقیقت امروز هزینه درمان شیرخواران شیرخوارگاه نرجس اصفهان علیرغم همه نوع کمک 

خیرین و دانشگاه علوم پزشکى، روى زمین مانده است.
وى طالق و کودك آزارى را از دغدغه هاى حوزه اجتماعى بهزیستى استان مى داند و مى گوید: 
از پنج نوع آسیب طبقه بندى شده، امروز بیشترین دغدغه ما طالق و کودك آزارى است و در 
سال جارى یک خانه سالمت به طور روزانه در بخش دولتى راه اندازى خواهد شد. این در حالى 
است که در ده استان کشور در هفته بهزیســتى، خانه امن ویژه زنان خشونت دیده در بخش 
غیردولتى افتتاح و راه اندازى خواهد شد که با تماس فوریت هاى اجتماعى، هر شب پذیراى 

هشت تا ده نفر خواهد بود.
معاون اجتماعى بهزیستى اصفهان در مورد بیماران اختالل هویت جنسى (TS) هم گفت: 

حمایت سازمانى از بیماران اختالل هویت در استان اصفهان افزایش نمى یابد. 
■■■

معاون توانبخشى اداره کل بهزیستى استان اصفهان هم گفت: معموًال 10 تا 15 درصد هر 
جامعه را معلولین تشکیل مى دهند.

على اصغر فیاض افزود: در حوزه معاونت توانبخشى، امروز به 12 هزار خدمت گیرنده در 150 
مرکز، 700 نفر از کارکنان ما خدمات ارائه مى کنند و هدف ما نیز توانمندسازى است.

معاون توانبخشى بهزیستى استان اصفهان معتقد است: برخى از 30 تا 35 درصد مناسب سازى 

معابر شهرى و... رفع تکلیف بوده و باید فرهنگسازى و مناسب سازى فکرى صورت پذیرد.
وى از نظارت بر مراکز شبانه روزى در دفتر مراقبتى اجتماعى خبر داد و گفت: امروز مشکل ما 
سالمندان، نیست و ما پنج مجموعه خانه سالمندان در استان داریم که یک سوم تخت هاى 
آنها خالى است و ده مجموعه نیز در حال احداث است، بلکه مشکل ما بیماران اعصاب و روان 
و کم توان ذهنى زیر و باالى 15 سال است که پشت نوبت هستند و الزم است خیرین کمک 

کنند.
فیاض، کارت شناسایى معلولین استان را داراى وجاهت قانونى دانست و از همه دستگاه ها 

خواست تا آنها را به رسمیت شناخته و در رفع مشکالت معلولین بکوشند.
■■■

معاون پیشگیرى از معلولیت ها و آسیب هاى اجتماعى بهزیستى استان اصفهان، کل جامعه 
را گروه هدف این حوزه برشمرد و گفت: در استان اصفهان سالیانه هزار و 800 معلول به دنیا 

مى آید که ما براى کاهش تعداد معلولین، برنامه هاى مشاوره ژنتیک، غربالگرى و... را داریم.
مجتبى ناجى اظهار داشت: سال گذشته براى حمایت از مشاوره ژنتیک یک میلیارد تومان 
تخصیص یافت. این در حالى است که سالیانه دراستان، 37 هزار ازدواج اتفاق مى افتد که قرار 
بود ده هزار نفر مشاوره ژنتیک انجام دهند که از این میزان پنج هزار نفر براى انجام مشاوره 

ژنتیک مراجعه کردند. 
وى مشاوره ژنتیک را امرى ضرورى خواند و بر مشاوره ژنتیک زوج ها تأکید کرد و گفت: بعد 
از مشاوره، اگر زوج ها به انجام آزمایشــات ژنتیک نیاز داشتند باید براى انجام آن اقدام کنند. 
همچنین 460 میلیون تومان نیز براى خرید دســتگاه هاى برنامه هاى غربالگرى بینایى، 
شنوایى سنجى ویژه نوزادان شیرخوار تأمین اعتبار گردید و در سه ماهه اخیر، همه نوزادان به 
دنیا آمده، مورد شنوایى سنجى قرار گرفتند و 60 هزار موالید سال گذشته از نظر شنوایى چکاب 

شدند که از میان آنها، از ناشنوایى 500 نوزاد مبتال به ناشنوایى، جلوگیرى شد.
وى اعتیاد، طالق، حاشیه نشینى، فساد و فحشا و بیکارى را پنج آسیب اجتماعى دانست و گفت: 
در کشور 19 کارگروه در این راستا تشکیل شده و آمارها نشان مى دهد ما رتبه 18 از نظر نرخ 
رشد طالق را داریم. این در حالى است که 9/3 درصد طالق ها در استان اصفهان در سال اول 

زندگى مشترك اتفاق مى افتد. 
ناجى خاطرنشان کرد: در سال گذشته چهار هزار و 70 زوج در شهر اصفهان متقاضى طالق 

توافقى بودند که از این تعداد، هزار زوج از ادامه روند طالق منصرف شدند.
■■■

معاون مشارکت هاى مردمى، مراکز غیردولتى و اشتغال بهزیســتى استان اصفهان هم با 
تشریح پنج دفتر این معاونت گفت: در سال گذشته در دفتر اشتغال و کارآفرینى با پنج هزار 
و 34 فقره اشــتغالزایى براى مددجویان و معلولین از طریق ارائه تسهیالت و... به 98 درصد 
هدف گذارى صورت گرفته، دست یافتیم و تعهد بهزیســتى پنج هزار و 133 فرصت شغلى

 بود.
على اصغر شاه زیدى اظهار داشــت: جذب کمک هاى مردمى در مراکز دولتى بهزیستى یا 
مؤسسات خیریه که از بهزیستى مجوز دارند در سه بعد نقدى، غیرنقدى و خدماتى است که 

سال گذشته در مجموع، این کمک ها، 45 میلیارد تومان بود.
شاه زیدى اذعان داشت: ما امروز نیاز به ایجاد خیریه براى سالمندان و کودکان بى سرپرست 
نداریم بلکه به ایجاد خیریه اشتغال نیازمندیم و یک فرصت شغلى براى یک معلول، معادل 20 

فرصت شغلى براى افراد سالم است.
معاون مشارکت هاى مردمى، مراکز غیردولتى و اشتغال بهزیستى استان اصفهان مى گوید: 
سهم هر اصفهانى در بخش مشارکت هاى مردمى هشت هزار و 653  تومان بود، که بسیار 

اندك است و امید است خیرین بیشتر جذب شوند.

همزمان با هفته بهزیستى صورت مى گیرد

افتتاح 192 طرح بهزیستى در استان اصفهان
ساسان اکبرزاده
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مهدى صبایى بازیگر فیلم سینمایى «مرسدس» درخصوص فعالیت هاى خود در سال جارى گفت: امسال هنوز کار خاصى را شروع نکرده ام. پیشنهاداتى 
شده اما فعًال در حد مذاکرات بوده و چیزى قطعى نشده است. البته در حوزه سینما سال گذشته بازى در فیلم «ماهور» به کارگردانى حمید زرگرنژاد 

را داشتم که به احتمال فراوان به جشنواره فجر امسال خواهد رسید.
وى در پاسخ به فعالیت کمرنگ خود در سینما افزود: من سینما را با «سلطان» آغاز کردم و سال 78 در فیلم «شیر هاى جوان» نقش اول 

را بازى کردم اما در حال حاضر در سینما کار خوبى به من پیشنهاد نمى شود و یا اگر نقشى هم پیشنهاد شود آنقدر کوچک و 
جزئى است که من در شأن خودم نمى بینم آن را بازى کنم. البته خدا را شکر آخرین نقش سینمایى ام در فیلم «ماهور» 

نقشى بسیار خوب و قابل دفاع است.
بازیگر سریال «بدون شرح» در همین راستا ادامه داد: واقعیت امر این است که بعد از این همه سال هنوز راه و چاه 
سینما را نمى دانم و مى بینم که سینما جاى برخى افراد خاص و تکرارى شده است. انگار برخى در تمامى فیلم ها 
بدون هیچ تغییرى در نقش بازى مى کنند و تنها لباسشان عوض مى شود و نقش هایشان هیچ فرقى با هم ندارد.

وى با گالیه از وضعیت حال حاضر سینما تصریح کرد: متأســفانه در سینماى ایران همه چیز به سمت بدتر شدن 
مى رود. من دلیل این اتفاقات را نمى دانم. مثًال در مرحله پیش از تولید فیلم ها هر نقشــى چهار کاندیدا دارد که 
کارگردان به سراغ گزینه اول و دوم مى رود اما در سینماى این روزها همیشه چهارمین گزینه بازى مى کند و من 

نمى دانم این انتخاب ها از کجا نشأت مى گیرد.
بازیگر فیلم قالده هاى طال با اشاره به ورود سرمایه داران به سینما تصریح کرد: این روزها کسى مهدى صبایى 
با کارنامه حدود 70 کار تصویر را نمى خواهد. بیشتر ترجیح مى دهند به جاى پول دادن به امثال من کسى را 
بیاورند که با خودش پول بیاورد و براى فالن صحنه ماشینش را آورده و هزینه هاى تولید و دفتر را تأمین کند.
وى با اشاره به از بین رفتن ضوابط در انتخاب نقش افزود: ده سال پیش ضابطه هاى خاصى وجود داشت و شما 
مى دانستى اگر زیاد کار کنى خطرناك اســت و باید ترمز را بکشى اما این روزها داستان برعکس شده و هیچ 
برنامه و ضابطه اى وجود ندارد و علنًا من نمى دانم چطور باید در این فضا کار کرد. اگر زیاد کار کنى محکوم به 

تکرار مى شوى و اگر کم کار کنى و گزیده کار باشى کمرنگ خطاب مى شوى.
مهدى  صبایى با اشاره به تیمى شدن سینما خاطرنشــان کرد: آدم هاى سینماى امروز فقط اسم فیلمشان عوض 
مى شود و شما اگر اسم آن فیلم را ندانى در تیتراژ با یکسرى اسامى مشــابه مواجه مى شوید. این تشابه در 
بازیگران و سایر عوامل وجود داشته و انگار دورهم کارهایشان را مى بندند و با هر ترفندى مى خواهند آن 
تیم بازى کند به طور مثال فالن بازیگر نقش 20 ساله و 50 ساله را بازى مى کند. درصورتى که به نظر من 

براى هر کدام از این سن ها بازیگران بسیار خوبى هستند که خانه نشین شده اند.

بازیگران تکرارى در خانه هاى تیمى سینما 
فرهنگفرهنگ

ت هاى خود در سال جارى گفت: امسال هنوز کار خاصى را شروع نکرده ام. پیشنهاداتى 
ت. البته در حوزه سینما سال گذشته بازى در فیلم «ماهور» به کارگردانى حمید زرگرنژاد 

ل خواهد رسید.
فیلم «شیر هاى جوان» نقش اول  8زود: من سینما را با «سلطان» آغاز کردم و سال 78 در

ار خوبى به من پیشنهاد نمى شود و یا اگر نقشى هم پیشنهاد شود آنقدر کوچک و 
ینم آن را بازى کنم. البته خدا را شکر آخرین نقش سینمایى ام در فیلم «ماهور» 

مین راستا ادامه داد: واقعیت امر این است که بعد از این همه سال هنوز راه و چاه 
سینما جاى برخى افراد خاص و تکرارى شده است. انگار برخى در تمامى فیلم ها 
ى مى کنند و تنها لباسشان عوض مى شود و نقش هایشان هیچ فرقى با هم ندارد.

به سمت بدترشدن سینما تصریحکرد: متأســفانه در سینماى ایرانهمه چیز حاضر
 را نمى دانم. مثًال در مرحله پیش از تولید فیلم ها هر نقشــى چهار کاندیدا دارد که 
 و دوم مى رود اما در سینماى این روزها همیشه چهارمین گزینه بازى مى کند و من 

جا نشأت مى گیرد.
 اشاره به ورود سرمایه داران به سینما تصریح کرد: این روزها کسى مهدى صبایى
ر را نمى خواهد. بیشتر ترجیح مى دهند به جاى پول دادن به امثال من کسى را 
د و براى فالن صحنه ماشینش را آورده و هزینه هاى تولید و دفتر را تأمین کند.
ش افزود: ده سال پیش ضابطه هاى خاصى وجود داشت و شما 
اید ترمز را بکشى اما این روزها داستان برعکس شده و هیچ 
چطور باید در این فضا کار کرد. اگر زیاد کار کنى محکوم به 

مرنگخطاب مى شوى.
ان کرد: آدم هاى سینماى امروز فقط اسم فیلمشان عوض 
 با یکسرى اسامى مشــابه مواجه مى شوید. این تشابه در 
هم کارهایشان را مى بندند و با هر ترفندى مى خواهند آن 
0 ساله و 50 ساله را بازى مى کند. درصورتى که به نظر من  2

ى هستند که خانه نشینشده اند.

ى تیمى سینما 

پس از انتشار خبر به قتل رسیدن آتنا اصالنى دختر هفت ساله 
پارس آبادى، بسیارى از ســینماگران و چهره هاى سیاسى 
واکنش هاى مختلفى را به این اتفاق هولناك نشــان دادند. 
اما المیرا شریفى مقدم مجرى شــبکه خبر، با انتشار پستى 
در صفحه اینســتاگرام خود اعدام را براى قاتل این کودك 
کم دانست و اعالم کرد که قاتل پدر او هم 24 سال است 

که شناسایى نشــده و به همین دلیل پرونده این قتل 
سال هاست بدون دستگیرى قاتل مختومه اعالم 

شده است.
در میان ابراز همدردى هاى بسیارى از مردم 

و چهره هاى هنرى و رسانه اى با خانواده 
اصالنى، المیرا شــریفى مقدم مجرى 
شبکه خبر در واکنش به خبر قتل این 
کودك در صفحه اینســتاگرام خود 
نوشــت: «قاتل دخترك معصوم به 
سومین قتل هم اعتراف کرد... قاتلى 
که سال ها شناســایى نشده بود و در 
بزرگ ترین جنایت خود، دخترى هفت 

ساله را قربانى کرد و ملتى را در شوك و 
غم فرو برد. آیا بازهم جنایتى کرده است؟ 

اعدام هم براى این جانیان کم است.»
المیرا شــریفى مقــدم در ادامــه روایت 
عجیبــى را در مــورد به قتل رســیدن 
پدرش مطرح مى کند و با لحنى انتقادى 
مى نویسد: «قاتل پدر من در این 24 سالى 
که شناسایى نشده مشــغول چه کارى 
بوده؟ آیا بــه جنایتکارى ادامــه داده یا 
ُمرده؟ کسى که براى کیف برى و دزدى 
انســانى را به قتل مى رســاند، ممکن 
اســت خیلى کارها بکند! هرچند حاال 
کسى دنبالش نیســت چون پرونده ما 
مختومه اعالم شــد و من در حسرت 
این پاســخ ماندم کــه چــرا او راپیدا 

نکردند؟!»  

ل رسیدن آتنا اصالنى دختر هفت ساله 
ىاسى ز ســینماگران و چهره هاى سی
...ند..  به این اتفاق هولناك نشــان داد
ىىىستى مجرى شــبکه خبر، با انتشار پ
خود اعدام را براى قاتل این کودك 
4 که قاتل پدر او هم 24 سالاست 

به همین دلیل پرونده این قتل 
گیرى قاتل مختومه اعالم 

هاى بسیارى از مردم
سانه اى با خانواده 

ى مقدم مجرى 
 خبر قتل این 
ـتاگرام خود 
ك معصوم به 
 کرد... قاتلى 
شده بود و در 
 دخترى هفت 

ى را در شوك و 
یتى کرده است؟ 

ن کم است.»
 در ادامــه روایت 
 به قتل رســیدن 
 با لحنى انتقادى 
4ن در این 24 سالى 
ــغول چه کارى 
ى ادامــه داده یا 
یف برى و دزدى 
رســاند، ممکن 
ند! هرچند حاال 
 چون پرونده ما 
من در حسرت 
چــرا او راپیدا 
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سعید سلطانى کارگردان تلویزیون درباره ساخت سریال «ستایش 3» گفت: «درباره سریال "ستایش 3" طبیعتاً باید از طرف خود مدیران 
شبکه 3 تصمیم گرفته شود که البته فکر مى کنم این درخواست وجود دارد و امیدوارم تبدیل به یک فراخوان شود.»

وى درباره جذابیت هاى سرى سوم این مجموعه براى مخاطب بیان کرد: «با نوع نگاهى که نویسنده داشت و توانست مضمون مورد 
نظرش را در فصل هاى مختلف دنبال کند باز هم حرف براى گفتن دارد.»

کارگردان سریال «ستایش» در پایان بیان کرد: «شخصیت هاى این مجموعه براى مخاطب جذابیت زیادى داشتند و این مجموعه با 
پرداختن به قصه هاى زندگى مردم مى تواند کار خوبى باشد.»

سریال «ستایش» داستان دخترى بود که شوهرش را از دست مى دهد و پدرشوهرش قصد دارد فرزندش را از او بگیرد و طى داستان 
با ماجراهاى مختلفى رو به رو مى شود.

سرى اول این مجموعه در سال 89 و سرى دوم آن در سال 92 روى آنتن شبکه 3 سیما رفت و بازیگرانى همچون داریوش ارجمند، سیما 
تیرانداز، نرگس محمدى، مهدى سلوکى، گوهر خیراندیش، مهدى پاکدل و... در فصل اول و دوم این سریال به ایفاى نقش پرداختند.

ش»  تا ش» « تا »۳۳  
ساخته مى شود؟ ساخته مى شود؟ 

علیرضا جاللى تبــار بازیگر ســریال ها و فیلــم هایى چون: 
«رخنــه»، «گمشــده»، «خنــده در بــاران»، «حریر» و 

«سگ هاى پوشــالى» که آخرین حضورش درتلویزیون 
سریال«غیرعلنى» بود که از شبکه 2 پخش شد، درباره 
فعالیت هاى اخیرش گفت: در حال حاضر مشغول تمرین 
نمایش «خواب خیس ماهى» هستم که قرار است به 

زودى روى صحنه برود.
وى افزود: در این نمایش به همراه شیرین صمدى، 
نفیسه روشن و پیام احمدى نیا بازى مى کنم. این 
نمایش داستان عاشقانه زندگى نویسنده اى است 
که متن روانشناســانه اى درباره عشق دارد. البته 
سریال «نفس شیرین» را به کارگردانى سیامک 
خواجه وند آماده پخش دارم اما از زمان پخش آن 

بى اطالعم.
وى در ادامه درباره کارهاى سینمایى اش گفت: 
با آقاى ژکان به تازگى در یک فیلم سینمایى کار 
کردم که بازى ام تمام شد. با جواد خمس آبادى هم 

فیلم «حمام سال نو» را بازى کردم.
جاللى تبار درباره حضــورش در تلویزیون نیز عنوان 

کرد: جنس کار من بیشتر به سینما نزدیک است. البته در 
سریال ها هم حضور داشته ام و این اواخر هم پیشنهادهایى 

شده است که هنوز هیچ چیزى قطعى نیست.
وى درباره عدم پخش سریال «نفس شیرین» بیان کرد: من هم 

نمى دانم سریالى که قرار بود ماه محرم پخش شود چرا به تعویق افتاد. شاید به 
دلیل تغییر مدیریت ها بوده است.

بازیگر فیلم «وقتى همه خوابیم» همچنین افزود: متن، مهمترین بخش 
یک کار است که در تلویزیون متن هاى چندان خوبى نوشته نمى شود.

او در خصوص علت پذیرش نقش «امید» در «نفس شیرین» و کار با 
گروه توضیح داد:امید یک جوان خودساخته است که به نظرش تجربه 
زندگى دارد اما در مرحله آزمایش جدیدى قرار مى گیرد. قبًال با آقاى 
خواجه وند کار«مجرم» را انجام داده بــودم. او کارگردان کار بلدى 
است که اگر امکانات داشته باشــد، از آن خوب استفاده مى کند و 
مى داند از کار چه مى خواهد. هر دو این کارها را در زمان فشرده اى 

انجام دادیم اما همه چیز شفاف و محیط نیز صمیمانه بود.
علیرضا جاللى تبار درباره اینکه تا چه حد در فرآیند کار اطالعاتش 
در خصوص پیوند اعضا افزایش یافته است، عنوان کرد: اکثر ما 
تفاوت بین کما و مرگ مغزى را نمى دانیــم. معموًال هرکس 
به کما مى رود، مــى تواند برگردد اما کســى که مرگ مغزى 
مى شود، ناخودآگاه تمام اعضایش به تدریج از بین مى رود و 
حیات نباتى پیدا مى کند. این موضوع را ما هم نمى دانستیم 
و سعى کردیم آن را در سریال توضیح دهیم. حقیقت اهداى 
عضو این است که یک گذشت انســانى بزرگ در آن اتفاق 
مى افتد. مــا در همان جشــن نفــس که رفتیــم، مقابل 
خانواده هایى که اهداى عضو داشــتند، ســر فرود آوردیم؛ 
چون اینها افرادى هستند که از اعضاى عزیزترین شخص 

خانواده شان مى گذرند تا به دیگران زندگى ببخشند.

علیـــــرضا جاللــــى تبــــــــــــــــــــــار در حمام سال نـــو 
ن:ون: لــم هایى چ

»، «حریر» و 
رتلویزیون 
شد، درباره 
ل تمرین 
ست به 

مدى، 
 این
ست
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ت: 
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 عنوان 
. البته در 

شنهادهایى 

یان کرد: من هم 

م نمى دانم سریالى که قرار بود
دلیل تغییر مدیریت ها بوده
بازیگر فیلم «وقتى همه
یک کار است که در تلو
او در خصوص علت پذ
گروه توضیح داد:امید
زندگى دارد اما در مر
خواجه وند کار«مجر
استکه اگر امکانا
م مى داند از کار چه
انجام دادیم اما هم
علیرضا جاللى تب
در خصوص پیو
تفاوت بین کما
به کما مى رود
مى شود، ناخو
حیات نباتى پ
و سعى کردیم
عضو این اس
مى افتد. مــ
خانواده هایى
چون اینها ا
خانواده شان

وى با اشاره به از بین رفتن ضوابط
مى دانستى اگر زیاد کار کنى خطر
برنامه و ضابطه اى وجود ندارد و عل
تکرار مى شوى و اگر کم کار کنى و گز
مهدى  صبایى با اشاره به تیمى شدن س
مى شود و شما اگر اسم آن فیلم ر
بازیگران و سایر عوامل وجود د
تیم بازى کند به طور مثال فالن
از این سن ها بازی براىهر کدام

ط در انتخاب نقش
رناك اســت و با
لنًا من نمى دانم چ
زیده کار باشى کم
سینما خاطرنشــا
را ندانى در تیتراژ

داشته و انگار دوره
0ن بازیگر نقش 20
یگران بسیار خوبى

 جاللــــى تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار در حمام س

در «هاتف» مادرانه مریم بوبانى                                 
مریم بوبانى بازیگر عرصه تلویزیون، سینما و تئاتر مریم بوبانى بازیگر عرصه تلویزیون، سینما و تئاتر 
گفت: پس از ســریال «زیر پاى مادر» به تازگى گفت: پس از ســریال «زیر پاى مادر» به تازگى 
درباره حضور در ســریالى با عنوان «هاتف» به درباره حضور در ســریالى با عنوان «هاتف» به 

کارگردانى داریوش یارى صحبت کرده ایم.کارگردانى داریوش یارى صحبت کرده ایم.
وى ادامه داد: در این سریال هم ایفاگر نقش مادر وى ادامه داد: در این سریال هم ایفاگر نقش مادر 
هســتم و در این روند تالش مى کنم این نقش هســتم و در این روند تالش مى کنم این نقش 
مضمون تکرارى همیشــگى را نداشته باشد و با مضمون تکرارى همیشــگى را نداشته باشد و با 

دیگر آثار متفاوت باشد.دیگر آثار متفاوت باشد.
بازیگر سریال «زیر پاى مادر» تصریح کرد: تا جایى بازیگر سریال «زیر پاى مادر» تصریح کرد: تا جایى 
که من با بیننده هاى سریال «زیر پاى مادر» برخورد که من با بیننده هاى سریال «زیر پاى مادر» برخورد 
داشــتم، بازخوردها راضى کننده بوده است. این داشــتم، بازخوردها راضى کننده بوده است. این 
سریال براى مردم جذابیت داشت و از آن استقبال سریال براى مردم جذابیت داشت و از آن استقبال 

زیادى کردند.زیادى کردند.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار داشــت: در وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار داشــت: در 
زمان پخش ســریال «زیر پاى مادر» مردم براى زمان پخش ســریال «زیر پاى مادر» مردم براى 
اطالع از پایان سریال لحظه شمارى مى کردند و هر اطالع از پایان سریال لحظه شمارى مى کردند و هر 
زمانى که مرا در خیابان مى دیدند درباره ادامه روند زمانى که مرا در خیابان مى دیدند درباره ادامه روند 
داستان از من سئوال مى پرسیدند. تصور مى کنم داستان از من سئوال مى پرسیدند. تصور مى کنم 
ســریال «زیر پاى مادر» به انــدازه اى جذابیت ســریال «زیر پاى مادر» به انــدازه اى جذابیت 
داشته است که مردم در ساعت پخش آن، تنها این داشته است که مردم در ساعت پخش آن، تنها این 

مجموعه را تماشا کنند.مجموعه را تماشا کنند.
بازیگر سریال تلویزیونى «زیر هشت» یادآور شد: بازیگر سریال تلویزیونى «زیر هشت» یادآور شد: 
تلویزیون با ســریال «زیر پاى مادر» توانست بار تلویزیون با ســریال «زیر پاى مادر» توانست بار 
دیگر براى تماشاگرانش جذابیت رقم بزند از این دیگر براى تماشاگرانش جذابیت رقم بزند از این 

رو، این سریال اثرى موفق به  شمار  مى رود.رو، این سریال اثرى موفق به  شمار  مى رود.

وى همچنین افزود: وى همچنین افزود: 
در شــرایط در شــرایط 
ر  ا شــو ر د ا شــو د
تولیــد آثار تولیــد آثار 
نمایشــى، نمایشــى، 
بار سنگین بار سنگین 
لیت ها  لیت ها فعا فعا
بــر عهده بــر عهده 

بازیگران اســت با این حال خوشــحال مى شوم بازیگران اســت با این حال خوشــحال مى شوم 
اثر درخور توجهى تولید شــود که بتواند رضایت اثر درخور توجهى تولید شــود که بتواند رضایت 

بیننده ها را تا اندازه زیادى به دست آورد.بیننده ها را تا اندازه زیادى به دست آورد.
بوبانى تصریح کرد: به طور اصولى چندان به بوبانى تصریح کرد: به طور اصولى چندان به 
آثار مناسبتى توجهى ندارم و سریال «زیر آثار مناسبتى توجهى ندارم و سریال «زیر 
پاى مادر» هم مناسبتى نبود و قرار بود پس پاى مادر» هم مناسبتى نبود و قرار بود پس 
از پایان تصویربردارى در فصل زمستان از پایان تصویربردارى در فصل زمستان 
پخش شود اما اینگونه تصمیم گیرى شد پخش شود اما اینگونه تصمیم گیرى شد 
که این اثر به مناسبت ماه مبارك رمضان که این اثر به مناسبت ماه مبارك رمضان 

روى آنتن برود و هیچ اشکالى هم ندارد.روى آنتن برود و هیچ اشکالى هم ندارد.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار  داشت: وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار  داشت: 
با توجه به اینکه در مناسبتى مانند ماه مبارك با توجه به اینکه در مناسبتى مانند ماه مبارك 
رمضان، مردم فرصت حضــور در منزل را رمضان، مردم فرصت حضــور در منزل را 
دارند و شمار بیشــترى از آنها مى توانند دارند و شمار بیشــترى از آنها مى توانند 
سریال ها را تماشا کنند، پخش سریال در سریال ها را تماشا کنند، پخش سریال در 
این مناسبت خوب است اما به طور کلى این مناسبت خوب است اما به طور کلى 
این سریال براى مناسبت خاصى ساخته این سریال براى مناسبت خاصى ساخته 

نشده بود اما در مناسبت پخش شد.نشده بود اما در مناسبت پخش شد.
بازیگر سریال «روزگار قریب» خاطرنشان بازیگر سریال «روزگار قریب» خاطرنشان 
کرد: همین که ســریال «زیر پاى مادر» کرد: همین که ســریال «زیر پاى مادر» 
در زمان پخش خود توانست مخاطبان در زمان پخش خود توانست مخاطبان 
را به ســوى خود جذب کند، اتفاقى نیکو را به ســوى خود جذب کند، اتفاقى نیکو 
و رضایت بخش به شمار مى رود که براى من و رضایت بخش به شمار مى رود که براى من 

راضى کننده است.راضى کننده است.

سولماز غنى بازیگر سینما،تئاتر و تلویزیون 
گفت: تا بــه امروز به جز چنــد نقش مابقى 
نقش هایم را دوست نداشــته ام و به اجبار 
براى کســب تجربه آنهــا را پذیرفتم. مثًال 
تئاتر «نوزاد» سیروس ابراهیم زاده یکى از 

کارهایى بود که واقعاً آن را دوست داشتم.
وي ادامه داد: دوست دارم در نقش هایى بازى 
کنم که از من دور اســت و باید با کاراکترم 
کلنجار بروم نه نقش هایى که خیلى ســاده 
و معمولى هســتند.باید وقتى به بازیگر داده 
شود تا او بتواند از خودش فاصله بگیرد و وارد 
کاراکتر و نقش شود. متأسفانه در تلویزیون 
این موقعیت وجود ندارد حداقل براى من تا 

به امروز پیش نیامده است.
وى در پایان در خصوص سریال «پنچرى» 
که در حال پخش است نیز گفت: این سریال 
با کارهاى قبلى مهام متفاوت است و احساس 
می کنم بین مخاطبان جاى خود را باز کرده 
است، در واقع خواسته تمام گروه همین است 

که سریال با اقبال رو به رو گردد.
«پنچرى» به کارگردانى بــرزو نیک نژاد، 
داستان پسرى اســت که همه مقدمات را 
چیده تا به دختر مورد عالقه اش برســد اما 
در این مسیر اتفاقاتى رخ مى دهد که او براى 
رسیدن به خواسته اش همه اطرافیانش را به 

چالش مى کشد و...
این سریال هرشب ســاعت 21 از شبکه 3 

سیما پخش مى شود.

فاصله گذارى 
در تلویزیون
 « پنچر» شد!
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شاهدانه، گیاهى است یکساله که طبق نظر حکماى 
طب سنتى از نظر طبیعت مرکب است یعنى برگ آن 
سرد و خشک و تخم آن داراى طبیعت گرم و خشک 
مى باشد. دانه هاى ریز و یکدست شاهدانه که بافتى 
نرم و طعمى شبیه آجیل دارند، بسیار پرطرفدار هستند. 
این دانه هاى ســبز و زرد رنگ را معموًال روى ساالد
 مى پاشــند و از حالت خام آن در شکالت و به جاى 
تخم آفتابگردان استفاده مى کنند، یکى از مغذى ترین 
دانه هاى جهان اســت و منبع کامل آنزیم، نشاسته 
و چربى هاى اشباع شده اســت. دانه هاى شاهدانه، 
سرشار از پروتئین، اســیدهاى چرب، کلسیم، فیبر، 
ویتامین E و داراى کلروفیل باالیى هستند. هزاران 
سال است که از این دانه به عنوان منبع فیبر، خوراکى، 
روغن و سوخت استفاده مى شــود. فواید این دانه در 

تأمین سالمت بدن عبارتنداز:

کاهش وزن
 اگر به دنبال راهى براى کاهش وزن خود هســتید، 
شاهدانه را همراه با صبحانه میل کنید. مصرف شاهدانه 
هنگام صبح و در وعده صبحانه، باعث احساس سیرى 
طوالنى طى روز در شما خواهد شــد و به این ترتیب 
دیگر نسبت به خوردن غذاهاى شور و شیرین اشتهاى 

کاذب نخواهید داشت.

تقویت سیستم عصبى
محققان موفق به کشــف یک ماده شیمیایى در گیاه 
شاهدانه شــده اند که تأثیر ضدافســردگى دارد. آنان 
دریافته انــد که ایــن ترکیب شــیمیایى مى تواند به 
تولید دوباره ســلول هاى عصبى کمک کند. برخى از 
مبتالیان به بیمــارى «ام اس» براى برطرف کردن 
عالئم مشکل خود، به طور قانونى از این دارو استفاده 
مى کنند. تحقیقات روى این گیاه براى تولید دارویى به 
عنوان درمان بیمارى هاى ناتوان کننده سیستم عصبى 

بدن ادامه دارد.

سالمت قلب
دانه  شــاهدانه حاوى ترکیب هایى اســت که براى 
سالمت قلب مفید است، از جمله اسید آمینه آرژنین. 
آرژنین پیش ماده (پریکرسر) نیتریک اکسید در بدن 
مى باشــد که  براى افزایش جریان خون و کمک به 
حفظ  فشــار خون مفید بوده و باعث منبســط شدن 

رگ ها، وجریان خون آزادانه تر مى شود.
این موضوع به رگ ها کمک مى کند تا از پالکت خون 
در امان باشند. زمانى که نیتریک اکسید موجود در بدن 
کافى نباشد، ریسک بیمارى سرخرگ کرونرى قلب 
(CAD) افزایش مى یابد. اسید گاما لینولئیک موجود 
در دانه شاهدانه خاصیت ضد التهابى دارد. تحقیقات 
گذشته همچنین نشان داده است دانه هاى شاهـدانه 
مى تواند به کاهش فشار خون و لختگى خون کمک 
کند و به بهبود قلب، بعد از حمله قلبى سرعت ببخشد.

سالمت پوست
کمبود اســید چرب به روش هاى مختلف آشــکار 
مى شــود، که از رایج ترین آنها مشــکالت پوستى 
همچون اگزمــا، لکه هاى ســفت روى پوســت و 
پاشنه هاى ترك خورده مى باشد. دانه هاى شاهـدانه 
منبع غنى و مطلوبى از اسیدهاى چرب در نسبت امگا 
6 به امگا 3 مى باشند. تحقیقات نشان مى دهد، روغن 
دانه  شاهـــدانه مى تواند به بهبــود عالیم درماتیت 

آتوپیک کمک کند و محتمًال اگزما را تسکین دهد.

سالمت گوارش
دانه هاى کامــل شاهـــدانه حاوى فیبــر محلول 
و نامحلول مى باشــند که باعث ســالمت گوارش

 مى شــود. فیبر محلول، در یک بافت ژل مانند حل 
مى شود که به کاهش سرعت گوارش کمک مى کند. 
این امر باعث مى شود به مدت طوالنى ترى احساس 
سیرى کنید. مشکالت معده فیبر نامحلول به هیچ وجه 
حل نمى شود که باعث مى شود حجم مدفوع افزایش 

یابد. این امر باعث مى شــود غذا سریع تر در دستگاه 
گوارش حرکت کرده تا به پاکسازى سالم منجر شود.

فیبر نقش مهمى را در سالمت گوارش، قلب و پوست 
ایفا مى کند. همچنین امکان بهبود کنترل قندخون،  

وزن و... را فراهم مى سازد.

خواص شاهدانه از نظر طب سنتى
شاهدانه طبق نظر حکماى طب سنتى، از نظر طبیعت، 
قسمت هاى مختلف آن متفاوت است. تخم آن خیلى 
گرم و خشک است. پوســت آن سرد و خشک است و 
از نظر خواص معتقدند که به علت مرکب القوى بودن 
برگ آن در عین حال که فرح، سرور، نشاط ونیکویى 
به رنگ رخسار مى آورد، مخدر نیز هست و پس از آن 
سستى مى آورد. بعداز آن که آثار قسمت گرم آن، که 
نشاط است زایل شــد آثار قسمت سرد آن، که تخدیر 
وسستى است ظاهر مى شود و اشتهاى غذا را از بین 

مى برد.
مسهل است و در درمان یبوست کاربرد دارد.

براى افرادى که دچار احتباس ادرار شــده اند، کارساز 
است.

ضد انگل معده است.
در استعمال خارجى به خصوص روى تاول ها کاربرد 

دارد.
گیاه شاهدانه ارزش زیادى براى معالجه کزاز دارد.

گیاه شاهدانه مسکن واقعى و مؤثرى براى درد شکم و 
معالجه میگرن و درد اعصاب و روماتیسم است. 

خوردن برگ آن رطوبت هاى معده را خشک مى کند.
روغن شاهدانه گرم و خشک است و براى درد گوش 

مفید است.

مضرات
الزم به ذکر است که خوردن زیاد از حد شاهدانه مضر 
است و موجب سردرد، تارى دید و درد معده مى شود 

و در موارد مصرف زیاد، استفراغ نیز دیده شده است.

همه ما دوستان و اقوامى را مى شناسیم که بعد از ازدواج وزن 
اضافه کرده اند و چاق شده اند. شاید دست بر قضا خود شما یکى 
از همان هایى که باشــید که اخیراً ازدواج کرده و بعد از ازدواج 
بابت کیلوهاى اضافى چربى که به وزنش اضافه شــده کمى 

نگران است. 
موضوع بسیار ساده اســت و البته جالب. زوج هایى که ازدواج 
موفق داشته اند و خوشبخت هســتند دیگر خیلى کمتر روى 
وزنشان تمرکز مى کنند و بیشتر توجه شان به یکدیگر است. 

مى دانید چرا؟
▪آنها دیگر اهمیتى نمى دهند که به لحاظ ظاهرى تأثیر گذار 

باشند.
▪آنها از باشــگاه رفتن براى گذراندن وقت بیشتر با یکدیگر 

طفره مى روند.
▪آنها از سر خوشبختى به برنامه غذایى شان بى توجه مى شوند،  
در نتیجه عادت هاى اشــتباه غذایى به زندگى شــان اضافه 

مى شود.
▪آنها بعد از ازدواج خود آنقدر خوشــحال هســتند که متوجه 

نمى شوند لباس دوره مجردى شان دیگر اندازه شان نیست!

تحقیقات چه مى گوید؟
جدیدترین تحقیقات از طرف مرکز ملى بیوتکنولوژى مى گوید 
وقتى شما بعد از ازدواج تان احساس خوشبختى بکنید اضافه 
وزن مى آورید. در این تحقیق 169 زوج براى دوره زمانى بیش 
از چهار سال مورد بررسى قرار گرفتند. وزن این زوج ها دوبار 
در سال چک شده و در عین حال اطالعات و جزئیاتى در مورد 

خوشبختى کلى آنها تهیه مى شده است.
نتیجه همین تحقیق نشــان داده اســت زوج هایى که اخبار 
خوشبختى شان را مخابره کرده اند با اضافه وزن مواجه شده اند 
و البته زوج هایى که از ازدواج خــود راضى نبوده اند همچنان 
روى وزن و الغر باقى مانده اند و چه بسا در نهایت از یکدیگر 

جدا شده اند.
توضیحى که در ادامه این مطالعه ارائه مى شــود بدین ترتیب 

است:افرادى که ازدواج هاى تثبیت شده و رضایت بخشى دارند 
در واقع نیمه معنوى زندگى خود را پیدا کرده اند و دیگر نیازى 
نمى بینند که ظاهر تأثیر گذارى داشته باشند. به این ترتیب آنها 
از اعتماد به نفس باالیى برخورداند چون همسرشان همواره به 

ایشان محبت مى کند و کنارشان حضور دارد.

متأهل شدن
در طرف دیگــر اما زوج هایى بودند کــه ازدواج هاى رضایت 
بخشى نداشــتند. زوج هاى این طرف اما همچنان فعال باقى 
مانده بودند. چون ازدواج آنها منجر به طالق شده و در نتیجه 
براى شــانس ازدواج دوباره ترجیح مى دادند ظاهر به مراتب 

تأثیرگذارى داشته باشند. یعنى به لحاظ وزنى چاق نباشند.
محققان در مــورد نتیجه مطالعات فــوق مى گویند: «زوج ها 
باید درباره اضافه وزن توجه بیشترى به خودشان داشته باشند 
چون این اتفاق مى تواند تبعات ناخوشــایندى مانند دیابت یا 

بیمارى هاى قلبى و عروقى براى آنها در پى داشــته باشد.با 
تمرکز کردن بر روى وزن به لحاظ پیامدهاى بهداشــتى که 
در برابر پیامدهاى ظاهرى قرار دارد ، زوج هاى خوشــبخت 
این توانایى را دارند تا به مرور زمــان و بعد از ازدواج خود مانع 

اضافه وزن شوند.»

ازدواج سالم
در ادامه توصیه هایى وجود دارد که به زوج ها کمک مى کند در 
عین خوشبختى مراقب سالمت خود باشند و مانع اضافه وزن 

بعد از ازدواج شوند:
▪فعالیت هایى را که قبل از ازدواج برایتــان مهم بودند بعد از 

ازدواج نیز از سر بگیرید.
▪کالس هاى ایروبیک یا یوگا، والیبال هاى دوستانه هفتگى و 
کوهنوردى روزهاى تعطیل یا پیاده روى آخر هفته را صرفًا به 

این دلیل که متأهل شده اید کنار نگذارید.

محققان دریافتند بــراى کاهش وزن، غذا را 
بو نکشــید. بوى غذا عاملى براى تحریک 
اشتهاست. بسیارى از افراد عادت دارند که غذا 
را بو بکشند اما محققان بر این باورند که براى 
جلوگیرى از افزایش وزن مى توانید غذا را بو 
نکشید.صرف نظر از اینکه چقدر مى خورید، 
بوى مواد غذایى سبب افزایش وزن مى شود.

محققان این بررســى را روى موش ها انجام 
دادند و دریافتند موش هایى که به طور موقت 
حس بویایى نداشتند، وزن کمترى نسبت به 
گروه کنترل پیدا کردند. نتایج این بررســى 
مى تواند روش جدیدى بــراى کاهش وزن 

در انسان باشد.
این مطالعه در دانشگاه کالیفرنیا انجام شده 
است.در این تحقیق از ژن درمانى براى از بین 

بردن حس بویایى در موش ها استفاده شد.
در طول این مطالعه، به دو گروه مورد بررسى 
رژیم غذایى با چربى باال داده شد و در حالى که 
هر دو گروه از یک رژیم غذایى استفاده کرده 
بودند، موش هایى کــه حس بویایى ضعیفى 
داشتند، وزنشان 10 درصد افزایش یافت این 
در حالى است که همتایان آنها با حس بویایى 

قوى حدود100درصد افزایش وزن داشتند.
عالوه بر این، موش هایى که چاق بودند، بعد از 

اینکه حس بویایى خود را از دست دادند حتى 
زمانى که رژیم غذایــى با چربى باال مصرف 
کردند،به اندازه موش هاى نرمال شــدند. در 
واقع وزن آنها به شکل چربى از بین رفته بود و 
اندام، عضالت و توده هاى استخوانى تغییرى 
نداشت همچنین موش هایى که عدم تحمل 
گلوکز داشتند، بعد از اینکه وزنشان نرمال شد 

تحمل گلوکز پیدا کردند.
سیستم هاى حسى نقش مهمى در متابولیسم 

دارند؛ متأسفانه، از بین بردن حس بویایى در 
موش باعث افزایش شدید سطوح نئودرنالین، 
هورمون استرس شــد که با سیستم عصبى 
سمپاتیک ارتباط دارد و افزایش آن منجر به 

حمالت قلبى مى شود.

میوه بلوبرى حاوى آنتى اکسیدان هایى است 
که به حفاظت از بدن در مقابل بیمارى و خطرات سالمت 

مرتبط با سن کمک مى کند.
میوه بلوبرى مى تواند عملکرد شــناختى مغز را تقویت کند و 
حافظه را بهبود بخشد. این میوه غنى از ویتامین هایى است که 
بخاطر میزان باالى آنتى اکســیدان به خصوص فالونوئیدها، 

سالمت مغز را تقویت مى کند.

کاهش خطر زوال عقل
در مطالعه اخیر محققان دریافتند افراد مســن سالم (65 تا 77 
ســال) که 30 میلى لیتر آب بلوبرى (معــادل 230 گرم میوه) 
نوشیده بودند، افزایش قابل توجهى در فعالیت مغز، جریان خون 
و حتى حافظه شان در مقایسه با گروه دارونما مشاهده شد. به نظر 
مى رسد فالونوئیدها عامل مهمى در ایجاد این تأثیرات هستند 

که ریسک زوال عقل را کاهش مى دهند.

کاهش تأثیرات آلزایمر
آنتى اکسیدان هاى موجود در بلوبرى داراى فواید واقعى در بهبود 
حافظه و عملکرد شناختى در افراد سالمند هستند که احتماًال از 

بیمارى آلزایمر پیشگیرى مى کنند.

پیشگیرى از زوال حافظه و سایر تغییرات مرتبط 

با افزایش سن
میــوه هــاى توتــى نظیــر بلوبــرى از 

طریــق ترکیباتى که از ســلول هــاى مغــز در مقابل 
رادیکال هاى آزاد محافظت مى کند، ســالمت مغز را حفظ 

مى کنند. 
طبق نتایج یک مطالعه، میوه بلوبرى با تغییر در شــیوه ارتباط 
نورون ها در مغز، مانع از التهاب مغز مى شــود که در آســیب 

نورونى و بهبود کنترل و شناخت حرکتى نقش دارد.

تقویت سلول هاى مغز
افزودن بلوبرى به رژیم غذایى مى تواند موجب افزایش میزان 
تولید سلول هاى مغز در هیپوکامپ، منطقه مسئول حافظه در 
مغز، شود. در مطالعه ســال 2002 به موش هاى مسن مکمل 

بــرى  بلو
معــادل یک 
فنجان بلوبرى در انســان به مدت 
دو ماه داده شد. در این موش ها بهبود 

عملکرد حافظه از طریق هیپوکامپ مشاهده شد.

تقویت سالمت مغز
بلوبرى موجب ایجاد حس شــادى در افراد مبتال به افسردگى 
مى شود. مطالعه سال 2016 نشان مى دهد خوردن بلوبرى مى 
تواند به کاهش محرك هاى ژنتیکى و بیوشــیمیایى مرتبط با 

افسردگى و تمایل به خودکشى کمک کند.
 طبق نتایج اخیر، بلوبرى مى تواند با افزایش میزان سروتونین در 
مغز موجب کاهش عالیم افسردگى شود و در مجموع سالمت 

مغز را بهبود بخشد.

شاهدانه 

راحت
وه اى 

شی

تابى
نک آف

ت عی
ى تس

 برا

شاید شــما هم به آب مروارید به چشــم یک بیمارى 
کهنسالى نگاه کنید، اما اکنون مى توانید قدمى براى حفاظت از بینایى خود در 

آینده بردارید و البته مى توانید این کار را با بهبود ظاهر انجام دهید.
باید از چشم ها هم مثل پوست در برابر پرتوى فرابنفش خورشید محافظت کرد و البته مثل پوست، باید این 

کار را هم هر روز انجام داد و نه فقط وقتى که به ساحل مى روید.
پزشکان چشم توصیه مى کنند که هر وقت از خانه بیرون مى روید عینک آفتابى بزنید. البته عینک آفتابى در تابستان و در 
روزهاى برفى زمستانى و ارتفاعات اهمیت بیشترى دارد. به عالوه به چشم زدن عینک آفتابى در هنگام مصرف داروهایى 

که حساسیت به آفتاب را افزایش مى دهند، مهمتر است.
از ظاهر که بگذریم، مؤثرترین راه براى این کار، استفاده از عینک آفتابى هایى است که 100 درصد پرتوهاى فرابنفش را 

جذب مى کنند.
 پالستیک پلى کربنات مقاوم به خراش، بهترین دوام و دید را ارائه مى کند. لنزهاى پالریزه با کاهش روشنایى و خیرگى، 
دید بهترى مى دهند، اما به حفاظت در برابر فرابنفش ربطى ندارند. به عالوه رنگ لنز به میزان حفاظت بى ارتباط و بیشتر 

سلیقه اى است.
تست ساده اى هست که مى توانید از آن براى انتخاب عینک آفتابى استفاده کنید. عینک آفتابى را چند سانتیمتر دورتر از 
صورت خود نگه دارید و به یک طرح چهارگوش مثل کاشى یا سرامیک نگاه کنید. یکى از چشم هاى خود را بپوشانید و 

و چپ و راست ببرید. اگر خطوط مربع کج و معوج شدند، عینک را باال و پایین 
این عینک مناسب نیست.

اگر بعد از ازدواج چاق شده اید،بخوانید

بو کشیدن غذا چه بالیى سرمان مى آورد؟

فزایش سن
ــوه هــاى توتــى نظیــر بلوبــرى از 

یــق ترکیباتى که از ســلول هــاى مغــز در مقابل 
فظ ا غز ت ال کند افظت آزاد ا کال

ى بــر بلو
معــادل یک
فنجان بلوبرى در انســان به مدت
دو ماه داده شد. در این موش ها بهبود

شاهدهشد کا قه ازط دحافظه لک ع

فواید شگفت انگیز بلوبرى
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جباري که در یک دهه گذشته قصه هاي متفاوت 
و جنجالی با استقالل داشت و لقب «8 شاکی» را 
به خود اختصاص داد این بار اما با وضعیت زانوي 
مصدوم خود ســرفصل قصه بازگشت خود را 
آغاز کرد. قصــه اي که بــا دوري او از تمرینات 
گروهی و حضور زیر دست «میک مک درموت» 
بدنساز ایرلندي زمینه ساز شایعات مختلفی شد 
تا جایی که بسیاري از جباري به عنوان یکی از 
گزینه هاي احتمالی باشگاه براي کنار گذاشتن 
از فهرست پرتعداد بزرگساالن تیم معرفی کردند. 
این شــایعات در حالی اوج گرفت که بازگشت 
جباري به تمرینات گروهی و حضور او در کارهاي 
فشرده تاکتیکی کمی از شدت شایعات کاست اما 
با این حال منتقدان بازگشت این بازیکن همچنان 
روي مصدومیت زانوي جباري پافشاري کرده 
و توجهی نیز به حمایت هاي منصوریان و کادر 
فنی از این بازیکن سرشناس نداشتند. شماره 8 
اســتقاللی ها که به روزهاي پایانی فوتبال خود 
نزدیک شده در واکنش به شایعات اخیر تنها به 
یک جمله در اردوي ارمنســتان اکتفا کرد و در 
جمع بازیکنان و هم تیمی هــاي خود در ایروان 
گفت:«مهم این است که من برگشتم استقالل 
و براي رســیدن به موفقیت این تیم حاضرم هر 
دردي را تحمــل کنم تا به آنچــه آرزوي من و 

هواداران است، برسم .»
این اظهار نظر در حالی از ستاره شماره 8 به گوش 
می رســد که جباري در بازگشــت به تمرینات 
آن هم بعد از چند روز تمرین فشــرده بدنی زیر 
نظر میک مک درموت با زانوي بانداژ شــده در 
کارهاي گروهی شرکت کرد. بانداژي که نشان 
می داد زانوي خمیده جباري دیگر تاب  و تحمل 
فشارهاي معمول در دوران بدنسازي پیش فصل 

را ندارد.

تیم ملى ایران با صعود به جام جهانى روسیه، 
پاداش سنگینى را از فیفا دریافت مى کند به 
گفته مسئوالن فدراســیون فوتبال، فیفا باید 
مبلغ 9/5میلیون دالر به حســاب آنها واریز 
کند. با این مبلغ، خیلى از مشکالت فدراسیون 
حل مى شود و تاج مى تواند هزینه خوبى هم 
صرف پیشــرفت تیم هاى ملى کند. منتهى 
مسئله اینجاســت که فدراسیون بدهى هاى 
زیادى دارد و ممکن است بخش قابل توجهى 
از این پول، صــرف پرداخت همین بدهى ها 
شود. کارلوس کى روش به هیچ وجه موافق 
این موضوع نیســت. او اعتقاد دارد پولى که 
از صعود ایران به دســت آمــده، باید صرف 
پیشــرفت فوتبال شــود. پاداش ایران فعًال 
براى صعود 9/5 میلیون دالر است ولى امکان 
افزایش آن هم وجود دارد. به گفته مسئوالن 
فیفا هر تیمــى که بتوانــد از مرحله گروهى 
صعود کند، یک میلیون دالر اضافه تر به دست 
مى آورد و به این ترتیب تیم ملى ایران هم اگر 
بتواند به مرحله حذفى برســد، 10/5 میلیون 

دالر پاداش مى گیرد.

ادعاى
 آقاى مصدوم

مصائب 
دریافت پاداش
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 محسن مســلمان چند روزى است براى 
پوشیدن شماره 23 در تمرینات پرسپولیس 
اصرار مى ورزد. این در حالى اســت که او 
طى دو فصل گذشــته با شــماره 77 براى 
سرخپوشان به میدان رفته بود. البته قبل از 
حضور سروش رفیعى در جمع سرخپوشان، 

هرگز به مســلمان اجازه داده نشد که 
شــماره 7 را به تن کند و حاال که 

سروش رفیعى تیم را ترك 
کرده به نظر مى رســید 

در پى آن اســت تا 
 7 صاحب شماره 

شود اما او اصرار دارد شماره 
23 را بپوشد. موضوع وقتى 
عجیب تر مى شود که بدانیم 
مسلمان هفته قبل گفته 
بود مى خواهد شماره 77 
پرسپولیس را جاودانه 

کند!

نصف جهــان على کریمى همیشه یک 
بازیکن خونسرد و ریسک پذیر بوده اما بین جنگیدن 
در خط مقــدم و بســتن کمربند انتحــارى، تفاوت هاى 
پررنگــى وجــود دارد. نشســتن جادوگــر روى نیمکت 
نفت تهران، دوئل هاى فوق العــاده جذابى را در فصل جدید 
لیگ برتر به وجود خواهد آورد. مواجهه کریمى با  سپاهان، 
ذوب آهن،پرســپولیس، على دایى و علیرضــا منصوریان، 
بخشــى از این نبردهاى تیترساز هســتند و طبیعى به نظر 
مى رســد که رســانه ها بخاطر داغ تر شــدن تنور لیگ، از 
تصمیم کریمــى بــراى هدایت نفــت اســتقبال کنند. 
با وجود ایــن، مرور آنچــه در فضاى مجــازى مى گذرد،

 نشــان مى دهد هواداران او به شــدت نگران این تجربه 
هستند.

کریمى زمان کافى را براى تســلط به اوضاع باشگاه در 
اختیار نداشته است. او به جاى ستاره هاى واقعى، ناچار 
شده به خرید دم دست ترین مهره ها اکتفا کند و با وجود 

این،هنوز هم نمى تواند مطمئن باشــد که باشگاه مطالبات این 
مهره ها را در زمان مقرر پرداخت خواهد کرد.  حســین فرکى، 
یحیى گل محمــدى و علیرضا منصوریــان، در نفت تبدیل به 
مربیان بهترى شــدند و به تیم هاى بزرگ ترى پیوســتند اما 
وضعیت این باشــگاه حاال تفاوت هاى زیادى با گذشته دارد. 
ثبات مالى و آرامــش، مثبت ترین ویژگى هــاى تیمى بودند

 که حاال بــا هیاهو و مشــکالت مالــى دســت و پنجه نرم 
مى کند. وضعیت نفت تهران هنوز هم مبهم به نظر مى رســد

 و همین موضــوع، تردیدهایى را براى علــى کریمى به وجود 
آورده است.

صاحب یکى از بزرگ ترین نام ها در تاریخ فوتبال ایران، براى 
سرمربى شــدن عجله به خرج داده و شــاید ایــن اتفاق براى 
آینده او به عنوان یک مربى، دردسرســاز شــود. جادوگر تنها 
دوره اى کوتاه قبل از برگزارى جام ملت هاى آســیا دســتیار 
کارلوس کــى روش بود. او بــراى مدتى نیز نقــش مدیرفنى 
را در باشــگاه خونه به خونه بر عهده گرفت امــا هیچکدام از 
این تجربه ها، براى پذیرفتن مســئولیت جانکاه سرمربیگرى 
در لیــگ برتر، کافى به نظر نمى رســند. در فضــاى مجازى، 
بسیارى از هواداران کریمى از او مى خواهند که حداقل در این 

مقطع زمانى از تصمیمش صرف نظر کنــد، که بدون آمادگى 
قبلى، خودش را در معرض یک قضــاوت جدید قرار ندهد، که 
مراقب تصویر باشــکوهى که در همه این ســال ها در فوتبال 
ایران ســاخته، باشد و نامش را به همین ســادگى در مخاطره

 قرار ندهد.
ســتاره ســابق بایرن مونیخ مى تواند در زمان بهتر، با آمادگى 
کامل تــر و در باشــگاهى بــا وضعیــت آرمانى تــر، دوران 
ســرمربیگرى اش را کلیــد بزند اما بــه نظر مى رســد او به 
جاى قدم هــاى آرام و منطقى، قصــد دارد دوران تازه زندگى 
ورزشــى اش را به ســرعت آغــاز کنــد. شــاید جادوگر با 
ســپرى کردن یک فصل فوق العاده در نفــت، همه را غافلگیر 
کند اما این احتمــال نیز وجود دارد که همین باشــگاه، دوران 
ســرمربیگرى او را به ســرعت به پایــان برســاند. هواداران 
کریمى، نگران سرنوشــت او در نفت تهران هســتند. نگران
 باشــگاهى که ممکن اســت از یک اســطوره، یــک بازنده 
بســازد. آنها از جادوگر مى خواهند که کمربنــد انتحارى اش

 را بــاز کنــد و وقتى هدایــت یک تیــم را بر عهــده بگیرد، 
کــه آمادگــى الزم هــم در خــودش و هــم در باشــگاه 

وجود داشته باشد.

  ماجراى پیراهن شماره
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نصف جهــان چند تن از 
هواداران سپاهان در پیام هایى 

مشترك در صفحه اینســتاگرام اشکان 
دژآگه به وى هشــدار دادند که تا لیست سپاهان 

پر نشــده به این تیم بیاید و بیش از این وقت را تلف نکند. 
همچنین این هواداران از وى خواسته اند تا در سال جام جهانى بیش 

از این دست دست نکند و با حضور در سپاهان به همه اخبار پیرامون خود خاتمه 
دهد. آنها به اشکان یادآور شده اند که اصفهان آنقدر زیباست که وقتى به شهر ما بیایى 

احساس مى کنى در اروپا زندگى مى کنى و از این بابت هم نگران نباش!...
با قطعى شدن حضور سردار آزمون در روبین کازان و احتمال باالى ادامه همکارى کریم انصارى فرد و 

رضا قوچان نژاد با المپیاکوس و هیرنوین، حاال تنها بازیکن تیم ملى که هنوز تکلیف مقصد جدیدش را مشخص 
نکرده، اشکان دژآگه است. او اگر چه فصل خوبى را با تیم ملى پشت سر گذاشت و به جام جهانى صعود کرد اما به لحاظ 

باشگاهى، سال کابوس وارى را تجربه کرد. اشکان امسال نتوانست در العربى بازى کند و مشکالتى که با این باشگاه قطرى داشت 
باعث شد که او جایى در فهرست این تیم نداشته باشد.

قرارداد مالى ســنگین العربى با بازیکن ایرانى اش، کار براى فســخ قرارداد این بازیکن را سخت کرد(باشــگاه العربى به عنوان یکى از
 متمول ترین باشگاه هاى قطرى حاضر در لیگ ســتارگان قطر با پرداخت دو میلیون پوند به باشگاه فوالم و قراردادى سه ساله به ارزش 
ده میلیون یورو توانست رضایت اشکان دژآگه را براى کوچ به حاشــیه خلیج فارس آن هم از سطح اول فوتبال باشگاهى دنیا فراهم کند) 
و مذاکرات طرفین براى ادامه همکارى هم بخاطر شرط هایى که براى همدیگر مى گذاشــتند به نتیجه نرسید. تنها دلخوشى دژآگه در 
نیم فصل اول سال گذشته، حضور در بازى هاى ملى بود. اشکان نیم فصل دوم را با یک سورپرایز بزرگ شروع کرد و در انتقالى که کمتر 

کسى انتظارش را داشت به ولفسبورگ برگشت تا دوباره پیراهن تیمى را بپوشد که با آن قهرمان بوندس لیگا شده بود.
همه از جمله کارلوس کى روش منتظر دیدن اشــکان در پیراهن ولفســبورگ بودند اما آنها براى دیدن این اتفاق باید مدت زیادى صبر 
مى کردند. آن زمان که اشکان آماده بازى براى ولفسبورگ بود، مشــکالت ادارى و طوالنى شدن روند صدور ITC او از طرف قطرى ها 
باعث شد که دژآگه نتواند براى تیم جدیدش به میدان رود. وقتى هم مشکالت ادارى حل شد، مصدومیت اشکان برنامه هاى او را به هم 
زد تا او بیشتر از یک ماه دور از میادین باشد. نهایتاً طلسم بازى کردن او براى ولفسبورگ در یک دیدار رسمى، در دیدار پلى اف بوندس لیگا 
مقابل اینتراخت برانشوایگ شکسته شد. اشکان که 13 فروردین 95 براى العربى بازى کرده بود،5 خرداد 96 دوباره توانست در یک بازى 
رسمى باشگاهى به میدان برود. او در دو بازى رفت و برگشت مقابل برانشوایگ کًال 29 دقیقه بازى کرد تا خاطره خوبى از بازگشت به این 
تیم نداشته باشد چرا که بعد از اتمام بازى هاى ولفسبورگ در بوندس لیگا، مدیران این باشگاه اعالم کردند که براى فصل جدید نیازى به 

بازیکن ایرانى شان ندارند.
بعد از انتشار این خبر بود که شایعات زیادى درباره دژآگه مطرح شد. از احتمال بازگشت او به فوالم انگلیس گرفته تا عالقه تیم هاى چینى به جذب 
بازیکن تیم ملى. حتى بحث از حضور احتمالى اشکان در  سپاهان و پرسپولیس هم مطرح شد و اینکه زردها و یا  قرمزها مى خواهند با جذب او بمب 
امسال نقل و انتقاالت را منفجر کنند. آخرین شایعه درباره دژآگه احتمال حضور او در سوپرلیگ یونان بود. جایى که بازیکنان ایرانى خاطره خوبى از 
آن داشتند و اشکان هم مى توانست با حضورش در یونان، تعداد شاگردان کى روش در فوتبال این کشور را به چهار نفر برساند اما هنوز هیچ اتفاق 
جدیدى درباره دژآگه نیافتاده و معلوم نیست که بازیکن مورد عالقه کارلوس کى روش، فصل بعد در کدام تیم بازى خواهد کرد. این روزها یکى از 
نگرانى هاى کى روش و طرفداران تیم ملى، نا مشخص بودن وضعیت اشکان است و همه منتظر عکس او در حال امضاى قرارداد با پیراهن تیم 
جدیدش هستند. قیمت باالى اشکان مهمترین مانع حضور او در لیگ برتر ایران در این مقطع است و این موضوعى است که باعث شد تا 
تیم هایى همچون سپاهان و پرسپولیس از خرید او مأیوس شوند، اما در روزهاى اخیر مشاهده شد هواداران سپاهان در فضاى مجازى دست 
به کار شدند و براى  زردپوش کردن دژآگه آخرین تالش هاى خود را مى کنند. از تهدید به اینکه لیست سپاهان در حال پر شدن است و 
وعده اینکه اصفهان هم مثل اروپاست. با همه این تالش ها بعید به نظر مى رسد به این زودى ها اشکان را در لیگ برتر ایران ببینیم.

نصف جهان ســابقه نشــان داده که بازیکنانى که ولو براى یک بار 
مصاحبه اى علیه تیم ملى را در کارنامه داشــته باشند 

وفراى وظایف یک بازیکــن  علیه تیم ملى مواضع 
منفى بگیرند به هیچ وجه جایى در لیست کى روش 

نخواهند داشت.
شجاع خلیل  زاده ادعا کرده مى خواهد به جام جهانى  
روسیه برود ولى احتماًال  او شانسى براى حضور در 

تیم ملى کى روش نداشته باشــد. این هم دلیل دارد. 
خلیل  زاده به دلیل یک مصاحبه جنجالى علیه کى روش، 

به طور کامل وجهه خود را نزد این مربى خراب کرد.
وقتى کارلوس کى روش،  خلیــل  زاده و خلعتبرى را 

به جام جهانى  برزیل نبرد، این دو علیه کى روش 
مصاحبه کردند. سرمربى تیم ملى هم به طور کامل 
در جریان مصاحبه هاى آنها قرار گرفت و دیگر 
نامشان را در لیســت خود قرار نداد اما خلیل  زاده 
در آن مصاحبه چه گفته بــود؟ آن زمان به دلیل 

اختالف کى روش و کرانچار بعضــى از بازیکنان 
سپاهان از جمله امید ابراهیمى قربانى شدند. امید 
اما مصاحبه اى نکرد و شــجاع این کار را انجام داد. 
او در مصاحبه اى گفــت:  ابتدا باید بگویم اتفاقى که 
برایم رخ داد را از چشــم کرانچار نمى بینم. کرانچار 
هم مثل هر مربى دیگرى دوست دارد بازیکنانش را 
در اختیار داشته باشد. از نظر من کى روش مقصر اصلى 
خط خوردن من و امید ابراهیمى است. او بازیکنانى را 

دعوت کرده و مى خواهد به جام جهانى  ببرد که در حد 
تیم ملى نیستند. نمى دانم بعضى بازیکنان به چه دلیل و به 

چه بهانه اى دعوت شده اند. 
خلیل  زاده در بخش دیگر از حرف هایش، گفت:  بعضى بازیکنانى که 
اکنون در اردوى تیم ملى هستند و به جام جهانى  هم مى روند آنقدر در 
فصل گذشته ضعیف بودند که تیم شان را نابود کردند. بازیکنى هست 
که باشگاهش به واسطه بازى هاى بدش او را نمى خواهد اما کى روش 
او را به جام جهانى  برده است. این شرایط درست نیست. این درست 
است که خیلى از جوان هاى خوب به جام جهانى  نروند و افرادى بروند 

که هم، سن شان باالست و هم توانایى کمترى دارند؟ 
کى روش این مصاحبه شــجاع را خواند و او را وارد بلک لیست خود 
کرد. این بازیکن خیلى دوســت دارد دوباره ملى پوش شود ولى با آن 
مصاحبه اى که انجام داد، دیگر شانسى براى تیم ملى نخواهد داشت. 
ورود به پرســپولیس و اینکه او بیش از پیش هم در معرض پردازش

 رسانه ها باشد، نمى تواند کمکى به ملى پوش شدن او 
بکند. شجاع بهتر است بى خیال جام جهانى شود 

تا دغدغه هاى ذهنى اش اندکى کاهش یابد.
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کریمى همیشه یک  نصف جهــان على
بازیکن خونسرد و ریسک پذیر بوده اما بین جنگیدن 
در خط مقــدم و بســتن کمربند انتحــارى، تفاوت هاى

پررنگــى وجــود دارد. نشســتن جادوگــر روى نیمکت 
نفت تهران، دوئل هاى فوق العــاده جذابى را در فصل جدید 
لیگ برتر به وجود خواهد آورد. مواجهه کریمى با  سپاهان، 
ذوب آهن،پرســپولیس، على دایى و علیرضــا منصوریان، 
بخشــى از این نبردهاى تیترساز هســتند و طبیعى به نظر 
از مى رســد که رســانه ها بخاطر داغ تر شــدن تنور لیگ،

تصمیم کریمــى بــراى هدایت نفــت اســتقبال کنند. 
وجود ایــن، مرور آنچــه در فضاى مجــازى مى گذرد، با

 نشــان مى دهد هواداران او به شــدت نگران این تجربه 
هستند.

کریمى زمان کافى را براى تســلط به اوضاع باشگاه در 
نداشته است. او به جاى ستاره هاى واقعى، ناچار  اختیار
شده به خرید دم دست ترین مهره ها اکتفا کند و با وجود 

این،هنوز هم نمى تواند مطمئن
مهره ها را در زمان مقرر پرداخت
یحیىگل محمــدى و علیرضا
مربیان بهترى شــدند و به تیم
وضعیت این باشــگاه حاال تف
ثبات مالى و آرامــش، مثبت

 که حاال بــا هیاهو و مشــکال
مى کند. وضعیت نفت تهران
 و همین موضــوع، تردیدهای

آورده است.
صاحب یکى از بزرگ ترین نا
سرمربى شــدن عجله به خر
آینده او به عنوان یک مربى،
دوره اى کوتاه قبل از برگزار
کارلوس کــى روش بود. او
را در باشــگاه خونه به خونه
این تجربه ها، براى پذیرفتن
در لیــگ برتر، کافى به نظر
بسیارى از هواداران کریمى

شتند و اشکان هم مى توانستبا ح
ى درباره دژآگه نیافتاده و معلوم نیس
ى هاى کى روش و طرفداران تیم
جدیدش هستند. قیمت باالىا
تیم هایى همچون سپاهان و پرس
ببه کار شدند و براى  زردپوش
وعده اینکه اصفهان هم مثل
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براى یکبار ولو که بازیکنانى که صف جهان ســابقه نشــان داده
صاحبه اى علیه تیم ملى را در کارنامه داشــته باشند 

عععاضع فراى وظایف یک بازیکــن  علیه تیم ملى مو
نفى بگیرند به هیچ وجه جایى در لیست کى روش 

خواهند داشت.
شجاعخلیل  زاده ادعا کرده مى خواهد به جام جهانى  
وسیه برود ولى احتماًال  او شانسى براى حضور در 

مملى کى روش نداشته باشــد. این هم دلیل دارد. 
لیل  زاده به دلیل یک مصاحبه جنجالى علیه کى روش، 

ه طور کامل وجهه خود را نزد این مربى خراب کرد.
قتى کارلوس کى روش،  خلیــل  زاده و خلعتبرى را

ه جام جهانى  برزیل نبرد، این دو علیه کى روش 
صاحبه کردند. سرمربى تیم ملى هم به طور کامل 
ر جریان مصاحبه هاى آنها قرار گرفت و دیگر 
مشان را در لیســت خود قرار نداد اما خلیل  زاده

ر آن مصاحبه چه گفته بــود؟ آن زمان به دلیل 
ختالف کى روش و کرانچار بعضــى از بازیکنان 
پاهان از جمله امید ابراهیمى قربانى شدند. امید 
ا مصاحبه اى نکرد و شــجاع این کار را انجام داد.

در مصاحبه اى گفــت:  ابتدا باید بگویم اتفاقى که 
ایم رخ داد را از چشــم کرانچار نمى بینم. کرانچار
م مثل هر مربى دیگرى دوست دارد بازیکنانش را
ر اختیار داشته باشد. از نظر من کى روش مقصر اصلى

ط خوردنمن و امید ابراهیمى است. او بازیکنانى را 
عوتکرده و مى خواهد به جام جهانى  ببرد که در حد 

م ملى نیستند. نمى دانم بعضى بازیکنان به چه دلیل و به 
ه بهانه اى دعوت شده اند. 

لیل  زاده در بخش دیگر از حرف هایش، گفت:  بعضى بازیکنانى که 
نون در اردوى تیم ملى هستند و به جام جهانى  هم مى روند آنقدر درر

صلگذشته ضعیف بودند که تیم شان را نابود کردند. بازیکنى هست 
ه باشگاهش به واسطه بازى هاى بدش او را نمى خواهد اما کى روش 
 را به جام جهانى  برده است. این شرایط درست نیست. این درست 
ت که خیلى از جوان هاى خوب به جام جهانى  نروند و افرادى بروند 

ه هم، سن شان باالست و هم توانایى کمترى دارند؟ 
ى روش این مصاحبه شــجاع را خواند و او را وارد بلک لیست خود 
رد. این بازیکن خیلى دوســت دارد دوباره ملى پوش شود ولى با آن 
صاحبه اى که انجام داد، دیگر شانسى براى تیم ملى نخواهد داشت. 
ود به پرســپولیس و اینکه او بیش از پیش هم در معرض پردازش
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سانه ها باشد، نمى تواند کمکى به ملى پوش شدن او
ند.شجاع بهتر است بى خیال جام جهانىشود

دغدغه هاى ذهنى اش اندکى کاهش یابد.
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23 ن مســلمان چند روزى است براى 
3ن شماره 23 در تمرینات پرسپولیس 
مى ورزد. این در حالى اســت که او 
7فصل گذشــته با شــماره 77 براى 
شان به میدان رفته بود. البته قبل از 
سروش رفیعى در جمع سرخپوشان، 

ه مســلمان اجازه داده نشد که 
7ره 7 را به تن کند و حاال که 

ش رفیعى تیم را ترك 
ه نظر مى رســید 

آن اســت تا 
 شماره 7

شود اما او اصرار دارد شماره 
23 را بپوشد. موضوع وقتى 
عجیب تر مى شود که بدانیم 
مسلمان هفته قبل گفته 
7بود مى خواهد شماره 77

پرسپولیس را جاودانه 
کند!

ر ن ىپیر جر



ورزشورزش 13132988 سال چهاردهمدوشنبه  26 تیر  ماه   1396

دروازه بــان ذوب آهن امیدوار اســت تا 
ششــمین قهرمانى امیر قلعــه نویى در 
لیگ برتر، این فصــل در ذوب آهن به 

دست بیاید.
رشــید مظاهرى در گفتگو یــى، درباره 
وضعیت ذوب آهن درلیــگ هفدهم و 

موضوعات دیگر صحبت کرد.

تفکر ذوب آهــن قهرمانى   
است

آقاى  قلعه نویى تفکــرش قهرمانى در 
ایران اســت و من با جــان و دل براى 
تیم بازى مى کنم تــا بتوانیم یک فصل 
رؤیایى داشته باشیم.امیر قلعه نویى با پنج 
قهرمانى دست نیافتنى شده و امیدوارم 
که بتواند قهرمانى هاش را افزایش بدهد 
و چه خوب است که امسال باهم جشن 

قهرمانى بگیریم.

از حضور تاوارس خوشحالم
 بیشــتر از همــه بازیکنان تیــم، من 
خوشحالم که «روى تاوارس» اینجاست 
و در سال جام جهانى مى خواهم بیشترین 
استفاده را از علم و تجربه اش بکنم، مربى 
گلر خوب از پدر و مــادر خوب هم بهتر 
اســت. تمرینات او کامًال به روز است، 
من از چهره او نیز انرژى مثبت مى گیرم.

امسال سال قهرمانى است
ویترین ذوب آهن قهرمانى را کم دارد و من 
و تمامى بچه ها تمام تالشمان را مى کنیم 
تا این افتخار به دست بیاید، مطمئناً در این 
راه هواداران ما را تنها نخواهند گذاشت تا 
این قهرمانى را به آنها و کارگران زحمتکش 
شــرکت ذوب آهن تقدیم کنیم، امسال 
قرارداد من با ذوب آهن تمام مى شــود و 
مطمئن باشید تمام وجودم را براى موفقیت 

تیمم مى گذارم. 

مى خواهــم در جام جهانى 
بازى کنم

 من هدفم بازى در جام جهانى براى تیم 
ملى کشورم اســت و به کمتر از آن فکر 
نمى کنم و امیدوارم بتوانم به هدفم برسم. 
من بازیکنى نیستم که حاشیه داشته باشم 
و مخصوصاً امســال تمام تمرکزم  فقط 
روى گلرى مى گذارم و خانواده ام باید این 
مسئله را بیش از همیشه تحمل کنند که 
بتوانم به چیزى که مى خواهم برسم، آنها 
همیشــه حامى من بوده اند و امسال نیز 

مطمئناً من را حمایت مى کنند.

قدر کى روش را بدانیم
قدر کى روش را باید اکنون بدانیم، بعد از 
اینکه کى روش از ایران برود، فدراسیون، 
بازیکنان و مردم مى فهمنــد که او چه 
کســى بوده و مطمئنم ما بــا کى روش 
در جام جهانى نتیجه مــى گیریم و بعد 
از او شاید تا مدت زمان زیادى تیم ملى 

نتیجه نگیرد.

مظاهرى:  

سال قهرمانى 
ذوب آهن 

فرا رسیده است

ر و بیا!
و بردا

نیکو ر
التکو! 

ز

بهاره حیاتى

 نمایشگاه عکســى که  با عنوان 
«یاران سپاهانى»  توســط زردپوشان در 

مجموعه اصفهان سیتى سنتر در حال برگزارى است 
فرصت مناســبى بود تا «زالتکو کرانچار» و سایر بازیکنان 

سپاهان با حضور در این نمایشگاه دیدارى با مردم، هواداران و اصحاب 
رسانه داشته باشند. طبق اعالم روابط عمومى باشگاه، کرانچار در حاشیه این 

نمایشگاه  در نشستى پاسخگوى اصحاب رسانه بود. نشستى که هواداران و البته دختران 
و بانوان هوادار سپاهان هم توانستند در آن شرکت کنند و صحبت هاى جالب توجهى را از سرمربى 

تیم محبوبشان بشنوند.
یکى از جالب توجه ترین بحث هاى این نشست درخواست مجرى برنامه از کرانچار بود که به او اعالم کرد از تو 

مى خواهیم «نیکو کرانچار»(پسر زالتکو کرانچار و ستاره فوتبال کرواســى) را متقاعد کنى  که به سپاهان بیاید، او را از 
جذابیت هاى سپاهان و اصفهان آگاه کن و به تیم ما بیاور! و البته پاسخ هاى مرد کروات به این درخواست هم جالب توجه بود. 

بخشى از صحبت هاى سرمربى زردپوشان در این  نشست را با هم مى خوانیم:
- «کایرو رودریگوئز» با بازى هایى که در لیگ هاى بلغارستان، پرتغال و آذربایجان انجام داده است تجربه غنى از فوتبال اروپا دارد و امیدوارم 
این بازیکن در کنار عزت ا... پورقاز، حسن جعفرى و ســعید آقایى به یکى از ستون هاى اصلى خط دفاعى سپاهان تبدیل شود. امیدوارم هم 
هواداران و هم رسانه ها به این نتیجه برسند که وى جانشین خوبى براى شجاع خلیل زاده است که متأسفانه وى را در فصل آینده در اختیار نداریم.
-با به خدمت گرفتن ساسان انصارى که هم ملى پوش و هم دومین گلزن برتر فصل گذشته لیگ برتر است، همچنین سعید آقایى و عزت ا...
پورقاز ملى پوش و بازیکن برزیلى به قدرت هجومى تیم افزوده ایم و با جذب دو بازیکن بین المللى دیگر، باز هم تیم را هجومى تر مى کنیم و 

نتایج مورد نظر خود را کسب خواهیم کرد.
 -خود ما در مورد مصدومیت سعید آقایى دلهره داشتیم ولى مصدومیت او آنطور که فکر مى کردیم نبود. تا جایى که اطالع دارم این ضربه تنها 
از بیرون زانو به پاى او وارد شده و آسیب جدى و خاصى ندیده است. امیدوارم ظرف دو روز آینده نتیجه نهایى معاینه و تشخیص او را دریافت 

کنیم و در اولین فرصت این بازیکن را براى فصل بعد آماده کنیم.
-متوجه نقص تیم در میانه میدان هستیم و از زمان رفتن «سرورجپاروف»، در فکر بازیکن جایگزین او بودیم. امیدوارم بتوانیم این بازیکن را 
به همراه یک مهاجم نوك دیگر در دو تا سه روز آینده به تیم اضافه کنیم و بتوانیم آنها را در تیم جا بیاندازیم و ضعف گلزنى خود را به سرعت 

برطرف کنیم.
 - غیبت انصارى در دو هفته نخســت، براى ما مشــکالتى ایجاد خواهد کرد ولى فراموش نکنیم که ما بازیکنان خوبى مثل جالل الدین 
علیمحمدى، رضا میرزایى و مهرداد محمدى را در اختیار داریم که مى توانند جاى خالى او را پر کنند. البته غیبت انصارى قابل لمس خواهد بود 
و براى همین تالش داریم یک بازیکن ششدانگ و گلزن خارجى را به خدمت بگیریم تا این خأل را تا حد ممکن جبران و در صورت غیبت یک 

بازیکن، مهاجم دیگرى را جایگزین او کنیم.
-حسن زاده با توجه به پارگى رباط صلیبى و عمل جراحى سنگینى که سه هفته پیش انجام داد، به زمان طوالنى ترى براى درمان نیاز دارد و او 
را حداقل تا دى ماه در اختیار نخواهیم داشت و امیدوارم بتوانیم بازیکن جایگزین او را جذب کنیم. البته بازیکنان دیگرى نیز داریم که مى توانند 

در کنار ساسان انصارى و یک بازیکن خارجى خط حمله سپاهان را پشتیبانى کنند.
-جاى خوشبختى دارد که هنوز از تمام سهمیه هاى خوداستفاده نکرده ایم و یک جاى خالى داریم و مى توانیم این جاى خالى را در صورت لزوم 
از لیگ داخلى تأمین کنیم. البته اگر آن بازیکن بین المللى که مدنظر داریم را جذب کنیم، این جاى خالى را براى روز مبادا حفظ خواهیم کرد 

تا دستمان براى جبران باز باشد.
-مذاکره با «مروان حسین» حقیقت دارد. مدیرعامل ما با نماینده این بازیکن مذاکره کرده است، اما باید اشاره کنم که کار فقط در حد مذاکره 
بوده است. لیگ عراق هنوز تمام نشده است و تا هفته دوم لیگ ایران ادامه خواهد داشــت. این شرایط فقط براى مروان حسین نیست و 
گزینه هاى دیگرى هم وجود دارند که باید ببینیم تا چه حد مى توانیم جلو برویم. در واقع باید ببینیم چه بازیکنانى را مى توانیم جذب کنیم و 

بهترین استفاده را از آنها داشته باشیم.
- شیوه  بازى که من در نظر دارم و در تمرینات هم تمام توانم را روى آن متمرکز کردم بازى روى 
زمین و پاسکارى از خط دفاعى است. احتمال دارد در یک بازى تیم حریف روى شما فشار 
بیاورد و اجازه پاســکارى به شــما ندهد، در این زمان بازیکن هم مجبور است به 

توپ هاى بلند روى آورد. 
-تا جایى که من مى دانم، شــریفى تحت قرارداد باشــگاه 
ســپاهان اســت و فقط بــراى گذرانــدن خدمت 
ســربازى اش به تراکتورســازى رفته. او باید 
پس از اتمام ســربازى اش و طى شدن 
روند ادارى به تیم ما ملحق شــود، 
چون ما حساب ویژه اى روى 

کرده ایم. شریفى باید به باز ایــن مهاجم 
خط حمله ما تزریق شود.

پارگــى ربــاط -پســر من نیکو کرانچار پس از 
بــه صلیب و مصدومیتى که داشــت، بار  دیگــر 

بــا شرایط عادى باز گشــته و تحت قرارداد 
ز باشگاه گالسکو رنجرز اســت. باید دید بعد  ا

ه اتمام قراردادش با این باشگاه چه تصمیمى براى  یند آ
ید مى گیرد. من از او درخواست  مى کنم که به سپاهان  بیا

بود...اما در نهایت باید دید تصمیم شــخصى خودش چه خواهد 
وقتى نشست به پایان رســید، موزیک هاى شاد ســپاهانى در نمایشگاه پلى شد 
و بازار ســلفى گرفتن با کرانچار هم خیلى داغ بود. او در حال حاضر از محبوبیت 
فوق العاده اى در اصفهان بهره مند اســت و مى تواند با بازگرداندن سپاهان به 
روزهاى طالیى، میزان این محبوبیت را بیشتر کند. باید دید او امسال چه خواهد 

کرد.

«رابســون جان واریو» که فصل گذشته 
در 33 بازى براى تیم فوتبال استقالل به 
میدان رفت با قراردادى سه ساله به تیم 
بوآویستا از لیگ برتر پرتغال پیوست. این 
مدافع میانى 23 ساله برزیلى بازیکن تیم 
فوتبال باهیاى برزیل بود و پس از یکسال 
بازى قرضى براى کاوازکى فرونتاله در 
سال 2013، فصل گذشــته هم به طور 
قرضى براى اســتقالل بازى کرد و در 
نهایت با جدایى از باهیا راهى بوآویستاى 

پرتغال شد.

نصف جهان ملى پوشان تیم 
ملى امید بــا دریافت هدایاى 

نفیسى همچون چراغ قوه راهى 
رقابت هاى قهرمانى آســیا شدند و 

این موضوع تبدیل به ســوژه جدیدى براى 
فدراسیون شده است. در پایان مراسم بدرقه ملى پوشان 

تیم امید براى شرکت در رقابت هاى قهرمانى آسیا قرقیزســتان، هدایایى «بســیار نفیس» به بازیکنان تیم ملى امید داده شد تا این 
فوتبالیست هاى جوان با روحیه مضاعف به مصاف رقباى آسیایى شان بروند. فدراســیون فوتبال براى هر بازیکن تیم ملى امید، یک 
هندزفرى، یک فلش یو اس بى و یک چراغ قوه در نظر گرفته بود. هدایایى که بیشتر از بازیکنان فوتبال، براى جشن هاى فارغ التحصیلى 

پایه پنجم دبستان مناسب به نظر مى رسند.
اینکه یک فوتبالیســت در اردوى برون مرزى  دقیقاً با چراغ قوه و فلش چه کارى مى تواند انجام بدهد، سئوالى است که اهالى متفکر و 
خوش خرج فدراسیون فوتبال باید براى آن پاسخى داشته باشند. تنها هدیه کارآمد براى این بازیکن ها، یک هندزفرى است که احتماًال 
همه ســتاره هاي امید مدل هاي به مراتب بهتر آن را در اختیار دارند. نتیجه گرفتن در رده امید بعد از ناکامى هاى متوالى این رده سنى، 
دغدغه جدى این روزهاى فدراسیون است اما ستاره هاى این تیم هدایایى را از مدیران فدراسیون فوتبال دریافت کرده اند که هر روز در 

بساط دستفروش هاى مترو دیده مى شوند!

فوتبال ایران حاال در اسکاتلند هم نماینده دارد. الکساندر سامى زاده در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکسى  از توافق با تیم کیلمارناك اسکاتلند خبر داده است.  تیمى 
که در لیگ برتر این کشور حضور دارد. براى آنهایى که شاید سامى زاده را نشناسند به این نکته اشاره مى کنیم که نام او اولین بار زمانى مطرح شد که کى روش دو سال 
قبل و در صفحه فیسبوکش، به بهانه گزارشى از لژیونرها به نام این بازیکن هم اشاره کرد. الکس که متولد تهران است سابقه بازى در بولتون را داشته و عالقه زیادى به 

حضور در تیم ملى ایران دارد اما کى روش تا امروز هیچ تصمیمى براى دعوت از این بازیکن 18 ساله نداشته است.

  میزبانى را از قطر بگیرید!

تنش هاى سیاســى بعد از بروز اختالف میان قطر، همســایگان عربى اش و چند کشور 
آفریقایى تمامى ندارد و به روابط ورزشى میان این کشورها هم کشیده شده است. حاال 
شش کشور عربى که ماه گذشــته روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کرده اند، از فیفا 
درخواست کرده اند که امتیاز میزبانى جام جهانى 2022 را از قطر بگیرند و آن را تهدید به 
تحریم هم کرده اند. عربستان سعودى، یمن، موریتانى، امارات، بحرین و مصر با ارسال 
نامه هایى به فیفا از نهاد حاکم بر دنیاى فوتبال درخواست کرده اند که میزبانى جام جهانى 

2022 را لغو کند.
«جانى اینفانتینو»، رئیس فیفا در این خصوص به سایت سوئیسى The Locals گفت: 
«این کشــورها به فیفا در خصوص خطراتى که امنیت و جان هواداران و بازیکنان را در 
کشورى که مهد و قلعه تروریسم است، نگران مى کند،هشدار داده اند.»  اینفانتینو در ادامه 
عنوان کرد که این کشورها با استناد به بند 85 قوانین فیفا که اجازه تغییر میزبان جام جهانى 
در شرایط اضطرارى را مى دهد، درخواست کرده اند که امتیاز میزبانى را از کشورى که او با 

به حمایت از تروریسم متهم مى کنند، بگیرند.
از شش کشورى که از فیفا تقاضا کرده اند قطر از میزبانى 

جام جهانى 2022 محروم کند، تنها ســه کشــور – 
عربســتان ســعودى، امارات و مصر – تــا به حال 
توانسته اند جواز حضور در جام جهانى را کسب کنند 
که آخرین آنها عربستان بود که سال 2006 این 

کار را انجام داد.

سامى زاده در لیگ اسکاتلند

چراغ قوه براى امیدها!

رابسون 
 در بوآویستاى 

پرتغال

و براى همین تالش داریم یک بازیکن ششدانگ و گلزن خارجى را به خدمت بگیریم تا این خأل را تا حد ممکن جبران و در صورت غیبت
بازیکن، مهاجم دیگرى را جایگزیناو کنیم.

-حسن زاده با توجه به پارگى رباط صلیبى و عمل جراحى سنگینى که سه هفته پیش انجام داد، به زمان طوالنى ترى براى درمان نیاز دار
را حداقل تا دى ماه در اختیار نخواهیم داشت و امیدوارم بتوانیم بازیکن جایگزین او را جذب کنیم. البته بازیکنان دیگرى نیز داریم که مى ت

در کنار ساسان انصارى و یک بازیکن خارجى خط حمله سپاهان را پشتیبانى کنند.
-جاى خوشبختى دارد که هنوز از تمام سهمیه هاى خوداستفاده نکرده ایم و یک جاى خالى داریم و مى توانیم این جاى خالى را در صورت
از لیگ داخلى تأمین کنیم. البته اگر آن بازیکن بین المللى که مدنظر داریم را جذب کنیم، این جاى خالى را براى روز مبادا حفظ خواهیم

تا دستمان براى جبران باز باشد.
-مذاکره با «مروان حسین» حقیقت دارد. مدیرعامل ما با نماینده این بازیکن مذاکره کرده است، اما باید اشاره کنم که کار فقط در حد مذ
بوده است. لیگ عراق هنوز تمام نشده است و تا هفته دوم لیگ ایران ادامه خواهد داشــت. این شرایط فقط براى مروان حسین نیس
گزینه هاى دیگرىهم وجوددارند که باید ببینیم تا چه حد مى توانیمجلوبرویم. در واقع باید ببینیم چه بازیکنانىرا مى توانیم جذب کن

ررترین استفاده را از آنها داشته باشیم. هههبهبه
- شیوه  بازى که من در نظر دارم و در تمرینات هم تمام توانم را روى آن متمرکز کردم بازى
زمین و پاسکارى از خط دفاعى است. احتمال دارد در یک بازى تیم حریف روى شما

بیاورد و اجازه پاســکارى به شــما ندهد، در این زمان بازیکن هم مجبور است
توپ هاى بلند روى آورد. 

-تا جایى که من مى دانم، شــریفى تحت قرارداد باشـ
ســپاهان اســت و فقط بــراى گذرانــدن خد
ســربازى اش به تراکتورســازى رفته. او
پس از اتمام ســربازى اش و طى ش
روند ادارى به تیم ما ملحق شـ
ر ما حساب ویژه اى چون

کرده ایم. شریفى بایباز ایــن مهاجم 
خط حمله ما تزریق شود.

پارگــى ربـ-پســر من نیکو کرانچار پس از 
دددددددددددیگــر صلیب و مصدومیتى که داشــت، بار 

تحت قرارداد  بــا شرایط عادى باز گشــته و
اســت. باید دید بعد اباشگاه گالسکو رنجرز

آاتمام قراردادش با این باشگاه چه تصمیمى براى 
بیمى گیرد. من از او درخواست  مى کنم که به سپاهان 

بوداما در نهایت باید دید تصمیم شــخصى خودش چه خواهد
وقتى نشست به پایان رســید، موزیک هاى شاد ســپاهانى در نمایشگاه پلى
و بازار ســلفى گرفتن با کرانچار هم خیلى داغ بود. او در حال حاضر از محبو
فوق العاده اى در اصفهان بهره مند اســت و مى تواند با بازگرداندن سپاها
روزهاى طالیى، میزان این محبوبیت را بیشتر کند. باید دید او امسال چه خ

کرد.

فوتبال باهیاى برزیل بود و پس از یکسال 
بازى قرضى براى کاوازکى فرونتاله در 
3سال 2013، فصل گذشــته هم به طور

قرضى براى اســتقالل بازى کرد و در 
نهایت با جدایى از باهیا راهى بوآویستاى 

پرتغال شد.

داده اند.  اینفانتینو در ادامه کشورى که مهد و قلعه تروریسم است، نگران مى کند،هشد دار
ه اجازه تغییر میزبان جام جهانى  قوانین فیفا که 5عنوان کرد که این کشورها با استناد به بند 85
یاز میزبانى را از کشورى که او با در شرایط اضطرارى را مى دهد، درخواست کرده اند که امتیا

به حمایت از تروریسم متهممى کنند، بگیرند.
 از شش کشورى که از فیفا تقاضا کرده اند قطر از میزبانى
– محروم کند، تنها ســه کشــور – 2جام جهانى 2022
–عربســتان ســعودى، امارات و مصر – تــا به حال

توانسته اند جواز حضور در جام جهانى را کسب کنند 
6که آخرین آنها عربستان بود که سال 2006 این

کار را انجام داد.

نصف جهان  محمدرضــا خلعتبرى چندى 
پیش در گفتگو با نصف جهــان در اظهار نظرى رؤیایى 

گفته بود که مى خواهد آنقدر در پدیده مشهد بدرخشد که دوباره به 
تیم ملى دعوت شود. موضوعى که حتى اگر او بتواند در بحث فنى ضعف هاى زیاد خود را حل 

کند، با توجه به مصاحبه هایى که علیه کى روش انجام داده دیگر بعید به نظر مى رسد. حاال پس از آن 
موضع گیرى این مهاجم ریز نقش در گفتگویى دیگر ادعا کرده که فقط یک فصل ناموفق داشته و مى خواهد 

دوباره ستاره شود.
  او پس از چند فصل ناموفق در تیم هاى مختلف، یک بار دیگر به مشهد برگشته تا شاید این شهر، دوباره بخت او را باز کند. 

شهرى که باعث اوج گرفتن او در فوتبال ایران شد و حاال پس از افت، دوباره قرار است به داد او برسد. البته خلعتبرى، خودش 
زیاد افت سال هاى اخیر را قبول ندارد و مى گوید فقط یک فصل بد بازى کرده: «به هر حال براى هر فوتبالیستى پیش مى آید و 

من هم 15 سال است که در لیگ برتر بازى مى کنم و داشتن یک فصل بد در آن طبیعى است. 
سابقه خلعتبرى، چیزى بیشتر از حرف هاى او را نشان مى دهد. فصل پیش او در سایپا و گسترش فوالد، مجموعاً یک گل زد. 
فصل پیش از آن هم در سپاهان چهار گل زده داشت و در لیست فروش این باشگاه قرار گرفت. در سال هاى پیش از آن 
هم اوضاع خیلى بهتر نبود و از لیگ نهم تا امروز و در باشگاه هاى ایرانى، قطرى و اماراتى، خلعتبرى فقط یک فصل 

موفق شده بیشتر از ده گل بزند. آخرین تصویر از درخشش خلعتبرى در فوتبال ایران، به لیگ دوازدهم و اولین 
حضور او در سپاهان برمى گردد. فصلى که خلعتبرى، تیمش را تا آستانه قهرمانى جلو برد و پس از آن، 

هیچوقت بهترین مهاجم تیمش هم نبوده است. خلعتبرى براى اوج گرفتن، باید بیشتر از یکسال 
به عقب برگردد. او  امسال  بى مشترى تر از هر زمانى بود و به لطف رفیق  فابریکش 

شهاب گردان توانست به پدیده رود. در صورت تداوم این وضعیت باید 
بیش از هر زمانى به خداحافظى فکر کند.

  شاید مجبور به خداحافظى شود
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چهل تکه

مردى با ماسک گوریل به جان طعمه هاى خود افتاده و آنها 
را موردآزار و شکنجه قرار مى داد . 

متهم «الویس سیداوئه» 53 ســاله به جرم آزار پنج زن در 
بیرمنگام محکوم شده است.

بنا بر گزارش هــاى پلیس، متهم با گذاشــتن ماســک 
گوریل قربانیان خــود را غافلگیر مى کرد. اطالعات پلیس 
نشــان مى دهد این مرد با چاقو به جان زنان افتاده و آنها 
را تهدیــد به مرگ مى کرد تا نیت شــوم خــود را اجرایى 

کند.
 در زمــان ارتکاب جرم متهم دســتکش به دســت کرده 
تــا اثرانگشــتى از خــود برجــا نگــذارد امــا مأموران 
پلیــس توانســته انــد وى را شناســایى و دســتگیر 

کنند.

رئیس پلیس پیشــگیرى تهران بزرگ، از دستگیرى سارق 
حرفه اى خودرو مزدا 3 به همراه همســرش و اعتراف آنها به 

50فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ رضا بستو گفت: واحد گشت خودرویى کالنترى 144 
جوادیه تهرانپارس حین گشتزنى در خیابان دماوند به فردى 
که رفتار غیرعادى داشت ظنین شده و او را دستگیر کردند؛ در 
تحقیقات انجام شده مشخص شد وى از سارقان حرفه اى و 

سریالى خودرو هاى مزدا 3 است.
وى با اشاره به اینکه متهم پس از سرقت خودرو، با همدستى 
زنى لوازم داخلى آن را به فروش مى رساندند، تصریح کرد: با 
تالش مأموران همدســت وى نیز طى عملیاتى غافلگیرانه 
دستگیر شد.گفتنى است این دزد در بین سارقان به «رونالدو» 

مشهور است.

2 شرور که در پارك هاى اسفراین با چاقوکشى وحشت آفرینى 
مى کردند دستگیر شدند.

 رئیس پلیس شهرستان اسفراین با اعالم این خبر گفت: فردى با 
مراجعه به مأموران عنوان داشته که شخصى با ایجاد رعب و وحشت 
در پارك، دو نفر از بستگان وى را به وسیله چاقو زخمى کرده و از 

محل متوارى شده است.
سرهنگ مهرى با اشاره به شناسایى ضارب و اعزام مأموران به محل 
اختفاى وى خاطرنشان کرد: مأموران در یک عملیات غافلگیرانه 
موفق به دستگیرى فرد مورد نظر و انتقال متهم شدند. رئیس پلیس 
شهرستان اسفراین با اعالم اینکه در بازجویى هاى به عمل آمده 
مشخص شده ضارب با همدستى یکى از دوستانش اقدام به ایجاد 
رعب و وحشت در پارك هاى سطح شهرستان مى کرد، افزود: متهم 

ردیف دوم نیز با اقدام به موقع مأموران پلیس دستگیر شد. 

پایان چاقوکشى دراسفراین «رونالدو» در تهران دستگیر شد  چهره شیطانى پشت ماسک گوریل  030201

در مورخــه 1396/02/25 فردى با مراجعه بــه کالنترى 133 
شهرزیبا به مأمورین اعالم کرد که توسط یک خانم جوان و مردى 

حدوداً 50 ساله مورد زورگیرى و اخاذى قرار گرفته است .
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع «زورگیرى» و به دستور 
بازپرس شعبه ســوم دادســراى ناحیه 27 تهران، پرونده جهت 
رســیدگى در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 

گرفت .
شاکى پرونده که فروشنده طال در یک طالفروشى در منطقه شرق 
تهران است، با حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت : «چندى پیش با خانم جوانى به 
نام "نسرین" که پیش از آن چندین بار به بهانه  خرید طال به مغازه 
آمده بود، آشنا شدم و در ادامه با یکدیگر دوست شدیم تا اینکه پس 
از گذشت مدت کوتاهى نسرین مرا جهت آشنایى با خانواده اش 
به خانه شــان دعوت کرد؛ در مورخــه 1396/02/25 به همراه 
نسرین به سمت خانه آنها در بلوار فردوس غرب رفتم و وارد یک 
خانه شدیم اما بر خالف انتظار هیچکس داخل خانه نبود . هنوز 
دقایقى از ورود ما به داخل خانه نگذشته بود که دِر خانه به صدا در 
آمد و ناگهان مردى تنومند و حدوداً 50 ساله وارد خانه شد. آن زمان 
بود که رفتار نســرین تغییر کرد و فهمیدم که قصد اخاذى از مرا 
دارند؛ آنها با تهدید سالح سرد اقدام به گرفتن مبلغ یک میلیون و

 500 هزار تومان پول نقد همراهم کردند و در ادامه چندین فقره 
سفته نیز از من گرفتند؛ در پایان از من فیلمبردارى کرده و تهدید 
کردند که اگر علیه آنها شکایت کنم، آنها فیلم هاى مرا در فضاى 

مجازى منتشر خواهند کرد .»
با توجه به اظهارات شاکى پرونده، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس 
آگاهى با شناسایى خانه مورد نظر در بلوار فردوس غرب، خیابان 
ســازمان برنامه جنوبى به این محل رفتند و در تحقیقات اولیه 
اطالع پیدا کردند که خانه متعلق به خانمى حدوداً 65 اســت که 

در تحقیقات اولیه مدعى شده بود که به تنهایى زندگى مى کند .
همزمان با حضور کارآگاهان در خانه مورد نظر، کارآگاهان موفق 

به شناسایى یک دستگاه خودرو پژو 405 داراى سابقه توقیف در 
سیستم جامع پلیس شــدند که در ادامه تحقیقات و با شناسایى 
صاحب خودرو مشخص شد که خودرو متعلق به شخصى است 
که تحت عنوان سرقت خودرو اقدام به طرح شکایت کرده است .

مالک پژو 405 به نشانى مورد نظر در منطقه فردوس غرب دعوت 
شــد و در همان تحقیقات اولیه ضمن شناســایى خودرو داخل 
پارکینگ مجتمع مسکونى عنوان داشت که سرقت خودرو توسط 
همسر سابقش به نام «نسرین.ى» (متولد 1359) انجام شده و این 

مجتمع نیز در حقیقت محل سکونت مادر نسرین است.
در ادامه «نسرین.ى» توسط کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهى 
دستگیر اما منکر اظهارات و ادعاى شاکى مبنى بر طرح دوستى 
و نهایتًا اخاذى و سرقت از وى شد؛ در شرایطى که نسرین منکر 
هرگونه آشنایى خود با شاکى پرونده بود، کارآگاهان پایگاه دوم 
پلیس آگاهى با انجام اقدامات پلیسى به ویژه بهره گیرى از تصاویر 
دوربین هاى مداربسته موفق به شناسایى تصویر نسرین در داخل 

مغازه طالفروشى شاکى پرونده شدند.

در شرایطى که کذب بودن اظهارات «نسرین.ى» براى کارآگاهان 
پلیس آگاهى محرز شده بود، وى به ناچار لب به اعتراف گشود و 
به طراحى زورگیرى و اخاذى از شاکى با همدستى شوهر مادرش 

اعتراف کرد .
با شناسایى «جعفر. س» ( 50 ساله) به عنوان همدست نسرین، 
دســتگیرى او در دســتور کار قرار گرفت و نهایتــًا در مورخه 
1396/04/01 در اتوبان شهید ســتارى و در حالى که قصد فرار 
از دست کارآگاهان را داشت، طى یک تعقیب و گریز دستگیر شد 
و پس از انتقال به پایگاه دوم آگاهى و مواجهه حضورى با شاکى 

پرونده مورد شناسایى قرار گرفت .
سرهنگ کارآگاه سعدا...گزافى، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ، با اشــاره به اعتراف صریح دومین متهم پرونده به 
مشارکت در اخاذى و زورگیرى شاکى پرونده عنوان داشت: «با 
توجه به اعتراف صریح متهمین، قرار قانونى از ســوى بازپرس 
محترم پرونده صادر و تحقیقات تکمیلى از متهمین در دستور کار 

کارآگاهان قرار گرفت.»

برادر غیرتــى وقتى فهمید دوســت صمیمى اش به 
خواســتگارى خواهرش رفته با همدســتى دوستش 

درگیرى مرگبارى را رقم زد.
در جلســه رســیدگى به این پرونده که در شعبه دهم 
دادگاه کیفرى یک استان تهران و به ریاست محمد باقر 
قربان زاده و با حضور دو مستشــار تشــکیل شد ابتدا 

نماینده دادستان کیفرخواست را خواند.
او گفت: «"مهدى" و "مهرداد" 27 ساله متهم هستند 
بیست و چهارم شهریور 94 به دنبال درگیرى در گل تپه 
ورامین "حسین" 20 ساله را کشته اند. اکنون با توجه به 
مدرك هاى موجود در پرونده براى متهمان اشد مجازات 

مى خواهم.»
سپس پدر قربانى در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: «پسرم 
مدتى بود با مهرداد قهر کرده بود، اما او و دوستش مهدى 
آنقدر با گوشى موبایل پسرم تماس گرفتند تا او را از خانه 
بیرون کشیدند و کشــتند. من براى قاتل پسرم حکم 

قصاص مى خواهم.»
سپس مهدى پشت تریبون دفاع ایستاد و گفت: «مهرداد 
و حسین از سال ها پیش با هم دوست بودند اما از وقتى 
حسین به خواستگارى خواهر مهرداد رفت رابطه آنها با 
هم بد شد. مهرداد مى گفت او به خواهرش نظر داشته 
است. چند روز قبل از قتل نیز آنها با هم درگیر شده بودند 
تا اینکه ظهر بیست و چهارم شهریور 94 من و مهرداد 
سر کوچه ایســتاده بودیم که حســین و دوستش سر 
رسیدند و دعوا دوباره شروع شد.» وى ادامه داد: «من 
سعى داشتم به دعوا خاتمه دهم اما مهرداد ضربه هاى 
بعدى را با شمشیر به حسین زد که او جان سپرد.من در 
دعوا هیچ ضربه اى به مقتول نزدم و در اداره آگاهى به 
دروغ اعتراف کردم که ضربه کارى به قلب حسین را من 
زده بودم. مهرداد به من قول داده بود اگر قتل را گردن 
بگیرم رضایت اولیاى دم را برایم جلب مى کند. من اما 
حاال مى گویم بى گناهم.» سپس مهرداد در جایگاه ویژه 
ایستاد و گفت: «قبول دارم چند ضربه با شمشیر و چاقو 
به حسین زدم اما ضربه کارى را مهدى به قلب حسین 
وارد کرد. من قاتل حسین نیستم.»در پایان این جلسه 

زن جوان براى ادامه رابطه پنهانى با خواستگار سابق خواهرش، شوهرش هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.
را در خواب کشت.  پرونده این جنایت از اواخر سال 94 و به دنبال اعالم 
مرگ مشــکوك مرد جوانى در آپارتمانش واقع دریکى ازمحله هاى 
تهران، در دستوررســیدگى بازپرس کشیک قتل و کارآگاهان جنایى  

قرارگرفته بود.
 با توجه به شــکایت پدر و مادرمقتول، همســرش «آمنه» به عنوان 
مظنون اصلى قتل تحت بازجویى قرار  گرفت. اما این زن ابتدا وانمود 
کرد شوهرش به مرگ طبیعى جان سپرده اســت. اما چندى بعد و با 
اعالم نظریه قطعى پزشــکى قانونى رازجنایت فاش شد و زن جوان 
لب به اعتراف گشود و ادعا کرد به دستور مرد جوانى به نام «میکائیل» 

همسرش را کشته است. 
به دنبال این اظهارات، میکائیل نیز بازداشت شد اما دربازجویى ها منکر 
مشارکت درقتل شد ولى به رابطه پنهانى با زن جوان اعتراف کرد.با توجه 

به مدارك موجود در پرونده و بررسى پیامک هاى ارسال شده بین آمنه 
و مرد جوان، میکائیل با قرار وثیقه آزاد شد تا اینکه این زن ومرد در شعبه 
دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى محسن زالى و با 

حضور دو مستشار پاى میز محاکمه ایستادند.
در ابتداى این جلســه پدر و مادر «مهدى» براى عروسشان، قصاص 
خواستند. سپس آمنه 31ساله به دفاع ازخود پرداخت اما منکر شوهرکشى 
شد. او گفت: «من انگیزه اى براى کشتن شوهرم نداشتم و در اداره آگاهى 

تحت فشار  روانى به قتل اعتراف کردم.»
وى در پاسخ به سئوال قاضى دادگاه درباره رابطه پنهانى اش با میکائیل 
گفت: «من با میکائیل فقط به صورت پیامکــى در ارتباط بودم. چون 
همسرم توجه زیادى به من نداشت مى خواستم توجه او را جلب کنم. اما 

هیچ وقت او را به خانه مان دعوت نکردم.» 
میکائیل نیز دردفاع ازخود گفت: «آمنه همیشه دچار توهم بود و حاال هم 

با خیالپردازى هایش مرا گرفتار کرده است. او گاهى اوقات برایم پیامک 
مى فرستاد اما من به او اعتنا نمى کردم.» وى درباره نحوه آشنایى اش با 
آمنه هم گفت: «چند سال قبل خواستگار خواهر آمنه بودم. ما با هم قرار 
ازدواج گذاشته بودیم که متوجه شدم خواهرش قبًال یک بار عقد کرده 
است و طالق گرفته و این ماجرا را از من پنهان نگه داشته است. به همین 
خاطر رابطه ام را با خواهرش قطع کردم. اما بعد از چندین ماه آمنه به من 
پیامک داد و نسبت به من ابراز عالقه کرد. با آنکه جواب پیامک هایش 
را نمى دادم یک شب به من پیامک داد و گفت که مهدى را کشته است. 
با دیدن این پیامک شوکه شدم و دیگر پاسخ او را ندادم. ولى مدتى بعد 
از سوى پلیس بازداشت شدم.»  پس از پایان اظهارات متهمان پرونده، 
قضات دادگاه، زن جوان را به اتهام قتل عمد به قصاص ومرد جوان را به 
اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شالق محکوم کردند. این حکم ازسوى 

قضات دیوانعالى کشورنیزتأیید شد.

نقشه نسرین براى مرد طالفروش  چه کسى
قاتل اصلى است؟ 

آمنه شوهرش را کشت تا با خواستگار خواهرش ازدواج کند 

چندى پیش زنى به نــام «نیلوفر» با مراجعه به یکــى از کالنترى هاى پایتخت به 
کارآگاهان گفت: «امشب دو پسر 20 ساله زنگ در خانه ام را زدند. فکر کردم آشنا 
هســتند براى همین در را باز کردم اما آنها به زور وارد خانه ام شدند و پس از بستن 
دست و پایم، مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند. آنها از من فیلم تهیه کردند و با تهدید 

انتشار آن، تلفن همراهم را دزدیدند و متوارى شدند.»
با ثبت این شکایت، چهره نگارى از متهمان انجام شد و هر دوى آنها پس از چند روز 
دستگیر شدند. یکى از آنها در بازجویى ها گفت: «دو زن در طبقه پایین خانه شاکى 
زندگى مى کنند که با او اختالفات مالى دارند. آنها در ازاى مبلغى، من و دوســتم را 
اجیر کردند تا گوشى همراه شاکى را بدزدیم و اطالعات درونش را به دست آوریم. 
روز حادثه مقابل خانه شــاکى رفتیم و زنگ در خانه او را به صدا درآوردیم. او فکر 
کرد آشنا هستیم و در را باز کرد. وقتى داخل رفتیم، او را مورد آزار و اذیت قرار دادیم 

سپس متوارى شدیم.»
با ثبت این اعتراف، هر دو زن همسایه نیز شناسایى و به جرمشان در دادگاهى دیگر 
رسیدگى شد. سپس پرونده دو پسر جوان براى رسیدگى در اختیار شعبه هشتم دادگاه 

کیفرى استان تهران به ریاست قاضى حسین اصغرزاده قرار گرفت.
در جلسه دادگاه، شاکى درخواســت مجازات کرد ســپس هر دو متهم در جایگاه 
ایستادند و با رد وقوع تعرض گفتند: «آن روز وقتى وارد خانه شاکى شدیم با او ارتباط 

نامشروع برقرار کردیم اما این کار را به اجبار انجام ندادیم.»
در پایان دادگاه، شاکى نیز اظهارات هر دو متهم را تأیید کرد تا به این ترتیب، هر دو 

متهم به 99 ضربه شالق و یکسال تبعید محکوم شوند.

نیلوفر در خانه تنها بود که
 2 پسر داخل شدند 

2 برادر خطرناك که ســوار بر پیکانشان در کرمانشاه 
دست به اقدامات کثیف مى زدند دستگیر شدند.

 معاون اجتماعى پلیس استان کرمانشاه اظهار داشت: 
عوامل کالنترى تعاون هنگام گشتزنى در سطح حوزه 
استحفاظى به یک مورد زورگیرى با سالح سرد برخورد 

کرده و بالفاصله وارد عمل شدند.
سرهنگ محمدرضا آمویى با اشــاره به اینکه در این 
عملیات دو نفر دستگیر و یک نفر نیز متوارى شده است، 
ادامه داد: طبق اظهارات شاکى پرونده، سرنشینان یک 
پیکان مقابل خودروى وى توقف کرده و پس از سرقت 
اموال داخل خودرو، وى را با سالح سرد تهدید به قتل 

کرده اند.
وى گفت: بنا بر دستور مقام قضائى، چهره این دو متهم 
که برادر هستند جهت شناسایى در اختیار رسانه ها قرار 

گرفته است .

شنبه شب مورخ24 تیرماه ســال جارى وقوع یک 
درگیرى مقابل خانه اى واقع در خیابان مرتضوى به 

کالنترى 112 ابوسعید تهران اعالم شد.
با حضور مأموران در محــل و انجام تحقیقات اولیه 
مشــخص شــد درگیرى میان دو نفر به نام هاى 
«ابوالفضل»40 ساله و «تقى» 42 ساله که با یکدیگر 
نیز داراى رابطه خویشاوندى هستند به وقوع پیوسته 
که نهایتًا با دخالت مأموران درگیرى بین این دو نفر 

خاتمه پیدا کرد و تقى به خانه خود رفت.
با پایان درگیرى مأموران محــل را ترك کردند اما 
هنوز از محل حادثه فاصله زیادى پیدا نکرده بودند 
که به آنها اعالم شد که دقیقًا در همان مکان قبلى در 

خیابان مرتضوى، مجدداً درگیرى این بار شدیدترى 
از سر گرفته شده است. بالفاصله مأموران به محل 
مراجعه و این بار مشاهده کردند که ابوالفضل توسط 
تقى، برادر زنش مورد اصابت ضربــه چاقو از ناحیه 

سینه قرار گرفته است.
بالفاصله تقى توسط مأموران دستگیر و با توجه به 

شدت جراحت، ابوالفضل به بیمارستان منتقل شد.
در ســاعت یک بامداد یک شــنبه 25 تیــر 96 به 
کالنترى 112 ابوســعید اعالم شــد که ابوالفضل 
بر اثر شــدت ضربه وارده شــده به ناحیه حساس 
بدن جان باخــت که بالفاصله موضــوع به قاضى 
کشیک ویژه دادســراى امور جنایى و پلیس آگاهى

 اعالم شد.
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع قتل مد و به 
دستور بازپرس شعبه ششم دادســراى امور جنایى 
پرونده جهت رسیدگى در اختیار اداره ویژه قتل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر 
گفت: متهم پرونده در اعترافات اولیه عنوان داشته 
است که انگیزه درگیرى مجدد او با مقتول به واسطه 

فحاشى از سوى وى بوده است.

مردى که با جعل نام رئیس یکى از کالنترى هاى تهران، 
با تهدید ســرنگ آلوده به دنبال اخــاذى از پیرمردى بود 

ناکام ماند.
چند روز پیــش فردى بــا پلیس تماس گرفــت و براى 
دســتگیرى مردى که به جان پیرمردى افتاده بود کمک 

خواست.
مأموران براى نجات پیرمرد راهى محل درگیرى شدند. 
آنها با حضور در آنجا مشاهده کردند، اهالى، پیرمرد را نجات 
داده و در حال کتک زدن مرد جوان هستند. مردم به محض 

دیدن مأموران، او را تحویل پلیس دادند.
متهم بازداشت شده همراه شاکى به کالنترى منتقل شد. 
شاکى در جریان تحقیقات مى گفت مرد جوان اخاذ است، 

اما متهم جوان مدعى بود که اشتباهى دستگیر شده است.
همزمان با تشکیل پرونده قضائى در شعبه ششم بازپرسى 
دادســراى ناحیه 34 تهران، متهم و شــاکى براى ادامه 

تحقیقات به دادسرا منتقل شدند.
پیرمرد شاکى به قاضى پرونده گفت: «من اقامت آمریکا 
دارم و در رفت و آمد به ایران هســتم. فرزندانم در خارج 
ازکشور زندگى مى کنند. چند روز پیش زمانى که در خانه 
بودم مردى با تلفن همراهم تماس گرفت و مدعى شــد 
رئیس یکى از کالنترى  هاى شــمال تهران اســت. ابتدا 
حرف هایش را باور نکردم و  زمانى که به آن کالنترى زنگ 

زدم و نام رئیس کالنترى را جویا شدم، متوجه کذب بودن 
ادعاى وى شدم. ساعاتى بعد دوباره همان مرد تماس گرفت 
و مدعى شد، از تمام شرایط زندگى ام و اسرار خانواده ام با 
خبر است اگر به او پولى نپردازم، با پرونده سازى زندگى ام 

را نابود مى کند.»
شــاکى ادامه داد: «در تماس هاى بعدى تهدیدم کرد که 
باید سر قرار حاضر شــوم در غیر این صورت بالیى بر سر 
خانواده ام مى آورد. از ترس جانم بــه محل قرار در حوالى 
ولنجک رفتم. نیم ســاعتى که منتظر شدم مردى جوان 
به من نزدیک شد و کنارم نشســت. او مدعى بود، رئیس 
کالنترى است و تهدیدهاى قبلى اش را تکرار کرد. به زور 
از من پول خواست. زمانى که به او پول ندادم، سرنگى را از 
جیبش درآورد و به سمتم گرفت. او تهدیدم کرد اگر به او 
پول ندهم این ســرنگ آلوده را به من تزریق مى کند. 50 
هزار تومانى را که همراهم بود، به او دادم. آن مرد همچنان 
از من پول بیشترى مى خواستم. با هم درگیر شدیم و او در 
حال کتک زدن من بود تا پول بیشــترى بگیرد. با صداى 

فریادهایم مردم سر رسیدند و مرا نجات دادند.»
متهم جوان در تحقیقات گفت: «من پلیس نیستم. به طور 
اتفاقى یک روز که مسافر جابه جا مى کردم، همین پیرمرد را 
در خیابان دیدم که خودرویش خراب شده بود. او با راننده اى 
که براى تعمیر آمده بود، درباره شرایط زندگى اش و اینکه 

فرزندانش در خارج از کشور زندگى مى کنند، حرف مى زد. 
وقتى داشت تلفن خانه اش را به او مى داد، آن را یادداشت 
کردم. بعد از چند روز وسوسه شــدم از او اخاذى کنم که 
در اجراى نقشــه ام ناکام ماندم. نتوانستم با سرنگ آلوده 
از او اخاذى کنم. اشــتباه کردم و وسوسه پولدار شدن مرا 
گرفتارکرد.» براى متهم قرار قانونى صادر شد. تحقیقات 

تکمیلى از وى ادامه دارد.

2برادر خطرناك در کرمانشاه  تهدید و اخاذى با سرنگ آلوده از مسافر آمریکا قتل شوهرخواهر در نزاع شبانه 
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اپلیکیشن جى پى اس 
تناسب اندام اندروید

در چند سال اخیر، گوشى هاى هوشمند تا حدودى جاى 
لپ تاپ ها و کامپیوترهاى رومیزى را گرفته اند. غالب مردم 
همیشه یک گوشى هوشمند در دست یا جیبشان دارند و 
تمام کارهایشان را با آن انجام مى دهند؛ بنابراین، نیاز به 
ویدئو پروژکتورهایى که به گوشى هاى هوشمند متصل 
شوند نیز احساس شــد ZenBeam E۱Z .یکى از ویدئو 
پروژکتورهاى جیبى و به  تمام معنا همراهى اســت که با 
اســتفاده از درگاه USB به گوشى هاى اندرویدى متصل 

مى شود و ویدئو و عکس را براى شما پخش مى کند.
ZenBeam E1Z یــک ویدئوپروژکتور LED و کوچک 

جیبى اســت که ازطریق کابل HDMI و USB مى تواند 
به دستگاه هاى مختلفى متصل شــود و تصاویر را روى 
یک پرده یــا دیوار و پنل هاى مخصــوص نمایش حتى 
تلویزیون هاى بزرگ بیاندازد. اما به طور ویژه این محصول 
براى کارهــاى همراه و نمایش عکــس و ویدئو از روى 
دستگاه هاى همراهى مانند گوشى هاى هوشمند طراحى 
شــده اســت. هر فردى مى تواند به راحتى و در کمتر از 
چند ثانیه گوشــى تلفن همراه هوشــمند خود را به این 
ویدئوپروژکتور متصل و فیلم و تصاویر ذخیره شــده در 

گوشى  هوشمند را روى تلویزیون یا پرده مشاهده کند.
 ZenBeam E1Z براى دســتگاه هاى کنســول بازى، 
اســتیک کامپیوترها و مدیاســنترها نیز طراحى شده و 
درگاه HDMI/MHL آن اجازه مى دهد تصاویر از روى این 

دستگاه ها استریم و پخش شوند. 
این ویدئو پروژکتور با خروجى 150 لومنى و دقت نمایش 
تصاویر 854 در 480 پیکسلى اســت که به طور خودکار 
مى تواند تصاویر و دســتگاه هاى فول اچ دى را شناسایى 
و پخش کند. کنتراست تصاویر 3500:1 است و تصاویر 
منعکس شــده از این پروژکتور مى توانند تــا 120 اینچ 
بزرگ شوند. در فاصله یک مترى تصاویرى 32 اینچى به 
دست مى دهد، اما اگر تا حدود 4 متر دستگاه را عقب تر از 
تلویزیون یا پرده نمایش قرار دهید، تصاویرى 120 اینچى 
خواهید دید. باترى این دستگاه 6 هزار میلى آمپر ساعتى 
است که مى تواند تا 5 ســاعت نمایش فیلم و ویدئو شارژ 
داشته باشــد. در واقع، باید گفت یک پاوربانک همراه با 
این ویدئوپروژکتور اســت و مى شود گوشى هاى موبایل 

را هم شارژ کرد. 
وزن این دستگاه فقط 307 گرم اســت تا براى حمل در 
جیب و کیف زیاد سنگین نباشــد. اندازه آن نیز 83 در 29 
در 110 میلیمتر است؛ یعنى، از یک خودنویس کوچک تر 
است و به راحتى در دست جا مى گیرد. طراحى زیباى این 
ویدئو پروژکتور موجب شده تا نشان ها و امتیازهاى زیادى 
در جشــنواره هاى مختلف از سوى مؤسسه هاى معتبرى 
مانند Red Dot Design برنده شــود. طراحى دستگاه 
به گونه اى است که هم مى تواند روى سطوح تختى مانند 
میز و طاقچه قرار بگیرد و هم سه پایه هاى کوچکى تهیه 
کرد و ضمن قرار دادن ویدئوپروژکتور روى آن، تنظیمات 

صفحه نمایش خروجى را نیز کنترل و مدیریت کرد. 
 DLP یکى از فناورى هاى استفاده شــده در این دستگاه
IntelliBright نام دارد که قابلیت مدیریت و بهبود میزان 

روشنایى تصاویر در مودهاى مختلف را فراهم مى کند. در 
هنگامى که مى خواهید مصرف باترى کمتر باشد مى توان 
روشنایى تصاویر را تا 30 درصد کاهش داد و براى تصاویر 
فول اچ دى مى توان روشــنایى تصاویــر را تا 50 درصد 

افزایش داد. 
 Auto Keystone Correction فناورى دیگر این دستگاه
است که مى تواند به طور خودکار تصاویر را مستطیلى کامل 
یا زاویه دار تشخیص و نمایش دهد. دیگر کاربر نیاز ندارد 
براى هر فیلم یا تصاویر از ابتدا لنز و تنظیمات دستگاه را 
دستکارى کند و تصاویر به طور خودکار در بهترین حالت 

خروجى نمایش داده مى شوند. 
بلندگوى استفاده شده در این ویدئو پروژکتور 2 وات است، 
اما به فناورى سونیک مســتر اختصاصى ایسوس مجهز 
شده است تا بهترین صدا را پخش کند و حس یک سیستم 

نمایش خانگى را منتقل سازد. 
افرادى که دائم در حال جابه جایى یا مســافرت هستند یا 
افرادى که در طول روز چند بار جلسه دارند و باید مطالبى به 
دیگران نشان دهند و ارائه کنند، مشترى ویدئو پروژکتور 
ZenBeam E1Z خواهنــد بود. این دســتگاه همانند 

تلویزیونى در جیب شما ســت که مى توانــد در چند ثانیه 
نصب و راه اندازى شود.

تلویزیونى در جیب شما

رامین مشکاه

 امروزه بسیارى از برنامه هاى تلفن همراه کاربران را براى 
اســتفاده وادار به ثبت نام از طریق حساب هاى کاربرى 
شبکه هاى اجتماعى مى کنند و تالش مى کنند از این 
طریق اطالعات اضافى مانند ســن، تاریخ تولد، آدرس 

ایمیل وشماره تلفن آنها را به دست آورند.
این فرآیند اگر چه در گوشى هاى همراه به یک فرآیند 
عادى و متداول مبدل شده و اقدامات زمان بر براى تهیه 
حساب کاربرى و به خاطر سپردن کلمه عبورى جدید را 
حذف مى کند، اما جاسوسى برنامه هاى موبایلى از افراد 

را تسهیل مى کند.
توسعه دهندگان برنامه هاى موبایلى در سال هاى اخیر 
بارها تالش کرده اند تا به اطالعات ذخیره شده کاربران 
در برنامه هاى دیگر دسترســى یابند، بدون آنکه کاربر 
از آنها مطلع شود. بررســى جدید مؤسسه پلى تکنیک 
ویرجینیا ثابت کرده که هزاران برنامه موبایلى در فروشگاه 

پلى استور پس از نصب به اطالعات خصوصى کاربران 
دسترســى مى یابند و آنها را با برنامه هاى دیگر تلفن 

همراه به اشتراك مى گذارند.
از همین رو ثبت نــام در یک برنامــه موبایلى از طریق 
حساب کاربرى شــبکه اجتماعى به معناى تقدیم این 
اطالعات به طیف گســترده اى از افراد و شرکت هاى 

ثالث است.
کارشناسان امنیتى به کاربران توصیه مى کنند به منظور 
بررسى سوءاستفاده یا عدم استفاده از داده هاى خصوصى 
خود تعداد و ماهیت برنامه هاى موبایلى که به اطالعات 
شــبکه هاى اجتماعى آنها دسترســى دارند را کنترل 
Menu- کنند. بدین منظور کاربران فیســبوك از مسیر

Account settings->Apps< و کاربران گوگل پالس 
  +Menu->Account->Apps with Google  از مسیر

Sign in. اقدام مى کنند.

شرکت ال جى به طور رسمى از تبلت G Pad IV 8.0 رونمایى کرد. این تبلت از بدنه اى باریک و نمایشگرى 8 اینچى بهره 
مى برد و یک گزینه مناسب براى انجام کارهاى روزمره کاربران است. 

ال جى اغلب سعى مى کند که تبلت هاى سرى G Pad خود را با قیمتى مقرون به صرفه روانه بازار کند، از این رو عموماً این 
سرى از تبلت هاى ال جى مورد استقبال کاربران قرار مى گیرند. حال این شرکت کره اى از جدیدترین نسخه تبلت هایش 

با نام اختصاصى G Pad IV 8.0 رونمایى کرده و به زودى آن را در بازارهاى داخلى کشور کره جنوبى عرضه مى کند.
در حالى که فعًال اطالعات قطعى در مورد عرضه این تبلت در سایر بازارهاى جهانى منتشر نشده، پیش بینى مى کنیم 
 G Pad IV 8.0 که در آینده نزدیک تبلت
تحت قرارداد با اپراتورهــاى تى موبایل 
(T-Mobile) و اى تى اند تى (AT&T) در 

بازارهاى آمریکا هم عرضه شــود. قیمت 
تبلت G Pad IV 8.0 در کره معادل با 305 

دالر در نظر گرفته شده است.
تبلــت G Pad IV 8.0 ال جى از صفحه 
نمایشى 8 اینچى با وضوح تصویر 1920 
در 1080 پیکسل یا اصطالحًا فول اچ دى 
 (SoC) بهره  مى برد. سیستم روى چیپ
اسنپدراگون 435 کوالکام در آن به کار رفته 
و رم دستگاه 2 گیگابایتى است. همچنین 
ال جى از یک باترى 3000 میلى آمپر ساعتى براى تأمین انرژى مورد نیاز تبلت مذکور استفاده کرده است. بدنه تبلت 

مذکور 6,9 میلیمتر ضخامت داشته و وزن آن معادل با 290 گرم است.
دوربین اصلى و دوربین سلفى تبلت G Pad IV 8.0 هر دو از یک سنسور 5 مگاپیکسلى تشکیل مى شوند. حافظه داخلى 
دستگاه ظرفیت 32 گیگابایتى دارد و ال جى محصول را به شیار اتصال حافظه جانبى مجهز کرده است، پس کاربران 
عالقه مند با استفاده از رم مایکرو اس دى (Micro SD) قادر به افزایش فضاى ذخیره سازى اطالعات دستگاه مى شوند. 

سیستم عامل پیش فرض نصب و راه اندازى شده بر روى تبلت G Pad IV 8,0 هم اندروید 70 نوقاست.
قابلیت هاى اتصالى که تبلت نام برده شده از آنها پشتیبانى مى کند هم شامل بلوتوث GPS ،4.2، میراکست، واى فاى 

و شبکه ال تى اى (LTE) مى شود. 

طبق تازه ترین گزارش هایى که از سوى برخى منابع خبرى منتشر شده، ظاهراً شرکت ژاپنى سونى قصد دارد که پرچمدار 
جدید ش را با نام اختصاصى اکسپریا ایکس زد 1 (Sony Xperia XZ1) در نمایشگاه IFA 2017 معرفى کند. مشخصات 

فنى این گوشى در کنار نسخه کامپکت آن و یک گوشى دیگر امروز از سوى برخى منابع فاش شده است.
سونى در روز سى و یکم ماه آگوســت کنفرانس اختصاصى خود را براى نمایشــگاه IFA 2017 برگزار مى کند. طبق 
گزارش هاى اخیر، به نظر مى رسد که این شرکت ژاپنى دو گوشى اکسپریا ایکس زد 1 و اکسپریا ایکس زد 1 کامپکت را 

در جریان این کنفرانس معرفى خواهد کرد. 
گفته مى شــود که Sony G8341 همان 
گوشى اکســپریا ایکس زد 1 خواهد بود 
Sony G8841 گوشى اکسپریا ایکس زد 

1 کامپکت است. 
طبق شایعات گوشــى اکسپریا ایکس زد 
1 سونى از صفحه نمایشــى 5,2 اینچى 
با وضوح تصویر فــول اچ دى یا 1920 در 
1080 پیکسل بهره مند مى شود. در سمت 
مقابل نســخه کامپکت آن از نمایشگرى 
5,3 اینچى با وضوح مشابه یا اچ دى (1280 
در 720 پیکســل) بهره مند خواهد شــد. 
هر دو گوشى به تراشه اسنپدراگون 835 
کوالکام و رم 4 گیگابایتى مجهز مى شوند 
و احتماًال سیستم عامل اندروید 8 به طور پیش فرض بر روى آنها نصب و راه اندازى مى شود. باترى اکسپریا ایکس زد 1  
ظاهراً 3000 میلى آمپر ساعتى است و باترى اکسپریا ایکس زد 1  کامپکت احتماًال ظرفیت 2800 میلى آمپر ساعتى دارد.
برخى منابع خبرى مدعى هستند که عالوه بر این دو گوشى، سونى در جریان نمایشگاه IFA 2017 از یک گوشى دیگر 
با نام اکسپریا ایکس 1 (Sony Xperia X1) هم پرده بردارى مى کند که از نمایشگرى فول  اچ دى، تراشه اسنپدراگون 
660، رم 4 گیگابایتى و باترى 2800 میلى آمپر ساعتى بهره مند مى شود. بنابراین کامًال مشخص است که این گوشى 
یک محصول میان رده خواهد بود. همچنین گفته شده که هر سه گوشى نام برده شده از دوربین اصلى 19 مگاپیکسلى 
موشن آى (Motion Eye) بهره مند مى شوند که هم اکنون در گوشى اکســپریا ایکس زد پریمیوم از آن استفاده شده 
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امروزه یکى از پر استفاده ترین برنامه هاى
هــاى  پلیکیشــن  ا نــدام،  ا تناســب 
جى پى اس ورزشى مى باشند که امکانات 
مختلفى را در اختیــار کاربران خود قرار مى 

دهند. 
 FITAPP Running Walking Fitness

Premium Unlocked عنــوان یک جى 

پى اس ورزشى براى رسیدن به تناسب اندام 
در کوتاه ترین زمان ممکــن براى اندروید 
 FITAPP – مى باشد که توســط کمپانى
 Fitness Walking GPS & Running

App Company  منتشر شده است. 

یکى از برترین قابلیت هــاى این نرم افزار 
داشبورد و یا به عبارتى منو ورزشى است که 
به وسیله آن قادر خواهید بود به میزان کالرى 
مصرفى طى مســیر دسترسى داشته باشید 
و در هر زمانى مکان فعلــى خود را بر روى 
نقشه هاى گوگل مشــاهده کنید. مجموعه 
اى از ورزش هاى مختلف نظیر دو، دوچرخه 
سوارى، گلف، پیاده روى و... در این نرم افزار 
گنجانده شــده اند که براى هر کدام نحوه 
محاســبه کالرى و انرژى مصرفى متفاوت 
بوده و اطالعات گوناگونــى در هر ورزش 
به دست خواهید آورد. در هنگام استفاده از 
فیت اپ بهتر اســت از باز خوردهاى صوتى 
به کار رفته در آن غافل نشــوید تا بتوانید به 
راحتى و بدون نگاه کردن به صفحه نمایش 
مسیرهاى ورزشى خود را به آسانى ردیابى 

کنید. 

در ســال هاى اخیــر اســتفاده از وســایل آبــى 
باله دار(Hydrofoil) گسترش پیدا کرده است. 

قایق باله دار نوعى قایق اســت کــه در دو پهلوِى آن 
باله هایى نصب شده اســت. هنگامى که این قایق به 
سرعت الزم برســد و «نیروى برآ» که در اثر برخورد 
قایق با آب ایجاد مى شود، در آن کافى باشد، قایق به 
حالت باله ران(foilborne) درمى آید، یعنى بدنه قایق 
از آب جدا مى شــود و قایق بر روى باله هایش حرکت 

مى کند.
باله هاى هیدروفویل ها انواع مختلفى دارند. برخى از 
این باله ها براى حرکت در آب هاى آرام و برخى براى 

حرکت در آب هاى متالطم طراحى شده اند.
این تخته موج ســوارى نیز از این فناورى اســتفاده 
مى کند و قدرت آن با استفاده از کنترل بلوتوثى ضد آب 
تنظیم مى شود و باید براى کار کردن در دستان راکب

 باشد.
ســرعت این تخته که «اى فویل»(eFoil) نام دارد 
حدود 40 کیلومتر بر ساعت است و از ماه سپتامبر سال 
جارى میالدى با قیمت 12 هــزار دالر به بازار عرضه 

خواهد شد.
ابعاد این تخته ها در دو ســایز 168 در 71 ســانتیمتر 
و 152/5 در 63/5 سانتیمتر اســت که سایز بزرگ تر 
استاندارد بوده و سرعت حرکت و چرخش آن بیشتر و 

بهتر از نمونه کوچک تر است.
باترى این وسیله قابل جدا شــدن است و مى تواند با 
یک باترى دیگر تعویض شــود و قیمت آن سه هزار 
دالر است. توان مصرفى این باترى دوکیلووات است 
و حدود 2/5  ســاعت براى شارژ شــدن به زمان نیاز 
دارد و با حداکثر سرعت 20 تا 25 دقیقه قابل استفاده 

خواهد بود.

رونمایى از یک تخته موج سوارى الکتریکى

توییتر در تازه ترین اقدام خود براى مقابله با افراد مزاحم 
و ایجاد آرامش براى کاربرانش، قابلیت هاى جدیدى 
را به این شــبکه اجتماعى افزوده تا آنها بتوانند جلوى 
دریافت پیام اطالع رسانى از حساب هاى ناشناس را 

بگیرند.
توییتر تنظیمات فیلتر پیشرفته اى را اضافه کرده که به 
کاربران امکان مى دهد تا جلوى ارسال پیام هاى اطالع 
رسانى در مورد حســاب هاى کاربرى که تعقیبشان 
نمى کنند یا عالقه اى به دریافــت اطالعات در مورد 

آنها را ندارند، بگیرند.
کاربران از این طریق مى توانند محتواى کم کیفیت 
و بى کیفیت برخى حســاب هاى کاربرى را هم فیلتر 

کنند و با انتخاب و گزینش برخى کلیدواژه ها ارسال 
پیام هاى اطالع رســانى براى حساب کاربرى خود را 

محدود کنند.
یکى دیگر از قابلیت هــاى جالب تنظیمات جدید این 
اســت که کاربران مى توانند جلوى ارسال پیام هاى 
اطالع رسانى از حســاب هایى که فاقد تصویر کاربر 

هستند را هم بگیرند.
با افزایش استفاده از توییتر و فیســبوك براى ایجاد 
مزاحمت براى کاربران و ارســال انبوهى از پیام هاى 
ناخواسته، مدیران این شرکت ها چاره اى جز افزودن 
تنظیمات جدید به منظور جلوگیرى از آزار و اذیت افراد 

و حفظ حریم شخصى آنها نداشته اند.

Counter Terrorist 2 – Gun Strike بازى جدید و 
هیجان انگیر در سبک بازى هاى تفنگى و تیراندازى 
از استودیوى بازى سازى 8Square Games براى 
اندروید است که به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه 
شده و تا به امروز بیش از پنج میلیون بار توسط کاربران 
اندرویدى سراسر جهان دریافت شده و از پرطرفدارترین 

بازى هاى دسته بندى اکشن به شمار مى رود .
این بازى دقیقًا همانند بازى معروف کانتر ساخته شده 
اســت به طورى که محیط و مکان ها نیز دقیقًا کپى 
مکان هاى موجود در بازى کانتر است! شما به عنوان 
شخصیت اصلى و به صورت اول شخص، سالح هاى 
دلخواه تان را در دست مى گیرید و به نبرد با تروریست 

ها مى روید! در هر مرحله تعداد مشخص از تروریست 
ها وجود دارند که در نقشه با رنگ قرمز مشخص شده 
اند و شما باید به ســمت آنها حرکت کنید و با از بین 
بردن آنها مرحله را با پیروزى به اتمام برسانید و یکى از 
هیجان آورترین بازى هاى اکشن را تجربه کنید! کنترل 
کاراکتر و انجام کارهاى تیراندازى، نشانه گیرى، ریلود 
خشاب و... به صورت لمســى و با دکمه هاى موجود 
در صفحه نمایش صورت مــى پذیرد و مى توان نمره 
قابل قبولى را نیز به کنترلرهاى بازى داد! به طور کلى 
اگر از عالقه مندان به بازى  هاى اکشــن نظیر کانتر 
هستید به هیچ وجه Counter Terrorist 2 را از دست 

ندهید!

عرضه ابزار تازه براى رهایى از مزاحمان توییترى

بازى تیراندازى محبوب گان استریک اندروید 

تبلت باریک و مناسب براى کارهاى روزمره کاربران سونى پرچمدار جدیدش را به IFA 2017 مى آورد
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 شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور تامین نیروي انسانی مورد نیاز واحدهاي بهره برداري (نوبتکاري) خود از بین فارغ التحصیالن مرد واجد 
شرایط مطابق جدول زیر ازطریق برگزاري آزمون کتبی ، مصاحبه حضوري ، گزینش وطب کار درچهارچوب قانون کار وتامین اجتماعی تحت 

پوشش پیمانکار شخص ثالث دعوت به همکاري می نماید .

گرایشرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
کلیه گرایش هامهندسی شیمیکارشناسی
کلیه گرایش هامهندسی مکانیککارشناسی
کلیه گرایش هامهندسی برقکارشناسی
سخت افزار ، نرم افزار-فناوري اطالعاتمهندسی کامپیوترکارشناسی

شرایط عمومی داوطلبان :
1- تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران

2- التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
3- متدین به دین مبین اسالم ویا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

4- داشتن تندرستی وتوانایی کامل جسمانی و روانشناختی ونداشتن کوررنگی به تائید طب کاربهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان
5- عدم تعهدخدمت در دستگاههاي دولتی وغیردولتی

6- داوطلبان نباید بصورت رسمی یاپیمانی دراستخدام واحدهاي تابعه صنعت نفت باشند 
7- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه ویاکارت معافیت دائم غیرپزشکی

8-نداشتن سوءپیشینه کیفري به تائید مراجع ذیصالح وعدم اشتهار به فساد اخالقی واعتیاد به مواد مخدر

شرایط اختصاصی داوطلبان :
1 – داشتن مدرك تحصیلی در رشته هاي مهندسی (شیمی ، مکانیک ، برق و کامپیوتر )

2- حداقل معدل براي داوطلبان 13 می باشد .
3-حداکثر سن داوطلبان 30 سال که مدت زمان سربازي به آن اضافه می شود .

نحوه ثبت نام :
متقاضیان ثبت نام درآزمون جذب الزم است ازتاریخ 96/05/01 لغایت 96/05/13 به نشانی اینترنتیwww.eorcazmoon.ir مراجعه 

ونسبت به ثبت نام اقدام نمایند .
مدارك مورد نیاز :

1- تکمیل فرم الکترونیکی تقاضاي ثبت نام (در سایت موجود می باشد.)
2- اسکن مدارك تحصیلی منطبق باشرایط آگهی جذب

3- اسکن صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات ، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود) .
4- اسکن پشت و روي کارت ملی

5- اسکن پشت و روي کارت پایان خدمت نظام وظیفه یامعافیت دائم غیرپزشکی
6- اسکن عکس 4×3 جدید (با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام)

7-اسکن کارت ایثارگري (درصورت وجود)
8- پرداخت الکترونیکی مبلغ یکصد وپنجاه (000ر150 ) هزار ریال بابت ثبت نام وشرکت درآزمون کتبی ازطریق سامانه ثبت نام (الزم به  

ذکراست هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی عودت داده نخواهد شد) .
تاریخ آزمون و زمان توزیع کارت ورود به جلسه :

تاریخ آزمون 24/ 96/06 می باشد .
متقاضیان جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون باید درتاریخ 96/06/20 با مراجعه به سایت www.eorcazmoon.ir نسبت به پرینت 

کارت ورود به آزمون اقدام نمایند .
مکان برگزاري آزمون دانشگاه اصفهان بوده ومحل دقیق آزمون براي هرفرد درکارت ورود به جلسه قیدخواهد شد .

مواد آزمون :
مواد آزمونعنوان رشته
1- ادبیات فارسی 2-  زبان انگلیسی3-  معارف اسالمی 4-  اطالعات رایانه 5-  هوش واستعداددروس عمومی

دروس تخصصی مهندسی 
1-  ریاضی 2- فیزیک3- شیمی 4-  ترمودینامیک 5- مکانیک سیاالت 6-  انتقال حرارت وانتقالشیمی

دروس تخصصی مهندسی 
مکانیک

1-ریاضی 2-فیزیک 3- استاتیک 4- مقاومت مصالح 5- مکانیک سیاالت 6- ترمودینامیک و انتقال 
حرارت

دروس تخصصی مهندسی برق
1–  ریاضی2-فیزیک 3-مدارهاي الکتریکی(مدار1 و مدار2)  4- الکترونیک(آنالوگ ، دیجیتال و 

الکترونیک صنعتی ) 5- کنترل (کنترل خطی ، کنترل صنعتی ) 6- قدرت (بررسی سیستم هاي قدرت 
یک ، ماشین هاي الکتریکی2 و 1)

دروس تخصصی مهندسی 
کامپیوتر

1-  ریاضی2- فیزیک 3-معماري کامپیوتر ومدار منطقی 4- شبکه هاي کامپیوتري5- ساختمان 
داده والگوریتم6 - سیستم عامل

تبصره : اقلیت هاي مذهبی ازپاسخگویی به سئواالت معارف اسالمی معاف بوده وامتیاز آن درسایر مواد آزمون عمومی توزیع خواهد شد .

تذکرات بسیار مهم :
1- داوطلبان جهت آگاهی ازهمه مراحل جذب ،آزمون و تاریخ مراحل فوق به صورت مستمر به سایت www.eorcazmoon.ir مراجعه نمایند .
2- درهرمرحله ازجذب چنانچه محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی باشد ، ازانجام مراحل بعدي محروم 

می شود و هزینه ثبت نام مسترد نخواهد شد
3- به مدارك ناقص یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4- به مدارك تحصیلی باالتر از مدارك مندرج دراطالعیه ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5-با توجه به اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است امکان انتقال جذب شدگان به سایر واحدهاي نفتی دیگر 

و یا ارگانهاي دولتی یا تبدیل وضعیت آنان از قراردادي به رسمی وجود ندارد .
6- شرکت تعهدي درقبال اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت .

7- سرویس دهی وایاب وذهاب پذیرفته شدگان درمحدوده فعلی سرویس هاي ایاب وذهاب شرکت می باشد .

آگهی جذب نیروي انسانی شرکت پاالیش نفت اصفهان (سهامی عام)

روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان

دانشــگاه هنر اصفهان در نظر دارد انجام امــور پخت و توزیع غذاى دانشــجویى خود را از 
طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد الشــرایط با ســابقه فعالیت در ایــن امور به مدت 
نه مــاه تحصیلى واگذار نمایــد. متقاضیان مى تواننــد جهت آگاهى از شــرایط مناقصه و 
دریافت اســناد و مدارك از تاریخ 96/5/1 لغایــت 96/5/4 از ســاعت 10 لغایت 12 ظهر به 
امور حقوقى و قراردادهاى دانشــگاه هنــر مراجعه نمایند. (هزینه آگهــى از برنده دریافت 

مى شود).

آگهى مناقصه عمومى

م الف: 62067دانشگاه هنر اصفهان

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تجارى و صنعتى

ھا ن  ت ا ش  ر پاال  
ی عام) ھا )


