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تئاتر به سرنوشت زاینده رود دچار شده است

تجاوز پدر مشهدى به دخترشروزهاى خوش سد زاینده رودحاجیان ایرانى چند روز در مکه و مدینه مى مانند؟دعواى داخلى ما و پیشرفت دیگران ادویه اى قدرتمندتر از شیمى درمانى براى سرطان حوادثاستاناجتماع سالمت
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نم زدگى، خطرى معمول  
در بناهاى تاریخى

زندگی مریم میرزاخانی 
مانند افسانه بود

آمریکا
 برجام را پاره نکرد

بزرگ ترین اکران خصوصى تاریخ 
سینماى ایران در «ساعت 5 عصر»

طالى 14عیار نخرید؛ 
 تقلبى است
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گوش دادن به اسپاتیفاى 
بدون گوشى با مایتى 

خودروسازان در باتــالق

وداع با وداع با 2020 شهید دفاع مقدس از میدان احمدآباد تا گلستان شهدا شهید دفاع مقدس از میدان احمدآباد تا گلستان شهدا
امشب تجدید میثاق، فردا تشییع پیکرهاامشب تجدید میثاق، فردا تشییع پیکرها
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10هزار میلیارد تومان پول صنعت خودرو فریز شد

جهان نما

حل بحران ها 
نیازمند اجماع 
ملى است

2

اسحاق جهانگیرى در آیین افتتاح 9 پروژه 
بزرگ در جزایر کیش و هندورابى گفت: 

ایران با چالش هاى بسیار جدى در 
حوزه بیکارى، محیط زیست و آب 

روبه رو است و براى حل این
 بحران ها نیازمند اجماع 

ملی میان همه
 دستگاه ها، نخبگان 

فکرى و مردم هستیم.

دبیر شورایعالى امنیت ملى اظهار داشت: 
عراق امن، باثبات و متحد، تأمین کننده 
امنیت پایدار، ثبات و پیشرفت این کشور 

است و مجموعه کشورهاى دوست و 
خیرخواه عراق باید پشتیبان 

این رویکرد باشند.
على شمخانى در دیدار 

عبدا... رسول على...
2

استقالل اقلیم 
کردستان یعنى 
تضعیف عراق 

یک جام 
آسیایى

 کم داریم 
کارلوس!
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ایک جام  میک جام یکجامک ج ی
یىآسیایى اآسیایىی ایآ آسیایىآس

دا کم داریم  داریمک ریمکم ام مک م
!کارلوس! ل وسکارلوس!کارلوس!کا

تیم ملى کشورمان در طول چند 
سال اخیر توانسته برخى رکوردها را 
جابه جا کند. حضور در 
جام جهانى 2014 اولین موفقیت 
تیم ملى با «کارلوس کى روش» 
به شمار مى رود. بازى هاى خوب 
در این جام جهانى را هم مى توان 
به کارنامه موفق این همکارى 
اضافه کرد.     
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رئیس حوزه هنرى استان اصفهان با انتقاد از کم فروغى هنر نمایش: 

ســبز آمــدى، ســرخ رفتــى، حــال آنکــه ســپیِد ســپید زیســتى و صداقــت، تنهــا 
واژه اى اســت کــه برازنده نــام توســت. تــو از زاللــى آینه، هــر آینــه فراتــرى. در تو 
ــالوت قــرآن هــم آغوشــى و دســت هایت،  ــا ت ــد. ب ــاران مــوج مى زن کرامــت ب

ــد... ــمان مدینه ان ــس آس مون
شــهادت مظلومانــه رهبــر مذهــب تشــیع، امــام جعفرصــادق(ع) را بــه  عمــوم 

مســلمان جهــان تســلیت عــرض مــى نماییــم.

شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهانشرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

نوبت دوم

امیراحمد زندآور – شهردار فالورجان

آگهى مزایده مرحله سوم
شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شماره 
94/100/986 مــورخ 94/9/15 و مصوبه شــماره 96/100/41 
مورخ 96/1/23 شــوراى اســالمى شــهر نســبت به اجاره 
دو ســاله تعدادى از واحدهاى مجتمع تجــارى ادارى نگین با 
شــرایط مندرج در آگهى مزایــده اقدام نمایــد. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعا ت بیشتر و دریافت فرم شرکت در 
مزایده تا پایان وقت ادارى 96/5/7 به شهردارى تیران مراجعه 

نمایند.

نوبت دوم

محمدرضا احتشام زاده – شهردار تیران 

قابل توجــه مؤدیان محترم مالیاتى (اشــخاص 
حقوقى و صاحبان درآمــد امالك جارى) مهلت 
ارائه الکترونیکى اظهارنامه مالیاتى عملکرد سال 
95 و پرداخت مالیات مربوطه از طریق ســامانه
www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال 

جارى مى باشد. 
روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

م الف: 62284

فرا رسیدن سالروز شهادت رئیس مذهب جعفرى
 حضرت امام جعفر صادق(ع) را تسلیت مى گوییم

دومین تأیید پایبندى ایران 
به توافق هسته اى از سوى ترامپ
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اســحاق جهانگیرى در آیین افتتاح 9 پروژه بزرگ در 
جزایر کیــش و هندورابى گفت: ایــران با چالش هاى 
بســیار جدى در حوزه بیکارى، محیط زیســت و آب 
روبه رو اســت و براى حل این بحران ها نیازمند اجماع 
ملی میان همه دســتگاه ها، نخبــگان فکرى و مردم 

هستیم.
به گزارش آفتاب نیوز، معاون اول رئیس جمهور با بیان 
اینکه دولت یازدهم در ابتداى کار به دنبال ایجاد ثبات 
و آرامش در شــاخص هاى کالن اقتصادى نظیر تورم 
و رشــد منفى اقتصادى و نرخ ارز بود، گفت: ما تالش 
کردیم تا با تعامل و ایجاد فضاى گفتگو با دنیا و برطرف 

کردن تحریم هاى ظالمانه علیــه ملت فضایى با ثبات 
ایجاد کنیم. 

وى با بیان اینکه امروز آرامش به اقتصاد کشور بازگشته 
گفت: ایجاد اشتغال جز با سرمایه گذارى و تولید برطرف 

نخواهد شد.
جهانگیرى از مسائل زیســت محیطى به عنوان چالش 
دیگر پیش روى کشــور یاد کرد و افزود: وضع مردم در 
سیستان و بلوچستان و خوزستان در مواجهه با ریزگردها 
و ساکنان کالنشهرهاى کشور در مواجهه با آلودگى هوا 
ناخوشایند است و باید براى برطرف کردن این مشکالت 

همه مساعى خود را به کار بگیریم.

دبیر شــورایعالى امنیت ملى اظهار داشــت: عراق امن، 
باثبات و متحد، تأمین کننده امنیت پایدار، ثبات و پیشرفت 
این کشور است و مجموعه کشورهاى دوست و خیرخواه 

عراق باید پشتیبان این رویکرد باشند.
على شــمخانى در دیدار عبدا... رسول على، معاون اول 
دبیــرکل اتحادیه میهنى اقلیم کردســتان و مالبختیار 
رئیس دفتر سیاســى این اتحادیه، پیروزى بر داعش و 
آزادســازى موصل را نویددهنده آینده بهتر براى عراق 
یکپارچه و غلبه بر فتنه هاى خارجى براى ایجاد انشقاق 

در این کشور دانست.
امیر دریابان شمخانى با اشــاره به زمزمه هایى مبنى بر 

برگزارى همه پرســى در اقلیم کردســتان عراق گفت: 
اگر چه ممکن است ظاهر این موضوع جذاب باشد اما در 
حقیقت موجب انزوا و فشار بر کردهاى عراق و تضعیف 

کردستان و در نهایت کل کشور عراق خواهد شد.
دبیر شورایعالى امنیت ملى خاطرنشــان کرد: پیگیرى 
موضوع برگزارى همه پرسى براى جدایى و ایجاد انشقاق 
در ملت عراق به لحاظ حاشیه اى بودن و عدم پاسخگویى 
به هیچیک از اولویت ها و نیازهاى واقعى مردم، با تدبیر و 

سیاست مسئوالن عراق همخوانى ندارد.
وى تصریح کرد: نباید اجازه داد طرح هاى استعمارى و 

وارداتى همچون خاورمیانه بزرگ محقق شود.

حل بحران ها 
نیازمند اجماع ملى است

استقالل اقلیم کردستان یعنى 
تضعیف عراق

مشهد مثل کیش نمى شود
   خبر آنالین | سـید احمد علم الهـدى نماینده 
ولى فقیه در خراسان رضوى گفت: بنده سابق بر این نیز با 
روش ساخت و ساز موافق نبوده ام، اینکه مشهد را تبدیل 
به یک جزیره کیش دیگر کنیم تنها با این تفاوت که یک 
گنبد طال در وسط آن وجود داشـته باشد درست نیست. 
ساخت بازارها و مجتمع هاى تجارى با جریان فرهنگى 

شهر معارض است.

ازدواج خردساالن، وهن اسالم
  ایرنا | آیـت ا... نورمفیـدى نماینـده ولـى فقیه 
در گلسـتان و امـام جمعـه گـرگان با اشـاره بـه ازدواج 
دختران هشت تا 9 ساله در بعضى مناطق کشور، گفت: 
ازدواج هاى اینچنینى که به نام دین ثبت مى شود موجب 

وهن و تخریب اسالم در سطح جهان است.

ترور بیولوژیک میرزاخانى؟ 
   خبر آنالین | روزنامه جوان نوشـت: رسانه اى 
شـدن خبر ترور بیولوژیک میرزاخانى موضوعى اسـت 
که نمى توان بى تفاوت از کنار آن عبور کرد. حتی اگر تنها 
احتمال این ترور وجود داشته باشد، وزارت علوم موظف 
است از مجاري بین المللی براي ممانعت از پایمال شدن 
خون این نابغه ایرانی پیگیري هـاي الزم را انجام دهد.  
همچنیـن قوه قضائیه مکلف اسـت تحقیـق و تفحص 

درباره دالیل مرگ مریم میرزاخانی را مطالبه کند.

باز هم تتلو و رئیسى
  انتخاب| خبرگـزارى فارس از قـول فردى به 
نام خسـروپناه درباره دیدار تتلو و رئیسـى نوشت: انسان 
گنهکار چند بار باید بگویـد توبه کرده و از گذشـته خود 
پشیمان شده است تا سـکوالرها توبه او را بپذیرند؟ خدا 
رحم کرد که این افراد قسیم الجنه و النار نیستند. اشکالى 
دارد یک عالم دینى و سیاسـى با یک خواننده زیرزمینى 
توبه کار جلسه اى داشته باشد و از ترانه امام رضا(ع) او به 

نیکى یاد کند؟!

کشف دارایى هاى جدید کاسپین 
  تسنیم| سـخنگوى کمیسـیون اقتصـادى 
مجلـس از کشـف 500 میلیـارد دارایى هـاى جدیـد

 مؤسسه کاسپین خبر داد.
رحیم زارع با اعالم اینکه بدهى مؤسسه مالى و اعتبارى 
کاسپین حدود هشـت هزار و 600 میلیارد تومان است، 
اضافـه کرد: تاکنون سـه هـزار و 800 میلیـارد تومان از 
دارایى هاى این مؤسسه شناسایى شده است. وى اظهار 
داشـت: نهادهاى اطالعاتى و امنیتى در حال شناسایى 
اموال و امالك این مؤسسـه مالى و اعتبارى هسـتند تا 

از طریق فروش آنها مشکالت سپرده گذاران حل شود.

پیام براى روحانى
محمدتقـى رهبـر عضوجامعـه    نامه نیوز |
روحانیت مبارز با اشاره به جلسات گذشته جامعه روحانیت 
گفت: در جلسـه قبلى جامعه، اکثریت اعضـا ایرادهایى 
را به وضعیـت دولت و کشـور داشـتند. قرار بر این شـد
 چند تن از روحانیون جامعه در قالب یک هیئت، نزد آقاى 
رئیـس جمهـور برونـد و بـا ایشـان از بـاب نصیحت و 
نه جو سـازى صحبت کننـد و تذکراتـى را در خصوص 

بعضى از مسائل به ایشان بدهند .

آزاد اما بسترى 
  تسنیم| برادر رئیس جمهور تا بعد از ظهر دیروز 
همچنان در بخش قلب یک بیمارستان خصوصى بسترى 
بود. حسـین فریدون که روز دوشـنبه  به منظور تکمیل 
پرونده در شعبه بازپرسى دادسراى کارکنان دولت حضور 
یافته بود، به خاطر نامناسب بودن حال عمومى، از طریق 
آمبوالنس از دادسرا به یکى از بیمارستان هاى خصوصى 

تهران منتقل شد.
گفتنى اسـت، حسـین فریدون قرار وثیقه صـادره را که 
میزان آن 50 میلیارد تومان است، تودیع کرد و از زندان آزاد 
شد، همچنین پرونده او در دست بررسى در شعبه چهارم 

بازپرسى دادسراى کارکنان دولت قرار دارد.

توئیتر

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص 
قانون راهکارهاى اجرایى گســترش فرهنگ عفاف و 
حجاب گفت: این قانون نیاز به بازنگــرى  جدى دارد و 
قانون کامل و به روزى نیست. این در حالى است که باید 
بپذیریم رویکرد ســلبى صرف در زمینه عفاف و حجاب 

جواب نداده است.
شهیندخت موالوردى در گفتگو با ایســنا، با بیان آنکه 
با توجه به آغاز فصل گرما و متعاقب آن پوشــش زنان، 
فعالیت گشــت هاى ارشاد شــدت گرفته و نام آن بر سر 
زبان ها مى افتــد گفت: در دولت نهم و دهم مســئولیت 
نظارت برحجاب از دبیرخانه شــوراى فرهنگ عمومى 
به وزارت کشور منتقل شد و از همان زمان مسئله عفاف 
و حجاب و نظارت بر این قانــون به نوعى جنبه امنیتى و 

سیاسى پیدا کرد.

وى تصریح کرد: زمانى که دبیرخانه نظارت بر اجراى این 
قانون در وزارت کشور باشــد چه بخواهیم چه نخواهیم 
نگاه امنیتى بر این موضوع هم تســرى پیدا مى کند. این 
در حالى اســت که اگر نظارت بر این قانون به دبیرخانه 
شــوراى فرهنگ عمومى باز گردد برخورد با این پدیده 
متناسب با ماهیت و ذات آن فرهنگى و اجتماعى خواهد 

شد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشــاره به 
چند وجهى بودن پدیده بدپوششى همچنین گفت:  نگاه 
سیاسى صرف، نگاه سلبى صرف، نگاه فرهنگى صرف 
امروزه دیگر پاسخگو نیست. اگر تا به حال از گشت ارشاد 
نتیجه گرفتیم مى توانیم ایــن روند را ادامه دهیم. این در 
حالى است که معتقدم این روش نتیجه نداده و اگر مؤثر 

بود امروز شاهد چنین وضعیتى نبودیم.
جعفر محمدى *

یکم - چند وقت پیش، با راننده تاکســى میانســالى هم 
مســیر بودم. تقریباً دندانى به دهان نداشت؛ مى گفت که 
کودکى اش را در جمهورى آذربایجان شوروى سپرى کرده 
است. از همان اوایل زندگى مشکل دندان داشته و هر گاه 
دندانى درد مى گرفت، پدرش او را نزد دندانپزشک مى برده 
و دندانش را مى کشیدند. مى گفت: «آن موقع، آمپول بى 
حسى وجود نداشــت. دندان هاى مرا در حالى که از درد و 
وحشت به خود مى پیچیدم، مى کشــیدند. یک بار وسط 
کشیدن دندان، از مطب فرار کردم. دندانپزشک و پدرم به 
دنبالم دویدند و وسط کوچه مرا گرفتند و کشان کشان داخل 

مطب بردند و بقیه دندانم را کشیدند!»
دوم - بعد از فروپاشى شــوروى، این فرصت براى مردم 
شهرهاى جمهورى آذربایجان فراهم شد تا بتوانند بعد از 
ده ها سال به ایران بیایند و بستگان خود را ببینند. دوستى در 
ارومیه تعریف مى کرد که یکى از اهالى باکو که به ایران آمده 
بود، بعد از ناهار و شام در خانه میزبان ارومیه اى اش، مدام 

با حسرت مى گفت: خوش به حال تان، شما به اندازه کافى 
غذا براى خوردن دارید و سیر مى شوید. یا بعد از حمام  کردن 

مى گفت: چه جالب! آب وسط استحمام قطع نمى شود!
سوم - دوســتى که در باکو، دندانپزشــکى خوانده است 
مى گوید که کمتر از 10 ســال قبل، یکى از دندانپزشکان 
ایرانى را براى بازدید از دانشــکده دندانپزشکى باکو برده 
اســت و آن دندانپزشــک ایرانى، بعد از دیدن دانشکده و 
کلینیک دندانپزشکى آن، حالش به هم خورده از آن همه 
عقب ماندگى، تجهیزات غیربهداشتى و روش هاى منسوخ 

پزشکى.
همین دوست ســابقًا دانشــجو -که امروز دندانپزشک 
شده اســت- مى گوید: اخیراً به همراه همان دندانپزشک 
پیشکســوت، به باکو رفتیم و از همــان جاهایى که یک 
دهه پیش بازدید کــرده بودیم دوباره دیــدن کردیم. این 
بار او، بر عکس دفعــه قبل، متحیر و حســرت زده بود از 
پیشرفت هاى دندانپزشکى آذربایجان، تجهیزات مدرنى که 
در ایران نظیرش نیست یا خیلى کم است و نیز از دانش به 

روز دندانپزشکان آنجا.
جمهورى آذربایجان که زمانى رئیس جمهورش به استاندار 
اردبیل زنگ مى زد و درخواست سیب زمینى مى کرد تا شکم 
مردمانش را سیر کند و از سرماى سوزان آنجا سخن مى گفت 
تا دل مقام ایرانى به رحم آیــد و مرز را باز کند تا تانکرهاى 
نفت، برایشــان ســوخت ببرند، امروز به کشورى تبدیل 
شده است که با رشد فزاینده اى توســعه مى یابد. عجالتًا 
مى خواهیم یادآورى کنیم که این همسایه مان هم از جا َکند 
و اکنون به سرعت در مسیر توسعه مى راند. قبل از آذربایجان، 
امارات متحده عربى، ترکیه و این اواخر قطر و عربســتان، 
برنامه هاى توسعه خود را عملى کرده و لحظه به لحظه - و 

نه حتى روز به روز - در حال فاصله گرفتن از ما هستند. 
واکنش ما در قبال پیشرفت همسایه هایمان ابتدا «ندیدن» 
بودند. ســپس «انکار» کردیم و کوشــیدیم با جمالتى 
مانند اینکه پیشــرفت هــاى آنان صورى اســت، تنبلى 
تاریخى مان را توجیه کنیم. بعدها که فهمیدیم قضیه جدى 
است و ما داریم جا مى مانیم، شروع کردیم به دلدارى دادن 
به خودمان که «اینها بــا پول ما به اینجا رســیده اند!» و 

حرف هایى از این دست.
توسعه و پیشرفت، نه شعار بردار هستند و نه با کسى شوخى 
و تعارف و رودربایستى دارند؛ بنابراین به صراحت باید گفت 
که اگر بخواهیم همین مسیر را ادامه دهیم و به جاى ایران 
دوستى و دلسوزى براى وطن و برنامه ریزى و عمل، درگیر 
منازعات بیهوده روزانه باشــیم، دیر نخواهد بود روزى که 
پاکستان و افغانستان و ترکمنستان و عراق نیز از ما جلو بزنند 
و ایران، عقب مانده ترین کشور غرب آسیا شود، با مردمانى 
فقیر، اقتصادى منهدم، محیط زیستى تخریب شده، فرهنگى 

نازل و البته محیطى ناامن.
* سردبیر پایگاه اطالع رسانى عصر ایران

معاون رئیس جمهور: دعواى داخلى ما و پیشرفت دیگران
برخورد «گشت ارشاد»ى با بدحجابى مؤثر نبوده است

عباس عبدى در واکنش به حضور تتلو و چهره هاى از این 
دست در جشن خبرگزاى فارس گفت که اصولگرایى را 

مى توان به پیش و پس از این ماجرا طبقه بندى کرد. 
به گزارش انتخاب، تحلیلگر اصالح طلب اظهار داشت: 
آنهایى که هنوز به اهمیت انتخابات به عنوان یک عامل 
مهم تغییر در باورها و ارزش ها ایمان نیاورده اند این عکس 
را هر روز چند بار ببینند. اصولگرایى را مى توان به پیش و 

پس از این عکس طبقه 
بندى کرد.

وى افــزود: احتماًال این 
عکس را بدهم در قطع 
مناسب چاپ کنند و در 
دفترم بزنم بــا این تیتر 
که اگــر عوامــل دیگر 
نتوانست این جماعت را 
ذوب کنــد، انتخابات به 
خوبى توانست. به قول 
«مارکس» در مانیفست 
در  توصیف مدرنیته: «هر 

آنچه سخت و استوار است دود مى شود و به هوا مى رود.»
عبدى اضافه کرد: این جماعت که نه ســخت است و نه 
اســتوار؛ براى دود کردنشان کوشــش براى کسب چند 
رأى ناقابل و البته حالل کافى اســت. ضمنًا عالمت تاج 
را بر کاله و آســتین باالزده را نزد آقاى تتلو ببینید تا همه 

چیز روشن شود.

پاسخ رسایى به اعتراض ها
در ه مین حال حمید رســایى نماینده سابق مجلس که 
در مراســمى از خواننده زیرزمینى تقدیر کرد و تصویر او 
در هنگام دســت دادن با تتلو به شــکل گسترده منتشر 
شد، در اینســتاگرامش به حواشــى پیرامون این اتفاق 
واکنــش نشــان داد. 
رسایى نوشت: مراسم 
یک ســالگى یکى از 
کانال هــاى خبرى _ 
سیاسى با گرایش طنز 
(فارس پــالس) بود...

آقاى موســوى مدیر 
عامل خبرگزارى فارس 
که کنارم نشسته بود، با 
خنده گفت مى خواهیم 
در زمان تقدیر، شما را 
هم دعوت کنیم تا هدیه 
بدهید، موافقید؟ خندیدم و گفتم باالخره لنگه کفش هم 
در بیایان نعمت است! گفت از این بابت مى گویم که تتلو 
را هم به روى جایگاه دعوت مى کنیم، براى شما اشکالى 
ندارد؟ گفتم مگر تتلــو جذام دارد که من از او بترســم و 

دورى کنم...

اصولگرایى، پیش و پس از یک عکس 

دولت آمریکا بــراى دومین بار از زمــان روى کار آمدن 
«دونالدترامپ» در این کشور، پایبندى ایران به برجام را 
تأیید و در گزارشى به کنگره آن را اعالم کرد؛ تأییدى که 

مى تواند پیام هایى به همراه داشته باشد.
به گزارش نامه نیوز، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا 
با انتشار بیانیه کوتاهى براى دومین بار اعالم کرد دولت 
ترامپ پایبندى ایران به برجام را تأیید کرد؛ ناظران بر این 
باور هستند که واشــنگتن برخالف وعده هاى ترامپ نه 
تنها برجام را پاره نمى کند بلکه به آن پایبند نیز خواهد ماند.
آوریل گذشته بود که دولت ترامپ نظر خود را درباره روند 
اجرایى شدن برجام براى نخستین بار اعالم کرد و عنوان 
کرد که علیرغم پایبندى ایران به برجام روح این توافق اما 
از سوى تهران نقض شده است، این بار نیز تأیید برجام از 
سوى دولت تازه کار ترامپ در شرایطى صورت گرفت که 
تحریم هایى نیز در کنار آن علیه چند نهاد و شخص ایرانى 
در ارتباط با برنامه موشکى و آنچه تقلب اینترنتى خوانده 

مى شود، اعمال خواهد کرد.
این تأییدیه از جانبه دولت آمریکا به کنگره باید هر 90 روز 
انجام بگیرد و اکنون بیانگر آن است که بر خالف ادعاهاى 
ترامپ در خصوص برجام در زمان دوران تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهورى این کشور که آن را توافقى بد خوانده و 

گفته بود برجام را پاره مى کند امروز نه تنها آن را پاره نکرده 
است بلکه پایبندى طرف مقابل به آن را نیز تأیید مى کند.

روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشى در این باره نوشت: 
 ناظران بین المللى و دیگر امضا کنندگان برجام با عنوان 
اینکه ایران به برجام پایبند بوده اســت به دولت آمریکا 
فضایى براى تهیه و تدارك گزارش مورد نیاز کنگره درباره 

برجام هر 90 روز یک بار داده است.
این روزنامه مى نویســد که آخرین تأیید اجراى برجام از 
سوى ایران آوریل گذشته از سوى دولت ترامپ در حالى 
صورت گرفته بود که در آن زمان نیز یکسرى از تحریم ها 
علیه چند شخص و نهاد ایرانى در ارتباط با برنامه موشکى 

تهران اعمال شده بود.
تأیید اجراى برجام از سوى ایران در حالى براى دومین بار 
صورت مى گیرد که کمیته بازنگرى برجام در دولت آمریکا 
که به خواست رئیس جمهور این کشور تشکیل شده است 
تا پیش از زمان تأییدیه بعدى برجام از سوى واشنگتن کار 
خود را به پایان مى برد. یک مقــام آمریکایى نیز در این 
باره گفت واشنگتن با متحدانش براى رسیدن به توافق 

مشترکى در خصوص برجام کار خواهد کرد.
تحلیلگران بر این باور هســتند که تأیید مجدد برجام از 
ســوى دولت جدید آمریکا بیانگر این موضوع است که 

واشنگتن نه تنها به توافق هسته اى ایران پایبند است بلکه 
هیچ راه گریزى براى نادیده گرفتن این توافق بین المللى 
که به تأیید شوراى امنیت سازمان ملل متحد رسیده است 
نیز وجود ندارد، توافقى که على رغم اینکه دولت ترامپ 
آن را ناکارآمد مى خواند از سوى دیگر امضا کنندگان این 
توافق هسته اى شــامل انگلیس، آلمان، فرانسه، چین و 

روسیه اما توافقى خوب و کارآمد خوانده مى شود.
دومین تأیید پایبندى تهران به توافق هسته اى از سوى 
دولت ترامپ در شــرایطى صورت گرفــت که ظریف 
وزیر خارجه کشورمان براى شــرکت در شوراى روابط 
خارجى آمریکا در واشــنگتن به ســر مى برد، ظریف در 
این سفر عنوان کرد که گزینه خروج از برجام در صورت 
نقش متن توافق هســته اى از سوى آمریکا براى تهران 

روى میز است.
وزیر خارجه کشورمان که با نشــریه آمریکایى «نشنال 

اینترست» سخن مى گفت با بیان اینکه تهران در مسیر 
برجام قدم مى گذارد، تأکید کرد اگر نقضى عمده و یا آنچه 
در مفاد توافق هسته اى از آن با نام ناکامى در عمل کردن 
به وعده ها نام برده شــده اتفاق بیافتد، ایران گزینه هاى 
دیگرى پیش رو دارد که از آن جملــه مى تواند خروج از 

توافق باشد.
اظهارات ظریف از ســویى بیانگر پایبندى تمام و کمال 
تهران به توافق هسته اى اســت و از سوى دیگر نشان 
مى دهد که نقض برجام از سوى طرف مقابل نیز مى تواند 
براى 1+5 گران تمام شود و به نوعى مى توان گفت که 
واشنگتن دریافته است که جاده دوسویه برجام هیچگاه 

یک طرفه نخواهد شد.
ظریف همچنین در نشســت اندیشکده شــوراى روابط 
خارجى آمریکا نیــز حضور پیدا کــرد و از محتمل بودن 
گفتگوهایى میان تهران واشنگتن و ایجاد کانال ارتباطى 

میان دو کشور گفت و تأکید کرد که با رکس تیلرسون وزیر 
خارجه آمریکا گفتگویى نداشــته  است اما این بدین معنا 

نیست که احتمال تعامل در آینده وجود ندارد.
ظریف در این اظهارات تند و قابل توجه، تالش واشنگتن و 
اظهاراتى در خصوص براى تغییر نظام در ایران را مسخره 
خواند و گفــت:  «ژنرال ماتیس» چنــد روز پیش گفت 
ایرانى ها حق انتخاب ندارند. یعنى مردم 10 ساعت در صف 
مى ایستند که رئیس جمهورى را انتخاب کنند که از قبل 
انتخاب شده است؟! شاید مردم داخل ایران شستشویى 
مغزى شــده اند(!) اما ایرانى ها در لس آنجلس هم چهار 
ساعت در صف مى ایستند که رئ یس جمهورى را انتخاب 
کنند که از قبل مشخص است؟! خودتان را مسخره نکنید! 
به واقعیت ها بنگرید. تغییر رژیم در ایران جواب نمى دهد 
زیرا کشورى نیســت که براى بقا و مشروعیت به آمریکا 

وابسته باشد.

دومین تأیید پایبندى ایران 
به توافق هسته اى از سوى ترامپ

محمد باقر نوبخت، سخنگوى دولت خود در جمع خبرنگاران به نظرات منتقدین درباره قرارداد بزرگ نفتى با توتال واکنش نشان داد. اهم سخنان سخنگوى 
دولت را در ادامه مى خوانید:

■  در قراردادتوتال   85 میلیارد دالر در یک دوره 20 ساله سرمایه گذارى مى شود که سهم ایران فقط 12 درصد در این سرمایه گذارى است اما سود متعلق 
به ایران 73 میلیارد دالر خواهد بود. این در حالى است که سهم ایران در این قرارداد کمتر از 20 درصد است و توتال باالى 50 درصد.

■  طرف دیگر این قرارداد یک شرکت چینى، شرکت توتال و شرکت پترو پارس  هستند. بنابراین سهم بیشترى از این قرارداد نصیب ایران خواهد شد. 
■  یک عده اى این قرارداد را کم نظیر ترین قرارداد در تاریخ ایران به ویژه بعد از برجام و حاصل و ثمره برجام مى دانند و عده اى نیز در مقام منتقد، این قرارداد 

را مناسب نمى دانند و مى گویند سهم طرف ایرانى در این قرارداد کمتر است و یا اینکه به سابقه گذشته شرکت توتال اشاره مى کنند. 
■  چنین قراردادى را نمى توان با طرح سه فوریتى متوقف کرد و برخى از نمایندگان امضاى خود را براى این طرح پس گرفتند. 

■  کسانى که فکر مى کنند در این قرارداد رفتار غیرقانونى صورت گرفته است مسامحه نکنند و سند و مدرك خود را به قوه قضائیه ارائه دهند چرا که رشوه 
جرم است. 

قرارداد نفتى 
با 3 فوریت هم 
متوقف 
نمى شود
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آمریکا
 برجام را پاره نکرد
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مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکى گفت: به منظور پیشگیرى از بیمارى ها، 
بازنگرى در استاندارد ســبوس نان در دستور کار وزارت 

بهداشت و سازمان ملى استاندارد قرار گرفته است.
زهرا عبداللهى در گفتگو با ایرنا افزود: سبوس گیرى از آرد 
نانوایى ها در سال هاى اخیر افزایش یافته و این مسئله 
خطر افزایش بیمارى هاى دستگاه گوارشى، سرطان و 
دیابت را افزایش داده است، بنابراین بازنگرى در استاندارد 
سبوس نان در دستور کار وزارت بهداشت و سازمان ملى 

استاندارد قرار گرفته است.
وى افزود: مشــکلى که اکنــون در کیفیــت تولید آرد

 نانوایى ها وجود دارد، میزان باالى ســبوس گیرى آن 
است که متأسفانه به بهانه ذائقه مردم و با این استدالل 
که مردم نان سفیدتر دوست دارند، کارخانه هاى تولید آرد 
به سمت سبوس گیرى بیشتر حرکت کرده اند و آردهایى 
را روانه نانوایــى ها کرده اند که به نفع ســالمت مردم

 نیست.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: افزایش 
سبوس گیرى نان،  سیاست غلطى است که از حدود سه 
سال پیش در کشور شروع شده، برخى مسئوالن تصمیم 
گرفتند که آرد سفیدترى را روانه بازار کنند که این تصمیم 

بر خالف نیازهاى سالمت مردم است.

معاون آموزش و برنامه ریزى سازمان امداد ونجات هالل 
احمر گفت: تا پایان ســال آینده چهار هــزار و200 رنجر 

امدادى در قالب تیم واکنش سریع تربیت مى شوند.
احمد سلطانى اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون 17 تیم 
عملیاتى ویژه واکنش سریع را براى عملیات هاى امدادى 
تعریف کرده تــا این تیم ها در دقایق و ســاعات اولیه هر 
حادثه اى بتوانند براى امدادرسانى در محل حاضر باشند. 
وى ادامه داد: قرار اســت به زودى شعب هالل احمر هم 
به تیم هاى واکنش سریع مجهز شوند. براساس برنامه تا 
پایان سال آینده، 420 شعبه هالل احمر داراى تیم واکنش 

سریع امدادى مى شود.

معاون آموزش و برنامه ریزى سازمان امداد و نجات با اشاره 
به اینکه تیم هاى واکنش ســریع به دلیل مأموریت هایى 
که دارند، نیاز به آموزش تخصصى داشته و باید دوره هاى 
بازآموزى براى آنها با آموزش هاى جدید انجام شود، تأکید 
کرد: هر شعبه هالل احمر باید ده  نیروى واکنش سریع براى 

ارزیابى و امدادرسانى داشته باشد.
ســلطانى در مورد توانمندى هاى تیم هاى واکنش سریع 
گفت: از نظر فیزیکى این افراد ورزیده هستند تا بتوانند در 
شرایط سخت حضور داشته و قادر به امداد رسانى به آسیب 
دیدگان باشند. این نیرو ها توانمندى کار در ارتفاع، در آوار، 

حوادث ترافیکى، جنگل، کوهستان و کویر را دارند.

4200 رنجر در هالل احمر 
تربیت مى شوند

استاندارد سبوس نان 
بازنگرى مى شود

زندگى یک ششم خانوارها
 در تهران 

بر اساس نتایج سرشمارى نفوس و مسکن سال 1395، 
حدود یک ششــم خانوار ایرانى در استان تهران زندگى 
مى کنند که از این نظر بیشترین تعداد خانوار را در خود 
جاى داده است. همچنین استان ایالم با سهم 0/66درصد 
از جمعیت خانوارهاى ایرانى، کمترین خانوار گروهى و 
معمولى را در بین اســتان هاى کشور به خود اختصاص 

داده است.

مقصرترین رانندگان 
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، رانندگان مقصر 
در تصادفات درون شهرى را معرفى کرد. سرهنگ نادر 
رحمانى گفت: سوارى ها و موتورسیکلت ها در طول سه 
ماه سال 96، بیشترین نقش را در حوادث درون شهرى 
داشــته اند. در این مدت ســوارى ها 55 درصد حوادث 
معابر درون شــهرى را رقم زده اند. وى افزود:  در فصل 
بهار موتورسیکلت ها در 36 درصد کل تصادفات درون 

شهرى نقش داشته اند. 

ایران، رکورددار 
تعطیالت تابستانى مدارس

محصالن ترکیه اى با 98 روز و دانش آموزان ایتالیایى 
با 91 روز، طوالنى ترین تعطیالت تابســتانى را در بین 
کشورهاى اروپایى دارند و البته دانش آموزان دبستانى 
ایرانى با 113 روز، رکورددار تعطیالت تابستانى هستند. 
این تعطیالت در روســیه، یونان و پرتغــال 84 روز، در 
فنالند، مجارستان و اســپانیا 77 روز، در سوئد 70 روز، 
در فرانسه، بلژیک و ایرلند 63 روز و درآلمان، دانمارك 
و انگلیس 42 روز  اســت. در همین حال دانش آموزان 
انگلیس، حداقل با 170 روز آموزشى جزو دانش آموزانى 
به شمار مى آیند که بیشترین دوران تحصیلى در یکسال 

را طى مى کنند. 

سفر 105 رئیس 
دانشگاه خارجى به کشور

حسین ساالر آملى قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل 
گفت: طى سال گذشته 105 رئیس دانشگاه خارجى به 
ایران سفر کرده است که پیش بینى مى شود تا سال 1400 

به 205 رئیس دانشگاه افزایش یابد.

پرنده فروش بزرگ
ا... قلى کارشناس حیات وحش خاطرنشان کرد: فردى 
بومى به نام صفر على آزادى که همه نیز او را مى شناسند 
به راحتى اقدام به احداث باغ و نگهدارى و نمایش پرندگان 
حمایت شده ملى و بین المللى کرده است؛ جالب است 
بدانید اخیراً سازمان محیط زیست لیست مراکز نگهدارى 
حیات وحش و اصطالحاً باغ هاى پرندگان داراى جواز را 
اعالم کرده است اما باز هم نامى از باغ پرندگان صفر على 
آزادى که عمده فروش اصلى پرندگان وحشى به سراسر 

کشور است در آن وجود ندارد. 

 هشتمین شهر آلوده دنیا
ضیاء الدین شعاعى مدیرملى مقابله با پدیده گردوغبار با 
اشاره به رده بندى جهانى WHO که هر سال آلوده ترین 
شهرهاى جهان را اعالم مى کند، اظهار داشت: در کشور ما 
ایران دو شهر زابل و بوشهر به ترتیب در رده هاى هشتم و 
بیستم لیست آلوده ترین شهرهاى دنیا قرار دارد در حالى که 
در تعیین آلودگى شهرها استانداردهاى رده بندى جهانى 
قابل قبول نیست، چرا که به صورت نقطه اى و با استفاده 

از یک نقطه موضوع را برآورد مى کنند.

وام ضربتى ازدواج 
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزى از اجراى طرح ضربتى 
پرداخت وام ازدواج خبــر داد و گفت: در قالب این طرح 
500هزار نفر وام ازدواج دریافت خواهند کرد. على اصغر 
میرمحمدصادقى اظهارداشــت : اجراى طرح ضربتى 
پرداخت وام ازدواج از اول مردادماه آغاز خواهد شــد و تا 
آخر شهریور ادامه خواهد داشت و قرار است در این طرح 

زوج هاى منتظر، وام در یافت کنند.

چرك نویس

گرماى بى ســابقه و طوفان هاى شــدید در شهرستان 
ریگان طى چند هفته گذشته باعث ریزش و خشکیدگى 

خوشه هاى خرماى نخلستان هاى این منطقه شد.
ریگان قطب تولید خرما در استان کرمان و کشور به شمار 
مى رود اما قهر طبیعت، کشاورزان زحمتکش و پرتالش 
این منطقه را سال هاست که با مشکالت جدى در زمینه 
محصول خود روبه رو کرده اســت. در چند هفته گذشته 
افزایش شدید دما در شهرســتان ریگان بى سابقه بود و 
از 55 درجه هم عبور  کرد و باعث ریزش و خشکیدگى 

خوشه هاى خرما شد.
این روزها گرماى بى سابقه و شدید، تعرفه هاى نجومى 
برق، هجوم عقرب ها، طوفان هاى شن و ریزگردها امان 
مردم این خطه را بریده و برخى رفتن را بر ماندن ترجیح 
مى دهند و روستاها را ترك مى کنند و هیچکس صداى 
مظلومیت این مردم را نمى شنود، گویا دیگر مسئولین هم 

مردم ریگان را فراموش کرده اند.
 «امیر زمان آبادى» کشاورز ریگانى در گفتگو با تسنیم 
اظهار  داشت: «یکسال زحمتمان، طى این چند روز نابود 
و همه محصول نخلستانم خشک شد و بر زمین ریخت.» 
وى افزود: «ســال هاســت که20 روز قبل از برداشت 
محصول، خرمایمان روى درخت خشک و نابود مى شود و 
امسال در پى گرماى بى سابقه، خسارت بیشتر از سال هاى 

گذشته است.»
زمان آبادى با بیــان اینکه امســال هزینه هاى زیادى 
متحمل شدم تصریح کرد: «بنده شــغل دیگرى ندارم 
و تنها منبع درآمدم از طریق کشــاورزى است و تالش 

یکساله ما روى زمین ریخت و بر باد فنا رفت.»
رئیس جهاد کشاورزى شهرستان ریگان نیز در این رابطه 
اظهار  داشت: «گرماى شدید و طوفان هاى شن طى چند 
ماه گذشته در منطقه ریگان، باعث ریزش محصول خرما 

و خشکیدگى خوشــه هاى نخل هاى خرما  شد.» رسول 
بخش بامرى عنــوان کرد: «در صورت تــداوم گرما و 
طوفان هاى شــدید شــن احتمال افزایش خسارت در 

منطقه وجود دارد.» 

«هولگر دامبک» در مجله معتبر و بین المللى «اشپیگل 
آلمان» نوشت: اعطاي مدال فیلدز به میرزاخانی در اوت 
2014 تیتر اول روزنامه هاي سراســر جهــان را به خود 
اختصاص داد. از سال 1936 تا سال 2010 تنها ریاضیدانان 
مرد این مدال را که باالترین افتخار در عرصه ریاضی است 
دریافت کرده بودند. مدال فیلدز همــواره معادل عنوان 
جایزه نوبل براي ریاضیات در نظر گرفته شــده است. او 
اولین زنی بود که نشان فیلدز را دریافت کرد. اکنون مریم 
میرزاخانی، ریاضیدان، در مبارزه علیه ســرطان شکست 

خورده است. او در بیمارستانی در آمریکا از دنیا رفت.
زندگی حرفه اي وي تا حدودي مانند یک افسانه بود. مریم 
میرزاخانی سال 1977 در تهران متولد شد و در آنجا در یک 
مدرسه مخصوص که از ســوي دولت ایران براي دانش 
آموزان با استعداد درخشان تأسیس شده بود، تحصیل کرد.
او در ســال 1994 و 1995 مدال طــالي المپیاد جهانی 
ریاضی را براي کشور خود به دست آورد. همچنین در سال 
2014 که به عنوان استاد دانشگاه در آمریکا مشغول بود، 

موفق شد مدال معتبر فیلدز را دریافت کند.
اما شیوه زندگی وي به ناگهان درهم پیچید. او در سن 40 
سالگی در بیمارستانی در آمریکا از دنیا رفت. مرگ او در اثر 
بیماري سرطان بود که از سال ها پیش با آن می جنگید. 
او با یک مهندس کامپیوتر از جمهوري چک ازدواج کرد و 

دختري شش ساله دارد.
میرزاخانی در مراسم اهداي جوایز در سئول در بین چهار 
برنده جایزه با بیشترین تشــویق رو به رو شد. حدود پنج 
هزار دانشــمندي که در کنگره ریاضیدانان گردهم آمده 
بودند، از این اولین زن برنــده به طور ویژه تقدیر به عمل 

آوردند.
از سراســر جهان به میرزاخانی تبریک گفته شد، حتی از 
وطن وي ایران. آقاي حسن روحانی رئیس جمهور وقت 
کشور نیز شخصاً به وي تبریک گفت و بدین ترتیب بحثی 
درباره حجاب آغاز شد. این ریاضیدان با موهاي کوتاه در 

انظار عمومی هیچ حجابی بر سر نمی کرد.
 [آقاي] روحانی در پیام توئیتري تبریک خود دو عکس از 
برنده منتشر کرد - یکی با موهاي کوتاه، یکی با روسري. 

منتقدان قوانین پوشش سختگیرانه ایران، روحانی را به دو 
رویی و ظاهرسازي متهم کردند. در یک پیام طعنه آمیز 
نوشته شده بود: «من به مریم میرزاخانی با و بدون روسري 
تبریک می گویم، اما اگر زمانی به ایران باز گردد، ما او را 

دستگیر می کنیم.»
میرزاخانی در زمینه توپولوژي (مکان شناسی) و هندسه 
جبري کار می کرد. در این نوع هندســه قوانینی متفاوت 
با آنچــه در کالس درس آموزش داده می شــود، به کار

 می رود. براي مثال، ممکن اســت خطوط منحنی بین 
دو نقطه مشــخص کوتاه تر از خطوط مستقیم بین این 
دو نقطه باشــند. میرزاخانی منحنی هاي بســته بر روي 

سطوح هذلولی را مورد بررسی قرار می داد که به طور قابل 
توجهی، طول آنها به هنگام تغییر شکل، تغییر نمی کند.

این ریاضیدان دوســتان و همکاران را بــا خوش بینی و 
پشــتکار خود تحت تأثیر قرار داده بود. «کورتیس مک 
مولن» استاد دانشگاه هاروارد و استاد راهنماي تز دکتراي 

وي گفت: «او از جاه طلبی بی باکانه اي برخوردار بود.»
در کنفرانس مطبوعاتی پس از اعطاي مدال فیلدز، فردي 
پرسید باالخره چه زمانی زنان بیشتري خواهند توانست 
در صفوف ریاضیدانان عالیرتبه جاي بگیرند. میرزاخانی 
پاسخ داد: «این امر به زمان زیادي نیاز دارد.» روز به روز 
تعداد دختران دانشجو افزایش یافته و از شدت تعصباتی که 

دختران و زنان باید با آن مبارزه کنند، کاسته می شود. در 
نهایت، بیش از هر چیز به صبر و شکیبایی نیاز است. «من 
مطمئن هستم که روز به روز زنان بیشتري به درجات باال 

دست خواهند یافت.»
میرزاخانی خود نیز به عنوان اســتاد در دانشــگاه معتبر 
استنفورد مشغول به کار بود. او هرگز در مقابل مشکالت 
دشــوار ریاضی ســر تســلیم فرود نیاورده بــود. او در 
مصاحبه اي گفته بود: «من به خود اجــازه نمی دهم به 
سرعت دلسرد شــوم. من کامًال اعتماد دارم که این نیز 

قابل حل است.» 
سرانجام او در مبارزه با سرطان شکست خورد.

مسئول کمیته مســکن حج با بیان اینکه امسال زائران 
ایرانى پنج شب و شش روز در مدینه و 27 تا 28 شب در 
مکه اقامت دارند، گفت: تا کنون 28 هتل در مکه براى 

زائران ایرانى اجاره شده است .
حســین اســماعیلى گفت: با توجه به اینکه تعدادى از 
مســکن هاى در نظر گرفته شــده براى زائران ایرانى، 
مجوزهاى الزم را دریافت نکرده اند، سفر رئیس سازمان 
حج و زیارت به عربستان انجام شد تا مسکن هاى دیگرى 
جایگزین شوند و در حال حاضر نیز تمام هتل هاى مورد 

نیاز زائران در مکه و مدینه تأمین شده است.
به گفته مسئول کمیته مسکن حج، تا کنون 28 هتل در 
مکه براى زائران ایرانى اجاره شــده و در مدینه نیز هیچ 
مسکنى خارج از منطقه مرکزى نیست و 86 هزار زائر در 
یک منطقه متمرکز هستند. در مکه نیز هتل ها در همان 
مناطقى که سال هاى گذشته اجاره مى شد، تأمین شده 
است. وى افزود: امسال زائران ایرانى پنج شب و شش روز 

در مدینه و 27 تا 28 شب در مکه اقامت دارند.
مســئول کمیته مســکن حج همچنین دربــاره تأمین 
پروازهاى زائران اظهار داشت:  تاکنون براى جابه جایى 
20 هزار زائر ایرانى با هواپیماهاى سعودى و 43 هزار زائر 
با هواپیماهاى ایرانى توافق شده و تأمین باقى ظرفیت و 

پروازهاى سعودى نیز این هفته قطعى مى شود.

مقاله اشپیگل درباره نابغه ریاضی ایران و جهان؛ 

زندگی مریم میرزاخانی مانند افسانه بود

گرماى بى سابقه، طوفان هاى شدید، خشک شدن خوشه هاى خرما و...

جهنم «ریگان»
حاجیان ایرانى چند روز در مکه و مدینه مى مانند؟

پدوفیل ها، بیمارانى با اختالل روانى هســتند که میل 
جنسى به کودکان داشــته و همواره به عنوان یک خطر 
جدى براى کودکان محسوب مى شوند. اینها زامبى هایى 
به شمار مى آیند که الزم است خانواده ها به حضور آنها 

در کنار کودکانشان توجه کنند.
به گزارش میزان، هر از چند گاهى خبرى مبنى بر تجاوز 
به یک کودك در رأس اخبار رســانه ها قرار مى گیرد. از 
تجاوز به ستایش قریشى، دختر بچه شش ساله گرفته تا 
تجاوز یک معلم به 14 دانش آموز و در مورد آخر، آتناى 
هفت ساله همه از جمله پرونده هاى موجود در رابطه با 
کودك آزارى جنسى بوده است. پس از هر بار رسانه اى 
شدن خبر یک تجاوز، موضوع مورد توجه قرار مى گیرد. 
فعاالن اجتماعى به طرح علت مى پردازند  و حتى بحث 
نقص در آموزش والدین به کودکان مطرح مى شود، اما 

پس از گذشت چند روز، بار دیگر کودکانى که مورد تجاوز 
قرار مى گیرند به فراموشى سپرده مى شوند.

بحث تجــاوز به کــودکان هنوز هم براى بســیارى از 
خانواده ها یک تابوى بســیار بزرگ است. تابویى که در 
صورت شکسته شــدن مى تواند جلو بسیارى از حوادث 
را بگیرد. سازمان بهزیستى کشور، مدت هاست که با راه 
اندازى اورژانس اجتماعى، یک راهکار اساسى پیش روى 

خانواده ها قرار داده است.
از والدین کودکان درخواست شــده که حتى در صورت 
مشاهده موارد مشــکوك کودك آزارى، موضوع را به 
کارشناسان ســازمان بهزیســتى اطالع دهند. در این 
صورت عالوه بر اینکه مى توان جلو فجایع بسیار بزرگى 
را گرفت، این شــرایط ممکن مى شود کودکى که مورد 
تجاوز قرار گرفته با دریافت مشــاوره هاى الزم، شرایط 

عادى براى بازگشت به زندگى را پیدا کند.
فاطمه کاشانى، روانشناس اجتماعى با اشاره به مشکالت 
کودکانى که مورد تجاوز قرار مى گیرند مى گوید: کودکان 
توانایى و آگاهى الزم براى مراقبت از خود را ندارند و الزم 

است در سنین کودکى مورد حمایت خانواده قرار گیرند.
وى مى افزایــد: کودکانى که قربانى تجاوز مى شــوند، 
دچار اختالل اضطراب مى شــوند و براى ر ها شــدن از 
آسیب هاى بعدى، باید مشاوره هاى الزم را دریافت کنند.
این روانشناس اجتماعى با بیان اینکه خانواده هایى که 
کودکانشــان مورد تجاوز قرار مى گیرنــد نباید موضوع 
را کتمان کنند، مى گوید: بســیارى از خانواده هایى که 
کودکانشان مورد تعرض قرار مى گیرند از ترس آبروى 
خود ســعى در مخفى کردن موضوع مــى کنند و حتى 
حاضر نمى شوند موضوع تجاوز به کودکانشان را آشکار 

کنند.
کاشانى با اشــاره به اختالل روانى افرادى که اقدام به 
کودك آزارى مى کنند مى گوید: پدوفیلى، نوعى اختالل 
روانى است که مشــخصه آن درگیر شــدن در فعالیت 

جنسى با کودکان است.
وى مى افزاید: فردى که مبتال به این اختالل روانى است، 
مى تواند پیر یا جوان، مرد یا زن باشد اما بسیارى از آنها را 

مردان تشکیل مى دهند.
این روانشناس اجتماعى با تأکید بر لزوم برقرارى ارتباط 
نزدیک والدین با کودکان مى گوید: بر اساس مطالعات 
صورت گرفته از هر هشت کودکى که مورد تجاوز قرار 
مى گیرد، تنها یک کودك آزار جنسى را به والدین خود 

اطالع مى دهد.
پنهان ماندن موضــوع کــودك آزارى مى تواند تبعات 

بسیار منفى را به همراه داشته باشد. در این شرایط، فرد 
کودك آزار شناسایى نمى شــود و مى تواند به این عمل 

شنیع خود ادامه دهد.
بر اســاس آمار اعالم شده از سوى ســازمان بهزیستى 
کشور در سال گذشته، 26 هزار و 592 مورد کودك آزارى 
به اورژانس اجتماعى، خط تلفنى 123 و مراکز مداخله در 
بحران سازمان بهزیستى کشــور اطالع داده شده است 
که از این میزان، حدود 10 درصد گزارش هاى ارســال 
شده، در رابطه با کودك آزارى جنسى کودکان بوده است.

حسین اسدبیگى، رئیس اورژانس اجتماعى کشور با بیان 
اینکه آمار سوء اســتفاده جنسى از کودکان دختر و پسر، 
برابر است، مى گوید: اینطور نیست که تنها کودکان دختر 
مورد تجاوز قرار گیرند بلکه بر اساس آمار، مى توان اعالم 

کرد که آمار ها تا حدودى برابر است.

رئیس مرکز تحقیقــات بیمارى هــاى غیرواگیر 
پژوهشــگاه علوم غدد و متابولیســم دانشــگاه 
علوم پزشکى تهران با اشــاره به نقش آموزش در 
پیشگیرى و کاهش هزینه دیابت، گفت: استان هاى 
تهران، ســمنان، یزد، اصفهان و فارس و بخشى از 
گیالن و مازندران و گلســتان بیشترین آمار دیابت 

را دارند.
به گزارش آنا، فرشــاد فرزادفر در حاشیه نخستین 
نشســت تخصصى آکادمى اقتصاد سالمت درباره 
فعالیت هــاى ایران در حوزه دیابــت و هزینه هاى 
ناشــى از آن، گفت: دیابت یک بیمارى اســت که 
اگر بخواهیم بار خودش را به عنوان بیمارى منجر 
به مرگ در نظر بگیریم شــاید حــدود هفت هزار 
مورد مرگ ومیر به علت مســتقیم دیابت در کشور 

داشته  باشیم.
وى افــزود: امــا وقتــى آن را بــه عنــوان یک 
ریزفاکتور اعم از بیمارى هاى ناشــى از نارســایى 
کلیــه و... در نظر مــى گیریم، حــدود 135 هزار 
مــورد مرگ ومیر را بــه خود اختصــاص مى دهد 
که یعنــى 10 درصــد از مرگ ومیرهاى کشــور 
در رده هاى جنســى و ســنى مختلف، بــه دیابت

 برمى گردد.

آمار آزار و اذیت کودکان پسر و دختر، برابر است

زامبى ها در کمین کودکان هستند

دیابت در کدام استان ها 
شایع تر است؟
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تولید مکمل غذایى از 
جلبک دریایى 

قرص و کپسـول مکمـل غذایـى «اسـپیرولینا» در 
شرکت دانش بنیان دارو سازى اصفهان تولید شد.

مدیرعامل شـرکت دانش بنیان دارو سازى اصفهان 
گفت: این مکمل غذایى از نوعى جلبک سبز آبى چند 
سلولى استحصال مى شود که از 65درصد پروتئین و 

18 نوع اسید آمینه تشکیل شده است.
رحیم بحرى نجفى افزود: قرص و کپسول اسپیرولینا 
پیش از ایـن از کشـورهاى خارجى همچـون آلمان 
و تایلند وارد مى شـد که پس از تولید آزمایشـى هم 
اکنـون به تولیـد انبوه رسـیده اسـت. وى گفت: این 
مکمـل غذایى، غنى تریـن مکمل غذایـى در جهان 
اسـت که در بهبود عملکرد کبد، کنترل وزن، تأمین 
پروتئیـن ورزشـکاران، تقویت سیسـتم ایمنى بدن، 
کنترل قند خون، حفظ و سـالمتى و شادابى پوست، 
کاهـش و کنترل کلسـترول خـون و کاهـش خطر 

بیمارى هاى قلبى مؤثر است.

رها سازى 4 میلیون زنبور 
براى مبارزه با«توتا»

طــرح مبــارزه بیولوژیــک بــا پروانــه «توتا» و 
«هلیوتیس» گوجه فرنگى در اســتان اصفهان اجرا 

شد.
کارشناس مسئول مبارزه بیولوژیک و غیر شیمیایى 
سازمان جهادکشــاورزى استان اصفهان گفت: این 
طرح در 500 هکتار از مزارع سطح زیر کشت استان 

در حال اجراست.
مصطفى صیاد نصیرى افزود: این آفت پنج ســاله 
به مزارع وگلخانه ها وارد مى شود و بین 50 تا 100 
درصد به محصول خســارت مى زند و در تمام دوره 
رشــد و تکامل خود، تمام مراحل رشد گیاه را مورد 
حمله قرار مى دهد و عالوه بر خشک کردن ساقه و 
برگ ها، در میوه ها باعث فساد و گندیدگى مى شود. 
وى با اشاره به اینکه رها سازى زنبور «براکون» در 
چهار مرحله و در هر هکتار چهار هزار عدد آغاز شده 
است،گفت: براى مبارزه با این آفت از چهار میلیون 
زنبور براکون استفاده شده که باعث فلج کردن این 

آفت مى شود.

آغاز خرید تضمینى گلرنگ 
خرید تضمینــى دانه روغنى گلرنگ از کشــاورزان 

استان اصفهان آغاز شد.
مدیرعامــل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانى
 منطقــه 10 بــا بیــان اینکــه خریــد تضمینى

 گندم در اصفهان به 148 هزار تن رسیده، از آمادگى 
این شرکت براى خرید تضمینى دانه روغنى گلرنگ 

خبر داد. 
رضا نیک نداف گفت: تا کنــون 148 هزار تن گندم 
به ارزش هــزار و 930 میلیارد ریــال از گندمکاران 

خریدارى شده است.

وجود 16کانون 
فرسایش بادى در استان 

بیش از 300هــزار هکتار ازمناطق بیابانى اســتان 
اصفهان جنگلکارى شدند.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 
اظهار داشــت: به منظور مقابله با گسترش بیانزایى 
از  هکتــار  300هــزار  ریزگردها، کاهــش  و 
زمین هــاى بیابانــى اســتان با کاشــت درختان

تاغ وقره داغ به جنگل دســت کاشــت تبدیل شده 
است.

محمــد حســین شــاملى بــا بیــان اینکــه 
16 کانــون بحــران فرســایش بادى در اســتان 
شناسایى شده است، گفت: وســعت بیابانى استان 
سه میلیون و 200 هزار هکتار است که از این میزان 
یــک میلیون و 92 هــزار هکتار آن در شــهرهاى

 اصفهــان، ناییــن، آران و بیدگل، برخــوار، نطنز، 
اردستان، کاشان و خوروبیابانک کانون بحرانى است.

وى ادامه داد:پیش بینى مى شــود تا پایان امسال 
28هزار و 289 هکتار عملیات نهالکارى، بذر پاشى و 
مالچ پاشى به منظور مقابله با گسترش مناطق بیابانى 

در استان اصفهان انجام شود.

مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: با توجه به شرایط موجود، امسال روند افزایش دما 

در تابستان در تیر ماه متوقف شد.
حسن خدابخش اظهار داشــت: روز چهارشنبه(امروز) 
شــاهد جوي پایدارتر و میزان وزش باد و ابر کمترى در 
اصفهان خواهیم بود و در روزهاى آینده غبار هوا کاهش

 مى یابد.
وى بــا اشــاره بــه ثبــات وضعیــت دمایــى 
در روزهاى آینده، افــزود: احتمال کاهش دما تا 2 درجه 
در اصفهان وجود دارد و دماى اصفهان به زیر 36 درجه 

نیز مى رسد.

خدابخش در خصوص وجود گردو غبار در هواي اصفهان 
گفت: گرد و غبار جوى رو به کاهش است. اکنون شرایط 
خوبى را در اصفهان داریم و شاهد گرد و غبار زیادى در 

هواي این شهر نیستیم. 
رئیــس اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى اســتان 
اصفهان بــا بیان اینکه معمــوًال از 31 خــرداد تا اواخر 
تیرماه بیشترین دما را در اصفهان داریم، اذعان داشت:
 با توجه به شرایط موجود امســال روند افزایش دما در 
تابستان در تیر ماه متوقف شد و خوشبختانه روند افزایش 
مثل ســال هاى معمول نداشــته ایم و دماى هوا رو به 

کاهش است.

مدیر امور فرهنگى و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگى 
استان اصفهان از تشکیل کمیته ساماندهى عرضه صنایع 
دستى و بهبود ارائه خدمات و اجراى طرح هاى اداره کل 
در محوطه جهانى میدان امام(ره) جهت گردشــگران 

خبر داد.
شهرام امیرى اظهار داشت: با توجه به وجود نزدیک به 
500 فروشگاه عرضه صنایع دستى ایرانى در مجموعه 
جهانى میدان امام(ره) و همچنین وجود صدها فروشگاه 
در بــازار قیصریه، در آســتانه آغاز دور دوم ســفرهاى 
گردشــگران خارجى به نصــف جهان، اجــراى طرح 
ســاماندهى عرضه و فروش صنایع دســتى ایرانى به 

گردشگران و به ویژه گردشگران خارجى در این میدان 
عظیم از ابتداى مرداد ماه سال جارى آغاز مى شود.وى 
افزود: با برنامه ریزى هاى به عمــل آمده بیش از 500 
فروشگاه صنایع دستى در محور داخلى میدان و بازارهاى 
پیرامون و سپس فروشگاه هاى بازار عظیم قیصریه در سه 
مرحله داراى کد شناسایى شد و این کدها جهت شناسایى 
و نظارت بر فعالیت هاى آنان در معرض دید گردشگران 
به ویژه گردشــگران خارجى نصب خواهد شــد.امیرى 
گفت: از این پس تمامى فروشگاه هاى صنایع دستى این 
محور عظیم تاریخى برچسب قیمت به دو زبان فارسى 

و انگلیسى به صورت ریال و دالر نصب خواهند کرد.

توقف تابستان
 در تیرماه اصفهان

ساماندهى عرضه 
صنایع دستى در میدان امام(ره) 

پانزدهمین نمایشــگاه بین المللى ماشــین آالت، یراق آالت و مواد 
اولیه صنایع چوب در محل نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 

برگزار مى شود.
پانزدهمین نمایشگاه بین المللى ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه 
صنایع چوب از امروز 28 تیرماه تا 31 تیر ماه در محل نمایشگاه هاى 

بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار مى شود.
در این دوره 70 مشــارکت کننده در9 هــزار و 500 مترمربع فضاى 
نمایشگاهى شامل پنج هزار و 200 مترمربع فضاى مفید نمایشگاهى 

گرد هم مى آیند.

اســتان هاى اصفهان، تهران، فارس، آذربایجان شرقى، آذربایجان 
غربى، البرز، خراسان رضوى، خوزســتان، مازندران، قم و مرکزى 

استان هاى مشارکت کننده این نمایشگاه هستند.
همچنین نمایندگان فروش محصوالت کشــورهاى آلمان، ایتالیا، 
ترکیه، مالزى، چین، تایوان، ژاپن و کره نیز در این نمایشگاه حضور 
یافته اند که محصوالت و خدمات خود را در زمینه ماشین آالت و مواد 

اولیه صنایع چوب ارائه و عرضه خواهند کرد.
این نمایشــگاه در ســاعات بازدید 16 تا 22 میزبان عالقه مندان و 

متخصصان خواهد بود.

جانشین رئیس پلیس استان اصفهان جزئیات حمله مرد دیوانه به چهار 
زن در اصفهان را تشریح کرد.

سرهنگ حسین حسین زاده در مورد تعرض یک مرد به چند بانوى 
اصفهانى گفت: صبح روز دوشنبه مأموران پلیس در جریان حمله یک 

مرد به زنى در خیابان فارابى قرار گرفتند.
وى ادامه داد: با حضور مأموران در محل مشــخص شد دقایقى قبل 
مردى با چاقو به ســمت زن جوان حمله کرده و او را از ناحیه دست 

مجروح کرده است.
سرهنگ حسین زاده اظهارداشت:در ادامه سه زن دیگر در تماس با 

پلیس مدعى شدند مرد جوانى به سمت آنها حمله کرده و لباس هاى 
آنها را پاره کرده است.

به گفته جانشین رئیس پلیس استان اصفهان سرانجام عامل تعرض 
به زنان اصفهانى یک ساعت پس از شکایت شهروندان دستگیر شد.

سرهنگ حسین زاده افزود: در بررسى هاى اولیه مشخص شد متهم 
35 ساله بیمار روانى است واز اختالل حواس رنج مى برد به همین دلیل 

در اختیار مراکز درمان بیماران روانى قرار گرفت.
وى در پایان تأکید کرد: در جریان این اتفاق یکى از زنان از ناحیه دست 

مجروح شد و بقیه نیز تنها لباس هایشان پاره شد.

رئیس حــوزه هنرى اســتان اصفهــان گفت: مثل 
زاینده رود، هنر تئاتر، هم در اصفهان و هم کل کشور 
کم فروغ شده است و باید ریشه یابى شود که چرا این 

اتفاق افتاده است.
مهدى احمدى فر اظهارداشــت: اصلى ترین مشکل 
تئاتر مشــکالت مادى اســت، نبود امکانات اجرایى 
مشکل دوم است، به طور مثال فقط دو پالتو خوب در 
اصفهان وجود دارد در حالى که نیاز به چند برابر این 

ظرفیت است. 
وى ادامــه داد: قــول مى دهیــم تــا شــش 
ماه آینده یک سالن پالتو خوب براى اصفهان ایجاد 

 کنیم.
احمدى فــر اذعان داشــت: مشــکل دیگــر نبود 
نمایشــنامه خوب و رابطه دو طرفه با مردم اســت، 
باید دید خانواده ها چه نیازهایى دارنــد و در تئاتر به 
دنبال رفع همان نیازها باشــیم، مردمى که 20 هزار
 تومان پول فســت فود مى دهند مشکل پولى براى 
دیدن تئاتر ندارند فقط کافى اســت متن هاى خوبى 

براى اجرا انتخاب شود تا مردم را به سالن ها بکشاند.

معــاون فرهنگــى اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان اصفهان گفت: در طرح تابســتانه 
کتاب 25 درصــد تخفیف بــراى کتاب هاى عمومى 
و 30 درصــد تخفیف بــراى کتاب هاى کــودکان و 

نوجوانان در نظر گرفته شده است.
پرویــز طاهــرى بــا اشــاره بــه اجــراى طــرح 
تابســتانه اظهــار داشــت: ســقف خریــد کتــاب 
بــراى دریافــت ایــن تخفیف هــر نفر صــد هزار 
تومــان و هــر کتابفروشــى دو میلیــون تومــان

 است. 
وى درادامه بیان داشت: آخرین فرصت براى ثبت نام 
در طرح تابســتانه کتاب 30 تیر ماه است و پیش بینى  
مى شود مانند دوره هاى قبل کتابفروش ها از این طرح 

استقبال کنند.
معاون فرهنگى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
اصفهان خاطرنشــان کرد: اصفهان در دوره  قبل رتبه 
دوم را هم در کتابفروشــى و هم تعداد و فروش کسب 
کرد و این نشان از عالقه مندى مردم اصفهان به کتاب 

خواندن دارد.

معاون فرهنگــى و امور اجتماعى بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان گفت: مراسم وداع با شهداى 
تازه تفحص شــده همزمان با شــب شــهادت امام 
صادق(ع)(امشب) در خیمه حســینى گلستان شهدا 
برگزار خواهد شد، مراسم تشییع و تدفین آنها نیز پنج 

شنبه انجام خواهد شد.
على قریشى اظهارداشت: مراسم تجدید میثاق با 20 
شهید دفاع مقدس شامگاه چهارشنبه 28 تیرماه مقارن 
با شب شهادت امام صادق(ع) برگزار مى شود؛ همچنین 
کاروان شهدا وارد شهر اصفهان شــده و مراسم وداع 
با شهداى بزرگوار تازه تفحص شــده در محل خیمه 

حسینى گلستان شهدا برگزار خواهد شد.
وى افزود: بعد از ظهر روز پنج شــنبه مورخ 29 تیرماه 
مصادف با روز شــهادت امام صادق(ع) از ساعت 17 
مراسم تشــییع شــهداى واال مقام از میدان احمدآباد 
اصفهان به سمت گلستان شهدا برگزار مى شود و در 
پایان مراسم، شــهداى اصفهانى در گلستان شهداى 
اصفهان دفن مى شوند و دیگر شهدا به شهرستان هاى 

خود باز مى  گردند تا در آنجا تدفین شوند.

معاون وزیــر نیرو در امــور آب و آبفا گفــت: وضعیت 
رودخانه زاینده رود نســبت به سال گذشــته مطلوب 

ارزیابى مى شود.
رحیم میدانى با بیان اینکه ســال قبــل 950 میلیون 
مترمکعب آب پشــت ســد زاینده رود وجود داشــت، 
اظهار داشــت: در حال حاضر یک میلیارد و 33 میلیون 
متر مکعب آب پشت این ســد وجود دارد که این مسئله

 بیانگر رشــد 9 درصدى ورودى آب نســبت به سال 
گذشته است.

وى ادامه داد: در حال حاضــر 394 میلیون مترمکعب 
حجم آب پشــت ســد زاینده رود اســت که این عدد 
نیز نســبت به ســال قبل رشــد داشــته، چرا که این 
عدد در ســال گذشــته تنها 338 میلیــون مترمکعب

 بوده است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اصلى ترین مشــکل 
اصفهان را تأسیســات و به عبارتى ظرفیت تأسیسات 
دانســت و افزود: براى این مســئله برنامه ریزى هایى 
صورت گرفته تا بتوان مشــکل آب اصفهان را به طور 

کامل برطرف کرد.
***

در همین راستا شــرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم 
کرد: میزان آب ورودى به ســدهاى کشــور از ابتداى 
مهرماه گذشته تا 21 تیرماه ســال جارى، در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال 15 درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، ورودى آب به سدهاى کشور از 
ابتداى سال آبى جارى تا 21 تیرماه، 36 میلیارد و 100 
میلیون متر مکعب بوده؛ این در حالى است که ورودى 
سدهاى کشور تا مدت زمان مشــابه سال گذشته 42 

میلیارد و 220 میلیون مترمکعب بوده است.
همچنین از مجموع 171 ســد کشــور فقط 13 درصد 
آنها بین 90 تا 100 درصد پر اســت؛ 66 درصد آنها تا 

40 درصد و 21 درصد نیز کمتر از 40 درصد آب دارند.

بر همین اساس، 30 درصد ســدهاى کشور بین 70 تا 
90درصد،  30 درصد ســدها بین 50 تــا 70 درصد و 7 

درصد بین 40 تا 50 درصد آب دارند.
ظرفیت کل مخازن سدهاى کشور امسال چهار هزار و 

907 میلیارد متر مکعب است.
سدهاى جیرفت، کرج، طالقان، لتیان، گلپایگان و ماملو 
بین 90 تا 100 درصد و سدهاى الر، زاینده رود، پیشین، 

ستارخان و دانشمند کمتر از 40 درصد آب دارند.

روزهاى خوش سد زاینـــده رود
مطابق آمار اعالم شده، حجم آب پشت سد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است

 رئیس کمیسیون امور اقتصادى شوراى شهر اصفهان 
گفت: میراث فرهنگى مجوز راه اندازى ایستگاه میدان 
امام حســین(ع) و انقالب را صادر کرد که این اقدام به 

معناى مجوز بهره بردارى از مترو است.
فتح ا... معین در پاســخ به اظهار نظــر مدیرکل میراث 
فرهنگى درباره عدم هماهنگى شــهردارى با سازمان 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى استان 
اصفهان در خصوص بهــره بردارى از متــرو اصفهان 
تــا میــدان آزادى و عبــور از چهارباغ اظهار داشــت: 
میراث فرهنگى مجــوز راه اندازى دو ایســتگاه میدان 
امام حسین (ع) و میدان انقالب را صادر کرده است و از 
این رو صدور این مجوز به معناى چگونگى اجراى این 

طرح و مجوز بهره بردارى از مترو است.
وى با بیان اینکه ســازمان میراث فرهنگى ضوابط فنى 
عبور مترو از چهارباغ را ابالغ کرده اســت، ابراز داشت: 
شــهردارى اصفهان نیز مطابق با ضوابط تعریف شده از 
سوى میراث طرح عبور مترو از چهار باغ را اجرایى کرده 
است و کارشناسان دانشگاه علم و صنعت به نمایندگى از 

میراث فرهنگى ناظر برفعالیت هاى شهردارى بوده اند.
رئیس کمیســیون امور اقتصادى، حقوقى و گردشگرى 
شوراى شــهر اصفهان، اضافه کرد: با توجه به شرایط 
موجود و اقدامات صورت گرفتــه میراث فرهنگى نباید 
موضوع دیگرى را در خصــوص عدم هماهنگى مطرح 

کند.

مجوز راه اندازى 2 ایستگاه
 به معناى موافقت با افتتاح مترو است

میراث فرهنگى نباید عدم هماهنگى را مطرح کند

تکمیل سامانه دوم آبرسانى 
از نان شب واجب تر است

از امروز به نمایش در مى آید؛

ماجراى حمله مرد دیوانه به 4 زن در اصفهان«چوب و صنایع وابسته» در نمایشگاه  اصفهان
 دست یکى از زنان مجروح شد

 استاندار اصفهان گفت: شــتاب بخشیدن به اجرا 
و تکمیل سامانه دوم آبرســانى به اصفهان بزرگ 
براى این استان بسیار ضرورى است و از نان شب 

هم واجب تر است.
رسول زرگرپور بر تسریع در اجراى این پروژه مهم 
و حیاتى با توجه به نقش اساسى آن در تأمین آب 
شرب و همچنین ضرورت وجود سامانه دوم براى 

بهبود شرایط انتقال آب تأکید کرد.
وى تصریح کرد: شتاب بخشیدن به اجرا و تکمیل 
سامانه دوم آبرســانى به اصفهان بزرگ براى این 
استان بســیار ضرورى اســت و از نان شب هم

واجب تر است.
وى با اشــاره به تکمیل فاز اول سامانه دوم شامل 
5/17 کیلومتر تونل و تأسیســات جانبى، تصریح 
کرد: الزم اســت طى یک ماه آینده مناقصه 100 
کیلومتر لوله دو خطه به مــوازات هم و یک واحد 

تصفیه خانه انجام شود و پیمانکار تعیین گردد.
اســتاندار اصفهان خطاب به مدیــران عامل آب 
منطقه اى استان و شرکت آبفا، تأکید کرد: با توجه 
به اهمیت باالى این طرح، تسریع در اجرا در اولویت 
قرار گرفته و همراه با کار جهادى، تالش مضاعف 

براى اجرایى شدن آن انجام شود.

 تئاتر به سرنوشت
 زاینده رود دچار شده است

اجراى طرح تابستانه کتاب 
براى کودکان و نوجوانان  

وداع با 20 شهید دفاع مقدس از 
میدان احمدآباد تا گلستان شهدا
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کاهش قیمت پیاز
 تا 10 روز آینده

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزى استان 
اصفهان گفت: در ده روز آینده با رسیدن محصوالت 
پیاز  از استان هاى دیگر به استان اصفهان قیمت پیاز 

کاهش محسوسى خواهد یافت.
نــوروز علــى اســماعیلى اظهارداشــت: قیمــت

 پیاز اکنون در خرده فروشــى ها کیلویى چهار هزار 
تومان است و نسبت به روزهاى پیش کاهش نداشته
 اســت اما تا ده روز آینده شــاهد کاهش قیمت آن 

خواهیم بود.
وى با اشاره به دلیل این افزایش قیمت، خاطرنشان 
کرد: به دلیل کاهش کشــت پیاز امســال در استان 
قیمت پیاز افزایش یافت اما در روزهــاى آینده و با 
رسیدن محصوالت پیاز مشــهد، تبریز و استان هاى 
دیگر قیمت این محصول تــا دو هزار تومان کاهش 

خواهد یافت.

کشف میوه قاچاق 
بیش از 4 تن پرتقال خارجى قاچاق در اصفهان کشف 

و معدوم شد.
مدیربازرســى و نظارت اتاق اصناف استان اصفهان 
گفت : در بازرســى کارشناسان بازرســى و نظارت 
اصناف، ایــن مقــدار پرتقــال قاچــاق از میدان 
مرکزى میوه و تربار اصفهان کشــف و جمع آورى

 شد.
جواد محمدى فشــارکى ارزش این محموله قاچاق 
را 240میلیــون ریال اعــالم کــردو افزود:پرونده

 این تخلف براى بررســى بیشــتر به مراجع قضائى 
تحویل داده شد.

 اَبرپروژه هاى شهر اصفهان
 در صف بهره بردارى 

شــهردار اصفهان گفت: از هفته آینــده، دو روز در 
هفته شــاهد افتتاح پروژه هاى بزرگ شهر خواهیم 
بود چرا که هم اکنون ابَر پروژه هاى عمرانى شــهر 
همچون ابر پروژه استقالل، شهرك سالمت و تقاطع 
غیرهمسطح شهیدان اشــکاوند آماده بهره بردارى 

هستند.
مهدى جمالى نــژاد با بیــان اینکه در کنــار افتتاح 
پروژه هاى شــاخص عمرانى شــاهد بهره بردارى و 
اجراى طرح هاى محله محور هســتیم، افزود: البته 

جنس افتتاح پروژه ها متفاوت است.

مدیر عامل جدید پگاه اصفهان 
معرفى شد

عبدا... قدوســى که پیش از این مدیر عامل شرکت 
پــگاه گلپایــگان را بر عهده داشــت، بــه عنوان

 مدیر عامل شرکت شیر پاســتوریزه پگاه اصفهان 
انتخاب و معارفه شد.

تفاهمنامه همکارى دانشگاه هاى 
فرهنگ و هنر و فرایبورگ

رئیس دانشــگاه علمى- کاربــردى فرهنگ و هنر 
شــماره یک اصفهان از انعقاد تفاهمنامه همکارى 
این دانشگاه با دانشکده موسیقى دانشگاه فرایبورگ 

آلمان خبر داد.
احســان مشــکالنى اظهارداشــت: مفــاد ایــن 
تفاهمنامه شامل تبادل اســتاد و دانشجو، برگزارى 
کارگاه هاى آموزشى مشترك، برگزارى برنامه هاى 
همنــوازى مشــترك، تشــکیل گــروه هــاى 
همنوازى، ُکر و ارکستر مشــترك و نمایشگاه هاى

 آثــار فرهنگى و هنرى دو کشــور ایــران و آلمان 
است.

وى هــدف از انعقــاد ایــن تفاهمنامــه را انجــام 
فعالیت هاى مشــترك بین دو دانشــگاه و ارتقاى 
ســطح هنــرى و آموزشــى دانشــگاه فرهنگ و 
هنــر عنــوان کــرد و گفــت: آلمــان داراى 
ظرفیت هاى بسیارى در زمینه موسیقى و ساز جهانى

است و انجام این فعالیت هاى مشــترك مى تواند 
به ارتقاى ســطح آموزشى این رشــته در کشورمان 

کمک کند.

خبر

 مدیر اجتماعــى اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان گفت: اصفهان بیش از 200 خانه بهداشت 

کارگرى دارد.
احمدرضا پرنده اظهار داشــت: در استان اصفهان بیش 
از 200 خانه بهداشت کارگرى فعال است که مهندسان 
بهداشت حرفه اى خدمات بهداشــتى را در کارگاه هاى 
50 تا 500 نفر به کارگــران ارائه مى کنند. وى ادامه داد: 
در این راستا اســتان اصفهان یکى از استان هاى موفق 
در برگزارى گردهمایى تخصصى مســئوالن خانه هاى 

بهداشت کارگرى است.
مدیر اجتماعى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 

اصفهان تصریح کرد: خانه هاى بهداشــت کارگرى به 
عنوان بازوان شوراى خدمات بهداشتى به بیمه شدگان 
براى حفظ و سالمت نیروى کار است. وى افزود: دبیرخانه 
این شورا در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى و 
با عضویت نمایندگان مدیریت درمان تأمین اجتماعى، 

مرکز بهداشت و این اداره کل تشکیل شده است.
پرنده تصریح کرد: با توجه به دســتورالعمل شــوراى 
هماهنگى خدمات بهداشــتى به بیمه شــدگان کشور، 
شوراى هماهنگى خدمات بهداشتى به بیمه شدگان در 
همه شهرستان هاى استان تشکیل مى شود و بازدیدهاى 

مشترك خواهند داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: در 
حوضه آبریز گاوخونى مشــکالت و مسائل محیط زیست 
پیچیده و در هم تنیده است و بارگذارى هاى آبى تا آستانه 

شکست پیش رفت.
حمید ظهرابى اظهار داشــت: این فشــار در دولت هاى 
قبل چند برابر شــد و بدون توجه به پایین دســت، از باال 
دست برداشت مى شد؛ نتیجه این بارگذارى ها خشکیدن 
زاینده رود و تاالب بین المللى گاوخونى بود. وى افزود: در 
منابع و مصارف رودخانه زاینده رود هیچ تعادلى نمى توان 
پیدا کرد و اختالف در این زمینه وجود دارد. ظهرابى گفت: با 
تصویب برنامه هاى زیست بومى به سمت باال حرکت کرده 

ایم و به سمت اعتالى محیط زیست استان گام بر مى داریم 
و در این زمینه نیازمند مشارکت همه بخش ها به خصوص 
بخش کشاورزى هستیم.وى با اشاره به گرد و غبار اخیر در 
اصفهان، تأکید کرد: این گرد و غبار به شکلى شدت داشت 
که هواى اصفهان در شرایط بسیار ناسالم قرار گرفت و سرد 
شدن هوا از سمت شمال کشور باعث وزش باد در استان 
سمنان و استان اصفهان شد و در منطقه سجزى و برخوار به 
کانون هاى محلى نیز ورود پیدا کرد.ظهرابى افزود: امیدوارم 
به این هشدارى که طبیعت داد به عنوان یک هشدار جدى 
نگاه شود  واگر به مسائلى همچون گرد و غبار توجه نشود، 

تا چند سال آینده ممکن است کشاورزى هم نباشد.

احتمال از بین رفتن 
صنعت کشاورزى استان

اصفهان 200 خانه بهداشت 
کارگرى دارد

منتخب پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: آینده اصفهان و شهروندانش 
به گردشگرى وابسته است؛ امروز مدیریت 
شهر اصفهان با یک بحران درآمدى روبرو 
اســت که اگر چاره اى بــراى درآمد پایدار 
شهرى انجام نشــود، مطمئنًا قبل از اینکه 
با بحران داعش و آب روبه رو شــویم، شهر 
اصفهان از نظر درآمدى به فروپاشى سریع 

مى رسد.
نصیر ملــت اظهارداشــت: نبایــد کلمه 
گردشگرى را شعارى کنیم، متأسفانه امروز 
بحث گردشــگرى و صنایع دستى شعارى 
شــده اســت و هر نهاد و مجموعه اى که 
مى خواهد ســرگرمى ایجاد کند سعى دارد 
در خصوص گردشــگرى و صنایع دستى 

صحبت کند.
وى افزود: امروز مدیریت شــهر اصفهان 
با یک بحران درآمدى روبرو اســت که اگر 
چاره اى براى درآمد پایدار شــهرى انجام 
نشــود شــهر اصفهان از نظر درآمدى به 
فروپاشى ســریع مى رسد و براى جلوگیرى 
از این بحران باید گامی عظیم برداشت که 
مهمترین اقدام حرکت به سمت گردشگرى 

است.
این منتخب پنجمین دوره شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان ادامه داد: گردشگرى باید 
به یک بحث حیاتى براى همه شهروندان 
اصفهانــى بدل شــود، مــا نیازمنــد این 
باور هســتیم که تنها راه نجــات اصفهان 
گردشگرى است و اگر این باور نهادینه نشود 
و در راستاى این باور حرکت نکنیم مطمئنًا 

نمى توانیم از گردشگرى نتیجه بگیریم.
وى خاطرنشــان کرد: براى اینکه بتوانیم 
آینده را تضمین باید گردشــگرى را مورد 

توجه قرار دهیم.

خطر فروپاشى درآمدى
 در نصف جهان

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: مســئله نم در بناهاى تاریخى  
اصفهان به صــورت معمول و متعــارف وجود دارد 
و همیشه با این مشکل مواجه هســتیم اما بیشترین 
مشــکل در بحث نم زدگــى در دیوارهاى مســجد

 امام (ره) است.
فریــدون اللهیارى دربــاره آســیب هاى موجود در 
کاشى هاى عمارت عالى قاپو اصفهان اظهار داشت: 
در حال حاضر مرمت عالى قاپــو تنها در بخش ایوان 
این عمارت است، به همین دلیل ممکن است در دیگر 
جاهاى عالى قاپو به ویژه کف و پله ها شــاهد آسیب 

دیدگى در کاشى ها باشیم.
وى افزود: در اماکن تاریخى به دلیل قدمتى که وجود 
دارد کاشى ها مستهلک مى شوند اما در مسیر مرمت 
مجدد در ســرجاى خود قرار مى گیرند، در عالى قاپو 
به این دلیل که فضا کارگاهى اســت نمى توانیم وارد 
دیگر فازهاى مرمت بشویم؛ پس تا زمانى که مرمت 
ایوان کامل نشود به مرمت دیگر فضاهاى این عمارت 
نمى پردازیم، البته پس از مرمت ایوان، کف سازى نیز 

صورت مى گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان درباره وجود نم دیوارهاى عالى قاپو 
خاطرنشــان کرد: مســئله نم در بناهاى تاریخى به 
صورت معمول و متعارف وجود دارد و همیشه با این 
مشکل مواجه هستیم، البته در عمارت عالى قاپو این 
مسئله چندان جدى نیست و مشکل خاصى براى ما به 

وجود نیاورده است.
وى تصریــح کــرد: عالوه بــر مشــکل عالى قاپو، 
جدى ترین و بیشترین مشــکل در بحث نم زدگى در 
دیوارهاى مسجد امام (ره) اســت و در این راستا نیز 

اقدمات بسیارى صورت گرفته است و گام به گام به 
سمت از بین بردن منشأ آن مى رویم.

البته  با توجه به عمــر 400 و 500 ســاله اغلب آثار 
تاریخى اصفهان باید یادآور شد: عالوه بر نم موجود 
در بســیارى از بناهاى کهــن اصفهان،آلودگى هوا 
هم عمر بناهــاى  تاریخى اصفهــان را کاهش داده 
اســت و همچنین اینگونه به نظر مى رسد که وجود 

داربســت ها براى تعمیر آثــار تاریخى نصف جهان، 
با بودجــه محدود میــراث فرهنگى بــراى مرمت، 

همیشگى باشد.
 در حال حاضر اغلب بنا هاى پا به سن گذاشته اصفهان 
در این شرایط قرار گرفته اند و وظیفه سازمان میراث 
فرهنگى اســت که مرمت ها را با قوت ادامه دهد تا با 

فروپاشى آثار روبه رو نشویم.

هرچند با توجه به شــرایط آب و هوایى و منطقه اى 
اصفهان، وجود داربســت و برنامه هاى دائمى مرمت 
براى بناهاى تاریخى اصفهان ضرورى است و با وجود 
انتقادهایى که به دائمى شدن داربست هاى مرمتى در 
اطراف برخى آثار تاریخى شاخص و بزرگ وجود دارد، 
میراث فرهنگى باید اقدامات بازسازى و مرمتى در تمام 

بنا ها را ماندگار کند.

با درخواست نماینده مردم فریدن در مجلس شوراى 
اســالمى و تأیید معــاون اول رئیس جمهــور، این 
شهرستان دوباره در لیســت مناطق محروم کشور 

قرار مى گیرد.
زمستان هاى طاقت فرســاى این شهرستان باعث 
شده در این منطقه در شش ماه دوم سال عمًال هیچ 
اقدام و کار کشاورزى و دام پرورى صورت نگیرد که 
مهمترین درآمد مردم این منطقه اســت و به همین 
علت معضل کارگران فصلى و کشــاورزانى که در 
پاییز و زمستان بیکارند و درآمدى براى امرار معاش 
و گذران زندگى ندارنــد، همواره دغدغــه مردم و 

مسئوالن این شهرستان بوده است.

نبودن هیچ گونه صنایع و کارخانه اى در این شهرستان 
عمده مشکل دیگر این شهرستان است که به  رغم 
اینکه این منطقه در مســیر ترانزیتــى اصفهان به 
خوزســتان قرار گرفته اســت، ولى هیچگاه به نحو 
مطلوب از این پتانسیل در این منطقه استفاده نشده 
اســت تا فریدن کمــاکان طعم تلــخ محرومیت را 

بچشد.
معاون اول رئ یس جمهور نیــز در نامه اى که براى 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با این موضوع 
نوشته است، ضمن درخواست براى بررسى شرایط، 
بر موضوع محرومیت شدید منطقه مهر تأیید زده و 

این منطقه را «واقعًا محروم» دانسته است.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: به منظور 
تنظیم بازار گوشت قرمز و حفظ توان مصرف کنندگان، 
اقدام به واردات گوشــت گرم از کشــورهاي دیگر 

هم چون ارمنستان شده است.
رضا انصارى به عرضه گوشت وارداتى در سطح شهر 
اشاره کرد و اظهار داشت: واردات این گوشت تحت 
نظارت کامل صورت گرفته اســت و قیمت 32 هزار 
تومان به ازاى هر کیلو گوشت براى عرضه در سطح 
خرد در نظر گرفته شده اســت که در فروشگاه  هاى 
زنجیره اى و مراکز فروش معتبر در اختیار شهروندان 

قرار مى گیرد.
وى با بیان اینکه گوشت گوســفندى با دنبه در حال 

حاضر به قیمت 38 هزار تومان در سطح شهر عرضه 
مى شــود، گفت: قیمت هاى فعلى گوشت در استان 
اصفهان پایین تر از سایر استان ها بوده و ارزان تر به 

دست مردم مى رسد.
 وى همچنین در پاســخ به این سئوال که آیا توصیه 
به خرید گوشت هاى چرخ کرده آماده و ارزان قیمت 
مى شود؟ بیان داشت: در شــرایطى که گوشت قرمز 
کیلویى 38 هزار تومان عرضه مى شــود، قیمت 18 

هزار تومان براى گوشت چرخ کرده منطقى نیست.
رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان اذعان داشت: 
شــهروندانى که قصد خرید گوشت چرخ کرده دارند 

به مراکز فروش معتبر و داراى مجوز مراجعه کنند. 

عضو کمیسیون اقتصادى و گردشگرى شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان گفت: براى توســعه فرودگاه اصفهان 
فاینانس در نظر گرفته شد، ســرمایه گذار آمد اما هیچ 
چیزى در فرودگاه به این ســرمایه گذار ارائه نشد و او 
پولش را برداشــت و در فرودگاه مشهد سرمایه گذارى 

کرد.
کریم داوودى اظهارداشت: امروز باید عمل کنیم، گفتن 
از کلیات دردى دوا نمى کند، براي ساخت هتل هما در 
اصفهان 500 میلیارد تومان سرمایه آورده شده بود اما 
دستور توقف ساخت این هتل را دادند در حالى که 500 

میلیارد تومان آورد سرمایه گذار بود.
وى افزود: کارى کرده ایم که ســرمایه گذاران رفته اند 
سمت مشهد، باید بررســى کنیم که چرا این اتفاقات به 

وجود مى آید.
داوودى تصریــح کــرد: چــرا فــرودگاه اصفهــان

 ایــن وضعیــت را دارد؟ مگــر بــراى توســعه 
فرودگاه اصفهان فاینانس در نظر گرفته نشد؟ سرمایه 
گذار آمد اما چیــزى در فرودگاه به این ســرمایه گذار 
ارائه نشــد و او پولش را برداشــت و در فرودگاه مشهد 

سرمایه گذارى کرد. 

به گفته کارشناسان، بیشــتر جمعیت استان اصفهان را 
سالمندان تشکیل داده اند این در حالى است که مسئوالن 
به شدت به فرزندآورى و حداقل دو فرزندى تأکید بسیارى 
دارند تا این استان از سقوط به سمت استانى پیر رهایى 

یابد.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان پیرامون جمعیت 
استان اصفهان اظهار داشت: از مجموع پنج میلیون و 120 

هزار و 850 نفر جمعیت پویاى استان، سه میلیون و 656 
هزار نفر در فرصت طالیى و مطلوب جمعیت یعنى در سن 
15 تا 64 سال هستند که فرصت اشتغال و برنامه ریزى 

براى نظام برنامه ریزى کشور و جامعه را دارند.
حسین غفرانى افزود: هرچه از تعداد گروه هایى همچون 
نوجوانان، کودکان و میانســاالن کاسته شود و به گروه 
سالمندان افزوده شود، خطر ســقوط جمعیت به سمت 

سالمندى را در پى خواهد داشت.
وى اظهار داشــت: یکى از مباحثى که باید بیشتر به آن 
پرداخته شود موضوع ســالمندى است، چرا که جمعیت 
سالمندان در استان اصفهان نسبت به استان هاى دیگر 
بیشتر است و یکى از بندهاى سیاست هاى کلى جمعیت، 
تکریم و احترام سالمندان و کمک به زندگى هرچه بهترو 

سالم تر آنهاست.

نم زدگى ،خطرى معمول  در بناهاى تاریخى
 مسجد امام(ره) بیشترین مشکل نم زدگى را دارد 

تا کنون مشکل خاصى به وجود نیامده است

گوشت وارداتى 32 هزار تومانی به بازار آمد فریدن دوباره در لیست مناطق محروم 

وقتى سرمایه گذار فرودگاه اصفهان
 پولش را در مشهد سرمایه گذارى کرد!

معاون فروش و بازاریابى شرکت فوالد مبارکه گفت: 
تأمین نیاز داخل و صنایع پایین دستى در اولویت 

تجارى این شرکت قرار دارد.
محمود اکبرى افزود: فوالد مبارکه توســعه سبد 
محصوالت کیفى باهدف تأمین مواد اولیه موردنیاز 
واحدهاى صنعتى را در سرلوحه اقدامات خود قرار 
داده است. وى با اشاره به برگزارى نشست وزیر 
صنعت، معدن و تجارت بــا مدیرعامل و معاونان 
شــرکت فوالد مبارکه و اعضاى سندیکاى لوله و 
پروفیل افزود: در این نشست، نحوه تأمین مواد اولیه 

شرکت هاى لوله و پروفیل پایش و بررسى شد. 
وى گفت: در این نشســت مقرر شد مقدار تولید 
واقعى صنف لوله و پروفیل در سه سال گذشته به 
طور دقیق اعالم شود تا امکان برنامه ریزى تأمین 

آن از منابع مختلف میسر شود. 

تأمین نیاز داخلى، اولویت فوالدمبارکه

مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان گفت: طبق قانون شهردارى ها بیرون گذاشتن 
پســماندها خارج از زمان مقرر به خصوص قراردادن پســماند در جلوى درب منزل 

همسایه ها، تخلف محسوب مى شود و پیگرد قانونى دارد.
مسعود حیدرى ادامه داد: از جمله برنامه هاى شهردارى در این زمینه ارائه تقویم زمانى 

براى حمل پسماندهاى خانگى از درب منازل است.
وى با اشاره به اینکه متأســفانه به تازگى مردم از قراردادن پسماندها خارج از زمان 
تعیین شده توسط عده اى از شهروندان گالیه مند هستند، چرا که با توجه به گرماى 
فصل تابستان مشکالتى را براى شهر و شهروندان ایجاد مى کند، گفت: طبق قانون 
شهردارى ها بیرون گذاشتن پســماندها، خارج از زمان مقرر و تقویم زمانى تعیین 
شده به خصوص قراردادن پسماند در جلوى درب منزل همسایه ها، تخلف محسوب 

مى شود و پیگرد قانونى دارد.
حیدرى تصریح کرد: طبق قانون مدیریت پسماندها، تمام تولید کنندگان پسماندها 
اعم از مردم باید پسماندهاى خود را طبق تقویم زمانبندى مقرر، بیرون قراردهند و در 
غیر اینصورت طبق همین قانون پرونده تخلف آنها به مراجع قضائى ارسال مى شود 

و محکوم به جزاى نقدى خواهند شد.
مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه در هر منطقه فردى مخصوص 
پیگیرى این تخلفات و تشکیل پرونده اســت، افزود: مردم چنانچه در منطقه خود با 

چنین مشکلى رو به رو هستند با شماره 137 تماس بگیرند. 

بیرون گذاشتن زباله،  خارج از زمان مقرر پیگرد قانونى دارد

اصفهان در آستانه سالمندى
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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 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند  مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023000375 مورخ 1396/03/27 خانم صدیقه فقیه امامى 
به شماره شناســنامه 56728 کد ملى 1281664316 صادره از اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 206/20 متر مربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 987- اصلى واقع در 
بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 96/4/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/4/28 م.الف:10614 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان 4/388
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات/هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تایخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- برابر راى شــماره 139660302023000413 مورخ 1396/3/31 آقاى رضا هاشم زاده به شماره 
شناسنامه 53175 کدملى 1281628719 صادره از اصفهان فرزند هاشم بر ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 41/97 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2 فرعى از 2789 – اصلى واقع در بخش 3 ثبت 

اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/4/28 م الف: 10676 صفائى 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/418
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى شــماره 139660302007001364 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت تعاونى روستایى مهران به شناسنامه ملى 10260173717 در یک باب مغازه 
به مساحت 46/90 متر مربع پالك 196 فرعى از 22 اصلى واقع در سودرجان خریدارى از مالک رسمى 
آقاى اسماعیل کریمى سودرجانى محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول96/4/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/4/28 م.الف:291  پور مقدم 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك فالورجان 4/420
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى شــماره139660302007001362 هیات دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت تعاونى روستایى مهران به شناسنامه ملى 10260173717 در یک باب مغازه 
به مساحت40/54 متر مربع پالك 196 فرعى از 22 اصلى واقع در سودرجان خریدارى از مالک رسمى 
آقاى اسماعیل کریمى سودرجانى محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول96/4/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/4/28 م.الف:295  پور مقدم 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك فالورجان 4/421
مزایده

شماره نامه: 9610113757500317 شماره پرونده: 93099837573001105 شماره بایگانى شعبه: 
950016 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950016 
اجرایى جلسه مزایده اى علیه حسن اکبرى له خانم زهرا سلیمانى برگزار مى نماید مشخصات مال مورد 
مزایده حسب نظریه کارشناسى به بشرح ذیل مى باشــد: ملک مذکور یک باب مغازه مى باشد داراى 
مساحت 36/12 مترمربع بوده و داراى ابعاد شماال به طول 6/20 متر با پالك مجاور شرقا به طول 5/82 
متر با پالك مجاور جنوبا به طول 6 متر مجاور با خیابان فارابى و غربا به طول 6/20 متر با پالك مجاور 
محدود گردیده است این مغازه توسط شهردارى علویجه و به اســتناد مجوز  قائم مقامى استاندارى به 
شماره 6407 به آقاى حسن اکبرى فرزند اسداهللا واگذار گردیده است و در شرایط فعلى فاقد سند مالکیت 
است و داراى انشعابات جداگانه مى باشد ســاختمان مذکور با دیوار باربر آجرى و سقف تیرچه و بلوك 
ساخته شده است و درب ورودى آن فلزى است و پوشش کف موزاییک و پوشش دیوارها تا سقف کاشى و 
پوشش سقف سفیدکارى با گچ است با توجه به توضیحات فوق ارزش تمامت عرصه و اعیان و انشعابات 
این مغازه به مبلغ دویســت و سى میلیون ریال برآورد مى گردد و جلســه مزایده در تاریخ 96/5/24 از 
ساعت 9 الى 11 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین 
شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر 
گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به 
همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به 
عهده برنده مزایده مى باشد. م الف: 11591 مدیر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/4/506

مزایده
اجراى احکام شعبه 4 حقوقى اصفهان در پرونده کالســه 961786 له حبیب اله حدادى علیه سیدعلى 
آرش راد به ننشانى اصفهان خیابان نظر شرقى مجتمع مســکونى نیما واحد 14 مقابل کوچه جوهرى 
در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص فروش 5 حبه از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 99 فرعى از 
236 اصلى در تاریخ 96/5/11 ساعت 9 الى 10 صبح در شعبه 4 اجراى احکام حقوقى اصفهان واقع در 
خیابان نیکبخت ساختمان دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 5 
روز قبل از مزایده از ملک واقع در اصفهان ابتداى خیابان نظر شرقى مجتمع مسکونى نیما طبقه سوم با 
کدپستى 66167-81737 بازدید و با واریز ده درصد از قیمت کارشناسى به حساب سپرده دادگسترى 
به شماره 2171290210008 و به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادى 
برنده مزایده مى باشند که باالترین قیمت از کارشناسى را پیشنهاد نمایند. مشخصات ملک: ملک فوق 
یک آپارتمان شمالى با ســه اتاق خواب، حدود مزایده 5 حبه از 72 حبه ششدانگ و با مساحت حدودى 
187/45 مترمربع واقع در طبقه سوم یک مجتمع مســکونى چهار طبقه با قدمت حدودى 23 سال مى 
باشد. با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك – نماى خارجى آجرى و سنگ – دربهاى داخلى چوبى – بدنه 
دیوارها اندود گچ پرداختى نقاشى شــده – کف ها همه پارکت چوبى – دیوارهاى آشپزخانه تا سقف 
کاشى و کابینت MDF، پنجره هاى خارجى آلومینیوم ســاده با شیشه تک جداره – داراى سرویس 
کامل – سیستم گرمایشى موتورخانه مرکزى و رادیاتور و سیستم سرمایشى کولر آبى و داراى انشعابات 
گاز و آب مشترك – تلفن و برق مستقل و داراى پارکینگ و انبارى و آسانسور مى باشد. این آپارتمان به 
شماره ملک فرعى 99 و شماره اصلى 236 و با شماره ثبت 138102 و شماره دفتر امالك 750 و شماره 
صفحه 124 بخش 5 اداره ثبت اصفهان به آدرس باال در حال حاضر متعلق به آقاى سیدعلى آرش راد مى 
باشد. نظریه کارشناسى: با در نظر گرفتن قدمت حدود 23 ساله و قیمت متعارف روز و مساحت اعیانى 
حدود 187/45 مترمربع و در نظر گرفتن کلیه عوامــل موثر در قضیه از قرار هر مترمربع 60,000,000 
ریال و ارزش کل ششدانگ آن بالغ بر 11,247,000,000 ریال(یازده میلیارد  و دویست و چهل و هفت 
میلیون ریال) تعیین و اعالم میگردد. ارزش 5 حبه از 72 حبه ى ششدانگ پالك فوق 846,356,645 

ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 12316 دادورز شعبه 4 اجراى احکام حقوقى اصفهان/4/792
 ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى شهرام ویسى خواهان آقاى حمیدرضا محمدى دادخواستى 
با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 95/96 
ش 9 ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/5/30 ســاعت 6 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 شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم 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: 862 

شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شاهین شهر(مجتمع شماره یک)/4/867
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان رسول نوروزى بوکالت امیر ژیانپور دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از 
زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
حسین میرزایى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد واقع در امیرآباد شهردارى 
امیرآباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 686/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/01 
ســاعت 8 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه 
هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م 

الف:5116 شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد4/878 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مجتبى نساج دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ سى میلیون ریال به طرفیت خوانده 
سجاد قائدى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 362/96 ش ح 2 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/04 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. م الف:5114 شعبه 2 شوراى حل اختالف نجف آباد4/879 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان على یزدانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده ... به طرفیت خوانده ابراهیم فخرى به شوراى 
حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 387/96 ش ح 8 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/01 ساعت 3/45 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5096 

شعبه 8حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 4/880 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجتبى نساج دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده علیرضا حمامى 
چمگردانى به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
364/96 ش ح 3 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/05/29 ساعت ...... تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 

م الف:5102 شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد 4/881 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103731502046 شــماره پرونده: 9609983731500374 شماره بایگانى 
شعبه: 960375 خواهان: مرضیه کاظمى دادخواســتى به طرفیت خواندگان محترم-منصور-بهروز-
على-غالمرضا-مینا-مژگان-ناهید-هما-قربانعلى-کوروش-محمدرضا-محمدحســن-جعفر-
اعظم-اطهر-زهره-زهرا و سکینه همگى مهدیه و سلطنت به خواسته محکومیت خواندگان به حضور 
در دفترخانه اسنادرسمى و تنظیم سند رسمى تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
960375 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/06/22 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب درامور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا 
خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف:5089- شعبه 

5 دادگاه عمومى حقوقى  نجف آباد 4/882
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان نرگس عیســى پره فرزند غالمرضا دادخواســتى به طرفیت خوانده عباس ســخراوى فرزند 
عبدالحسین خواسته ابطال وکالتنامه شــماره 10193 مورخ 1395/12/02 تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 960376 ح 2 ثبت گردیده و وقت رسیدگى 
آن  96/06/08 ساعت 10 تعیین شده است. بعلت مجهول المکان بودن خوانده عباس سخراوى فرزند 
عبدالحسین و درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امورمدنى و دستوردادگاه مراتب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف :5113 شعبه دوم 

دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد4/883
مزایده

 در پرونده کالسه 950224 اجرایى و به موجب دادنامه 0264-95 صادره از شعبه پنجم عمومى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى اسماعیل نامدارى محکوم است به پرداخت 359/150/000 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى  دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 2/500/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
منتخب آقاى مهندس حیدرى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است:   حبه از ششدانگ از یک باب منزل 
مسکونى قدیمى داراى سوابق ثبتى واقع در خ رضائى مرکزى بعداز17شهریور بطرف خ امام کوى گل 
پ54 بمساحت کل 292 مترمربع و داراى مشترکات آب و برق و گاز تمامت حصه خانم شاه وردى که 
ضمن ارزیابى به ارزش 304/444/444 ریال تعیین گردیده اســت. احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/05/21 ساعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرارمى گردد.ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد.م الف :5115مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد 4/884
حصروراثت

 على قوقئى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 73 به شرح دادخواســت به کالسه 390/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدقوقئى نجف آبادى 
بشناسنامه 10988 در تاریخ 95/09/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-على قوقئى نجف آبادى ش ش 73، 2-فاطمه قوقئى نجف آبادى ش ش 
670،  3-حیدرعلى قوقئى نجف آبادى ش ش 989، 4-زهرا قوقئى نجف آبادى ش ش 160، 5-عبداله 
انوارى ش ش 627، (فرزنــدان متوفى) 6-صدیقه خانم قوقئى نجف آبادى ش ش 16550 (همســر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.م الف :5110رئیس شعبه 10 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد4/885 
حصر وراثت

عبدالرضا اسدى باباعربى داراى شناسنامه شماره 666 به شــرح دادخواست به کالسه 385/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى اسدى باباعربى 
بشناســنامه 182 در تاریخ 96/04/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-عبدالرضا اسدى باباعربى ش ش 666، 2-غالمرضا اسدى باباعربى ش 
ش 601،  3-حمیدرضا اسدى باباعربى ش ش 256، 4-علیرضا اسدى باباعربى ش ش 1147، 5-زهرا 
اسدى باباعربى ش ش 441، 6-صدیقه اسدى باباعربى ش ش 4412، 7-فاطمه اسدى باباعربى ش ش 
219، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف:5095 

رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف   نجف آباد 4/886 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:56/96 ش ح 5 شماره دادنامه:96/04/15-628 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: احمدآذرى به نشانى پلیس راه 
خ تفتان 38 سنگبرى میالد کدپستى8519116671 خوانده نادر زارع تالى به نشانى تهران خ ابوذر(فالح) 
84مترى جابراسدى روبروى کوچه شهید حکیمان سنگفروشى زارع بخواسته: ... گردشکار: پس از ارجاع 
به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى 
احمدآذرى بطرفیت نادرزارع تالى به خواسته مطالبه مبلغ دو فقره چک بشماره هاى 1450/462410 
مورخ 95/10/30 به مبلغ چهارمیلیون تومان و چک شماره 1450/462436 مورخ 95/08/30 به مبلغ 
پانزده میلیون تومان بانضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیرتادیه اززمان هاى سررسید لغایت اجراى حکم. 
نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور 
خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى 
مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ جمعًا نوزده 
میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  هشتاد و نه هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و 
خسارت تاخیرتادیه از مورخ سررسید 95/10/30 و 95/08/30 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر 
و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف: 

5107  قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد4/887 
ابالغ راى

شــوراى حل اختــالف شهرســتان نجــف آبــاد کالســه پرونــده:2060/95 ش ح 5 شــماره 
دادنامه:633-96/04/15 مرجع رســیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
احمدآذرى به نشانى پلیس راه خ تفتان 38 ســنگبرى میالد کدپستى8519116671 خوانده نادر زارع 
معروف به على زارع به نشانى تهران خ ابوذر(فالح) 84مترى جابراسدى روبروى کوچه شهید حکیمان 
سنگفروشى زارع بخواسته: ... گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى احمدآذرى بطرفیت نادرزارع معروف به على 
زارع به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان وجه سه فقره چک بشماره هاى 1450/462406/27 
مورخ 95/05/31 و 1450/462441/12 مــورخ 95/09/30 و 1450/462442/49 مورخ 95/10/30 
بانضمام هزینه هاى دادرســى و تاخیرتادیه. نظربه بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى 
بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 
198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و پانزده 
هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ سررسید 95/05/31 و 95/09/30 
و 95/10/30 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى گــردد. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم 
عمومى دادگسترى شهرســتان نجف آباد  مى باشــد.م الف:5106-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد 4/888 
ابالع راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1213/95 ش ح 12 دادنامه 96/04/17-299 
مرجع رسیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: احمد معینى نشانى: گلدشت-خ 
امام بن بست شهید انتشــارى درب آخر خوانده: فرزانه نمازى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه 
وجه سفته به شــماره 0576283 جمعا به مبلغ 14/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
احمد معینى به طرفیت فرزانه نمازى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 

از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاى خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه 
خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 
310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/200/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از 
تاریخ سررسید 95/09/17 (ثبت دادخواست) لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:5104-قاضى  شعبه 8 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد/4/889 
ابالغ راى

کالسه پرونده: 1089/95 شماره دادنامه:102-96/02/11 تاریخ رسیدگى: 96/01/23 مرجع رسیدگى: 
چهارم حقوقى خواهان: روح اله سلیمان پور نجف آبادى با وکالت آقاى پاینده نجف آبادى نشانى: نجف 
آباد خ شیخ بهایى جنوبى مقابل کوچه شماره3 دفتروکالت پاینده. خوانده: یداله نوروز چادگانى نشانى: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه به استناد چک. با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و 
به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى روح اله سلیمانى پور 
با وکالت پاینده به طرفیت یداله نوروز چادگانى به خواسته مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال به استناد 1 
فقره چک بشماره هاى95/08/10-9408/766279-12 بعهده بانک ملى به انضمام خسارات دادرسى 
(ازجمله هزینه دادرسى، و خسارت تاخیر در تادیه) (و حق الوکاله) بدین توضیح که خواهان دردادخواست 
تقدیمى اظهار داشته اســت چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده 
است. و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرســى حضور پیدانکرده و نسبت به خواسته دفاعى 
معمول نداشته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
اصول حاکم بر اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 
198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدورچک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ (95/08/10) چک مذکور تا زمان 
وصول آن که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره 
و ماده اخیر یادشده و قاعده تســبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت 
هزینه دادرســى (800/000) (و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه) درحق خواهان محکوم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضاى 
مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف:5058 قلى زاده 

قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد-4/890 
ابالغ راى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجــف آبــاد کالســه پرونــده:2061/95 ش ح 5 شــماره 
دادنامه:589-96/04/10 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
احمدآذرى به نشانى پلیس راه خ تفتان 38 سنگبرى میالد خوانده نادر زارع به نشانى مجهول المکان 
بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى آقاى احمدآذرى بطرفیت نادرزارع به خواسته 
مطالبه مبلغ هفده میلیون تومــان وجه چکهاى شــماره 1450/462411/12 مورخ 95/11/30 و 
1450/462420/43 مورخ 95/04/31 بانضمــام هزینه هاى دادرســى و تاخیرتادیه. نظربه بقاء 
اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده 
على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى 
مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به مــواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هفده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سیصدوهفتادهزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى 
و خســارت تاخیرتادیه از مورخ 95/11/30 و 95/04/31 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م 

الف:4927-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد4/891 
اجراییه

 شــماره 752/95 به موجب راى شــماره 948 تاریخ 95/12/24 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سیدمنصوراحمدى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و پنجاه و سه هزار 
ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/11/06 لغایت 
اجراى کامل دادنامه و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم له: على اصغر بهارلو فرزند قربانعلى به 
نشانى: گلدشت خ ش بهشتى 1مترى پ14. 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید.  م الف:5112-شعبه 7 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد4/893
ابالغ وقت رسیدگى

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

نمود. م الف:5033 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 4/895 
اجرائیه

 شماره:9610423730400136 شــماره پرونده: 9509983730400794 شماره بایگانى شعبه: 
950806 مشخصات محکوم له: سیدمحموداشرف پور اصفهانى فرزند سیدحسین نشانى: اصفهان-
نجف آباد- خ کشاورز کوى نرگس پ47 مشخصات محکوم علیهم:1.محمدعلى محمدى فرزند على 
به نشانى اصفهان نجف آباد-جاده اصفهان-بعدازجاده قهدریجان-تعمیرگاه ماشین آالت سنگین 
جنب دبیرستان 2.گنجعلى محبى نورالدین وند فرزند على جمعه به نشانى مجهول المکان. محکوم 
به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه غیابى 9509973730401259 
محکوم علیه گنجعلى محبى نورالدین وند محکوم اســت به حضوردریکى از دفاتراسنادرســمى و 
انتقال رسمى کامیون کمپرسى مدل 2009 بشماره انتظامى 774411 ایران23 و محمدى محکوم 
است به پرداخت 5/170/000 ریال هزینه دادرســى درحق محکوم له و 10/000/000 ریال هزینه 
اجرا درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى 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 هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى 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 :5122 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد 4/901 
ابالغ راى

کالســه پرونده: 385/95 تاریخ رســیدگى: 96/01/31 مرجع رسیدگى: شــعبه نهم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: رقیه منجزى نشــانى: یزدانشهر-قســمت اول خ 11 شــرقى –پ11 
کدپ8519764861 خوانده: نعمت اله منجزى نشانى: اهواز-چهارصددستگاه الصافى-بین خ14 
و 15 نامدارى فعال مجهول المکان. خواســته: مطالبه نفقه. گردشــکار:پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دادخواست رقیه منجزى فرزند حسین به طرفیت نعمت اله منجزى فرزند رحم خدا مبنى بر مطالبه 
نفقه ازتاریخ 95/06/01 الى صدورحکم و نفقه حال و آتیه فرزند مشترك باعنایت به کپى سندازدواج 
و کپى شناسنامه علقه زوجیت دائم طرفین و وجود فرزند مشترك محرز و مسلم است خوانده علیرغم 
ابالغ درروزنامه درجلسه شرکت نکرده وعدم دفاع ایشان شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص و 
مستنداً به مواد 1107،111،115،1106 قانون مدنى خوانده را به پرداخت ماهیانه مبلغ سیصدو بیست 
هزارتومان از مورخ 95/06/01 الى 96/01/31 بعنوان نفقه خواهان و مســتنداً به ماده 1199 قانون 
مدنى ماهیانه مبلغ دویست و ده هزارتومان بعنوان نفقه حال و آتیه فرزند مشترك که سالیانه متناسب 
با شاخص بانک مرکزى ازابتداى سال 97 این نفقه افزایش مى یابد درحق خواهان محکوم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى دریکى ازشعب دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:5147-قاضى شوراى 

حل اختالف شعبه نهم نجف آباد4/903 
ابالغیه

 شــماره ابالغنامه: 9610103730303395 شــماره پرونده: 9609983730301092 شــماره 
بایگانى شــعبه: 961098 ابالغ شــونده حقیقى: نعمت الــه منجزى فرزند رحم خــدا به کدملى: 
1880939231 به نشــانى: مجهول المکان. تاریخ حضور: 96/07/25 ســه شنبه ساعت 9 محل 
حضور: نجف آباد. علت حضور: درخصوص دعوى رقیه منجزى بطرفیت شــما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى دراین شعبه حاضرشوید. م الف:5148شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان نجف آباد 

(3حقوقى سابق)4/904 

مزایده
در پرونده کالسه 950560 اجرایى و به موجب دادنامه 1461-95 صادره از شعبه اول حقوقى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى محسن طاهرى فرزند حسینعلى محکوم است به پرداخت 570/096/342 
ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 2/500/000 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس منتخب آقاى حســین پورقیصرى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: سوارى 
سمندســفیدرنگ مدل 1390 تیپ 1700 ال ایکس جلو پنجره شکسته است-سپرجلوشکسته است 
آثارتصادف روى درب عقب چپ-رکاب راست- درب جلو راست-سمت جلو آثارتصادف دارد-تودوزى 
پاره است و امکان آزمایش فنى موتور و گیربکس مقدور نمى باشد که بارزش (16/000/000 تومان) 
شانزده میلیون تومان ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/05/10 
ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شــخصى اســت که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف:5142 مدیراجراى احکام 

شعبه اول حقوقى دادگسترى نجف آباد 4/907 
مزایده اموال منقول

آگهــى مزایــده مــال منقــول شــماره آگهــى: 139603902127000020 شــماره پرونده: 
139404001014000413 به موجب پرونده اجرائى به شــماره بایگانى 9500037 له شرکت گلف 
اجنسى ایران و علیه شرکت حمل و نقل راهور ریل کوثر و غیره، تعداد 368 دستگاه بوژى متعلق به 
شرکت مدیون که قبًال توسط  این اجرا بازداشت و توسط کارشــناس رسمى دادگسترى هربوژى با 
مشخصات فنى، وزن کامل با دوچرخ 5000 کیلوگرم، طول کامل بوژى 300 سانتیمتر، عرض کامل 
بوژى 245 سانتیمتر، قطر چرخ 957 میلى متر، نوع چرخ منوبلوك، تعداد کفش مورد نیاز هر بوژى 4 
عدد نوع کمپوزیت، بارمحورى مجاز هر محور 22/5 تن، فاصله ریل 1435 میلى متر، گردش بوژى 
در شعاع قدس 75 متر، سرعت در حالت بدون بار 120 کیلومتر در ساعت، سرعت در حالت با بار 100 
کیلومتر در ســاعت، فنر مورد اســتفاده 32 عدد نوع مارپیچ (16 عدد فنر مادر و 16 عدد بچه فنر در 
هر بوژى) ساخت کشور چین میباشد که هر دســتگاه بوژى به مبلغ دویست و نود میلیون ریال جمعًا 
تعداد 368 عدد به مبلغ یکصد و شش میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال ارزیابى گردیده است در 
جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 96/05/25 در شعبه اجراى ثبت اسناد 
شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرســد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى 
نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد. مزایده از مبلغ کارشناسى یکصد و 
شش میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادى و به هر کس که 
خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر 25 
جاده شهرضا- اصفهان شهرك صنعتى رازى، بلوار رازى، خیابان نهم انتهاى خ سمت راست کیلومتر 
3 جاده خاکى شرکت واگن ســازى کوثر بازدید به عمل آورند. این آگهى یکنوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار اصفهان در تاریخ 96/4/28 درج و منتشر میشود. م الف: 57 یوسفیان مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى شهرضا/4/940
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان 

هاي فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمان هاي فاقد سند رسمی
برابر راي شماره 139660302007001093 هیات دوم موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان هاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي احمدرضا آقاجانی  فرزندغالمعلی  بشماره شناسنامه 84  
صادره از در یک باب خانه به مساحت 260,83متر مربع پالك 5فرعی از4  اصلی واقع در منصوراباد 
خریداري از مالک رسمی آقاي غالمعلی اقاجانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 260تاریخ انتشارنوبت اول : 1396/4/28تاریخ انتشار 

نوبت دوم:1396/5/12 پور مقدم رییس ثبت اسناد وامالك فالورجان 4/942 
 ابالغ وقت رسیدگى 

پرونــده:  شــماره   9610103760202257 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983761900561 شماره بایگانی شعبه: 960667 تاریخ حضور 96/6/4 
ســاعت حضور: 11 در خصوص شــکایت مهدى ایگانى و خلیل حجازى علیه 
منصور محمدى حاجى وند فرزند رضا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 12512 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 

و میمه(102 جزایى سابق)4/869

ابالغ وقت رسیدگى 
پرونــده:  شــماره   9610103760202252 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983761900131 شماره بایگانی شعبه: 960664 تاریخ حضور 96/6/4 
ســاعت حضور: 10 در خصوص شــکایت امیدعلى صفرى قلعه اخالصى علیه 
آقایان علیرضا کشــاورز و اکبر رضایى  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 12513 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 

و میمه(102 جزایى سابق)4/870
 ابالغ وقت رسیدگى 

پرونــده:  شــماره   9610103760202224 ابالغنامــه:  شــماره 
9609983762100408 شماره بایگانی شعبه: 960654 تاریخ حضور 96/6/4 
ســاعت حضور: 8/30 در خصوص شــکایت عبداالمیر اکرم خان و على اصغر 
مقتدائى و محمد چراغیان علیه داریوش کهکش پور معروف به حیدرى در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 12514 شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه(102 جزایى سابق)4/871

ابالغ وقت رسیدگى 
پرونــده:  شــماره   9610103760202239 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980358400698شماره بایگانی شعبه: 960661 تاریخ حضور 96/6/4 
ساعت حضور: 9/30 در خصوص شکایت رضا هادیان حاجى آبادى و سیدمحسن 
قریشى کهنگى علیه رسول یاقرى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 
حاضر شوید. م الف: 12516 شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه(102 جزایى سابق)4/872

 ابالغ وقت رسیدگى 
پرونــده:  شــماره   9610103760202254 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761802119 شماره بایگانی شعبه: 960665 تاریخ حضور 96/6/4 
ساعت حضور: 10/30 در خصوص شــکایت فریده مهدى پور علیه بهرام جمال 
زاده در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12517 
شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه(102 جزایى سابق)4/873

 ابالغ وقت رسیدگى 
پرونــده:  شــماره   9610103760202236 ابالغنامــه:  شــماره 
9609983761800103 شماره بایگانی شعبه: 960659 تاریخ حضور 96/6/4 
ساعت حضور: 9 در خصوص شکایت حسن جلیلى علیه داریوش کهیش در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 12515 شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه(102 جزایى سابق)4/874

 احضار
شماره نامه: 9610113761900530 شماره پرونده: 9609983761900162 
شماره بایگانى شعبه: 960180 نظر به اینکه در پرونده کالسه شماره 960180 
ب2 ، آقاى محمد زهران(زهرانى) اصفهانى متهم است به تحصیل مال نامشروع و 
خیانت در امانت از طرف این دادسرا تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرســى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار 
آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول 
خواهد شــد. م الف: 787 عابدى بازپرس شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/4/875
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نتایج آخرین بررســى ها از میزان تولیــد نفت ایران در 
ماه هاى اخیر حاکى از آن است که ایران در حال حاضر 
روزانه سه هزار و 800 هزار بشکه نفت تولید مى کند که از 
این میزان روزانه یک میلیون و 500 هزار تا یک میلیون 
و 700 هزار بشکه در پاالیشگاه هاى داخل مصرف و دو 

هزار و 200 هزار بشکه صادر مى شود.
تولید میعانات گازى کشــور نیز در دولت یازدهم روند 
افزایشى قابل توجهى داشته، به طورى که این مقدار در 
سال 1395 نسبت به ابتداى اســتقرار دولت یازدهم در 

حدود 55 درصد رشد نشان مى دهد. 
به طور کلى ایران روزانه 500 تا 700 هزار بشکه میعانات 

گازى صادر مى کند.تولیــد گاز ایران نیز از 800 میلیون 
متر مکعب در روز در شرایط کنونى تا پایان سال به یک 
میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت.حجم گاز موجود 
براى صادرات باید تا  ســال2021 به 365 میلیون متر 
مکعب در روز برسد که از صادرات برترین تولیدکننده گاز 

طبیعى مایع جهان یعنى قطر هم بیشتر است.
میزان صــادرات فرآورده هاى نفتى ایــران در روزهاى 
پایانى ســال 1395 به 450 هزار بشکه در روز رسید که 
یک رقم بى سابقه در ســال هاى اخیر بود و کشورهاى 
مختلفى از سرتاســر دنیا، از جمله کشــورهاى اروپایى 

میزبان این محصوالت بودند.

رئیس اتحادیــه صنایع هوایى و فضایــى ایران گفت: 
اگر در سال هاى گذشــته به جاى مطرح کردن بحث 
ساخت هواپیماى 150 نفره، از ساخت هواپیماهاى 20 
نفره حمایت مى شد، اآلن ایرتاکسى در فرودگاه هاى 

کوچک فعال بود.
مسعود قاسمى درباره ســاخت هواپیما در داخل اظهار 
داشــت: من اعتقادى به طراحى و ســاخت هواپیماى 
بزرگ در داخل ندارم بیشــتر اعضــاى اتحادیه صنایع 
هوایى و فضایــى ایران نیز با من همراه هســتند. قرار 
نیست از اول چرخ را اختراع کنیم و با هزینه زیاد بعد از 
سال ها به جایى برسیم که االن دنیا رسیده است. وقتى 

هواپیما تولید مى شود دیگر نیازى به ساخت هواپیما در 
داخل کشور نیست.

رئیس اتحادیــه صنایع هوایى و فضایــى ایران افزود: 
مى توانیم با انتقال تکنولوژى به داخل و از قطعه سازى 
شروع کنیم و ســپس درصدى از تولیدات شرکت هاى 
معــروف مانند ایربــاس و بویینــگ را در داخل انجام 
دهیم و پــس از آن بتوانیم در طوالنــى مدت به یک 
هواپیماســاز تبدیل شــویم. همان کارى که چینى ها 
کردند؛ ابتدا قطعه ساز ایرباس شــدند و در حال حاضر 
هواپیماى ایرباس راتحت لیسانس فرانسه در چین تولید 

مى کنند.

امکان ساخت 
هواپیماى 20نفره در کشور 

روزانه چقدر نفت وگاز 
صادر مى کنیم؟

انتشارآمار چک هاى برگشتى
بانک مرکــزى با تأکید بــر اینکه آمــار چک هاى 
برگشتى به صورت ماهانه منتشر مى شود، اعالم کرد: 
آمار چک هاى مبادله اى مربوط به کل کشور از فروردین 
ماه امســال در پایگاه اطالع رســانى این بانک منتشر 

شده است.

 سونامى تشدید رکود تورم 
در راه است؟!

یک کارشــناس نظام بانکدارى گفت: اگر بانک ها زیر 
بار کاهش نرخ سود نروند، نقدینگى در بازار رها شده و 
سونامى افزایش رکود و تورم درجامعه به راه خواهد افتاد.

بیژن عبدى درباره احتمال کاهش نرخ سود بانکى اظهار 
داشت: در حال حاضر شبکه بانکى دچار یک تناقض شده 
و این موضوع از اینجا ناشى مى شود که حجم نقدینگى 
که توسط این شبکه طى این ســال ها ایجاد شده با در 

آمدهاى ارزى و تولید ملى و داخلى ارتباط منطقى ندارد.
  وى افــزود: تولیــد ناخالص داخلى طى چهار ســال 
گذشــته منفى بوده و رشد زیادى نداشــته است. البته 
جز ســال گذشــته که اعالم کردند نرخ رشد افزایش 
یافته که بســیارى نیز، علت این امــر را فروش نفت

 مى دانستند.
 عبدى بیان داشــت: با این حال چون این روزها درآمد 
ناشى از صادرات نفت کاهش یافته و فروش آن 45 تا 50 
دالر بوده بنابراین درآمد ارزى ناشى از فروش نفت تقریبًا 

ثابت محسوب مى شود.
 وى با بیان اینکه حجم نقدینگى ســه برابر شده است، 
افزود: اگر این میزان نقدینگى رها شــود مى تواند یک 
سونامى تورمى در کشور ایجاد کند که هم روى دالر، هم 

کاال،زمین، مسکن و ... تأثیر منفى مى گذارد.

هر دقیقه مکالمه 
براى تان چقدر تمام مى شود؟

تعرفه مکالمه در اپراتورهاى ایرانسل و رایتل تغییر کرده 
است و در حال حاضر تعرفه مکالمه براى هر دقیقه از 299 
ریال تا 937 ریال است که در میان آن رایتل ارزان ترین و 

همراه اول گران ترین تعرفه مکالمه را دارد.
شــرکت ایرانســل نیزمدتى قبــل تعرفــه مکالمه 
سیمکارت هاى دایمى را براى تماس هاى درون و برون 
شبکه به 333 ریال کاهش داد. همچنین اپراتور رایتل نیز 
تعرفه مکالمه براى سیمکارت هاى دایمى را براى تماس 
درون و برون شــبکه به 299 ریال کاهش داد و در حال 
حاضر کمترین تعرفه مکالمه تماس داخل و برون شبکه 

سیمکارت را دارد.
تماس ســیمکارت هاى دایمى همــراه اول به همراه 
اول و تلفن ثابت برابــر با 570 ریال بــراى هر دقیقه، 
ســیمکارت هاى دایمى همراه اول به ایرانسل و رایتل 
برابر با 625 ریال براى هر دقیقه و تماس سیمکارت هاى 
اعتبارى همــراه اول به همراه اول و تلفــن ثابت برابر 
با 670 ریال بــراى هر دقیقه اســت. همچنین تماس 
سیمکارت هاى دایمى ایرانسل به ایرانسل، همراه اول، 
رایتل و تلفن ثابت برابر با 333 ریــال براى هر دقیقه و 
تماس ســیمکارت هاى اعتبارى ایرانسل به ایرانسل 
برابر با 669 ریال براى هر دقیقه است. همچنین تماس 
سیمکارت هاى اعتبارى ایرانسل به تلفن ثابت برابر با 799 

ریال براى هر دقیقه مى باشد.

 اجراى طرح توزیع سوخت 
بر اساس پیمایش 

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده هاى نفتى ایران گفت: 
به دلیل برخى سوء استفاده ها و قاچاق گازوئیل از طریق 
سوختگیرى با کارت، به زودى طرح جامع توزیع سوخت 

بر اساس پیمایش انجام خواهد شد.
منصور ریاحــى با بیان اینکه سیاســت هاى راهبردى 
طرح جامع توزیع ســوخت بر اساس پیمایش در دستور 
کار قرار گرفته است، گفت: اجراى این برنامه به نحوى 
اســت که دیگر با کارت سوخت،  ســوختگیرى انجام 
نشــود  چرا که با این روش کارت ها جا به جا مى شد و 
سوء اســتفاده هاى زیادى صورت مى گرفت و در این 
طرح خودرو طبق عملکرد و پیمایش راه ، سهمیه سوخت 

دریافت خواهد کرد.
ریاحى تصریح کرد: در این طرح، بر روى تمام خودروها 
سامانه (GPS) توسط سازمان راهدارى نصب شده و 
به راحتى اطالعات عملکرد خودرو مشخص است و بر 
این اساس سهمیه تخصیصى طبق پیمایش، محاسبه 

و داده خواهد شد.

ویترین

بخشودگى ســود تســهیالت پرونده هاى با مانده 
اصل بدهى حداکثــر 400میلیون ریــال به بانک 
هاى عامل ابــالغ شــد. در مراحل قبلــى اجراى 
این طرح 380 هــزار و 443 پرونــده تعیین تکلیف

 شده بود.
این بخشودگى صرفًا مشمول بدهکاران بانک هاى 
ملى ایران، سپه، کشاورزى، تجارت، صادرات ایران، 

ملت و رفاه کارگران است.

بخشودگى سود تسهیالت پرونده هاى با مانده اصل 
بدهى حداکثر 400میلیون ریال، صرفًا براى «مانده 
مطالبات تســهیالت اعطایى یارانه اى مورد حمایت 
دولت، حوادث غیرمترقبه و مســکن روســتایى» و 
«مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشى از 
حوادث غیرمترقبه به بانک هاى عامل ابالغ شده و بر 
این اساس، این بانک ها باید حداکثر تا تاریخ 31 مرداد 

1396 اقدام کنند. 

رئیس اتحادیه طال و جواهر از رصــد و نمونه بردارى از 
طالفروشــى ها خبرداد و گفت:  تمــام طالهایى که در 
کشور تولید مى شود 18 عیار اســت و تولید طالى 14 

عیار نداریم.
محمد کشتى آراى درباره اخبارى مبنى بر فروش طالى 
تقلبى و 14 عیار در بازار گفت:  تمام طالهایى که در ایران 
تولید مى شود و به فروش مى رسند 18 عیار و به باالست 

و تولید طالى 14 عیار به هیچ عنوان انجام نمى شود.  
وى با اشاره به اینکه طالى 14 عیار در برخى از کشورها 
تولید و خرید و فروش و به رســمیت شناخته مى شود، 
تصریح کرد: ممکن است که مســافرى از کشورهاى 
دیگر چنین طالیى را خریدارى کرده و به طالفروشــى 
فروخته باشــد اما به صورت عام، فــروش این نوع طال 

انجام نمى شود.
وى خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد و بازرسین اتحادیه 
طال و جواهر مرتباً نمونه بردارى هایى از طالفروشى هاى 
سطح بازار انجام مى دهند و چنین مواردى وجود ندارد و 

تکذیب مى شود.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
با تأییــد بر اینکه وضــع امنیت شــغلى کارگران و 
قراردادهاى موقت کار نامطلوب است، گفت: باالى 
90 درصد از قراردادهاى کارگران موقت یک ماهه، 

دو ماهه و سه ماهه است.
خدایى با بیان اینکه امنیت شــغلى پاشــنه آشیل و 
دغدغه اصلى جامعه کارگرى اســت، اظهار داشت: 
در دهه 70 شــاهد ظهور عناوینى با عنوان مشاغل 
نیمه وقت بعضًا با قرارداد پــاره وقت بودیم تا جایى 
که امســال بیش از 95 درصد قراردادها به صورت 
پاره وقت تنظیم مى شود و همین امر بر کیفیت کار 

کارگران تأثیر منفى گذاشته است.
وى با بیان اینکه کارگران از ابزارهاى حمایت کّمى 
برخوردار هســتند، افزود: ما به دنبال تعیین ســقف 
قرارداد و جلوگیرى از سوء اســتفاده از این قراردادها 

هستیم.
خدایى در ادامه گفت: وضعیف فعلى جامعه کارگرى 
مطلوب ارزیابى نمى شود، قراردادها عمدتاً یک و سه 
ماهه سفید امضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه 
لغو قرارداد زیر یکساله را تعریف کرده بود که براساس 

آن هرگونه قراردادى زیر یکسال عمًال ممنوع اعالم 
شده بوده که متأسفانه خود وزارت تعاون این بخشنامه 

را یکطرفه لغو کرد.
وى گفت: تهدید امنیت شــغلى کارگــران موجب 
کاهش بهره ورى نیروى کار و نیز بهره ورى اقتصاد 

کشور است.
خدایى افزود: سیاست قطعى  وزارت کار پایان دادن 
به این وضع و سر و سامان دادن قراردادهاى موقت 

کار است.

بهره بانکى و فریز شــدن ســرمایه، دو عامل مهم در 
آشــفتگى مالى امروز صنعت خودروسازى است که به 
گفته دبیر انجمن قطعه ســازان خــودرو تنها راه برون 
رفت از این بحران، آزاد شدن بخشى از سرمایه ده هزار 

میلیاردى فریز شده در بانکهاست.
محبى نژاد با اشاره به ســرمایه ده هزار میلیاردى فریز 
شــده در بانک ها گفت: این مبلغ ســرمایه در گردش 
خودروســازى بنا به توصیه دولتمردان فریز شده است، 
البته کل طلب ما بیش از این میزان است، این مبلغ اصل 
طلب بدون سود بانکى است که با توجه به بهره بانکى 

عمًال جریمه آن بر دوش قطعه سازان افتاده است.
وى افزود: متأسفانه ســرمایه گذارى ثابت براى توسعه 
زیرساخت ها در این عرصه بسیار مهم است که کمتر به 

آن توجه شده است.
محبى نژاد مشکل اصلى خودروســازان را در دو مورد 
جستجو کرد و گفت: در حال حاضر خودروسازان دچار 
کمبود منابع مالى هستند که بخشى به دلیل فریز شدن 

سرمایه و بخش دیگرى هم به دلیل بهره بانکى است 
که رشد آن روزانه است.

وى گفت: مدیران صنعت خودروى ســازى ما به دلیل 
بحران مالى دچار آشفتگى شده اند.

وى با رد قانون مصوب چهار ماهه براى دریافت بدهى 
هاى بانکى گفــت: قانونى براى وصــول مطالبات در 
مدت چهار ماه وجــود ندارد، این درحالى اســت که تا 
پیش از این قطعه ســازان در مدت یک ماه بدهى خود 
را وصول مــى کردند اما بــا وقوع بحــران نقدینگى، 
شــرایط بازار ملتهب شــد و شــد آن چیزى که امرو

ز مى بینید.
دبیر انجمن قطعه ســازان خودرو با انتقاد از اینکه چرا 
خودروسازان به تعهدات خود عمل نمى کنند، افزود: در 
حال حاضر گردش نقدینگى در صنعت خودروسازى دچار 
اختالل است که براى خروج از این بحران باید بخشى از 
این مبالغ مالى که در بانک ها فریز شده است به چرخه 

تولید بازگردد.

وى با اشاره به عوامل مؤثر در بازار صنعت خودروسازى 
گفت: نرخ ارز، تورم، تعرفه واردات و بهره بانکى عوامل 
تأثیرگــذار در صنعت خودرو اســت، حــال زمانى که 
خودروسازان با نرخ بهره باال روبه رو هستند چطور مى 

توانند به رقابت با رقباى خارجى فکر کنند.
وى گفت: بحث قیمتگذارى خــودرو که در دولت دهم 
بنیانگذارى شد، نتیجه اى جز بدهى شش هزار و 500 

میلیارد تومانى خودروسازان به بانک ها نداشت.
وى مشــکل دیگر را عدم رشــد دانش فنى در صنعت 
خودروسازى عنوان کرد و افزود: عدم سرمایه گذارى در 
خرید دانش فنى در تمامى سطوح موجب شده است تا با 

استانداردهاى روز فاصله داشته باشیم.
وى گفت: زمانى که ماشــین آالت و دانش فنى به روز 
نشود به دنبال آن هزینه هاى تولید باال مى رود در نتیجه 
صنعت براى جبران کاهش نقدینگى به ســراغ خرید 
ماشین آالت دست دوم حرکت مى کند که نتیجه اى جز 

رشد هزینه هاى تولید ندارد.

رئیس ســازمان امور مالیاتى با بیــان اینکه تاکنون 
30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتى شناســایى شده 
اســت، اذعان داشت: بر این اســاس باید با استفاده 
از ابزارهاى نوین و تعامالت بیشــتر این میزان را به 

حداقل برسانیم.
کامل تقوى نژاد اظهار داشت: در حال حاضر 50 درصد 
درآمدهاى دولت از طریق مالیات تأمین مى شود و آثار 

مثبت آن در بودجه جارى کشور مشهود است.
وى ادامه داد: تکمیل طرح جامع نظام مالیاتى، شامل 
اصالح قانون مالیات هاى مستقیم، تسهیل دسترسى 
به آمار و اطالعات مالى و مالیات بر ارزش افزوده از 

مهمترین این اقدامات بود.
تقوى نژاد با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان قصد نداریم 
مالیات غیرمنطقى دریافت کنیم، افزود: سازمان امور 

مالیاتى تمام تــالش خود را بــراى دریافت تعاملى 
مالیات به کار برده است،  بر این اساس هدف سازمان 
امور مالیاتى این است که مالیات شرکت هاى متوسط 

و کوچک کامًال تعاملى دریافت شود.

خودروسازان در باتالق
10هزار میلیارد تومان پول صنعت خودرو فریز شد

آمار وحشتناك وزارت تعاون از قراردادهاى موقت

90درصد قرارداد کارگران یک تا 3 ماهه است

30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتى داریم

 حق کمیسیون مشاوران امالك
 چگونه محاسبه مى شود؟

ابالغ بخشودگى سود تسهیالت
 تا سقف 40 میلیون تومان 

با توجه به رونق معامالت بازار مسکن در زمینه رهن 
و اجاره مسکن، دریافت کمیســیون معامله یکى از 
جاافتاده ترین موضوعات در بنگاه هاى مشاوره امالك 
به شــمار مى آید که رقم آن با توجه به مصوبه صنف 

مشاورین امالك تعیین مى شود.
از ســال گذشــته هر معامله خرید و فروشى که در 
دفتر مشــاوران امالك به ثبت برسد، تا سقف 500 
میلیون تومان مشــمول 0/5 درصد کمیسیون از هر 
طرف معامله است (خریدار و فروشنده هر کدام نیم 
درصد)، پس از آن بسته به ارزش ملک مورد معامله در

 رقم هاى باالتر از 500 میلیون، نسبت به مازاد ارزش 
مورد معامله 0/25 درصد به کمیسیون طرفین معامله 

افزوده خواهد شد.
براى مثــال اگــر ارزش یک معاملــه 800 میلیون 
تومان باشــد، هر طرف معامله بــراى 500 میلیون 
اولیه باید نیم درصد کمیســیون به بنگاه ها بپردازند 
که این رقم معادل دو میلیــون و 500 هزار تومان و 

پس از آن کمیســیون 300 میلیون تومان باقیمانده 
براساس 0/25درصد محاسبه مى شــود که معادل
 750 هزارتومان خواهد شد که به این رقم بر حسب 
قانون پرداخت مالیات بر ارزش افــزوده، هر طرف 
معامله باید 9 درصد ارزش کمیسیون معامله را هم به 
بنگاه مشاوره امالك عالوه بر کل کمیسیون پرداخت 
کنند. با وجود این، در یک معامله ملک به ارزش 800 
میلیون تومان هر طرف معامله باید سه میلیون و 542 

هزار و 500 تومان کمیسیون پرداخت کنند.
این در حالى است که محاســبه فرمول کمیسیون 
بنگاه هاى مشــاورین امالك براساس ارزش ملک 
تعیین مى شــود به این شــکل که یک چهارم اجاره 
نوشــته شــده در قرارداد بین موجر ومستأجر مبلغ 
کمیسیون است که این رقم براى خانه هاى اجاره اى 
یک چهارم مبلغ اجاره خانه و براى امالك رهنى هر 
یک میلیون معادل 30 هزار تومان خواهد بود و نرخ 

کمیسیون بر این اساس تعیین مى شود.

طالى 14عیار نخرید؛  
تقلبى است

رئیس انجمن صنفى صنعــت تایربا بیان این که میزان 
نیاز داخلى تایر بیش از 6 میلیون حلقه است، گفت: یکى 
از مشکالت صنعت تایر ایران واردات بى رویه و قاچاق 
تایر است که به این صنعت در ایران آسیب رسانده است.

محمدرضا گنجى اظهار کرد:صنعت الســتیک سازى 
در ســال 95 حدود 8 درصد افزایش تولید داشــته و در 
سه ماهه سال 96 نیز نسبت مشابه سال قبل28 درصد 
رشد داشته است. در بخش واردات نیز در سال 93 حدود 
153 هزار تن تایر به ارزش 577 میلیون دالر وارد کشور 

شده است.
گنجى گفت: میزان نیاز داخلى تایــر بیش از 6 میلیون 
حلقه است که سعى شده در بخش الستیک سازى این 

نیاز را تامین شود.
رئیــس انجمن صنفــى صنعت تایــر با بیــان اینکه

 الستیک هاى وارداتى الســتیک هاى با سایز خاص 
هستند افزود: در سال گذشته حدود 240هزار تن تولید 
داشتیم و امسال به 260 هزار تن خواهیم رسید و با این 
رقم نیاز داخــل را تامین کرده و باید بــراى بازاریابى و 

صادرات اقدام کنیم.
 

مدیرعامل شرکت مخابرات درباره طرح وزارت ارتباطات 
براى فروش اینترنــت نامحدود که مخالف سیاســت 
مخابرات براى سوق دادن مشترکان نامحدود به حجمى 
است، گفت: مدل جدید فروش اینترنت نامحدود کامًال 

نامحدود نیست بلکه طبق مصرف، منصفانه خواهد بود.
رسول سرائیان در واکنش به اینکه طرح وزارت ارتباطات 
براى توقف فروش اینترنت حجمى مخالف سیاســت 
مخابرات براى سوق دادن مشترکان نامحدود به حجمى 
است، گفت: مشکل سرویس هاى نامحدود بسته بودن 
سرعت روى 128 کیلوبیت در ثانیه است که 128 به درد 

کسى نمى خورد و باعث ناراحتى است. 

وى ادامه داد: مشــترکان نامحدود را حذف و به بسته ها 
منتقل مى کنیم.وى خاطر نشان کرد: مدل جدید مدنظر 
فروش اینترنت نامحدود نیز نامحدود کامل نیست بلکه 

معیار مصرف منصفانه است. 

 طرح فروش اینترنت نامحدود واقعاً نامحدود نیست!

رئیس انجمن صنفى صنعت تایر مطرح کرد

بریده شدن نفس تایر ایرانى با واردات بى رویه
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بدانید اى بنــدگان خدا! که خداوند شــما را بیهــوده نیافرید و 
بى سرپرســت رها نکرد. از میزان نعمت بر شما آگاه و اندازه 
نیکى هاى خود بر شما را مى داند. از خدا درخواست پیروزى و 
رستگارى کنید، از او بخواهید و عطاى او را درخواست کنید، 
که میان او و شــما پرده و مانعى نیست و درى به روى شما بسته 

موال على (ع)نمى گردد.

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول
شهردارى طرق رود در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 96/1629 مورخ 96/3/28 شوراى محترم اسالمى 
شهر جهت تامین نیروى خدماتى خود جهت مشاغل تنظیف معابر و جمع آورى و حمل زباله – نگهدارى و 
توسعه فضاى سبز در حد حجم کارى حداکثر 10 نفر نیروى کارگرى به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل 

واگذار نماید: 
1- پیمانکار مى بایستى داراى ظرفیت کارى و نیز صالحیت فنى توان مالى جهت پرداخت ضمانتهاى معتبر 

بانکى را داشته باشد.
2- متقاضیان واجد شرایط مى توانند تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 96/05/02 به واحد خدمات شهرى 

شهردارى طرق رود مراجعه و نسبت به دریافت فرم مناقصه و مشخصات کار اخذ نماید.
3- سپرده ضمانت شرکت در مناقصه مبلغ 5٪ مبلغ پیشنهادى ساالنه به صورت ضمانت نامه بانکى در وجه 
شهردارى طرق رود یا واریز وجه نقد به حساب سپرده جارى شماره 0104629754001 نزد بانک صادرات 

بنام شهردارى طرق رود.
4- سوابق کارى و مستندات شرکت شامل اساسنامه، آخرین تغییرات هیئت مدیره و صاحبان امضاء به 
همراه اصل ضمانت نامه بانکى یا فیش سپرده در پاکت الف به همراه نامه سربرگ دار شرکت جهت معرفى 

نماینده و اعالم شماره حساب بانک ملى شرکت ارائه شود.
5- متقاضیان باید پیشنهادات خود را بر اساس آنالیز قیمت حجم کارى(حقوق و مزایاى کامل سال 96) 
برحسب 8 نفر نیروى کارگرى در هر ماه تا پایان وقت ادارى روز شنبه 96/05/07 به طور جداگانه در برگ 
پیشــنهاد قیمت درج و بدون قلم خوردگى در پاکت(ب) قرار داده و ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه 

شهردارى طرق رود تحویل و رسید دریافت نمایند.
6- پیشنهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.

7- پیشنهادات رسیده در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 96/05/08 در کمیسیونى که بدین منظور در دفتر 
کار آقاى شهردار تشکیل مى گردد رسیدگى و پس از بررسى مدارك ارسال شده نتیجه اعالم میگردد.

8- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
9- به پیشنهاداتى که قبل از موعد مقرر اعالم شده در شرایط آگهى برسد یا مخدوش یا بدون سپرده باشد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهردارى باقى خواهد ماند چنانچه نفر اول 
از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى ظرف یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او 
 به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد 

نشود سپرده او به نفع شهردارى ضبط و کمیسیون مجددا تصمیم گیرى خواهد نمود.
11- کسورات قانونى اعم از بیمه، مالیات، بعهده پیمانکار مى باشد که از صورت وضعیت کسر خواهد گردید.

12- کلیه هزینه هاى متعلقه شامل آگهى روزنامه و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

چاپ دوم

على منتظرالقائم – شهردار طرق رود

امشــب شــب شــهادت صــادق آل 
 پیامبــر(ع) است.شــبى کــه خورشــید مدینه 
دانــش، چهره فــروزاِن اهــل بیــت(ع) و وارِث 

علــوِم رســالت، بــه خــوِن دل نشســت...
ــوز  ــهادت جانس ــالروز ش ــیدن س فرارس

رئیــس مذهــب شــیعه، امــام جعفــر 
ــه عمــوم مســلمانان  صــادق(ع) را ب

و پیــروان مکتــب آن حضــرت 
ــم. ــى کنی ــرض م تســلیت ع

روابط عمومى شهردارى روابط عمومى شهردارى 
و شوراى اسالمى و شوراى اسالمى 
شهر جوزدانشهر جوزدان

فــرا رســیدن ســالروز شــهادت جانســوز  فــرا رســیدن ســالروز شــهادت جانســوز  
ــه،  ــمانى مدین ــرد آس ــه، ، م ــمانى مدین ــرد آس ــادق (ع)(ع)، م ــام ص ــادق ام ــام ص ام
چشــمه جــود و ســخاوت، کــوه حلــم و چشــمه جــود و ســخاوت، کــوه حلــم و 
ــاى  ــر و دری ــالص و صب ــارى، تجســم اخ ــاى بردب ــر و دری ــالص و صب ــارى، تجســم اخ بردب

عمیــق علــوم لدنــى را بــه تمامــى عمیــق علــوم لدنــى را بــه تمامــى 
مســلمانان علــى الخصوص عاشــقان و مســلمانان علــى الخصوص عاشــقان و 

پیروان  راســتین آن حضرت تســلیت پیروان  راســتین آن حضرت تســلیت 
ــم. ــى کنی ــرض م ــم.ع ــى کنی ــرض م ع

روابط عمومى شهردارى روابط عمومى شهردارى 
و شوراى اسالمى و شوراى اسالمى 
شهرتودشکشهرتودشک

ــوم اســت و «بقیــع»  ــان مظل ــه» همچن «مدین
مظلــوم تر، رنجنامه نانوشــته شــیعه بــر خاك و 

ــر از هر  ــر(ع)، گویات ســنگ مزار صادق آل پیامب
زمان به ِشــْکوه و شــهادت ایســتاده اســت.
ــادق آل  ــوز ص ــهادت جانس ــیدن ش فرارس

عبــا(ع)، رهبــر مذهــب تشــیع را بــه همــه 
روابط عمومى شهردارى روابط عمومى شهردارى مسلمانان تسلیت عرض مى کنیم.

و شوراى اسالمى و شوراى اسالمى 
شهرمبارکهشهرمبارکه

صداى گریه مى آید! صداى ضجه فرشتگان!
ــو خورشــیدى  ــاره، در خــاك ت بقیــع امشــب دوب
ــه آســمان خواهــد  خواهــد دمیــد و ســتاره  اى ب

ــتافت... ش
شــهادت جانگــداز رئیــس مذهــب تشــیع، 

ــت  ــمان امام ــاك آس ــر تابن ــمین اخت شش
و والیــت حضــرت امــام صــادق(ع ) را بــه 

عمــوم مســلمانان جهــان، تعزیــت و 
تسلیت مى گوییم.

روابط عمومى شهردارى روابط عمومى شهردارى 
و شوراى اسالمى و شوراى اسالمى 
فوالد شهرفوالد شهر

جان عاشقان و شیفتگان قرآن ناطق در آتشى از جان عاشقان و شیفتگان قرآن ناطق در آتشى از 
ماتم مى سوزد و شراره اش دنیا را مى سوزاند. ماتم مى سوزد و شراره اش دنیا را مى سوزاند. 
هق هق گریه، رخصت تسلیت گویى نمى دهد هق هق گریه، رخصت تسلیت گویى نمى دهد 

و طاقت شانه ها را مى گیرد. غم جانکاه و طاقت شانه ها را مى گیرد. غم جانکاه 
شهادت امام جعفرصادقشهادت امام جعفرصادق(ع)(ع) را بر دل  را بر دل 
مجروح عاشقان تسلیت مى گوییم.مجروح عاشقان تسلیت مى گوییم.

نامش را با افتخار به دل هاى غریبمان نامش را با افتخار به دل هاى غریبمان 
مى سپاریم تا یادش آرامبخش مى سپاریم تا یادش آرامبخش 

سینه هاى بى تابمان باشد.سینه هاى بى تابمان باشد.
روابط عمومى شهردارى روابط عمومى شهردارى 
و شوراى اسالمى و شوراى اسالمى 
شهر قهدریجانشهر قهدریجان

اندیشــه تشــیع در پلــه ششــم، تاریــخ را بــه ماتم اندیشــه تشــیع در پلــه ششــم، تاریــخ را بــه ماتم 
مــى  خواند؛ ماتــِم چشــمه جوشــان کالم شــیعه، مــى  خواند؛ ماتــِم چشــمه جوشــان کالم شــیعه، 
ماتــم خزانــه  دار علم علــىماتــم خزانــه  دار علم علــى(ع)(ع)، فاتــح قله  هــاى بلند ، فاتــح قله  هــاى بلند 

ــزرگ پدر. ــدى، وارث ب ــزرگ پدر.دانــش خداون ــدى، وارث ب دانــش خداون
ســالروز شــهادت جانســوز رئیس مکتب تشــیع، ســالروز شــهادت جانســوز رئیس مکتب تشــیع، 

ــاك آســمان امامــت و  ــر تابن ــاك آســمان امامــت و ششــمین اخت ــر تابن ششــمین اخت
والیت حضــرت امــام جعفرصادق را تســلیت والیت حضــرت امــام جعفرصادق را تســلیت 

عــرض مــى نماییــم.عــرض مــى نماییــم.
روابط عمومى شهردارى روابط عمومى شهردارى 
و شوراى اسالمى و شوراى اسالمى 
شهر نایینشهر نایین

ــزاى  ــوش ع ــیه  پ ــاد دل، س ــب آب ــب غری امش
ــى  ــمان بغض ــوى آس ــر گل توســت. امشــب ب
ســخت بــر جــاى مانــده، امشــب ابرهــا صیحــه 
مــى  زننــد، زمیــن بر خــود مــى  لــرزد و ضجــه  هایى 

ــه را از هــم مــى  پاشــد. ــان مدین غریــب بنی
فرارســیدن ســالروز شــهادت مظلومانــه 
قــرآن ناطــق، امــام جعفرصــادق (ع) را 

ــه عاشــقان راســتین آن امــام همــام  ب
تسلیت عرض مى نماییم.

روابط عمومى شهردارى روابط عمومى شهردارى 
و شوراى اسالمى و شوراى اسالمى 
شهر آران وبیدگلشهر آران وبیدگل

همین تربت پاك شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفاى آزادگان خواهد بود.
امام خمینى(ره )

 على مسعودى  على مسعودى ––    شهردار الیبید    شهردار الیبید
حسین کریمى حسین کریمى   -- رئیس شوراى اسالمى شهر الیبید رئیس شوراى اسالمى شهر الیبید

در ایام سوگوارى امام جعفر صادق(ع) فضاى شهر الیبید با حضور مردان ایمان، ایثار، مردانگى و فداکارى عطرآگین شده 
است. الله هایى از تبار ع شق، شور و شعور از جنس عاشوراییان. ستاره هایى که با گمنامى نامشان به عرش رسید و زندگان 
جاوید تاریخ شدند. این راست قامتان همیشه جاوید تاریخ ما را به میهمانى فرا مى خوانند. امید است با حضور حماسى 

و کم نظیر در استقبال، وداع و تشییع پیکر مطهر و آسمانى شهداى گمنام قدردان فداکاریها و رشادت هاى آنان باشیم.
زمان: جمعه مورخ 96/04/30 رأس ساعت 8 صبح

مکان: شهر الیبید – میدان جمهورى اسالمى – مقابل مسجدالمهدى(عج)
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سپاهان و ذوب آهن به آسیا مى روند؟سپاهان و ذوب آهن به آسیا مى روند؟
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فراخوان ارزیابى کیفى و مناقصات عمومى
شماره 96/15

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات، به 
منظور شناسایى و انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام خدمات نگهدارى و پشتیبانى فنى تأسیسات مراکز 
زیرساخت استان اصفهان، نسبت به ارزیابى کیفى مناقصه گران اقدام و سپس پاکات پیشنهادى مناقصه گرانى که 
حائز حداقل امتیاز در ارزیابى کیفى شده اند، را باز نماید. لذا از کلیه شرکت هاى متقاضى مجرب مرتبط با موضوع 
فوق الذکر دعوت مى شود بر اساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابى 

کیفى و مناقصه اقدام نمایند.
1- گواهى نامه صالحیت: شرکت کنندگان در مناقصه مى بایســت همزمان داراى گواهى معتبر(حداقل پایه 5 
تاسیسات و تجهیزات یا حداقل پایه 4 ساختمان و ابنیه) از سازمان برنامه و بودجه کشور و مجوز صالحیت کار از 

وزارت کار و امور اجتماعى باشند.
2- بهاى فروش اسناد: مبلغ 2,000,000 ریال (دو میلیون ریال) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده مى باشد که 
باید توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000 شرکت ارتباطات زیرساخت نزد بانک  ملی شعبه مخابرات 

واریز و اصل فیش را به همراه معرفینامه جهت دریافت اسناد تحویل نمایند.
3- محل دریافت و تحویل اسناد:

الف- محل دریافت اسناد(فروش اسناد): تهران- خیابان دکتر شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- روبروي 
خیابان شهید قندي ورودي 17 - ساختمان مرکزى شرکت ارتباطات زیرساخت- طبقه همکف- واحد فروش اسناد 
مناقصه و اداره کل ارتباطات زیر ساخت استان اصفهان به آدرس: اصفهان، میدان امام حسین(ع)، ابتداى خیابان 

شهید بهشتى نژاد، تلفن: 32220314 و 32242882
ب- محل تحویل اسناد: صرفاً در تهران به نشانى فوق الذکر

4- زمان و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهى تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 96/5/3
5- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 96/5/17

6- محل و زمان بازگشایى پاکات ارزیابى کیفى: ساعت 9 صبح روز چهارشــنبه مورخ 96/5/18 در محل امور 
هماهنگى کمیسیون معامالت واقع در طبقه 15 ساختمان مرکزى شرکت ارتباطات زیرساخت.

7- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه انجام خدمات نگهدارى 
و پشتیبانى فنى تاسیسات مراکز زیرساخت اســتان اصفهان 2,070,450,000 ریال مى باشد که مناقصه گران 
مى بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکى و مطابق با فرم و شرح مندرج در شرایط مناقصه، ضمیمه اسناد 

مناقصه در پاکت الف تحویل نمایند.
8- نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را در چهارپاکت به شرح ذیل تحویل نمایند:

1-پاکت ارزیابی کیفی: شامل مستندات مورد نیاز قید شده در استعالم ارزیابى کیفى.
2-پاکت الف : حاوي تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار

3-پاکت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نیاز مندرج در شرایط مناقصه
4-پاکت ج : حاوي پیشنهاد قیمت

9- توضیح: پاکات مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز الزم را کســب ننمایند ، بازگشائی نگردیده 
وبه مناقصه گران عودت می گردد و شرکت ارتباطات زیرســاخت درخصوص بهاي فروش اسناد و هزینه اخذ 

ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.
10- ضمنا مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 88112157-021  یا 32220314-031 تماس و یا به 

آدرس www.tic.ir مراجعه نمایند. 

نوبت دوم

اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اصفهان 
م الف: 61964

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى شماره 96/6001
(شماره 200961442000006 در سامانه ستاد)

شرکت فراخواننده: شرکت تولید نیروى برق اصفهان
موضوع فراخوان ارزیابى کیفى : عملیات طراحى و اجراى تصفیه خانه 
فاضالب و سیستم تصفیه تکمیلى جهت استحصال پساب تصفیه شده در 

EPC راستاى تولید آب موردنیاز نیروگاه اصفهان به روش
شرایط و الزامات ورود به فراخوان: دارا بودن حداقل پایه 4 در رشته 

آب و  در رشته تاسیسات و تجهیزات
نحوه دریافت و تحویل پرسشــنامه ارزیابى کیفى: کلیه مراحل 
برگزارى فراخوان با مراجعه به " ســامانه تــدارکات الکترونیکى 
دولت(ســتاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد 
بود. (تماس با کارفرما در صورت لزوم در ســاعات ادارى با شــماره 

(031-37871785
مهلت دریافت پرسشنامه ارزیابى کیفى: از روز چهارشنبه مورخ 

96/04/28 لغایت روز شنبه مورخ 96/05/07
مهلت و محل تحویل پرسشنامه ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى 
کلیه مدارك و مستندات فراخوان بایستى حداکثر تا ساعت 12 روز 
شنبه مورخ 96/05/21 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) 
بارگذارى و نسخه فیزیکى آن نیز در زمان مذکور به آدرس: اصفهان – 
ابتداى اتوبان ذوب آهن – بلوار شفق – جاده نیروگاه – جنب ساختمان 

معاونت بهره بردارى – شــرکت تولید نیروى بــرق اصفهان – امور 
تدارکات و قراردادها تحویل گردد.

سایر شرایط فراخوان ارزیابى کیفى:
1- به پیشنهادهایى که فاقد امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
2- به درخواست ها و مدارك دریافتى بعد از تاریخ و ساعت اعالم شده 

فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- اطالعات تماس ”ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)“ 
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافــت گواهى امضاء 
الکترونیکــى(TOOKAN) : مرکز تمــاس: 27313131-021 دفتر 
ثبت نــام: 88969737 و 85193768-021 (اطالعات تماس دفاتر 
ثبت نام سایر استانها در ســایت سامانه www.setadiran.ir بخش 

"ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر" موجود است.)
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در پرسشنامه فراخوان ارزیابى 

کیفى موجود مى باشد.
5- ضمنا مى توانید این آگهى را در وب سایتهاى ذیل مشاهده کنید. 

www.tpph.ir                                 http://iets.mporg.ir

م الف: 62312شرکت تولید نیروى برق اصفهان

نوبت اول

آگهى مزایده عمومى
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 برســاند. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط 
مزایده تا تاریخ 1396/05/08 به اداره تدارکات (کارشناسى امور قراردادها) این اداره کل مراجعه 

نمایند.

نوبت دوم

م الف: 62294اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
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از همان تابستان سال گذشته که نشست خبرى فیلمى 
با نام «ساعت 5 عصر» در یکى از هتل هاى تهران و با 
شکلى متفاوت از   نشست هاى خبرى سینمایى، آن هم 
در حالى که هنوز فیلم ســاخته نشــده بود، برگزار شد، 
حساسیت ها نسبت به اولین ساخته ســینمایى مهران 

  مدیرى کمى زیادتر شد. 
مدیرى در آن نشســت خبرى که کم حاشیه هم نبود، از 
برگزارى نشست هاى خبرى بیشترى تا تکمیل پروژه و 
اعالم نام عوامل در نشست  ها خبر داد؛ وعده اى که البته 
شاید به دلیل همان حاشــیه ها عملى نشد تا همان یک 
دورهمى با اهالى رســانه از معدود نشست هاى مهران 

 مدیرى با خبرنگاران باشد. 
پس از گذشت تقریباً یکسال، از مدتى قبل فیلم  «ساعت 
5 عصر» آماده اکران شد و نوبت نمایش آن به آخر تیرماه 
رسید که البته در همین  چند روز گذشته خبرهایى از بروز 
مشکل در صدور پروانه نمایش فیلم منتشر شد؛ اخبارى 
که حاکى از ممیزى بر فیلم بود و مدیرى هم  در واکنشى 
به این اتفاق توضیح داد که فیلم سیاســى نساخته بلکه 

برداشت سیاسى از آن شده است. 
او در حالى فیلم  خود را کمدى اجتماعى خوانده که در روند 
حوادث داستان  هم  مى توان نقدهاى اجتماعى زیادى را 
دید ولى این لحظه هاى  کمدى در طول فیلم کم شده و 

در انتها بیشتر با یک کمدى تلخ روبه رو خواهیم شد. 
مدیرى چند روز مانده به اکران رسمى فیلم  خود تعدادى از 
اهالى رسانه و هنرى و ورزشى را دعوت کرد تا به تماشاى 
فیلمش بنشــینند و  در این بین اگرچه سلیقه ها متفاوت 
است اما اتمسفر غالب سالن سینما حاکى  از رضایت نسبى 

هنرمندان و دیگر تماشاگران این فیلم بود. 
بر این اساس، نویســنده، کارگردان و تهیه کننده فیلم 
سینمایى «ساعت 5 عصر» شامگاه دوشنبه 26 تیرماه 
در پردیس ســینمایى کورش میزبان  تعــداد زیادى از 
هنرمندانى شد که برخى از آنها در ماه هاى اخیر مهمان 

مهران مدیرى در برنامه تلویزیونى «دور همى» بودند .
محمد باقر نوبخت، معاون حســن روحانى مهمان ویژه 
این مراسم بود و مهران مدیرى کارگردان این فیلم ازاین 
مراســم به عنوان بزرگ ترین اکــران خصوصى تاریخ 

سینماى ایران یاد کرد.
على اوجى، مجرى اکران خصوصى فیلم «ســاعت 5 
عصر» در ابتداى این مراسم از سامان احتشامى نوازنده 
پیانو درخواســت کرد که به روى ســن بیاید. احتشامى 
پیش از نواختن پیانــو، ابراز امیدوارى کــرد که روزى 

بتواند در صداوســیما براى مردم پیانو بزند، این قسمت 
از صحبت هاى احتشامى با تشویق حاضرین این مراسم 

روبه رو شد.
پس از اجراى احتشــامى، حریر شــریعت زاده و ساالر 
عقیلى به روى صحنه آمدند و عقیلى به اجراى دو قطعه 

از ترانه هاى خود پرداخت. 
ساالر عقیلى در ابتداى برنامه از حسین علیزاده و همایون 
شجریان که در ســالن حضور داشــتند، براى خواندن 

قطعاتش کسب اجازه کرد. 
پیش از اجراى این دو قطعه علــى اوجى اعالم کرد که 
ساالر عقیلى براى حضور در مراســم اکران خصوصى 
«ساعت 5 عصر» کنسرت خود در شهر شیراز را لغو کرد.

پس از اجراى ســاالر عقیلى، مهران مدیرى با تشویق 
حاضران، به روى صحنه آمد و با تشکر از مهمانان حاضر 
در این مراسم گفت: «امشب بزرگ ترین اکران خصوصى 
تاریخ سینماى ایران برگزار شد و تقریباً هنرمندى نیست 
که امشب ما در خدمتش نبوده باشیم. تقریباً 95 درصد از 
سینماگران، اهالى تئاتر و رادیو و... در این مراسم حضور 
دارند و اگر بخواهم تک تک نــام این عزیزان را بگویم، 

باید نام 630 هنرمند را به زبان بیاورم.»
مدیرى ادامه داد:« اما از جملــه مهمانان حاضر در این 
مراســم که مى خواهم از آنها نام ببرم، بایــد در ابتدا از 
دکتر نوبخت، معاون رئیس جمهور براى حضور در این 
مراسم تشــکر کنم. از بهمن فرمان آرا و حسین علیزاده 
تشکر مى کنم که امشب به این مراسم آمدند. از همایون 
شجریان تشکر مى کنم و اى کاش حال استاد بزرگ آواز 
ایران خوب بود تا ما امشب در خدمتشان مى بودیم، ایشان 
روى چشــم ما جا دارند. محمود کالرى هم اکنون در 
آمریکاست و استاد انوشیروان روحانى هم در شهر شیراز 
به ســر مى برد و به همین دلیل نتوانستند در این مراسم 

حضور پیدا کنند.»
مدیرى همچنین در پایان تأکید کرد: «مى خواهم نام سه 
نفر را بگویم که دوست داشــتم امشب در کنار ما بودند. 
على معلم، افشین یداللهى و عارف لرستانى که مى دانم 
االن همین گوشه کنارها هستند و از تماشاى این مراسم 

لذت مى برند.»
حضور پر تعداد هنرمندان در این مراســم باعث شد که 
فیلم «ساعت 5 عصر» در دو ســالن پردیس کورش به 

نمایش درآید.
از دیگر حاضران این مراســم مى توان به رضا عطاران، 
رامبد جوان، عادل فردوسى پور، سیامک انصارى، آزاده 

صمدى، بابک حمیدیان، مینا ساداتى، رضا یزدانى، رؤیا 
تیموریان، فرهاد اصالنى، مهرداد صدیقیان، وحید طالب 
لو، امیر مهدى ژوله، مهتاب کرامتى، سروش جمشیدى، 
فرزاد حســنى، لیندا کیانى، حســین پاکــدل، عاطفه 
رضوى،شبنم قلى خانى، الناز حبیبى، همایون ارشادى، 
آزیتا حاجیان، بهاره کیان افشار،  شــیال خداداد،حبیب 
رضایى، الیکا عبدالرزاقى، امیر جعفرى، ســیما تیر انداز، 
على ضیاء، سپند امیر سلیمانى، ملیکا شریفى نیا، بهنوش 
بختیارى، نرگس محمدى، برزو ارجمند، کوروش تهامى، 
احمد طالبى نژاد، مینا وحید، کامران تفتى، مجید مظفرى، 
بهروز افخمى، على انصاریان، بزرگ مهر حســین پور،

 بیتا فرهى، رضا جاودانى  و... اشاره کرد.
سالن هاى نمایش از ساعت 22و 20 دقیقه، براى تماشاى 
فیلم باز شد و دو سالن ســینما را براى نمایش این فیلم 

اختصاص دادند.
پخش فیلم مهران مدیرى را على ســرتیپى مدیرعامل 
شرکت فیلمیران برعهده دارد. گفتنى است فیلم سینمایى 
«ساعت 5عصر» از صبح جمعه همین هفته اکران خود 

را آغاز خواهد کرد. این 
فیلم بعد از ایام شهادت

 امام جعفــر صادق (ع) 
روى پرده مى رود. 

امیرموالیى بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون از 
مشکالت سینماى ایران  گفت و افزود: من با 46 سال 

سابقه کار جلوى دوربین، باید خانه نشین باشم؟
وى در ادامه توضیــح داد:وضعیت ســینماى ایران به 
گونه اى شده است که با ورود آدم هاى جدید،بازیگران 
قدیمى کنار گذاشته شده اند و دیگر به امثال ما اهمیت
 نمى دهند. در دهه 60 و 70حضور بسیار پررنگى داشتم 

اما در این دهه ها متأسفانه مارا کًال کنار گذاشتند.
او در ارتباط با تــالش هایش در این بــاره نیز توضیح 
داد: در ایــن ســه ســال که بیــکار هســتم،تالش 
بســیارى کردم تــا صدایــم را به گوش مســئوالن 
برســانم.به آقاى ایوبى و وزیر ارشــاد نامــه دادم،از 
خانه ســینما درخواســت کــردم ولــى متأســفانه
 بى نتیجه بود. من عضو انجمــن بازیگران و بدلکاران 
هســتم اما گویا اینها دیگر بى اهمیت است ولى اگر در 
فیلمى کوچک ترین خطایى در گفتن دیالوگ داشــته 

باشیم،همه علیه ما جبهه مى گیرند.

موالیى در خصــوص آخرین فعالیتــش توضیح داد: 
به لطف آقــاى ســهیلى زاده، عید در ســریال «مرز 

خوشبختى» حضور داشتم و در چند سکانس 
کوتاه به ایفاى نقش پرداختم که بسیار 

در روحیه ام تأثیر مثبتى داشت.
ایــن بازیگر پیشکســوت در 

پایان خطاب به مســئوالن 
گفت:مــن از 13ســالگى 
وارد این عرصه شــده ام 
و اکنــون 61ســال دارم.

از مســئوالن مى خواهم 
فکرى به حال ما کنند.ما از 

قشر هنرمندانیم و سینما خانه 
دوم ماســت.صنف من صنف 

مظلومى اســت. ما در این سن به 
روحیه نیاز داریم.کاش با ســاخت این 

همه سریال و فیلم سینمایى یادى هم از ما کنند 

و براى ماهم جایى باز کنند.

سپیده عالئى بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر، تاکنون در
 فیلم هاى سینمایى «هوو» ساخته علیرضا داوودنژاد،«شبانه 
روز» به کارگردانــى امید بنکدار و کیــوان علیمحمدى و 
«حوالى اتوبان» ساخته سیاوش اسعدى بازى کرده است. 
وى که تجربه بازى در تئاتر را نیز دارد با بازى در مجموعه 
تلویزیونى «بچه ها نگاه مى کنند» در سال 1390 تجربه اى 
تازه را در کارنامه اش ثبت کرده است و در خصوص پیشنهاد 
هاى کارى جدیدى که به او مى شــود گفت: کار جدید به 
شکل جدى خیر، پیشنهادى نبوده است اما ُخب گاهى پیش

 مى آید تابه صورت غیرمنتظره با پیشــنهاد خوبى رو به رو 
مى شوم.

وى افزود: در واقع به علت اینکه من ایران زندگى نمى کنم 
همیشه این فاصله براى من و موقعیت کارى ام مشکل ساز 
بوده، البته مى بینیم دوســتانى که در ایران مدام در تالش 
هستند، به چه اندازه از شرایط فعلى ناراضى هستند پس من 
نباید زیاد متوقع باشم. به هرحال همچنان امید به اتفاقات 
خوب دارم و کارهایى که به موقع جفت وجور مى شــوند و 

بهترین نتیجه را مى دهند.
این بازیگر خاطر نشان کرد: زندگى در جریان است و حتمًا 
روزهاى آتى براى تمامى مــا فرصت هاى خوبى به همراه 

خواهد داشت.

سپیده عالئى درپاســخ به اینکه به عنوان یک بازیگر چه 
تالشــى براى جذب مخاطب مى کند تا به دنبال کارهاى 

بى محتواى شبکه هاى ماهواره اى نروند، افزود: من 
به عنوان یک بازیگر براى جذب مخاطب 

و آشــتى مردم با تلویزیون بر این 
باورم که کار خــوب بیننده 

دارد، پس مى توان گفت 
که مــا کار خــوب به 

انــدازه اى نداریــم 
که مردم بخواهند 
اوقات فراغت خود 
را بــا تلویزیون پر 
کنند. اگــر وجدانًا 
و دلســوزانه به این 

امر توجه کنیم و کار 
درســت تحویل مردم 

بدهیم شک نکنید که جذب 
مخاطب خواهیم داشت.

وى در ادامه تشــریح کرد: ما به اندازه 
کافى در مملکتمان هنرمند کار بلد و حرفه اى 

داریم ولى گویا قهر کرده اند و منتظر فردا هستند، غافل 

از اینکه اگر امروز فعالیت نکنیم، فردایى نخواهیم داشت.

امین زندگانى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که این روزها 
پخش سریال «پرستاران» را در تلویزیون دارد، درخصوص 
سایر فعالیت هاى خود در سال جارى گفت: در حال حاضر 
بازى در نمایش  «بنگاه تئاترال» را در تماشــاخانه سنگلج 
پشت سر مى گذارم. در این نمایش با عزیزانى همچون ایرج 
راد، میرطاهر مظلومى و محمود بصیرى و سعید امیر سلیمانى 

همبازى هستم.
وى درباره فعالیت هاى خود در تلویزیون و سینما افزود: اواخر 
خرداد ماه امسال بازى در سریال «پرستاران» را تمام کردم که 
در حال پخش است و در مورد سینما هم هنوز کارى را براى 
بازى انتخاب نکرده ام. ابتداى سال دو فیلمنامه در مورد دفاع 
مقدس و فیلمنامه کودك پیشنهاد شد اما تصمیم گرفتم که 

در آنها بازى نکنم.
بازیگر فیلم «ملک سلیمان» درباره کم کارى خود در سینما 
تصریح کرد: صادقانه بگویم کًال خیلى پیشنهاد کار سینمایى 
ندارم. به همین علت زیاد فعال نیستم. باالخره من بازیگرى 
با تجربه اى تعریف شده هستم و باید نقش به من پیشنهاد 

شود زیرا من نمى توانم به دنبال نقش بروم.
وى در همین راستا ادامه داد: البته درصد تولیدات سینما نسبت 
به سال هاى قبل پایین آمده است و کارهایى که پیشنهاد 
مى شوند هم در درجه اول از لحاظ فیلمنامه خوب نیستند یا اگر 
کار خوبى بوده به من پیشنهاد نشده است. براى من شخصیت 
پردازى و عمق نقش مهم است و این دو سال نقشى وسوسه 

انگیز و دندانگیر به من ارائه نشده است.
بازیگر فیلم «شهرآشوب» با اشاره به فروش میلیاردى برخى 

فیلم ها تأکید کرد: پرفروش ترین ماشین مورد خرید در ایران 
را در نظر بگیرید. آیا این خودرو استانداردهاى الزمه را دارد؟ 
آیا میزان مرگ و میر باالى ساالنه به علت بد بودن آن نیست؟ 
اما همچنان تولید شده و خریدارى مى شود. سینما هم همین 
است و بدون شک فروش باال نشان دهنده کیفیت و موفقیت 

واقعى یک اثر نیست.
زندگانى، سینما را سرگرمى مردم خواند و خاطرنشان کرد: 
مردم براى داشتن سرگرمى به سینما روى مى آورند و البته 
درست است زیرا یکى از جنبه هاى اصلى سینما سرگرمى 
است، ولى سینماى کمدى این روزها متأسفانه خوراك خوبى 
براى مردم تهیه ندیده است. فرهنگ مردم خوراك مغذى 
مى خواهد و آثار کمدى حال حاضر نمى توانند این خوراك 

را تأمین کنند.

رامین ناصرنصیر بازیگر عرصه تلویزیون ، سینما و تئاتر گفت: 
هم اکنون مشغول پروژه «شهرزاد» در فصل هاى دوم وسوم 
این مجموعه هستم. فصل دوم و ســوم این اثر به صورت 

پیوسته ضبط مى شود.
وى ادامه داد: براى نقش من در فصل دوم سریال «شهرزاد» 
خط  هاى جدیدى درنظر گرفته شده و از این جهت با فصل 
اول تفاوت دارد. این نقش در ســرى جدید «شهرزاد» وارد 
فضاهایى جدید مى شــود و در برخى مواقع در روند اصلى 

داستان نیز نقش آفرینى هایى مى کند.
این بازیگر عرصه تلویزیون و سینما تصریح کرد: درفصل هاى 
دوم و سوم سریال « شهرزاد» حضور آقاى على نصیریان که 
عنصرى مهم، جذاب و تعیین کننده بود را نداریم اما از لحاظ 
آنچه مربوط به فیلمنامه است باید بگویم در سرى دوم و سوم 
نیز فیلمنامه اى جذاب و پر و پیمان داریم و از این جهت به 

فصل نخست شباهت دارد.
بازیگر مجموعه «ســاعت خوش» ادامــه داد: همچنین 

مشغول ایفاى نقش در سریال «گمشدگان» به کارگردانى 
رضا کریمى هستم که براى شبکه 2 سیما ساخته مى شود و 

فکر مى کنم به زودى و حدود یک ماه آینده روى آنتن برود.
وى تصریح کرد: زمینه اصلى سریال «گمشدگان» درباره 
کودك آزارى و حقوق کودکان است و این اثر به طور کامل 
جدى بوده و حال و هواى کمدى ندارد. من در این مجموعه 

نقشى جدى را ایفا مى کنم که با مواد مخدر در ارتباط است.
بازیگر فیلم سینمایى «آشوب» در ادامه صحبت هاى خود با 
اشاره به نقش متفاوتش در سریال «گمشدگان» نسبت به 
سایر نقش هایى که تاکنون ایفا کرده، اظهار داشت: نقشم 
در «گمشدگان» با سایر نقش هایى که تاکنون ایفا کرده ام 
تفاوت هاى قابل مالحظه اى دارد بــه گونه اى که تاکنون 

چنین نقشى را بازى نکرده ام.
ناصرنصیر خاطرنشــان کرد: از نظر من فصل دوم و سوم 
سریال «شهرزاد» مى تواند جذابیت هایى را براى تماشاگر 
رقم بزند با این حال قضاوت نهایى با بیننده است و او میزان 

موفقیت یک اثر را تعیین مى کند.

مهران غفوریان بازیگر طنز تلویزیــون درباره تأثیرى 
که اجراى استندآپ کمدى هایش در برنامه «خندوانه» 
در بازیگرى اش گذاشــته اســت، گفت: تا به حال تأثیر 
بسیار خوبى از اجراى اســتندآپ کمدى هایم در برنامه 
«خندوانه» گرفتم. چیزى که مردم خیلى پســند کنند و 
دوست داشته باشــند در زندگى شخصى هنرمندان هم 
تأثیر مى گذارد چه برسد به شغلشان و معتقدم روى بازیم 

نیز تأثیر بسزایى داشته است.
وى ادامه داد: استندآپ هاى من مورد توجه قرار گرفت و 
مردم آنها را دوست داشتند. من در استندآپ کمدى هایم 
همیشه خلوصى دارم که اتفاقاً مخاطب هم این خلوص و 

صداقت را مى پسندد.
بازیگر سریال «پنچرى» در ادامه بیان داشت: بعد از تولید 
سریال «پنچرى» نگارش «زیر آســمان شهر 4» را از

 سر مى گیریم و با مشورت رضا عطاران و مهران مهام این 
پروژه را پیش خواهیم برد.

بزرگ ترین اکران خصوصى تاریخ سینماى ایران در «ساعت 5 عصر»

سینما، خانه دوم هنرمندان

هنرمندان در انتظار فردا  

من بازیگر با تجربه  تعریف شده هستم

رامین ناصرنصیر از فصل سوم «شهرزاد» گفت

خلوص در استندآپ کمدى 
مهران غفوریان
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آشنایى با خواص نخود فرنگى 
آشنایى با خواص نخود فرنگى 

شاید شــما هم از آن دســته افرادى 
باشــید که در زمان کودکى و یا حتى 

اآلن شروع مى کنند به جدا کردن نخود 
فرنگى هاى موجود در غذاها. اما در این مطلب قصد داریم چند نمونه 
از فواید این نخودهاى سبز کوچک را بازگو کنیم تا شما را با آن آشتى 

دهیم.

 دوستدار قلب شما
90 گرم نخودفرنگى پخته شده یعنى معادل نصف فنجان حدود یک 
چهارم نیاز روزانه ما به فیبرها را تأمین مى کند. خانم هایى که تغذیه 
شان سرشار از مواد غذایى حاوى فیبر است کمتر از خانم هایى که فیبر 
کمترى مصرف مى کنند در معرض بیمارى هاى قلبى- عروقى قرار 
مى گیرند. در خصوص آقایان نیز باید بگوییم داشتن تغذیه سرشار از 

فیبر خطر سکته مغزى را کاهش مى دهد.

مقابله با رادیکال هاى آزاد
نصف فنجــان نخودفرنگى پخته شــده 25 درصد نیــاز روزانه ما به 
منگنز را تأمین مى کند. منگنز یکى از عناصر کلیدى آنزیمى اســت 
که به خنثى کردن رادیکال هاى آزاد کمک مى کند. متأســفانه کار

رادیکال هاى آزاد تخریب و آسیب رسانى به سلول هاى بدن است. این 
رادیکال هاى شوم مى توانند باعث رشد برخى از سرطان ها شده و به 
غشاى سلول ها و DNA ما آسیب برسانند. براى همین الزم است 

تمام تالش خود را براى مقابله با این رادیکال هاى آزاد انجام دهید.

کمک به کاهش وزن
نخودفرنگى یک ماده غذایى کم کالرى و کم چرب و حاوى پروتئین 

است. در واقع در هر فنجان نخودفرنگى 134 
کالرى وجود دارد و همانطور که گفتیم سرشار از فیبر مى باشد. براى 
همین هم این ماده غذایى در کاهش وزن بسیار مؤثر عمل مى کند. اگر 
قصد الغرى دارید سوپ سبزیجات تهیه کرده و داخل آن نخودفرنگى 
بریزید. در این صورت ســوپ تان حاوى 9 گرم فیبر و 9 گرم پروتئین 
مى شود که جلوى اشتها را گرفته و احســاس سیرى طوالنى مدتى 

ایجاد مى کند.

کاهش کلسترول خون
نخود فرنگى منبع خوب پکتین و فیبرهاى غذایى دیگرى اســت که 
میزان کلســترول خون را کاهش مى دهد. اگر از کلسترول باال رنج 

مى برید حتمًا نخود فرنگى را در برنامه غذایى خود بگنجانید.

پیشگیرى از یبوست
لى اســت که از یبوســت  نخود فرنگى سرشــار از فیبرهاى غیر حَالّ

پیشگیرى مى کنند.

ویتامین هاى موجود در نخودفرنگى
C ویتامین

نصف فنجان نخودفرنگى پاك شــده یعنى در حدود 90 گرم از این 
نخودهاى ســبز 50 درصد نیاز روزانــه ما به ویتامیــن C را تأمین 
مى کند. ویتامین C براى رشد و ترمیم بافت هاى بدن و همچنین براى 
ساخت کالژن الزم اســت. باید بدانید که کالژن پروتئین الزم براى 
سالمت غضروف ها، پوست و تاندون ها مى باشد و بدون آن کار این 
بافت ها لنگ مى شود. از اینها گذشــته وجود ویتامین C براى جذب 

بیشتر آهن الزم است.

منبع اسید فولیک
نخودفرنگى خام و پختــه منبع خوب اســید فولیک یا همان 
فوالت محسوب مى شود. در واقع نصف فنجان نخودفرنگى 
حدود 13 درصد نیاز روزانه ما به این ویتامین را تأمین مى کند. 
اســید فولیک یکى از آن ویتامین هاى الزم و ضرورى بدن است. 
افرادى که اسیدفولیک بیشترى دریافت مى کنند به میزان 50 درصد 

کمتر در معرض افسردگى قرار مى گیرند.

K ویتامین
نخودفرنگــى منبــع خوب 
K محســوب  ویتامین 
مى شــود. این ویتامین 
براى تولید پروتئین هایى 
که در انعقــاد خون نقش 
دارنــد کمــک مى کند. 
ویتامین K همچنین در 
ساخت اســتخوان ها نیز 

نقش دارد.

مس
نخودفرنگى 
را یکــى از 
منابع غذایى مس 
مى دانند. بایــد بدانید که 
مس براى تولید هموگلوبین و کالژن (پروتئین به کار رفته در ساخت و 

ترمیم بافت ها) نقش دارد.

B۱ ویتامین
تیامین یا همان ویتامین B1 بخشــى از کوآنزیم هاى ضرورى براى 
تولید انرژى از کربوهیدرات هاى مصرفى ماست. این ویتامین همچنین 
در انتقال پالس هاى عصبى داخل نورون ها و همچنین رشــد طبیعى 

سلول هاى بدن نقش دارد.

B۶ و B۲ ویتامین هاى
این نخودهاى سبز تروتازه منبع خوب ویتامین هاى B2 و B6 هستند. 
ویتامین B2 نقش مهمى در سوخت وساز کالرى ها و رساندن انرژى 
به ســلول هاى بدن دارد. عالوه بر این به رشــد و احیاى بافت هاى 
بدن، تولید هورمون ها و تشــکیل گلبول هاى قرمــز کمک مى کند. 
ویتامیــن B6 نیز به سوخت وســاز پروتئین ها و اســیدهاى چرب و 
همچنیــن تولید نروترنســمیتورها کمک مى کند. ایــن ویتامین نیز 
در ســاخت گلبول هاى قرمز و حمل اکســیژن تأثیــر دارد. ویتامین 
B6 براى تبدیل گلیکوژن به گلوکز الزم اســت و در عملکرد خوب 
سیســتم ایمنى بدن نقش دارد. ایــن ویتامین به ســاخت برخى از 
ترکیبات ســلول هاى عصبى و تنظیم گیرنده هــاى هورمونى کمک 

مى کند.

فسفر
این ماده  معدنى نقش مهمى در ســاخت و حفظ سالمت استخوان ها 
و دندان ها دارد. فســفر همچنین در رشــد و احیاى بافت هاى بدن و 
همچنین حفظ pH خون نقش دارد. شــما با مصرف نخودفرنگى و 

جذب میزان قابل توجهى فســفر مى توانید کمک زیادى به ساخت و 
حفظ غشاهاى سلولى خود بکنید.

آهن
نخودفرنگى پخته شده منبع خوب آهن گیاهى محسوب مى شود. این 
ماده  معدنى براى انتقال اکسیژن و ساخت گلبول هاى قرمز خون نقش 
مهمى دارد. عالوه بر این آهن در تولید سلول هاى جدید، ترشح هورمون 
و نروترانســموتورها (ناقل هاى عصبى) شرکت دارد. درست است که 
آهن موجود در مواد غذایى گیاهى کمتر از آهن موجود در مواد غذایى 
حیوانى جذب بدن مى شود؛ اما الزم است بدانید که ویتامین C براى 

افزایش میزان جذب این آهن مؤثر است.

منیزیم
نخودفرنگى یکى از منابع غذایى منیزیم محسوب مى شود. این ماده  
معدنى در رشد اســتخوان ها و ســاخت پروتئین ها، کنترل عملکرد 
آنزیم ها، انقباض عضالنى، سالمت دندان ها و عملکرد سیستم ایمنى 
بدن نقش دارد. منیزیم همچنین در سوخت و ساز کالرى هاى دریافتى 

و همچنین نقل و انتقال پالس هاى عصبى شرکت دارد.

زینک یا همان روى
نخود فرنگى یکى از تأمین کننده هاى زینک محسوب مى شود که در 
درك طعم ها، التیام جراحات و رشد جنین تأثیر بسزایى دارد. این عنصر 

همچنین در کنترل هورمون هاى جنسى و تیروئید نقش دارد.

A ویتامین
نخودفرنگى یکى از بهترین منابع جذب ویتامین A براى خانم هاست. 
این ویتامین در رشد اســتخوان ها و دندان ها نقش دارد و براى حفظ 
سالمت پوســت و مقابله با عفونت ها الزم اســت. ویتامین A نقش 

آنتى اکسیدانى دارد و باعث تقویت قوه  بینایى مى شود.

لوتئین و زآگزانتین
این ترکیبات آنتى اکسیدانى به خانواده  کاروتنوییدها تعلق دارند که از 
بیمارى آب مروارید و بیمارى هاى چشمى دیگر پیشگیرى مى کنند. این 
آنتى اکسیدان ها با سرطان هاى سینه و ریه نیز مقابله کرده و سالمت 

قلب و عروق را افزایش مى دهند.

خرید و نگهدارى
براى خرید بــه کیفیت ایــن ســبزى ها توجه کنید: غــالف نخود 
فرنگى مرغوب، ســبز تیــره و دانــه آن کامًال گرد و رنگ آن ســبز 
چمنى اســت. باقالى مرغوب، ســبز رنــگ و محل دانــه در داخل 
غالف فاقد فضاى خالى اســت. پوست دانه باید ســبز باشد نه سفید. 
اگر دانه باقال ســفت و رنــگ آن زرد باشــد، کیفیت باقــال پایین 

است.
براى فریز کردن باقــاال و نخود فرنگى که معموًال براى دسترســى 
در بقیه ایام ســال انجام مى شــود و بــراى حفظ رنــگ و کیفیت از 
روش بالنچینگ استفاده مى شــود. در این روش با استفاده از شوك 
حرارتى، آنزیم هــاى موجود در ایــن دانه ها را غیر فعــال مى کنند. 
در این روش ابتــدا دانه ها را به مدت دو ســه دقیقــه در آب جوش 
فرو مى برند و پــس از آن، آن را بالفاصله در معرض آب ســرد قرار 

مى دهند.

زنجبیــل نــه تنها یک 
ادویه خوشــمزه در غذا 
و نوشــیدنى هاست بلکه 
یک درمان عالى براى رفع 
حالت تهوع و بیمارى هاى 

حرکتى نیز مى باشد.
شــگفت آور تــر اینکه 
مطالعــات جدید نشــان 
مى دهند که زنجبیل یک 
دشمن سرســخت براى 
انواع سرطان ها به شمار 

مى رود.
جورجیــا ایالتــى  دانشــگاه  در  تحقیــق  یــک 
 مشــخص کرد کــه زنجبیــل توانســت 56 درصد 
سایز یک تومور سرطانى پروستات در موش ها را کاهش 

دهد. 
همچنین موجب کاهش التهــاب از طریق فراهم کردن 

آنتى اکسیدان در این موش ها گردید.
همچنیــن در تحقیــق دیگرى مشــخص شــد که 
شــوگاول (shogaol-6) که یکى از اجزاى زنجبیل 
اســت  کــه ســلول هاى بدخیم ســرطان پســتان را

 مــورد هــدف قــرار مى دهــد و بســیار قوى تــر از 
شــیمى درمانى موجب نابودى سلول هاى بنیادى عامل 

سرطان مى شود.
(shogaol-6) هم در ریشــه خشک شده و هم پخته 
شده زنجبیل موجود است و به طرز شگفت آورى موجب 
نابودى سلول هاى بنیادى ســرطانى مى گردد. این ماده 

شــگفت آور فقط با 
سلول هاى سرطانى 
و  دارد  ســروکار 
سالم  ســلول هاى 
بدن را بــه حال خود 
مى گذارد. درســت 
برخالف درمان هاى 
معمول سرطان که 
مشــکالت زیادى 
براى بیمار به وجود 
مى آورند و براى وى 

بسیار مضر هستند.

کبد چرب بیمارى 
اختالل در کارکرد 
کبد است و به دلیل 
کاهــش تحرك و 
تغذیه نادرست ایجاد 
مى شود، در واقع به 
اختــالل مزمن و 
بدون علت در کبد 
گفته مى شود که به 
دلیل تجمع چربى و 
التهاب در کبد است. 
شایع ترین دلیل ایجاد کبد چرب آب خوردن بین غذا، داشتن 
استرس، مصرف دارو بیش از حد معمول و مصرف غذاهاى 

فست فودى مثل سوسیس، کالباس و پنیر پیتزاست. 
بهترین راه درمان کبد چرب چیست؟

کبد به طور طبیعى مزاج گرم و تر دارد، بنابراین سرد شدن آن 
بر اثر عوامل مختلف مى تواند توانایى کبد را براى تحلیل و 
متابولیزه کردن چربى ها کم کند و موجب انباشته شدن چربى 
در بافت کبد و ایجاد کبد چرب شود. بنابراین مصرف ترشى ها 
به ویژه سرکه و آبغوره، خوراکى هاى سرد مثل ماست، دوغ 
ترش، خیار و کدو هم باعث سرد شدن کبد مى َشود که باید 
محدود شوند. همچنین کاهش وزن ناگهانى، تغذیه نادرست 
و مصرف بیش از حد چربى و کربوهیدرات به همراه گرسنگى 

طوالنى مدت به ایجاد کبد چرب مى انجامد.
کبد چرب بیمارى فراگیر و روبه افزایــش بوده، با توجه به 
این اصل کلى که پیشگیرى مهمتر از درمان است، توصیه 
پزشکان طب ســنتى عالوه بر اســتفاده از برخى گیاهان 
دارویى نظیر خاکشــیر، قاصدك، زردچوبه، کاسنى، عرق 
خارشــتر، عرق بید و عرق شــاه تره، رژیم غذایى مناسب، 
ورزش و کنترل وزن است. به توصیه پزشکان طب سنتى و 
طبیعت درمانگران، شما مى توانید با خوردن چند گیاه ساده، 
کبد خود را پاك کنید، همچنین اســتفاده از این گیاهان در 
دوره هاى معین و سالى یکبار با توجه به شرایط زندگى امروز 

را توصیه مى کنند.
خاکشــیر یکى از بهترین گیاهان دارویى بــراى درمان و 
پاکسازى کبد چرب است، براى این منظور بایستى خاکشیر 
را با ترنجبین مخلوط کنید. ترکیب خاکشــیر با ترنجبین 
به خصوص در درمان ســودا و بلغم تأثیر بســزایى دارد. 
همچنین این ترکیب، بهترین نرم کننده مزاج هاى خشک
(صفرا و سودا) مى باشد. یعنى رطوبت دهنده به بدن هستند.

همچنین خاکشیر با آب پنیر (ماء الجبن)، دارویى ضد سودا 
و ضد صفراســت و مفتح قوى کبد به خصوص بازکننده 

مسیرهاى کبدى به خصوص سودا مى باشد.
استفاده از انواع بذرهاى ملین مانند خاکشیر، اسفرزه، بارهنگ، 
تخم ریحان، تخم شــربتى، بالنگو، شیر خشت و ترنجبین 
نیز براى پاکسازى ســموم کبدى مفید است.  ذکر این نکته 
ضرورى است که به طورکلى اســتفاده از داروهاى گیاهى 
بایستى با تجویز پزشک باشــد و در مورد پاکسازى کبد با 
خاکشــیر و ترنجبین به خصوص براى صفــراوى مزاج ها 
بایستى با احتیاط مصرف شود، این ترکیب از دو ماده با طبیعت 

گرم و تر تشکیل شده و چون کبد را سریع پاکسازى مى کند.

ادویه اى قدرتمندتر از 
شیمى درمانى براى سرطان

پاکسازى کبد با خاکشیر 

معجزه مصرف یک قاشق سرکه سیب
ســرکه در نتیجه یک فرآینــد تخمیــر طوالنى مدت 
کربوهیدارت هایى مانند انگور، سیب زمینى، نارگیل، چغندر 

و سیب به دست مى آید.
این فرآیند کند و طوالنى به منظور حفظ ترکیبات زیست 
فعال مانند اسید استیک، اسید گالیک، کاتچین، اپیکاتچین، 
و اسید کافئیک صورت مى گیرد. هدف از این فرآیند حصول 
اطمینان از حفظ ویژگى هاى آنتى اکسیدانى و ضد میکروبى 

در سرکه است.
هنگامى که مدت زمان تخمیر طوالنى است، سرکه نوعى 
شبکه عنکبوتى را توسعه مى دهد که ظاهرى تیره به آن 
مى بخشد. این نشــانه اى از کیفیت باالتر محصول بوده 
و وضعیت ایده آل براى مصرف ســرکه سیب محسوب 

مى شود.
با وجود این، سرکه سیب معموًال فیلتر و پاستوریزه شده 
و بر همین اساس ظاهرى شــفاف پیدا مى کند که در 
سرکه هاى سیب موجود در فروشگاه ها مشاهده مى شود.

این به معناى آن است که مصرف این ماده براى کاهش 
اسیدیته بدن ایده آل است و از این رو، شرایط بهترى را براى 

سالمت کلى ایجاد مى کند.
افزون بر این، نوشیدن یک قاشق غذاخورى سرکه سیب 
در روز به پیشــگیرى از بیمارى هاى جدى مانند سرطان 

کمک مى کند.
فراموش نکنید که رژیــم غذایى با محتواى باالى چربى، 
نمک و دیگر مواد غذایى مشابه مى تواند pH بدن را اسیدى 

سازد، که این شــرایط براى تکثیر ریزجانداران سمى
 ایده آل است.

سرکه سیب به گوارش کمک مى کند
نوشیدن یک قاشق غذاخورى سرکه سیب عالئم 
گوارش را کند یا ســنگین، گرفتگى و اختالل 
شــکمى را تســکین مى دهد. این ماده در به 
حداقل رساندن حس اسیدیدته معده و سوزش 

سر دل کمک مى کند.
مصرف سرکه سیب پس از خوردن 

غذاهاى غنى و سنگین براى 
پیشگیرى از پدیدار شدن 
این عالئــم ایده خوبى 

محسوب مى شود.
اگر چنین مشــکالت پیش از این ایجاد شــده اند، شما 
همچنان مى توانید با مصرف سرکه سیب عالئم را کاهش 

دهید.

سرکه سیب براى دیابت مفید است
اسید استیک موجود در سرکه ســیب به کاهش سطوح 
قنــد در خون کمک مــى کند، زیــرا از گــوارش کامل

کربوهیدارت هاى پیچیده جلوگیرى مى کند.
نوشیدن یک قاشق غذاخورى سرکه سیب آنزیم هایى که 
مسئول تجزیه کربوهیدارت ها هستند را غیر فعال مى کند. 
از این رو، این محصول از انباشت گلوکز در خون و افزایش 

شدید قند پیشگیرى مى کند.

سرکه ســیب از بیمارى قلبى -عروقى 
پیشگیرى مى کند

سرکه سیب حاوى سطوح باال از اسید کلروژنیک است. این 
ترکیب اکسیداسیون کلسترول بد (LDL) را مهار مى کند، 

که به بهبود سالمت قلب و عروق منجر مى شود.
اگر سطوح کلسترول شما بیش از اندازه باالست، غذاهایى 
با محتواى چربى باال را از رژیم غذایى خود کنار بگذارید و 

روزانه یک قاشق غذاخورى سرکه سیب بنوشید.

ســرکه ســیب گرفتگى بینى را کاهش
 مى دهد

اثر آنتى بیوتیک سرکه ســیب به کاهش 
خطر عفونت کمک مى کند. همچنین، این 
محصول میزان مخاط را کاهش داده و 
سینوس ها را پاکسازى مى کند و از 
این رو، گرفتگــى کمترى در آنها 

دیده مى شود.
اگر عالقه به مصرف روزانه یک 
قاشــق غذاخورى سرکه سیب 

ندارید، این کار را حداقل زمانى که دچار آنفلوآنزا شده اید، 
انجام دهید. مصرف سرکه ســیب به مدت ده روز معموًال 
براى از بین بردن مشکل کفایت مى کند. همچنین، اگر به 
گلو درد یا مشکالت التهابى مبتال شده اید، سرکه سیب در 

کاهش و از بین بردن آنها مؤثر عمل مى کند.

سرکه سیب به سود جمعیت باکترى روده 
عمل مى کند

آیا از یبوست مزمن یا گاه به گاه رنج مى برید؟ در این مورد، 
نوشیدن یک قاشق غذاخورى سرکه ســیب از تداوم این 

مشکل پیشگیرى مى کند.
بر خالف باور عمومى، ســرکه سیب موجب شکل گیرى 

مشکالت اسیدیته نمى شود، زیرا یک غذاى قلیایى است.

سرکه سیب کلیه ها را سمزدایى مى کند
آیا از عفونت هاى کلیوى رنج مى برید یا سنگ هاى کلیه 
براى شما مشکل آفرین شده اند؟ اگر این گونه است، مصرف 
یک قاشق غذاخورى سرکه سیب هنگام صبح را مد نظر قرار 
دهید. همچنین، دنبال کردن توصیه پزشک خود و نوشیدن 
آب به میزان کافى را فراموش نکنید. اگر به مصرف آبمیوه 
عالقه دارید، اطمینان حاصل کنید فاقد شــیرین کننده 
باشند. همچنین، نمک را به مدت دو هفته از رژیم غذایى 

خود کنار بگذارید.

سرکه سیب به کاهش وزن کمک مى کند
به همراه یک رژیم غذایى ســالم و ورزش، نوشــیدن دو 
قاشق غذاخورى سرکه سیب در روز آهنگ سوخت و ساز 

را تسریع مى کند.
سرکه سیب سرشــار از ویتامین B6 و لسیتین است و به 
سوزاندن چربى جمع شــده در بدن به واسطه یک رژیم 

غذایى ضعیف کمک مى کند.

سرکه سیب را چگونه مصرف کنیم
دو روش براى نوشیدن سرکه سیب وجود دارند. گزینه ساده 
نوشیدن یک قاشق غذاخورى سرکه سیب است. اما اگر عطر 
و طعم آن براى شما بیش از اندازه قوى است، مى توانید آن را 

در یک لیوان آب، چه سرد یا گرم، ترکیب کنید.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدى شاخه مازندران گفت: 
عوامل متعــددى در بروز مشــکل ارتوپدى پاچنبرى 
(کالب فــوت) در نوزادان و کــودکان نقش دارند که 
مهمترین آنها عوامل ژنتیکى و آلودگى هوا در دوران 

باردارى است. 
مسعود شایســته آذر با بیان اینکه آمار دقیقى از 

شیوع این بیمارى در ایران نداریم، افزود: 
بالفاصله پس از نوزاد باید مشکل کالب 
فوت برطرف شود، از این رو با مراجعه به 

متخصصان مربوطــه پاى نوزاد 

گچ گرفته مى شود.
وى در مورد اینکه آیا مى تــوان در دوران جنینى این 
مشکل را رفع کرد، گفت: حتى اگر در سونوگرافى هاى 
صورت گرفته در دوران باردارى هم این مشکل جنین 
مشخص شــود، اقدامى پیش از تولد نمى توان کرد و 

همه اقدامات درمانى پس از تولد صورت مى گیرد.
شایسته آذر ادامه داد: درمان اصلى کالب فوت، 
گچ گیرى پاى بیمار است و به ندرت ممکن 
است نیاز به عمل جراحى باشد؛ همچنین 
با توجه به پیشــرفت هاى این حوزه، 
پاچنبرى کــودکان کامــًال برطرف 
شده و وضعیت پاها به شکل طبیعى

 بازمى گردد.
رئیــس انجمــن جراحــان ارتوپدى 
شــاخه مازندران همچنین با انتقاد از اجرا 
نشــدن تعهدات ســازمان هاى بیمه گر، گفت: 
برخى ســازمان هاى بیمه گر حدود یکسال است که 
پرداختى هــاى خــود را به تعویــق انداختــه و این 
موضوع چالش هاى زیادى بــراى گروه هاى مختلف 
پزشکى و ارتوپدى داشته اســت و باید به این مسئله

توجه شود.

دلیل بیمارى پاچنبرى چیست؟

اینکه آمار دقیقى از با بیان مسعود شایســته آذر
شیوع این بیمارىدر ایران نداریم، افزود:
بالفاصله پس از نوزاد باید مشکلکالب 
فوت برطرف شود، از این رو با مراجعه به 

متخصصان مربوطــه پاى نوزاد

همه اقدامات درمان
شایسته آذر ا
گچ گیرى
است ن
با توج
پاچن
شد
 بازم
رئیــ
م شــاخه
نشــدن تعهد
برخى ســازمان ها
پرداختى هــاىخــ
موضوع چالشهاى
د پزشکى و ارتوپدى

ووشود. توووجه

اگر دنبال راه هایى براى ســوزاندن کالرى هســتید و 
فرصت ندارید، این کارها را طى روز انجام دهید:

بطرى آب معدنى بزرگ خــود را با یک بطرى کوچک 
عوض کنید. با این کار مجبورید دوباره آن را پر کنید و 

نشان مى دهد بیشتر فعالیت کرده اید.
اگر آهســته روى تردمیل راه مى روید یا از راه پله باال 

مى روید، چند دقیقه اضافه تر این کار را انجام دهید.
موزیک باعث مى شود بیشتر و سخت تر فعالیت کنید. 
گوش کردن موسیقى حین فعالیت، باعث مى شود 120 

تا 140 کالرى بسوزانید.
اگر در حال دویدن هستید، بعد از استراحت سرعتتان 

را بیشتر کنید، اگر راه مى روید، آن را به دو تبدیل کنید.
قبل از آنکه مدت زمان دویدن تردمیل را باال ببرید، پایین 

بیایید و خود را وزن کنید. محققان معتقدند افرادى که 
حدود 20 دقیقه تمرینات استقامتى انجام مى دهند 

کالرى بیشرى مى سوزانند.به جاى استراحت طوالنى 
بین تمرینات، طناب  بزنید تا ضربان قلب تان باال برود. 

این حرکت در هر دقیقه حدود 13 کالرى مى سوزاند.
با اسکات  زدن هاى متوالى، کالرى بیشترى مى سوزانید. 

پاهاى شما دســته اى از عضالت هستند که بیشترین 
انرژى را مصرف مى کنند. بنابراین سعى کنید تمرینات 

باالتنه را همراه با تمرینات پا انجام دهید.
سعى کنید پیاده روى آهسته صبحگاهى تان را با گام هاى 
بلند در انتهــا و در راه 

خانه تمام کنید.

با موزیک کالرى بسوزانید

فعالم
و اسید
اطمین
در سر
هنگام
شبکه
مى بخ
و وضع
مى
با و
و بر
سرک
اینب
اسیدی

سالمت

شان مى دهد بیشتر فعالیت کرده اید.
ر آهســته روى تردمیل راه مى روید یا از راه پله باال 

ى روید، چند دقیقه اضافه تر این کار را انجام دهید.
زیک باعث مى شود بیشتر و سخت تر فعالیت کنید. 
0ش کردن موسیقى حین فعالیت، باعث مى شود 120

140 کالرى بسوزانید.
ر در حال دویدن هستید، بعد از استراحت سرعتتان 

یشتر کنید، اگر راه مى روید، آن را به دو تبدیل کنید.
ل از آنکه مدت زمان دویدن تردمیل را باال ببرید، پایین 

یید و خود را وزن کنید. محققان معتقدند افرادى که 
20 دقیقه تمرینات استقامتى انجام مى دهند  دود

لرى بیشرى مى سوزانند.به جاى استراحت طوالنى 
ن تمرینات، طناب  بزنید تا ضربان قلب تان باال برود. 

3ن حرکت در هر دقیقه حدود 13 کالرى مى سوزاند.
سکات  زدن هاى متوالى، کالرى بیشترى مى سوزانید. 

بلند در انتهــا و در راه 
خانه تمام کنید.
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لطفاً سکوت کن!

بعد از
ذوب آهن
کجا رفتى؟

 

  ایران آنالین|  تیم ملى کشــورمان در طول 
چند سال اخیر توانســته برخى رکوردها را جابه جا کند. 
حضور در جام جهانــى 2014 اولین موفقیت تیم ملى با 
«کارلوس کى روش» به شمار مى رود. بازى هاى خوب 
در این جام جهانى را هم مى توان به کارنامه موفق این 
همکارى اضافه کرد. از طرف دیگر حضور مقتدرانه در 
برابر حریفان آســیایى را هم نباید از یاد برد که روزهاى 

خوبى را براى تیم ملى رقم زده است.
اوج همکارى کــى روش و تیــم ملى کشــورمان در 
رقابت هاى مقدماتــى جام جهانى 2018 روســیه بود 
جایى که دو هفته مانده به پایان این رقابت ها، تیم ملى 
کشورمان به عنوان دومین تیم به جام جهانى صعود کرد 
و بدون گل خــورده تا این مرحله پیــش آمد. کار خوب 
کى روش و شــاگردانش، به خوبى جاه طلبى و میل به 
بهترین بودن را در آنها نشــان مى داد. کى روش براى 
جواب دادن به این جاه طلبى از هر کســى که نیاز بود، 
عبور کرد و شاگردان او و ملى پوشان هم برعکس گذشته 
تالش کردند در راستاى رسیدن به اهداف تیم ملى گام 
بردارند و حتى برخى از آنها حضور مداوم در تیم ملى را 
به منافع آنى و زودگذر ترجیح دادند و در جهت منافع تیم 

ملى گام برداشتند.
 همه این سال ها برعکس آنچه تصور مى شود هر چقدر 
براى تیم ملى کشــورمان، ارزش افزوده داشت، براى 
کارلوس کى روش بیشترین صعود و ارزش افزوده را در 
پى داشت. هر چقدر کى روش در طول سال هاى اخیر به 
تیم ملى کشــورمان کمک کرد، بیشتر از آن تیم ملى با 
ملى پوشانش به کى روش کمک کردند، همین کمک ها 
باعث شد کى روش بعد از شش سال، دیگر آن کى روشى 
نباشد که از کشور کوچکى مثل امارات اخراج شده بود، 
بلکه حاال او مربى اســت که دو بار تیم ملى کشورمان 
را به جام جهانى رســانده و رکوردهــاى خوبى را به جا 

گذاشته است.
در یک جمله بایــد گفت هر چقدر کى روش توانســته 
در طول ســال هاى گذشــته به تیم ملــى کمک کند، 
همانقدر فوتبال بااســتعداد ما ظرفیــت و هنرش را در 
اختیار او قــرار داده اســت، تا 
ناکامى هاى گذشــته اش را 
کامًال به فراموشــى بسپارد 
اما بایــد گفت ایــن پایان 
کار همــکارى تیــم ملى 

کشــورمان با کى روش یا پایان همــکارى کى روش با 
تیم ملى کشــورمان نخواهد بود. این پرتغالى هنوز هم 
به فکر رکوردهاى تازه اى در تیم ملى اســت و به خوبى 
مى داند که تیم ملى کشورمان بهترین ظرفیت را براى

 جاه طلبى هایش دارد.
 فدراسیون فوتبال پیشــنهاد تمدید قرارداد کى روش را 
تا پایان جام ملت ها دارد؛ پیشنهادى که به نظر مى رسد 
اگر طوالنى مدت تر باشــد، هزینه هــاى کمترى هم 
دربرداشته باشد اما باید دید فدراسیون چطور مى  خواهد 
در مــدت زمــان باقیمانده تــا جام جهانى ســرمربى 
را مجاب به امضاى قــرارداد کند. فدراســیون فوتبال 
تالش زیادى مى کنــد که قرارداد کــى روش را تمدید 
کند اما به نظر مى رســد تا این لحظه بــه ظاهر در این 
هدف موفقیتى نداشــته اســت. کارلوس کى روش با 
چهارمیــن حضور در جــام جهانى و البتــه کارنامه اى 
ویژه در ایران حاال با پیشــنهادهایى مواجه اســت اما

 او به احتمال زیاد توجه زیادى به این پیشنهادها نخواهد 
داشــت. به این دلیل کــه او همچنان بــه رکوردهاى 
تازه اى با تیم ملى کشــورمان فکر مى کنــد.  کارلوس 
کى روش بــه خوبى مى دانــد با همــه مزیت هایى که 

کارنامه اش در تیم ملى کشــورمان دارد، جاى یک چیز 
در این کارنامه خالى است؛ او باید به همان اندازه که در 
سال هاى اخیر در تیم ملى خوب بوده است، در آسیا نیز 

خود را به اثبات برساند.
قهرمانى در آسیا حســرت بزرگ همکارى کى روش و 
تیم ملى کشورمان اســت. این حتى در ذهن کى روش 
هــم وجــود دارد و همین باعــث مى شــود او فعًال به 
جدایــى از تیم ملى کشــورمان فکر نکنــد.  در مقابل

 براى فدراســیون فوتبال هــم قهرمانى در آســیا به 
آرزویى دیرینه مبدل شــده و در کنــار عملکرد خوبى 
که تیم ملى کشورمان در سال هاى اخیر داشته، قهرمانى 
در آسیا بیشتر از هر زمانى براى تیم ملى قابل تصور است.

تیمى که سال هاســت اول بودن آسیا را یدك مى کشد، 
حتمًا به این قهرمانى نیاز دارد و باز هم باید عیار تیم ملى 
و کى روش با همکارى دوباره و البته این  بار با کسب سکو 
در رقابت هاى جام ملت هاى آسیا، باالتر برود. این میسر 
نخواهد شــد مگر اینکه کى روش باز هم در تیم ملى به 
کارش ادامه دهد. چیزى که هم خودش مى خواهد و هم 
فدراسیون فوتبال کشورمان بدش نمى آید همچنان او را 

در خدمت داشته باشد. 

ورزشگاه نقش جهان علیرغم اینکه سال گذشته پس از بازسازى مورد بهره بردارى 
قرار گرفت، هنوز نقایصى دارد.

سال گذشــته ورزشــگاه نقش جهان پس از نزدیک به یک دهه در تاریخ 25 آبان 
ماه 1395 افتتاح شد و سپاهان که ســابقه قهرمانى در لیگ و جام حذفى را در این 
ورزشگاه دارد، بار دیگر به این ورزشــگاه که پس از بازسازى به ورزشگاهى مدرن 

تبدیل شده، بازگشته است.
با این حال هنوز نواقصى در این ورزشگاه دیده مى شود و جایگاه بلیت فروشى یکى 
از این نواقص بود، که سال گذشــته به دلیل اینکه بلیت فروشى در کانکس انجام

 مى شد، مشکالت زیادى در برخى بازى ها ایجاد کرد. 
با پایان لیگ شانزدهم مسئوالن مربوطه اقدامات الزم براى رفع نواقص ورزشگاه 
نقش جهان را در دســتور کار قرار داده اند و اخیراً  هم محسن طاهرى مدیرعامل 

سپاهان از جایگاه بلیت فروشى ورزشگاه که در حال ساخت است و همینطور سالن 
بدنسازى بازدید کرد، تا در جریان مراحل تکمیل آن قرار بگیرد.

البته نقش جهــان هنوز با مشــکالتى همراه اســت؛ از جمله نصــب چادرهاى 
ســقف ورزشــگاه که در هفته هاى اخیر جنجال هاى زیادى هم ایجاد کرده است. 
ضمن اینکه هنــوز تکلیف خاکــى که بیرون از ورزشــگاه وجود دارد مشــخص 
نشــده و نهادهاى مرتبط هر کدام مســئولیت این خاك دپو شــده را به نهادهاى 
دیگر ارتباط مى دهند و پس از گذشت نزدیک به یکسال هنوز این خاك تخلیه نشده 

است.
ورزشگاه نقش جهان کمتر از ده روز دیگر در اولین دیدار سپاهان میزبان سایپاست و 
انتظار هواداران پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر این است که هر چه زودتر نواقص 

موجود رفع شده و زمینه هاى حضور هر چه راحت تر آنها فراهم شود.

«لیگ برتر هر روز ضعیف تر مى شــود .» این جمله، بخشــى از 
گفتگوى تازه مجتبى تقوى است. گفتگویى سرشار از عبارت هاى 
تند و انتقادآمیز علیه لیگ برتر بدون احســاس نیاز به پشــتوانه 
تئوریک و دالیل منطقى. تقوى صاحب جایگاهى در فوتبال نیست 
که اصرارش براى تخریب فوتبال باشگاهى ایران مهم تلقى شود. 
شاید آنهایى که اهل تماشاى برنامه هاى اجاره اى تلویزیون با عنوان 
کارشناسى فوتبال نیستند، حتى نام او را نیز نشنیده باشند. با وجود 
این، روبه رو شدن با بیزارى او از لیگ، از این جهت جالب توجه به 
نظر مى رسد که هیچ باشگاهى حاضر نیست نیمکتش را در اختیار 

این مربى قرار بدهد. مجتبى تقوى در زمره چهره هایى قرار مى گیرد 
که از سفره وســیع فوتبال، ســهمى ندارند و این جداافتادگى را با 

ژست هاى بى عالقگى به لیگ توجیه مى کنند.
بعد از گذراندن یک دوران کوتاه روى نیمکت ذوب آهن، تقوى با 
هیچ باشگاهى قرارداد امضا نکرده است و تا زمانى که تیمى براى 
جذب او به عنوان مربى اقدام نکند، کیفیت لیگ برتر در مصاحبه هاى 
او همچنان نازل خواهد بود. جالب اینجاســت که مجتبى تقوى، 
اصرار بازیکنان براى انتقال به فوتبال اروپا را از نشانه هاى ضعف 
فوتبال ایران مى داند. با این تفسیر منحصر به فرد، همه لیگ هاى 

غیر اروپایى فوتبال جهان ضعیف و ناکارآمد به شمار مى روند. جاى 
مجتبى تقوى و فارســى صحبت کردن بریده بریده اش، نه کنار 
زمین هاى فوتبال خالى اســت و نه حتى روى صندلى کارشناسى 
رسانه ملى. او مى تواند ساعت ها در نقد لیگ برتر صحبت کند اما 
ســطح لیگ برتر هر چقدر پایین باشد، باز هم از سطح تحلیل ها و 
مربیگرى هاى او باالتر خواهد بود. مــردى که این روزها به جاى 

ذهن، از زبانش کار مى کشد. اى کاش سکوت مى کرد!

ى کاهش وزن!
به سو

 «کایرو رودریگوئز»،  مدافع برزیلى 
جدید سپاهانى ها این روزها به شدت زیر نظر مربى 

بدنساز ســپاهان در حال آماده کردن خود براى شروع لیگ 
هفدهم است. سال گذشته وقتى عبدا... ویسى «لى اولیویرا» را جایگزین 

شهاب گردان و رحمان احمدى کرد، بسیارى از کارشناسان فوتبال اصفهان به 
فیزیک بدنى گلر برزیلى تازه وارد انتقاد داشــتند و عملکرد این بازیکن نیز در 
مقاطع ابتدایى فصل تعریف چندانى نداشــت، تا انتقادات از او شدت گیرد؛ اما 
کم کم اولیویرا توانســت خود را در ترکیب تیم جا بیاندازد و در شش دیدار پایانى 
فصل که «زالتکو کرانچار» هدایت تیم را بر عهده گرفت، نمایش هاى خوبى ارائه داد 
تا سرمربى کروات سپاهانى ها خواهان تمدید قرارداد این بازیکن شود.پس از لى اولیویرا 
که منتقدان به اضافه  وزن او اشاره مى کردند، مدافع جدید برزیلى تیم سپاهان که از لیگ 
آذربایجان و تیم نفتچى باکو آمده نیز با انتقاداتى از همین دست روبه رو شده است و این روزها 
زیر نظر «رافائل فوگاگیرو» در حال رساندن وزن خود به شرایط ایده آل است. مربى بدنساز 
برزیلى سپاهانى ها که در نقش فعالى در سپاهان دارد و با شور و حرارت خاصى در تمرینات تیم 
ظاهر مى شــود، با حضور کایرو رودریگوئز مأموریت جدیدى دارد و با حضور در سالن بدنسازى

 برنامه هاى ویژه اى براى کاهش وزن بازیکن جدید سپاهان در نظر گرفته است تا این 
مدافع که مورد تأیید کرانچار قرار گرفته است و به زودى قرارداد او تمدید 

خواهد شد، بتواند هر چه سریع تر براى قرار گرفتن در 
ترکیب اصلى تیم آماده شود.

پیشکســوت فوتبال ایران 
گفت: قدرت بین تیم هــاى مدعى در لیگ 
هفدهم خوب تقسیم شده است و این باعث مى شود 

رقابتى فشرده بین مدعیان قهرمانى ایجاد شود. 
سیروس دین محمدى در گفتگویى اظهار داشت: آن چیزى که قبل 
از شروع لیگ احساس مى شود، این است که در این فصل چهار پنج 

تیم خود را براى رقابت قهرمانى آماده کرده اند. 
وى افزود: استقالل، پرسپولیس، ذوب آهن و سپاهان مدعیان اصلى 

قهرمانى در این فصل هستند و من فکر مى کنم رقابت این چهار تیم تا 
هفته پایانى براى کسب قهرمانى ادامه داشته باشد به نوعى مى توان گفت 
که جنگ قهرمانى بین اصفهان و تهران خواهد بود. تیم هاى مدعى به خوبى 
یارگیرى کرده اند و قدرت بین این تیم ها تقریباً به تساوى تقسیم شده است. 
پیشکسوت تیم اســتقالل در خصوص نقل و انتقاالت این تیم بیان داشت: 
آبى پوشان در نقل و انتقاالت خیلى خوب عمل کردند و بازیکنانى را جذب 
کردند که عمدتاً در بورس بودند. بازیکنانى مثل منتظرى، شجاعیان، 

بیت سعید و شــهباززاده نفراتى هستند که امسال 
براى این تیم بسیار مفید هستند. 
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 بودند. بازیکنانى مثل منتظرى، شجاعیان، 

ـهباززاده نفراتى هستند که امسال
ن تیم بسیار مفید هستند. 

هدش

ى 
و 

ب
ج

 ستارى 
مدافع چپ جدید 

ذوب آهن  

سرمربى ذوب آهن 
در نبود مهرداد قنبرى و مهران 
درخشان مهر از مدافع جدیدى به نام محمد 

ستارى در این پست استفاده مى کند.
طى فصول اخیر مهرداد قنبرى مدافع چپ ذوبى ها بود 
که در پى مصدومیت او مهران درخشان مهر براى تیم 

اصفهانى در این پست به میدان مى رفت.
حاال در شرایطى که دیگر قنبرى شاگرد «لوکابوناچیچ» 
در گسترش است و درخشــان مهر در تیم ملى امید 
حضور دارد به نظر مى رسد ســرمربى ذوب آهن به 
بازى ستارى چپ پا در این پست نیز فکر مى کند. با 
شروع لیگ و پس از چند بازى تیم ها به شناخت ارنج 
خواهند رسید و باید دید پست دافع چپ ذوب آهن در 

لیگ هفدهم بیشتر در اختیار کدام بازیکن خواهد بود.

ریک و دالیل منطقى. تقوى صاحب جایگاهى در فوتبال نیست 
صرارش براى تخریب فوتبالباشگاهىایران مهم تلقى شود.

د آنهایى که اهل تماشاى برنامه هاى اجاره اى تلویزیون با عنوان 
شناسى فوتبال نیستند، حتىنام او را نیز نشنیده باشند. با وجود

از لیگ، از این جهت جالب توجه به  ، روبه رو شدن با بیزارى او
 مى رسد که هیچ باشگاهى حاضر نیست نیمکتش را در اختیار 

بعد از گذراندن یک دوران کوتاه روى نیمکت ذوب آهن، تقوى با 
هیچ باشگاهى قرارداد امضا نکرده است و تا زمانى که تیمى براى 
جذب او به عنوان مربى اقدام نکند، کیفیت لیگ برتر در مصاحبه هاى 
او همچنان نازل خواهد بود. جالب اینجاســت که مجتبى تقوى،

را از نشانه هاىضعف  به فوتبال اروپا براى انتقال اصرار بازیکنان
فوتبال ایران مى داند. با این تفسیر منحصر به فرد، همه لیگ هاى 

رسانه ملى. او مى تواند ساعت ها در نقد لیگ برتر صحبت کند اما 
ســطح لیگ برتر هر چقدر پایین باشد، باز هم از سطح تحلیل ها و 
مربیگرى هاى او باالتر خواهد بود. مــردى که این روزها به جاى 

از زبانش کار مى کشد. اى کاش سکوت مىکرد! ذهن،

ى کاهش وزن!
به سو

 برزیلى 
ت زیر نظر مربى 

ردن خود براى شروع لیگ 
عبدا... ویسى «لى اولیویرا» راجایگزین 

کرد، بسیارى از کارشناسان فوتبال اصفهان به 
د انتقاد داشــتند و عملکرد این بازیکن نیز در 
نى نداشــت، تا انتقادات از او شدت گیرد؛ اما 
 ترکیب تیم جا بیاندازد و درشش دیدار پایانى

را برعهده گرفت، نمایش هاى خوبى ارائه داد 
دید قرارداد این بازیکن شود.پس از لى اولیویرا 
، مدافع جدید برزیلى تیم سپاهان که از لیگ 
ى از همین دست روبه رو شده است و این روزها 
ن خود به شرایط ایده آل است. مربى بدنساز 
 دارد و با شور و حرارت خاصى در تمرینات تیم 
ت جدیدى دارد و با حضور در سالن بدنسازى

د سپاهان در نظر گرفته است تا این 
ا ا ا ق

ارلوس!
ریم ک

کم دا
ایى 

م آسی
     یک جا

ارلوس!
ریم ک

کم دا
ایى 

م آسی
قهرمانى در      یک جا

آسیا حسرت بزرگ 
همکارى کى روش و 
تیم ملى کشورمان 
است. این حتى در 
ذهن کى روش هم 
وجود دارد و همین 

باعث مى شود او 
فعًال به جدایى 

از تیم ملى 
کشورمان 
فکر نکند

بعد از کش و قوس هاى فراوان و کلى حرف و حدیث، «سرور جپاروف» 
که اعالم کرده بود امــکان ندارد دیگر در ایــران، فوتبال بازى 
کند با اســتقالل به توافق رســید تا پیراهن ایــن تیم را 

بپوشد.
 هافبک ازبکستانى در یکى از مصاحبه هایش بعد از 
پیوستن به استقالل گفته که با پیراهن این تیم از 

دنیاى فوتبال خداحافظى خواهد کرد. گویا سرور در تصمیمش جدى است و 
مى خواهد این تصمیم را عملى کند.

به نوشته خبر ورزشى، او مى خواست همین امسال از فوتبال خداحافظى کند 
اما پیشنهاد خوب استقالل، پشیمانش کرد. جپاروف به احتمال فراوان امسال 
هفته آخر لیگ با پیراهن استقالل از فوتبال خداحافظى مى کند تا رسماً  وارد 

عرصه مربیگرى شود. 

جپاروف فصل
 بعد مربى
 مى شود

آنها نشــان مى داد. کى روش براى
جاه طلبى از هر کســى که نیاز بود،
 او و ملى پوشان هم برعکس گذشته
گام ملى ستاى رسیدن به اهداف تیم
ى از آنها حضور مداوم در تیم ملى را
ذر ترجیح دادند و در جهت منافع تیم

همانقدر فوتبال بااســتعداد ما ظرفیــت و هنرش را در 
اختیار او قــرار داده اســت، تا 
ناکامى هاى گذشــته اش را 
کامًال به فراموشــى بسپارد 
اما بایــد گفت ایــن پایان

کار همــکارى تیــم ملى 

چهارمیــن حض
ویژه در ایران ح
 او به احتمال زی
داشــت. به این
تیم مل تازه اى با
خ کى روش بــه

بعد از کش و قوس هاى فراوان و کلى حرف و حدیث
کککه اعالم کرده بود امــکان ندارد دیگر در ایـ
کند با اســتقالل به توافق رســید تا پ

بپوشد.
 هافبک ازبکستانى در یکى از مص
ب پیوستن به استقالل گفته که

ف فصل
بى
د
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تیم فوتبال ســپاهان تمرینات آماده سازى براى حضور 
قدرتمند در رقابت هاى لیگ برتــر را از تاریخ 24 
خردادماه و پس از بازگشت «زالتکو کرانچار» 
از تعطیالت با جدیت پیگیرى کرده است، 
با این حال و على رغم اینکه برگزارى اردو 
خارجى در مقاطعى مــورد توجه کرانچار 
قرار گرفته بود، در نهایــت این اتفاق رخ 

نداد.
یکى از دالیلى که سپاهانى ها به آن اشاره دارند، 
سیاست هاى کلى وزارت ورزش و جوانان بوده که 

استفاده از امکانات داخلى را براى برگزارى اردوها به تیم هاى ایرانى توصیه 
کرده است.  عالوه بر مورد اشاره شده، زالتکو کرانچار به دو مانع در برگزارى 
اردوى خارجى براى تیمش در یکى از مصاحبه هاى خود اشاره کرد؛ یکى از 
موانع سپاهانى ها از نظر کرانچار کمبود منابع مالى بوده است و مانع دیگر 
به مشکالت خروج برخى از بازیکنان جوان سپاهان باز مى گردد که ممکن 
بود تعدادى از آنها نتوانند مجوز خروج دریافت کنند و سپاهان با عدم حضور 

برخى نفرات به اردوى خارجى برود.
عالوه بر این سپاهانى ها در مجموعه باغ فردوس شرایط یک کمپ تمرینى 
را براى خود فراهم کرده اند؛ این مجموعه داراى سه زمین چمن، زمین ماسه 
دو مجموعه استخر، چمن مصنوعى و... است که رضایت زالتکو کرانچار 

را براى برگزارى تمرینات تیم که در دو نوبت صبح و عصر برگزار مى شود، 
فراهم ساخته است.

آخرین مرتبه اى که سپاهانى ها به اردوى خارجى رفتند، سال دوم حضور 
حسین فرکى در اصفهان بوده اســت؛ با این حال رقیبان سپاهان در لیگ 
هفدهم که دو تیم ســرخ و آبــى پایتخت و همینطور رقیب همشــهرى 
یعنى ذوب آهن هستند، کشورهاى اوکراین، ارمنســتان و ترکیه را براى 
برگــزارى اردو برگزیدنــد ولى به نظر مى رســد فراهم بــودن امکانات 
الزم در مجموعــه باغ فردوس ســپاهانى هــا را مجاب کرده اســت که 
در اصفهــان نیز مى تواننــد به آمادگى مورد نظر ســرمربى تیم دســت 

یابند.

چرا سپاهان 
به اردوى خارجى 
نرفت؟

سپاهان و ذوب آهن به آسیا مى روند؟

اگر چهار نماینــده ایــران در لیگ قهرمانــان نتوانند 
بدهى هاى خود را تا 9 شهریور پرداخت کنند، شاید ذوب 
آهن، سپاهان، پیکان و گسترش فوالد راهى آسیا شوند. 
در فاصله چند روز تا شروع رقابت هاى لیگ برتر هفدهم، 
ســازمان لیگ فوتبال هنوز کارهاى عقب افتاده و مهم 
زیادى دارد که انجام نداده است؛ مسائلى که اگر در این 
چند روز به سرانجام نرسد، شاید شروع لیگ برتر را نیز با 
مشکل مواجه کند. اگر بحث امضا نشدن قرارداد نهایى 
براى توپ هــاى لیگ برتر هفدهــم را فاکتور بگیریم، 
مهمترین موضوعى کــه در این باره مى شــود مطرح 
کرد، عدم عقد قرارداد با اسپانســر لیــگ براى تبلیغات 

محیطى است. 
در چند سال گذشته سازمان لیگ با عقد قرارداد رسمى 
تبلیغات محیطى را به شرکت هاى دیگر واگذار کرد و به 
طور سالیانه مبلغى را دریافت مى کرد اما پس از حاشیه 
هایى که در اواســط فصل پارســال در این باره ایجاد 
شــد هنوز تکلیف تبلیغات محیطى براى لیگ هفدهم 
مشخص نیست. سازمان لیگ هنوز با شرکت مورد نظر 
خود براى واگذارى تبلیغات دور زمین مســابقات لیگ 
برتر به توافق نرســیده و به طبع آن قراردادى نیز امضا 

نشده است.
این اتفاق در حالى رخ داده که مشخص نیست با شروع 
مســابقات لیگ برتر قرارداد همــکارى درباره تبلیغات 
دور زمین که بخش زیــادى از بودجه ســازمان لیگ 
براى برگزارى مســابقات را تأمین مى کند، این قرارداد 
امضا شود که در این صورت باشــگاه ها وسازمان لیگ 
با مشکالت بیشــترى در بحث مالى مواجه مى شوند. با 
توجه به اینکه ســازمان لیگ درصدى از درآمد تبلیغات 
محیطى را به باشگاه ها پرداخت مى کند، اگر این مبلغ 
هم نباشد، مشکالت مالى باشگاه بیش از قبل خواهد بود.

در سال هاى گذشته باشگاه هاى ایرانى با مشکالت مالى 
زیادى دست و پنجه نرم کردند؛ مشکالت اقتصادى در 
کل کشــور، گریبان فوتبال را نیز گرفته است؛ فوتبالى 
که به واســطه ارتزاق از منابع دولتــى از درآمد مهمى 
مانند حق پخش و برخى مسائل دیگر محروم است، در 
سال هاى قبل نتوانسته آنطور که باید در حل مشکالت 
مالى کوشا باشــد. از این رو برخى باشگاه ها مانند نفت 
تهران، استقالل خوزســتان و... حتى در تأمین هزینه 
هاى جارى خود با مشــکل مواجه شــدند. دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس با وجود اینکه در یکسال گذشته 

مشکالت مالى زیادى نداشتند و معموًال از 
طریق اسپانســر خود توانسته اند

 هزینه هایشــان را تأمین 
کنند امــا بدهى هاى 

گذشته این تیم ها 
سرسام آور بوده 
و بــه دغدغه 
اصلى مدیران 
باشــگاه هــا 
تبدیل شــده 

است.
چنیــن  در 
یطى  ا شــر
کنفدراســیون 
ل  تبــا فو
آســیا دربــاره 

باشــگاه هاى بدهکار هشدار جدى 
به فدراســیون فوتبال ایران داده اســت؛ بر اساس 

اولتیماتوم AFC باشگاه هایى که نمایندگان کشورها در 
لیگ قهرمانان آسیا هستند در صورتى که تا 9 شهریورماه 

بدهى هاى انباشته خود را پرداخت نکنند، از حضور در این 
رقابت ها منع مى شــوند! این مشکل بیشتر از هر تیمى 
براى استقالل و پرسپولیس دردسر ســاز مى شود؛ دو 
باشگاهى که میلیاردها تومان بدهى انباشته دارند و البته 
پرونده شــکایت هاى برخى بازیکنان و مربیان خارجى 
شان نیز در فدراسیون جهانى فوتبال باز است. به عنوان 
مثال پرسپولیسى ها هنوز براى حل مشکل مانوئل ژوزه 
به نتیجه نرســیدند و مبلغ هنگفتى را باید به این مربى 

پرتغالى پرداخت کنند. 
از ســوى دیگر تراکتورســازى و نفت تهران به عنوان 
دو ســهمیه دیگر ایران در لیــگ قهرمانان
 آسیا هم با بدهى هاى زیادى دست و
پنجــه نــرم 
مــى کننــد. 
چــه  گر ا
بدهــى هاى 
این دو باشگاه 
در حد استقالل 
و پرســپولیس 
نیست اما قطعًا 
رقم بدهى هاى 
این دو باشگاه نیز 
به قــدرى اندك 
نیست که آنها قادر به 

پرداختش باشند.
با این فضــا اگر فدراســیون 
فوتبال نخواهــد با عبــور از موضوع 
بدهى هاى چهار باشگاه ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان 
آسیا، با پنهانکارى آن را به AFC ارائه نکند، پرسپولیس، 
نفت تهران، اســتقالل و تراکتورسازى براى حضور در 

لیگ قهرمانان با مشکل مواجه مى شوند. شاید حتى این 
چهار تیم به علت عدم پرداخت بدهى هاى متعدد نتوانند 
در مسابقات آسیایى شــرکت کنند که این موضوع یک 

آبروریزى بزرگ براى فوتبال ایران خواهد بود.
 هرچند که بعید است چهار باشــگاه مذکور از حضور در 
لیگ قهرمانان آســیا محروم شــوند اما اگر فرض را بر 
این بگذاریم که چنین اتفاقى رخ بدهد، آنوقت موضوع 
جالب تر خواهد شد. در این شرایط چهار سهمیه ایران در 
لیگ قهرمانان را تیم هایى تشکیل خواهند داد که بدهى 
انباشــته ندارند و البته در جدول رده بندى لیگ پارسال 
رتبه بهترى بــه خود اختصاص دادند. بــه عبارت بهتر 
اگر پرسپولیس، اســتقالل، تراکتورسازى و نفت نتوانند 
به آسیا بروند، ذوب آهن، ســپاهان، پیکان و استقالل 
خوزستان چهار تیم دیگرى هستند که در صف حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا هستند که البته استقالل خوزستان 
نیز خود مشــکالت مالى زیادى دارد و بــا بدهى هایى 
که از گذشــته براى این تیم برجاى مانده حضورش در 
لیگ قهرمانان آســیا نیز در ابهام قرار خواهد داشت. در 
این صورت گسترش فوالد امیدوار به حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا خواهد شد!
با همه این مسائل احتماًال فدراسیون فوتبال 

مشکل ســرخابى ها، نفت و تراکتورسازى را موقتًا حل 
خواهد کرد و این چهار تیم راهى لیگ قهرمانان آســیا 
مى شوند اما در این صورت هم باید راهکارى براى این 
باشگاه ها اندیشیده شود تا بدهى ها پرداخت شود. حتى 
اگر امسال هم این تیم ها در لیگ قهرمانان آسیا حاضر 
شــوند اما قطعًا ادامه روند کنونى، باشگاه هاى بدهکار 
ایرانى را با مشکالت عدیده اى مواجه مى کند. مشکالتى 
که دیگر شاید آنوقت نشود براى پنهان کردن آنها قدمى 

برداشت.

رئیس کمیته  تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراســیون در بخشى از صحبت هایش به 
احتمال محرومیت چهار تا شــش ماهه مهدى طارمى به دلیل نحوه فسخ قراردادش با 
باشگاه ریزه اسپور اشاره کرد. نکته اى که سوژه رسانه ها شده است و از آن به عنوان 

موضوعى خطرناك یاد مى کنند .
 در پایان لیگ پانزدهم بود که طارمی درســت مثل این فصل، ســاز جدایی 
کوك کرد و همراه رضاییان به ترکیه رفت. او پس از مذاکرات ابتدایی، با 
ریزه اسپور ترکیه قرارداد رسمی بست اما پس از چند روز پیشمان شد. 
در روزهایی که رضاییان براي گرفتن رضایتنامه با مدیران ریزه اســپور 
وارد مذاکره شــده بود، طارمی به ایران برگشــت و با قراردادي دو ساله 
به پرسپولیس پیوست. آن زمان خبر شــکایت ریزه اسپور از طارمی به علت 
فسخ یک طرفه قرارداد، سروصداي فراوانی به راه انداخت و این در حالی بود که 
مدیربرنامه هاي طارمی بارها تأکید کرد هیچ خطري پرسپولیس و آقاي گل لیگ را تهدید 

نمی کند.
عبدالصمد ابراهیمى، وکیل طارمی تقریباً چهار ماه قبل، در خصوص پرونده طارمی اینچنین گفته 
بود: « الزمه طرح دعوي علیه یک بازیکن در فیفا، ارائه قرارداد الزم االجرا و معتبر و اثبات این امر 
که بازیکن در دوره حفاظت شده قراردادش را فسخ و قطع همکاري کرده است، می باشد. مهدي 
طارمی قرارداد الزم االجرا نداشته زیرا قراردادش فقط در صورتی معتبر بوده که ITC صادر 
شود که حتی درخواست ITC هم در TMSوارد نشده و باشگاه ترکیه اي اقدامی نکرده است. 
حتی پرداخت اقساط قرارداد هم منوط به صدور ITC بوده و این شرط ضمن عقد به عنوان بند 
اول قرارداد قید شده است.ضمناً آغاز دوره حفاظت شده قرارداد او اگر ITC هم صادر می شد از

 تاریخ 95/4/29 بوده و طارمی دو روز قبــل از آن تاریخ ، نامه قطع همکاري را به باشــگاه 
ریزه اســپور و کمیته وضعیت بازیکنان فیفا فکس و DHL کرده و یک روز قبل از آن تاریخ، با 
پرسپولیس قراردادش را ثبت رسمی کرده است. در این خصوص هیچ مشکلی وجود ندارد.

هر فرد یا باشگاهی که احساس کند متضرر شده حق شکایت دارد و طرف مقابل حق دفاع. »

آزادى در دست تعمیر

      پلن B ایران در لیگ قهرمانان آسیا 

 اگر 
فدراسیون فوتبال نخواهد 

با عبور از موضوع بدهى هاى چهار 
باشگاه ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان 
آسیا، با پنهانکارى آن را به AFC ارائه 

نکند، پرسپولیس، نفت تهران، استقالل 
و تراکتورسازى براى حضور در
 لیگ قهرمانان با مشکل مواجه 

مى شوند
«مروان حسین» مهاجم جدید تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان بر سر تمرینات زردپوشان حاضر شد.

این مهاجم عراقى پس از عقد قرارداد دو ساله با سپاهان و انجام توافقات الزم با محسن طاهرى مدیر عامل باشگاه، 
بر سر تمرینات حاضر شد و با زالتکو کرانچار، اعضاى کادر فنى و بازیکنان تیم دیدار کرد.

مروان حسین یک بار دیگر نیز به اصفهان سفر کرده بود و در سفر دوم به توافقات نهایى دست یافت تا ماجراجویى 
جدید خود را در ایران دنبال کند.

دیدار مروان و کرانچار 

محسن بنگر، 
شاید خرید بعدى على کریمى در 

نفت تهران باشد. نام بنگر، به نفت نزدیک شده بود 
و حضور این بازیکن در بین تماشاگران بازى دوستانه این تیم، باعث 

شد این شایعات جدى تر شود. البته بنگر مى گوید حضورش در ورزشگاه اتفاقى بوده است:  
«نزدیک اکباتان با دوستانم بودم که گفتند بازى نفت تهران است. فکر مى کردیم بازى ساعت 6 و نیم 

باشد و وقتى که رسیدیم دقیقه 50 بازى بود و نشستیم نگاه کردیم و کامًال اتفاقى بود.» 
کریمى و بنگر، در پرسپولیس رابطه خوبى با هم داشتند و حتى لیگ دوازدهم که «مانوئل ژوزه» تصمیم 
به کنار گذاشتن کریمى از پرسپولیس گرفت، بنگر جزو حامیان او بود. در سال هاى بعدى هم رابطه 
خوب آنها حفظ شد و شاید همین رابطه، بنگر را به سمت نفت بکشاند. به خصوص که کریمى براى 
فصل آینده هنوز دو مدافع ثابت در اختیار ندارد. بنگر هم قصد خداحافظى ندارد و شاید نفت، آخرین 

بازگشت به فوتبال باشد:  تصمیمم براى فصل آینده بازى کردن است شانس او براى 
انتقاالت هم تا هفته چهارم جریان دارد. من هم نه عجله دارم و و نقــل و 

نه اجبارى براى انتخاب هر چیزى. پیشنهاد هم داشتم اما این 
پیشنهادات نصفه و نیمه بود و ترجیح دادم فعًال به آن پاسخ ندهم 

و نمى شد روى آن حساب کرد.

 بنگر
خرین شانس

نفت، آ

ریزه اسپور 
و خطرى جدید

 حتى این 
دد نتوانند 
ضوع یک 

حضور در 
رض را بر 
ت موضوع 
ه ایران در 
که بدهى 
گ پارسال 
ارت بهتر 
ت نتوانند 
 استقالل 
حضور در 
خوزستان 
هى هایى 
ضورش در 
داشت. در 
 در لیگ 

ىراى بازگشت به فوتبال باشد:  تصمیمم براى فصل آینده بازى کردن است شانس او ب
انتقاالت هم تا هفته چهارم جریان دارد. من هم نه عجله دارم و و نقــل ول و

نه اجبارى براى انتخاب هر چیزى. پیشنهاد هم داشتم اما این 
پیشنهادات نصفه و نیمه بود و ترجیح دادم فعًال به آن پاسخ ندهم 

و نمى شد روىآن حساب کرد.

ورزشــگاه آزادى در دست تعمیر است؛ 
طبقه دوم 

ده و پیمانکار براى بازسازى 
ى آن برداشته ش

صندلى ها

ه چند روز بیشتر 
ت. این در حالى است ک

ع به کار کرده اس
آن شرو

ن باقى نمانده است. 
جام بین پرسپولیس و نفت تهرا

به برگزارى سوپر

د مسئوالن آزادى 
3 تیر برگزار شو

 باشد در تاریخ 0
ى سوپرجام قرار

اگر باز

رسانند. اگر هم 
وعه را به اتمام ب

رند تا کار بازسازى مجم
ط چهار روز فرصت دا

فق

ار 9 روزه خواهد 
ه منتقل شود مهلت پیمانک

دار به 4 مرداد ما
طبق برنامه ریزى دیگر این دی

ت انجام کار نیست و احتمال 
شان دهنده سرع

ر دریافتى از آزادى ن
شــد. در هر صورت تصاوی

 آماده بهره بردارى باشد نزدیک 
هم به طور کامل

ام و هفته اول لیگ هفد
ى دیدار ســوپرج

آنکه برا

والن ورزشگاه 
ن کج سلیقگى هاى اساسى مسئ

وان یکى از هما
ین اتفاق را مى ت

به صفر است. ا

د. دیدار پرسپولیس و نفت تهران 
یچ  چیز و هیچکس هماهنگ نیستن

دانست که انگار با ه

ر فصل جدید است؛ در طرف مقابل 
ر رسمى پرسپولیس د

اینکه اولین دیدا
با توجه به 

زها مى توانند با 
 و البته اینکه قرم

پوشان قرار دارد
ى اسطوره سرخ

هم على کریم

ن بسیار مهم است و ممکن 
ه جام برسند، براى هوادارا

رد در این دیدار ب
ب

رزشگاه حدوداً 78 هزار نفرى آزادى هم پاسخگوى حجم 
است و

 ورزشگاه را هم 
ل آنکه بخشى از

تماشاگر ورودى نباشد. حا

ر سر آن بکارند.
ى ورود ممنوع ب

ش ببندند و تابلو
از پی
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چهل تکه

در این تصویر یک پدر را هنگام شنیدن صداى قلب دختر فوت 
شده اش در بدن فردى دیگر مشاهده مى کنید.

«بل کونر» پس از مرگ دخترش، با اهداى قلب او به یک بیمار 
قلبى این مرد را از مرگ حتمى نجــات داد. دختر بل کونر 20 
ساله بود که جان خود را از دست داد و قلب او به «جک لومنت» 
اهدا شد. بل براى مالقات با کسى که قلب دختر او در بدنش 
مى تپد ، روزانه 65 مایل فاصله را سوار بر دوچرخه مى پیمود، تا 
باالخره در روز پدر با جک لومنت دیدار کرد، مقصد نهایى این 
پدر فداکار، بیمارستانى است که دخترش در آنجا مورد عمل 
جراحى قرار گرفت، الزم به ذکر اســت که اعضاى اهدا شده 

دختر بل، جان سه بیمار دیگر را نیز نجات داده است.

پرونده پزشــکى یک کودك 11 ماهه بریتانیایى که مبتال به یک 
بیمارى نادر ژنتیکى است، اخیراً تیتر رسانه هاى بریتانیا را تسخیر 
کرده و به بحث هاى گسترده حقوقى، اخالقى و پزشکى منجر شده 
است. بسیارى از اعضاى حیاتى بدن «چارلى گارد» در پى آسیب 
شــدید مغزى از کار افتاده اند و او براى زنده ماندن از دستگاه هاى 
پیشرفته بیمارستانى کمک مى گیرد. والدین چارلى امیدوارند با انتقال 
او به آمریکا یک شیوه تجربى در درمان این بیمارى را که هنوز روى 
هیچ بیمارى آزمایش نشده امتحان کنند، اما دادگاه بریتانیا با رد این 
درخواست حکم داده که این کار امیدى براى ادامه معنادار زندگى 
ایجاد نمى کند و تنها به ادامه درد و رنج این کودك منجر خواهد شد. 
بنابراین دادگاه به خاموش کردن دستگاه ها حکم داده است. قرار 

است تصمیم نهایى پس از بررسى شواهد بیشتر گرفته شود.

 دادستان عمومى و انقالب شهرستان دماوند با اشاره به درگیرى 
در یکى از محالت مهاجرنشــین اطراف دماوند، اظهار داشت: 
پیش زمینه این درگیرى مســائل خانوادگى بود کــه در ادامه به 

درگیرى لفظى، چاقوکشى و نهایتاً قتل منجر شد.
حسن ابراهیمى بسابى، افزود: این درگیرى بین جمعیت زیادى از دو 
طایفه آغاز شد که منجر به قتل شد و ادامه درگیرى با تالش عوامل 
قضائى و انتظامى دماوند و حوزه هاى همجوار مهار شد. وى ادامه 
داد: پس از انتقال جسد به بیمارستان سوم شعبان براى معاینات، 
مجدداً دو طایفه در مقابل بیمارستان تجمع و بحث و جدال کردند 
که سریعًا توسط عوامل انتظامى خاتمه یافت. ابراهیمى بسابى با 
اشاره به اینکه مقتول متأهل و 35 ساله بود که توسط اسلحه سرد 

به قتل رسید، تصریح کرد: در این رابطه 12 نفر دستگیر شدند.

پدر صداى قلب 
دختر مرده اش را شنید 

حکم مرگ دادگاه 
براى کودك 11 ماهه 

جدال طایفه اى در دماوند 
منجر به قتل شد  030201

پرونــده مردى کــه فرزندان و همســر خــود را مورد 
شکنجه هاى جنســى قرار داده بود بعد از گذشت بیش 
از 270روز به شعبه اظهار نظر ویژه قتل دادسراى مشهد 

ارجاع و منتهى به کیفرخواست شد. 
داستان این ماجراى تلخ از مهرماه ســال گذشته آغاز 
مى شود. هنگامى که شــاکى جوان با لگدهاى متواتر 
همسر سنگدلش به بیرون از خانه پرتاب شد، در آن شب 
سرد، راهى جز تماس با مرکز فوریت هاى پلیس پیش 
رویش ندید؛ لذا براى کمک به دخترش بالفاصله با 110 
تماس گرفت و عنوان کرد شوهرش او را از خانه بیرون 

انداخته و فرزندانش را در خانه زندانى کرده است.
با اعالم این موضوع، تیمى از مأموران انتظامى بالفاصله 
خود را به محل رساند و با زنى جوان که پوشش مناسبى 
نداشت و از سرما به گوشه دیوارى پناه برده بود مواجه شد. 
یکى از افسران پلیس براى اینکه از موضوع سر دربیاورد 
به خانه این زن جوان مراجعه مى کند اما شوهر سنگدلش 
که اعتیاد شدیدى به مواد  مخدر صنعتى دارد از باز کردن 
در امتناع مى کند و از پنجره آشپزخانه که به کوچه مشرف 
است، عالوه بر هتاکى به همسرش، به مأموران نیز بد و 

بیراه مى گوید.
مأموران با مشــاهده این صحنه و با هماهنگى قضائى 
وارد عمل مى شوند و شــوهر این زن جوان را دستگیر 
و به کالنترى منتقل مى کنند. آن شب با بازداشت این 
مرد به پایان مى رسد و قرار مى شود فرداى آن روز شاکى 
به همراه ســه دخترش به دادســرا برود و از شوهرش 

شکایت کند.
صبح روز بعد، مأموران پلیس این شــوهر سنگدل را به 
دادســرا منتقل مى کنند اما طولى نمى کشد که یکى از 
دوستانش با قرار دادن وثیقه او را آزاد مى کند. ده روز از 
این ماجرا مى گذرد که شاکیه به دادسرا مراجعه مى کند و 

شکایتش را از قاضى پرونده پس مى گیرد.
طبق این درخواســت، قرار ترك تعقیــب متهم صادر 
مى شود اما پس از سپرى شــدن چند روز دیگر شاکیه 
مجدداً به دادسرا مراجعه مى کند و تقاضا مى کند شکایت 
سابقش پیگیرى شود. این زن جوان در جلسه رسیدگى 
به شکایتش در شــعبه228 دادسراى عمومى و انقالب 
ناحیه2 مشهد در پاسخ به ســئوال قاضى پرونده درباره 
اینکه چرا از شکایت اولیه اش صرف نظر کرده بود گفت: 
«او مرا تهدید کرد که اگر شــکایتم را پــس نگیرم، به 

فرزندانم آسیب مى رساند.»
در حالى کــه تحقیقات اولیــه پرونــده از یک دعواى 
زن وشــوهرى حکایت مى کرد، با اظهارات شــاکى و 
دخترانــش، قالب پرونده بــه کلى تغییر کرد و مســیر 
رسیدگى قضائى آن نیز از حساســیت باالیى برخوردار 

شــد. این زن جوان گفت: «بعد از اینکه از دادســرا به 
خانه برگشتم شــوهرم مرا در اتاقى حبس کرد. او حتى 
نمى گذاشت براى انجام مســائل ضرورى از اتاق خارج 
شــوم. وقتى فریاد مى زدم، با چاقــو فرزندانم را تهدید 
به مرگ مى کرد و از جایى که مى دانســتم اگر به جیغ 
زدن هایم ادامه دهم او آســیبى جدى به فرزندانم وارد 

خواهد کرد، چیزى نمى گفتم.»
شــاکیه پرونده در میــان اظهارات خود دســت دختر 
9ســاله اش را گرفت و به او گفت: «بگــو این مرد چه 
بالیى سرت آورده است.» دخترك که از فرط استرس و 
اضطراب زبانش بند آمده بود گفت: «لطفاً به پدرم نگویید 
من این حرف ها را زده ام. اگر بفهمد، مرا مى کشد. او وقتى 
در خانه تنها بودیم مرا اذیــت مى کرد. چند روز پیش به 
مدرسه ام آمد و پرونده ام را گرفت و در راه به من گفت که 
دیگر نمى خواهد به مدرسه بروم. بعد از آن، چند روز به 
یک مسافرخانه رفتیم. نمى خواهم دیگر به آن لحظات 
که میان من و پدرم بود فکر کنــم. از او بدم مى آید. دعا 

مى کنم بمیرد.»
دختر بزرگ تر شاکى که 17سال دارد در تکمیل اظهارات 
خواهر کوچکش به دادیار شــعبه228 دادسراى ناحیه2 
مشــهد گفت: «هر وقت مى خواهم به مدرســه بروم 

پدرم مانع مى شــود و مرا تهدید مى کند که به مدرسه ام 
مى آید و آبرویم را مى برد. این مرد سنگدل مدام ما را با 
چاقو به مرگ تهدید مى کنــد. او چند روز پیش مادرم را 
در اتاق حبس کرد و وقتى مادرم گفت کار ضرورى دارد 
به او اجازه نداد به سرویس بهداشتى برود. اگر کارى که 
باب میلش است را انجام ندهیم، به ما فحاشى ناموسى 
مى کند. چند ســالى اســت که مقابل ما شیشه مصرف 
مى کند و خیلى مادرم را مى زند. دیگر نمى خواهم با این 

مرد زندگى کنم.»
با دریافت اظهارات شــاکیان پرونــده متهم طى حکم 
قضائى جلب و با قرار مناسب راهى زندان شد. این پرونده، 
با توجه به اهمیت موضوع پــس از تکمیل تحقیقات، با 
قرار جلب دادرسى نزد شــعبه اظهار نظر ویژه قتل عمد 
دادسراى عمومى و انقالب مشــهد مطرح شد و قاضى 
صادق صفرى شخصاً نسبت به صدورکیفرخواست اقدام 
کرد. وى درباره این پرونده گفت: «متهم در اظهاراتش 
عنوان کرده است که همسرش با فردى ارتباط دارد و او 
براى اینکه شاکیه را ادب کند دســت به تنبیه وى زده 
است. او همچنین ادعاى همسرش مبنى بر حبس وى 

(همسرش) را تکذیب کرده است.»
قاضى صفرى تصریح کرد: «طبق بررسى هاى تکمیلى 

و استعالم به عمل آمده مشخص شــد که متهم پرونده 
دختر 9ساله اش را على رغم اینکه از وضعیت تحصیلى 
خوبى برخوردار بوده گرفته و مانــع ادامه تحصیل وى 
شده است. بر اساس معاینات پزشکى قانونى نیز اظهارات 
دختر 9ســاله متهم تأیید و مشخص شد که پدرش او را 
مورد آزار و اذیت جنســى قرار داده است. در حال حاضر 
این دختر خردسال به واحد مددکارى اورژانس اجتماعى 
سازمان بهزیستى معرفى شده است. این مرد جوان قصد 
داشته پرونده دختر 17ساله خود را نیز بگیرد اما موفق به 

این کار نشده است.»
وى با بیان اینکه متهم وقتش را به کبوتر بازى مى گذراند 
اظهار داشت: «با توجه به نتیجه استعالم پزشکى قانونى 
و تحقیقات محلى صحت گفتار شــاکیان پرونده تأیید 
شد لذا طبق اتهامات وارده حبس غیر قانونى اشخاص، 
توهین به اشخاص عادى، تهدید به ضرر جانى با چاقو، 
افترا (نســبت دادن رابطه نامشــروع همســر با فردى 
دیگر) و ایراد صدمه بدنى عمدى، کیفرخواست پرونده 
صادر و از محاکم کیفرى براى متهم اشد مجازات(سه 
سال و یک روز حبس)، پرداخت دیه و 74ضربه شالق 
درخواست شد که حکم متهم در دادگاه بدوى تأیید شده 

است.»

رئیس کالنترى 147 گلبرگ درباره جزئیات دستگیرى متهم سابقه دار گفت: با توجه به افزایش آمار سرقت تجاوز پدر مشهدى به دخترش
منزل و تالش براى کاهش وقوع سرقت و دستگیرى سارقان و نا امن کردن حوزه براى آنها، تیمى مشترك 
از عوامل تجسس و پلیس افتخارى تشکیل شدکه در سطح حوزه و به خصوص نقاط آلوده به سرقت، اقدام به 

گشتزنى مى کردند.
وى افــزود: عوامل کالنتــرى در حین 
گشتزنى در حوالى میدان نخجیر با صداى 
یکى از شــهروندان در جریان یک مورد 
سرقت منزل قرار گرفته که در حین بررسى 
موضوع متوجه دو نفر جوان در حال پریدن 
از دیوار یک ســاختمان مى شوند که با 

مشاهده پلیس اقدام به فرار مى کنند.
سرهنگ درویش گفت: ســارقان براى 
فرار از دست مأموران خود را داخل جوى 
آب خیابــان اولیایى پنهــان کردندکه با 
هوشیارى مأموران، ســارقان دستگیر و 

به کالنترى منتقل شدند.
رئیس کالنترى 147 گلبرگ فرماندهى انتظامى تهران بزرگ با اشاره به مواجهه حضورى سارقان با فردى که 
سارقان از طبقه دوم واحد آنها قصد سرقت داشتند، افزود: با توجه به اظهارات شاکى، سارقان به ناچار اعتراف 

کردند و جهت سیر مراحل به پایگاه چهارم پلیس آگاهى منتقل شدند.

سارقان در جوى آب پنهان شدند 

سحرگاه روز دوشنبه 26 تیرماه سال جارى میدان المپیک تهران شاهد کشته شدن یک زن به ضرب گلوله پلیس 
و مجروح شدن یک تن دیگر شد.

سرکالنتر دوم پلیس پایتخت در خصوص این حادثه گفت: سحرگاه روزدوشنبه 26 تیرماه سال جارى گزارش یک 
زورگیرى داخل خانه یکى از اهالى منطقه غرب تهران  ارائه شد.

وى اضافه کرد: زورگیران که مدارك قربانى را سرقت کرده بودند براى پس دادن آنها درخواست مبلغ 700 هزار 
تومان کرده بودند، در ادامه مأموران محل 
قرار را تحت پوشــش قرار دادند و پس از 
اینکه ســه زورگیر متوجه حضور مأموران 
شدند از محل گریختند و تعقیب وگریز به 

وسیله خودرو آغاز شد.
سرکالنتر دوم پلیس پایتخت خاطرنشان 
کرد: مأموران زورگیران را تحت تعقیب قرار 
دادند اما على رغم فرمان ایســت توجهى 

نکردند و به مسیر خود ادامه دادند.
وى افزود: در این تعقیب و گریز چند خودرو 
نیز آسیب دیدند در ادامه مأموران به خودرو 
شلیک کردند که منجر به مجروح شدن دو 
تن از زورگیران شد که یکى از آنها به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت و دیگرى به بیمارستان منتقل شد. 
سرکالنتر دوم پلیس پایتخت بیان کرد: داخل خودروى متهمان اموال مسروقه پیدا شد. متهمان داراى اتهامات 
آدم ربایى، ایجاد ضرب و جرح عمدى و تجاوز به عنف هستند که در حال حاضر پرونده در مراجع قضائى در حال 

رسیدگى است.
مالباخته هنگامى که از دستگاه عابر بانک پول گرفته بود و به سمت خانه خود در حال حرکت بود، طعمه زورگیران 

شد، نفر سوم نیز در تحقیقات پلیسى دستگیر شد.

جزئیات تیراندازى در میدان المپیک تهران 

ساعت 17و 30 دقیقه روز یک شنبه25تیرماه سال جارى 
مأموران کالنترى 124 یوسف آباد در جریان مرگ مرموز 

مرد 50 ساله اى در خانه اش قرار گرفتند.
مأموران در تحقیقات ابتدایى پى بردند پدر خانواده هدف 
گلوله ساچمه اى اسلحه بادى در خانه اش قرار گرفته است 
و همین سناریوى مرموز کافى بود تا تیمى از مأموران اداره 
10 پلیس آگاهى تهران همراه بازپرس مرادى از شعبه دوم 

دادسراى امور جنایى در صحنه جرم حاضر شوند. 
کارآگاهان با حضور در محل پى بردند که پســر 17 ساله 

خانواده در زمان وقوع حادثه همراه پدرش در خانه حضور 
داشته است.

بدین ترتیب بازجویى هاى پلیسى باز پسر نوجوان آغاز  شد 
و «غالمرضا» گفت: «قصد رفتن به مسافرت داشتیم که 
پدرم از من خواست تا اسلحه بادى را برایش بیاورم تا آن را 
امتحان کنیم. من یک ساچمه داخل تفنگ بادى گذاشتم 
و آن را به پدرم دادم اما اسلحه شلیک نکرد که پدرم از من 
درخواست پیچ گوشتى کرد تا گیر اسلحه را برطرف کند که 
ناگهان تفنگ شلیک شد و گلوله به سر پدرم برخورد کرد 

؛ بالفاصله پدرم را تنفس مصنوعى و ماســاژ قلبى دادم و 
همزمان موضوع را تلفنى با عمویم در میان گذاشتم؛ زمانى 
که اورژانس به محل رسید، آنها عنوان کردند که پدرم فوت 

کرده است.»
بررسى صحت اظهارات پسر متوفى در دستور کار کارآگاهان 
قرار گرفت و کارآگاهان با توجه به نظریه تیم بررسى صحنه 
اطمینان پیدا کردند که شــلیک گلوله نمى توانسته توسط 
شــخص متوفى انجام شده باشد.ســرانجام در ساعت 8و 
30دقیقه  روز دوشــنبه غالمرضا در اظهاراتى جدید گفت: 
« من و پدرم در اتاق مشغول صحبت کردن بودیم که پدرم از 
من خواست تا قبل از رفتن به مسافرت  تفنگ بادى را برایش 
بیاورم؛ پدرم در حال کار کردن با گوشى  تلفن همراهش  بود 
که من یک ساچمه در داخل تفنگ گذاشتم، زمانى که به قصد 
بستن، لوله تفنگ را به سمت باال کشیدم ناگهان تیر شلیک 
شد و به سر پدرم برخورد کرد، به سرعت باالى سر پدرم رفتم 
و دیدم که به سختى نفس مى کشد و در ادامه به عمویم زنگ 
زدم و از او خواستم خودش را سریع به خانه ما برساند ؛ بعد از 
چند دقیقه نیز اورژانس به محل رسید اما متأسفانه پدرم فوت 

کرده بود.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ، معاون مبارزه با جرائم جنایى 
پلیس آگاهى تهران گفت: «متهــم پرونده جهت صدور 
دستور قضائى به شعبه دوم بازپرسى دادسراى امور جنایى 

تهران اعزام شد.»

نخستین روز فروردین ماه امســال مأموران کالنترى 146 
حکیمیه در جریان پیدا شدن جسد مردى در یکى از جاده هاى 
فرعى جاجرود قرار گرفتند. با توجه به مجهول الهویه بودن 
جسد ، تحقیقات اولیه بر شناسایى هویت جسد مرد جوان آغاز و 

هویت قربانى جنایت «داوود» 35 ساله  اعالم شد.
با شناســایى خانواده مقتول در منطقه اتابک، خیابان شهید 
غیاثى ، کارآگاهان به اعضاى خانواده مقتول مراجعه و در همان 
تحقیقات اولیه اطالع پیدا کردند که هیچگونه طرح شکایتى 

مبنى بر ناپدید شدن داوود صورت نگرفته است.
تحقیقات در خصوص علت عدم طرح شکایت ناپدید شدن 
داوود از خانواده اش انجام شــد ، آنها در اظهارات خود عنوان 
داشتند: «داوود به علت مصرف موادمخدر سابقه غیبت هاى 
طوالنى مدت از خانه داشت و ما نیز به همین دلیل به پلیس 
مراجعه نکردیم.»کارآگاهان با تحقیقات از اهالى محل زندگى 
داوود اطالع پیدا کردند که چند روز پیش از کشف جسد مقتول 
در محدوده جاجرود ، درگیرى شــدیدى بیــن او و اعضاى 
خانواده اش صورت گرفته است. تحقیقات از اعضاى خانواده 
قربانى جنایت ادامه داشت و خواهر  داوود در صحبت هایش 
عنوان کرد که هیچ وقت به سمت محل کشف جسد برادرش 
رفت و آمد نداشته اســت . بررســى ادعاى خواهر  داوود در 
خصوص عدم تردد در منطقه جاجرود در دستور کار کارآگاهان 
قرار گرفت و سرانجام وى روز 24 تیرماه امسال لب به اعتراف 

گشود.

خواهر مقتول در اظهاراتش گفت: «روز 28 اسفند سال گذشته 
مادرم با من تماس گرفت و گفت داوود پدرت را مى زند، من 
و شوهرم "مهدى" به خانه پدرم رفتیم؛ در زمان ورود ، داوود 
با چاقو پدرم را تهدید مى کرد و با دیدن ما ، به سمت شوهرم 
حمله ور شد، شوهرم نیز با چاقویى که روى دیوار دستشویى 
قرار داشــت، او را  هدف قرار داد.» وى افزود: «همه ترسیده 
بودیم جسد را با خودروى سوارى به منطقه جاجرود منتقل 
کردیم.» با توجه به اعترافات خواهر مقتول ، کارآگاهان روز 24 
تیرماه موفق به دستگیرى مهدى شدند. مهدى در اعترافاتش 

گفت: «براى نصیحت کردن برادرزنم، به خانه پدرزنم رفتیم 
اما به محض ورود داوود با چاقو به من حمله ور شــد؛ من نیز  
چاقویى را از لبه دیوار برداشتم ، او را زدم و سپس جنازه را به 
کمک همسرم به منطقه جاجرود انتقال دادیم.»  سرهنگ 
کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى 
تهران، با اعالم این خبر گفت: «با توجه به اعتراف صریح متهم، 
قرار بازداشت موقت از سوى بازپرس محترم پرونده صادر شد 
و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت .»

قتل در اتابک، کشف جسد در جاجرودجزئیات کشته شدن پدر به دست پسر
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الیکا (Leica) نام یک کمپانى بســیار قدیمى 
تولیدکننده دوربین هاى عکســبردارى است که 
در ســال هاى اخیر تصمیم به طراحــى و تولید 
دوربین هاى مدرن تر و مطابق با تکنولوژى هاى 
روز دنیــا گرفته اســت. آخرین محصــول این 
شــرکت «تــى ال2» (TL2) نــام دارد. ایــن 

محصول یکى از مدرن ترین دوربین هاى 
پیشرفته بدون آینه در بازار است که بدنه 
یکدســت آن از جنس آلومینیوم ساخته 

شده است. قابلیت اتصال به واى فاى 
و صفحه نمایش هوشمند 3,7 اینچى 
هم از دیگــر ویژگى هاى این دوربین 
به شمار مى آیند. اولین دوربین سرى 
T شرکت الیکا در سال 2014 معرفى 

شــد که از لحاظ کیفیت اصًال چنگى به دل 
نمى زد. فوکوس کند و کیفیت پایین تصاویر 
ثبت شده اصًال در حد نام و نشان این شرکت 
نبود. اما نسخه پیشــرفته این دوربین امسال 

و با نام TL2 معرفى شــد و نســبت به نسخه 
قبلى خود از سنســور قدرتمندتر، پردازشگر 
ســریع تر، فوکوس اتوماتیــک بهتر، رابط 
کاربرى روان تر و همچنین شاتر الکترونیکى 

پیشــرفته تر بهره مى برد. مهمترین پیشــرفت 
TL2 نسبت به دوربین نســل قبلى این شرکت، 
به کارگیرى سنسور 24 مگاپیکسلى است که در 

مقایســه با لنز 14 مگاپیکسلى مدل قبلى، 
تصاویرى با رزولوشن بسیار باالتر را ثبت 
مى کند. نرخ ISO (ضریب حساســیت 
به نور) لنــز این دوربین هم قادر اســت 

تا 50 هــزار افزایش پیدا کنــد. همچنین
 سیســتم فوکوس اتوماتیک TL2 نسبت به مدل 
قبلى بیش از ســه برابر ســریع تر عمل مى کند. 
شــاتر این دوربین هم قادر اســت تصاویر را در 
کمتر از 1/40000 ثانیه ثبت کند و در حالت فول 
رزولوشــن مى تواند با ســرعت 20 فریم در ثانیه 
عکسبردارى کند. عالوه بر این کارآیى باال، کاربر 
 4K بــراى فیلمبردارى با کیفیت TL2 مى تواند از
نیز اســتفاده کند. در کنار درگاه 

microSD، یــک خروجــى 
HDMI و یک پورت یو اس بــى نوع C براى 
انتقال فایل و شارژ کردن دستگاه قرار گرفته  است.
آنچه TL2را نسبت به بقیه رقبا متمایز مى کند، 
بدنــه منحصر به فرد این دســتگاه اســت. بدنه 
یکدســت آلومینیومى با لبه هــاى نیم دایره اى 
هنگام عکسبردارى حس خوبى را به کاربر منتقل 
مى کنــد بنابراین به هیچ وجه هنگام اســتفاده از 
این دوربین دستانتان احساس خستگى نخواهند

 کرد.
TL2 شرکت الیکا را مى توانید از نمایندگى هاى 
رســمى این شــرکت با قیمت هزار و950 دالر 
خریدارى کنید. البته با پرداخت همین مبلغ و حتى 
کمتر مى توانید دوربین هــاى مجهز به لنز بدون 
آینه ســونى، فوجى فیلم و یا المپوس را خریدارى 
کنید اما مطمئناً از لحاظ استایل و راحتى هیچکدام 
از این دوربین ها قابل رقابت بــا TL2 نخواهند 
بــود. بنابراین اگر تیــپ و ظاهــر دوربین خیلى 
برایتان اهمیت دارد، بهتر اســت کمى بیشــتر از 
معمول از جیبتان مایه بگذارید و TL2را انتخاب 

کنید.

رامین مشکاه

به  تنهــا  اســپاتیفاى 
دستگاه هاى معدودى اجازه مى دهد 

که موزیک هاى این سرویس را بدون نیاز به 
اپلیکیشن اجرا کنند (اسمارت واچ سامسونگ 
یکى از این دستگاه هاســت.) خوشــبختانه 
شرکت اسپاتیفاى، مایتى را یک همراه مناسب 
تلقى مى کند و از هر نظر این دستگاه کوچک را 

تأیید کرده است.
بسیارى از افراد همواره مایلند که موزیک هاى 
اسپاتیفاى خود را بدون نیاز به گوشى پخش 
کنند که این مشــکل باوجــود مایتى به طور 
کامل حل خواهد شد. کسانى که فکر مى کنند 
استفاده از گوشى براى گوش دادن به موسیقى 
در حین تمرین کار بســیار ســخت و دست 
و پاگیرى اســت، مطمئناً از مایتى اســتقبال 

خواهند کرد.
براى اســتفاده از مایتى، باید از ســرویس 
پرمیــوم اســپاتیفاى که هزینــه ماهانه آن 
9/99 دالر اســت، اســتفاده کنید. همچنین 
الزم است بدانید که این دســتگاه مستقیماً 
موزیک هاى ذخیره شــده در پلى لیست هاى 
شــما را پخــش مى کنــد. بنابراین پخش 
موســیقى ها به شــکل انتخابى با استفاده از 
این دســتگاه و مشــابه آنچه در اپلیکیشن 
اسپاتیفاى انجام مى دهید، امکانپذیر نیست 
و تنهــا موزیک هاى ذخیره شــده به ترتیب 
پلى لیست ها پخش مى شوند. بنابراین بهتر 
است موزیک هایتان را قبل از استفاده از این 

دستگاه در پلى لیست هاى مختلف دسته بندى 
کنید.

این دســتگاه شــباهت زیــادى بــه آیپاد 
نانــو دارد، البته بــا این تفاوت کــه به جاى 
آیتونــز، موزیک هاى اســپاتیفاى را پخش

 مى کند.
قبل از استفاده ابتدا باید مایتى را به اپلیکیشن 
مختص آن در گوشــى خود متصل کنید تا از 
ایــن طریق موزیک هــاى ذخیره شــده در 
اسپاتیفاى خود را به درون این دستگاه انتقال

 دهید.
اپلیکیشــن مایتى امکان کم و اضافه کردن 
پلى لیست هاى اسپاتیفاى را به کاربر مى دهد 
که با زدن گزینه  « Refresh » مى توانید این 

تغییرات اعمال شده را مشاهده کنید.
کاربــران مى توانند هدفــون بلوتوث خود را 
به آســانى به مایتى متصل کننــد. البته این 
دستگاه به جک هدفون  هم مجهز شده است 

و از هدفون هاى سیمى هم پشتیبانى مى کند.
اگر از هدفون هاى بلوتوث اســتفاده مى کنید 
بهتر است مایتى را به وسیله گیره  پشت آن در 
نزدیک ترین فاصله ممکن نسبت به هدفون 
خود قرار دهید تا از قطعــى احتمالى موزیک 

جلوگیرى کنید.

نه  سفا متأ
بلوتــوث مایتى کمى از 
سیستم بلوتوث اســمارتفون هاى امروزى 
ضعیف تر است بنابراین احتمال قطع و وصل 
شدن موزیک هنگامى که مایتى را درون جیبتان 
قرار داده اید وجــود دارد. بهترین راه حل این 
است که مایتى را با استفاده از گیره  محکمى که 
در پشت آن نصب شده، به قسمت هاى باالیى 
لباستان مانند یقه متصل کنید تا از این طریق از 
قطع و وصل شدن موزیک جلوگیرى کنید. البته 
اینکه نمى توانید مایتى را در جیبتان بگذارید 

کمى ناراحت  کننده است.

دکمه ها
4 دکمه اصلى براى کنترل صدا و عوض کردن 
موسیقى بر روى این دســتگاه وجود دارند. 
براى روشن کردن دســتگاه ابتدا باید دکمه  
پلى (Play) را تا زمانى که چراغ روى دستگاه 
به رنگ سبز درمى آید نگه دارید. پس از اینکه 
چراغ به حالت چشــمکزن درآمد، حدود 30 
ثانیه طول مى کشــد تا دستگاه آماده  استفاده 
شود. درضمن با فشــردن دوباره همین دکمه 
براى چند ثانیه و تغییر رنگ چراغ دستگاه به 

نارنجى، دستگاه خاموش خواهد شد.
براى اجــراى موزیک هاى ذخیره شــده در 
پلى لیســت ها، باید دکمه  سمت راست باالى 

دستگاه 
ســه   کــه 
روى  بــر  نقطــه 
فشــار  را  دارد  قــرار  آن 
دهید. دســتگاه نام پلى لیســت را براى 
شــما اعــالم مى کند امــا انتظار نداشــته 
باشــید که نــام موزیک هــا را هــم اعالم 

کند.
مایتى بیش از پنج ســاعت دوام باترى دارد 
و با اســتفاده از جک هدفون مى توان آن را به 

آسانى شارژ کرد.
کاربران مى توانند موزیک ها را در سه کیفیت 
نرمال، خوب و بســیار خوب براى پخش در 
مایتى دانلود کنند. کیفیــت موزیک ها رابطه 
مســتقیمى با دوام باترى مایتى دارد. هرچه 
کیفیــت موزیک هــاى دانلود شــده باالتر 
باشند، باترى دستگاه نیز زودتر تمام خواهد 

شد.

مایتى کامالً ضدآب طراحى شده است
خرید این دســتگاه براى تمــام افرادى که 
مایل نیســتند هرجا که مى روند تلفنشان را 
همراهشــان ببرند، توصیه مى شود. در ضمن 
از این دســتگاه حتى به عنوان پخش کننده 
موسیقى ســاده بدون دردســر هم مى توان 

استفاده کرد.
مایتــى در رنگ هــاى مختلــف از جملــه 
نارنجى، مشــکى و ســفید عرضه مى شود 
و از وبســایت رســمى ایــن شــرکت 
و بــا قیمــت 86 دالر قابــل خریــدارى

 است.
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 کمپانى بســیار قدیمى 
 عکســبردارى است که 
میم به طراحــى و تولید 
با تکنولوژى هاى مطابق

. آخرین محصــول این 
TL2) نــام دارد. ایــن 

رین دوربین هاى 
است که بدنه  زار
لومینیوم ساخته 

ل به واى فاى 
3,7 اینچى  7د
ى این دوربین 
وربین سرى 
2014 معرفى

اصًال چنگى به دل 
فیت پایین تصاویر 
و نشان این شرکت 
ه این دوربین امسال 

ـد و نســبت به نسخه 
رتمندتر، پردازشگر 
اتیــک بهتر، رابط 
نشاتر الکترونیکى 

د. مهمترین پیشــرفت 
ســل قبلى این شرکت، 
مگاپیکسلى است که در 

یکسلى مدل قبلى، 
یار باالتر را ثبت 
یب حساســیت 
 هم قادر اســت 

دا کنــد. همچنین
2تیکTL2 نسبت به مدل 

 ســریع تر عمل مى کند. 
ادر اســت تصاویر را در 
ثبت کند و در حالت فول 
0ــرعت 20 فریم در ثانیه 
 بر این کارآیى باال، کاربر 
4K فیلمبردارى با کیفیتK

ـتفاده کند. در کنار درگاه 

رامین مشکاه

به تنهــا  اســپاتیفاى 
دستگاه هاى معدودى اجازه مى دهد 

موزیک هاى این سرویس را بدون نیاز به  که
اپلیکیشن اجرا کنند (اسمارت واچسامسونگ

یکى از این دستگاه هاســت.) خوشــبختانه 
مایتى را یک همراه مناسب شرکت اسپاتیفاى،
ایندستگاهکوچکرا ازهرنظر کندو م تلق

دستگاه در پلى لیست هاى مختلف دسته بندى 
کنید.

نه  سفا متأ
بلوتــوث مایتى کمى از 
سیستم بلوتوث اســمارتفون هاى امروزى 
ضعیف تر است بنابراین احتمال قطع و وصل 

دستگاه 
ســه   کــه 
روى  بــر  نقطــه 
فشــار را  دارد  قــرار آن 

دهید. دســتگاه نام پلى لیســت را براى 
شــما اعــالم مى کند امــا انتظار نداشــته 
باشــید که نــام موزیک هــا را هــم اعالم 

کند.
مایتى بیش از پنج ســاعت دوام باترى دارد 

ا آ ا ت ف ک ا فا ا ا

معرفى دوربین 
TL2 پیشرفته
شرکت الیکا

اپلیکیشن 
آالرم ساده ضد سرقت 

اندروید

«سیرى» پیشتاز است!

دن به اسپاتیفاى بدون گوشى با مایتى 
دن به اسپاتیفاى بدون گوشى با مایتى گوش دا
گوش دا

بسیار
اسپات
کنند
کامل
اس
د
و

اولین چت بــات رایگانى که در زمینه پاســخگویى به 
ســئواالت حقوقى مردم طراحى شده است از این پس 
در تمامى شهرهاى ایاالت متحده در اختیار مردم قرار 
دارد. این چت بات که از هوش مصنوعى استفاده مى کند 
به منظور ارائه مشــاوره هاى حقوقى رایگان طراحى 

شده است.
چت بات یاد شــده پــس از آنکه به طور آزمایشــى در 
نیویورك، سیاتل و انگلستان به کار گرفته شد اکنون در 
تمام 50 ایالت آمریکا در اختیار مردم قرار دارد. «جاشوا 
براودر»، ابداع کننده این چت بات براى الگوریتمى که 
آن را طراحى کرده از عبارت اولین روبات وکیل جهان 
استفاده کرده اســت. او تخمین زده اســت الگوریتم 
هوشمند او در دو سال گذشته به مردم کمک کرده است 
تا در 375 هزار تخلف مرتبط با جریمه اتومبیل بتوانند 

خود را تبرئه کنند.

جاشــوا براودر که هم اکنون یکى از دانشجویان 
دانشگاه استنفورد اســت در این ارتباط گفته است: 

«این احتمال وجود دارد که چت بات من با یکســرى 
مسائل قانونى روبه رو شود، اما در مقطع فعلى من نگران 
رقابت با وکال در این زمینه هستم. صنعت حقوق جزو 
صنایعى است که حداقل 200 میلیارد دالر گردش مالى 
دارد. اما از اینکه موفق شده ام مشاوره حقوقى رایگان به 
مردم ارائه کنم خوشحال هستم. بدون شک تعدادى 
از بزرگ ترین شــرکت هاى حقوقى از اینکه چت بات 
فوق به شکل گسترده  و مهمتر از آن به شکل رایگان 
از سوى مردم مورد اســتفاده قرار مى گیرد خوشحال 
نخواهند بود. من معتقد هســتم کــه چت بات من به 
شــکل قابل توجهى در پول مردم صرفه جویى کرده و 
به همان نســبت وقت مقامات دولتى نیز کمتر گرفته

 مى شود.

اولین روبات وکیل جهان
 کار خود را رسماً آغاز کرد

 Action Puzzle Game | Na۴ بازى جدید و فوق العاده زیبا در سبک بازى هاى پازل – اکشن از استودیوى بازى سازى Immortal.Digital براى اندروید 
است . در بازى Action Puzzle Game | Na4 شما به کنترل کاراکتر اصلى که یک توپ است مى پردازید ؛ مى بایست با شلیک هاى پشت سر هم به 

جمع آورى آیتم هاى موجود در مراحل براى پشت سر گذاشتن آن مرحله بپردازید! در هر مرحله مانع هاى مختلفى براى به چالش کشاندن شما وجود دارند 
که از همان مرحله اول متوجه این موضوع خواهید شد که با یک بازى نسبتاً دشوار مواجهید که حداقل براى چند ساعتى شما را به گوشى میخکوب خواهد 

نمود! 
از ویژگى هــاى کلى ایــن بازى مى تــوان به مواردى چون شــامل بودن صدها مرحله دســت ســاز فوق العاده براى پشــت ســر گذاشــتن؛ 
دارا بودن یک گیم پلى ســاده امــا اعتیادآور؛ اجــراى آفالین و بدون نیــاز به اتصال اینترنت؛ کنترلرهاى لمســى خوب براى شــلیک آســان 
توپ به ســمت اهداف؛ گرافیک دوســت داشــتنى و عالى نســبت به حجم ناچیز و به طور کلى ســاخت عالى نســبت به حجم کمش اشــاره 

کرد!

  Don’t Touch My Phone Unlocked 
عنوان یک آالرم ساده ضد ســرقت است که توسط 
گروه برنامه سازى smart Apps براى اندروید در 
گوگل پلى منتشر شده است. این نرم افزار با پشتیبانى از 
مکانیزمى بسیار ساده یک حلقه امنیتى را به دور گوشى 
اندرویدى شما ایجاد کرده و هیچگونه اجازه جابه جایى 
و ســرقت را نمى دهد! تنها کافى است برنامه را فعال 
کنید و با خیالى راحت به فعالیت هاى روزمره بپردازید 
زیرا به محض لمس صفحه نمایش آالرم دستگاه به 
صدا در آمده و شــما را از جابه جایى مطلع مى کند. از 
دیگر ساز و کارهاى گنجانده شده در دونت تاچ ماى 
فون مى توان به حسگر جابه جایى اشاره کرد؛ زیرا با 
تشخیص هر گونه جابه جایى همانند سیستم قبلى که 
ذکر کردیم آالرم ضد سرقت فعال و به شما و اطرافیان 

اطالع داده مى شود.
 Don’t برخى از امکانــات و قابلیت هــاى برنامه

Touch My Phone اندروید :
*استفاده بسیار ساده و آسان.

*محافظت از برنامه به وسیله پین کد 4 رقمى.
*پشــتیبانى از دو حالت لمس صفحه نمایش و جابه 

جایى دستگاه براى فعال شدن آالرم.
*صداى آژیر بسیار بلند همراه با لرزش دستگاه.

*اجراى برنامــه در پس زمینه بــدون ایجاد 
هیچگونه اختالل.

*سیگنال صدا و ارتعاش.
*مصرف بسیار کم از باترى دستگاه هوشمند.

*ایجاد شمارش معکوس براى فعال شدن آژیر.

استفاده از دستیاران صوتى گوشى هاى هوشمند 
هنوز آنچنانکه باید رواج نیافته اســت و بسیارى 
از مردم از صحبت با گوشى هایشــان احســاس 
خوشایندى ندارند. آنها از اینکه با تلفنشان صحبت 

کنند، احساس غیرطبیعى و معذب بودن دارند.
بخشى دیگر هم به اندازه کافى به الگوریتم هاى 
تشخیص گفتار اعتماد ندارند و ترجیح مى دهند 
خودشان کارها را انجام دهند و از دستیار صوتى 

کمک نگیرند.
اما با توجه به تالش زیادى که شرکت ها در طول 
سالیان اخیر روى توسعه و بهبود هوش مصنوعى 
اختصاصى خود انجام داده انــد، اکنون کاربران 
زیادى هم وجــود دارند که به ایــن الگوریتم ها 
اعتماد دارند و وابســته به دســتیار صوتى شان 

هستند.
 Verto)«براســاس مطالعه اخیر «ورتو آنالیتیک
Analytics) 44 درصد از گوشــى هاى هوشمند 
در آمریکا داراى دستیار صوتى اختصاصى هستند.
از میان 71 میلیون کاربر آمریکایى، ماهیانه 41/4 
میلیون نفر از دستیار صوتى«سیرى» اپل استفاده 
مى کنند. بنابراین دســتیار صوتى «سیرى» به 
عنوان محبوب ترین دســتیار صوتى در آمریکا 

شناخته مى شود.
الزم به ذکر اســت که علیرغم اینکه «سیرى»  
محبوب ترین دستیار صوتى است، اما محبوبیت 
این دستیار صوتى روندى نزولى در پیش گرفته 

است.

شن ک ل ا

در الك اسکرین اندروید بخشى با عنوان تماس هاى 
اضطرارى (Emergency Call) ارائه شده 
است، اما این بخش در حالت پیش فرض به 
شــما اجازه برقرارى تماس با مخاطبان 
معمولــى را نمى دهد و فقط شــما را 
قادر به برقرارى تماس با شماره هاى 
911 یا 112 مى کند. اما آیا مى دانید 
که در اندروید این امکان وجود دار

د تا یک یا چند مخاطب را به عنوان 
افرادى انتخاب کنید که بتوان بدون 
نیاز به قفلگشایى از صفحه نمایش 
دستگاه و به صورت مستقیم از صفحه 
الك اسکرین با آنها تماس تلفنى برقرار 

کرد؟
روش دقیق انجام این عمل در دستگاه هاى 
اندرویــدى ممکن اســت بــا توجه به نســخه 
سیســتم عامل اندرویــد و رابط کاربــرى (UI) برند 

متفاوت باشد، اما روند کلى آن یکسان است. براى اضافه کردن سازنده آن 
یک مخاطب به بخش تماس هاى اضطرارى در دستگاه اندرویدى خود مراحل زیر را طى کنید:

• به بخش Contacts دستگاه مراجعه کنید.
• به دنبال قسمتى که با عنوان Emergency Calls تعبیه شده و مربوط به تماس هاى اضطرارى است بگردید 

و وارد این بخش شوید.
•  حال باید مخاطب مد نظرتان را به فهرست مخاطبان بخش تماس هاى اضطرارى اضافه کنید.

به این صورت مى توانید به طور مســتقیم و از بخش تماس هاى اضطرارى الك اســکرین دســتگاه اندرویدیتان 
با مخاطب مد نظر تماس برقرار کنید. این ترفند در شــرایطى که گوشــى شــما گم شــده باشــد یــا بخواهید با 
ســرعت باال و بدون صرف زمان براى عبور از قفل نمایشــگر دســتگاه با فردى تماس بگیریــد به مراتب کاربرد 

دارد.
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منبع:ایسنا

منبع: میزان

منبع:تسنیم

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان 

منبع:مهر

منبع:ایرنا

جمعه بازار جویبار، این بازار در سراجکال، نزدیکى سیاه رود و در کنار پل خشتى این شهر قرار دارد. در جمعه بازار شهر جویبار انواع 

داخل بازارچه کفاف دستفروش ها را 
جه به استقبال مردم فضاى 

پرندگان زنده، میوه، سبزى، پوشاك و... به فروش مى رسد. باتو

 اند. این بازار یکى ازجاذبه هاى 
صلى را نیز به این بازاراختصاص داده

نمى دهد به طورى که تا شعاع یک کیلومترى حاشیه جاده ا

گردشگرى این شهر به حساب مى آید. 

ساکنان مناطق مرزى مرگور ارومیه 
با فرا رسیدن فصل تابستان براى 

یافتن مرتع براى چراى دام ها، همه 
ساله به دامنه کوه داالمپر کوچ 

مى کنند.کوه داالمپر با ارتفاع حدود 
3500 متر در45 کیلومترى جنوب 
غربى ارومیه و در مرز سه کشور 
ایران،عراق و ترکیه قرار دارد.  

مراسم تعمید پیروان دین یکتاپرست صابئین مندائى 
به مناسبت فرارسیدن سال نو مندائى و همزمان با عید 

پاك (دهواربا) در رودخانه کارون حد فاصل پل کابلى 
اهواز برگزار شد.

مندائى ها پیروان حضرت یحیى (ع) و از بومیان 
خوزستان هستند که در تفسیر المیزان عالمه طباطبایى 

و تفاسیر دیگر جزو ادیان موحد شمرده شدند. از 
آنجایى که همه مناسک آنها وابسته به آب جارى است، 
آلودگى کارون و کرخه و همچنین خشک شدن آنها بر 
مناسک آنها تأثیر گذاشته است، به طورى که جمعیت 

آنها در دو دهه گذشته به دلیل مهاجرت به شدت 
کاهش پیدا کرده است. حرفه و شغل اکثر آنها زرگرى، 

طالسازى، میناکارى و قایق سازى است. 

منبع:ایلنا 

خانه هایى که در طرح تعریض خیابان فاطمى (دورشهر) توسط شهردارى 
قم تملیک و تخریب شده، به صورت بالتکلیف رها شده که همین مسئله 

باعث مشکالت متعدد براى ساکنین این منطقه شده است.
 

و انبر و میخ و قفل و کلید و امثال آن است. برخى از اهالى سنندج هنوز به 
چلنگرى به معنى ساخت آهن آالت خرد از قبیل زنجیر 

این حرفه سنتى اشتغال دارند و در عین حال از دل آهن سخت آثار هنرى نیز مى آفرینند. 

نشاء برنج در گلستان  

مسابقات رالى 

جاده ابریشم 2017

منبع:قدس آنالین

مصالى طرق که اکنون به ایوان طرق شهرت دارد در سال 837 هجرى قمرى در فاصله یک فرسخى جنوب 
شرق مشهد ساخته شده اســت و کاربرى آن برگزارى نماز در اعیاد متبرکه بوده است. این بنا که در دوره 
تیمورى کاربرى مذهبى داشته است و به عنوان مصالى مورد استفاده قرار مى گرفته است در حال حاضر در 
حاشیه غربى روستاى طرق قرار گرفته است. این بنا از آجر ساخته شده است و مشتمل بر یک ایوان بلند و 

دو طاق نما در طرفین ایوان و یک فضاى چهار طاقى یا چهار ایوانى در انتهاى ایوان مى باشد. 


