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آب معدنى جلوى مغازه ها را نخریدخطر کمبود گوشت قرمز اعتیاد در سایه طرح وزارت بهداشت!رویارویى علنى کارگزاران با محمدرضا عارف آزمون بزرگ «شهردار اصفهان» در ایستگاه چپ و راست سالمتاقتصاداجتماع استان
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قتل جوان به بهانه
 شوخى هاى ناراحت کننده 

ارائه فهرست 30 نفره 
زنان توانمند به روحانى

 مستأجران 
مستأصل هستند

داستان تکرارى 
تاکسى هاى آنالین 

در اصفهان

قنادى ها شیرینى را بدون 
احتساب جعبه بفروشند

پا برهنه سر کالس درس
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گزارشى از یک مدرسه که در فقر کامل دانش آموزانش همچنان سرپاست

جهان نما

قدرت موشکى 
ایران

 قابل معامله 
نیست

2

رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح، قدرت موشکى 
ایران را دفاعى و غیر قابل مذاکره و معامله 
دانست و گفت: همردیف شمردن سپاه با 

گروه هاى تروریستى و اعمال تحریم هاى 
مشابه، ریسک بزرگى براى آمریکایى ها 

و پایگاه ها و نیروهاى آنها در 
منطقه است.سردار سرلشکر 

پاسدار محمد باقرى تأکید 
کرد: منطقه کشش 
جنگ ها و تنش ...

مدیرکل فنى امور مستمرى هاى 
سازمان تأمین اجتماعى گفت: 
میزان مستمرى بازنشستگان 
طبق بخشنامه جدید و صادر 

شده، براساس دو سال آخر 
بیمه پردازى تعیین 

شد.محمدعلى 
جنانى اظهار داشت: 
براساس ماده 31 ... 
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اعالم مبناى 
محاسبه 
مستمرى 
بازنشستگان 

درخواست  
هواداران 
سپاهان 
براى 
حضور نیکو

3

رس س ر بر پ

تدرخواستدرخواست   و تور ا خ اد تخ ا خ د
نهوادارانهواداران  ر انوو ادا اه ا ادارانا ه
نسپاهانسپاهان  ااهانپپ اهانا س
اىابراى  ىبراىب بر
نیکوحضور نیکو وکحضور ی کو ن نیکوحض حضور

پس از آنکه مجرى نشست خبرى 
اخیر سرمربى از «زالتکو کرانچار» 

خواست تا هر طور شده شرایط حضور 
پسرش(«نیکو کرانچار» ستاره فوتبال 

کرواسى) را در این کشور فراهم کند، 
حاال هواداران سپاهان هم 

درخواست هاى زیادى براى حضور 
ستاره سابق تاتنهام و تیم ملى کرواسى 

در اصفهان دارند.
البته کرانچار در آن نشست اعالم کرد 

فرزندش با پایان دوران مصدومیت 
تحت قرارداد باشگاه گالسکو رنجرز 

است و باید دید که براى آینده چه 
تصمیمى مى گیرد. برخى مدیران 

باشگاه سپاهان هم بالفاصله پس از آن 
نشست در گفتگوهایى اعالم کردند که 

نیکو با گالسکو قرارداد دارد و حضور وى 
در لیگ ایران حداقل براى امسال 

میسر نیست، اما ...

استاندار، گرد و خاك هفته پیش در آسمان اصفهان را «پدیده نوظهور و غیر منتظره»  توصیف کرد

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى احداث ساختمانفراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى احداث ساختمان
شعبه فریدنشعبه فریدن

مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهانحسین امیرى – شهردار شاهین شهر

نوبت اولچاپ اول

شهردارى شاهین شهر بر اساس مصوبه شوراى محترم  اسالمى شهر به شــماره 1076 /ش مورخ 96/4/17 و به استناد مجوز شماره 95/38974/د 
مورخه 96/3/27 هیأ ت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین کنار خیابانى(حاشیه گذار) واقع در ضلع شرقى بلوار شهید 
منتظرى بعد از شهرك میالد و ضلع جنوبى بلوار امام خمینى(ره) حدفاصل پل شهداى گرگاب و میدان سمبلیک، مجاور محله بانک استان را از طریق 

سرمایه گذارى و ساخت به روش B.O.L.T اقدام نماید.
لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك پروژه را از دفتر  طرح، برنامه و سرمایه گذارى شــهردارى شاهین شهر واقع در میدان فاطمیه ساختمان 

نگارستان طبقه دوم به شماره تماس 45233567-031 دریافت نمایند.
- متقاضیان مى بایست پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 96/5/12 به دبیرخانه محرمانه شهردارى شاهین شهر تسلیم 

نمایند.
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است.

مدیریت شعب  بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد  مناقصه عمومى یک مرحله اى احداث ساختمان شعبه فریدن  به شماره 
200963560000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى  دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهدشد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى 
،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه تاریخ 96/4/24 مى باشد.
احداث پیمانکارى واجد صالحیت واگذار نماید.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 96/4/31
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد تا ساعت 10:00 روز پنجشنبه تاریخ 96/5/12

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 10:00 روز یکشنبه تاریخ 96/5/15
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه و ارائه پاکت هاى الف :

آدرس اصفهان خیابان مطهرى و تلفن 32331030
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس :02127313131                                   دفتر ثبت نام:8593768 و88969737
دفتر ثبت نام استان اصفهان: خیابان 22 بهمن –مجتمع ادارى امیر کبیر –سازمان صنعت و معدن و تجارت 5-32645870 داخلى 3296
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر اســتانها ،  درسایت ســامانه(www.setadiran ) بخش "ثبت نام /پروفایل تامین کننده /

مناقصه گر " موجود است.

مساحت آدرس محل پروژهنام پروژهردیف
عرصه(مترمربع)

مدت زمان 
اجراى 
پروژه

آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

نوع 
مشارکت

1
پمپ بنزین کنار 

خیابانى
(حاشیه گذار)

ضلع شرقى بلوار شهید منتظرى بعد از 
شهرك میالد و ضلع جنوبى بلوار امام 

خمینى(ره) حدفاصل پل شهداى گرگاب و 
میدان سمبلیک، مجاور محله بانک استان

حدود 480 
45 روزمترمربع

زمین و 
عوارض 
شهردارى

طراحى و 
ساخت و 
تجهیز

B.O.L.T

آگهى فراخوان عمومىآگهى فراخوان عمومى
انتخاب سرمایه گذارانتخاب سرمایه گذار

(نوبت اول)(نوبت اول)

م الف:61387

تجدید آگهى مناقصه عمومىتجدید آگهى مناقصه عمومى

جواد جمالى – شهردار زرین شهر

نوبت دوم

شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1396 
خود در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات احداث شبکه برق فاز اول 
شهرك مشاغل شهرى با اعتبار اولیه 15,000,000,000 ریال از طریق 
مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا از  متقاضیان واجد شرایط دعوت 
بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 1396/5/3 به شهردارى 

زرین شهر مراجعه نمایند. 

آگهى تجدید مزایده نوبت دومآگهى تجدید مزایده نوبت دوم

محسن جوادى – شهردار چرمهین 

چاپ اول
شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 96/4/115 مورخ 96/03/31 شوراى محترم اسالمى  شهر و به موجب ماده 13 
آیین نامه مالى شهردارى در نظر دارد تعداد 4 قطعه زمین پالك خود را واقع در چرمهین – بلوار آبشار با کاربرى تجارى به 
اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط و فعال از طریق مزایده طبق نظر کارشناسى با قیمت پایه به شرح جدول زیر به 
فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز یک شنبه مورخ 96/05/08 به واحد امور قراردادهاى 
شهردارى مراجعه و اسناد شــرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/05/09 به دبیرخانه 

محرمانه(حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده در مزایده خواهد بود. 

قیمت کل پایه پالك بهاى پایه هر مترمربع به ریالمتراژ پالكشماره پالكردیف
به ریال

111134/607,550,0001,016,230,000
212131/207,500,000984,000,000
314150/807,450,0001,123,460,000
415149/507,400,0001,106,300,000

نبود نظارت، عامل اصلى
 رشد کاذب نرخ اجاره بها
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حسن معجونى در «خوك» 

 هشدار بزرگ از سمت سمنان

12
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نایب رئیس نخســت فراکســیون زنان مجلس شوراى 
اســالمى با اشــاره به اینکه جامعه زنان هرگز به دنبال 
سهم خواهى از دولت نبوده، بر بازتاب مثبت حضور زنان 
در کابینه در سطوح داخلى و بین المللى تأکید کرد و گفت: 
انتظار مى رود روحانــى فرصت حضور زنــان در کابینه 

دوازدهم را فراهم کند
ســیده فاطمه ذوالقدر در گفتگو با ایلنا، با اشاره به ادامه 
رایزنى ها در مسیر تشــکیل کابینه دوازدهم، به شایعات 
مربوط به عدم حضور زنان در دولت بعد واکنش نشان داد 
و گفت: هنوز هیچ خبر موثق و قطعى درباره نحوه چینش 
کابینه و همچنین بحث حضور زنــان در دولت بعد وجود 

ندارد و آنچه مطرح مى شود، صرفاً در حد گمانه زنى است.
او گفت: جامعه زنان هرگز به دنبال سهم خواهى از دولت 
نبوده اما باتوجه به حمایت ویژه از آقاى روحانى، بالفاصله 
پس از انتخابات درخواســت خود را مبنى بر اســتفاده از 
ظرفیت زنان توانمند در پست هاى مدیریتى دولت دوازدهم 

مطرح کرده بودیم.
ذوالقدر در عین حال تصریح کرد: به نظر ما زنان توانمند 
بسیارى براى تصدى پست هاى مهم مدیریتى حضور دارند 
و لیستى حدوداً 30 نفره نیز به رئیس جمهورى تقدیم شده 
اســت و اینکه زنان بتوانند در کابینه حضور داشته باشند، 

مطالبه مهم جامعه زنان است.

رئیس ســتاد کل نیروهاى مسلح، قدرت موشکى ایران 
را دفاعى و غیر قابل مذاکره و معامله دانســت و گفت: 
همردیف شمردن سپاه با گروه هاى تروریستى و اعمال 
تحریم هاى مشابه، ریسک بزرگى براى آمریکایى ها و 

پایگاه ها و نیروهاى آنها در منطقه است.
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقرى تأکید کرد: منطقه 
کشش جنگ ها و تنش هاى دیگر را ندارد و قطعًا بروز 
هر درگیرى جدید پــاى بدخواهان و متجــاوزان را به 
منطقه خواهد کشاند و این در حالى است که کشورهاى 
منطقه خود به خوبى ظرفیت الزم براى حل معضالت و 
اختالفات را دارا هستند و نیاز به دخالت قدرت هاى سلطه 

گر فرامنطقه اى ندارند.
وى تصریح کرد: همردیف شــمردن سپاه با گروه هاى 
تروریستى و جارى کردن تحریم هاى مشابه آنان براى 
سپاه ریسک بزرگى براى آمریکا و پایگاه ها و نیروهاى 

مستقر آنها در منطقه است.
رئیس ســتاد کل نیروهاى مسلح با اشــاره به توصیه 
مجامع قانونگذارى آمریکا براى در نظر گرفتن احتیاط و 
عمق بیشتر نسبت به تصمیم گیرى در خصوص اعمال 
تحریم هاى جدید علیه ایران تأکید کرد: قدرت موشکى 
جمهورى اسالمى ایران دفاعى است و هرگز قابل معامله 

و مذاکره در هیچ سطحى نیست.

ارائه فهرست 30 نفره 
زنان توانمند به روحانى 

قدرت موشکى ایران
 قابل معامله نیست

اعتصاب غذاي بقایی 
  آریا | محمــود احمــدي نــژاد بــا صــدور

 اطالعیه اي، از اعتصاب غذاي حمید بقایی در زندان ابراز 
نگرانی و تأکید کرد مسئولیت هرگونه آسیبی به سالمتی 
وى برعهده مسئوالن دستگاه قضائی است. احمدى نژاد 
در اطالعیه خود نوشته از آنجا که بقایى راه دیگري براي 
اعتراض به بی عدالتی فراروي خود نمی بیند ، توصیه هاي 
اینجانب و دیگر دوستان جهت شکستن این اعتصاب ، در 

اراده و تصمیم ایشان بی تأثیر بوده است.

فرهاد رهبر 
چگونه رئیس شد؟

  آنا| على اکبر والیتى رئیس هیئت مؤســس و 
هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى در ارتباط با انتخاب 
فرهاد رهبر به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسالمى گفت: 
روز یک شنبه با در خواست قبلى چهار نفر از اعضاى هیئت 
امنا، جلسه فوق العاده این هیئت تشکیل و درباره رئیس 
آینده دانشگاه آزاد اسالمى بحث شد.افراد مختلفى مورد 
گفتگو قرار گرفتند و در نهایت بر اساس اتفاق آراء، فرهاد 
رهبر به عنوان رئیس پیشنهادى به شورایعالى انقالب 

فرهنگى معرفى شد. 

توطئه نوبل ریاضیات!
   خبر آنالین | روزنامه اطالعات در یادداشتى 
نوشت: «وقتى خانم مریم میرزاخانى در سال 2014 مدال 
نوبل ریاضیات را دریافت کرد... صدا و سیما در حد خبر 
آب و هواى کشور، خیلى کوتاه از آن عبور کرد، آن هم نه 
در همه شبکه ها و بخش هاى خبرى! اما جالب تر از آن 
روزنامه اى بود که این جایزه را با جوایز ســینمایى براى 
فیلمسازان ایرانى مقایســه کرده بود که بوى "توطئه" 
مى داد و البته که در آمریــکا که محل زندگى و تدریس 
خانم میرزاخانى بود از نــگاه آن روزنامه همه چیز بوى 
توطئه مى دهد، مى خواهد همبرگر آمریکایى باشــد یا 

جایزه نوبل ریاضى و یا...!»

ان شاءا... برجام را پاره کند
  انتخاب | صالحى رئیس سازمان انرژى اتمى 
خطاب به مخالفان برجام گفت: برجام را منصفانه ارزیابى 
کنیم نه آرزومندانه. ان شاءا... ترامپ برجام را پاره کند تا 
بفهمیم به کجا خواهیم رسید. سئوالى که مطرح مى شود 
این است؛ چه کار باید مى کردیم تا آمریکایى ها بیایند و 

عذر خواهى کنند و تحریم ها برداشته شود؟

بى حجابى 
نشانه بى شخصیتى است

  ایرنا | نماینده ولى فقیه در سوریه گفت: ارزش 
یک زن به حیاى اوست و بى حجابى نشانه بى حیایى، 
بى عقلى، بى دینى و بى شــخصیتى وى مى باشــد. 
حجت االسالم و المسلمین سید ابوالفضل طباطبایى 
اشکذرى افزود: حجاب در اصالح جامعه نیز مؤثر بوده  و 

حکمت هاى بسیار در آن نهفته است.

بازداشت
 25 زن خارجى داعشى 

نیروهــاى    خبرگزارى صدا و سیما | 
امنیتى عراق 25 زن عضو داعش را که در تونل زیر زمینى 
در بخش قدیمى موصل پنهان شــده بودند، بازداشت 
کردند.سه تن از این زنان تبعه ترکیه، پنج تن تبعه آلمان ، 

سه تن تبعه کانادا و سه تن تبعه روسیه هستند.

توقف صدور مجوز کنسرت 
با وجود اینکه از نظر قانونى، کنسرت بانوان    ایلنا |
براى بانوان هیچ منعى ندارد و ادارات ارشــاد در سراسر 
کشور موظف به صدور اجازه چنین اجراهایى هستند اما 
عمًال تنها در تهران و سنندج چنین اتفاقى روى مى دهد. 
جالب است بدانید مدیرکل اداره ارشاد سنندج و اداره ارشاد 
کرمانشاه یک نفر است و  او مجوز اجراى کنسرت بانوان 
در سنندج را صادر مى کند اما مجوز اجراى همین کنسرت 

را در کرمانشاه نمى دهد!

توئیتر

رئیس مؤسسه آموزشى و پژوهشــى امام خمینى (ره) 
گفت: عده اى شوق زیادى به لبخندى از جانب مسئول 
آمریکایى دارند، همان مســئولى که خوِد مردم آمریکا، 
صراحتاً مى گویند که دیوانه است و خجالت مى کشند که 

وى رئیس جمهورشان است.
به گزارش انتخاب، آیت ا... مصباح یزدى در دیدار جمعى 
از مدیران ارشد ناجا افزود: بسیارى از مردم، ارزش ها را دو 
قسم مى دانند، ارزش هاى دینى و ارزش هاى اجتماعى که 
ارزش هاى دینى همان نماز و قرآن و عبادت هاى فردى 
اســت و ارزش هاى اجتماعى که در نگاه آنها، ربطى به 
ارزش هاى دینى هم ندارد یعنى چگونه در جامعه زندگى 
کنیم که بتوانیم بهتر منافع مادى مان را تأمین کنیم و این 

یعنى تفکیک دین از سیاست.
استاد حوزه خاطرنشان کرد: اگر فردى با چنین تفکرى 
مســئول هم بشــود، مى گوید دغدغه آخرت نداشــته 
باشــید، باید فکر شــکم مردم بود و ما باید تحریم ها را 
برداریم، چراکه از نگاه آنها، دستگاه دین و سیاست جدا 
از یکدیگرند، مسئول دستگاه دین که جز نماز و عبادات 
فردى نیست روحانیون هستند و مسئول دستگاه سیاست 

نیز سیاستمداران هستند و این دو ربطى به هم ندارند.
آیت ا... مصباح یزدى با اشــاره به اینکه براســاس نگاه 

اسالم، تفکیکى بین دین و سیاســت وجود ندارد اصل 
تکالیف و حقوق از خداســت، ادامه داد: در اسالم، فقط 
خدا حق قانونگذارى دارد و قانون نیز تنها این دنیا را در 
نظر نمى گیرد، بلکه زندگى ابدى انسان ها را هم مدنظر 

قرار مى دهد.
وى ادامه داد: کســانى که اســالم و اهل بیــت (ع) و 
مخصوصًا مبانى فکر امــام(ره) و ارزش هاى انقالب را 
پذیرفته اند، به الزمه آن، یعنى عدم جدایى سیاســت و 
دین نیز باور دارند. البته ارزش هاى انقالب چیزى جدید 
و وراى دین نیست، بلکه همان اسالم است که احکام آن 
فراموش شده بود و امام(ره) با هشدارهایش و نهضتش 

آن را احیا  کرد. 

  فارس| تنها چند روز از تعطیالت فروردین ســال 
جارى گذشــته بود که خبرى مبنى بر احضار و تحقیق از 
حسین فریدون بر سر زبان ها افتاد. چندى گذشت تا اینکه 
پنج روز مانده به برگزارى انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهورى، سخنگوى قوه قضائیه در مصاحبه اى عنوان کرد 
که برخى ها تهدیده کرده اند که اگر فالن آقا احضار شــود 

جنگ به راه خواهد افتاد.
این موضوع در اذهان ماند تا اینکه روز یک شنبه هفته جارى 
محسنى اژه اى در نشست خبرى خود در پاسخ به سئ والى به 
تحقیق از حســین فریدون اذعان و عنوان کرد این فرد روز 
شنبه همین هفته به دلیل عدم تأمین قرار صادره به زندان 

معرفى شده است.
اما یکى از نکات مهم این اســت که مشــخص شود براى 
حسین فریدون برادر رئیس جمهور چه میزان وثیقه در نظر 
گرفته شده است که این فرد نتوانسته آن را تودیع کند. برخى 
منابع مطلع مدعى اند با توجه به حجم اتهام، قرار صادر شده از 
سوى شعبه رسیدگى کننده چیزى در حدود 50 تا 60 میلیارد 
تومان خواهد بود. در همین حال گفته شده حسین فریدون 
که دیروز دوشنبه براى ادامه تحقیق درخصوص پرونده اش 
به دادسراى تهران برده شــده بود پس از ساعتى به دلیل 
مشکالت جسمانى با یک دســتگاه آمبوالنس اورژانس 

از آنجا خارج شد.

ســخنگوى کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس شــوراى اســالمى با تأکید بر اینکــه «رژیم 
صهیونیستى نقش مؤثرى در ایجاد بحران آب در منطقه 
دارد» گفت کــه با توجه به وارد شــدن لطمه از اجراى 
پروژه «گاپ» به کشــورهاى عراق، ســوریه و ایران، 

دستگاه دیپلماسى باید در این باره ورود پیدا کند.
حسین نقوى حسینى در گفتگو با ایسنا با اشاره به پروژه 
آبى گاپ در ترکیه گفت: پیش بینى ما این است که در 
آینده بحران آب به بحران جدى بشرى تبدیل شود که 

باید براى  آن فکر شود.
وى افزود: اگر از رودخانه هاى مرزى بدون محاســبه 
بهره بردارى شود با خشک شدن مناطق اطراف، بحران 
به وجود مى آید. مثًال در تاریخ هزار ســال گذشــته دو 
رودخانه هیرمند در شــرق و رودخانه دجله و فرات در 
جنوب غرب ایران با مشــخصات آبى وجود داشتند که 
اخیراً برخى از همسایگان بدون هماهنگى با کشورهایى 
که از این رودخانه حقابه دارند و طى قرن ها از آن سیراب 
شده اند بهره بردارى کرده و با برنامه ریزى سد بسته اند 
تا آب را متوقف کنند که در این کار رژیم صهیونیستى 
نقش مؤثرى دارد چون به دنبــال ایجاد بحران آب در 

منطقه است.
ســخنگوى کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس شوراى اسالمى توضیح داد:  رژیم صهیونیستى 

به دلیل قرار گرفتن در کنار مدیترانه مشکل آب ندارد. 
این سایر کشورهاى منطقه هستند که از دجله و فرات 
بهره مند مى شــوند و قطعًا در خروج گاپ نقش مؤثرى 
دارند و باید از لحاظ سرمایه گذارى و طرحى نقش ایفا 
کنند. قطعاً این پروژه به کشورهاى عراق، سوریه و ایران 
لطمه مى زند و ملت ها را از یک حقابه تاریخى محروم 

خواهد کرد.
وى در پایان گفت:  انتظار مى رود دستگاه دیپلماسى به 
موضوع پروژه گاپ ورود پیدا کند و با برقرارى تعامالت 
و گفتگوهاى الزم این موضوع را مورد بررسى قرار دهد 
چون در حوزه امنیتى قرار دارد  و باید در سطوح باالتر نیز 

مورد بحث قرار گیرد.

  عصر ایران| خبر بازداشت برادر رئیس جمهور 
همچون بمبى در رســانه ها منفجر شد و همه  نگاه ها به 
سمت اوین چرخید. بسیارى منتظر بودند و البته هستند 
تا ببینند روحانى چه واکنشى به بازداشت برادرش نشان 

مى دهد.
روحانى را نمى دانیم اما ما به عنوان جامعه ایرانى باید از 
این بازداشت و بازداشت هایى از این قبیل استقبال کنیم. 
اگر برادر رئیس جمهور تخلفى انجام داده و از جایگاهى 
که در آن بوده سوءاســتفاده کرده باید با او برخورد شود. 
حسین فریدون هیچ تفاوتى با یک شهروند عادى ندارد. 
نمى شــود چون او برادر رئیس جمهور است به راحتى از 
جرم احتمالى فریدون چشم پوشى کرد. نه تنها فریدون 
بلکه تمام کسانى که در جمهورى اسالمى مسئولیت دارند 
باید بدانند که در برابر قانون پاســخگو هستند. خواست 
مردم این است که متخلفین در هر مقامى که هستند حتى 
اگر در جایگاه رئیس یک قوه نیز باید با آنها برخورد شود.

باید از قوه قضائیه در این زمینه حمایت کرد. هرکســى 
در این کشور مرتکب خالف شــد حاال مى خواهد برادر 
رئیس جمهور باشد یا برادر رئیس مجلس یا برادر هر مقام 
دیگرى باید با او برخورد کرد. برخورد با کســانى که در 
جایگاه هاى مدیریتى در کشور قرار دارند باعث مى شود 

اعتماد مردم به نظام دوچندان شود.
اما نکته اى کــه در این میان باید بــه آن توجه کرد این 
معناست که نباید در برخورد با مفســدان اقتصادى و یا 
سیاسى تبعیض قائل شــد. نباید مردم تصور کنند که در 
برخورد با متهمان، سیاسى کارى مى شود. بازداشت برخى 
مدیران دولت احمدى نژاد و حســین فریدون باید فتح 
بابى باشد که همه مســئوالن کشورى و لشکرى بدانند 
در ایران هیچکس خط قرمز قانون نیســت. تیغ قانون 
بُرنده تر از هر رانت و ویژه خوارى است. اگر قرار بود براى 
حسن روحانى برادرش، خط قرمز باشد. آن وقت چه فرقى 
میان او و احمدى نژاد است. زمانى احمدى نژاد اعالم کرد 
که کابینه او خط قرمز هستند و هیچکس حق ندارد آنها را 
مورد سئ وال قرار دهد در حالى که روحانى باید اجازه بدهد 

مسیر قانون در مورد برادرش طى شود.  

پایان عصر خط قرمزها

کسى که تفکر تفکیک دین و سیاست را دارد
 مى گوید باید فکر شکم مردم بود

وثیقه حسین فریدون نقش مؤثر رژیم صهیونیستى در ایجاد بحران آب
چقدر است؟

  نامه نیوز | کارگزاران سازندگى این روزها دیگر 
نه در خفا و پشت پرده و با کنایه که علناً پالس منفى به سوى 
عارف مى فرســتد. گویى کارگزاران در روزهاى انزواى 
رهبران و لیدرهاى این جریان چندان عالقه اى به پررنگ 
شــدن نقش عارف ندارد، حتى وقتى همه اصالح طلبان 
تحت تأثیر کناره گیرى اخالقى عارف در ســال 92 قرار 
گرفتند آنها باز هم چندان شیفته این مرام سیاسى نشدند، 
چه آنکه آنها از همان ابتدا هم روحانى را گزینه اى بهتر و 
رأى آور تر از عارف مى دانستند و پشت پرده براى کاندیداى 

اصلى شدن روحانى در تالش بودند.

چند سکانس از مخالف خوانى کارگزاران 
با عارف

کارگزارانى ها در انتخابات 92 با حمایت از گفتمان اعتدال 
و حســن روحانى تالش زیادى براى کناره گیرى عارف 
داشــتند. امرى که در نهایت محقق شد و چهره نزدیک 
به آنها راهى پاســتور شــد. حضور چند چهره نزدیک به 
کارگزاران در دولت روحانى از نگاه برخى اصالح طلبان، 
مزد این جریان دردفاع از نامــزدى روحانى در انتخابات 

ریاست جمهورى بود.
بحبوحه انتخابات مجلس که رسید و تالش اصالح طلبان 
براى به میدان آوردن عارف که باال گرفت کارگزاران باز هم 
سکوت اختیار کرد و تمایلى براى قرار گرفتن کنار عارف از 
خود نشان نداد. آنها در همان روزها در جبهه اى دیگر در 
تالش بودند تا ناطق نورى را وارد میدان انتخابات کنند و 

سرلیست ائتالف اصالح طلبان و اعتدالیون کنند.
ناطق که نیامد، کارگزارانى ها باز هم بر مدار رفاقت با عارف 
پیش نرفتند. هرچند شنیده مى شد که آیت ا... هاشمى به 
فرزندان سیاسى اش در حزب کارگزاران درباره نوع رفتار با 
عارف نهیب زده بود و خواستار آن شده بود که سرلیستى او 
را بپذیرند. امرى که در نهایت محقق شد و عارف سرلیست 

اصالح طلبان شد.

پس از برگــزارى انتخابات دهم و راهیابى لیســت مورد 
حمایت ائتالف امیــد در تهران به مجلــس، حرف ها و 
حدیث ها بر سر ریاست مجلس جدى تر شده است. درحالى 
که ســهم باالى اصالح طلبان در مجلس آنها را امیدوار 
کرده بود بتوانند کرسى ریاست این قوه را تصاحب کنند، 
زمزمه هاى مخالفت ها با ریاست عارف بر مجلس بلند شد. 
کارگزاران در صف اول مخالفان قرار گرفت. هرچه بود در 
نهایت البى هاى اصولگرایان از یک سو و طیفى از اصالح 
طلبان چون کارگزاران از سوى دیگر کارگر افتاد و عارف 
از کرسى ریاســت دور ماند و الریجانى پابرجا در ریاست 

مجلس ابقا شد.
رابطه زیگزاگى کارگزاران با عارف دو سال بعد در انتخابات 

ریاست جمهورى و شوراهاى شهر هم تکرار شد. همان 
روزهایى که همه زیر خیمه شوراى سیاستگذارى اصالح 
طلبان گرد هم آمده بودند، کارگزارانى ها حرکات معکوسى 
را دنبال مى کردند، خاصه در بســتن لیســت شوراهاى 
شهر زمزمه هاى اختالف بین تیم نزدیک به کرباسچى 

و مرعشى با تیم نزدیک به عارف بارها و بارها شنیده شد. 
ریشه هاى آن اختالف، این روزها که بحث شهردار بعدى 
تهران داغ شده باز هم باال زده است. شوراى سیاستگذارى 
تالش زیادى را براى انتخاب شــهردارى مناسب براى 
تهران آغاز کرده اســت و هر روز اســمى روى میز شورا 
گذاشته مى شــود. تالش کارگزاران اما در ابتدا این بود 
که محسن هاشمى را بر کرسى ریاست بهشت بنشانند، 

امرى که با توجه به تعهدى که اعضاى راه یافته به شورا 
داده بودند امکانپذیر نشــد. همین هم باعث شده که نام 
افرادى چون مرعشى یا محمدعلى نجفى از چهره هاى 
نزدیک به کارگزاران مطرح باشــد. کارگــزاران این بار 
گویى سرسخت و جدى پاى کار آمده که نقش اصلى در 
انتخاب شهردار را داشته باشد. شاید از همین رو است که 
مرعشى کنایه هایى را روانه شوراى سیاستگذارى و عارف

 مى کند.
به نظر مى رســد اختالفات کارگزاران و عارف این بار در 
خیابان بهشت قرار است دنبال شود. پیروز این دوره از رقابت 
فرزندان سیاسى هاشمى خواهند بود یا عارف و همراهانش 

در جریان اصالحات؟

مشاور مورد اعتماد «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک هاى جهان در مقاله اى 
در یکى از نشریات رسمى واتیکان به شدت از دیدگاه هاى مذهبى نزدیکان 

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرده است.
به گزارش تابناك، در این مقاله «اســتیو بنن» مشــاور معروف ترامپ 
پیرو «ژئوپلیتیک آخرالزمانى» و مذهبیون حامــى دونالد ترامپ افرادى 
نامیده شــده اند که با ترویج دیدگاه هاى بیگانه هراســى و اسالم هراسى 
مى  خواهند دیــوار بکشــند و به تبعیدهــاى جمعى براى پاکســازى

 اقدام کنند. 
از نظر نویسندگان مقاله، انگیزه هیئت حاکمه تازه آمریکا از فروش سالح، 
منافع اقتصادى و سود مادى نیست. بلکه آنها جنگ را به فتوحات قهرمانانه 
داوود نبى(ع) تشــبیه مى کنند: «در این دیدگاه تجاوز نظامى مشروعیت 
الهى پیدا مى کند و آنها پیشوایانى هســتند که اصولى انجیلى را براى آن 

جســتجو مى کنند و متون مذهبى را خارج از ســاختار متنى خود به کار 
مى برند.»

در قسمتى از مقاله گفته مى شود که بنیادگرایان انجیلى که حامیان سرسخت 
ترامپ هســتند حتى از وقوع فجایع طبیعى استقبال مى کنند و نه تنها به 
تخریب محیط زیست بى توجه هستند، بلکه آن را در راستاى دیدگاه هاى 
مذهبى خود مى دانند: «آنها طرفداران محیط زیست را مخالفان مسیحیت 
مى دانند! ریشه این اعتقاد آنها به فهم تحت اللفظى از حکایت هاى آفرینش 
در کتاب پیدایش مى رسد که براى انسان جایگاه سلطنت بر سایر مخلوقات 
قائل شده است و مخلوقات باید همواره تابع اراده انسان ها بمانند. فاجعه هاى 
طبیعى، تغییرات دراماتیک آب وهوایى و بحران هاى جهانى محیط زیستى 
به عنوان هشدارهایى تلقى نمى شوند که باید ما را به بازنگرى در اصول خود 
رهنمون کنند. برعکس آنها به شکل کامًال متضادى این وضعیت را تفسیر 

مى کنند. این وقایع نشانه هایى هستند که فهم غیرتمثیلى آنها از بندهاى 
پایانى مکاشفات یوحنا را تأیید کرده و امید آنها براى پیدایش "یک بهشت 

جدید و یک زمین جدید" را برآورده مى کند.»
نویسنده ریشه این اعتقادات جدید را در تلفیق عقاید مسیحیت انجیلى و 
کاتولیک در آمریکا جستجو مى کند. کشیش هاى تأثیرگذار در این جریان 
مذهبى و آثار آنها را معرفى کرده و از «نورمن وینســت پیل» کشــیش 
نخستین مراسم ازدواج دونالد ترامپ به عنوان یکى از رهبران تأثیرگذار 

این جریان نام برده مى شود.
مقاله با این عبارت پایان مى یابد: «نباید فراموش کنیم که داعش هم نوعى 
سیاست الهى را ترویج مى کند با اعتقادات مشابهى مبنى بر نیاز به تحقق هر 
چه سریع تر آخرالزمان. پس تصادفى نیست که "اسامه بن الدن" به "جرج 

بوش" لقب "جنگجوى صلیبى بزرگ" را مى دهد. »

مخالف خوانى بر سر کرسى «شهردارى تهران»

رویارویى علنى کارگزاران با محمدرضا عارف

انتقاد از دولت ترامپ به «واتیکان» رسید؛

دولت جدید آمریکا به دنبال« ژئوپلیتیک آخرالزمانى» است
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رئیس انجمن جنگلبانى با بیان اینکه آتش سوزى ناشى 
از عوامل انسانى بیشتر شده است،گفت: علل 85 درصد 
آتش سوزى هاى کنونى مرتبط به موارد انسانى و عمدى 
است. آتش سوزى از قبل داشته ایم اما شرایط و پتانسیل 
آتش ســوزى بسیار باالرفته و آتش ســوزى به واسطه 

انسان ها بیشتر شده است.
هادى کیادلیرى،  متذکر شــد: افرادى که دست به این 
کار مى زنند، تعدادشان زیاد نیست اما چون االن شرایط 
بسیار حساس شده، سطح بسیار زیادى آتش مى گیرد و 

خسارات باالیى را رقم مى زند.
رئیس انجمن جنگلبانى با اشاره به قوانین در این حوزه 

گفت: قوانینى که وجود دارد شــاید در بعضى قسمت ها 
نقص داشته باشــند اما اکثراً قوانین سختى هستند. این 
قوانین پیشگیرى کننده است ولى در هر کشورى ممکن 

است این قوانین رعایت نشوند.
در همین حال مسعود منصور، معاون امور اراضى سازمان 
جنگل ها نیز معتقد اســت: ما حریق هاى عمدى را زیاد 
داریم اما بیشتر ناشى از اختالفات محلى است. در بعضى 
موارد جزئى هم ممکن است در مقابله با اقدامات حاکمیتى 
باشد که سازمان انجام مى دهد و باقیمانده علل حریق ها 
به عواملى مانند بى احتیاطى ها و بى مباالتى ها مربوط 

مى شود.

مدیرکل فنى امور مستمرى هاى سازمان تأمین اجتماعى 
گفت: میزان مســتمرى بازنشســتگان طبق بخشنامه 
جدید و صادر شده، براســاس دو سال آخر بیمه پردازى 

تعیین شد.
محمدعلــى جنانى اظهار داشــت: براســاس ماده 31 
قانون برنامه پنجم توسعه، بخشــنامه اى تحت عنوان 
بخشنامه شماره 60 وجود داشت که دو سال بیمه پردازى 
بیمه شــدگان مبناى محاســبه پرداخت مستمرى فرد 
محســوب مى شــد؛ اما چنانچه این دو سال دستخوش 
دســتمزد نامتعارف در طول بیمه پردازى این افراد قرار 
مى گرفت ما میانگین پنج سال آخر را محاسبه مى کردیم.

وى ادامه داد: اما طبــق ماده 82 قانون برنامه ششــم 
توسعه، این قضیه منتفى شــد و امروز 25 تیرماه 1396 
بخشنامه اى با شماره 1/ 60 صادر شد که از اول فروردین 
سال 1396 میزان مستمرى براساس قانون اصالح ماده 
77 و تبصره ذیل مصوب 16 اسفندماه 1371 با رعایت 
سایر قوانین و مقررات تعیین مى شود؛ یعنى براى تعیین 
میزان مســتمرى بازنشستگان، دو ســال آخر محاسبه 
مــى شــود.مدیرکل فنــى امــور مســتمرى هاى 
سازمان تأمین اجتماعى گفت: به همین منظور بخشنامه 
60 براى محاسبه میزان مســتمرى بازنشستگان لغو و 

مبناى این محاسبه، بخشنامه 1 / 60 جایگزین شد.

اعالم مبناى محاسبه مستمرى 
بازنشستگان 

انسان ها؛ عامل 85درصد 
آتش سوزى جنگل ها

درآمد پزشکان چقدر است؟
على محمد آدابـى، رئیس کل نظام پرسـتارى با بیان 
اینکه پزشـکان در ایـران 20 تا 80 برابـر مردم عادى 
درآمد دارند تصریح کرد: این عدم تعادل درآمد باعث 
مى شـود نظام هاى سیاسـى اجتماعـى در جامعه نیز 
تحت تأثیر قرار گیرند. متأسفانه در سال گذشته ما 16 
نفر از پرسـتارانمان که بین 25 تا 45 سـال بودند را به 

دلیل فشار کار زیاد از دست دادیم.

سمى گران تر از طال
محمد کابلى، عضو هیئت علمى دانشگاه تهران گفت: 
عالوه بر اسـتفاده از سـم مارها بـراى تهیـه داروها و 
پزشکى، یک تجارت ُپرسود بین المللى نیز وجود دارد 
زیرا هر گرم سم مار گران تر از هر گرم طال در بازارهاى 
جهانى قیمت گذارى مى شـود. بنابراین جاى تأسـف 
دارد که کشورمان با توجه به پتانسیل مارهاى طبیعى 
که دارد از این تجارت ُپرسود بین المللى بى بهره است.

کارپردرآمد کودکان کار
منیره آرزومندى، فعال حقـوق کودك مى گوید یکى 
از عللى که برنامه هاى توانمندسـازى کودکان کار تا 
حاال چندان موفقیت آمیز نبوده این است که بعضى از 
بچه ها که در خیابان کار مى کنند روزى 300 تا 400 
هزار تومان درآمد دارند و به همین دلیل هم نمى توانیم 
آنها را وارد چرخه توانمندسازى با نُرم درآمدى معمول 

جامعه کنیم.

گرم ترین 
شهرهاى خاورمیانه 

فریبا گودرزى، کارشناس سازمان هواشناسى با بیان 
اینکه آخر هفته بار دیگر هوا در استان خوزستان گرم 
مى شـود، افزود: آبادان، رامهرمز، شـادگان، شـوش، 
شوشـتر و اهواز در روزهاى باقیمانده هفته دماى 51 
درجـه را تجربه کـرده و بـار دیگـر در خاورمیانه لقب 

گرم ترین شهرها را به خود اختصاص مى دهند. 

نانوایى 
در آپارتمان مسکونى!

در خردادماه سـال 95  یک واحد صنفـى نانوایى فاقد 
مجوز که در طبقه همکف یک آپارتمان مسکونى در 
تهران ایجاد شده بود، با اعتراض هشت نفر از ساکنان 
بـا رأى اتحادیه نانوایى ها پلمب شـد. اما بـا ادامه کار 
این نانوایى، شـهردارى تهران تنها بـه قراردادن یک 
«نیوجرسـى» مقابل نانوایى اقدام کرد که این مسئله 
نه تنها خللى در ادامه روند فعالیت نانوایى ایجاد نکرده 
بلکه به یک پیشخوان براى قرار دادن نان ها بدل شده 
است! گفتنى است دودکش نانوایى از پاسیو آپارتمان 
عبور داده شـده و این سبب شـده تا گرما و زائده هاى 

سوختنى به سمت پنجره سکنه هدایت شود.

خط فقر تأیید نشد!
انوشـیروان محسـنى بندپى، رئیس بهزیستى کشور 
در نشسـت خبرى درباره انتشـار گـزارش وزارت راه 
و شهرسـازى مبنى بر زیر خـط فقر بـودن 33 درصد 
جمعیت کشـور گفت: این را ما تأییـد نمى کنیم چون 
نمى توان رقم مشخصى را به عنوان خط فقر در کشور 
اعالم کنیم زیرا خط فقر به تناسـب جغرافیا، مکان از 

شهرى به شهر دیگر متفاوت است.

شناسایى
 40هزار کانال مجرمانه 

عبدالصمـد خـرم آبـادى، دبیـر کارگـروه فیلترینگ 
مصادیـق مجرمانـه گفـت: تاکنـون 40هـزار کانال 
تلگرامـى را مجرمانه تشـخیص دادیم کـه بعضى از 
آنها اسـم خود را عوض کرده و با نام جدید فعالیتشان 
را آغاز مى کنند. اما هم اکنون 20 هزار کانال تلگرامى 
مجرمانه تشخیص داده شده اند که 12 هزار کانال از 
این تعداد با محتواى مستهجن فیلتر شده اند و تکلیف 

هشت هزارکانال هنوز مشخص نیست.

چرك نویس   میزان | در میان همهمه ثبت نــام مدارس غیر 
انتفاعى و مدارس دو زبانه اى که این روز ها در کالنشهر ها 
براى شروع سال تحصیلى جدید تبلیغات مى کنند، مناطقى 
هستند که مدرسه شان تنها به یک کالس درس آن هم با 

دو نیمکت خالصه مى شود.
سراســر کالس درس را خــاك گرفتــه اســت. انگار 
سال هاست که دِر این کالس بسته بوده و دانش آموزى 
روى نیمکت هاى کهنه آن ننشسته است. در این کالس 
خبرى از تخته سیاه نیست. یک تخته وایت برد کوچک 
روى میز معلم قرار داده شده است و اینطور به نظر مى رسد 
که جایى براى نصب آن روى دیوار نبوده است. صندلى معلم 
کالس هم رنگ و رویى به خود ندارد. مشخص نیست در 
این شرایط، دانش آموزان با چه انگیزه اى صبح ها در کالس 

درس حاضر مى شوند.
«دبستان عشــایرى توفیق صلک» تنها کالس درس 
روستاى «صلک» در نزدیکى مرز کشور افغانستان است. 
سردر یک اتاق، تابلویى نصب شده تا نشان داده شود که 
اینجا کالس درس است. جمعیت روستا 15 خانوار است 
و دانش آموزان در این روستا، این شــانس را دارند که تا 
کالس ششــم درس بخوانند. اگر دانش آموزى بخواهد 
بیش از این به درسش ادامه دهد باید روستا را ترك کند و 
راهى یکى از شهر هاى اطراف شود. در این شرایط، بسیارى 
از خانواده ها این اجازه را به فرزندان خود نمى دهند که به 

درسشان ادامه دهند.
براى رســیدن به این کالس درس در یکى از روستاهاى 
استان خراسان جنوبى، مسیر دشوارى را طى مى کنیم. راه 
به هیچ وجه هموار نیست. از یکجایى به بعد دیگر خبرى هم 
از آسفالت نیست. جاده خاکى است و تنها یک خودرو در این 
جاده مى تواند تردد کند. الستیک خودرو که به جاده خاکى 
برخورد مى کند همه جا را خاك فرا مى گیرد. در این جاده به 
ندرت خودرویى تردد مى کند. تا چشــم کار مى کند خاك 
است و خاك. پس از طى چندین کیلومتر و عبور از پستى ها 
و بلندى هاى مسیر، چند خانه به چشــم مى آید. خانه ها 

نمایانگر حیات در روستایى دور افتاده به نام صلک است.
در بدو ورود به روستا، زنى با دود کردن اسپند به استقبال ما 
مى آید. سراغ مدرسه روستا را از او مى گیریم که مى گوید 
اینجا خبرى از مدرسه نیست. مدرســه روستا فقط یک 
کالس درس اســت و فرزندان مــا در این کالس درس 

مى خوانند.
او خود را «زهرا»، مادر «محمد مهدى» دانش آموز کالس 
سوم دبستان توفیق صلک معرفى مى کند و مى افزاید:«من 
در روستاى صلک متولد شــدم و آن زمان این شانس را 
نداشتم که بتوانم به مدرســه بروم. اینکه بى سواد هستم 

و نمى توانم حتى یک برگ از یک کتــاب را بخوانم آزارم 
مى دهد. به این خاطر که خودم درس نخوانده ام، آرزو دارم 

پسرم فردى تحصیلکرده شود.»
زهرا با اشاره به دشــوارى هاى مســیر روستاى صلک 
مى گوید:«مسیر روستاى صلک کامًال غیر هموار است. 
پیش از این تنها با موتور مى توانستیم از این مسیر تردد کنیم 
و اکنون چند سال است که یک راه باریک خاکى براى تردد 
خودرو ها باز شده است. رفت و آمد در این مسیر به هیچ وجه 
آسان نیست، اما من به فرزندم این قول را داده ام که شرایط 
را براى تحصیل او فراهم کنم و هر طور شده یک مدرسه 
داراى خوابگاه پیدا مى کنم که پسرم در آن مدرسه مشغول 

به تحصیل شود.»
وى در خصوص شــرایط زندگى روستانشــینان صلک 
مى گوید:«اکثر مردان روستا بیکار بوده و آنهایى هم که به 
چوپانى مشغول هستند درآمدى بیش از 400 هزار تومان 
در ماه ندارند. معلم مدرسه خیلى وقت ها به مادران دانش 
آموزان مى گوید که فرزندان آنها ســر کالس خوابشان 
برده است. علت آن گرسنگى اســت اما ما این را به معلم 
نمى گوییم. یقین داریم که معلم شرایط را درك مى کند. او 
خودش مى داند دانش آموزى که پا برهنه به کالس درس 

مى رود، قطعاً شرایط مالى مساعدى ندارد.» 
در میان صحبت هاى زهرا، محمد مهدى که تازه کالس 

ســوم را به اتمام رســانده و در کارنامه اش همه نمرات 
«خیلى خوب» ثبت شده اســت وارد بحث مى شود. وى 
مى گوید: «مدرسه ما فقط یک کالس درس است. همه 
دانش آموزان از کالس اول تا ششم ابتدایى در این کالس 
حاضر مى شــوند و معلم به نوبت به دانش آموزان درس 

مى دهد.»
محمد مهدى با اشاره به تعطیلى روز چهارشنبه تنها دبستان 
روســتا مى گوید: «معلم ما اهل یکى از شهرستان هاى 
اطراف است و صبح شنبه به روستا مى آید. او براى دیدار با 
خانواده اش سه شــنبه شب روســتا را ترك مى کند و ما 

روز هاى چهارشنبه و پنج شنبه تعطیل هستیم.»

این دانش آموز در خصوص کمبود هــاى کالس درس 
روستایشان مى گوید: «مدرسه ما فقط دو نیمکت دارد و 
براى نشستن در کالس درس مجبور هستیم فشرده در 
کنار هم بنشینیم. معلم کالس ما با زحمت خود را به مدرسه 
مى رساند و ما همیشــه نگران این هستیم که نکند جاده، 

آقاى معلم را از ما بگیرد.» 
سقف گنبدى کالس درس که روزگارى سفید بوده، کامًال 
دود گرفته است. اینطور به نظر مى رسد که بخارى نا ایمن 
نفتى کالس، نقابى سیاه بر چهاردیوارى کالس کشیده 

است.
در این کالس «تبلت» نقشــى در آموزش ها ندارد اصًال 
دانش آموزان نام تبلت را هم نشنیده اند. معلم، نظام آموزشى 
خاص خود را دارد. دغدغه هاى او یکى دو تا نیست. در کنار 
آموزش به دانش آموزان، باید بــراى خیلى  از آنها لباس و 

لوازم التحریر تهیه کند.
اینجا فقر بیداد مى کند. تعــدادى از دانش آموزان، تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینى (ره) هستند، اما آنهایى که 
چنین نیستند و خانواده شان وضعیت مالى مناسبى ندارند، 
تنها امیدشان به معلم مدرسه است. معلمى که نقش حامى 

کودکان را ایفا مى کند.

گزارشى از یک مدرسه که در فقر کامل دانش آموزانش همچنان سرپاست

پا برهنه سر کالس درس
معلم مدرسه خیلى 
وقت ها به مادران

 دانش آموزان مى گوید 
که فرزندان آنها سر 
کالس خوابشان برده 

است. علت آن گرسنگى 
است اما ما این را به معلم 
نمى گوییم. یقین داریم 
که معلم شرایط را درك 

مى کند. او خودش 
مى داند دانش آموزى که 
پا برهنه به کالس درس 
مى رود، قطعًا شرایط مالى 

مساعدى ندارد

چه کسى سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را مى زند؟

ماجراى الزامى بودن ثبت نقــل و انتقاالت خودرو در 
دفاتر اسناد رسمى و مناقشه پلیس و کانون سردفتران 
دوباره بــه نقطه اوج خود رســیده و اظهارات جنجالى 
مسئوالن، هر روز بر حساسیت آن اضافه مى کند؛ این 
حساســیت از آنجا دوباره اوج گرفت که هفته گذشته 
سخنگوى پلیس و معاون اجتماعى نیروى انتظامى از 
نتیجه مکاتبه نیروى انتظامى با مجلس شوراى اسالمى 
پرده برداشت و در گفتگو با تسنیم، با اعالم نتیجه این 
مکاتبه عنوان کرد: در تعاقب مکاتبــه فرمانده ناجا با 
مجلس شوراى اسالمى و درخواســت تعیین تکلیف 
قانونى این موضوع، قانون، رأى به صحت گفتار و عمل 
پلیس داد و اعالم کرد که مسئولیت صدور گواهینامه 
رانندگى، اسناد مالکیت و پالك خودرو بر عهده نیروى 
انتظامى است. موضوع این نامه نگارى به همینجا هم 

ختم نشده و در آن آمده بود: مستند قانونى مبنى بر الزام 
قانونى مراجعه به دفترخانه ثبت و اســناد براى نقل و 
انتقال خودرو یافت نشده است. این یعنى «ریختن آب 
پاکى» بر دست کانون سردفتران و به جرأت مى توان 
گفت این مکاتبه، برگ برنده پلیس بود و نتیجه را یک 

بر هیچ به نفع پلیس تغییر داد.
اما مناقشه با همین نتیجه خاتمه نیافت و حجت االسالم  
والمسلمین غالمحسین محســنى اژه اى در نشست 
خبرى روز یک شنبه خود در پاسخ به پرسش خبرنگارى 
که از ســرانجام این مناقشــه جویا شــده بود گفت: 
آیت ا... آملى الریجانى بخشــنامه کرده اند که محاکم 
اسنادى را به عنوان سند رســمى در خصوص خودرو 
قبول مى کنند که در دفاتر اسناد رسمى ثبت شده باشد. 
صراحت قانون اســت اگر خودرو در دفاتر اسناد ثبت 

نشود، در دادگاه ها، سند رسمى محسوب نمى شود.
همین چند جمله آقاى ســخنگو کافى بود تا نتیجه را 
عوض کند و دوباره این مناقشه به اوج خود برسد و در 
این میان مردم بمانند و سرگردانى و هزینه گزافى که در 

دفاتر اسناد رسمى باید پرداخت کنند.
البته در این میان کم نبودند مسئوالن و نمایندگانى که 
اظهاراتشان آتش این مناقشــه را تندتر مى کرد؛ مثًال 
نایب  رئیس کمیســیون اصل 90 مجلس با مجرمانه 
خواندن اظهارات سخنگوى نیروى انتظامى در خصوص 
قانونى بودن سند مالکیت خودرو که از سوى ناجا صادر 
مى شــود، گفته بود که «این برگه به  عنوان سند نقل و 
انتقال قابل قبول نیست» و از سوى دیگر نایب رئیس 
مجلس در مصاحبه اى با تأکید بــر اینکه کفه ترازو در 
این مناقشــه به نفع پلیس سنگینى مى کند در واکنش 
به اظهارات نایب رئیس کمیسیون اصل 90 تلویحًا با 
تأکید بر اینکه برگ سبز خودرو صادره از سوى پلیس 
کفایت نقل و انتقال خودرو را کرده و نیازى براى مراجعه 
به دفاتر اسناد رسمى نیست، صراحتاً گفته بود: در تمامى 
موارد، قانون حکم کننده نهایى اســت و نه عده اى از 

سردفترداران.
به هر حال الزم است تا خانه ملت با خاتمه دادن به این 
مناقشه که شاید شــورى آن بیش از حد و توان مردم 
شده و آنها را در بالتکلیفى ناخواسته اى قرار داده است، 
تصمیمى اتخاذ کند که نه تنها براى هر دو ســوى این 
ماجرا، فصل الخطاب باشــد بلکه بتواند براى صاحبان 
این خانه که همان مردم هستند نیز قابل پذیرش باشد.

سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر خالف 
تصور وزارت بهداشــت فروش داروهاى شبه مخدر از 
داروخانه هاى دولتى باعث موج جدیدى از وابستگى و 
اعتیاد به مواد مخدر مى شود و به  هیچ وجه مورد تأیید 

ستاد مبارزه با مواد مخدر نیست.
پرویز افشار اظهار داشت: اقدام وزارت بهداشت نسبت به 
اختصاص داروهاى شبه مخدر در داروخانه هاى دولتى 
مانند ژلوفن مرفین به هیچ وجه مورد تأیید ستاد مبارزه 
با مواد مخدر نیست و این امر بارها به وزارت بهداشت 
اعالم شده است. بنابراین تأکید داریم طبق روال گذشته 
این داروها در مراکز ترك اعتیاد تجویز و در همان محل 
ثبت و تزریق شود. این در حالى است که تجویز و فروش 

آن در داروخانه ها مى تواند اثرات سوئى داشته باشد.
وى افــزود: فروش داروهاى شــبه مخــدر در برخى 
داروخانه هاى دولتى ماجــراى فروش داروهایى چون 
ترامادول و استامینوفن کدئین را تکرار مى کنند؛ کنترل 
و نظارت بر عرضه آن را از دست خارج مى کند. این در 

حالى است که این داروها  به راحتى در دسترس بیماران 
قرار مى گیرد و منجر به وابســتگى و اعتیاد تعداد قابل 

توجهى از مردم به این مواد شده است.
سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: 
وزارت بهداشت با عملى کردن این طرح، مواد جدیدى 
را در اختیار داروخانه ها قرار مى دهد و موج جدیدى از 
اعتیاد و وابســتگى موادى چون اکســى کدن را منجر 

مى شود.
وى عنوان کرد: ارائه داروهاى شبه مخدر به داروخانه ها 
کمکى به درمان نمى کند و ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
نســبت به این قضیه نگاه خوشــبینانه اى ندارد. الزم 
به ذکر اســت با تجهیز داروخانه بیمارستان ها و مراکز 
درمانى به این داروها مى تــوان نیاز بیمارانى که داراى 
درد مزمن و حاد هستند را تأمین کرد و فروش خارج از 
کنترل و نظارت آن را تحت نظر گیرند اما تجویز آن در 
داروخانه ها منجر به نشت دارو و افزایش بحران جدید 

و وابستگى و اعتیاد به مواد نو خواهد شد.

فروش داروهاى شبه مخدر در داروخانه ها مورد 
تأیید ستاد مبارزه با مواد مخدر نیست

اعتیاد در سایه 
طرح وزارت بهداشت!

سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز جزئیات عملیات روز یک شنبه مأموران نیروى انتظامى که به انهدام بزرگ ترین باند قاچاق مصنوعات نقره در کشور انجامید را تشریح کرد.
قاسم خورشیدى در گفتگو با تسنیم با اشاره به کشف محموله بزرگى از مصنوعات نقره قاچاق در شهر مشهد که بالغ بر میلیارد ها تومان ارزش داشته است، اظهار داشت: پس از ارزیابى سرنخ هاى اولیه، 
نیروى انتظامى ماه ها اقدامات اطالعاتى انجام داد و سرانجام عصر روز یک شنبه موفق شد یک انبار مصنوعات نقره قاچاق را شناسایى و بالغ بر 400 کیلوگرم از این مصنوعات را کشف و ضبط کند و 

در این راستا سه عامل اصلى قاچاق مصنوعات نقره در کشور که بنکداران اصلى این محصوالت بودند شناسایى و دستگیر شدند.
وى گفت: این محموله که از مبدأ کشور تایلند وارد خاك ایران شده بود با روش هاى گوناگون و دور از چشم مأموران وارد و در یک منزل مسکونى انبار شده بود، که ردیابى سرنخ هاى ورود این 
کاال نشان داد عمده این محصوالت از طریق هوایى وارد کشور شده است. خورشیدى با بیان اینکه حداقل قیمت کارشناسى محصوالت قاچاق کشف شده از این انبار بالغ بر 20 میلیارد ریال برآورد 
شده است، افزود: با توجه به اینکه استان خراسان رضوى بزرگ ترین قطب ساخت مصنوعات نقره در کشور است و کارگاه هاى متعددى در این استان به منظور تولید این مصنوعات فعالیت داشته اند، 

فعالیت این باند باعث تعطیلى بسیارى از این کارگاه ها و بیکار شدن تعداد قابل توجهى کارگر و استادکار ماهر در این صنعت شده بود.

انهدام
 بزرگ ترین باند 
قاچاق نقره در کشور
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نفس هاى آخر 
خانه تاریخى «ریاحى» 

خانه تاریخى «ریاحى» در محمد آبـاد جرقویه در حال 
تخریب است.

شـهردار محمد آبـاد جرقویه گفـت: در روزهـاى اخیر 
بخش زیادى از فضاى داخلى خانه تاریخى ریاحى که با 
داشتن بیش از هزار و 500 متر مساحت ، ده اتاق، مطبخ 
و بارانداز، زیباترین نمونه موجود در شهر است، تخریب 
شد. مهدى نصر اصفهانى افزود: با وجود اینکه این خانه 
تاریخى باشماره 14180در فهرست آثار ملى ثبت شده 
است اما به علت بى توجهى، بیشتر به یک مخروبه شبیه 
اسـت تا یک بناى تاریخـى. وى با بیان اینکـه در حال 
حاضر به علت مسـدود شـدن ناودان هـا بخش عمده 
تزیینات داخلى مانند گچبرى هاى در اطراف ستون ها 
و کاشى هاى استفاده شده در کف اتاق ها تخریب شده 
است، گفت: متأسفانه بیش از ده در چوبى گره چینى از 
این خانه تاریخى به سـرقت رفته اسـت که در نوع خود 

بى نظیر بود .

ساماندهى ترافیکى 
خیابان احمدآباد 

مدیـر منطقـه 3 شـهردارى اصفهـان از اجـراى طرح 
ساماندهى ترافیکى خیابان احمدآباد خبرداد.

حسـین کارگر اظهارداشـت: خیابان احمدآبـاد یکى از 
خیابان هـاى اصلى و پرتـردد منطقه به شـمار مى رود 
در همین راسـتا براى جلوگیرى از ترافیک، ساماندهى 
ترافیکى این منطقه در دستور کار مدیریت شهرى قرار 
گرفت. وى افزود: در این راستا جدول جدا کننده عبور و 
مرور در مسـیر رفت و برگشـت حدفاصل میدان احمد 
آباد تا خیابان سـید احمدیان براى جلوگیرى از ترافیک 
نصب شد.کارگر با اشاره به اینکه براى اجراى این پروژه 
یک میلیارد ریال هزینه شـده اسـت، عنوان کرد: ادامه 
اجراى طـرح جدول جدا کننده خیابان در مسـیر رفت و 
برگشـت این خیابان حدفاصل خیابان سید احمدیان تا 
چهارراه شکرشـکن نیز تا پایان مرداد ماه سـال جارى 

انجام خواهد شد.

برگزارى ُجنگ هاى شبانه در 
پارك طبیعى ناژوان

مدیـر ویـژه برنامه هـاى شـهرى سـازمان فرهنگى-
تفریحى شـهردارى اصفهان گفت: هـر جمعه بعد نماز 
مغرب و عشا، ُجنگ هاى متنوع و شاد در پارك طبیعى 

ناژوان برگزار مى شود. 
ابراهیـم حسـینى افـزود: سـازمان فرهنگى-تفریحى 
شـهردارى اصفهان تالش مى کند در فصل تابسـتان 
بـراى پرکـردن بخشـى از اوقـات فراغت شـهروندان 
برنامه هاى متنوعى را در شهر برنامه ریزى و اجرا کند. 
وى یادآور شد: برنامه دیگر که بیشتر جنس مسابقه اى و 
هیجانى دارد و خانواده محور است، جشنواره «همبازى 
همشـهرى 3 » اسـت که در پارك میـرزا کوچک خان 
جنگلى تا پایان شهریورماه امسال هر شـب بعد از نماز 
مغرب و عشـا برگزار مى شـود و مسـابقه هاى فردى و 

گروهى در آن رقم مى خورد.

آسمان اصفهان 
امروز ابرى است

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
آسمان اکثر مناطق استان اصفهان روز سه شنبه(امروز) 
ابرى است ضمن اینکه پدیده گرد و غبار نیز براى مناطق 
شرقى پیش بینى مى شود. حسن خدابخش اظهار داشت: 
بررسى نقشـه ها، حاکمیت امواج ناپایدار بر روى استان 

را نشان مى دهد. 

اورژانس اجتماعى تیران 
راه اندازى شد

اورژانس اجتماعى شهرستان تیران راه اندازى شد.
مدیر بهزیستى شهرستان تیران و کرون در آیین افتتاح 
این مرکز گفت: اورژانس اجتماعى تیـران با اعتبار 500 
میلیون ریال در محل بهزیستى این شهرستان راه اندازى 
شده اسـت. اکبر حاجى عرب افزود: این اورژانس با یک 

دستگاه خودرو و چهار نفر نیرو مدیریت مى شود.

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان گفت: براى 
برگزارى مراســم حج امســال پنج هزار و 750 نفر از 
اســتان اصفهان به کشــور عربســتان اعزام خواهند 

شد.
غالمحسین زاهدى با اشــاره به برگزارى مراسم حج و 
میزان اعزام افراد از استان اصفهان به این مراسم اظهار 
داشت: از استان اصفهان پنج هزار و 750 زائر از استان 
اصفهان براى این مراســم به کشــور عربستان اعزام 
خواهند شد. وى با اشــاره به همراهى 214 نفر عوامل 
اجرایى با زائران استان اصفهان در این سفر ابراز داشت: 
پروازهاى اســتان اصفهان از 12 و یا 13 مرداد ماه آغاز 

مى شود.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با بیان اینکه از 
استان اصفهان 41 کاروان به حج اعزام مى شود، اضافه 
کرد: 22 کاروان به مدینه قبل و 19 کاروان به مدینه بعد 

اعزام خواهند شد.
زاهدى با اشــاره به اینکه همه دوره هاى آموزشــى و 
معاینات الزم زائران انجام شده اســت، اظهار داشت: 
صدور روادید نیز در اســتان اصفهان آغاز شــده است 
و امیدواریم همشــهریان ســفر معنوى خوب و توأم با 

سالمتى در پیش رو داشته باشند.

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان از 
کاهش 30 درصدى تخلفات ســرعت در شهر اصفهان 
خبر داد و گفت: آمار حوادث بزرگراهى اصفهان نیز کاهش 

یافته و این نشان دهنده همراهى مردم با قانون است.
علیرضا صلواتى اظهارداشت: یکى از سیاست هاى اصلى 
مدیریت شهرى اصفهان طى سال هاى اخیر گسترش 
سامانه هاى نظارت تصویرى، دوربین هاى ثبت تخلف 
و عبور از چراغ قرمز بوده است. وى با اشاره به اینکه آرام 
آرام این دوربین ها تأثیرات خود را در شــهر نشان مى 
دهد به طورى که ما شاهد کاهش 30 درصدى تخلفات 
سرعت در شهر هســتیم، افزود: آمار حوادث بزرگراهى 

اصفهان نیز کاهش یافته و این نشــان دهنده همراهى 
مردم با قانون است. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان ادامه 
داد: از دوربین هاى ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و توقف 
روى خطوط عابر پیاده که از مدتى قبل در ســطح شهر 
نصب شده بود، به صورت ارشادى استفاده مى شد چرا که 
ما سعى بر ارتقاى فرهنگ شهروندى و احترام به قانون را 
داشتیم تا با همراهى شهروندان تصویر خوبى از قانون در 
شهر اصفهان ارائه شود. وى گفت: امسال براى افزایش 
دوربین ها برنامه داریم و در صدد هستیم چتر قانون توسط 

دوربین ها در همه جاى شهر گسترده شود.

5750 نفر از استان ا صفهان 
به حج اعزام مى شوند

کاهش 30 درصدى 
تخلفات سرعت در اصفهان

کمتر از دو هفته دیگر تا روى کار آمدن    تابناك |
منتخبان شوراى پنجم باقى مانده است و در این مدت 
زمان بیشتر صرف گمانه زنى و رایزنى و البیگرى براى  
انتخاب شهردار مى شــود به طورى که جلسات متعدد 
سیاســیون اصالح طلب و حتى اصولگــرا با منتخبان 
شوراى پنجم در اصفهان براى شــهردار آینده، روز به 

روز جدى تر مى شود.
خبرها حاکى از آن اســت که در برخى جلســات اخیر 
شــهردار فعلى اصفهان نیز حضور داشته است و هنوز 
براى ماندن در پست خود مشغول البى با برخى اعضاى 
شوراى آتى است که به نظر مى رسد هنوز جمع بندى ها

 در این خصــوص منتج به نتیجه نشــده و تردید هاى 
بسیارى براى ماندن جمالى نژاد در شهردارى اصفهان 

وجود دارد.
تاکنون هیچیک از اعضاى شوراى جدید شهر اصفهان 
در مورد لزوم اصالح طلب یا اصولگرا بودن شــهردار 
آینده اظهار نظر رسمى نکرده است اما خبرهاى رسیده 
از جلسات در این خصوص حاکى از آن است که برخى 
منتخبان شوراى پنجم به تغییر کامل در بدنه مدیریتى 

شهردارى و در رأس آن شهردار تمایل دارند.
این گروه که به گزینه هاى متعددى براى شهردارى نیز 
رسیده است، تداوم مدیریت جمالى نژاد به عنوان یک 
اصولگرا در شهر را تاکنون تأیید نکرده است و با تأکید 
بر اینکه جمالى نژاد خــود را یک فرد اصولگرا مى داند، 
حضور او در شــهردارى اصفهان را تصمیم کارشناسى 

نمى داند.
مهدى جمالى نژاد اکنــون به همین دلیل، از ســوى 

قاطبه اصالح طلبان اصفهان به عنوان گزینه مطلوب 
شناخته نشده است هرچند تالش هایى از سوى برخى 
اعضاى اصــالح طلب که در دوره چهارم نیز در شــورا 
حضور داشــتند براى ابقاى جمالى نژاد شــکل گرفته

 است.
هرچند نظریه دیگرى نیز در این خصوص مطرح شده 
و آن هم این است که اصالح طلبان اصفهان با پررنگ 

کردن چهره اصولگراى جمالى نژاد سعى در گرفتن سهم 
بیشتر از شــهردار اصفهان براى آینده مدیریت شهرى

 دارند.
یکى از موج هاى خبرى در همین راســتا، یک انتصاب 
جدید از سوى جمالى نژاد در سازمان عمران شهردارى 
اصفهان بود به گونه اى که برخى اصولگرایان اصفهان، 
حکم شــهردار براى ســعید کورنگ بهشــتى براى 
مدیریت این ســازمان را ناشى از فشــارهاى اصالح 
طلبان به جمالى نژاد براى احتمال تــداوم مدیریت او 

مى دانند.
در عین حال اصالح طلبان نیز با رد این ادعا و با تأکید بر 
سابقه سیاسى کورنگ بهشتى در جریان انتخابات اخیر 
شوراى شهر و تمرد او از عدم ورود مستقل به رقابت هاى 
انتخاباتى تلویحاً او را خارج از دایره اصالح طلبى دانسته و 

شائبه باج خواهى از جمالى نژاد را رد کرده اند.
ســعید کورنگ بهشــتى که در لیســت 13 نفره امید 
اصفهان جاى نگرفت ترجیح داد به جاى کنار کشیدن از 
رقابت ها، مستقًال وارد شود و در نهایت نیز با هزار و 500 

رأى در جایگاه 199 قرار گرفت.
حاال از یک ســو جمالى نژاد به عنوان یــک اصولگرا 
زیرذره بیــن هم طیفــى هاى خــود در شــهر قرار 
گرفته اســت و از ســوى دیگر براى ماندن در پســت 
شــهردارى اصفهان، باید از ســد البى اصالح طلبانى 
کــه تمایلى به حضــور مجــدد او در مدیریت شــهر 
ندارند، بگــذرد و این شــرایط، کار را براى شــهردار 
جــوان اصفهانى بیش از گذشــته ســخت تــر کرده 

است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: شهردارى باید قبل از راه اندازى 
فاز سه خط یک قطار شهري با میراث فرهنگى هماهنگ 

شود اما تاکنون این مهم رخ نداده است.
فریدون اللهیارى اظهارداشــت: راه اندازى فاز جدید از 
خط یک متروى اصفهان باید ابتدا به صورت آزمایشى 
باشــد،  میراث فرهنگی نظرات خود را در این خصوص 
اعالم کرده اســت و پایــش و مانیتورینگ محل عبور 
قطار شهري از محور چهارباغ تا سی و سه پل باید انجام

 شود.
وى افزود: میراث فرهنگى، شهردارى و دانشگاه اصفهان 
مقدمات و مذاکرات را براى پایش و مانیتورینگ انجام 
داده اند و ظاهراً ابزار ضربه گیر و همچنین مانیتورینگ 
و پایش خریدارى شــده اســت، اما با میراث فرهنگى 
در خصوص راه اندازى این فــاز از خط یک هماهنگى 

صورت نگرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان تأکید کرد: شــهردارى باید قبل از راه 
اندازى فاز 3 خط یک قطار شــهري با میراث فرهنگى 
هماهنگ شــود و تاکنــون این مهم رخ نداده اســت، 
تصمیماتمان در این محدوده از خط مترو مشخص است 
و به دوستان هم اعالم کرده ایم که نباید بدون استفاده 

از ابزارها این خط راه اندازى شود.
اللهیارى تصریح کرد: مانیتورینگ و پایش باید به صورت 
مرتب و همیشگى باشد و دو ســال از زمان راه اندازى 
مترو واکنش ها و رفتارهاى سازه اى بناهاى تاریخى را 
بررسى کنیم تا ببینیم که آیا حرکات مترو بر روى بناها 

تأثیر دارد یا خیر.
وى خاطرنشان کرد: همچنان به صورت مداوم باستان 
شناسان میراث در ایستگاه مترو انقالب حضور دارند و 
ریزترین حرکات و لرزه ها را چک و حرکت دستگاه ها در 

ایستگاه انقالب را بررسى مى کنند.

 این در حالى است که شهردار اصفهان به بهره بردارى 
غیررسمى از فاز سوم خط یک قطار شهرى اشاره کرده 
و گفته بود: به مدت یک ماه تست هاى الزم در فاز سوم 
قطار شهرى انجام و سپس از اول مردادماه مسافرگیرى 

انجام مى شود.
فاز سوم خط یک قطار شــهرى اصفهان صبح روز پنج 
شنبه اول تیر ماه با حضور اســتاندار، شهردار، اعضاى 
شوراى شــهر و مدیران شــهرى اصفهان به صورت 
آزمایشى راه اندازى شــد. در این مرحله، قطارشهرى با 
عبور از ایستگاه  هاى امام حسین (ع)، انقالب و سى و سه 
پل در ایستگاه  هاى شریعتى و میدان آزادى توقف خواهد 
کرد. خط یک قطار شهرى اصفهان به طول 20 کیلومتر 
از شمال تا جنوب این کالنشــهر از شهرك قدس ( در 
شمال شهر) تا پایانه مسافربرى صفه (در جنوب شهر) 
ادامه مى یابد و داراى 20 ایستگاه است. میدان آزادى، 

شانزدهمین ایستگاه این خط است.

بهره برداري از مترو در چهارباغ
 بدون هماهنگی با میراث

آیا مختصات سیاسى شهردار جوان اصفهان تغییر کرده است؟!

گزارشى از اکران تابستانى فیلم هاى سینمایى

استاندار، گرد و خاك هفته پیش در آسمان اصفهان را 
«پدیده نوظهور و غیر منتظره»  توصیف کرد

آزمون بزرگ «شهردار اصفهان» در ایستگاه چپ و راست
اســتاندار اصفهان گفت: پدیده گــرد و غبار روزهاى 
چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه هفته گذشته، غیرمنتظره 
بود و منشأ برون اســتانى داشت. این موضوع هشدار و 

پدیده  نوظهورى بود که باید جدى گرفته شود.
رسول زرگرپور اظهار داشــت: گرد و غبار داخل استان 
اغلب از نواحى شرق و شمال استان نشأت مى گیرد. وى 
افزود: تاغکارى در کانون هاى ایجاد گرد و غبار از جمله 
فعالیت هاى صورت گرفته براى مقابله این پدیده است.

زرگرپور ادامه داد: براى مقابله با گرد و غبار برون استانى 
برنامه ریزى کمترى صورت گرفته است و باید بروز گرد و 
غبار هفته گذشته در استان به صورت ویژه بررسى شود.

وى اضافه کرد: در صورت لزوم باید در خارج از اســتان 
اقدامات با جدیت پیگیرى شود تا دیگر مشکالتى از این 

قبیل رخ ندهد.
اســتاندار اصفهان اذعان داشت: استان هاى اصفهان، 
یزد و سمنان درگیر این پدیده هســتند و باید اقدامات 
مشــترکى با حضور مسئوالن ســتاد بحران، محیط 
زیست و هواشناسى و منابع طبیعى در این زمینه برگزار 
شود. اســتاندار اصفهان در عین حال بر ضرورت ایجاد 
مکان هایى در نقاط مختلف شهر براى ارائه تجهیزات 
مورد نیاز از جمله ماسک به مردم در زمان وقوع پدیده 

گرد و غبار تأکید کرد.

گرد و غبار ارتباط مستقیمى با کشت برنج 
ندارد

در همیــن رابطه، کارشــناس مســئول آزمایشــگاه 

هواى محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: هجوم 
ریزگردهــا و غبارهــاى اخیر بــه اســتان اصفهان، 
شهرســتان هاى کاشــان، آران و بیــدگل، نطنــز، 
اصفهــان، شــرق اصفهــان و حتى مناطــق غرب 
اســتان اصفهان را در برگرفته بود کــه این موضوع 
نشان از شــدید و زیاد بودن این میزان غبار در استان 

داشت.
محمود مزارع با اشــاره به ارتباط کشت برنج با هجوم 
ریزگردها خاطرنشــان کرد: برنج کارى معضلى است 
که بیشــتر براى مدیریت مصارف آب در کشــاورزى 

مطرح مى شود.
وى با بیان اینکــه درگیرى هایى در ایــن رابطه میان 
دوســتداران محیط زیســت با وزارت جهاد کشاورزى 
است که دوستداران محیط زیســت معتقدند که با این 
میزان کمبود آب نباید برنج در ایران کشــت شــود، 
اضافه کرد: منطقه لنجان و مبارکه مناطقى هســتند 
که برنج کارى کــرده و آب زیادى را مصرف مى کنند و 
خشکى بیشترى را به وجود مى آورند که باعث گرد و غبار

 مى شوند.
وى با بیان اینکه گرد و غبار یکى از عوامل طبیعى است 
که رخ مى دهد، عنوان کرد: مناطق جنوبى استان سمنان 
و شــمالى اســتان اصفهان مناطق کویرى را تشکیل 
مى دهند که کانون هاى ریزگردها هستند؛ بحث هاى 
برنج کارى ارتباط مستقیمى با وقوع ریزگردهاى اخیر 
نداشته و صحبت هاى گفته شــده از سر دلسوزى بوده 

است.

 هشدار بزرگ از سمت سمنان

2 هفته بعــد از پایان جشــنواره فیلم هــاى کودکان 
و نوجوانــان در اصفهان، ســینماها بــه حالت عادى 
خود بازگشــته اند و در روزهاى گرم تابســتان میزبان 

عالقه مندان به هنر هفتم خواهند بود.
سینما ساحل و ســانس 16 به بعد ســالن چهلستون 
پردیس ســینمایى چهارباغ این روزهــا میزبان «زیر 
سقف دودى» تازه ترین اثر پوران درخشنده است که به 
معضل طالق عاطفى در خانواده ها پرداخته است؛ فرهاد 
اصالنى، مریال زارعى و بهنــوش طباطبایى از جمله 
بازیگران آن هستند؛ «زیر سقف دودى» روایتى از زنى 
به نام «شیرین» است که در زندگى خانوادگى با فرزند 
و همسرش به تدریج دچار مشکل مى شود و به دنبال 
پیدا کردن راهى براى ایجاد ارتباط با آنهاست که موفق 

نمى شود و به بحران مى رسد.
■■■  

سالن اصلى سینما سپاهان و ســانس 10 و 14 سالن 
چهلستون پردیس سینمایى چهارباغ، اکران کننده «رگ 
خواب» جدیدترین اثر حمید نعمت ا... اســت؛ داستان 
«رگ خواب» درباره یک زن است و در واقع اضمحالل 

زنى را در زندگى اش به تصویر مى کشد.
■■■  

سینما فلسطین، سالن شماره 2 سینما سپاهان، سالن 
شماره 2 ســینما قدس و ســالن نقش جهان پردیس 
سینمایى چهارباغ هم میزبان «نهنگ عنبر2» سلکشن 
«رؤیا»، تازه ترین اثر سامان مقدم است که پیش از اکران 

ممیزى هاى فراوانى نیز داشته است؛ این فیلم هم اکنون 
با فروش 18 میلیاردى خود در رتبه نخست جدول فروش 

فیلم ها قرار دارد.
■■■  

سالن چهارسوق پردیس سینمایى چهارباغ هم آخرین 
ساخته منوچهر هادى یعنى «کارگر ساده نیازمندیم» را 
در تمام سانس هاى خود اکران مى کند، این فیلم با بازى 
آتیال پسیانى، یکتا ناصر و سحر قریشى داستان «قدم»، 
جوان ساده شهرستانى را روایت مى کند که براى کار به 
تهران آمده و در مغازه فــردى کار مى کند که به زودى 

عاشق دخترش خواهد شد.
■■■  

سالن شیخ بهایى پردیس سینمایى چهارباغ « برادرم 
خسرو» تازه ترین ساخته احســان بیگلرى را با بازى 
شهاب حسینى، هنگامه قاضیانى و ناصر هاشمى اکران 
مى کند، این فیلم داســتان یک فرد مبتال به اختالل 
دوقطبى است که بنا بر شــرایطى مجبور شده مدتى 
در منزل برادرش «ناصر» که یک دندانپزشــک است 

زندگى کند.
سینما قدس هم میزبان «اکسیدان» آخرین ساخته حامد 
محمدى با بازى جواد عزتى، امیر جعفرى و شبنم مقدمى 
است، داســتان فیلم درباره زنى اســت که بدون اجازه 
نامزدش و به صورت غیرقانونى به خارج سفر مى کند و 
نامزدش به دنبال راهى براى گرفتن ویزاى قانونى است 

تا بتواند او را برگرداند.

آنچه بر پرده نقره اى
 سینماهاى اصفهان مى درخشد
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راه اندازى 2 مرکزبین المللى 
علمى کاربردى در نصف جهان

 مدیر کل دفتر همکارى هاى علمى و بین المللى دانشگاه 
علمى کاربردى با بیان اینکه به دنبال همگرایى تقاضاى 
همکارى هاى بین المللى این دانشگاه هستیم، گفت: در 
این راستا براى راه اندازى دو مرکز بین المللى در اصفهان 

برنامه ریزى مى کنیم. 
محمود رضا دالور گفت: دانشگاه جامع علمى کاربردى 
جلساتى با نمایندگان کشـورهاى خارجى مانند آلمان، 
چیـن و تونس بـراى گسـترش همکارى هـاى علمى 
و بین المللـى برگـزار کـرده و  درحـال پیگیـرى براى 

راه اندازى وبسایت بین المللى این دانشگاه هستیم. 
وى خاطرنشـان کـرد: دانشـگاه علمـى کاربـردى در 
پذیرش دانشـجو در بخـش بین المللى از کشـورهاى 
عراق، افغانسـتان، سـوریه، لبنان و... تقاضا دارد که در 
این خصوص از ظرفیت کشورهاى استراتژیک شامل 
آلمان، فرانسـه، اتریـش، روسـیه، هلند، سـوئیس و... 

استفاده مى کنیم. 

50 درصد از اتوبوس هاى 
اصفهان کولر دارد

معاون هماهنگى و برنامه ریزى اتوبوسرانى شهردارى 
اصفهـان با اشـاره بـه اینکـه 50 درصـد اتوبوس هاى 
اصفهان داراى سیسـتم سرمایشى اسـت، گفت: 137 

دستگاه اتوبوس جدید به زودى وارد ناوگان مى شود.
محمد کاظمى طبا با اشاره به اینکه در حال حاضر نیمى 
از یکهزار  اتوبوس فعال در خطوط اتوبوسـرانى شـهر 
اصفهـان داراى کولر اسـت، اظهار داشـت: 50 درصد 

اتوبوس ها فاقد کولر است.
 وى با بیـان اینکه تا پایان سـال جارى و بـا ورود 137 
دسـتگاه اتوبوس میزان اتوبوس هاى کولردار شر کت 
اتوبوسرانى اصفهان به 65 درصد افزایش مى یابد، افزود: 
البته اتوبوس هاى جدید 15 مترى هستند و در خطوط 

BRT، به کار گیرى مى شود. 

دستگیرى سارقان بانکى در 
اصفهان با سالح قالبى 

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: سارقان یکى از 
بانک هاى اصفهان که هشـتم تیرماه به سرقت شش 
میلیون تومان پول از بانک اقدام کرده بودند دسـتگیر 

شدند. 
سردار عبدالرضا آقاخانى اظهار داشـت: در این سرقت 
فردى با کاله کاسکت وارد بانک شده و با تهدید همراه با 
سالح، به سرقت مبلغ شش میلیون تومان وجه نقد اقدام 
مى کند و به وسیله همدست موتورسوار خود که در بیرون 
بانک ایستاده بود متوارى مى شود که با اقدامات گسترده 
علمى و تخصصى پلیس آگاهى هر دو نفر شناسایى و 
دستگیر شدند و کل وجوه مسروقه به همراه یک سالح 

قالبى استفاده شده در سرقت نیز کشف شد.

اعتیاد پیدا کردن 22 درصد 
معتادان در محل کار

 دبیر شـوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر شـهرضا 
با بیان اینکـه اعتیاد عامـل زندانى شـدن 54 درصد از 
زندانیان اسـتان اصفهـان اسـت، گفـت: 64 درصد از 
معتادان اسـتان اصفهان متأهل هسـتند، 20 درصد از 
آنـان داراى تحصیـالت عالیـه و 22 درصـد از آنان در 

محیط هاى صنعتى به اعتیاد مبتال شده اند.
از  درصـد   65 گفـت:  انصارى پـور  محمدرضـا 
همسـرآزارى ها، 55 درصـد از طالق هـا، 30 درصد از 
کودك آزارى ها و 25 درصد از قتل ها به دلیل اعتیاد به 
مصرف مواد مخدر اسـت و این آمار نشان دهنده ایجاد 

معضالت زیاد اعتیاد براى جامعه است.

فعال بودن 38خانه کودك و 
نوجوان در استان 

سـعید صادقى، مدیرکل بهزیسـتى اسـتان اصفهان 
گفت: در حـال حاضـر 38 خانه کـودك و نوجوان در 
اسـتان اصفهان وجـود دارد کـه کودکان باالى سـه 
سال بد سرپرست و یا بى سرپرست در آنجا نگهدارى 

مى شوند. 

خبر

مسئول بسیج جامعه پزشکى اســتان اصفهان با اشاره به 
انتخاب اصفهان و همدان به عنــوان پایلوت اجراى طرح 
«شهر پاك» گفت: با اجراى طرح «شهر پاك» در طول 
دو ســال، دو منطقه آلوده به بزهکارى و مــواد مخدر در 

استان هاى اصفهان و همدان پاکسازى مى شوند.
 محسن حجتى درباره اجراى طرح «شهر پاك» در استان 
اصفهان اظهار داشت: قرار است طرح «شهر پاك» در دو 
منطقه فوق العاده آلوده به مواد مخدر اجرایى  شودکه منطقه 

«نیرانگان» در شهرستان فالورجان از آن جمله است. 
وى با تأکید بر اینکه ســکاندار اصلى اجراى طرح «شهر 
پاك» بسیج جامعه پزشکى است، تصریح کرد: بسیج جامعه 

پزشکى با همکارى دانشگاه علوم پزشکى، شبکه بهداشت 
و درمان و همچنین بهزیســتى این فعالیت را در چند ماه 

گذشته آغاز کرده است.
 وى گفت: رؤساى این طرح استانداران اصفهان و همدان 
هســتند اما سایر مســئوالن این دو اســتان در موضوع 
اشتغالزایى و کارهاى زودبازده، تخصیص وام به معتادانى 
که ترك کرده اند و یا حمایت از کشاورزان، مشارکت دارند.

حجتى خاطرنشان کرد: با هماهنگى اداره کل بهزیستى و 
کمپ هاى خصوصى، معتادان را رایگان به کمپ هاى ترك 
اعتیاد معرفى مى کنیم و در این باره پزشکان بسیج جامعه 

پزشکى که کمپ ترك اعتیاد دارند به کمک خواهند آمد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجــى اصفهان گفت: 
ثبت نام دانش آموزان اتباع بیگانه در استان اصفهان تا 15 

مرداد ادامه خواهد داشت.
مهدى ســلیمانى با اشاره به اینکه در ســال جارى تعداد 
دانش آموزان تبعه با توجه به اینکه تعدادى از آنها به سن 
آموزش رســیده اند، افزایش خواهد داشت، تصریح کرد: 
هنوز آمار دقیقى از این افراد در دست نیست و تا آبان ماه این 

آمار مشخص خواهد شد. 
وى با اشاره به اینکه دانش آموز تبعه خارجى فاقد مدرك 
اقامتى معتبر که در طرح سرشمارى اتباع افغانستانى فاقد 
مدرك در بهمن ماه سال گذشته تا خرداد ماه سال جارى 

شــرکت کرده اند نیز مى توانند تا پایان تیر مــاه به دفاتر 
کفالت سطح اســتان اصفهان مراجعه کنند، ابراز داشت: 
سایر دانش آموزان تبعه خارجى فاقد مدرك اقامتى معتبر 
نیز مى توانند تا پایان تیر ماه براى دریافت فرم ثبت نام در 

مدارس به این دفاتر مراجعه کنند.
وى با اشاره به اینکه در شهرســتان هاى اردستان، بوئین 
ومیاندشت، خور وبیابانک، خوانســار، چادگان، دهاقان، 
ســمیرم، فریدن، فریدونشــهر، گلپایگان، نایین و نطنز 
سکونت اتباع بیگانه ممنوع است، افزود: از این رو امکان 
ثبت نام دانش آموزان اتباع در این شهرستان ها وجود ندارد و 
براى ثبت نام باید به شهرستان هاى همجوار مراجعه کنند.

آغاز ثبت نام از 
دانش آموزان اتباع بیگانه

معتادانى که ترك کنند 
وام مى گیرند!

دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان گفت: 
در حال حاضر بافندگان براى کاهش هزینه خود از ابریشم 
مصنوعى یا چینى استفاده مى کنند که این موضوع سبب 

شده که کیفیت فرش اصیل ایرانى پایین بیاید.
منوچهر طالیى با بیان اینکه رکود اقتصادى در بخش فرش 
دستباف به شدت حاکم است، اظهار داشت: بسیارى از تجار 
فرش دستباف اصفهان به دلیل رکود، گرانى مواد اولیه و از 

همه مهمتر کاهش صادرات تغییر شغل دادند.
وى با اشــاره به فعالیت 150 تاجر فرش در اصفهان طى 
سال گذشته افزود: اکنون بیش از 130 تجار فرش دستباف 
اصفهانى از فعالیت در حوزه فرش خارج شده اند و بسیارى 
هم به دالیل مختلف کاهش صادرات شغل خود را تغییر 

داده اند و فقط 15 نفر در این بخش فعال هستند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان تصریح 
کرد: سال 95 تنها 11 میلیون دالر فرش دستباف از اصفهان 
صادرات شده، اما در سال هاى گذشــته روزانه، این رقم 

صادرات فرش محقق مى شد.
وى بیان داشــت: اکنون شاهد این مشــکل هستیم که 
بسیارى از فرش هاى صادراتى به دلیل از دست دادن بازار 

جهانى خود در اروپا و آمریکا به ایران بازمى گردند.
طالیى اضافه کــرد: وضعیت صادرات فرش دســتباف 
اصفهان مطلوب نیســت و هر سال نســبت به سال قبل 
کاهش مى یابد. وى یکى دیگر از مشــکالت مهم بخش 
تولید فرش دستباف را گرانى مواد اولیه تولیدى برشمرد و 
اظهار داشت: در حال حاضر بافندگان براى کاهش هزینه 
خود از ابریشم مصنوعى یا چینى استفاده مى کنند که این 
موضوع سبب شــده که کیفیت فرش اصیل ایرانى پایین 
بیاید. وى افزود: وقتى فرش دستباف در ایران از مواد اولیه 
کم کیفیت تولید مى شود، بعد از صادرات و با نوع اقلیم آب 
و هوایى اروپا و آمریکا تغییر شکل و رنگ مى دهد و همین 
مسئله سبب برگشت بســیارى از فرش هاى صادراتى به 

داخل کشور شده است.

دود گرانى مواداولیه در چشم بافندگان فرش دستباف اصفهان
مصرف 1100 مگاواتى برق در نصف جهان

مدیر دفتــر مدیریت مصــرف برق اصفهــان گفت: با 
هوشمند سازى موتورخانه ها مى توان ضمن ایجاد دماى 
محیطى مناسب براى ساختمان، مصرف برق خانوارها 

را کاهش داد.
محمدمهدى عســگرى به افزایش مصــرف برق در 
روزهــاى گرم ســال اشــاره کــرد و افــزود: در حال 
حاضرظرفیت تولید کشــور مشــخص است و ظرفیت 
منصوبه نیروگاه هاى 70 هزار مگاوات است که در طول 
60 روز سال میزان مصرف برق در کشور از میزان تولید 

افزایش مى یابد.
وى تصریح کرد: کل مصرف شهر اصفهان هزار و 100 
مگاوات است که اگر میزان مصرف بیش از میزان تولید 
شود دو راهکار وجود دارد که یکى اعمال خاموشى است 
و دیگرى مدیریت مصرف که با فرهنگسازى هایى که 
در این خصوص صورت گرفته از مشترکین خواسته شده 
که از ساعت 11تا13 استفاده از سیستم هاى سرمایشى 
خود را به حداقل برســانند و یا به مدت یــک ربع آن را 

خاموش کنند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق اصفهان تأکید کرد: با 10 
تا 15 درصد مدیریت بار مى توانیم از ایجاد یک نیروگاه 
به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان پیشــگیرى کنیم که نه 
تنها صرفه اقتصادى ندارد بلکه تعریفى براى سه تا چهار 
ساعت راه اندازى آن در روزهاى گرم تابستان وجودندارد.
وى به طرح هاى تشــویقى براى مشــترکین صنعتى، 
تجارى، کشاورزى و مشــترکین خانگى اشاره و تأکید 
کرد: مجتمع هاى مســکونى با کاهش مصرف انشعاب 
دیماندى تا 15 درصد از پاداش هاى در نظر گرفته شده 

بهره مند مى شوند.
عسگرى اظهار داشــت: در کنار اینگونه طرح ها براى 
مشــترکین خانگى به طور مجزا نیز طرح هاى ویژه اى 
وجود دارد که کاهش مصرف برق در زمان پیک اســت 
و مشترکین با استفاده از دور کند کولر و تنظیم اسپیلت 
بر روى 25 درجه و خاموشى یک ربع درپیک بار روزانه 

مى توانند از این پاداش ها استفاده کنند.

واحــد تولید آهــن اســفنجى قایــم در مدیریت 
آگلومراسیون با تأمین گندله در شرکت سهامى ذوب 

آهن اصفهان راه اندازى شد.
مدیر بخش آگلومراسیون شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان، ارتقاى بازدهى تولید فوالد را از مهمترین 
مزایاى اجــراى این طرح دانســت و گفت: اکنون 
این واحد با تأمین آهن اســفنجى کیفى به عنوان 
جایگزین مناسب بخشــى از قراضه مورد نیاز واحد 

فوالدسازى وارد مدار تولید شده است.
تورج نوابى افــزود: ایــن واحد عالوه بــر تأمین 
آهن اســفنجى مورد نیاز کارخانــه از لحاظ کّمى 
و کیفى،نقــش مؤثرى در افزایــش بازدهى تولید 

فوالد دارد.
وى تولید ساالنه آهن اسفنجى این واحد را درحدود 
200 هزار تن برشمرد و گفت: تولید این محصول 
ثبت شــده فناورى جدیدى بر اساس شکست گاز 
طبیعى به روش اکسیداسیون جزئى با نام طرح قایم 
2 است در حالى که فناورى تولید آهن اسفنجى در 
فوالد مبارکه بر اساس شکست گاز طبیعى به روش 

کاتالیستى با نام طرح میدرکس است.
وى تحقق آنالیز شیمیایى اســتاندارد محصوالت 
فوالدى با اســتفاده از آهن اســفنجى بــا قابلیت 
هموژن بودن و ترکیب یکنواخت آن،گوگرد و کم 
بودن فســفر در آهن اســفنجى درمقایسه با آهن 
قراضه، عملیات تصفیه مذاب کمتر شده و در نتیجه 
عملیات متالوژیکى آســان شــده در داخل کوره، 
بهره ورى باالتر و افزایش کیفیت وخواص مکانیکى

محصوالت ریخته گرى و فوالدى  را از جمله مزایاى 
استفاده از آهن  اسفنجى به جاى قراضه در کنورتور  

فوالد سازى بیان کرد.

راه اندازى واحد تولید آهن 
اسفنجى  در ذوب آهن

یازدهمین نیــروگاه مقیاس کوچک در اســتان 
اصفهان به ظرفیــت 8 مگاوات بــا هزینه بالغ بر 
130 میلیارد ریال و توســط بخــش خصوصى به 

بهره بردارى رسید.
این نیروگاه در محل شرکت هسا واقع در شاهین 
شــهر قــراردارد و با اتصــال به ایســتگاه 63 به 
11/5کیلوولت هســا، عالوه بر تولید برق، ایجاد 
حرارت مورد نیاز براى اســتفاده در سایر قسمت ها 
را به عهده دارد. شرکت توربین توان گستر ایرانیان 
(ایتکو) داراى چهار واحد 2 مگاواتى اســت که از 
طریق ایجاد حرارت، راندمــان مؤثر خود را به نحو 
فزاینده اى افزایش داده اســت و با توجه به قرارداد 
تضمینى خرید برق فى مابین تمام توان تولیدى خود 

را تحویل ایستگاه هسا مى نماید.
بنابراین گزارش، با توجه به نزدیک شــدن به اوج 
مصرف برق، بهره بــردارى از این نیروگاه ها نقش 
مؤثرى در پایدارى شــبکه و کاهــش افت ولتاژ 

ایستگاه هاى فوق توزیع به عهده دارد.
با بهره بــردارى از ایــن واحــد نیروگاهى، جمع 
نیروگاه هاى پراکنده در مقیاس کوچک در استان 

اصفهان به ظرفیت نامى 103 مگاوات مى رسد.

یازدهمین نیروگاه اصفهان 
به بهره بردارى رسید

 خیابان هاى نصف جهان روزانه میزبان چند میلیون سفر 
درون شهرى شهروندان و مسـافران روزانه است که به 
صورت متناوبى از وسـایل نقیله شخصى و وسایل نقلیه 

عمومى در این ترددها بهره برده مى شود.
اصفهان براى هضـم این میـزان تردد در شـریان هاى 
خود عالوه بر توسعه حمل و نقل عمومى نیاز به اصالح 
فرهنگ اسـتفاده از خودروهاى شخصى دارد که عالوه 
بر تسـهیل ترددها، از میزان آالینده هاى هوا نیز کاسته 
شـود. آنچه این روزها بـراى اصفهان در سه شـنبه هاى 
بدون خودرو بیـش از پیش اهمیت پیدا کـرده، عالقه و 
مشارکت مردم نسـبت به طرح هاى جدید براى اصالح 

فرهنگ تردد و حمل و نقل شهرى است.

 مقاومتى همیشگى در برابر پدیده هاى 
نوظهور

بدون شک اعتراض برخى اصناف حوزه حمل و نقل در 
مقابل تحوالت سیسـتم نظارتى یا تغییرات مدیریتى و 
به کارگیرى فنـاورى نوین و برخـى مقاومت ها در برابر 
توسـعه ناوگان تاکسـى هاى آنالین در مسـیر تسـهیل 
پیشرفت شهر و افزایش رفاه مردم تلقى نمى شود و این 
مانع تراشى ها، الزام آگاهى بخشـى به همه اقشار مردم 
در باب لزوم و ایجاد منفعت جمعى در توسعه و پیشرفت 
ناوگان حمل و نقل شهرى را دو چندان کرده است چراکه 
اگر این اقشـار از امتیازات چنین روش هاى نوینى مطلع 

شوند با آن همکارى خواهند کرد.
مهمترین نکته اى که این  روزها پاشـنه آشیل این طرح 
معرفى مى شـود و محور مقاومت هـا در برابر این تحول 
اسـت موضـوع مجوزهـاى قانونـى و کیفیـت فعالیـت 
شـرکت هاى ارائه دهنده خدمات تاکسـى آنالین است؛ 
مانعى که بـه نظر مى رسـد در اولین گام تأسـیس آن از 
سـوى وزارت صنعت، معـدن و تجارت و اتـاق اصناف 
مرتفع شـده اسـت و مجوزات این شـرکت ها بـه تأیید 
نهادهاى دیگر نیز رسـیده اما به دلیـل اهمیت آن هنوز 

محل بحث است.

 قانونى که در همه جاى کشــور یکسان 
اجرا نمى شود

هرچند مطابق قانون (به طور مشخص آیین نامه اجرایى 
ماده 87 قانـون نظام صنفى کشـور) کسـب و کارهاى 
فضـاى مجـازى موظـف بـه دریافـت پروانه کسـب از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که این پروانه بدون 
محدودیت جغرافیایى صادر شده و شرکت هاى داراى آن 
مى توانند در سراسر کشور اقدام به ایجاد دفاتر پشتیبانى 

و ارتباط با مشتریان کنند.
البته مطابق بسیارى از پدیده هاى نوظهور در حوزه وب 
هنوز آمادگى الزم در برخى دسـتگاه ها بـراى نظارت و 
تسهیل روند فعالیت تاکسى هاى آنالین در سراسر کشور 
فراهم نشـده اسـت و به رغم توفیق این طرح در تهران، 
تاکسـى اینترنتى براى تداوم فعالیت در کالنشهرهایى 
نظیر اصفهان با وجود اسـتقبال مردم هنوز در گیر و دار 

اختالف نظرهاست.
■■■

دادستان اصفهان با حمایت از فعالیت قانونى تاکسى هاى 

آنالین بر لزوم ایجاد رقابت در حوزه خدمات شهرى در 
راستاى منفعت رسانى به مردم تأکید کرده است. حسن 
رحیمى گفت: تاکسـى آنالین ظرفیتى اسـت که باید از 
آنها استفاده کرد، این سامانه داراى متولى و مدیر است.

 شــرکت هاى آنالین تضمین هاى الزم 
براى مردم را فراهم کرده اند؟

شـهرام شـاهکار، مدیرعامل یکى از کسـب  و کارهاى 
درخواسـت خودروى اینترنتـى مى گوید: در «اسـنپ» 
اقدامات مدنظر پلیس را انجام داده ایم؛ با در نظر گرفتن 
راهکارها و اقداماتى که تاکنون انجام شده است به نظر 
مى رسـد کلید حل مشـکل مسـافرکش هاى سرگردان 
و نبود نظـارت بر آنهـا در همکارى بخـش خصوصى و 
دولتى بـا یکدیگر اسـت و امیـد آن مى رود که بـا انجام 
ایـن همکارى ها و اسـتفاده از تکنولوژى  هایـى که ذکر 
شـد شـاهد حل شـدن این مشـکل در آینده اى نزدیک

 باشیم.
احسان نصر، مدیر شعبه اصفهان شرکت تاکسى آنالین 
«تپ سـى» هم با اشـاره به اینکـه عمر پدیده تاکسـى 
آنالیـن در کشـور ما کمتر از دو سـال اسـت و بـه دلیل 
نو بـودن در مـورد آن یـک خأل قانونـى وجود داشـت، 
معتقد است: تپ سـى در مجوزهاى قانونى پیشگام شد، 
پیگیرى هایى از وزارت ارتباطات، وزارت کشور و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت انجام شد که توانستیم مسئوالن 
را متقاعد کنیم که تاکسى نیستیم؛ ما واسطه اى هستیم 
که در فضاى مجازى مسافر و تاکسى که در شهر وجود 

دارد را به هم متصل مى کنیم.
عالوه بر این، اغلب اپلیکیشـن هاى درخواست تاکسى 

(از جمله تپ سى و اسنپ) عالوه بر رصد و ثبت لحظه اى  
اطالعات و موقعیت سـفر بـر روى سـرورهاى خود و با 
اسـتفاده از GPS، قابلیت هـاى امنیتى فوق العـاده باال 
از قبیـل ارسـال اطالعات کامـل راننده و خـودرو براى 
مسافر و نیز امکان اشـتراك گذارى لحظه اى اطالعات 
و مسـیر سـفر با خانواده یا دوسـتان را دارند کـه امنیت 

خاطر مسافران را بیش از سیستم هاى سنتى حمل و نقل 
فراهم مى کند. بنا بر اعالم مدیران این شـرکت ها کلیه 
رانندگانى که در این سامانه ها ثبت نام مى کنند عالوه بر 
عبور از فیلترهاى سـختگیرانه کیفیت خـودرو و راننده، 
موظف به ارائه گواهى عدم سوءپیشینه جهت همکارى 

با شرکت هستند.

 آخرین وضعیت شــرکت هاى تاکسى 
آنالین در اصفهان

امروز در اصفهان دو شـرکت تپ سـى و اسـنپ از پیش 
قراوالن و فعاالن حوزه تاکسـى آنالین هسـتند و تمام 
رضایـت و یـا نارضایتـى و حواشـى مربوط بـه فعالیت 
تاکسـى هاى آنالین معطـوف به این دو مى شـود. البته 
به نظر مى رسـد بـا توجه بـه توسـعه بیشـتر طرح هاى 
بازاریابى تپ سـى نظیر تخفیف 20 درصدى خدمات در 
سه شـنبه هاى بدون خودرو، ارائه کد تخفیف 50 درصد 
براى تماشاچیان سینماها و هفته رایگانى که در ابتداى 
طرح در اصفهان سـر و صـداى زیادى به پـا کرد، نوك 
پیکان تهاجم و انتقادات به سمت این شرکت پیشتاز در 

جذب مسافر است.
آنچه مى توان بـر آن تأکید کرد اهمیـت توجه به حجم 
قابل توجه اسـتقبال مردم اصفهان از این خدمات نوین 
است؛ موضوعى که بر اساس آمار روزانه چند هزار سفر 
با این سامانه ها انجام مى شود و چنین آمارى با نرخ رشد 
فزاینده خود قطعًا بـه زودى به پدیـده اى فراگیر تبدیل 
خواهد شد و الزم است همه نهادهاى متولى شرایط قبل 
و بعد از توسعه فعالیت ها و زیرساخت ها و تبعات آن را به 

صورتى دقیق رصد و ارزیابى کنند.

دادستان اصفهان: تاکسى آنالین ظرفیتى است که باید از آن  استفاده کرد

داستان تکرارى تاکسى هاى آنالین در اصفهان

آنچه مى توان بر آن 
تأکید کرد اهمیت 

توجه به حجم 
قابل توجه استقبال 
مردم اصفهان از 

تاکسى هاى آنالین 
است؛ موضوعى که 

بر اساس آمار روزانه 
چند هزار سفر با 

این سامانه ها انجام 
مى شود و چنین آمارى 
با نرخ رشد فزاینده 
خود، قطعًا به زودى 
به پدیده اى فراگیر 
تبدیل خواهد شد

استفاده ازابریشم چینى درفرش ایرانى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات 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 اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند

 ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023000224 مورخ 1396/02/30 آقاى منصور تربت 
اصفهانى به شماره شناسنامه 35084 کدملى 1280776501 صادره از اصفهان فرزند حسین 
بر ششدانگ یک باب ساختمان به اســتثناء ربعیه اعیانى به مساحت 10/01 متر مربع مفروزى 
از پالك شــماره 168 باقى مانده – اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهــان که بموجب قرارداد 
واگذارى زمین معوض از طرف شهردارى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار 
نوبت اول 96/4/12 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/4/27 م.الف:10682  صفائى رئیس منطقه ثبت  

اسناد و امالك مرکزى اصفهان/ 4/387
اجراییه

 شماره 1838/95 ش ح5 به موجب راى شــماره 1618 تاریخ 95/09/24 حوزه 5 شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه جمشید یوسفى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون ریال بابت هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 93/09/01 
لغایت پرداخت  درحق محکوم له سیروس شکرالهى به نشــانى امیرآباد خ بهشتى کوچه خرم 
پ20/1 و پرداخت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگســترى به مبلغ پانزده هزارتومان مى 
باشــد. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف:5052شعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد(امیرآباد)/4/620
احضار

شــماره: 950411د2 تاریخ : 96/03/21 نظر به اینکه خانم ها معصومه عزیزى و مینا مددى  
به اتهام کالهبردارى و تحصیل مال از طریق نامشــروع  از طرف این دادسرا به شکایت آقاى 
مجتبى صادقى تحت تعقیب میباشــدو ابالغ و احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در این شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر 
شود. و در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور قانونى معمول خواهد شد. م الف: 639  برزن 

دادیارشعبه دوم بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شاهین شهر/ 4/716 
اجراییه

 شماره 823/95 ش ح12 به موجب راى شماره 1454 تاریخ 95/11/12 حوزه ... حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8 حقوقى که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى 
افراسیابى به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/350/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر ازباب 
تسبیب و نیز پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 94/06/30 و 94/08/30 لغایت 
اجراى حکم و نیم عشر دولتى. محکوم له رسول بیدآبادى ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید.م الف:5040 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/4/617
 اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423640800027 شماره پرونده: 9509983640800669 شماره بایگانى 
شعبه: 950681 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره  9610093640800399 
و شماره دادنامه مربوطه  9609973640800044 محکوم علیه على رئیسى فرزند ابراهیم به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به انتقال سند کامیون ایویکو به شماره انتظامى 23 – 292 
ع 54 در یکى از دفاتر اسناد رسمى به نام خواهان على اکبر علیمحمدى نافجى فرزند غالم حسین 
به نشانى شهر کرد، میرآباد غربى خ بزرگمهر جنب کالنترى مجتمع پائیزان پ 128 و پرداخت 
مبلغ 5035000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان و نیم عشر در حق دولت محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) م الف: 464 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/ 4/648

مزایده 
مزایده اموال غیرمنقول در پرونده 960004  و به موجب اجرائیه  نیابت 950420 مورخه 96/1/6 
صادره از شعبه سوم دادگسترى اصفهان محکوم علیه سید حمید رضا حجازى به پرداخت 500 
سکه بهار آزادى و انتقال 100 مثقال طال و مبلغ 183/710/298 ریال در حق  محکوم له لطیفه 
کاظمینى و مبلغ 258/157/568 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در 
قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره 
کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده:نشانى شاهین شهر- بلوار طالقانى 
– مسکن مهر پردیس – خیابان بهمن – فرعى 3 جنوبى – بلوك 361( پروژه ایثار سپاهان) 
طبقه سوم – واحد 314، بازدید و معاینه الزم را بعمل آورده و مراتب به شرح زیر ایفاد  میگردد: 
ملک مورد ارزیابى یک باب آپارتمان مسکونى واقع در طبقه سوم یک مجتمع مسکونى 6 طبقه 
(21 واحدى) میباشد که داراى مساحت 80/58 متر مربع است. این ساختمان داراى 2 اتاق خواب 
، آشپزخانه اوپن، سالن پذیرایى حمام و سرویس بهداشتى و نیز یک قطعه پارکینگ غیر مسقف 
میباشد. پوشش دیواره هاى سالن هاى پذایرایى و نیز پوشش دیوارهاى اتاق خواب از نوع اندود 
گچ سفید بوده و پوشش کف سالن . اتاق هاى خواب نیز از نوع سرامیکى است. آشپزخانه داراى 
پوشش بدنه و کف سرامیک بوده و کابینت هاى آن نیز از نوع mdf میباشد. حمام و سرویس 
بهداشتى نیز داراى پوشش کف و بدنه کاشى و ســرامیک است. دربهاى داخلى این ساختمان 
چوبى و پنجره ها از نوع  دو جداره میباشد. این ملک داراى اشتراك آب مشترك و انشعابات برق 
و گاز مستقل بوده و سیستم گرمایش آن از نوع پکیج رادیاتور و سیستم سرمایش آن کولر آبى 
است. مطابق اعالم اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر این ملک داراى یک فقره سند مالکیت 
به شماره چاپى 626966 سرى د/91 بوده که به موجب آن ششدانگ اعیان این ملک در تملک 
آقاى سید حمیدرضا حجازى دهاقانى میباشد و مشخصات ثبتى آن بدین قرار است: پالك ثبتى 
409/9870، مورد ثبت شــماره 190175، صفحه 494، دفتر 841، بخش 16 ثبت اصفهان لذا 
باتوجه به موارد پیش گفته، تحقیق و بررسى انجام شــده موقعیت و قدمت ملک و نیز در نظر 
گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه ارزش ششدانگ اعیانى ملک مورد نظر در زمان مبادرت به 
کارشناسى مبلغ 987/400/000 ریال (معادل نود و هشت میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان) 
ارزیابى واعالم میگردد با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر 
مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. .ضمنا منزل 
مذکور در رهن بانک مسکن میباشد و داراى مستاجر نیز میباشد.زمان برگزارى مزایده: 96/5/18   
ســاعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه سوم حقوقى شاهین شهر. 
محل بازدیداز اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام.مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از 
ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت 

در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف:  794  

محسنى_ مدیر اجراي احکام مدنى شعبه سوم دادگسترى شاهین شهر/ 4/711 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759203314 شــماره پرونده: 9509983759201472 شماره 
بایگانی شــعبه: 951502 خواهان محمدرضا و قدرت اله مسیبى  به طرفیت خواندگان حسین 
زهره فرزند على اکبر – حســینعلى چنگل واى فرزند عبداله به خواسته اعتراض ثالث تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759201472 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/08/10 وساعت 8:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 773 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شاهین شهر ومیمه/ 4/712 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست : 9610463759200030 شــماره پرونده: 9509983759201459 شماره 
بایگانی شــعبه: 951489 خواهان کیامرث کیان ارثى ورثه منوچهر انصارى دادخواســتى  به 
طرفیت خواندگان قربان فالح فرزند علیجان و داوود صادقیان فرزند على  به خواســته اعالن 
بطالن معامله بیع موضوع قرار دادعادى مورخ 1381/8/27 به انضمام پرداخت کلیه خسارات 
دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به 
کالسه 9509983759201459 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/8/6 و ساعت 10:30 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 799شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان شاهین شهر و میمه/ 4/713 
ابالغ اخطاریه 

تاریخ : 96/4/17 شماره 232/96 ،   على اکبر یاورى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
فرزانه صفرپور  به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه  232/96  ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
96/6/8  ساعت 6:30 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 
73ق.آ.د.م از نامبرده دعوت میشود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه نمایند. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 806 

دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /4/714 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره :261/96 تاریخ: 1396/4/19آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به فرزانه بادیه خواهان 
اکبر عالى پور دادخواستى با موضوع  مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال  به طرفیت شما به شوراى 
حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 261  ش 4 ح ثبت و براى روز 4شنبه  
مورخ 8  / 6 /96ساعت 5 عصر  تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 

839  شعبه 4 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/4/715 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759302836 شــماره پرونده: 9609983759300502  شماره 
بایگانی شعبه: 960662  خواهان/شاکى مریم السادات درخشنده فرزند سید اکبر دادخواستى 
به طرفیت خوانده مهدى قادرى فرزند کمال مقدم به خواســته عدم امکان سازش(طالق) به 
در خواســت زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شــهر نموده است که جهت 
رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین 
شهر – ارجاع و به کالســه 960662 ثبت  گردیده که وقت رسیدگى آن 96/06/13 و ساعت 
11:30 صبح تعیین شده اســت. درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیر االنتشــار آگهى مى شود تا خوانده / متهم 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 : 792  شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان 

شاهین شهر و میمه/ 4/717 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست : 9610463759200036 شــماره پرونده: 9509983759200838 شماره 
بایگانی شعبه: 950854 خواهان محمد طاهر سیگارودى دادخواستى  به طرفیت خوانده جمیله 
حسین غانمى فرزند نجم  به خواسته تنفیذ و تایید معامله 8/11/1 یک دستگاه لیفتراك و رفع 
توقیف و استراد و خلع ید و تحویل دســتگاه  تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان شاهین شهر و میمه 
واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759200838 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 96/08/14 و ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف:826-شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 4/720 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست : 9610463759200034 شــماره پرونده: 9509983759201490 شماره 
بایگانی شــعبه: 951521 خواهان محمود مهرابى کرمانى  دادخواســت به طرفیت خواندگان 
سپیده سادات صاحب کار خراســانى فرزند على اکبر – عبدالرضا ممبنى فرزند محمدعلى به 
خواسته محکومیت تضامنى به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال با احتساب کلیه 
خسارات قانونى و دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759201490  
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 96/05/28 و ســاعت 0800 تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. جهت استماع شهادت شود.م الف 833- شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 4/721
حصر وراثت

سوزان پور کیانى بشناسنامه شماره 1442  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 96/ 205 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
صغرى بیگى هرچگانى  به شناسنامه شماره 12253 در تاریخ15 /95/5 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- سوزان پور کیانى فرزند خداداد شماره شناسنامه 1442  نسبت با 
متوفى فرزند 2- کیانوش پور کیانى فرزند خداداد شماره شناسنامه 25754  نسبت با متوفى فرزند 
3- سودابه پور کیانى فرزند خداداد شماره شناسنامه 121  نسبت با متوفى فرزند 4- حمیدرضا پور 
کیانى فرزند خداداد شماره شناسنامه 26  نسبت با متوفى فرزند 5- سارا پور کیانى فرزند خداداد 
شماره شناسنامه 531  نسبت با متوفى فرزند ،اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 822  

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (شعبه ویژه)4/722 
حصر وراثت

فروغ رضا نژاد  بشناســنامه شــماره 2442  باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواســتى بشــماره 96/ 221 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته 
اســت که شــادروان بتول ســورى  به شناســنامه شــماره 15061 در تاریــخ19/ 95/12 
درگذشــته و ورثه وى در هنــگام درگذشــت عبارتند از: 1- امیــد رضانژاد  فرزند یوســف 
شــماره شناســنامه 2931  نســبت با متوفى فرزند 2- امیر رضانژاد رامهرمزى فرزند یوسف 
شــماره شناســنامه 94  نســبت با متوفى فرزند 3- احســان رضانــژاد رامهرمــزى  فرزند 
یوســف شــماره شناســنامه 15581  نســبت با متوفى فرزند 4- الهام  رضانژاد  رامهرمزى 
فرزند یوســف شــماره شناســنامه 447  نســبت با متوفى فرزند 5- فروغ رضانــژاد  فرزند 

یوسف شماره شناســنامه 2442  نســبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســى اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــرآگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم داردواال گواهی 
صادرخواهدگردید.م الف: 820 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهرو میمه (شعبه 

ویژه)/4/724
حصر وراثت

محمد سلطانى بشناسنامه شماره 2139  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 96/ 230 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
حبیب اله سلطانى بلتیجه   به شناسنامه شــماره 906 در تاریخ26 /1378/8 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- منظم قجاوند بلتیجه  فرزند سیف اله شماره شناسنامه 
14  نسبت با متوفى همسر 2-  ولى اله سلطانى فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 1435   نسبت 
با متوفى فرزند 3- ذبیح اله سلطانى فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 7   نسبت با متوفى فرزند 
4- نبى اله سلطانى فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 5 نسبت با متوفى فرزند 5- على سلطانى 
فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 2140   نسبت با متوفى فرزند 6-روح اله سلطانى بلتیجه فرزند 
حبیب اله شماره شناسنامه 17   نســبت با متوفى فرزند 7- ام البنین سلطانى فرزند حبیب اله 
شماره شناسنامه 8  نسبت با متوفى فرزند 8- شهربانو سلطانى فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 
25   نسبت با متوفى فرزند 9- صغرى سلطانى فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 17   نسبت با 
متوفى فرزند 10-مهین سلطانى فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 1860   نسبت با متوفى فرزند 
11- هاجر سلطانى فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 1968   نسبت با متوفى فرزند 12- فریده 
سلطانى فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 1727 نســبت با متوفى فرزند 13-محمد سلطانى 
فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 2139   نسبت با متوفى فرزند ،اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نمایدتا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی 
نزد اوباشداز تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهدگردید.

م الف: 839شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهرومیمه (شعبه ویژه)/4/723
اجراییه

شماره: 504/95 ش2 ح-96/04/11 به موجب راي شماره 79  تاریخ 96/02/19 حوزه قضایى 
شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر (به موجب راى شماره 951714 تاریخ 95/12/16 
شعبه سوم دادگاه حقوقى شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه: غالمحسین احمدى 
به نشانى  مجهول المکان، محکوم است به حضور خوانده ردیف دوم ( به علت مالکیت خودرو) 
در دفتر خانه اسناد رسمى و بدوا فک پالك سپس تنظیم رسمى از خودرو تویوتا کمرى به شماره 
انتظامى 439 ب 69 ایران 48 در حق خواهان مجید هرمزى نام پدر على اصغر به نشانى شاهین 
شهر – عطار – فرعى 8 شرقى پالك 40 واحد 2 و در خصوص ردیف اول به دلیل عدم وجود سند 
مالکیت بنام ایشــان، دعوى خواهان رد میگردد. در ضمن پرداخت نیم عشر دولتى هزینه اجرا 
برعهده  خوانده ردیف دوم میباشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.. م الف: 749 شعبه 

2 حقوقی شوراي حل اختالف شاهین شهرومیمه/ 4/725 
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610423759200160 شــماره پرونده: 9509983759200988 شماره 
بایگانی شعبه: 951004  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609973759200221 محکوم علیه: هایگانوش آزاریان نام پدر ماناك به به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به الزام به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال ششدانگ 
پالك ثبتى 301/881 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان به نام محکوم له علیرضا حاتمیان 
جزى نام پدر یداله به نشــانى اصفهان گز و برخوار بلوار امام ك شهید حاتمیان پ 26  و از باب 
تسبیب به پرداخت مبلغ چهارصد و سى و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له 
صادر و اعالم میگردد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات 
دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 801 

شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر/726 /4
ابالغ راي

شــماره پرونده: 696/95 شــماره دادنامه: 26- 96/1/30 خواهان: آقاى محمد ولى حیدرى 
بنشانى:شاهین شهر گلدیس فاز 2 خ مسجد 2 شرقى پ 27  ، خوانده : حسن زمانى به نشانى: 
مجهول المکان، خواسته : الزام به فک پالك خودروى پژو روآ به شماره شهربانى 897/43ل 15 
به انضمام هزینه دادرسى.گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 
صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دادخواست محمد على ولى حیدرى  به طرفیت حسن 
زمانى  به خواسته   الزام خوانده به فک پالك خودروى پژو روآ به شماره شهربانى 897/43 ل 
15  به انضمام هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان خودرو مذکور را به خوانده فروخته است و با 
عنایت به درخواست خوانده نسبت به فک پالك  امتناع نموده و با پالك خودرو متعلق به خواهان 
در تردد است  نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى  و ضمائم آن در شورا حاضر نگردیده 
و مستندات ارائه شده و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مورخ 95/9/23 بر اشتغال خوانده 
بر عدم انجام تعهد و فک پالك خودرو پژو روآ به شماره 897/43 ل 15 متعلق بر خواهان داللت 
دارد. شورا با عنایت به اظهارات خواهان و بررسى پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده 
و به استناد ماده 198 آیین دادرسى مدنى و ماده 219،220،221 قانون مدنى راى بر محکومیت 
خوانده به فک پالك به شماره انتظامى 897/43 ل 15 ایران صادر مینماید و به استناد مواد 519؛ 
520 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 912/500 ریال 
هزینه دادرســى در حق خواهان صادر مینماید . راى صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 810 اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهرومیمه/ 4/727 
ابالغ راى 

شماره دادنامه: 9609973759200520 شماره پرونده: 9509983759201471 شماره بایگانی 
شــعبه: 951501 خواهان: محمد نجیمى- فرزند قاسم به نشانى اســتان اصفهان شهرستان 
اصفهان – شهر اصفهان – خیابان عبدالرزاق – بازار بزرگ روبروى مسجد ذوالفقار-فروشگاه 
محمد نجیمى ، خوانده: احمد جاللى عاشــق آبادى فرزند محمد به نشانى مجهول المکان  ، 
خواسته : مطالبه وجه چک  ، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست محمد نجیمى فرزند قاسم به 
طرفیت آقاى احمد جاللى عاشق آبادى فرزند محمد به خواسته تقاضاى صدور حکم  مبنى بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت وجه چهار فقره چک به شماره 
198698 مورخ 95/6/31 و 198697 مورخ 95/6/20 و 811940 مورخ 95/5/15 و 118696 
مورخ 95/5/31 هرکدام به مبلغ یکصد میلیون ریال به عهده بانک صادرات به انضمام هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده نظر به اینکه وجــود اصل چک در ید دارنده دلیل بر اشــتغال ذمه صادر کننده و صدور 
گواهى عدم پرداخت آن از ســوى بانک محال علیه موحد عدم پرداخت چک از سوى خوانده 
میباشد و خوانده على رغم استحضار از جلسه رســیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده و دفاعى 
در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان 
را ثابت و وارد تشخیص ومستندا به مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 
519 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به 
مورخ 76/3/10 مصوب مجمع تشخیص مصلحت به ماده 2 قانون اصالح مواد از قانون صدور 
چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 و 920000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى 
احکام مدنى بر اساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق خواهان 
محکوم و اعالم میگردد .رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 

این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. مدت 
اعتبار این گواهى از تاریخ قطعیت سه ماه است. م الف: 807 _اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر/ 4/728 
ابالغ راي

شماره پرونده: 20/96 ش 9 ح شماره دادنامه: 181- 96/4/13 خواهان: سید مهدى حسینى 
سیاه بومى  به نشانى: شاهین شهر خ بهدارى فرعى 4 مجتمع یاس واحد 1، خواندگان : 1- رضا 
اســدى وراث مرحوم  2- محمد غیاثى به نام هاى 3- الهه مجهولى 4- ســنگین طال اثاثگر 
5- آریانا غیاثى 6- سیاه بخش غیاثى همگى به نشانى: مجهول المکان، خواسته : الزام به انتقال 
قطعى یکدستگاه خودرو وانت مزدا به شماره 955 م 45 ایران 53 و هزینه دادرسى. گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به 
صدور راى مینماید. راي شورا: در خصوص دادخواست اقاى سید مهدى سیاه بومى به طرفیت 
رضا اســدى وراث مرحوم محمد غیاثى به نام هاى الهه مجهولى، ســنگین طال اثاثگر، آریانا 
غیاثى، و سیاه بخش غیاثى، به خواســته الزام به انتقال قطعى یکدستگاه خودرو وانت مزدا به 
شماره 955 م 45 ایران 53 و هزینه دادرسى. بدین شرح که اینجانب از خوانده ردیف اول خودرو 
شــماره 768ب53ایران98 راخریدارى کردم و پس از تعویض پالك به شماره فوق تعویض 
یافت. خوانده ردیف اول از آقاى برزگر وکالت داشته، ایشان نیز از کل ورثه وکالت داشتند. یکى 
از ورثه پدر آقاى محمد غیاثى (آقاى سیاه بخش غیاثى) فوت شده. باتوجه به اینکه آقاى محمد 
غیاثى (مالک) نیز فوت شده اند. تقاضاى الزام مابقى ورثه ایشان به انتقال سند را دارم. با عنایت 
به محتویات پرونده اظهارات خواهان، کپى مصدق وکالتنامه فروشى خودرو، گواهى استحضار 
وراث پاسخ استعالم از راهور که آقاى محمد غیاثى را مالک خودرو قبل از خواهان معرفى نموده 
است. و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه شورا على رغم ابالغ قانونى اخطاریه و با توجه 
به اینکه خوانده ردیف دوم و ششــم فوت نموده اند. باســتناد مواد 198 و 519 قانون دادرسى 
مدنى و 219 و 220 و 237 و 362 قانون مدنى حکم به الزام سایر ورثه مرحوم محمد غیاثى به 
نام هاى الهه مجهولى، ســنگین طال اثاثگر و آریانا غیاثى به انتقال قطعى سند خودرو شماره 
955م 45 ایران 53 و پرداخت مبلغ 63000 ریال هزینه دادرســى صادر و اعالم  میدارد. . در 
خصوص سایر خواندگان با توجه به عدم سمت خوانده ردیف اول باستناد بند 4 ماده 84 قانون 
آیین دادرســى حکم به رد دعوى و در خصوص خواندگان ردیف دوم و ششم با نوجه به اینکه 
دعوى به طرفیت متوفى وجاهت قانونى ندارد به استناد ماده 2 قانون ایین دادرسى مدنى حکم 
به عدم اســتماع دعوى صادر و اعالم میگردد. راى صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 797 اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر/4/730 
ابالغ راي

شماره پرونده: 337/94 ش 8 ح شماره دادنامه: 426- 95/6/14 خواهان:شهریار نیکبخت دول 
امیرى فرزند یوسف به نشانى شاهین شهر خانه کارگر بلوار مهارت جنوبى فرعى 2،  با وکالت 
زینب بیدرام گرگابى فرزند اکبر به نشانى شاهین شهر خانه کارگر خیابان خیام پالك 34 ، خوانده 
: طهمورث احمدیان کاجى فرزند قدرت اله به نشانى: مجهول المکان، خواسته : تقاضاى مبلغ 
17/600/000 ریال به استنادیک فقره چک انضمام خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى  و 
تاخیر تادیه و هزینه دادسى و حق الوکاله وکیل. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل ختم رسیدگی اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. راي شــورا: در خصوص دادخواست آقاى شهریار 
نیکبخت دول امیرى به طرفیت طهمورث احمدیان کاجى به خواســته مطالبه هفده میلیون و 
ششصد هزار ریال ( 17/600/000 ریال ) باستناد یک فقره چک به شماره 94/2/1-784906 
به عهده بانک کشاورزى از حساب جارى 120592613 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه 
به انضمام خشارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. نظر به ایتنکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه 
خوانده به میزان خواسته داللت دارد. و نامبرده با وجود ابالغ قانونى اخطاریه و ضمائم در جلسه 
دادرسى حاضر نگردیده است و نسبت به دعوى و مستند آن ایراد  و اعتراضى به عمل نیاورده و 
دلیلى بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استحصاب بقاى دین استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستندا به ماده آیین دادرسى مدنى و 313 و 
314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/600/000 
ریال  (هفده میلیون و ششصد هزار ریال) بابت اصل دین صادر مینماید و به استناد تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صادر چک و ماده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بابت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره 
اجراى احکام است و بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان م حکوم 
میگردد.راى صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 

190 شعبه هشت حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/4/731
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به بهروز محمدزاده پوســتین دوز، آقاى احسان صافى 
اصفهانى، دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر 
تقدیم نموده که به کالسه 1142/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 96/5/28 ساعت 5/15 عصر 
تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به 
دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 873 شعبه چهارم حقوقی 

شوراى حل اختالف شاهین شهر(مجتمع شماره یک)/4/868
اجراییه

شــماره: 314/95 ش ح3- 96/4/4 بــه موجب راي شــماره 442 تاریــخ 95/6/17 حوزه 
ســوم شــوراي حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیــت یافته اســت محکوم علیه 
محمد امیــرى فرزند رجبعلى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت بــه: پرداخت مبلغ 
22,500,000 (دو میلیون و دویســت و پنجاه هــزار تومان) بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 340,000 ریال (ســى و چهار هزار تومان) هزینه دادرســى و پرداخت خســارت تاخیر 
در تادیه از تاریــخ سررســید 1390/7/20 لغایت زمــان پرداخت محکوم به کــه در هنگام 
اجراى حکم محاســبه مى گردد و همچنین پرداخــت حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه وکال 
و پرداخت مبلغ بیســت و پنج هزار تومان بابت هزینه نشــر آگهى در حــق خواهان معصومه 
نوروزى فرزند حسین شــغل خانه دار به نشــانى: نجف آباد خ ریاضى کوى بهار آزادى  پ55 
کدپستى77811-85136 و نیم عشر دولتى. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون 
برنامه سوم توســعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این 
اخطار اجرایى ظرف مدت ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد و در غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى 
احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف: 12519 شعبه سوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/894
مزایده

مزایده امــوال در پرونــده 950149  و به موجب اجرائیــه  نیابت مــورخ 95/5/16 صادره از 
شعبه اجراى احکام دادگســترى خمینى شهر محکوم علیه ســید رحیم نوربخش به پرداخت 
117/795/000 ریال بابت اصل خواســته در حــق محکوم له احمدرضا چوبــداران   و مبلغ 
5/889/000  ریال بابت هزینه اجراء در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم له 
در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره 
کارشناسى شده است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: یکدستگاه جرثقیل دروازه اى 
سنگبرى به دهانه 24 متر ( عرض با کنسول ) و الکترو موتور 30 اسب بخار کوپله با گیر بکس 
سهند 250، و پنج ( ساخت توانکار) به ظرفیت 20 تن به ارزش 000، 000، 330 ریال ( سیصد 
و سى میلیون ریال) برآورد و اعالم میگردد. واقع در شــهرك صنعتى محمود آباد خیابان 44 
سنگبرى خلیج فارس. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر 
مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى 
مزایده: 96/5/10   ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه دوم حقوقى 
شاهین شهر.محل بازدیداز اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام.مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 
10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز 
و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال 
مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى 
که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى 
احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده 
شوند. م الف:  662بابایى_ مدیر اجراي احکام مدنى شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر/ 4/709 

مفقودى
برگ سبز خودرو پژو پارس مدل 1385 به شماره انتظامى 131 م47 ایران 43  به 
نام آقاى (مرتضى شاه نظرى) به شــماره ملى(5110237621) مفقود شده و از 

اعتبار ساقط است.4/896
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ایران چند میلیون خانوار 
یک نفره دارد؟

مرکز آمار ایران، جمعیت خانوارهاى یک تا پنج نفره 
را اعالم کرد.

نتایج نشـان مى  دهـد کـه در مجمـوع 24 میلیون و 
185 هزار و 133 خانوار معمولى و گروهى در کشـور 
وجـود دارد. همچنین سـهم خانوارهاى یـک نفره از 
مجموع خانوارهاى کشـور 8/46درصـد (دو میلیون 
و 46 هـزار خانـوار) ، خانوارهـاى دو نفـره 20/71 
درصد (پنـج میلیـون خانـوار)، خانوارهاى سـه نفره 
28/45درصد ( شـش میلیـون و 880 هـزار خانوار) ، 
خانوارهاى چهارنفره 27/64 درصد (شـش میلیون و 
684 هزار خانوار) و خانوارهاى پنج نفره 14/74 درصد 

(سه میلیون و 564 هزار خانوار) مى باشد.

شنبه؛ 
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه

مدیرکل روابط عمومى سـازمان امور مالیاتى کشـور 
اعالم کرد: مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقى و 

صاحبان امالك اجارى قابل تمدید نیست.
غالمرضـا قبلـه اى اظهـار داشـت: براسـاس قانون 
مالیات هاى مسـتقیم، 31 تیرماه، آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیاتى اشخاص حقوقى و صاحبان امالك 
اجارى براى عملکرد سـال 1395 است و این مهلت 

قابل تمدید نخواهد بود.
وى با بیان اینکه، شرط برخوردارى از هرگونه معافیت 
براى اشخاص حقوقى و صاحبان امالك اجارى، ارائه 
اظهارنامـه مالیاتـى در موعد مقـرر قانونى (تـا پایان 
تیرماه) است، افزود: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتى در 
موعد مقرر، موجب تعلق جریمه اى غیرقابل بخشش 

نسبت به مالیات متعلق است.

سقف حقوق مدیران  دولتى 
برداشته شد

بر اسـاس مصوبه هیئت دولت، الزام به رعایت سقف 
ده برابرى حداقل حقوق مصوب سالیانه، براى مدیران 
شـرکت هاى دولتى و غیـر دولتِى وابسـته به بخش 

عمومى حذف شد.

تولید برق از فاضالب 
کلید خورد

بر اسـاس مطالعـات صـورت گرفته مطالعـات تولید 
برق از جریان فاضالب موجود در شبکه جمع آورى و 
خطوط انتقال فاضالب شهرى با استفاده از توربین  در 

دستور کار قرار وزارت نیرو قرار گرفته است.
فرآیند جریان فاضالب در شهر تهران به صورت ثقلى 
انجام مى شـود و در محل افزایش شیب زمین نسبت 
به شیب شبکه فاضالب براى عبور جریان فاضالب از 
دراپ (گودى هاى درون شـبکه) استفاده مى شود که 
از  پتانسیل جریان ریزشى فاضالب در محل دراپ ها 

مى توان برق تولید کرد.
با نصب این توربین هـا و تولید برق عـالوه بر تأمین 
بخشـى از انـرژى مـورد نیـاز از مصـرف سـوخت 
فسـیلى و تولیـد گاز دى اکسـید کربـن خـوددارى

 مى شود.

مسکن 
امسال وارد بورس مى شود 

مدیرعامـل بورس کاالى ایران با اشـاره بـه اینکه از 
امسال مسکن وارد بورس مى شـود، گفت: ابزارهاى 
مالـى بـورس در بـورس کاالى ایـران مى توانـد 
سـرمایه هاى ما را در بخش مسـکن به سرمایه هاى 
مولد تبدیل کنـد و از راکد بودن سـرمایه ها در بخش 

مسکن جلوگیرى مى شود.
حامد سلطانى نژاد گفت: این روش کمک مى کند که 
مسکن از رکود خارج شود، چون این ابزارها مى تواند 
کمک کند که هر کسـى با هـر مقدار پولى کـه دارد 
در متراژ معینى در مسـکن سـرمایه گذارى کند و در 
واقع سـرمایه ها به سـمت مسـکن حرکت مى کند و 
حتى سـرمایه هاى خرد هم مى تواند به کمک بخش 

مسکن بیاید.

ویترین

مسئوالن تنظیم بازار مى گویند در طول 30 سال گذشته 
همواره بر خالص فروشى شــیرینى، میوه و موادغذایى 

بسته بندى تأکید شده اما هیچگاه اجرا نشده است. 
رئیس اتحادیه قنادان درباره خالص فروشــى و مصوبه 
جدید قیمت شیرینى گفت: از ابتداى ماه مبارك رمضان 
خالص فروشى زولبیا و بامیه را اعمال کردیم و منتظر نرخ 
جدید شیرینى بودیم که خوشبختانه طى چهار پنج روز 

گذشته تصویب و ابالغ شد.
على بهره مند اظهار داشــت: در ابالغیــه اى به صنف 
قنــادان، همه مکلف هســتند انــواع شــیرینى را در 
قنادى ها با خالص فروشى وبدون احتساب جعبه در اختیار

مصرف کنندگان قرار دهند.
وى اضافه کرد: برخى براین باورند خالص فروشى که اجرا 

نمى شود شش هزار تومان پول جعبه مى دادیم.
همچنین حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و سبزى 
تأکید کرد: گردش واحدهاى ما با سود 20 درصد انجام 
مى شود و دیگر نیازى به محاسبه نایلون یا جعبه نیست و 

باید خالص فروشى اعمال شود.
وى اضافه کرد: اجراى خالص فروشى شدنى است، زیرا 
اکنون نیز تعداد محدودى از صنف بارفروشان ظرف را 
کم مى کنند پس باید همه انجام بدهند و آنهایى که انجام 

نمى دهند بارهاى اصلى در دستشان است.

رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندى خطــر احتمال 
کمبود گوشــت قرمز گوســفندى در آینده را ناشى از 
بره کشى آنها برشــمرد و تصریح کرد: طى چهار پنج 
سال اخیر بره هاى ماده را قبل از زایش و در سنین پایین 
مى کشند که این اقدام نسل کشى است و باعث کمبود 

دام و گوشت در بازار مى شود.
على اصغــر ملکى، یکى از مشــکالت فعلى در عرضه 
گوشت را کشتار بره با وزن پایین دانست و گفت: اکنون 
بره با وزن پایین کشتار و با شــقه 8 تا 9 کیلویى به بازار 
عرضه مى شــود که قابل عرضه در بازار نیست. وى با 
تأکید بر اینکه دام باید به ســن کشــتار و وزن مناسب 

برسد، افزود: اکنون الشه کم وزنى که در بازار خریدارى 
مى شود باید وارد واحدهاى بسته بندى شود.

به گفته ملکى، اکنون در روستاها دام کافى براى کشتار 
نداریم و باید از گوشــت وارداتى رومانى و نیوزیلند که 

داراى کیفیت باالیى است، استقبال کنیم.
رئیس اتحادیه گوشت گوســفندى با اشاره به اینکه در 
آســتانه اعیاد قربان و غدیر قرار داریم و ماه محرم نیز 
در پیش است، گفت: ادامه روند فعلى بازار گوشت خوب 
نیســت و باید آمادگى الزم را براى متعادل سازى بازار 
داشته باشیم زیرا با افزایش تقاضا با مشکل جدى مواجه 

خواهیم شد.

خطر کمبود
 گوشت قرمز 

قنادى ها شیرینى را بدون 
احتساب جعبه بفروشند

اوج گیرى نــرخ اجاره بهــاى مســکن و افزایش مبلغ 
ودیعه توسط موجرین در سال جارى موجب سردرگمى 

مستأجرین براى تهیه مسکن شده است.
با توجه به شروع زمان جابه جایى مستأجران در روزهاى 
اخیر، شاهد اوج گیرى قیمت اجاره بها و ودیعه مسکن در 

مناطق مختلف هستیم.
تا جایى که پیش بینى مســئولین براى افزایش 10 تا 15 
درصدى نرخ اجاره بها در سال جارى درست از آب درنیامد و 
شاهد افزایش 35 درصد اجاره واحدهاى مسکونى هستیم.
گزارش ها از بنگاه هاى امالك حاکى از تعیین نرخ اجاره 
بها توسط موجرین است، تا جایى که بنگاه ها نقش کمترى 
در تعیین نرخ دارند و هر قیمتى کــه صاحبان خانه براى 
واحدهاى خود تعیین کنند را به ناچار به مستأجران ارائه 

مى کنند.
به گفته مشاورین امالك با توجه به ثبات قیمت مسکن 
افزایش اینچنینى نرخ اجاره بها کار منطقى به نظر نمى رسد 
زیرا در این شرایط مســتأجرین به ناچار به سمت مناطق 
پایین تر و با متراژ کمتر سوق پیدا مى کنند و این امر موجب 

افزایش واحدهاى خالى از سکنه خواهد شد.
در این میان موجرین باید کاله خود را قاضى کنند که با 
افزایش اینچنینى نرخ اجاره بها نــه تنها نمى توانند آن را 
اجاره دهند بلکه بعد از زمان نقل و انتقاالت و خالى ماندن 
واحدها باید اقدام به پرداخت مالیات کنند که این امر بیشتر 

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

اجاره بها دخالت مستقیم داشته باشد.
گفتنى است با توجه به اینکه مســتأجرین در سال هاى 
اخیر تمایل بیشترى به دریافت اجاره بها نسبت به ودیعه 
داشته اند اما در سال جارى این صورت مسئله جابه جا شده 
و موجران ترجیح مى دهند با توجه به نرخ سود بانکى در 
خفا مبلغ ودیعه بیشــترى دریافت کنند که در اکثر مواقع 

تهیه مبالغ ودیعه بــراى خانوارها دشــوارتر از پرداخت 
اجاره بهاست.

در این رابطه محسن ســرحید، کارشناس بازار مسکن با 
اشــاره به اینکه نرخ اجاره بها 30 تا 40 درصد رشد داشته 
است،گفت: رکود ساخت و ساز در سه سال گذشته باعث 
شده تا تعداد واحدهاى مسکونى استیجارى کاهش یابد. 

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

اجاره بها مى شود.

وى ادامــه داد:افزایــش منطقــى و قابــل پیش بینى 
نرخ اجــاره بها در هر ســال بــا توجه به رکــود حاکم 
بر بــازار مســکن دور از انتظار نیســت ولــى افزایش 
هیجانى نرخ اجاره بهــا و ودیعه نیازمنــد نظارت قوى 
در بازه نقل و انتقاالت مســکن در ســه ماهه تابستان 

است.

نبود نظارت، عامل اصلى رشد کاذب نرخ اجاره بها

 مستأجران مستأصل هستند

یک مقام مســئول در بانک مرکزى گفت: از این پس، 
سپرده گیرى و تسهیالت دهى تعاونى هاى اعتبار صرفًا 
قرض الحسنه خواهد بود و اجازه تأسیس شعبه هم ندارند.
حمیدرضا غنى آبادى گفت: بعد از سال 86 که تعاونى هاى 
اعتبارى با دستورالعمل مصوب شــوراى پول و اعتبار، 
تحت نظــارت بانک مرکزى قرار گرفتنــد، دو گروه دو 
گروه شرکت تعاونى اعتبار تشکیل شد که یکسرى از آنها 
مرتبط با کارگران و کارمندان بودند که تقریباً ساماندهى 
آنها به خوبى پیش رفت و چالشــى در این رابطه وجود 
نداشت، ولى تعاونى هاى اعتبار آزاد به عنوان دسته دوم، 
مشکل آفرین شده و گرفتارى هاى زیادى را براى شبکه 
پولى و بانکى کشــور ایجاد کردند؛ که با توجه به همه 
اقداماتى که در بانک مرکزى رخ داد، تا حدود زیادى کار 

ساماندهى آنها به سرانجام رسیده است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزى افزود: البته 
بانک مرکزى نگاه پیشگیرانه را نســبت به ساماندهى 
مؤسسات اعتبارى انجام داده تا از فعالیت چنین نهادهایى 
ممانعت ورزد که البته به این امر بســنده نشده و قرار بر 
جلوگیرى از ایجاد این مؤسسات است؛ بر همین اساس 
با همکارى وزارت تعاون، بانک مرکزى و شــوراى پول 
و اعتبار، تشریک مســاعى در خصوص ساماندهى این 
مؤسسات صورت گرفته و دســتورالعمل هاى جدیدى 
اصالح، تدوین و به تصویب شوراى پول و اعتبار رسید که 

چند ویژگى مهم دارد.
وى تصریح کرد: بر اساس دســتورالعمل جدید شوراى 
پول و اعتبار، از این پس تأســیس شرکت هاى تعاونى 
اعتبار صرفاً در قالب شرکت هاى تعاونى اعتبار کارمندى 
و کارگرى پیش بینى شده و در سایر موارد، اجازه تأسیس 
این شرکت ها داده نمى شــود؛ در عین حال، در قانون 
اجراى سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسى، براى 
بانک ها و مؤسسات اعتبارى و سایر بنگاه هاى واسطه 
پولى، احکامى مقرر شده که بر اساس آن باید تعاونى هاى 
سهام عام ایجاد شده یا اینکه سقف سهامدارى تعریف 

شده براى اشخاص رعایت شود.
وى ادامه داد:چنانچه شــرکت تعاونى اعتبار با شکل و 
شمایل کنونى بخواهد ادامه فعالیت دهد، باید صرفاً به امر 
قرض الحسنه بپردازد، به این معنا که سپرده گیرى آنها 
صرفًا با ضوابط قرض الحسنه و پرداخت تسهیالت آنها 

هم صرفاً با عقد قرض الحسنه باشد.
وى اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل جدید، حداقل 
مبلغ ســرمایه براى تأســیس یک تعاونى اعتبار 500 
میلیون ریال اســت که به ازاى هر نفر عضویت نیز ده 
میلیون ریال به سرمایه اضافه مى شود. نکته حائز اهمیت 
در این میان آن است که فعالیتى که شرکت هاى تعاونى 
اعتبار کارمندى و کارگرى انجام مى دهند، صرفًا باید در 
یک فضاى ادارى مرتبط با دســتگاه ذیربط باشد و آنها 
نمى توانند شــعبه داشته باشــند و در معرض دید عموم 
فعالیت کنند. یعنى محل فعالیت آنهــا نباید ارتباطى با 
بیرون از فضاى ادارى داشته باشد و مشخص نباشد که 

چه فعالیتى از دید عموم آنجا صورت مى گیرد.
به گفته غنى آبادى، این در شرایطى است که به رغم وجود 
این تعریف، تعاونى هاى اعتبار طى سال هاى اخیر برخى 
ضوابط را رعایت نکرده و نابســامانى هایى که اکنون در 
برخى شرکت هاى تعاونى اعتبار بروز کرده و امروز شاهد 
آن هستیم، ثمره همین عملکرد است که چالش هایى را 

گریبانگیر تعاونى هاى اعتبار کرده است.
وى اظهار داشت: در این راستا تمام تالش بانک مرکزى 
حذف نهادهاى پولــى فاقد مجوزى بــوده که در نظام 
پولى و بانکى کشور اختالل ایجاد کرده و منجر به بروز 
نگرانى هایى در میان سپرده گذاران شده بودند. در حالى 
که تا پیش از اینکه دهه 70 به نیمه برسد، این تعاونى ها 
منحصراً به اعضاى خود خدمت مى دادند اما از اواسط دهه 
70 به بعد، یکسرى شرکت هاى تعاونى اعتبار آزاد با مجوز 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى وقت مجوز دریافت 
کرده و از ضوابط و فلسفه وجودى این تعاونى ها تخطى 

کرده و منشأ بسیارى از مشکالت شدند.

خط قرمز بانک مرکزى 
براى تعاونى ها

رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران خودرو بــا اعالم اینکه 
شــرکت هاى متفرقه خودروهاى مدل 2018 را که وجود 
خارجى ندارند، با تبلیغات بسیار پیش فروش مى کنند، گفت: 
مردم در پیش خرید خودروهاى وارداتى گول سودهاى باال 

را نخورند.
سعید مؤتمنى با اعالم اینکه واردکنندگان متفرقه خودرو 
مجوز پیش فروش خودرو را ندارند، اظهارداشت: براساس 
دستورالعمل، واردات خودرو فقط واردکنندگانى که نماینده 
رسمى شرکت هاى خارجى بوده و مجوز فعالیت از دبیرخانه 
هیئت عالى نظارت بر سازمان هاى کشور را دریافت کرده اند 

امکان پیش فروش خودرو را دارند.
وى با بیان اینکه با وجود این، موضوع ارائه سودمشارکت 
باال باعث شده تا مردم از شرکت هاى متفرقه خودرو پیش 
فروش کنند، افزود: این شرکت هاى متفرقه سودهاى 27 تا 
30 درصد را به مردم پیشنهاد مى کنند که همین امر باعث 

ترغیب مردم به ثبت نام خودرو شده است.
رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران خودرو با اعالم اینکه این 
شرکت هاى متفرقه خودروهاى مدل 2018 که وجود خارجى 

ندارند را با تبلیغات بســیار پیش فروش مى کنند، تصریح 
کرد: اتحادیه اگر با تبلیغات این شــرکت ها در روزنامه ها 
روبه رو شود برخورد الزم را انجام خواهد داد اما متأسفانه آنها 
با به کارگیرى فضاى مجازى تالش زیادى براى فروش 

مى کنند که این موضوع هوشیارى مردم را مى طلبد.
کاســبى جدید بعضى نمایندگى هاى خودروسازان به این 
شکل اســت که با ارائه مدل هاى جدید خودرو و بعضًا با 
قیمت هاى کمتر از بازار، مشــتریان را جذب مى کنند و با 
این تعهد که خودرو را در عــرض چند ماه تحویل خواهند 
دارد، یک سوم تا نیمى از پول خودرو را به عنوان پیش قسط 
دریافت مى کنند. واقعیت اما این اســت کــه درعمل نه 
خودرویى وارد کشور شده و نه حتى سفارشى ثبت شده است. 
ســوداگران پس از جمــع آورى پول هاى مــردم، با این 
پول ها کار مى کنند و در موعد تحویل خودرو به بهانه اینکه 
امکان واردات خودرو مهیا نیست، از مشترى مى خواهند یا 
یک مدل خودروى دیگر را انتخاب کند یا پول خود را پس 
بگیرد که این پس دادن هم بعضًا ممکن است چند ماه به 

طول بیانجامد.

پیش فروش خودروهایى که وجود خارجى ندارند

 مردم فریب نخورند

روایت آمارى جدید بیکارى

7میلیون بیکار، نه مدرك دارند نه مهارت
 بررسى ها نشــان مى دهد، بین 35 تا 38 درصد جوانان غیرشاغل 
کشور در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند که این گروه به شدت 

در معرض خطر به حاشیه رانده شدن در بازار کار هستند.
در تحلیل وضعیت بازار کار معموالً سه شــاخص نرخ بیکارى، نرخ 
اشتغال و نرخ مشارکت نیروى کار جوانان به عنوان شاخص هاى سنتى 
بازار کار مد نظر قرار دارد؛ ضمن اینکه بخش مهمى از مشکالت نیروى 
کار، جوانان غیرفعالى هستند که نتوانسته اند وارد بازار کار شوند و این 

جمعیت به عنوان «جمعیت غیرفعال اقتصادى» شناخته مى شوند.
بررسى تحلیل آمار بازار کار حکایت از آن دارد که ایران به عنوان کشور 

در حال توسعه که در سال هاى اخیر تحوالت جمعیتى مختلفى را تجربه 
کرده است، در حال حاضر همچنان از نظر بافت جمعیتى داراى ساختار 

سنى جوان است.
محاسبه شاخص «جوانان غیرشــاغل که در حال تحصیل یا کسب 
مهارت نیســتند» که تحت عنوان NEET شناخته مى شود، نشان 
مى دهد طى سال هاى 90 تا 94 درحدود 31 درصد جوانان 15 تا 24 
سال کشور شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند که 
این سهم براى جوانان درحدود 15 تا 29 ساله طى سال هاى مذکور 

بین 35 تا 38 درصد در حال نوسان است.

طبق اطالعات به دست آمده از مجموع 19 میلیون و 342 هزار و 433 
جوان 15 تا 29 سال، تعداد هفت میلیون و 326 هزار و 27 نفر تعداد 

بیکارانى است که در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند!
قسمت نگران کننده بازار کار مربوط به جوانانى مى شود که در عین 
حال نه در جستجوى کار بوده و نه در حال آموزش یا کسب مهارت؛ 
این گروه به شدت در معرض خطر به حاشیه رانده شدن از بازار کار و 
مواجهه با محرومیت ها و ناهنجارى هاى اجتماعى هستند که توجه ویژه 
برنامه ریزان براى وضع سیاست هاى حمایتى از جمله فراهم کردن 

امکانات تحصیلى، مهارت آموزى و اشتغال را طلب مى کند.

  بازار میوه و تره بار به طور کلى با ثبات نسبى قیمت نسبت 
به قیمت هاى هفته هاى اخیر و ماه گذشــته همراه است 
که البته در این میان برخــى اقالم از جمله پیاز همچنان 
با افزایش قیمت روبه رو است و به طور متوسط با قیمت 
کیلویى چهار هزار تومان در میوه فروشى هاى سطح شهر 

عرضه مى شود.
این در حالى اســت که روزهاى اخیر رئیــس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزى از کاهش 500 تومانى قیمت 
پیاز در بازار خبر داده و گفته بود که با توجه به ورود تولیدات 
جدید از مناطق مختلــف، تا 15 روز دیگــر قیمت این 

محصول درحدود هزار تومان نیز کاهش پیدا کند.
اما با وجود این، هنــوز کاهش قیمت پیــاز که به گفته 
مهاجران در میــدان میوه و تره بار کلید خــورده در بازار 
مصرف و مغازه هاى ســطح شهر محسوس نشده است 
و این محصول پر مصرف در سبد غذایى خانوار همچنان 

کیلویى سه هزار و 500 تا چهار هزار تومان عرضه مى شود.
به غیر از پیاز در میان سایر انواع تره بار قیمت سیب زمینى 
هم روند افزایشى پیدا کرده و هر کیلوگرم آن با افزایش 
هزار تومانى نســبت به هفته اخیر به کیلویى دو هزار و 
500تومان رسیده است که علت آن هنوز مشخص نیست.

در میان محصوالت نوبرانه به طور متوسط هر کیلوگرم 
آلبالو ده هــزار تومان، گیالس 12 هزار تومان،  شــلیل 
هفت هزارتومان،  شبرنگ شــش هزار و 500 تومان و 
آلو قرمز هفت هزار و 500تومان قیمت دارد. قیمت هایى 
که تقریبًا نســبت به روزهاى قبل شکســته شده و در 
مقایســه با روزهاى اول عرضه شــان متعادل تر شــده 

است.

ادامه گرانى محصوالت کشاورزى

 سیب زمینى هم 
دنباله رو پیاز شد!

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران از 
برنامه ریزى هاى انجام شده براى پوشش 
100 درصدى شهرها به نسل 3 اینترنت 
و همچنین 900 شهر به نسل 4 تا پایان 

مرداد خبر داد.
وحید صدوقى اظهارداشت: در حال حاضر 

هشــت هزار و220 ســایت فیبر نورى
 اجرا شده اســت و توســعه 4G بدون

 فیبر بــى معنى اســت و الزم اســت 
که براى تمامى ســایت هــاى 4G فیبر 
ایجاد شــود که این کار در حــال انجام 

است.

پوشش 100 درصدى شهرها به 3G تا پایان مرداد
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پرهیزکاران در روز، دانشمندانى بردبار و نیکوکارانى 
باتقوا هســتند که ترس الهى آنان را چونان تیر تراشــیده 
الغر کرده اســت، کســى که به آنها مى نگرد مــى پندارد 
که بیمارنــد اما آنان را بیمارى نیســت و مــى گوید، مردم 
دراشتباهند! در صورتى که آشفتگى ظاهرشان، نشان از 

موال على (ع)امرى بزرگ است. 

این روزها نقــش مبلمان شــهرى در خدمت رســانى به 
شهروندان هر شهر بر کسى پوشــیده نیست و در این میان 
حفظ هویت و زیبایى سیماى شــهرى نیز از اولویت هاى 
باالیى برخوردار اســت؛ چرا که افزایش جمعیت ســبب به 
وجود آمدن سیمایى نامناسب و اغتشاش در هویت و کالبد 
شهر مى شود و در این میان شهردارى ها وظیفه خطیرى را در 
پاسخگویى به نیاز شهروندان در امر خدمات شهرى و حفظ 
هویت و زیبایى، به ویژه در مبلمان شهرى دارند و در این میان 
آبنماها نقش بسزایى را ایفا مى کنند چرا که در گذشته گردش 
آب جزء ساختار طراحى آبنماها در نظر گرفته مى شد اما در 
حال حاضر باتوجه به وجود آالینده هاى زیســت محیطى، 
بهترین تاسى آبنماها براى تسکین روح و روان شهروندان 
است، از طرفى امروزه شهرها به فضاهایى آرام نیاز دارند تا 

بتوانند حس مطلوبى را در شهروندان در حین عبور و مرورهاى 
روزانه  شان ایجاد کنند، از طرفى آبنماها از لحاظ  شاخص هاى 
بصرى مى  تواند در منظرسازى محیط و ارتقاى هویت آن 
مؤثر باشد بنابر این الزم است در طراحى این عنصر جاذب و 
با توجه به نقش آن در مراودات اجتماعى و زیباسازى شهر، 
اصول و مبانى طراحی پیش  بینی شــود تا بتوان در ارتقاى 
جایگاه فرهنگى، هنرى و بصرى آن در فضاى شهرى و ارزش 
نهادن به جایگاه آب در شهر همت گمارد. از این رو مجموعه 
شهردارى زرین شهر جهت تلطیف روح و روان شهروندان و 
همچنین هرچه زیباتر شدن زرین شهر و تبدیل آن به مکانى 
توریستى و تفریحى سفر اقدام به ســاخت آبنما در خیابان 
امام و شهدا به طول 260 متر نمود که این آبنما بر گرفته از 
المان هاى بومى است و مى تواند در زیباتر شدن شهر کمک 

کرده و تا حدودى سالمتى روانى جامعه را نیز بهبود بخشد.
جواد جمالى شــهردار زرین شــهر اظهار کــرد: آب از نظر 
روانشناختى یکى از مواد نشــاط آور محسوب مى شود که 
دانشــمندان بر خاصیت درمانى آن نیز تاکید فراوانى دارند، 
بطورى که گفته مى شود دیدن آب، تماس با آن و چشیدن آن 

همه مولد شادى است.
وى افزود: از طرفى آب در شــکل  گیرى و کمال معمارى و 
شهرسازى ایران از جایگاه ارزشــمندى برخوردار است، اما 
این مهم در سال هاى اخیر در زیباسازى فضاهاى شهرى و 
استفاده از قابلیت  هاى آن در ایجاد جاذبه  هاى بصرى بیشتر 

مورد توجه قرار گرفته است.
شهردار زرین شهر با اشاره به اینکه ایجاد آب نما در میادین 
و معابر شهر نقش به سزایى در زیباسازى مناظر شهرى دارد، 

تصریح کرد: وجــود آبنماها در زرین شــهر مى تواند نقش 
موثرى را در زیبایى مبلمان شهرى و ارتقاء نشاط و شادابى 
شهروندان دارد و خوشبختانه با پیگیرى هاى انجام گرفته 
فاز دوم آبنماى خیابان امام و شــهدا در دست تکمیل است 
که در نوع خود جلوه زیبایى به سیما و منظر شهر مى بخشد.

وى ادامه داد: فاز دوم آبنماى خیابان امام و شهدا زرین شهر 
به طول 260 متر و با اعتبارى بالغ بر 8/5  میلیارد ریال از آبان 
ماه 93 آغاز شد که با پیشرفت 80 درصدى در حال اجرا است.

جمالى اضافه کرد: ارتقاى کیفیت فضاى شهرى و فضاهاى 
سبز یکى از مهم ترین درخواست هاى شهروندان محسوب 
مى شود که این مهم در اولویت برنامه هاى شهردارى قرار دارد 
تا رضایتمندى شهروندان حاصل شود چرا که فضاهاى سبز 
موجود در شهر نقش بسزایى در خلق منظر شهرى متفاوت 

دارند و در میان عناصر طبیعى تاثیر گذار در منظر شــهرى 
همچون درختان نیز به خاطر ساختار و بافت ویژه اى که دارند 

از اهمیتى دو چندان برخوردار هستند.
وى با اشــاره به اینکــه مجموعه شــهردارى تالش دارد 
نقش خود را به خوبى در پیشــرفت روز افزون زرین شــهر 
ایفا  کند، عنوان کرد: تســریع در اتمام پروژه هاى در دست 
اقدام شــهردارى زرین شــهر به نحو مطلوب و در جهت 
بهره بردارى مناســب مهمترین انگیزه شهردارى است که 
در این مجموعه خالصانه و بدون هیچ چشم داشتى تالش 
مى کنند تا رضایتمندى شهروندان حاصل شود چرا که زرین 
شهر در مسیر رشد، توســعه و بالندگى قرار گرفته و آنچه به 
یقین مى توان گفت آن است که امید زیادى به آینده درخشان 

این شهر وجود دارد.

ایجاد آب  نما در میادین و معابر نقش به سزایى در زیباسازى مناظر شهرى دارد
فاز دوم آبنماى خیابان هاى امام(ره) و شهدا با اعتبارى بالغ بر 8/5 میلیارد ریال در دست احداث است

شهردار زرین شهر:

عنوان پروژه:
�� اجراي فاز دوم آبنماي خیابان هاى امام و شهداء.

 ⬤ محل اجراى پروژه :
��زرین شهر – باند وسط خیابان امام و شهداء. 

  -
⬤ اعتبار هزینه شده:

�� 8/800/000/000  ریال شامل:
  5/000/000/000 ریال بابت عملیات عمرانى احداث 

آبنما .
 �� 3/800/000/000 ریال بابت اجراي تأسیســات 

مکانیکی.

⬤مشخصات فنى : 
�� احداث آبنما به طول 260 متر. 

⬤مشخصات فنی عمرانی :  
��اجراي 9 عدد آبنما(حوض آب). 

��اجراي جدول سنگی به ضخامت 7 سانتی به طول 
1040 متر. 

��تهیه و نصب سنگ گرانیت تراورتن به متراژ 1880 
متر مربع.

��اجراي سنگ الشه. 

 ⬤مشخصات فنی تأسیسات:
��آبنما به صورت هارمونیک بــوده و قابلیت تبدیل 

شدن به آبنماي موزیکال را دارا می باشد.
��آبنما از سه مجموعه مجزا  از هم تشکیل شده که 
از طریق برد مرکزي هر کدام بــا یکدیگر هماهنگ 

می باشند.
�� مجموعا از 392 عدد نازل که شــامل نازل هاي 
کومت مخروطی، نازلهــاي جت و نــازل هاي فوم 
می باشد و همچنین 194 عدد والو 1/2 اینچ برنجی و 
126 عدد والو 1 اینچ برنجی و 235 عدد پروژکتور  21 

وات مولتی کالر ، استفاده شده است.
�� کلیه پمپ ها مجهز به سیستم کنترلی دور متغیر 
جهت کنترل دبی و در نتیجه پاشش آب جهت نمایش 

می باشد.
سیستم کنترل سطح آب هوشمند، جهت جلوگیري از 
روشن شدن آبنما در مواردي که آبنما خالی از آب شده 

باشد پیش بینی گردیده.
�� سیســتم کنترل باد بدین منظور که در زمان هاي 
وزش شدید باد آبنما یا خاموش شده یا ارتفاع نازل هایی 

که امکان بیرون ریزي دارند کاهش یابد.

⬤ هدف از اجراى پروژه :
��بهسازي و ساماندهی روفوژ وســط خیابان امام و 

شهداء  و بهبود  منظر و سیماي شهر.

آگهى مزایده (مرحله سوم)آگهى مزایده (مرحله سوم)

حسن ستارى – شهردار آران و بیدگل 

نوبت اول

پیرو آگهى مزایده شماره 6987 مورخ 96/4/7 شهردارى آران و بیدگل به استناد مصوبه 
شماره 398 مورخ 96/2/28 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به اجاره 
بهره بردارى مجموعه غسالخانه و یک دســتگاه آمبوالنس مزدا 2000 جهت حمل و نقل 
متوفیات متعلق به این شهردارى به مدت یکسال با اجاره بهاى ماهانه 16,379,000 ریال 
با شرایط موجود در شهردارى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
واجد شرایط دعوت به عمل مى آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم 
این آگهى جهت اطالع از شرایط شــرکت در مزایده به شهردارى آران و بیدگل مراجعه 
نمایند. ضمنا هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده است و کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد. 
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

نصف جهان

@nesfejahannewspaper
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از روزنامه ها اصـــرار از روزنامه ها اصـــرار 
از از سپاهانسپاهان انکـــار! انکـــار!

از این میوه تابستانى غافل نشویداز این میوه تابستانى غافل نشوید
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معجونى در «خوك» 
حسن 

خوش رکاب 

یران 
سازى ا

ستاره سریال 

@chalipatravel

021031 0912 897836650200 958 1984 4751

آدرس: اصفهان  بلوار آیینه خانه 
 جنب خیابان جهانگیر خان قشقایى

چلیپا گشت سپاهانچلیپا گشت سپاهان
آژانس مس افرتىآژانس مس افرتى

اخذ ویزا و رزرو  هتل

 در داخـــــل و خــــــارج از کشور

تنها نماینده انحصارى شرکت 

هواپیمایى ایرعربیا 
و مرکز صدور
 ویزاى هند 
در استان اصفهان 

داخلى و خارجىکلیه خطوط هوایى نمایندگى فروش بلیط 

برگزار کننده تورهاى

لى، خارجى، نمایشگاهى، تخصصى
 داخ

-

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نوبت اول

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد ملکى واقع در شهر نجف آباد را از طریق 
برگزارى مزایده عمومى به فر وش برساند. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط 
مزایده تا تاریخ 1396/05/08 به اداره تدارکات (کارشناســى امور قراردادها) این اداره کل 

مراجعه نمایند.
م الف: 62294

www.nesfejahan.net
با نصف جهان                 جهـــــانى شوید

پرداخت دیه میلیاردى براى نجات
 قاتل پارك طرشت  از اعدام
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15حجم فایل هاى MP3 را یک سوم کنید!

12درخواست  هواداران درخواست  هواداران سپاهانسپاهان براى حضور نیکو براى حضور نیکو
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مراســم تقدیر خبرگزارى فارس از برخى مســئوالن و 
شخصیت هاى فرهنگى برگزار شد!

در این مراسم از بهنوش بختیارى به پاس فعالیت هاى 
مؤثــر در فضاى مجــازى و آتش به اختیــار بودنش و 
همچنین امیرحســین مقصودلو (تتلو)  به دلیل ظرفیت 
باالیش در تحمل تخریب، حســام نواب صفوى بازیگر 
ســینما و تلویزیون براى پیگیرى حقوقى و مطالبه حق 
ملت ایران، از ســوى خبرگزارى فارس تقدیر به عمل 
آمد! همچنین در این مراسم، آشتى کنان تتلو و بهنوش 

بختیارى نیز برگزار شد.
در این مراســم بهنوش بختیارى در سخنانى گفت: در 
عمرم چنین جایى حضور نداشــتم و به این شکل از من 
تقدیر نشده بود. خیلى ممنون و تشکر مى کنم از فارس و 
حمایت هایى که به صورت مجازى داشتید. گاهى به خدا 
مى گفتم که مى بینى من چه مى کشم و همه اینها بخاطر 

نیت من بوده است.
او افزود: من بخاطر مصاحبه اى که داشتم مورد هجمه 
بسیارى قرار گرفتم ولى شــما از من دفاع کردید. ما از 
آزادى بیان حرف مى زنیم ولى خدا نیاورد روزى که حرفى 
بزنیم به مذاق کسى خوش نیاید. همیشه دلم مى خواهد 
که پشتیبان کشورم باشم. وطنم را خیلى دوست دارم و 
خیلى خوشحالم که این اتفاق در مهمترین روز زندگى ام 

یعنى در دهمین سالگرد ازدواجم رقم مى خورد.
او عنوان داشــت: من با تتلو خیلى وقت است که آشتى 
کرده ام و خوشحالم که او هم فردى است که عقایدش 
را بیــان مى کند. ســال گذشــته روزنامــه آفتاب یزد 
توهین هاى وحشــتناکى به من کرد اما من نتوانســتم 
جواب توهین هایشان را بدهم در این میان از خبرگزارى 
فارس تشکر مى کنم که در این زمینه حمایت کرد آن هم 
در حالى که هیچکدام از هنرمندان از من دفاع نکردند.

حضور امروز من در اینجا به منزله این است که بگویم ما 
اهل یک خانواده هستیم.

خاطره ضرغامى از دیدار با تتلو
عزت ا... ضرغامى رئیس پیشین رسانه ملى هم در میان 
سخنانش به حضور بهنوش بختیارى اشاره کرد و درباره 
حضورش در فضاى مجازى گفت: ایشان تواضع بسیارى 
دارند و من روزى مى خواستم سوار هواپیما بشوم و در آنجا 
آقاى مقصودلو را دیدم و یاد دیدار و تقاطع آقاى رئیسى 
افتادم که در این باره توضیح داد. همچنین خانم بختیارى 

روحیه اى شبیه به فارس دارند.
گفتنى اســت خبرگــزارى فــارس متعلق بــه جناح 
اصولگراهاست که به وابستگى به ســپاه پاسداران نیز 
شهرت دارد. بودجه فارس، از طریق کمک هاى فرهنگى 
سپاه پاسداران تأمین مى شود. بســیارى از مدیران آن، 

سابقه عضویت در این دستگاه نظامى سیاسى را دارند. 

پرویز پورحســینى، بازیگر پیشکســوت ســینما و 
تلویزیون که ایــن روزها در مجموعــه تلویزیونى 
«گمشدگان» به کارگردانى رضا کریمى ایفاى نقش 
مى کند، درباره تعامل رسانه ها با اهالى فرهنگ و هنر 
اظهار داشت: متأســفانه این روال از پیش از انقالب 
اســالمى هم همین گونه بود که نقدها غلط بوده و 

تبدیل به محاکمه شده اند.
وى با اعتقاد بر اینکه نقد به نــوع ادبیات نقدکننده 
هم بستگى دارد، گفت: به عنوان مثال آقاى مسعود 
فراســتى ادبیاتى به کار مى برند که منتقدان بزرگى 
همچون آقاى خسرو دهقان هرگز چنین ادبیاتى را 
به کار نمى برد. متأسفانه برخى رسانه ها هم ادبیاتى 
به کار مى برند که آدم را آشفته مى کنند. البته ما هم به 
عنوان مصاحبه شونده باید هوشیار باشیم و پاسخ هاى 
سنجیده اى بدهیم. خوب است خروجى یک مصاحبه 
براى خواننده و یا شــنونده نکات آموزنده اى داشته 

باشد.
پورحســینى با اعتقاد بر اینکه برخالف برخى ها به 
دنبال پرسش هاى چالشى رسانه ها نیست، گفت: من 

مخالف بحث هاى چالشى هستم. برخى رسانه ها 
به دنبال پرسش هاى چالشــى هستند اما 

باید بدانند که این کار مى تواند نادرست 
باشد. کار نادرســتى که برخى رسانه ها 
انجام مى دهند این است که یک حرف 
کوتاهى از اظهارات مصاحبه شــونده 
را درشــت مى کنند؛ حرفى که یک 
طرف آن یک جمله اســت و طرف 
دیگر آن جمله اى دیگر، اما وقتى 
به تنهایى آن جمله را اســتفاده 

مى کنند معناى دیگرى پیدا 
مى کند و همــه اینها 

باعث دردسر براى 
مصاحبه شونده 

 . د مى شو

بعد از آن است که مصاحبه شــونده باید بارها و بارها 
توضیح دهد که منظور او چه بوده است.

این بازیگر در عین حال اظهار داشت: پرویز پورحسینى 
آدم باصبر و حوصله اى است و نیاز به مشهور شدن هم 
ندارد. او دوست دارد فعالیتش را با آرامش دنبال کند و 

به دنبال جنجال نیست.
پورحسینى تعامل مابین رســانه ها و اهالى فرهنگ 
و هنر را متقابل و دوسویه دانســت و اظهار داشت: 
معتقدم احتــرام باید متقابل باشــد. چیــزى که در 
مطبوعات مى ماند تا آخر عمر ثبت مى شود. بنابراین 
مصاحبه هاى گفتارى بسیار خطرناك هستند و من 
همیشه تالش کرده ام مصاحبه هاى خود را مکتوب 
انجام دهم و واقعًا قبل از اینکه حرفى بزنم فکر کنم 
و بعد جواب دهم. چرا که معتقدم این تصمیم به پاس 

عاطفه رضوى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون احترام به مخاطب در نظر گرفته شده است.
که این روزها با پخش سریال «پرستاران» به 
تلویزیون بازگشته درخصوص فعالیت هاى 
خود در سال جارى گفت: هنوز پیشنهاد خاصى 
از ســینما و تلویزیون نداشته ام و این روزها 
کامالً درگیر تمرین نمایشى به نام «زنمرد» به 

کارگردانى «على شمس» هستم.
وى درباره حضور در کنسرت نمایش «زنمرد» 
افزود: نمى توان براى حضور در این اثر دلیل 
خاصى را بیان کرد. من در ابتدا متن نمایشنامه 
را دوست داشتم و بعد از صحبت با کارگردان 

حضور در آن را پذیرفتم. 
بازیگر فیلم «ســفر به چزابه» در مورد 
زمان اجراى این اثر ادامــه داد: من در 
ابتدا به مضمون هر اثــر توجه مى کنم و 
انتخاب هایم را بر اساس آن رقم مى زنم 
و به همین خاطر بــازى در این نمایش را 
قبول کردم. این روزهــا کمى صحبت ها 
ایجاد سوء تفاهم مى کند پس باید اینطور 
بگویم که این کار را بخاطر وجه نمایشــى 
انتخاب کــردم و اصًال به کنســرت نمایش 

توجهى نکردم.
رضوى درباره کم کارى خود در سینما طى سال 
هاى اخیر خاطرنشان کرد: هم اینکه پیشنهاد 
کم شده و هم اینکه شخصاً تصمیم گرفتم تا 
در بعضى آثار بازى نکنــم. در کل کیفیت آثار 
سینمایى پایین آمده است. اصًال طى یکسال 
چند فیلم خوب تولید مى شود که من بخواهم 

در آنها بازى کنم.

رزا آرایش بازیگر ســینما،تلویزیون و 
تئاتر این روزها خانه نشین شده است.

رزا آرایــش دربــاره کــم کارى این 
روزهایش گفت: پیشنهاد ها براى بازى 
در کار کم شــده و یا اگر پیشنهادى از 
سوى تولید کننده فیلم ها  داده مى شود 

به جایى نمى رسد.
وى افزود: متأسفانه اگر بازیگرى کمتر 
در صحنه باشد فراموش مى شود ، این 
از خصوصیت شغل ماست.از بازیگرهاى 

قدیمى حمایتى نمى شود و کسى یادى 
از آنها نمى کند. 

آرایــش دربــاره برنامــه هــا و 
ســریال هاى تولیدى نیز گفت: مردم 
ایــن روز ها برنامه هایــى با محوریت 
«خندوانه» را دوســت دارند. ســریال

 «عاشــقانه» که در نمایــش خانگى 
پخش مى شود را دنبال مى کنم و آن را 

دوست دارم.
رزا آرایــش بازیگــر ســینما،تئاتر و 

تلویزیون فعالیت هنرى خود را ســال 
72 با فیلــم کوتــاه تلویزیونى «مثل 
الحکم» آغاز کــرد. او براى اولین بار با 
فیلم «مســافر غریب» جلوى دوربین 

سینما رفت.
وى در فیلم هاى «شــام عروســى»، 
«آیه هاى زمینى»، «رأى باز»، «نیمه 
پنهان»،«جان ســخت» ،«حرفه اى» 
و«مسافر غریب» نیز ایفاى نقش کرده 

است.

مانى حقیقى کارگردانى که سال گذشــته دو فیلم «50 کیلو آلبالو» و «اژدها وارد مى شود» را روى پرده 
داشت قصد ساخت یک کمدى تازه را دارد.

این کمدى «خوك» نام دارد که فیلمنامه اش براى دریافت پروانه ســاخت ارائه شده و محمد 
شایسته از جمله گزینه هاى تهیه کنندگى آن است.

مانى حقیقى و محمد شایسته پیش تر در تولید کمدى پرحاشیه«50 کیلو آلبالو»هم در کنار 
یکدیگر بودند. «خوك» یک کمدى موقعیت است و برخالف «50 کیلو آلبالو» که بازیگرانى 

متنوع داشت با دو بازیگر محورى مرد و زن پیش مى رود.
شــنیده شــده حســن معجونى بازیگــر تئاتــر که در ســال هــاى اخیــر تجربیات
تلویزیونى و ســینمایى هم داشــته بناســت نقــش اصلى «خــوك»  را بــازى کند. 
معجونى دو ســال قبل کمــدى «پاداش» را روى پرده داشــت کــه در جلب مخاطب 

موفق نبود.
سحر زکریا بازیگر طنزهاى تلویزیونى هم از جمله گزینه هاى ایفاى نقش اصلى زن است.

مانــى حقیقــى در انتظــار دریافت پروانه ســاخت اســت تا هرچــه زودتــر فیلمش را 
کلید بزند. پیش تــر و در زمان حضــور حبیب ایل بیگــى در اداره نظارت از صــدور پروانه 
ســاخت براى زوج تهیــه کننده-کارگردانى کــه یک فیلم مشــکل دار داشــتند ممانعت

 به عمل مى آمد.
با توجه به حواشى گریبانگیر «50 کیلو آلبالو»مشخص نیست که بر سر صدور پروانه ساخت 
«خوك» با حضور حقیقى-شایسته هم مشکل پیش آید یا خیر. هرچند اگر مشکلى هم باشد 
با معرفى یکى دیگر از برادران شایســته به عنوان تهیه کننده یا حتى تهیه کنندگى شخص 

مانى حقیقى این مسئله قابل حل است. 

 ستاره سریال سازى ایران 

مسئولین 
فرهنگى باید بدانند 

بابت رقم به رقم بودجه اى 
که از بیت المال هزینه 
مى کنند باید در محضر 
خداوند پاسخگو باشند

د

محمد کاســبى بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون 
کــه از ســال 61 با بــازى در فیلــم «مــرگ دیگرى» 
به عرصه ســینما پا گذاشــت و پــس از آن با ســریال 
«خوش رکاب» محبوبیتى دوچندان در میان مردم پیدا کرد 
در گفتگویى در خصوص فعالیت هاى اخیر خود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر به مدت پنج ماه است که بازى 
در سریال «سر دلبران» به کارگردانى محمدحسین لطیفى 
را در کنار دوســتانى همچون جعفر دهقــان و جهانبخش 

سلطانى پشت سر مى گذارم.
وى با تأکید بر کیفیت باالى سریال «سر دلبران» افزود: این 
مجموعه در حال حاضر مرحله تولید و فیلمبردارى را پشت 
سر گذاشته و به احتمال فراوان تا چهار ماه دیگر هم ضبط 
آن  طول خواهد کشید. در ابتدا قرار بود سریال «سر دلبران» 
براى ماه مبارك رمضان سال گذشته آماده شود اما با توجه به 
سنگین بودن پروژه و همچنین تأکید محمدحسین لطیفى 

مبنى بر ساخت سریالى با کیفیت به آن زمان نرسید.
بازیگر سریال «خوش رکاب» با اشاره به روند نادرست تولید 
برخى آثار سینمایى و تلویزیونى تصریح کرد: واقعاً از بازى در 
برخى مجموعه ها خسته شده ام و دیگر نمى خواهم به هیچ 
وجه چنین آثار نازلى را تجربه کنم. بعضى فیلمسازان هستند 
که هر روز ده تا 15 دقیقه کار را مى بندند و این به نظر من به 
هیچ وجه قابل دفاع نیست. این کار ها به نوعى سرى دوزى 
است و قطعاً محصول بدقواره اى را تحویل مخاطب مى دهد. 
به همین دلیل مخاطب این آثار را پس زده و اکثر کارها بدون 

هیچ محتوا و عمقى اکثراً شبیه یکدیگر هستند.
وى رواج تله فیلمسازى را یکى از دالیل تولیدات سرسرى 
خواند و ادامه داد: من نمى فهمم برخى از دوســتان چگونه 
با این ســرعت یک اثر را آماده مى کنند. مثًال در ســینما 
به صورت نرمــال 45 روز براى یک فیلم زمــان در نظر 

مى گرفتند ولى از زمانى که ســاخت تله فیلم ها رواج پیدا 
کرد همه چیز به هم ریخت و بسیارى از این دست آثار طى 
ده روز فیلمبردارى مى شدند. این اتفاق متأسفانه در برخى 
سریال ها هم تسرى پیدا کرد و به این آثار نیز ضربه مهلکى 
وارد کرد. چطور مى شــود اثرى ده روزه اتفاق کیفى را رقم 
بزند؟ متأسفانه براى این آثار هزینه هایى مى شود که اکثراً 

بازگشتى هم ندارند.
بازیگر سریال «مریم مقدس(س)» هنرمندان را موظف به 
رعایت حق الناس دانست و افزود: ساخت آثار سرى دوزى و 
سریع که ضعیف هم هســتند دور ریختن بیت  المال مردم 
اســت و حق الناس محسوب مى شــود. این سازندگان در 
قبال مردم مسئول هســتند و حتمًا در آن دنیا جواب پس 
مى دهند. دوســتان فکر نکنند که فقط بابت گناهان در آن 
دنیا بازخواست مى شوند. مسئولین فرهنگى باید بدانند بابت 
رقم به رقم بودجه اى کــه از بیت المال هزینه مى کنند باید 
در محضر خداوند پاســخگو باشند. خدا را شکر مى کنم که 
همواره بازیگر بوده و هیچ وقت چنین مسئولیت سنگینى 

را نداشته ام.
بازیگر فیلم «نفوذى» حضور برخى تهیه کنندگان را عاملى 
براى انحراف در کیفیت آثار توصیف کرد و اضافه کرد: در 
یک فیلم استاندارد روزانه دو سه دقیقه طى روز فیلمبردارى 
مى شــود، اما برخى تهیه کنندگان هســتند که با فشار بر 
کارگردان وى را به زمان کمتر سوق مى دهند تا مجبور شود 
پروژه را در زمانى کمتر تولید کند تا هزینه ها کمتر شود. این 
اتفاق بدون شک به تولید اثرى بى کیفیت منجر خواهد شد، 

اثرى که مخاطب نیز آن را پس مى زند.
کاسبى دلیل کم کار شدن خود در سینما را اینگونه توصیف 

کرد: من سختگیر هســتم و هر کارى که پیشنهاد شود را 
قبول نمى کنم. در این سال ها پیشنهادات زیادى داشتم اما 
ملزم نیستم به هر کارى جواب مثبت بدهم. من سعى دارم 
که همواره کار خوب انتخاب کنم زیرا نسبت به انتخاب هایم 
مسئول هستم و خدا را شکر، مى بینم که کار هاى قدیمى من 
هم هنوز در شبکه هاى داخلى و شبکه هایى مثل آى-فیلم 

بار ها تکرار و پخش مى شود.
بازیگر سریال «سه در چهار» با اشاره به فروش میلیاردى 
برخى فیلم هاى سینمایى افزود: اگر بخواهیم معیار فروش 
زیاد یک فیلم را به حساب موفقیت آن بگذاریم کار درستى 
نیســت. شــاید برخى فیلم هاى قبل انقالبى را در سینما 
بگذاریم و فروش چند میلیاردى کنند و مردم براى دیدنشان 
صف بکشــند اما آیا این دلیلى بر خوب بودن اثر است و یا 
اینکه جامعه آن فیلم را درست انتخاب کرده است؟ بسیارى 
از آثار پرفروش سینماى امروز هم متأسفانه در همین جرگه 

قرار مى گیرند.
وى در همین راستا و درباره افت سلیقه مخاطب سینما ادامه 

داد: ما نمى توانیم همیشه به سلیقه مخاطب احترام بگذاریم 
و بگوییم انتخاب آنها درست است. مثًال همین فیلم هایى که 
این روز ها مى فروشند نمونه بسیار خوبى هستند. من برخى 
از این به اصطالح فیلم ها را مى بینــم و به خودم مى گویم 
که اگر به من پیشنهاد مى شد قطعًا آن را رد مى کردم. بعد 
مى بینم که همان فیلم به فروش 15 میلیارد تومانى یا بیشتر 
رسیده است. با خودم فکر کرده و مى گویم با همه عشقى که 
به مردم دارم بعضى مواقع بد سلیقه مى شوند. فروش باال 
هیچ وقت نمى تواند مالك خوب بودن اثر باشد و یا بالعکس 

فروش کم، دلیلى بر بد بودن فیلم نیست.
این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون سریال «خوش 
رکاب» را بهترین ســریال کمدى بعد از انقالب توصیف 
کرد و افزود: ما در تاریخ ســریال سازى ایران روى دست، 
«خوش رکاب» نداریم. «خوش رکاب» ستاره اى در عرصه 
سریال سازى بوده که همچنان در حال تابیدن است، زیرا در 
آن سریال در کنار خنداندن مخاطب مفهوم بزرگى در جریان 
بود. سریال هایى مثل «خوش رکاب» خیلى سخت در این 
سال ها تکرار شده اند، زیرا اکثر آثار فقط به خنداندن مخاطب 
فکر مى کنند و مفهوم را کامًال قربانى این موضوع کرده اند.

آشتى امیر تتلو 
و بهنوش بختیارى 
در «فارس»! 
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خوك» حسن معجونى در «خحسن معجونى در «خوك» 

مب ب ى مر
نده باید هوشیار باشیم و پاسخ هاى 
. خوب است خروجى یک مصاحبه 
شــنونده نکات آموزنده اى داشته 

تقاد بر اینکه برخالف برخى ها به 
 چالشى رسانه ها نیست، گفت: من 

 چالشى هستم. برخى رسانه ها 
هاى چالشــى هستند اما 

 کار مى تواند نادرست 
تى که برخى رسانه ها 
ن است که یک حرف 
ت مصاحبه شــونده 
ند؛ حرفى که یک 
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پرویز پورحسینى نیاز به مشهور شدن ندارد

بازیگران در فصل فراموشى

بازگشت عاطفه رضوى 
به تلویزیون 
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از  بســیارى 
هاى  تمــدن 
فواید  باستانى 

سالمتى انگور و میوه آن 
را شناخته اند؛ از پیشگیرى 

از شیوع بیمارى هاى قلبى 
گرفته تا جلوگیرى از ابتال به دیابت 

نوع 2، مى توان بــه خواص دارویى 
میوه انگور اشاره کرد.

تقریبًا 151 گرم انگور که معــادل یک فنجان 
اســت، صفر درصد چربى و 27 گرم کربوهیدرات و قند 
دارد ضمن اینکــه 5 درصد از نیاز روزانــه به فیبر و 27 
درصد از نیــاز روزانه به ویتامیــن C را فراهم مى کند. 
انگور همچنین حاوى مقادیر زیادى پتاسیم است. نکته 
مهم در رابطه با این میوه این است که منبع غنى از پلى 
فنول ها و اســیدهاى فنولیک محســوب مى شــود. 
آنتوسیانین یک نوع فرعى از پلى فنول و مسئول رنگ 
قرمز، آبى، بنفش، سیاه یا سفید انگور است. یکى دیگر 
از پلى فنول هاى انگور، رســوراترول است که با بهبود 

سالمت قلب ارتباط دارد.
*از دست دادن وزن: تحقیقــات محققان دانشگاه 
جورجیا نشان داده که رســوراترول موجود در انگور به 
طور قابل توجهــى به تالش هاى شــما براى کاهش 
وزن کمــک مى کنــد. رســوراترول به میــزان قابل 
توجهى توانایى ســلول ها براى ذخیره چربى را کاهش

داده و با سرعت بســیار زیادى سلول  
را تجزیه مى کند.هاى چربى 

*محافظت از سالمت قلب: پژوهش ها نشان داده 
که رسوراترول توانایى بهبود انقباض عروق خونى و بهبود 
جریان خون را دارد ضمــن اینکه دیواره هاى رگ هاى 
خونى را تمیز کرده، قطر آنها را بزرگ تر مى کند و به این 
ترتیب فشار خون کاهش مى یابد. این روند باعث افزایش 
اکسیژن رسانى به سلول هاى بدن نیز مى شود. مطالعات 
دیگر نشان داده که تنها مصرف 10 میلى گرم از مکمل 
رسوراترول در طول روز باعث کاهش قابل مالحظه خطر 

ابتال به حمله قلبى مى شود.
*محافظت از سالمت مغز: مطالعات دانشمندان 
سوئیسى نیز نشان داده که رسوراترول محافظ سالمت 
مغز است. رسوراترول پالکت هاى آسیب دیده مغزى و 
رادیکال هاى آزاد مرتبط با ابتال به بیمارى آلزایمر را خنثى 
مى کند. رســوراترول جریان خون به مغز را نیز افزایش 

داده و به بهبود پاسخ هاى 
ذهنى ما کمک مى کند.

*محافظت از پوست در برابر سرطان: تحقیقات 
همچنین نشان مى دهد که رســوراترول در برابر اشعه 
UVB  از پوست محافظت مى کند و از این رو راهى است 

براى محافظت در برابر ابتال به سرطان پوست.
*پیشگیرى از پوسیدگى دندان ها: بر اساس نتایج 
پژوهشى که در ژورنال تغذیه به چاپ رسید، انگور جلوى 
رشد و تکثیر باکترى  هاى دهان را که باعث پوسیدگى 
دندان هستند مى  گیرد. این خاصیت ضد باکتریایى انگور 
به علت وجود اولئانولیک اسید و آلدئید اولئانولیک است 

که در پوست انگور ذخیره شده است.
*کاهش چربى خون: یکى دیگــر از خواص انگور 
کاهش چربى خون است. خوردن انگور به ویژه انگورهاى 

دانــه دار و جویدن 
دانه ها، تأثیر خوبى در 
کاهش چربى خون دارد. 
انگور سرشــار از فیبرهاى 
محلول در آب اســت و همانطور 
که مى دانید فیبرهــاى غذایى با 
کلسترول بد خون مقابله مى کنند. از این 
گذشته انگور حاوى پولى فنول  هاى آنتى اکسیدانى نیز 

هست که باعث کاهش جذب کلسترول مى  شود.
*جلوگیرى از آب مروارید: انگور و عصاره انگور 
سرشــار از مواد آنتى اکســیدان، بتاکاروتن، لوتئین و 
زآگزانتین است و همه این مواد در تقویت بینایى و سالمت 
چشم انسان و فرآیند بینایى نقش مهمى ایفا مى کنند. 
وجود این ترکیبات در انگور ســبب مى شود که مصرف 
منظم انگور از بیمارى هاى چشمى همچون آب مروارید 

و کاهش بینایى بر اثر افزایش سن جلوگیرى نماید.
*پیشــگیرى از پوکى اســتخوان: انگور منبع 
ریزمغذى  هایى نظیر مس، آهن و منگنز است که همگى 
در تشکیل و قدرت استخوان  ها نقش مهمى دارند. انگور 
سبز یا زرد داراى کاتچین است که در پیشگیرى از پوکى 

استخوان نقش دارد.

ازاز این میوه تابستانى غافل نشوید این میوه تابستانى غافل نشوید

محمد انصارى پور درباره تدابیر فصل تابستان 
اظهار داشت: تابستان نماد گرماست، اتفاق 
نادرســتى که در این فصل رخ مى دهد این 
اســت که افراد به طور افراطى و بى محابا به 
خوردن و نوشیدن خوردنى ها و نوشیدنى هاى 
خیلى سرد مى پردازند که این اتفاق بیشتر در 
افراد گرم مزاج دیده مى شــود. مثل خوردن 
بستنى یا آب سرد بیش از تعادل و در اوقات 
نامناسب. در این صورت افراد مذکور، مبتال 
به عوارض و بیمارى هاى متعدد خواهند شد 
که شامل سوء هاضمه، بیمارى و ضعف کبد، 

بیمارى ریه و اعصاب، نازایى و ... است.
وى تصریــح کــرد: اســتفاده از غذاهــا و 

نوشیدنى هاى ســرِد بالقوه و بالفعل مناسب 
است. سرد بالقوه یعنى با طبع سرد و بالفعل 
یعنى اینکه دماى آن پایین باشــد مثل دوغ 
خیار که هم طبع سرد و هم دماى پایینى دارد. 
نوشیدنى ها و ترکیبات خنک و با طبع سرد نیز 
مناسب این فصل اســت اما نباید در مصرف 

آنها زیاده روى کرد.
این دستیار تخصصى طب سنتى ایران یادآور 
شــد: طبیعت این فصل گرم و خشک است، 
گرمى و خشکى سبب تحلیل یا کاهش مواد 
در بدن مى شود به خصوص خلط دم و بلغم 
کاهش مى یابد اما خلط صفرا و سپس سودا 
افزایش خواهد داشــت. از مصرف سرخود 

عرقیات خنک مثل کاســنى و شــاتره و به 
خصوص به مدت طوالنــى در فصل گرما 
خوددارى کنید زیرا باعــث تغییرات مزاجى 
بدن و به خصوص در کبد مى شود. هندوانه 
براى افراد مبتال به کبد چرب و سیروز مضر 

است و سمیت کبدى مى دهد.
انصارى پور عنوان کرد: ورزش در تابســتان 
هم از نظر شدت و هم از نظر مدت باید کمتر 
از فصول دیگر باشد. بهترین زمان ورزش در 
این فصل ابتداى روز یعنــى در خنکى روز 
است. کاهش میزان ورزش به دلیل تحلیل 
مواد در فصل تابســتان ناشى از گرمى هوا و 

تقلیل غذاست.

مطالعات محققان دانشگاه شــیکاگو نشان 
مى دهد که خوابیدن روى شکم، احتمال مرگ 
ناگهانى را در بیماران مبتال به صرع افزایش 

مى دهد. 
 در ایــن مطالعه بیش از هــزار بیمار مبتال به 
صرع مورد بررسى دقیق قرار گرفتند و نتایج 
نشان مى دهد که حالت خوابیدن در این افراد 
بسیار مؤثر است. در این مطالعات 253 مرگ 
غیرمنتظره در بیماران مبتال به صرع، هنگام 

خوابیدن بر روى شکم به ثبت رسید.
 در ادامه ایــن گزارش آمده اســت که مرگ 
ناگهانى در افراد مبتال به صرعى که به حالت 
دمر مى خوابند، در بیماران 40 ساله و جوان تر، 

شایع تر اســت. محققان احتمال مى دهند که 
دالیل این امر مشابه سندروم مرگ ناگهانى 
نوزاد است که معموًال به دلیل کمبود سرتونین 

رخ مى دهد.
 صرع یکى از شــایع ترین اختالالت عصبى 
اســت. این بیمارى هیچ درمان قطعى ندارد 
و فقط مى توان تشــنج را با دارو و روش هاى 
مختلف کنترل کرد. اگرچه بروز صرع در هر 
سنى امکان دارد ولى در کودکان و افراد مسن 

شایع تر است.
سکته مغزى، ضربه مغزى و عفونت سیستم 
عصبى مرکزى از مهمتریــن دالیل ابتال به 

صرع محسوب مى شوند. 

چه کسانى نباید دمر بخوابند؟

نســترن محمدى رئیس اداره نظارت بر مواد 
غذایى و آشامیدنى با منشــأ گیاهى سازمان 
غذا و دارو با اشــاره به اینکه با شــروع فصل 
گرمــا مصرف برخى نوشــیدنى هــا و مواد 
غذایى افزایش پیدا مى کند، گفت: در فصل 
تابستان به دلیل افزایش دما خرید و مصرف 

آب معدنى ها افزایش پیدا مى کند.
وى با بیان اینکه به منظور حفظ سالمتى باید 
برخى نــکات را مورد توجه قــرار داد، عنوان 
کرد: به مردم توصیه مــى کنیم هنگام خرید 
موادغذایى و نوشیدنى ها به برخى نکات درج 

شده بر روى محصول توجه کنند.

محمدى افــزود: محصوالتى کــه بر روى 
آن ها درج شده که باید در جاى خشک و خنک 
نگهدارى شــوند نباید در معرض نور آفتاب و 
حرارت به خصوص در فصل گرما قرار گیرند 
زیرا در این صورت سالمت این موادغذایى و 

نوشیدنى به خطر مى افتد.
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و آشامیدنى 
با منشأ گیاهى ســازمان غذا و دارو با اشاره به 
سالمت آب معدنى هایى که در برابر آفتاب قرار 
مى گیرند، بیان کرد: سالمت آب معدنى هایى 
که در جلو فروشگاه ها در برابر آفتاب قرار دارند 

مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست.

آب معدنى جلوى مغازه ها را نخرید

همایون مژدهى آذر عضو انجمن متخصصین 
پوست ایران با اشــاره به اینکه امسال تعداد 
بیمارانى که با عوارض ناشى از انجام کار هاى 
زیبایى از جملــه لیزر و بوتاکــس به مطب 
متخصصین پوست و مو مراجعه کردند بسیار 
زیاد بود، بیان کرد: جاى زخم، عفونت، چرك 
و ورم، بد شــکلى محل عمل و انجام اعمال 

غیر ضرورى بیشترین موارد مراجعه بودند.
وى افزود: نکته قابل توجه این است که تمام 
این افراد اطالع نداشتند، پزشکى که این بال 

را سرشان آورده متخصص پوست نیست.
مژدهــى آذر تأکید کــرد: بســیارى از این 
بیماران اصًال نام پزشــک یا مرکزى که این 
خطا را انجــام داده بود به یــاد نمى آوردند؛ 
یعنى برایشــان اهمیتى نداشته که چه کسى 

بوتاکسشان را بزند یا خالشان را بر دارد.
عضو انجمن متخصصین پوست ایران تصریح 

کرد: پزشــکان متخصص پوســت کسانى 
هستند که پس از اتمام دوره پزشکى عمومى 
در امتحان پذیرش دستیار باالترین نمره ها را 
کسب کرده و در رشــته تخصصى پوست و 
مو قبول مى شــوند؛ بنابراین هر پزشکى که 
عبارت پوست و زیبایى را در سر نسخه، مهر 
و سر در مطبش نوشــته، متخصص پوست 

نیست.
مژدهى آذر گفت: افراد باید به سالمت پوست 
و موى خود توجه کافى نشان دهند و قبل از 
انجام هر کارى ابتدا از تخصص و صالحیت 

پزشک در زمینه مورد نظر مطمئن شوند.
وى یاد آور شد: برخى از پزشکان هیچ دوره اى 
در زمینه تخصصى پوســت ندیده اند اما در 
تابلوهایشان عنوان پوســت، مو و زیبایى را 
ذکرمى کنند که باعث گمراهى مردم مى شود.

هر پزشکى،متخصص پوست وزیبایى نیست

کارشناســان در جدیدترین پژوهش هاى خود دریافتند میزان نمک 
موجود در یک بسته هات چاکلت بسیار زیاد و حتى در برخى اوقات 16 
برابر حد استاندارد است.کارشناسان انگلیسى میزان نمک موجود در 
این نوشیدنى را با مقدار نمک محلول در شور ترین آب دریا هاى جهان 

یکسان اندازه گیرى کرده اند.
براساس این تحقیق میزان نمک موجود در آب دریاى اقیانوس اطلس 
شمالى یک گرم سدیم در هر 100 میلى لیتر است که به همان میزان 

در یک بسته نوشیدنى شکالت داغ نیز نمک وجود دارد.
اکنون بیش از یک ســوم مردم در دنیا از محصوالت غذایى صنعتى 
با میزان نمک بسیار باال اســتفاده مى کنند، مصرف این حجم باالى 
نمک سبب ابتالى افراد به بیمارى هایى چون فشارخون باال، سکته 
مغزى، حمله قلبى، بیمــارى آلزایمر، پیرى پوســت و بیمارى هاى 

کلیوى مى شود.
از جمله دیگر خوراکى هاى صنعتى که داراى حجم مشابه نمک بوده 
و براى سالمت بدن مضر هســتند مى توان چیپس، همبرگر و سیب 

زمینى سرخ کرده را نام برد.
کارشناسان براین اساس به افراد توصیه مى کنند از مصرف محصوالت 
صنعتى تا حد امکان خــوددارى کنند، همچنین قبــل از خوردن یا 
نوشــیدن مواد خوراکى حتمًا بر چسب مواد تشــکیل دهنده و درصد 

آنها را بخوانند.
با وجود مفید بودن شــکالت براى ســالمتى و جلوگیرى از ابتال به 
بسیارى از بیمارى ها، کارشناسان سالم ترین نوع شکالت را به صورت 

جامد و تلخ مى دانند که کمترین عارضه را دربدن ایجاد مى کند.

هات چاکلت؛ 
منبع پنهان از نمک

یــک متخصــص تغذیه گفــت: اگرچه 
«خام گیاه خوارى» مى توانــد به عنوان 
یک رژیم غذایى براى افرادى که تمایل 
به کاهــش وزن دارند مفید واقع شــود و 
ریسک ابتال به برخى بیمارى ها را کاهش 
دهد اما افرادى که خام خوار مى شوند، از 
خوردن برخــى موادغذایى که منابع غنى 
پروتئین و ویتامین به شــمار مى آیند نیز، 
محروم خواهند شد و کمبود این ویتامین ها 
مى تواند فرد را بــه بیمارى هاى دیگرى 

مبتال کند.
کوروش جعفریان تصریح کرد: روى آوردن 
به رژیم خام گیاه خوارى محدودیت هایى 
در اســتفاده از برخى دانه هاى گیاهى از 
جمله گنــدم و حبوبات براى فــرد ایجاد 
مى کند، یک فــرد خام خــوار نمى تواند 
حبوبات و گندم را به صورت خام مصرف 
کند بنابراین از پخته آن نیز محروم است 
و در دراز مدت بدن وى با کمبود پروتئین 
روبه رو مى شود، در نتیجه آهن بدن وى 

کم خواهد شد.
این متخصص تغذیه گفــت:  میوه منبع 
خوبى بــراى تأمین آهن مــورد نیاز بدن 
نیست و در سبزى ها هم این ماده غذایى 
آنقدر زیاد نیست که بتواند نیاز بدن را فراهم 
کند. عالوه بر آن، ویتامین B۱۲ نیز بیشتر 
در غذاهاى حیوانى یافت مى شود اگرچه 
در جلبک تا حدودى ایــن ویتامین وجود 
دارد، اما نمى توانــد به طور کامل نیاز بدن 

را تأمین کنــد، بنابر این 
خام گیــاه خوارى 

مى تواند زمینه 

ساز بیمارى هایى شــود که با کمبود این 
ویتامین ها فرد به آن مبتال خواهد شد.

وى عنوان کرد: ازجمله مضرات دیگر خام 
گیاه  خوارى در دراز مدت، مواجه شدن با 
پوکى اســتخوان به دلیل کمبود کلسیم و 
ابتال به پوکى اســتخوان است همچنین 
کمبود منیزیم و فســفر هم ممکن است 
مشکالتى را براى فرد به همراه داشته باشد، 
اگرچه کمبود این دو ماده معدنى نسبت به 
کلسیم و آهن و ویتامین خیلى نگران کننده 
نیســت. اما از همه مهمتر آهن، کلسیم و 
B۱۲  است که کمبود آنها مى تواند سالمت 

افراد به ویژه در دوران باردارى و رشد را به 
خطر بیاندازد.

جعفریان هشدار داد: نکته مهمى که مردم 
باید به آن توجه کننــد تبلیغات باورناپذیر 
در زمینه روى آوردن بیماران به خام گیاه 
خوارى به منظور درمان 
مطمئن و سریع تر است، 
این تبلیغات شــعارگونه 
هیچ منبــع و دلیل علمى 

و  نداشــته 
نــد  ا مى تو

ض  ر ا عــو
جبران ناپذیرى 

براى فرد به همراه داشته باشد.
وى افزود: در بســیارى از موارد دیده شده 
که عده   اى از بیماران مبتال به ســرطان، 
پروسه درمانى خود را متوقف مى کنند و به 
خام خوارى روى مى آورند. در پایان نیز نه 
تنها تأثیرى در بهبود بیمارى حاصل نشده، 
بلکه در فرآیند درمان هم وقفه ایجاد کرده 

و طول درمان را بیشتر کرده است.
به گفته این متخصص تغذیه، اغلب افراد 
خام گیاه  خوار نمى توانند بــه طور مداوم 
خام گیاه خوار باشند، آنها ممکن است بعد 
از مدتى خسته و افسرده شده و رژیم خود 
را شکسته و با شدت بیشترى به غذاهاى 
طبیعى رجوع کنند و حتــى زیاده روى در 

مصرف نیز داشته باشند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى 
تهران توصیه کرد: با مصرف درست و به 
اندازه انواع مواد غذایى مى توان سالمتى 
بیشترى داشــت. بنابراین افرادى هم که 
الزم اســت از رژیم هــاى غذایى خاصى 
براى بیمارى و یا کاهش وزن استفاده 
کنند بایــد زیر نظر 
ن  متخصصا
از رژیم هاى 
معقول که از 
لحاظ علمى نیز تأیید شــده 

است، استفاده کنند.

اگر خیلى بستنى مى خورید...
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روم یز ن پ ز ین ر
مدت بدن وى با کمبود پروتئین  ز
مى شود، در نتیجه آهن بدن وى 

هد شد.
خصصتغذیه گفــت:  میوه منبع 
ـراى تأمین آهن مــورد نیاز بدن 
 در سبزى ها هم این ماده غذایى 
د نیست که بتواند نیاز بدن را فراهم 
۲الوه بر آن، ویتامین B۱۲ نیز بیشتر

اى حیوانى یافت مى شود اگرچه 
کتا حدودى ایــن ویتامین وجود 
 نمى توانــد به طور کامل نیاز بدن 

ن کنــد، بنابر این 
ـاه خوارى

د زمینه 

ن ر ور ب رى و
مطمئن و سریع تر است، 
این تبلیغات شــعارگونه 
هیچ منبــع و دلیل علمى 

و نداشــته 
نــد  ا مى تو

ض  ر ا عــو
جبران ناپذیرى 

ى ن و ى یى و ع و ز
بیشترى داشــت. بنابراین افرادى هم که 
الزم اســت از رژیم هــاى غذایى خاصى 
براى بیمارى و یا کاهش وزن استفاده 
نظر کنند بایــد زیر

ن  متخصصا
از رژیم هاى 
معقول که از 
لحاظ علمى نیز تأیید شــده 

ید؟است، استفاده کنند.
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اشکان 
در مسیر یونان

نصــف جهــان  افــرادى کــه پیگیــر اخبــار اشــکان دژآگه 
هســتند شــاید ایــن روزهــا ســرگیجه بگیرنــد، چــرا که 
از تیم هاى بســیارى به عنــوان مقصد احتمالــى وى نام برده 

مى شود. 
از تیم هاى ســپاهان و پرســپولیس گرفته تا تیــم هاى چینى، 
قطرى و کــره اى و این اواخر هــم یونانى! اینطــور که به نظر 
مى رسد اشکان دژآگه فصل آینده در سوپرلیگ یونان توپ خواهد

 زد. 
مدتى قبل بود که شــایعه شد اشــکان با باشــگاه هایى در این 
کشــور مشــغول مذاکره اســت که البته هیچ خبــر تکمیلى 
درباره اش مطرح نشــد اما برخى خبرگزارى ها به نقل از سایت 
ورزش یونان نوشته که باشگاه پائوك یونان خواهان بازیکن فصل 
گذشته ولفسبورگ است. در صورتى که اشکان با پائوك به توافق 
برسد، چهارمین بازیکن ایرانى شاغل در سوپرلیگ یونان خواهد 

بود.

مشهورترین گلر آسیا 
 در الهالل

«على الحبسى» دروازه بان تیم ملى عمان که سال هاى اخیر را 
در فوتبال اروپا گذراند، راهى تیم الهالل عربستان شد تا با این تیم 

به دوران بازیگرى خود ادامه دهد.
الهاللى ها که یکــى از چهار تیــم باقیمانده از غرب آســیا در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا محسوب مى شوند، این روزها 
در حال تقویت خود براى رســیدن در جمــع بهترین هاى این 
رقابت ها هســتند. آنها در آخرین اقدام خود بــراى تقویت تیم، 
على الحبســى، دروازه بان مشــهور عمانى را به عضویت خود

 درآوردند. 
 على الحبســى از ســال 2002 بــه عضویت تیــم ملى عمان 
درآمــد و تاکنــون در 118 دیــدار بــراى این تیم بــه میدان 
رفت، او کــه پیش از پیوســتن بــه الهاللى هــا در عضویت 
باشــگاه ردینــگ انگلیس قــرار داشــت، پیش از ایــن براى 
تیم هاى ویــگان اتلتیک، برایتــون و بولتون بــه میدان رفته

 است.

  همه قراردادها 
مشروط است

عدم ثبت قرارداد بازیکنان نفت تهران در آستانه دیدار سوپرجام موضوع 
مهمى است که به سئوال بسیارى از رسانه ها و دوستداران على کریمى 
تبدیل شده است. گفته مى شود نفتى ها همچنان منتظر على کریمى 

هستند تا لیست نفرات مورد تأیید خود را اعالم کند.
کریمى پس از موافقت با حضور در نفت از باشگاه خواست مذاکراتى 
با برخى بازیکنان انجام شودیکى از مسئوالن باشگاه نفت در این باره 
گفته است که تمامى این بازیکنان پیش قراردادى را امضا کردند که در 
آن قید شده است در صورت تأیید فنى سرمربى مى توانند به عضویت 
تیم نفت درآیند. در واقع تمامى این نفرات به نوعى بازیکن تســتى 
محسوب مى شوند و اگر کریمى آنها را تأیید نکند نمى توانند ادعایى 
داشته باشند.  نفت تهران مى توانست سه سهمیه لیگ برترى دیگر هم 
جذب کند اما کریمى هنوز خواهان عقد قرارداد با بازیکن دیگرى نشده 
است. سامان نریمان جهان یکى از گزینه هاى على کریمى بود که 
مذاکراتى با نفتى ها انجام داد و قرار بود رضایتنامه اش را از پرسپولیس 

بگیرد اما هنوز خبرى در این باره به نفتى ها نداده است.  

پــس از آنکه مجرى نشســت خبــرى اخیر ســرمربى 
از «زالتکو کرانچار» خواســت تا هر طور شــده شــرایط 
حضور پسرش(«نیکو کرانچار» ســتاره فوتبال کرواسى) 
را در این کشــور فراهم کند، حاال هواداران ســپاهان هم 
درخواست هاى زیادى براى حضور ستاره سابق تاتنهام و 

تیم ملى کرواسى در اصفهان دارند.
البته کرانچار در آن نشســت اعالم کرد فرزندش با پایان 
دوران مصدومیت تحت قرارداد باشــگاه گالسکو رنجرز 
است و باید دید که براى آینده چه تصمیمى مى گیرد. برخى 
مدیران باشگاه سپاهان هم بالفاصله پس از آن نشست در 
گفتگوهایى اعالم کردند که نیکو با گالسکو قرارداد دارد و 
حضور وى در لیگ ایران حداقل براى امسال میسر نیست، 
اما هواداران ســپاهان در فضاى مجازى به شدت خواستار 
حضور نیکو هستند و از سرمربى تیمشان خواسته اند تا هر 

طور شده او را به جمع زردپوشان بیاورد.
این درخواست سپاهانى هایى که نیکو را به خوبى مى شناسند 
بى جهت نیست و مى دانند که با داشتن او مى توانند از قدت 
زیادى بهره مند شوند. طبق همه گزارش هایى که در مورد 
فرزند زالتکو خوانده ایم، مى دانیم که نیکو کرانچار، کارنامه 
فوتبالى تحسین برانگیزى دارد و یکى از مهمترین ستاره هاى 

یک دهه اخیر فوتبال کرواسى به شمار مى رود.
نیکو در 17 سالگى، جوان ترین کاپیتان تاریخ دیناموزاگرب 
محسوب مى شد. هواداران این باشــگاه به او لقب «زیدان 
کروات» داده بودند اما این بازیکن در یک تصمیم جنجالى، 
به هایدوك اشپلیت پیوست تا در بین طرفداران دینامو منفور 
شــود. از نیکو کرانچار، به عنوان «روبرت پروسینچکى» 
بعدى دنیاى فوتبال نام برده مى شــود و سرانجام یکى از 
باشــگاه هاى لیگ جزیره براى خرید او اقدام کرد. کرانچار 
کوچک که بخش عمده کودکى اش را بخاطر باشگاه فوتبالى 
که پدرش در آن حضور داشت در اتریش سپرى کرده بود، 
با پورتسموث قرارداد بست تا رؤیاى بازى در بهترین لیگ 
دنیا را بــه حقیقت تبدیل کند. «ردنــپ» عالقه زیادى به 
نیکو داشت و به همین خاطر او را با خودش به تاتنهام برد. 
کرانچار پیشنهادهاى مختلفى را رد کرد تا دوباره براى هرى 

به میدان برود.
بهترین خاطره این بازیکن در لباس ســفید اسپرز، برترى 
فراموش نشدنى 9 بر یک در مقابل ویگان بود. یک مسابقه 

کالسیک که یکى از گل هایش 
را هافبک کروات به ثمر رساند. 

ترافیک خط حملــه تاتنهام، این 
بازیکن را بعد از سه فصل از باشگاه 

جدا کرد و این جدایى، سرآغاز افول نیکو 
شد. او مدتى در لیگ آمریکا به میدان رفت 

و سپس با کیو پى آر به فوتبال جزیره برگشت. 
حاال دیگر تعویض تیم، عادت هر ساله او شده 

بود. کرانچار آخرین قراردادش را در سال 2016 با 
رنجرز امضا کرد اما پارگى رباط صلیبى، این رابطه 

را به بن بستى دوطرفه کشاند.
حاال این هافبک  گزینه اى اســت که سپاهانى ها 
دوست دارند او را به جمع خود بیاورند. هافبکى که اگر 
چه دیگر در اوج نیست اما هنوز مى تواند در سطحى 
باالتر از اســتانداردهاى لیگ ایــران فوتبال بازى 
کند. او تجربه بازى زیر نظر پــدرش را در تیم ملى 
کرواســى دارد. نیکو در جام جهانى 2006 در تیمى 
به میــدان رفت که هدایت آن بر عهــده پدرش بود 
اما واضح به نظر مى رســید که ایــن دعوت، نتیجه 
شایستگى این بازیکن است و به رابطه پدر و پسرى 
این دو نفر برنمى گردد. زالتکو مدتى بعد از تیم ملى 
جدا شد اما پسرش در تیم باقى ماند تا در یورو 2008، 
جام جهانى 2010 و یورو 2012 به میدان برود. یک 
آسیب دیدگى، او را از فهرست تیم براى جام جهانى 
2014 خارج کرد و ظهور چنــد هافبک فوق العاده در 
خط هافبک این تیم، موجب شد کرانچار دیگر به تیم 

ملى دعوت نشود.  
هواداران سپاهان در پیام هاى خود براى کرانچار از 

وى درخواست کرده اند که بحث حضور در ایران 
را با نیکو مطرح کند و حتــى اگر وى تحت 

قرارداد با باشــگاه گالسکو رنجرز است، 
شرایط انتقال قرضى  او را بررسى کنند. 

برخى دیگر از آنان هم در مطالبشان 
در فضاى مجازى نوشته اند که اگر 
امسال نشــد با پایان قرارداد نیکو 

کرانچار، شــرایط  حضور او در 
ســپاهان را براى فصل آتى 

حتماً فراهم کنند.

  باشگاه تراکتور ســازى که  با بحران ممنوعیت جذب 
بازیکن در فصل نقل و انتقاالت مواجه است باید آماده 

باشد تا ستاره سرباز خود را در نیم فصل از دست بدهد.
تراکتورســازى به اندازه کافى از نیــم فصل دوم لیگ 
شــانزدهم تا  امروز مشکل داشــته و با توجه به تداوم 
محرومیتش در تابســتان اخیر مجبور به ســازگارى با 
وضع موجود شده اســت. در نقل و انتقاالت زمستانى 
بین دو نیم فصل لیگ هفدهم تبریزى ها مى توانند بعد 
از دو پنجره محرومیت در بــازار خرید و فروش بازیکن 
فعالیت کنند؛ اما از حاال خبر رسیده قبل از هر جذبى، آنها 
باید جدایى مهدى شریفى مهاجم آماده و جوان خود را 
قطعى بدانند. شریفى که براى گذراندن خدمت سربازى 
در تبریز حضور دارد در زمستان امسال به پایان خدمت 
 مى رسد و قراردادى با تراکتور نخواهد داشت. در چنین 
شرایطى ماندگارى او در تبریز بسته به رضایت سپاهان 
خواهد بود. اما آنطور که از صحبت هاى کرانچار دریافت 

مى شود مربى اى که شریفى را از پایه هاى اصفهان کشف 
کرده همچنان اعتقاد عمیقى به او دارد و از حاال براى او 
روى نیم فصل دوم ســپاهان حساب باز کرده است. در 
جریان دیدار تدارکاتى تراکتور و سپاهان در روز جمعه 
هم شریفى دروازه ســپاهان را باز کرد و اتفاقًا آمادگى 
قابل توجهى از خود نشــان داد که کرانچار را نســبت 
به بازگرداندن او بیش از پیش مصــر کرد. حاال یحیى 
یک نیم فصل فرصت اســتفاده از این مهاجم گلزن را 
دارد و از حاال باید براى یافتن جانشــین او فکرى کند. 
سرمربى ســپاهان اخیراً به صراحت اعالم کرده که از 
نیم فصل بر روى مهدى شریفى حساب ویژه اى کرده

 است.
بدین ترتیب تراکتورســازى که ید طوالیى در هوایى 
کردن بازیکنان براى رفتن به خدمت سربازى و انصراف 
از دانشگاه داشــت حاال باید منتظر دومین انتقام بزرگ 
سپاهان باشد. پس از جذب ســعید آقایى، این دومین 

ضربه کارى زردها به سرخ هاى تبریز است.

نصف جهان   2 تن از داوران فوتبال کشورمان در آزمون 
دکترا شرکت کرده اند. طبق اعالم رسانه ها چهارمین 
و آخرین روز مصاحبه داوطلبان دکترا با استقبال بیشتر 
داوطلبان نســبت به روزهاى قبل برگزار شد که در این 
دوره دو چهره داورى کشــورمان هم حضور داشــتند.

علیرضا فغانى داور بین المللى فوتبال کشــورمان  که 
به تازگى از ســفر مالزى به ایران برگشــته است براى 

مصاحبه در واحد سارى حاضر شد. سیدعلى دیگر داور 
جوان کشــورمان هم همراه با ایــن داور بین المللى و 
سرشــناس در مصاحبه ورودى دکترا شرکت کرد.داور 
بین المللى فوتبال کشورمان در رشته مدیریت ورزشى با 
گرایش مدیریت راهبردى در دانشگاه سارى به تحصیل 

خواهد پرداخت. 

 دومین انتقام سپاهان از تراکتور در راه است

به سوى دکترا!

گروژنى در حضور 90 دقیقه اى ملى پوش ایرانى خود 
برابر آمکار به برترى رسید. مسابقات هفته اول لیگ 
یک روسیه پیگیرى شد که در یکى از آنها تیم احمد 
گروژنى با بهره مندى از میالد محمدى در ترکیب خود 
از ساعت 23 در استادیوم احمد آره نا میزبان آمکار بود. 
«لئو جابا»، خرید برزیلى جدید احمد گروژنى در دقیقه 
39 روى یک فرار عالى و جاى گذاشــتن دروازه بان 
و مدافع آمکار گلزنى کرد کــه تک گل او موجب برد 
تیمش شد و یاران محمدى نخستین مسابقه فصل 
18-2017 لیگ روســیه را با پیروزى خانگى آغاز 
کردند. محمدى تا پایان بــازى در ترکیب احمد 

گروژنى حضور داشت.

 یک ســایت ازبکســتانى از تمدید قرارداد آقاى گل 
لیگ شانزدهم ایران با پرســپولیس خبر داد. سایت 
«چمپیونات آسیا» ازبکســتان با انتشار خبرى با تیتر 
«طارمى قرارداد جدیدى با پرســپولیس امضا کرد»، 
نوشت:  پیش از این خبر داده بودیم که پاختاکور نسبت 
به جذب مهدى طارمى، مهاجم پرسپولیس عالقه مند 
است اما طبق اخبارى که منابع ما در ایران داده اند، این 
بازیکن قرارداد خود را چند روز پیش با پرســپولیس 
تمدید کرده است.  طارمى که نتوانست در فصل نقل و 
انتقاالت جارى لژیونر بشود، در حال حاضر در اردوى 
سرخپوشان پایتخت به سر مى برد و با این تیم تمرین 
مى کند. او در این مدت پیشنهادات زیادى داشت که 
تعدادى را خودش رد کرد و تعدادى از پیشــنهاداتش 
باشگاه پرســپولیس را راضى نکرد. طارمى اما درباره 

پیشنهاد پاختاکور صحبتى نکرده بود.

شروع گروژنى و 
محمدى با برد

پاختاکور هم 
آقاى گل را مى خواست

در همه جاى جهان همه تیم ها اسپانسر دارند و شرکت ها، 
تولید کننده ها و برندهاى جهانى براى اینکه دیده شوند 
با تیم هاى بزرگ قرارداد مى بندند و بخشــى از گره هاى 
مالى باشگاه ها را باز مى کنند اما در هیچ کجاى دنیا اول 
اینکه رسم نیســت که یک شــرکت مثًال هم اسپانسر 
بارسلونا باشــد و هم اسپانســر رئال مادرید و دوم اینکه 
اسپانسر نمى تواند تعیین کند که رونالدو و مسى در زمین 

باشند یا نه؟
اتفاقى که در ایران دارد مى افتد بیشــتر 

شبیه به بردگى است.

همین چند روز پیش بود که اسپانسر از هواداران خواسته 
بود تا ترکیب مورد عالقه خودشــان را به سامانه پیامک 
کنند تا دو تیم با ترکیــب دلخواه هــواداران به میدان 
بروند! جدا از اینکه ارســال پیامک به ســامانه، ترفندى 
براى افزایش بودجه اســت باید احســاس خطر کرد از 
اینکه آن روز نزدیک اســت که اسپانســر مثًال دستور  
بدهد در دربــى 85 پرســپولیس باید بــازى را ببازد یا 
اســتقالل در دربى 86 نباید هیچ توپــى را وارد دروازه 
پرســپولیس کند! در جدیدترین اخبار به نظر مى رســد 
برانکو اصــًال تمایلى نداشــته که طارمــى به اردوى 

اوکراین اضافه شود اما فشار زیاد اسپانسر کار را به جایى 
رســاند که برانکو موافقت خودش با این حضور را اعالم 
کرد. اما نکته اى کــه دیگر شــاید روى اعصاب برانکو 
تلنگر بزند این اســت که اسپانســر تأکید زیادى دارد تا 
در دربى پیش رو مهدى طارمــى حتمًا در ترکیب اصلى 
پرســپولیس قرار بگیرد. این یک هشــدار اســت براى 
لیگ برتر، فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش که نباید 
دست اسپانســر تا این اندازه باز باشــد که در مسائل 

داشــته فنى دو باشــگاه  دخالت 
باشد.

چیزى شبیه بردگى

 یکى از گل هایش 
وات به ثمر رساند. 

حملــه تاتنهام، این 
از سه فصل از باشگاه  د
نجدایى، سرآغاز افول نیکو

 درلیگ آمریکا به میدان رفت 
و پى آر به فوتبال جزیره برگشت. 

ساله او شده  عادت هر ویض تیم،
6آخرین قراردادش را در سال 2016 با 

اما پارگى رباط صلیبى، این رابطه  کرد
ى دوطرفه کشاند.

بک  گزینه اى اســت که سپاهانى ها 
و را به جمع خود بیاورند. هافبکى که اگر 
وج نیست اما هنوز مى تواند در سطحى 
ـتانداردهاى لیگ ایــران فوتبال بازى 
ه بازى زیر نظر پــدرش را در تیم ملى 
6ارد. نیکو در جام جهانى 2006 در تیمى 
فت که هدایت آن بر عهــده پدرش بود 
نظر مى رســید که ایــندعوت، نتیجه 
ن بازیکن است و به رابطه پدر و پسرى 
نمى گردد. زالتکو مدتى بعد از تیم ملى 
8سرشدر تیم باقى ماند تا در یورو 2008، 
2 و یورو 2012 به میدان برود. یک  2010
ى، او را از فهرست تیم براى جام جهانى 
 کرد و ظهور چنــد هافبک فوق العاده در 
موجب شد کرانچار دیگر به تیم ین تیم،

شود.  
هان در پیام هاى خود براى کرانچار از 

ت کرده اند که بحث حضور در ایران 
رح کند و حتــى اگر وى تحت 

ــگاه گالسکو رنجرز است، 
لقرضى  او را بررسى کنند.
آنان هم در مطالبشان  ز
جازى نوشته اند که اگر 
د با پایان قرارداد نیکو 

ـرایط  حضور او در 
آتى فصل  براى

کنند.

گروژنى در حض
برابر آمکار به

یک روسیه پیگ
گروژنىبا بهره
3از ساعت 23 د
«لئو جابا»، خر
39 روى یک
و مدافع آمکار
تیمش شد و ی
18-2017ل
کردند. مح
گروژنىح

 یک ســایت
لیگ شانزدهم
«چمپیونات آس
«طارمى قرارد

پ
آقاى

الهه مهرى دهنوى

درخواست  هواداران سپاهان درخواست  هواداران سپاهان 
براى حضور نیکوبراى حضور نیکو

بهاره حیاتى

خیالتان 
راحـت باشد!

نصف جهــان   موضعگیرى اخیر باشگاه یونانى باعث شده تا حاج 
صفى و شــجاعى نگرانى بابت دیدار احتمالى تیمشان با نماینده 
رژیم صهیونیستى  نداشــته باشــند. حتمًا در جریان هستید که 
احتمال دیدار این تیم یونانى با مکابى نماینده رژیم صهیونیستى 
در لیگ اروپا وجــود دارد و از آنجایى که شــجاعى و حاج صفى 
نمى توانستند جلوى این تیم به میدان بروند، رسانه هاى یونانى 
شــایعاتى درباره احتمال جریمه پانیونیوس مطرح کردند اما این 
باشگاه بى توجه به شایعاتى که مطرح شده، از دو بازیکن ایرانى اش 
حمایت کرده است.  سایت باشگاه پانیونیوس درباره این موضوع 
نوشته: پانیونیوس ممکن است در دور سوم رقابت هاى مقدماتى 
لیگ اروپا به تیم مکابى بخورد و در این صورت باید به حضور دو 
بازیکن ایرانى خود در این بازى فکرى کند.بدون شک هواداران و 
باشگاه هر تصمیمى که از سوى شجاعى و حاج صفى گرفته شود، 
احترام مى گذارند و هیچ فشارى بر روى آنها نخواهد بود. در نتیجه 

همه چیز به تصمیم این دو بازیکن بستگى دارد.

ز ر ز
توپــى را وارد دروازه 

ورزش ر وز و ل و ون ر ر ر
دست اسپانســر تا این اندازه باز باشــد که در مسائل 
شــته  خبار به نظر مى رســد 

 طارمــى به اردوى
داشفنى دو باشــگاه  دخالت 

باشد.
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آمادگى کاپیتان ها
  در اردوى ذوب آهن

نصف جهان  خبرهاى منتشر شده از اردوى سبزپوشان اصفهان در 
ترکیه حکایت از آن دارد که این تیم در شرایط خوبى به سر مى برد 

و  باید به این تیم حسابى امیدوار بود.
ذوب آهــن در اولین دیــدار تدارکاتى اش در ترکیه موفق شــد 
مانیسااسپور را با نتیجه 3بر2 شکســت دهد. از نکات قابل توجه 
این دیدار آمادگى قاســم حدادى فر و مهدى رجب زاده بازیکنان 
باتجربه و کاپیتان هاى  این تیم بوده که باعث رضایت امیر قلعه 
نویى هم بوده است. ضمن اینکه مرتضى تبریزى همچنان در نوك 
خط حمله ذوب آهن مى درخشد و اصفهانى ها را به لیگ هفدهم 
امیدوارتر مى کند. در حد فاصل دقایق 20 تا 30 ذوب آهن دو بار با 
گلزنى تبریزى دروازه حریف را باز کرد. پاس گل اول را حدادى فر 
فرستاد و گل دوم را هم محمدرضا حسینى ساخت. در نیمه دوم هم 
مهدى رجب زاده از روى ضربه آزاد موفق شد گل سوم شاگردان 
قلعه نویى را به ثمر برســاند. حریف ترك هم یک بار در نیمه اول 
و یک بار در نیمه دوم موفق به باز کردن دروازه ذوب آهن شــد تا 
دیدار با نتیجه 3بر2 به سود اصفهانى ها به پایان برسد. ذوب آهن در 
روزهاى آینده یک دیدار تدارکاتى دیگر هم در ترکیه برگزار خواهد 
کرد. هماهنگى بازیکنانى مثل شــریفات و بوحمدان با اسکلت 
اصلى ذوب آهن و اضافه شدن بازیکن گرجستانى به ترکیب ذوب 
شرایط تیم قلعه نویى را به مراتب بهتر از فصل گذشته کرده است و 
انتظارها را هم از این تیم باال خواهد برد. گویا قرار است ذوب آهن 
یک مهاجم خارجى دیگر هم جذب کند. شاید ذوب آهن بتواند همه 
تصورات و احتماالت در مورد مدعیان اصلى قهرمانى لیگ جدید را 
کامًال بر هم زند. با داشتن قلعه نویى این احتمال بیش از هر زمان 

دیگرى قوت گرفته است.

ویسى، این بار
 بوى پیکان مى دهد!

نصف جهان  ویسى در حال یک تجربه جدید است. تجربه اى که 
با آن بیگانه نیســت و احتمال دارد که در پایان ناکامى بزرگى را 

براى او رقم بزند.
 شایدتیم فوتبال استقالل خوزستان در فصل نقل و انتقاالت شرایط 
عجیبى را تجربه کرده است که شــاید خیلى ها چندان به آینده 

قهرمان دو فصل قبل لیگ برتر ایران امیدوار نباشند.
مشکالت مالى استقالل خوزستان باعث شده تا به جز شیخ ویسى، 
عقیل کعبى، عالیى و سلمان بحرانى ســایر بازیکنان تأثیرگذار 
فصل این تیم جدا شوند و تیم موفق دو سال گذشته فوتبال ایران 

شاکله خود را از دست بدهد.
اما عبدا... ویسى که دو سال پیش استقالل خوزستان را قهرمان 
لیگ برتر کرده بود، در این فصــل به دلیل آنچه کمک به فوتبال 
شــهرش خوانده هدایت این تیم را برعهده گرفت. او در ابتداى 
کارش در استقالل خوزستان بازیکانى مثل حکیم نصارى، موسى 
کولى بالى، طالب ریکانى، رضا کرمال چعب و عباس بوعذار را جذب 
کرده است و با حضور چند بازیکن جوان لیگ یکى تالش مى کند 

تیمى درست کند که بتواند در لیگ برتر موفق شود.
با این حال بازیکنانى که ویسى در این فصل جذب کرده است، به 
مراتب کیفیت پایین ترى از بازیکنانى که جدا شده اند دارند و با این 
شرایط هرگز نمى توان از استقالل خوزستان توقع قهرمانى و یا 

حتى حضور در رتبه هاى باالى جدول را داشت.
ویسى در ســال اول مربیگرى موفق شــد جواز حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا را با صبا کسب کند اما سال بعد سرمربى پیکان شد 
و با این تیم به لیگ یک سقوط کرد. حاال ویسى که موفق شده در 
لیگ پانزدهم استقالل خوزستان را قهرمان لیگ برتر کند، به نظر 
در چالشى شبیه چند سال پیش گرفتار شده و ممکن است نتواند 

اهدافش را در تیمى که منابع مالى مشخصى ندارد پیاده کند.

مکالمه 660 میلیون تومانى     
اسطوره فوتبال ایران براى برگزارى دربى 85 همکارى خوبى با باشگاه 
پرسپولیس داشته و از باشگاه بیله فلد 660 میلیون تخفیف گرفته است.

على دایى بعد از اینکه در اواســط نیم فصل اول لیــگ چهاردهم از 
سرمربیگرى پرسپولیس کنار گذاشته شد تا به امروز خواستار مطالبات 
خود از این باشــگاه بوده و حتى حکم انضباطى نیز براى دریافت آن 
گرفته اما همچنان نزد هــواداران به عنوان یکى از پیشکســوتان و 

اسطوره هاى سرخپوشان از او یاد مى شود.
دایى عالوه بر این کار در مصاحبه هاى هفته هاى پایانى فصل گذشته 
انتقادات تندى به مسئوالن باشگاه پرسپولیس وارد کرد ولى حاال براى 
برگزارى مسابقه دوستانه آنها مقابل استقالل در آلمان وارد کار شده و 

همکارى الزم را انجام داده است تا این دیدار صورت بگیرد.
باشگاه بیله فلد آلمان که به عنوان میزبان بازى هشتاد و پنجم استقالل 
و پرسپولیس معرفى شده براى انجام این مسابقه تقاضاى مبلغ باالیى 
را داشته ولى على دایى به واسطه حضور یکساله اش در باشگاه آلمانى 
و خاطرات خوشى که در این تیم از خود بر جاى گذاشته توانسته بیش 
از نیمى از قیمت درخواستى را کاهش دهد تا دو تیم ایرانى در شرایط 

بهترى بتوانند دربى را برگزار کنند.
على دایى پیرامون علت انجــام این کار با وجــود اختالفاتى که با 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس داشت، در مصاحبه اى با پیروزى دیلى 
گفته: با توجه به ارتباطاتى که در آلمان داشتم، براى برگزارى دربى در 
شهر بیله فلد با باشگاه پرسپولیس همکارى داشتم و آقاى طاهرى در 
این باره با من تماس داشتند؛ آقاى طاهرى گفتند که آیا در خصوص 
این بازى مى توانید به پرسپولیس کمک کنید؟ من هم خدمت ایشان 
گفتم چون اسم پرسپولیس در میان است هر کمکى که بتوانم انجام 
مى دهم؛ تنها در این مورد صحبت کردیم و حرفى از پرونده مطالبات 
خودم نداشتیم.باشگاه آرمینیا بیله فلد براى برگزارى این مسابقه 325 
هزار یورو درخواست کرده بود که من با توجه به ارتباطاتم در آلمان و 

بیله فلد این مبلغ را به 150 هزار یورو کاهش دادم.

9 شهریور 
آخرین مهلت پرداخت بدهى  

در شرایطى که چند روز پیش خبر ضرب االجل کنفدراسیون فوتبال 
آسیا براى باشــگاه هاى بدهکار براى دریافت مجوز حضور در فصل 
جدید لیگ قهرمانان ســرو صداى زیادى به راه انداخت حاال رئیس 
کمیته حقوقى فدراســیون فوتبــال از مهلــت 45 روزه AFC به 
باشــگاه هاى بدهکار ایرانى براى حفظ سهمیه خود در راه حضور در 

بازى هاى لیگ قهرمانان خبر داد.
احمدرضا براتى در همین خصوص گفت:  اگر باشگاه ها بدهى داشته 
باشند، اجازه حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را نخواهند داشت. 
بدهى مالیاتى، بدهى به بازیکنان و مربیان از جمله این بدهکارى ها 

محسوب مى شود. 
او ادامه داد: به هر کیفیتى باید این موضوع براى AFC مشــخص 
شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، نمایندگان فوتبال ایران از مسابقات بین 

المللى حذف مى شوند. 
براتى با اشاره به اینکه گزارش کاملى از بدهى باشگاه هاى ایرانى وجود 
دارد، تصریح کرد:  کنفدراسیون فوتبال آسیا لیست تمامى پرونده ها 
را استخراج کرده و هیچ راهى براى دور زدن قانون وجود ندارد و باید 
این پرونده ها حل شود. امیدوارم این مسئله به خیر بگذرد اما دوستان 
باید در جریان باشــند و تالش کنند تا این موضوع حل شود.برخى از 
مشکالت به دلیل عدم دریافت حقوق باشگاه ها و برخى دیگر بدهى 
هاى موروثى در این باشگاه هاست. البته تالش مى کنیم تا از انباشت 

بدهى جلوگیرى کنیم. 
با این تفاسیر نمایده هاى آسیایى ایران از جمله استقالل و پرسپولیس 
به عنوان دو قطب پرطرفدار پایتخت باید ظرف مــدت 45 روز تا 9 
شهریور تکلیف بدهى هاى چندین میلیاردى و انباشته خود را مشخص 
کنند. چون در غیر این صورت ممکن است سهمیه حضور در فصل 
جدید لیگ قهرمانان آسیا را از دست بدهند و شوك بزرگى به طرفداران 

خود وارد کنند.

هر چند بحث حضور فرشید باقرى در سپاهان بارها تکذیب 
شده اما ظاهراً برخى روزنامه هاى ورزشى اصرار دارند که 

وى باید پس از ترك استقالل به سپاهان بیاید.
استقالل باید فهرست نفرات خود را تعدیل کند از همین رو 
در روزهاي گذشته نام هایی بر سر زبان ها افتاد و بازیکنان 
مازاد معرفی شدند که با شرایط حاکم بر تیم قابل پیش بینی 
هم بود اما در این بین شاید تا 48 ساعت آینده معادالت به 
نحو دیگري در اردوي استقالل رقم بخورد و شاهد جدایی 
بازیکنی از فهرست آبی ها باشیم که سرو صداي زیادي به 

راه بیاندازد.
 فرشید باقري خرید پر سرو صداي فصل گذشته استقالل 
که رقم قرارداد او با باشــگاه جنجال هاي فراوانی به راه 
انداخت و کار را به دخالت وزیر وقت ورزش و جوانان کشاند 
بعد از فصل پر فراز و نشیبی که در لیگ برتر سپري کرد در 
هفته هاي پایانی فصل به خصوص در لیگ قهرمانان آسیا 
شرایطی پیدا کرد که بیشــتر از همیشه قابلیت هاي خود 
را به رخ بکشــد. هفته هایی که نه تنها با حضور باقري در 
ترکیب اصلی توأم بود بلکه گلزنی هاي او را نیز در پی داشت 
تا منصوریان صراحتًا به تمجید از ایــن بازیکن پرداخته 
و مدعی بها دادن بیشــتر به هافبک خود شود اما نقل و 
انتقاالت گسترده استقالل در تابستان بار دیگر عرصه را 
بر فرشید باقري و پســتی که در آن تبحر دارد تنگ کرد. 
حاال یکى از روزنامه هاى ورزشــى و سایت هاى نزدیک 
به باشگاه استقالل گزارش داده که  بار دیگر پروسه جدایی 
قریب الوقوع این بازیکن از استقالل روي میز قرار گرفته و 
یکی از باشگاه هاي شهرستانی در صدد امضاي قرارداد با 
این بازیکن است.  آنها در این باره نوشته اند: سپاهان که 
در پروسه «ســرور جپاروف» بدجورى باخت، حاال بدش 
نمی آید با ارائه پیشنهادي وسوسه کننده زمینه انتقال فرشید 
باقري را به جمع زردپوشان فراهم کند، بازیکنی که می تواند 
خواسته هاي «زالتکو کرانچار» در میانه میدان را برآورده 
کند. مربی کروات بعد از بازي تدارکاتی با تراکتورســازي 
صراحتاً از کمبودهاي خود در بخش بازیســازي صحبت 
کرد و مدعی شد به زودي بازیکنی جذب تیم خواهد شد 
که تمام دغدغه هاي او را برطرف خواهد کرد. فرشید باقري 
که در اردوي اســتقالل هم چندان با انگیزه نشان نداد و 
بیشتر جلسات تمرینی را بخاطر آسیب دیدگی از دست داد با 
ترافیک شدید در میانه میدان استقالل قطعاً تمایل چندانی 

به ماندن در این تیم ندارد چون خــوب می داند با حضور 
نفراتی مثل امید نورافکن، فرشید اسماعیلی، روزبه چشمی، 
امید ابراهیمی، سرور جپاروف و حتی مجتبی جباري قطعًا 
کار آسانی براي بازي نخواهد داشت از همین رو براي فرار 
از نیمکت نشینی بدش نمی آید به پیشنهاد سپاهان پاسخ 
مثبــت داده و چمدان هاي خود را بــراي کوچ به نصف 

جهان ببندد.
انتقالی که از دو جهت براي استقاللی ها اهمیت دارد اول 
اینکه جدایی فرشید باقري دغدغه آنها براي خالی کردن 
فهرست بزرگساالن تیم را به حداقل می رساند دوم اینکه 

با تمایل شدید ســپاهان براي خرید این 
بازیکن پول خوبی به خزانه باشگاه 

براي صدور رضایتنامه باقري 
واریز خواهد شد تا بخشی از 

مشکالت مالی برطرف 
شود. پیش از فرشید 

باقري، مسئوالن 
ســپاهان هرچه 
کردند  تالش 
تا با بازیکنانی 

ن  همچــو
کمال کامیابی نیا، 

علی کریمــی و... قرارداد 
ببندند به نتیجه اي نرسیدند و حاال 

تمام امید آنها به خرید بازیکن بعضاً نیمکت نشین استقالل 
دوخته شده است. 

ادعاى این رســانه در حالى مطرح مى شود که کرانچار 
چند روز پیش اعالم کرد که فعًال قصد 
ندارد تنها  سهمیه باقى مانده لیگ 
برترى خود را بــه خرید ایرانى 
اختصاص دهد و شاید در ادامه 
و نیم فصل یک بازیکن دیگر 
ایرانى را جذب کنند. مسئوالن 
سپاهانى نیز پیش تر و در چند 
مقطع حضور فرشــید باقرى در 
اردوگاه زرد را تکذیــب کــرده 

بودند.

ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفــت: بچه ها بازى 
محکم و خوبى را مقابل تیم فوتبال مانیسا اسپور برگزار 

کردند و از آنها راضى هستم. 
امیر قلعه نویــى درباره دیدار تدارکاتــى تیمش مقابل 
مانیا اسپور ترکیه اظهار داشــت: در راستاى برگزارى 
بازى هاى دوستانه براى آمادگى هر چه بهتر تیم، با تیم 
مانیسا اسپور ترکیه روبه رو شدیم. این تیم جزو تیم هاى 
شناخته شده ترکیه اســت که گویا دو سالى است براى 
صعود به ســوپر لیگ ترکیه تالش مى کند. به نظر مى 
رسید این تیم بتواند محک جدى براى تیم ما باشد و به 

همین دلیل با آنها روبه رو شدیم.
وى ادامه داد: خوشبختانه کیفیت مانیسا اسپور همانى 
بود که انتظار داشــتیم و بچه ها هم بیشــتر دستورات 
تاکتیکى را اجرا کردند. ما از بچه ها خواستیم که از همان 
ابتدا بازى را به دست گرفته و اجازه ندهند حریف بخواهد 
حاکم بازى شود که اینگونه هم شد و خیلى زود موقعیت 

ایجاد کردیم و به گل هم رسیدیم.
قلعه نویى همچنین گفت: بچه ها تمرکز خودشــان را 
خیلى خوب روى بازى حفظ کردند و تا پایان بازى تقریبًا 
انتظارات را برآورده کردنــد. البته ناگفته نماند که براى 
رسیدن به شرایط ایده آل همچنان باید تالش کنیم و 

مى توانیم روز به روز بهتر شویم.
ســرمربى ذوب آهن در مورد 
برنامه تیمش تــا آغاز فصل 
اظهــار داشــت: بنــا داریم 

) یک  چهارشنبه(فردا
دیدار دوستانه دیگر 

برگزار کنیم و احتماًال روز شــنبه هفته آینده 
نیز در دیدارى دوستانه با ســپاهان روبه رو 
مى شویم که این دو بازى پایان کار ما پیش 

از شروع فصل است. امیدوارم این دو بازى نیز به 
ما کمک کند تا به شــرایط مطلوب نزدیک 

شــویم و لیگ را از مشهد مقدس خوب 
شروع کنیم.

قلعه نویى در پایــان در مورد 
اردوى ترکیه نیز گفت: اردوى 
بســیار خوبى را پشت سر
مى گذاریم. تمرینات منظم 
و تالش بچه ها بســیار 
خوب اســت و امیدوارم 
ثمره انتخاب خوب خود 

را در طول فصل ببینیم.
سرمربى سبزپوشان در 
مــورد نقــل و انتقاالت 
تیمش هم اظهار داشت: 
ما دیگر خروجى نداریم 
و مایل هستیم یک مهاجم 
خوب خارجى جذب کنیم 
که اگر ایــن اتفاق هم رخ 

دهد تیم ما کامل است.

از چنــد هفته قبل گمانــه زنى ها در خصــوص انتقال 
قریب الوقوع سردار آزمون به سرى A ایتالیا و پوشیدن 
پیراهن التزیو با گزارشــى مفصــل در روزنامه معتبر 
«کوریره دالاسپورت» آغاز شد و در این مدت به یکى 
از ســوژه هاى داغ بازار تابســتانى فوتبال ایتالیا تبدیل 
شــد. به خصوص که بعد از ســال ها با قدرت گرفتن 
باشــگاه هاى این کشــور در مباحث مالى شاهد نقل و 
انتقاالت جالب توجهى میان هفت خواهران(باشگاه هاى 

معروف و محبوب سرى A  )بودیم.
در شرایطى که ســردار با پایان یافتن دعاوى میان دو 
باشگاه روسى روستوف و روبین دوباره سر از شهر کازان 
درآورد و قرارداد جدید با مدیران باشگاه روبین امضا کرد 
تا همچنان شاگرد «قربان بردى اف» باقى بماند اما باز 
هم رسانه هاى ایتالیایى پروسه انتقال این مهاجم گلزن 
به باشگاه محبوب شهر رم را به عنوان سوژه اى جذاب 
مد نظر قرار داده و این بار مدعى شدند التزیو پیشنهاد 
خود براى خرید مهاجم اول تیم ملى ایران را تا سقف 18 

میلیون یورو افزایش داده است.
کوریره دالاسپورت   در صفحه 16  شــماره اخیر خود 
که اختصاص به اخبار باشــگاه التزیو داشت، نوشت: 
ســردار آزمون همچنــان گزینــه اول در مارکتینگ 
تابستانى باشــگاه الجوردى پوش پایتخت ایتالیا قرار 
دارد تا جایى که نماینده هاى التزیــو در مذاکراتى که 
با مدیر برنامه و پدر ســردار داشتند پیشــنهاد خود را تا 
ســقف 15 میلیون یورو افزایش داده و با گنجاندن بند 
پاداش ســه میلیون یورویى حاضر بــه پرداخت رقمى 
گزاف براى کشــاندن مهاجم 22 ســاله ایرانى به رم 

شدند.
در این گزارش آمده اســت:  التزیو بعد از فروش چند 
بازیکن خــود از جمله «لــوکاس بیلیــا» آرژانتینى به 
باشــگاه میالن حاال بودجه اى کالن در حســاب خود 
براى خریدهــاى جدید دارد که بعــد از ورود «لوکاس 
لیوا» برزیلى از لیورپول سران التزیو روى خرید سردار 
به عنوان بمب نقل و انتقاالتى خود براى برطرف کردن 

ضعف گلزنى تمرکز کردند و پیش بینى مى شــود این 
پروسه تا یک هفته آینده با پاسخ مثبت آزمون و باشگاه 

روسى به نتیجه برسد.
کوریره دالاسپورت یکى از معروف ترین و پرتیراژترین 
روزنامه هاى ورزشــى کشــور ایتالیا محسوب مى شود 
که فوتبالدوســتان این کشــور صبح خود را با خواندن 
این روزنامه آغاز مى کنند و قرار گرفتن ســردار آزمون 
در بین ســوژه هاى داغ نقل و انتقاالتى تابستان 2017 
ســرى A باعث شــده فوتبال ایران بیش از هر زمان 
دیگرى مورد توجــه ایتالیایى ها و طرفــداران دومین 
تیم بزرگ پایتخت قرار بگیــرد. بازیکنى که با توجه به 
امضاى قرارداد با روبین کازان در هفته گذشته بر اساس 
قوانین نقل و انتقاالتى فیفا مى تواند در همین تابستان 
و پنجره نقــل و انتقاالتى راهى ایتالیا شــود تا پیراهن 
التزیو را به عنــوان گران ترین بازیکن آســیایى این 
فصل برتن کند تا ایران دوباره در سرى A نماینده اى 

داشته باشد. 

از روزنامه ها اصرار 
از سپاهان انکار!

قلعه نویى:     

ذوب آهن روز به روز بهتر مى شود

پیشنهاد دیوانه وار التزیو به سردار

به ماندن در این تیم ندارد چون خــوب می داند با حضور 
نفراتی مثل امید نورافکن،فرشید اسماعیلی،روزبه چشمی،

امید ابراهیمی، سرور جپاروف و حتی مجتبی جباري قطعًا 
کار آسانی براي بازي نخواهد داشت از همین رو براي فرار

از نیمکت نشینی بدش نمی آید به پیشنهاد سپاهان پاسخ 
مثبــت داده و چمدان هاي خود را بــراي کوچ به نصف 

جهان ببندد.
انتقالی که از دو جهت براي استقاللی ها اهمیت دارد اول 
اینکه جدایی فرشید باقري دغدغه آنها براي خالی کردن
فهرست بزرگساالن تیم را به حداقل می رساند دوم اینکه

با تمایل شدید ســپاهان براي خرید این 
بازیکن پول خوبی به خزانه باشگاه 

ييقري براي صدور رضایتنامه با
واریز خواهد شد تا بخشی از 

مشکالت مالی برطرف 
شود. پیش از فرشید 

باقري، مسئوالن 
ســپاهان هرچه 
کردند  تالش 
تا با بازیکنانی 

ن  همچــو
کمال کامیابی نیا، 

علی کریمــی و... قرارداد 
ببندند به نتیجه اي نرسیدند و حاال 

تمام امید آنها به خرید بازیکن بعضا نیمکت نشین استقالل
دوخته شده است. 

ادعاى این رســانه در حالى مطرح مى شود که کرانچار
که فعًال قصد کرد چچند روز پیش اعالم
نندارد تنها  سهمیه باقى مانده لیگ
برترى خود را بــه خرید ایرانى
اختصاص دهد و شاید در ادامه
و نیم فصل یک بازیکن دیگر
ایرانىرا جذب کنند. مسئوالن
سپاهانى نیز پیش تر و در چند
مقطع حضور فرشــید باقرى در
اردوگاه زرد را تکذیــب کــرده

بودند.

 حتماًال روز شــنبه هفته آینده 
روبه رو  دوستانه با ســپاهان
ین دو بازى پایان کار ما پیش 

بازى نیز به   است. امیدوارم این دو
تا به شــرایط مطلوب نزدیک 

ببخوب گ را از مشهد مقدس 

پایــان در مورد 
یز گفت: اردوى 
 را پشت سر
رینات منظم
 ها بســیار 
 و امیدوارم 
خوب خود 

ل ببینیم.
پوشان در 
 و انتقاالت 
هار داشت: 
جى نداریم 
 یک مهاجم

 جذب کنیم 
تفاق هم رخ

مل است.

داشته باشد.  نقل و انتقاالتى خود براى برطرف کردن 

مى شود

سعید نظرى
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چهل تکه

یک مرد 26 ساله اهل کالیفرنیا بخاطر ربودن و آزار و اذیت گربه ها 
و در نهایت کشتن 18 گربه و زخمى کردن سه گربه از سوى دادگاه 
سانتاکالرا در جنوب غرب ایالت کالیفرنیا به 16 سال حبس محکوم 

شد.
«رابرت فارمر» این جنایات را در سال 2015 در شهر «سن خوزه» 
انجام داد. در اکتبر سال 2015 در خودروى وى یک گربه مرده پیدا 
شد. در پاییز سال 2015 تعداد زیادى گربه در محدوده یک پارك در 
شهر سن خوزه مفقود شدند. حتى جسد چند گربه هم در سطل زباله 
پیدا شد.گفته مى شود تصاویر دوربین هاى امنیتى پارك نشان داده 
است که یک مرد جوان این گربه ها را ربوده است. ساکنان محلى 

توانسته بودند رابرت را شناسایى کنند.
رابرت فارمر به جرم حیوان آزارى عالوه بر مجازات 16 سال حبس، 

از داشتن حیوانات خانگى تا ده سال پس از آزادى منع شد.

راز جنایت هولناك مرد آمریکایى که دو هفته قبل همسرش را به 
قتل رسانده و جسدش را درصندوق عقب خودرو جاسازى کرده 

بود، در سفر او و فرزندانش به خانه مادرش فاش شد.
«خوزه آنتونى رودریگس» 37 ساله، پس ازقتل همسرش، جسد 
را در صندوقى مهر و موم شــده قرار داده و بــراى دو هفته آن را 
درصندوق عقب خودرویش پنهان کرده بود. این مرد همراه چهار 
فرزند خردسالش به خانه مادرش رفته بود که اعضاى خانواده اش 

با استشمام بوى تعفن به بررسى پرداختند. 
تا اینکه مأموران پلیس پــس از ورود به خانه مورد نظر خودروى 
«رودریگس» را شناسایى کردند و جسد متالشى شده همسرش را 
بیرون کشیدند. بدین ترتیب مرد جنایتکار بازداشت شد اما درباره 
انگیزه جنایت سکوت کرده اســت. در حال حاضر بازجویى هاى 

تخصصى از او ادامه دارد.  

فرمانده انتظامى شهرستان قصرقند از دستگیرى سارق مسلح و کشف 
پنج فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمید نورى در تشریح جزئیات این خبر گفت:  در پى چندین 
فقره سرقت مسلحانه در یکى از روستا هاى شهرستان، بررسى موضوع 
و دستگیرى سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامى این 
فرماندهى قرار گرفت. وى افزود: مأموران پس از گشتزنى و بررسى 
سوابق سارقان سابقه دار، یک سارق مسلح را شناسایى کردند و تحت 
مراقبت قرار دادند و در یک عملیات ضربتى در مخفیگاهش دستگیر 
کردند.این مقام انتظامى با اشاره به کشــف یک قبضه اسلحه کلت 
کمرى از مخفیگاه سارق مسلح بیان داشت: متهم در تحقیقات اولیه به 
پنج فقره سرقت مسلحانه گوشى تلفن همراه و احشام اعتراف کردکه 
پس از تشکیل پرونده مقدماتى جهت ســیر مراحل قانونى تحویل 

مقامات قضائى شد.  

دستگیرى سارق مسلح در قصرقندسفر مرد با جنازه همسرحکم مرد گربه ُکش 030201

نیمه شــب چهاردهم مهر91 خبر کشته شدن پسر 17 
ســاله اى به نام «کامران» در دعواى دسته جمعى در 
پارك طرشت به افسر نگهبان کالنترى 118 ستارخان 

مخابره شد.
همان موقع پلیس به پارك طرشت رفت و پیگیر ماجرا 
شد.در آن بین 9 پسر و دختر 15 تا 20 ساله به نام هاى 
«امین»، «مســعود»، «على»، «عباس»، «رامین»، 
«محمد»، «رؤیا»، «رومینا»و «سپیده» که در درگیرى 
شرکت داشــتند تحت بازجویى قرار گرفتند.تحقیق ها 
نشــان مى داد امین و رامین بخاطر عالقه اى که به دو 
خواهر (رؤیا و رومینا) داشتند قبًال هم در مهرآباد جنوبى 
با هم گالویز شــده بودند.این جدال عشــقى به پارك 
طرشت کشیده و منجر به کشته شدن کامران شده بود.

با افشاى این ماجرا پنج متهم دیگر به نام هاى «حسن»، 
«علیرضا»، «سعید»، «امید» و «محمد» که 17 تا 27 
ساله بودند تحت تعقیب قرار گرفتند.در آن بین مشخص 
شــد محمد که به همراه کامران وارد دعوا شــده بود 
از خالفکاران ســابقه دار مهرآباد جنوبــى بود.پلیس با 
اطالعات تازه اى که به دست آورد 17 آبان 91 محمد 

را بازداشت کرد.
در حالى که بازجویى از 14 متهم ادامه داشت سرانجام 
یکى از آنان به نام علیرضا لب به اعتراف گشود و جنایت 

را گردن گرفت.
وى گفــت: «نیمه شــب چهاردهم مهر پــس از آنکه 
درگیرى در پارك طرشت باال گرفت کامران پیراهنش 
را درآورد و عربده کشید.سپس چند نفر به او حمله کردند 

و من در اوج خشــم، با چاقو به قفسه سینه اش زدم. در 
آن بین کامران که زخمى شــده بود روى محمد افتاد و 

او را به زمین زد.»
به دنبال اعتراف هاى این پســر 17ســاله وى در شعبه 
71 دادگاه کیفرى سابق استان تهران پاى میز محاکمه 
ایستاد. در آن جلسه مادر کامران گفت: «پسرم ورزشکار 
بود آن شب اما دوستان کامران با موبایلش تماس گرفتند 
و گفتند در پارك دعوا شده است.بالفاصله پسرم از خانه 
بیرون رفت اما ســاعتى بعد با جنازه اش رو به رو شدم. 
من به هیچ قیمتى از خون پسرم نمى گذرم و قاتل پسرم 

باید اعدام شود.»
سپس علیرضا به دفاع پرداخت و گفت: «قبول دارم در 

آن دعوا با چاقو به سینه کامران زدم اما حاال پشیمانم.»
محمد اما منکر معاونت در قتل شــد و گفت: «در پارك 
نشســته بودم که متوجه درگیرى چند پسر شدم.براى 
میانجگرى وارد دعوا شده بودم که کامران به من حمله 
کرد. همان لحظه علیرضا با چاقو به ســینه کامران زد. 
در همان گیر و دار، کامران روى دســتان من افتاد و با 
هم به زمین خوردیــم. باور کنید من اصــًال کامران را

 نمى شناختم و ضربه اى به او نزدم.»
رامین نیز گفت: «با رؤیا در خیابان آشنا شده بودم.من و 
رؤیا و خواهرش رومینا ســوار ماشین دوستم در خیابان 
پرسه مى زدیم که دعوایمان شــد. من به صورت رؤیا 
سیلى زدم و خواهرش به هواخواهى از او با من دعوا کرد. 
همان موقع امین هم به هواخواهى از رومینا وارد درگیرى 
شد و براى تالفى در پارك طرشت با من قرار گذاشت. 

وقتى به پارك طرشت رسیدیم دوستان امین آنجا جمع 
شده بودند و دعوا به خون کشیده شد.»

همچنین 11 متهم دیگر جزئیات ماجرا را بیان و از خود 
دفاع کردند.

در پایان آن جلسه هیئت قضائى علیرضا را به قصاص و 
دو سال زندان محکوم کرد.13 متهم پرونده نیز به جرم 
شرکت در درگیرى منجر به قتل به زندان محکوم شدند.

در حالى که با تصویب و الزم االجرا شــدن قانون جدید 
وکیل علیرضا درخواست اعمال ماده 91 را مطرح کرده 
بود قضات شعبه 27 دیوان عالى کشور این درخواست را 

نپذیرفتند و حکم قصاص وى تأیید شد.
علیرضــا در یک قدمــى چوبــه دار قرار داشــت که 
خانواده اش با پرداخت دیه میلیاردى رضایت اولیاى دم 
را جلب کردند. به این ترتیب علیرضا از قصاص رهایى 

یافت و از جنبه عمومى جرم محاکمه شد.
در جلسه رسیدگى به این پرونده که در شعبه دوم دادگاه 
کیفرى یک اســتان تهران برگزار شــد علیرضا گفت: 
«بچگى کردم و خودم و خانواده ام را به دردسر انداختم. 
من بارهــا اعدام را به چشــم دیدم. زندگــى براى من 
تمام شــده بود که پدر و مادرم با پرداخت دیه یک و نیم 

میلیاردى توانستند رضایت اولیاى دم را جلب کنند.»
وى ادامه داد: «زمانى که در کانون اصالح و تربیت بودم 
درسم را ادامه دادم اما وقتى به زندان منتقل شدم درسم را 
رها کردم. من در این مدت در کالس هاى قرآنى شرکت 
کردم و حاال نگاهم به زندگى تغییر کرده است. از قضات 
دادگاه تقاضا دارم در تخفیفم مجازات قائل شوند تا بتوانم 

از زندان آزاد شوم و زندگى تازه اى را شروع کنم.»
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 

صادر کند.

با رؤیا در خیابان آشنا 
شده بودم.من و رؤیا و 
خواهرش رومینا سوار 

ماشین دوستم در 
خیابان پرسه مى زدیم 
که دعوایمان شد. من 
به صورت رؤیا سیلى 
زدم و خواهرش به 

هواخواهى از او با من 
دعوا کرد. همان موقع 
امین هم به هواخواهى 
از رومینا وارد درگیرى 
شد و براى تالفى در 

پارك طرشت با من قرار 
گذاشت

جستجو براى یافتن ردپایى از «پارسا» کوچولو که کنار 
رودخانه اى حوالى امامزاده هاشم(ع) ناپدید شده به بن 

بست خورده است.
«محسن»، پدر پارسا در شرح ماجرا گفت: «من صاحب 
همسر و دو فرزند هستم. دخترى 12 ساله و پسرى هشت 
ساله که گم شدن او زندگى مان را دگرگون کرده است. 
عصر روز یک شــنبه، یازدهم تیرماه همراه خانواده ام و 
خانواده خواهرم از سفر شمال به تهران باز مى گشتیم. 
بعد از تونل وانا، حوالى امامزاده هاشــم(ع) جایى به نام 
نقشه شــاه در نزدیکى رودخانه براى استراحت توقف 
کردیم. در حال تدارك براى خوردن عصرانه بودیم که 
خواهرم سراغ پارســا را گرفت. او یک دقیقه قبل کمى 
دورتر از جایى کــه توقف کرده بودیم مشــغول بازى 
بود. آنجا دو خودروى دیگر که به نظر مى رســید مثل 

ما مسافرباشند توقف کرده بودند. رودخانه اولین جایى 
بود که به نظرم رسید. به ســرعت خودم را به رودخانه 
رساندم و تا توان داشتم پارســا را صدا زدم. همگى در 
وحشــت اینکه پارســا به رودخانه ســقوط کرده باشد 
شروع به جستجو کردیم اما اثرى از پارسا نبود. همزمان 
با امدادگران هــالل احمر و مأموران پاســگاه گزنک 
تماس گرفتیم که امدادگران خیلى زود خودشــان را به 
محل رساندند. غواص ها و امدادگران تالش زیادى را 
براى یافتن پارسا تا پاسى از شــب انجام دادند اما هیچ 
اثرى از پســرم پیدا نکردند. صبــح روز بعد همزمان با 
روشن شــدن هوا امدادگران دوباره شروع به جستجو 
کردند. استخرهاى پرورش ماهى، کارخانه هاى سنگ، 
روســتاهاى اطراف و هر جایى را در مسیر رودخانه به 
جستجو پرداختیم اما هیچ اثرى از بچه ام پیدا نکردیم. 

بعد از اینکــه مأموریت تیم امداد به پایان رســید راهى 
تهران شــدم و عده زیادى از دوســتانم را براى یافتن

 پارسا بسیج کردم اما تالش هاى مان تاکنون بى نتیجه 
بوده است.»

پدر پارســا افزود:«امدادگران به ما اطمینــان داده اند 
که پارسا به داخل رودخانه ســقوط کرده اما من به دو 
خودرویى که کنار رودخانه توقف کرده بود مظنون هستم 
بخاطر همین عکس پارسا را هر جایى که امکانش بوده 
منتشر کرده ام. چند روز قبل صاحب یک ساندویچى در 
رباط کریم تماس گرفت و گفت که پارسا را همراه مردى 
مشترى دیده است. به سرعت خودم را رساندم و چند نفر 
دیگر حرف هاى ساندویچى را تأیید کردند اما نتوانستم 
ردى از آن مرد پیدا کنم بــا این حال امیدوارم که بتوانم 

نشانى اى از پسرم پیدا کنم.»

هشــتمین روز اسفندماه سال گذشــته به کالنترى 
175 باقرشهر اعالم شد که طى یک درگیرى، کارگر 
یک کارگاه ضایعات پالستیک در منطقه کهریزك 

مجروح و به بیمارستان منتقل شده است.
با وجود انجــام اقدامات درمانى بــه کالنترى 175 
باقرشهر اعالم شد که مجروح صحنه درگیرى به نام 
«على» 18 ســاله به علت اصابت جسم تیز به ناحیه 

سینه جان باخته است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع قتل عمـد و به 
دستور دادرس 101 دادگاه عمومى کهریزك، پرونده 
جهت رســیدگى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
با حضور کارآگاهان اداره دهــم در محل جنایت که 
یک کارگاه ضایعات پالستیک بود و انجام تحقیقات 
از شاهدان صحنه جنایت، مشــخص شد فردى به 
نام «مهدى» کــه به 29 ســال دارد جهت فروش 
ضایعات پالستیک به کارگاه مراجعه کرده بود طى 
نزاع و درگیرى با استفاده از چاقوى همراهش اقدام 
به ارتکاب جنایت کــرد و بالفاصله از محل متوارى 

شده است.
با شناســایى عامــل جنایت، کارآگاهــان به محل 
سکونت وى در منطقه باقرشهر مراجعه و در تحقیقات 

پلیسى اطالع پیدا کردند که مهدى از آن محل فرار 
کرده است.

اقدامات پلیسى جهت دستگیرى مهدى همچنان در 
دستور کار کارآگاهان اداره پلیس آگاهى قرار داشت 
تا نهایتًا آخرین مخفیگاه مهدى در منطقه شــهریار 
شناســایى شــد.کارآگاهان با هماهنگى قضائى به 
مخفیگاه او رفتند و موفق به دستگیرى مهدى شدند.

مهدى پس از انتقــال به اداره دهــم پلیس آگاهى 
صراحتًا به ارتــکاب جنایت اعتراف کــرد و عنوان 
داشــت: «براى فــروش و خالى کــردن ضایعات 
پالستیک، با وانت شــخصى ام پیش مشترى خود 

در منطقــه کهریزك رفته بودم امــا صاحب کارگاه 
(مشــترى) در کارگاه حضور نداشــت؛ با کارگران 
کارگاه که چند نفر بودند و یک نفــر از آنها را از قبل 
مى شناختم شوخى مى کردیم که آنها شروع مسخره 
کردن من کردند، همین موضوع علت آغاز درگیرى 
من با آنها شــد. کارگران قصد داشــتند تا مرا مورد 
ضرب و شتم قرار دهند؛ به واسطه نوع شغِل تفکیک 
ضایعات پالستیک همگى آنها چاقو در کمر داشتند 
و به همین علت من نیز به ســراغ چاقوى خود رفتم. 
درگیرى شدید شد به گونه اى که با آنها گالویز شدم؛ 
متوجه نشــدم که مقتول که اصًال در زمان شوخى و 
آغاز درگیرى حضور نداشت، چگونه مورد اصابت چاقو 
قرار گرفت. بسیار ترســیده بودم؛ به سرعت از محل 
فرار کردم و طى این مدت مخفیانه زندگى مى کردم 

تا اینکه دستگیر شدم.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بــزرگ، با اعالم این خبر 
گفت: با توجه به دالیل و قراین به دست آمده به ویژه 
اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت 
موقت از سوى مقام محترم قضائى صادر شد و متهم 
براى انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.

سرنوشت مرموز 
پارسا کوچولو 
در حاشیه رودخانه

قتل جوان به بهانه شوخى هاى ناراحت کننده 

پرداخت دیه میلیاردى 
براى نجات

 قاتل پارك طرشت 
 از اعدام

رسیدگى به پرونده قتل زن آرایشگردر شمال تهران 
از نیمه شــب هجدهم آبان ماه ســال 91 به دنبال 
شکایت یک زن ســالخورده در دستور کار مأموران 
کالنترى 103 گاندى قرار گرفت. این زن به پلیس 
گفت: «دخترم "ســهیال" صاحب یک آرایشگاه در 
شــمال تهران اســت. او بعد از جدایى از همسرش 
خانه اى اجــاره کرده و به تنهایــى زندگى مى کند. 
دیشب میهمان خانه دخترم بودم که یک مرد با تلفن 
موبایل او تماس گرفت. دخترم همان موقع گفت به 
دیدن یک دکتر داروســاز مى رود و ساعتى بعد باز

مى گردد.»
وى ادامه داد: «نیمه شب بود که متوجه باز شدن در 
آپارتمان شدم. فکر کردم سهیال به خانه برگشته اما 
یکباره با یک مرد ناشــناس روبه رو شدم. او گفت از 
دوستان دخترم است و مأموران پلیس ماشین سهیال را 
در حوالى کرج متوقف کرده اند. سهیال از من خواسته تا 

مدارك خودرو 206 او را برایش ببرم.»
زن سالخورده گفت: «من که به حرف هاى مرد جوان 
مشکوك شده بودم مدارك ماشین را به او ندادم و او 
بالفاصله خانه را ترك کرد.حاال هیچ خبرى از دخترم 

ندارم و مى ترسم بالیى سر او آمده باشد.»
به دنبال اظهارات زن سالخورده تالش براى افشاى 
راز ناپدید شدن زن مطلقه آغاز شد. یک هفته از این 
ماجرا گذشته بود که پلیس جنازه او را در حالى که در 
صندوق عقب 206 او جاساز شده بود در حوالى بلوار 
فردوس پیدا کرد که با ضربه هاى چاقو کشته شده بود.
پلیس در تحقیقات بعدى به ردیابى دکتر داروسازى 
پرداخت که با ســهیال قرار مالقات داشت. نزدیک 
به یکسال از این ماجرا گذشته بود که پلیس رد وى را 
در کهگیلویه و بویراحمد یافت و «مسعود» 40 ساله 

بازداشت شد.
در بررسى ها مشخص شــد چهار ماه از ازدواج وى با 
یک زن جوان گذشته است. او دکتر داروساز نیست و 

قبًال در یک داروخانه کار مى کرده است.
وقتى پلیس ُمهر جعلى دکتر داروساز را یافت و به رابطه 
پنهانى اش با چندین زن جوان پى برد مسعود لب به 

اعتراف گشود و به قتل سهیال اعتراف کرد.
قرار بود مسعود محاکمه شود که اولیاى دم با دریافت 
50 میلیون تومان از قصاص گذشــت کردند. به این 
ترتیب این مرد از جنبه عمومى جرم در شعبه هشتم 
دادگاه کیفرى یک اســتان تهران به ریاست قاضى 
حســین اصغرزاده و با حضور یک مستشار پاى میز 

محاکمه ایستاد.
وى در تشریح جزئیات ماجرا گفت:«سهیال را صیغه 
کرده بودم تــا زندگى تازه اى را با هم شــروع کنیم. 
اما فقط هفت ماه از عقد موقت ما نگذشــته بود که 
رفتارهاى ســهیال تغییر کرد. او هر بار به بهانه اى از 
من پول مى گرفت. او اصرار داشــت تا پژو 206 او را 
بفروشم و برایش ماشین مدل باالیى بخرم. به همین 
خاطر مدتى بود با هم درگیر بودیم. آخرین بار به خانه 
سهیال رفته بودم که از من پول خواست و کار به دعوا 
کشید. من به خانه ام برگشته بودم که او بار دیگر با من 

تماس گرفت و با هم قرار گذاشتیم.»
وى ادامه داد: «وقتى سهیال به خانه ام آمد حال طبیعى 
نداشت. او مشــروب خورده و مست بود که بار دیگر 
دعوا راه انداخت. او با چاقوى آشپزخانه به من حمله 
کرد که تیغه چاقو به صورتم خورد. ســهیال ترسیده 
بود که چاقو را زمین انداخــت و چاقوى کوچکى به 
دست گرفت. من مى خواستم چاقو را از او بگیرم که 

ناخواسته به شکم او فرو رفت.»
وى درباره انگیزه اش از ورود شــبانه به خانه قربانى 
نیز گفت: «فکر نمى کردم مادر سهیال در خانه اش 
باشد. من به آنجا رفته بودم تا با یکى از بستگان سهیال 

تماس بگیرم.ولى قصد سرقت از آنجا را نداشتم.»
وى در حالى که سرش را پایین انداخته بود، ادامه داد: 
«بعد از این ماجرا تهران را ترك کردم. چهار ماه بود 
با یک زن جوان ازدواج کرده بودم که دستگیر شدم. 
حاال آبرویم رفته و همســرم درخواست طالق داده 
اســت.مى دانم اشــتباه کرده ام اما از قضات دادگاه 

تقاضاى بخشش دارم.»
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا 

رأى صادر کند.

وقتى سهیال به خانه  آمد حال طبیعى نداشت 
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  آى تى ایران: شرکت شیائومى نسخه جدیدى از فبلت 
 Mi Note 2 Special را معرفى کرد کــه  Mi Note 2

Editon  نام دارد و همراه با 6 گیگابایت رم و 6 گیگابایت 

حافظه عرضه خواهد شد.
نســخه اصلى این محصول با 4 گیگابایــت رم و 64 
گیگابایت حافظــه ارائه مى شــود و مــدل دیگر با 6 
گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه وجود دارد که این 

نســخه جدید دقیقاً  بین این دو محصول قرار مى گیرد. 
 Xiaomi Mi دیگر قابلیت هاى این دستگاه درست مانند
Note 2 است و حتى پردازنده این نسخه جدید، اسنپ 

دراگون 821 خواهد بود.
باترى 4,070 میلى آمپرى این دستگاه مى تواند ضمانت 
کارکرد طوالنى آن باشد. این فبلت جدید، تنها در رنگ 

مشکى و با قیمت حدودى 426 دالر عرضه مى شود.

با فشــردن قاب Pixel XL مى توان با دستیار هوشمند 
گوگل ارتباط برقرار کند.

تصویــرى از دومین نســل از موبایل هاى هوشــمند 
پیکســل XL از شــرکت گوگل منتشــر شــده است. 
این موبایل داراى قابى قابل فشــردن اســت. کاربر با 
فشردن آن مى تواند با دستیار هوشــمند گوگل ارتباط

 برقرار کند.
 Pixel XL به تازگى تصاویرى از تلفن هوشمند آتى سرى
متعلق به شرکت گوگل منتشر شــده است. این موبایل 
دومین نسل از موبایل هاى Pixel XL است که با صفحه 

نمایش 6 اینچى عرضه خواهد شد.

براساس گزارش ها به نظر مى رســد این موبایل توسط 
شرکت ال.جى تولید مى شود و داراى قاب فشردنى خواهد 
بود! کاربر با فشردن قاب این موبایل مى تواند با دستیار 

هوشمند گوگل ارتباط برقرار کند.
این موبایل در بازار تلفن هاى هوشمند گران قیمت عرضه 
خواهد شــد. کارشناســان معتقدند این موبایل در پاییز 
عرضه خواهد شد تا به طور مستقیم با آیفون 8 رقابت کند.
در تصویر منتشر شده از پیکســل XL جدید اسکنر اثر 

انگشت دستگاه در باالى آن قرار دارد.
گــوگل در مــاه اکتبــر از ایــن موبایــل رونمایــى 

خواهد کرد.

 Intuition Robotics یک شرکت نوپاى روباتیک به نام
از جمع آورى بودجه 14 میلیون دالرى به منظور تولید 
روبات هاى ویژه اى خبر داد که قرار اســت، همدم افراد 

سالمند شوند.
بخشى از این بودجه توسط مؤسســه تحقیقاتى تویوتا 
 OurCrowd، تأمین شده و البته شــرکت هایى مانند
iRobot، Maniv Mobility، Terra Venture Part-

ners و Bloomberg Beta هم در این طرح مشارکت 

خواهند داشت.
Intuition Robotics امیدوار است با تولید این روبات ها 

زندگى افراد مسن از نشاط و سرزندگى بیشترى برخوردار 
شــود. با توجه به افزایش جمعیت مســن جهان، تولید 
روبات هاى هوشــمند که بتوانند با کهنساالن صحبت 

کنند و برخى نیازهاى اولیه آنها را برآورده کنند، از اهمیت 
فراوانى برخوردار است.

اولین روبات تولیدى این شرکت Elliq نام دارد که داراى 
هوش مصنوعى باالیى است و به یک تکه مبلمان یا یک 
المپ شباهت دارد و به راحتى مى توان با آن گفتگو کرد. 
Elliq توانایى درك گفته هاى انسان ها و از جمله زبان 

بدن افراد را دارد و حتى مى تواند احساسات انسان ها را 
نیز تشخیص دهد.

این روبات از نور و صدا در کنــار صوت براى اظهار نظر 
وابراز احساســات بهره مى گیرد و با گذشت زمان درك 
بهترى از نیازها و احتیاجات مالک خــود پیدا مى کند. 
زمان عرضه نهایــى و قیمت این رو بــات هنوز اعالم

 نشده است.

با تفاهم میان سازمان نظام صنفى رایانه اى کشور (نصر) 
و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک 
(صحا) از تعــدادى از متقاضیان حضور در نمایشــگاه 

الکامپ، حمایت مى شود.
 پیرو تفاهمنامه سازمان نصر با صندوق صحا و با هدف 
ایجاد شرایط برابر براى تمامى اعضاى سازمان و شرکت 
کنندگان در نمایشگاه الکامپ بیست و سوم، تسهیالتى 

جهت حضور در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
این تسهیالت با نرخ سود 12 درصد در دو قسط مساوى 
پرداخت مى شــود و بازپرداخت آن طى10 قسط پیش 

بینى شده است.
در دو سال گذشته نیز سازمان نظام صنفى رایانه اى کشور 
با همکارى صحا، به متقاضیان الکامپ بیست و یکم و 
الکامپ بیست و دوم تسهیالت حضور در نمایشگاه ارائه 
کرد که با استقبال شرکت هاى حوزه فاوا رو به رو شد و 
به همین دلیل، با مذاکــرات صورت گرفته پرداخت این 

تسهیالت براى سال جارى نیز تمدید شده است.
با توجه به محدودیــت در منابع و زمــان از متقاضیان 
دریافت تســهیالت مذکور، متقاضیان هرچه زودتر به 
سایت صندوق صحا به نشــانى www.esfrd.ir بخش 
تسهیالت ویژه مراجعه کرده و پرسش نامه «شرکت در 

نمایشگاه» را تکمیل کنند.

 شــرکت دل فروش اولین لپ تاپ در جهان که شارژ آن به 
طور بى سیم ممکن است را به قیمت هزار و750 دالر آغاز 

کرده است.
ایــن لپ تــاپ Latitude 7285 نــام دارد و داراى 
نمایشــگر 12 اینچى اســت که از صفحــه کلیدش جدا 
مى شــود. دل اولین بــار در جریان برگزارى نمایشــگاه 
CES در ژانویــه گذشــته از عرضه چنیــن لپ تاپى خبر

 داده بود.
شارژ بى سیم این لپ تاپ از طریق یک صفحه کلید جداشدنى 
صورت مى گیرد که به طور جداگانه به فروش مى رســد. 
عالقه مندان براى خرید لپ تاپ یاد شــده باید به وبسایت 

شرکت دل مراجعه کنند.
قیمت مدل پایه این لپ تاپ هزار و200  دالر است و براى 
خرید صفحه کلید بى ســیم، شارژر و پوششــى که باید در 
زیر این صفحه کلید قرار بگیــرد باید در مجموع 550 دالر 

پرداخت شود.
پردازنده اصلى این لپ تاپCore i5-VY54بوده و ساخت 
شرکت اینتل است. لپ تاپ یاد شده داراى 128 گیگابایت 
حافظه داخلى و 8 گیگابایت رم است. قرار است مدل دیگرى 
از این لپ تاپ به نام Latitude 7000 با نمایشگر 13 اینچى 
در ماه آگوست عرضه شــود و قیمت آن نیز در همان زمان 

اعالم خواهد شد.

اینستاگرام از همان ابتدا تمام تمرکز خود را بر روى پلتفرم 
موبایل و نســخه هاى اندروید و آى او اس گذاشته است 
تا حدى که نســخه تحت وب آن هنوز هم از بســیارى 
قابلیت هاى این شبکه اجتماعى پشتیبانى نمى کند. با این 
حال تاکنون با اســتفاده از افزونه ها و برنامه هاى جانبى، 
راه هاى مختلفى جهت دسترســى و کار با اینستاگرام در 
کامپیوتر وجود دارد، اما این بار قضیه کامًال فرق دارد زیرا 
مدتى است اینستاگرام نسخه رســمى اپلیکیشن خود را 
براى ویندوز 10 منتشر کرده است و از این پس مى توانید 
دقیقًا مشابه نسخه اسمارتفون ها به کار با اینستاگرام در 

دسکتاپ بپردازید. 
اول از هر چیزى وارد برنامه فروشگاه (Store) ویندوز 10 
شوید و در نوار جستجوى باالى صفحه نام Instagram را 
تایپ کنید. بر روى نتیجه اى که ظاهر مى شود کلیک کنید.

 (Install) در صفحه جزئیات برنامه بر روى دکمه نصب 
کلیک کنید.

 اپلیکیشن شروع به دانلود مى شود و تا پایان دریافت کامل 
و نصب آن منتظر بمانید.

 (Open) بعد از اتمــام کار بــر روى دکمه باز کــردن 
کلیک کنیــد تا اپلیکیشــن اینســتاگرام آغــاز به کار

 کند.
 در داخل اپلیکیشــن اینســتاگرام اگــر تاکنون عضو 
این شــبکه اجتماعى شــده اید کافى اســت در پایین 
صفحــه بــر روى لینــک Sign In در کنــار متــن

 Already have an account? کلیــک کنید. اگر هم 
قصد دارید تا یک اکانت جدید بســازید کافى است روى 
لینک Sign Up With Phone or Email کلیک کنید و با 
وارد کردن مشخصات مورد نیاز، به عضویت در این شبکه 

اجتماعى در آیید.
 هم اکنون در صفحه ورود کافى ا ست در فیلد اول شماره 
موبایل، نام کاربرى یا ایمیل خود را وارد کرده و در فیلد دوم 
رمز عبور حســاب خود را وارد نمایید. در آخر روى دکمه 

Login کلیک کنید.

 اگر قابلیت احراز هویت دو مرحله اى را براى حساب خود 
فعال کرده باشید نیاز است که یک مرحله دیگر را بگذرانید. 
در این مرحله یک کد شش رقمى به شماره موبایلى که در 
اینستاگرام ثبت کرده اید ارسال شــده و نیاز است که آن 
را وارد فیلد Security Code کنیــد. در آخر روى دکمه 

Confrim کلیک نمایید.

 حال وارد حســاب خود خواهید شــد و محیطــى دقیقًا 
مشــابه به اپلیکیشــن موبایل اینســتاگرام را مشاهده 

خواهید کرد. 

نصف جهــان     اگر اهــل دانلود و ارســال موزیک از 
طریق تلگرام هســتید، روبات Mp3Toolsbot یکى 
از روبات هایى اســت که توصیه مى کنیم حتمًا آن را 
در اکانت خود فعــال کنید. با اســتفاده از این روبات 
مجموعه اى از قابلیت هــا همچون امکان برش فایل 
موزیک، تغییر مشخصات آن، تغییر عکس کاور آهنگ 
و از همه مهمتر امکان تبدیل موزیک به ویس فراهم 

مى شود. 
این روزها استفاده از روبات هاى تلگرام بسیار 

مرسوم شده و در این راســتا شاهد انتشار 
روبات هاى زیادى هستیم که قابلیت هاى 
متعددى را ارائه مى کنند. در سمت مقابل 
تلگرام هم اکنون به اصلى ترین منبع 
موجود بــراى رد و بــدل فایل هاى 
مختلف از جملــه موزیک و آهنگ 
تبدیل شده است. اما متأسفانه دانلود 
و ارسال موزیک هاى MP3 به دلیل 
حجم نسبتاً باال ممکن است چندان 

مقرون به صرفه نباشد!
خوشبختانه ما براى رفع این مشکل 
راه حل بســیار جالبى و کارآمدى را 

یافته ایم. این راه حل از طریق استفاده 
 Mp3Toolsbot از روباتى تحت عنوان

میسر مى شــود. این روبات چهار قابلیت 
اصلــى را در اختیارتان قــرار مى دهد که 

اصلى ترین آنها مربوط بــه تبدیل فایل هاى 
MP3 به فایلVoice با فرمت OGG مى شــود. 

تبدیل فایل MP3 بهVoice  باعث خواهد شــد حجم 
موزیک مورد نظرتان به شدت کاهش یابد و حتى کمتر 

از یک سوم حجم اولیه شود.
 جالب است بدانید که این کاهش حجم به هیچ عنوان 
منجر به اُفت کیفیت صوتى موزیــک مورد نظرتان 
Mp3Tools- نخواهد شد. از دیگر قابلیت هاى روبات

bot مى توان به مواردى همچــون امکان برش فایل 

موزیک، تغییر مشخصات آن و تغییر عکس کاور آهنگ 
اشاره کرد. در ادامه به آموزش استفاده از روبات تلگرام 

Mp3Toolsbot  مى پردازیم. 

فعال ســازى و اســتفاده از روبــات 
Mp۳Toolsbot در تلگرام

روبات Mp3Toolsbot بسیار ساده و مناسب طراحى 
شده است و شما براى فعالسازى و اســتفاده از آن با 
مشکل خاصى برخورد نخواهید کرد، اما از آنجایى که 
راهنماى استفاده از روبات به زبان انگلیسى تهیه شده، 
ممکن است سئواالتى برایتان ایجاد شود که ما در این 
نوشــتار با توضیح قدم به قدم نحوه استفاده از آن، به 
سئواالت شما پاسخ مى دهیم. براى به کارگیرى این 

روبات به شرح زیر عمل کنید:
-ابتدا اپلیکیشن تلگرام را اجرا کنید.

-فیلد جســتجوى (آیکون ذره بین) موجود در بخش 
فوقانى صفحه را لمس کنید.

-عبارت Mp3Toolsbot@ را در این بخش تایپ کنید 
تا روبات مورد نظر در زیر منوى جستجو نمایان شود.

- نام این روبات را لمس کنیــد تا پنجره گفتگوى آن 
سمت چپ نمایان شود.

-گزینه Start را از بخش زیرین صفحه انتخاب کنید.
-حاال روبات Mp3Toolsbot از شما درخواست مى کند 
تا فایل موزیک MP3 مورد نظرتان را براى آن ارسال 
کنید. براى انجام این کار مى توانید از آیکون «ارسال 
فایل (به شکل سنجاق)» موجود در گوشه سمت راست 
و پایین صفحه اســتفاده کنید. همچنین مى توانید از 
پنجره گفتگوى روبات خارج شوید و به پنجره گفتگوى 
دیگرى بروید و یک فایل موزیــک MP3 را از آن در 
پنجره گفتگوى روبات فوروارد کنید. به محض انجام 
این کار محیطى پیش رویتان قرار مى گیرد که حاوى 

چندگزینه مختلف است.

 حاال مى توانید تغییرات مورد نظرتان را بر روى فایل 
موزیک یا آهنگ MP3 انتخابى خود انجام دهید. بدین 
منظور گزینه هاى مختلفى ارائه شده اند که عملکرد هر 

یک به شرح زیر است:
گزینهVoice Converter : بــا انتخاب این گزینه 
فایل موزیکى که انتخاب کرده اید به فایل Voice تبدیل 
مى شود و حجم آن به شدت کاهش پیدا مى کند. در نظر 
داشته باشید که انتخاب این گزینه منجر به افت کیفیت 
موزیک نمى شود. پس اگر تمایل دارید فایل موزیک 
Voice Con- تبدیل کنید، گزینه Voice را به MP3

verter را انتخاب کنید و سپس گزینه Save را لمس 

نمایید. در این شرایط، نســخه  OGG یا Voice فایل 
 Mp3Toolsbot موزیک مورد نظرتان توســط روبات
ارائه مى شود که حجم بســیار کمترى نسبت به فایل 

اصلى و MP3 دارد.
گزینه MP3 Cutter: بــا اســتفاده از این گزینه 
مى توانید فایل موزیک یا MP3 انتخاب شده را برش 

دهید و بخشى از آن را ذخیره کنید. براى استفاده از این 
قابلیت ابتدا گزینه MP3 Cutter را لمس کنید. در این 
شرایط پیامى از سوى روبات ارسال مى شود که مدت 
زمان کل موزیک را نشان مى دهد. براى مثال موزیک 
انتخابى شما در مجموع 217 ثانیه است. براى مشخص 
کردن بازه زمانى که تمایل دارید از موزیک جدا شود، 
 x تایپ و ارسال کنید. عدد x:y باید عددى را به صورت
نشان دهنده ثانیه شروع برش و عدد y نشان دهنده 
ثانیه اتمام برش خواهد بود. براى مثال ما اعداد 
10:20 را وارد مى کنیــم. این موضوع به آن 
معناســت که ثانیه 10 تا 20 موزیک مورد 
نظر برش داده شده و از آن جدا شود. در 
نهایت با لمس گزینه Save مى توانید به 

فایل ساخته شده دسترسى پیدا کنید.
گزینهTag Editor :با اســتفاده از 
گزینــھTag Editor مى توانید عنوان 

و نام هنرمند موزیک مــورد نظر را 
تغییر دهید. 

گزینه lbum Art : این گزینه به 
شــما این اجازه را مى دهد تا عکس 
آهنگ را در حین پخش در مدیاپلیرهاى 
مختلف تعیین کنید. براى انجام این کار 
بعد از لمس گزینه نام برده شده، مى توانید 
از طریق قابلیت ارســال فایل و همچنین 
فوروارد فایل، یک عکس را براى روبات ارسال 
کنید. در نهایت هم گزینه Save را لمس کنید تا 
تغییرات اعمالى شما ذخیره شود. حاال اگر آن موزیک 
را در مدیاپلیر دســتگاه اجرا کنید، عکسى که انتخاب 
کرده اید به عنوان عکس موزیک نمایش داده مى شود.

■ نکته: اگر براى موزیکى که انتخاب کرده باشــید، 
عکســى به طور پیش فرض تعیین شــده باشد، ربات 
Mp3Toolsbot آن عکس را نشان مى دهد. براى حذف 

آن عکس مى توانید عبارت delete-art/ را تایپ و براى 
 MP3 روبات ارسال کنید تا آن عکس را از روى فایل
حذف کند. سپس با طى کردن مراحل شرح داده شده، 
عکس مد نظر خودتان را براى آن آهنگ انتخاب کنید.

هر زمان هم تمایل داشــته باشــید مى توانید با لمس 
گزینه Reset تمــام تغییراتى کــه از طریق روبات 
Mp3Toolsbot بر روى فایــل موزیک و MP3 مورد 

نظر ایجاد کرده بودید را از بین برده و آن را به وضعیت 
ابتدایى خود باز گردانید. 

قابلیت تبدیل فایل هاى MP3 به Voice این روبات از 
بهترین قابلیت هاى آن است که به شکل چشمگیرى 

حجم فایل هاى موزیک را کاهش مى دهد.
بدون تردید اگر از افراد عالقه مند به ارسال و دریافت 
موزیک و فایل هاى MP3 باشید یا به دنبال یک روش 
ساده براى تغییر مشخصات آهنگ ها و برش دادن آنها 
باشــید، روبات Mp3Toolsbot تلگرام مى تواند نقش 

بسیار کاربردى برایتان ایفا کند. 

حجم فایل هاى MP3 را یک سوم کنید!
نسخه جدید Mi Note 2 معرفى شد

تولید روبات هایى که همدم سالمندان مى شوند

گوگل، موبایل با قاب فشردنى مى سازد

شرکت کنندگانچگونه اپلیکیشن اینستاگرام را بر روى ویندوز 10 نصب کنیم
 الکامپ بیست و سوم 
تسهیالت مى گیرند

اولین لپ تاپ بدون سیم دنیا

اگر اهل دانلود موسیقى هستید،بخوانید
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ع) در محدوده اى به وسعت 310 هکتار در حال 
سازى بافت فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا (

طرح نو

د پیشرفت فیزیکى داشته 
اجراست. این طرح از حدود 20 سال پیش آغاز شده و تا امروز تقریبًا 50 درص

راف بناى آنها به کلى تخریب شده 
نطقه، با وجود اینکه بافت اط

است. صاحبان بسیارى از ملک هاى این م

است، به فروش ملک خود رضایت نداده اند. 

بر اساس آمار سازمان بهداشــت جهانى، 15 درصد از افراد 
هر جامعه معلول هستند که به گفته مسئوالن بهزیستى در 
ایران این آمار به بیش از 11 میلیون نفر مى رسد. مرکز خیریه 
معلولین ذهنى وحدت در منطقه چهار تهران   از سال 1359 
با هدف نگهدارى شــبانه روزى از دختران (باالى 14 سال) 
با عارضه معلولیت ذهنى و جســمى و ارائه خدمات به این 
عزیزان که از اقشار بى بضاعت جامعه هستند، فعالیت خود 
را در حیطه امور توانبخشى معلولین در ساختمانى مسکونى 
آغاز کرد. این مرکز توانســت در مدت کوتاهى با حمایت 
و اعتماد مردم و سختکوشــى اعضاى داوطلب و از طریق 
روش هــاى تخصصى، آمــار بهبودى دختــران معلول 
باالى 14 ســال را به حد قابل قبولى تحت تأثیر قرار دهد و 
تالش کرده با حفظ مقام و منزلت انسانى شادمانى و نشاط را 

به این دختران نوجوان و جوان معلول باز گرداند.

 با فرا رسیدن گرماى 
تابستان، برداشت 

انگور از تاکستان هاى 
روستاى «غزاویه بزرگ» 
شهرستان کارون توسط 
کشاورزان این روستا 

آغاز شده است.

جنگل «ایزد شهر» واقع در استان مازندران از نظر 
مساحت در حدود 3600 هکتار برآورد شده است. این 

بخش از جنگل هاى هیرکانى زیبا و منحصربه فرد پذیراى 
گونه هاى گیاهى مختلفى مانند توسکا، افرا، سپیدار، ممرز 

و انجیلى است که البته پوشش غالب در این نوع 
جنگل هاست. بخش هایى از این زیستگاه از سال 94 
به منظور جلوگیرى از قاچاق چوب توسط اداره کل منابع 

طبیعى و آبخیزدارى استان بر روى گردشگران بسته و به 
یکى از نهادهاى وابسته به آستان قدس رضوى واگذار 

شد. پس از طوفان و برف سنگین سال گذشته مسئوالن 
به بهانه آسیب دیدن تعدادى از درختان، آنها را قطع و 
پاکسازى را شروع کردند. متأسفانه در این میان حتى 
درختان 400 ساله نیز در امان نماندند. در نهایت این 

پاکسازى به واسطه اعتراض گسترده مردم بومى متوقف 
شد. 

رسیگو حکیم ابوالقاسم 
دن آرامگاه بزرگ مرد پا

مانجا که قرار است به دی
جاده قوچان ه

ا مشاهده مى کنى که از سر 
ار با بیمارستان طالقانى، خانواده اى ر

فردوسى بروى، همجو

که اندك وسایل زندگى خود را از مکانى که صاحبخانه جوابشان 
ندارى چند ماهى است 

ت زندگى(!) عمرشان را سپرى مى کنند. 
به اینجا آورده و اگر اسمش را بشود گذاش

کرده 

ست که از کار افتاده و با 
ن معلولیتى دارد و عمًال چند سالى ا

پدر خانواده از ناحیه گرد

در با اندك کمک مردمى 
 باشد به مردى کهنسال شبیه است و ما

اینکه متولد 1352 مى

شکم دو کودك و همسر و خودش را سیر مى کند.

کودکان کار کوره هاى آجر پزى بى رنگ تر از تصاویرى که هرروز در زندگى مى بینیم نیستند، 

ولى جانى در آنهاست که مارا به خویشتن مى خواند.کودکانى که همچون خشت هاى خام با 

جهانى سرشار از آرزو و رویا پاى در آن گذارده و در میان آتش سوزناکش پخته که شاید 

هم مى سوزند.هر ساله با شروع فصل گرم و گذرا از بارش ها کوره هاى آجر پزى میهمان 

کودکانى مى شوند که در زمان هاى دیگر بدلیل درس یا کار کمتر یا باراش ها نیستند و 

ین فصل است.کودکانى که براى کار بیشتر و کمک به پدر همپاى بقیه 
اوج زمان بازدهى هم

اعضاى خانواده درگیر و دار این کار مى شوند.روزگار کودکى و بازى و رویا را در میان خشت ها 

جستجو مى کنند. 

روســتاى خاك سفید و روســتاهاى اطراف 
شهرستان هیرمند سیستان در آستانه بحرانى 
شدید قرار دارد.مردم این روستا و روستاهاى 
اطراف آن چندین ســال اســت با کمبود آب 
مواجه اند. امسال طوفان، گرد و خاك و ریزگرد 
به این بحران اضافه شــده و اهالى شهرستان 
هیرمند را در معرض خطر جدى قرار داده است.
تنها راهکار در حال انجام ، آبرسانى به مردم این 

روستاها با تانکر آب بوده است.

نمایشگاه عکس 
«زمستان یورت» با 

نمایش آثار هنرمندان 
گلستانى از حادثه 
معدن آزادشهر با 
حضور على ربیعى 

وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى در برج میالد 

تهران افتتاح شد. 

مراسم ترحیم پدر 

ن تنابنده  با حضور 
محس

نرمندان کشور در 
ه

مسجد جامع شهرك 

قدس برگزار شد.


