
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

یک شنبه 1 مرداد ماه 1396 / 23  جوالى  2017 /  28  شوال 1438
سال چهاردهم / شماره 2992  /20  صفحه  / 1000 تومان

زندگى «خاکسترى» زاینده رود 

پنهان کارى دولت کاتالونیا براى رسیدن به اهداف خوداصفهان با کمبود مسجد مواجه استحج امسال طوالنى تر استبرنامه هاى سرپرست جدید هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران براى «هما» آوار بر سر اجاره نشین  ها بین المللاستاناجتماع اقتصاد
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راه اندازى فروشگاه هاى 
زنجیره اى صنایع دستى

 در نصف جهان

آمریکا می داند
 کارش تمام است

نجات ذوب آهن 
در گرو تولید 5 میلیون ُتن 

محصول در سال

پزشک جراح تهرانى 
به علت قتل زنش دستگیر شد 

مهران مدیرى چگونه رکوردهاى 
سینمارا جا به جا مى کند؟

11

چگونه در گرماى تابستان 
بدون کولر خنک شویم؟

تخلیه پساب حاوى عناصر پرتوزا 
وسط محیط زیست!

اصفهانى ها چین را شکستنداصفهانى ها چین را شکستند
گیتى پسند قدم اول را در جام باشگاه هاى فوتسال آسیا محکم برداشتگیتى پسند قدم اول را در جام باشگاه هاى فوتسال آسیا محکم برداشت

13

دروغ پردازى  اراذل و اوباش یا واقعیتى تکان دهنده؟

جهان نما

تأثیر 
تحریم  هاى 
اخیر آمریکا 
علیه سپاه

2

جانشین نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى گفت: مهمترین اثر 
تحریم هایى که آمریکایى ها از آن 

دم مى زنند، افزایش انگیزه، 
روحیه انقالبى و 
استکبارستیزى 
مجموعه سپاه و 
بسیج خواهد بود.

پروژه حذف دفترچه هاى کاغذى در مراکز 
درمانى طرف قرارداد با سازمان تأمین 

اجتماعى آغاز شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى 

گفت: حذف دفترچه هاى 
درمانى کاغذى از

 پروژه هاى بزرگ سازمان 
تأمین اجتماعى است و ...

3

آغاز حذف 
دفترچه هاى 
بیمه

سرمربى تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان مى گوید که خیلى دوست دارد که بار 
دیگر فرزندش شاگرد او باشد. این بار در فوتبال آسیا، ایران و سپاهان، البته باید 
ببینیم که در فصل آینده چه اتفاقاتى مى افتد. او همچنین معتقد است که براى 
بازگشت سپاهان به دوران طالیى راه سختى پیش روى اوست و از هواداران و 
رسانه ها به ویژه رسانه هاى اصفهانى درخواست یارى دارد. گفتگوى روزنامه 
نصف جهان با «زالتکو کرانچار» را از دست ندهید.

مدیرکل محیط زیست استان: روان آب هاى خاکسترى از سطح شهرها و روستاهاى غرب اصفهان جمع آورى و وارد رودخانه زاینده رود مى شود

لوکز؛ اپلیکیشن مکان محورلوکز؛ اپلیکیشن مکان محور

و

جالل ربیعى – شهردار ورنامخواست  جالل ربیعى – شهردار ورنامخواست 

آگهى مزایده نوبت اولآگهى تجدید مزایده نوبت اول
شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شماره 135 مورخ 1396/04/14 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى 2 پالك 

زمین کارگاهى با رعایت صرفه و صالح شهردارى، از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید.
الف) متقاضیان مى بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانکى یا فیش نقدى 
به میزان 5٪ قیمت کارشناسى واریز نقدى به حساب 3100003486007 به نام شــهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى مورخ 

1396/05/22 در پاکت(الف) و قیمت پیشنهادى خود را در پاکت(ب) به دبیرخانه محرمانه(حراست) شهردارى تحویل نمایند.
ب) مهلت دریافت اسناد تا تاریخ چهارشنبه 96/05/18 مى باشد و پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 96/05/23 

در جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.
ج) برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و ... به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

و) شرکت کنندگان مى بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

شماره تماس شهردارى: 52251030

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى 2 پالك زمین مسکونى با مشخصات زیر با 
رعایت صرفه و صالح شهردارى، از طریق تجدید مزایده و بر اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید.

الف) متقاضیان مى بایست برگ تجدید مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانکى یا فیش 
نقدى به میزان 5٪ قیمت کارشناسى واریز نقدى به حساب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى روز
 یک شنبه مورخ 1396/05/22 در پاکت(الف) و قیمت پیشنهادى خود را در پاکت(ب) به دبیرخانه محرمانه(حراست) شهردارى تحویل 

نمایند.
ب) مهلت دریافت اسناد تا تاریخ چهارشنبه 96/05/18 مى باشد و پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 96/05/23 

در جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.
ج) برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و ... به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

و) شرکت کنندگان مى بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده مندرج است.

شماره تماس شهردارى: 52251030

روابط عمومى سازمان عمران زاینده رود

آگهى مزایده

توضیحاتقیمت پایهمدلتیپوضعیتنوع خودروشماره خودروردیف

بیل مکانیکى166973
ارزش افزوده اضافه مى گردد2,200,000,000 ریالPC320-72007سالمکمانسو چرخ زنجیرى

427ق246
ارزش افزوده اضافه مى گردد130,000,000 ریالGLX1386 دوگانهسالمپژو 405ایران 13

774ج328
دو کابین دوگانه سالممزدا 2000ایران 13

ارزش افزوده اضافه مى گردد80,000,000 ریال1384سوز

448 ق 468
تک کابین دوگانه نیاز تعمیرمزدا 2000ایران 13

ارزش افزوده اضافه مى گردد50,000,000 ریال1378سوز

www.sozi.ir :سایت سازمان
INFO@sozi.IR :ایمیل سازمان

تلفن تماس: 031-32673010-32673080

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استنادمصوبه هیئت مدیره محترم نسبت به فروش تعدادى از خودروهاى سبک و سنگین خود با مشخصات زیر اقدام نماید.  
لذا متقاضیان مى توانند جهت اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى مورخ 96/5/16 به دفتر اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه 
نمایند. بازگشایى پاکات پیشنهادات مورخ 96/5/17 در محل سازمان خواهد بود متقاضى باید حداقل 5 درصد قیمت پیشنهادى را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به 
حساب 0202738365008 بانک ملى کد 3059 واریز و به صورت ضماتنامه بانکى در وجه این سازمان صادر گردد. کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناسى، 

نقل و انتقاالت دفاتر اسناد رسمى به عهده برنده مزایده خواهد بود. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/05/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/05/15

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه مّلى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8
(داخلى 337)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

نوبت اول

شماره
موضوع مناقصهمناقصه

محل
تأمین
اعتبار

مبلغ تضمینبرآورد(ریال)
(ریال)

-2-127
96

حفظ و نگهدارى فضاى سبز تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر، 
2,699,940,509135,000,000جارىاداره گز، منابع هشت بهشت و پمپاژ بیست هزار مترمکعبى

زالتکو کرانچار در گفتگو با نصف جهان:

وظیفه داریم 
جلوى قهرمانى 
استقاللاستقالل و پرسپولیسپرسپولیس  
را بگیریم
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0202جهان نماجهان نما 2992یک شنبه  1 مرداد   ماه   1396 سال چهاردهم

رئیس کمیته هسته اى مجلس در گفتگو با مهر، با اشاره 
به ارائه گزارش شــش ماهه دوم اجراى برجام از سوى 
کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى به هیئت رئیسه 
مجلس جهت قرائت در صحن، اظهار داشــت: از زمان 
تحویل این گزارش به هیئت رئیســه در هفته گذشته 
تاکنون، پیگیر بوده ایم که این گزارش با توجه به فضاى 

موجود در آمریکا، در اولویت قرائت قرار گیرد.
حجت االسالم والمسلمین مجتبى ذوالنور افزود: با وجود 
اینکه تالش کردیم تا گزارش قرائت شود، اما متأسفانه 
این اتفاق نیافتاد و به ما گفتند که گزارش هاى دیگر در 
نوبت قــرار دارد! بنابراین قرائت این گــزارش به بعد از 

تعطیالت دو هفته اى مجلس موکول شد.
رئیس کمیته هسته اى مجلس خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر بر اساس گزارش هاى پنجم و ششم وزارت امور 
خارجه از روند ســه ماهه اجراى برجام، تدوین سومین 

گزارش شش ماهه اجراى برجام را آغاز کرده ایم.
وى ادامــه داد: در جریــان بررســى ایــن دو گزارش 
وزارت امــور خارجه و تدوین ســومین گزارش شــش 
 UCF ماهه مجلس، از تأسیســات هســته اى کرج و
اصفهان بازدید خواهیم داشت و در صورت لزوم، از دیگر 
تأسیســات هســته اى در اراك، نطنز و فردو نیز بازدید 

خواهیم کرد.

جانشین نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
گفت: مهمترین اثر تحریم هایى کــه آمریکایى ها از آن دم 
مى زنند، افزایش انگیزه، روحیه انقالبى و استکبارستیزى 

مجموعه سپاه و بسیج خواهد بود.
حجت االسالم والمسلمین عبدا... حاجى صادقى با بیان اینکه 
تحریم هاى احتمالى آمریکا علیه سپاه قطعاً اثرگذار خواهد بود 
اما این اثر، قطعاً آن اثر مورد نظر آمریکایى ها نیست، اظهار 
داشت: مهمترین اثر این تحریم هایى که آمریکایى ها از آن 
دم مى زنند، افزایش انگیزه، روحیه انقالبى و استکبارستیزى 

مجموعه سپاه و بسیج خواهد بود.
وى افزود: شــرط مبارزه با هر جریان باطلى این است که 

ابتدا به ساکن، دشمنى آن درك شــود و قطعاً این اقدامات 
خصمانه آمریکایى ها، دشمنى آنها با ما را نسبت به گذشته 

آشکارتر مى کند.
جانشین نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
در ادامه با بیان اینکه تحریم سپاه توسط آمریکا صرفًا یک 
اقدام شعارى و نمادین براى آنها محسوب مى شود تأکید کرد: 
آمریکایى ها بیایند بگویند آن افراد سپاه که در گذشته توسط 
آنها تحریم و به آمریکا ممنوع الورود شده اند، آیا یک بار هم به 

این کشور سفر داشته اند؟
حجت االسالم والمسلمین حاجى صادقى تصریح کرد: این 
بازى سیاسى آمریکایى ها از دست خالى آنها نشأت مى گیرد.

نمایندگان مجلس از 
UCF اصفهان بازدید مى کنند

تأثیر تحریم  هاى اخیر آمریکا 
علیه سپاه 

رهبر داعش زنده است 
و  ادعاهــا  انتشــار  پــى  در    انتخاب|
گزارش هایى در مــورد مرگ رهبر گروه تروریســتى 
داعش، «جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا مى گوید به باور 
او «ابوبکر البغدادى» هنوز زنده است. متیس روز جمعه در 
ساختمان پنتاگون در واشینگتن گفت: البغدادى احتماًال 
زنده است چرا که اگر او کشته شــود ما آن را مى دانیم. 
وى افزود: جســتجو براى یافتن او ادامه خواهد داشت. 
هفته گذشــته گروه دیده بان حقوق بشر سوریه  اعالم 
کرد ابوبکر البغدادى در جریان حمالت هوایى در سوریه 

کشته شده است. 

زمان معرفى جانشین هاشمى 
   خبر آنالین | محســن رضایى درباره زمان 
معرفى اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
احکام اعضاى جدید مجمع در مرداد صادر مى شــود 

ومردم در جریان قرار مى گیرند. 
بعد از فوت آیت ا... اکبر هاشــمى رفســنجانى انتظار 
مى رفت طبق روال در اسفند ماه سال 95 حکم ریاست 
مجمع از سوى مقام معظم رهبرى اعالم شود که چنین 
نشد و آیت ا... موحدى کرمانى از اعضاى مجمع به عنوان 

رئیس موقت انتخاب شد.

وضعیت استرداد خاورى
بهرام قاسمى سخنگوى وزارت امور    تسنیم|
خارجه در خصوص بازگردانــدن محمودرضا خاورى 
مدیرعامل متوارى بانک ملــى از کانادا و اینکه آیا بهتر 
شدن اندك رابطه با کانادا، بازگرداندن خاورى را تقویت 
مى کند یا خیر اظهار داشت: هنوز ما داراى روابط سیاسى 
با کانادا نیستیم، بنابراین بعید است روابط بهتر شده باشد و 
یک یا دو مشکل هم در این فاصله بروز کرده اما موضوع 

همچنان مورد پیگیرى است.

خیار و گوجه و قطر!
  نامه نیوز | نصرا... تاجیک، سفیر سابق ایران 
در اردن مى گوید: به نظر مى رســد سیاست خارجى ما 
به دوران کهولت خود رسیده اســت و ما نمى توانیم از 
فرصت هاى خود استفاده کنیم. در همین موضوع قطر، 
خیار و گوجه فرنگى و هندوانه اش به ما رسیده است اما 
ببینید ترك ها چه حجمى از سرمایه گذارى و اعزام نیرو 
به قطر را به خود اختصاص داده اند. من مى پرسم چه شده 
است که ترکیه از دو هزار کیلومتر آن طرف تر با این حجم 
از سرمایه گذارى به قطر مى رود اما ما نمى توانیم از این 

فرصت استفاده کنیم.

دیدار خاتمى با روحانى
  ایلنا| محســن مهرعلیــزاده معــاون رئیس 
دولت اصالحــات گفته پــس از برگــزارى انتخابات 
ریاست جمهورى و مشخص شدن نتایج آن، دیدارهایى 
میان آقاى روحانى با رئیس دولت اصالحات انجام شده 
اســت. به گفته مهرعلیزاده، در آن دیدارها مسائلى از 
تبریک گفتن به آقاى روحانى بخاطر پیروزى قاطعشان 
در انتخابات ریاســت جمهورى و جلــب رأى مردم تا 
توصیه هاى کالن درخصوص رویکردهاى دولت آتى، 
چینش کابینه، ویژگى هاى دولت و توقعات مردم از دولت 

دوازدهم مطرح شده است.

اینستاگرام صهیونیستى
  انتخاب| حجت االســالم والمســلمین 
محمد جعفر منتظرى دادستان کل کشور گفت: آمریکا، 
صهیونیست و سعودى ها همت خود را بر روى فضاى 
مجازى گذاشتند و امروز شــاهدیم که برنامه اى مثل 
تلگرام که روسى و اینستاگرام که صهیونیستى است را در 

بین جوانان نفوذ دادند.

خبر توییترى یک نماینده 
  تابناك | جعفرزاده نماینده مردم رشت در آخرین 
پیام توییترى خود از رسانه ملى انتقاد کرد. متن توییت 
جعفرزاده ایمن آبادى به شرح زیر است:«مداحان حامى 
رقیب انتخابات به جرم جاسوسى براى اسرائیل و روابط 
نامشروع با عضو  ســفارت فرانسه مى افتند زندان! اون 
وقت وزیر امور خارجه با غیرت و متدین و وطن پرست 

ایران، در رسانه میلى، آمریکایى نامیده مى شود!

توئیتر

سیدحسن قاضى زاده هاشــمى وزیر بهداشت در بخشى  
ازگفتگوى مفصلى که با روزنامه شــرق انجام داد و دیروز 
منتشر شد، در پاسخ به این سئوال که «درباره شما مى گویند 
وزیر پورشه ســوار؛ آیا شــما پورشــه دارید؟» گفت: فکر 
کنم هشت نه سال پیش، نمى دانســتم که وزیر مى شوم. 
آن موقع دنبال ماشــین مى گشتم. ماشــین پرادو داشتم 
ولى پرادوها زود چپ مى کرد. دنبال همین ماشــین هاى 
شاســى بلند بودم که گفتند این بهترین ماشــین اســت 
(پورشــه) که من هم خریدم؛ آن موقع حدود 200 میلیون

 تومان.
هنــوز آن اتفاقــات زمــان آقاى 
احمدى نژاد نیافتاده بود که قیمتش 

میلیاردى شود؟
نه، قبل از آن تبدیل قیمت ارز بود.

تا چه زمانى داشتید؟
هنوز هم دارم. داشــتنش هم حکایتى جالب است. من از 
روزى که وزیر شدم تا االن، یک ثانیه هم پشت آن ماشین 
ننشسته ام. معتقدم که مسئولیت، باالخره ضرورت هایى را 
ایجاب مى کند و یک مسئول نمى تواند آنطورى رفتار کند که 
قبل از دوران مسئولیتش است. و از آن طرف باوجود فشارى 
که همسرم داشت، براى اینکه پورشه را بفروشم؛ از ابتدا هم 
راضى نبود آن  را بخرم و مى گفت همین ماشینى که هست 
خوب است، من مى گفتم ما به جاده مى رویم و باالخره باید 
ماشین امن باشد. من که پول دارم، دلم هم که مى خواهد. 
وقتى نخرم یعنى نفاق دارم، آن هم بخاطر حرف دیگران. این 
چیزى که متأسفانه در کشور شایع است. به هرحال باوجود 
اینکه ایشــان اصرار مى کرد، من تا امــروز آن را نفروختم، 

نمى فروشم هم.

خبرگزارى «رویترز» به نقــل از دو منبع مطلع گزارش 
داد: ایران براى بار دوم از ماه ژانویه تصمیم گرفت توافق 
برجام با شش قدرت جهانى را دستخوش اعتراض قرار 
ندهد. این در حالى است که مقامات ایران در اظهاراتى 
علنى آمریکا را متهم کرده بودند ایــن توافق را نقض 

کرده است.
حسن روحانى، رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه هفته 
گذشــته گفت: تحریم هاى جدید آمریــکا علیه ایران 
برخالف توافق هسته اى بود. وى وعده داد ایران در برابر 
این تحریم ها «مقاومت» مى کند و در عین حال به این 

توافق احترام خواهد گذاشت.
این گزارش مى افزاید: ایران مى تواند از نشست موسوم 
به کمیسیون مشترك که هر ســه ماه یک بار در وین 
برگزار مى شود استفاده کند و یک ســازوکار اعتراض 
رســمى را به کار بیاندازد. این ســازوکار براى مواقعى 

توافق نقض شده است.تنظیم شده اســت که یک طرف احساس مى کند این 
عباس عراقچى نماینده ایران از پاسخ به این سئوال که 
آیا ایران از این نشست براى اجراى این سازوکار استفاده 
کرده اســت یا خیر؟ امتناع کرد اما گفــت: ما از خلف

 وعده هاى آمریکا راضى نبودیم و اعالم کردیم معتقد 
نیســتیم آمریکا به درســتى وظایف خود را اجرا کرده 
است. وى افزود: ایران حق خود را براى واکنش به این

 بدقولى ها محفوظ نگاه مى دارد.
یک منبع نزدیک به این نشست گفت: ایرانى ها شکایات 
فراوانى کردند و روس ها از آنهــا حمایت کردند اما آنها 
مطابق خواســت آمریکا بازى نخواهند کرد و سرشان 
کاله نخواهد رفت.  این منبع همــراه با یک منبع دیگر 
که از این نشست خبر داشت گفت ایران از این نشست 
براى آغاز یک ســازوکار حقوقى حل و فصل خصومت 

استفاده نکرد.

روزنامه آمریکایى «بالتیمور سان» در گزارشى با عنوان 
«عبرتى تاریخى با محــور ایران براى رئیس جمهور»،  
نوشــت در حالى که بحث هایى در کاخ سفید پیرامون 
پیدا کردن بهانه حمله نظامى به ایران شــروع شــده 
است،  «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا قبل از هر 
گونه تصمیم گیرى در این زمینه،  به شنیدن یک عبرت 

تاریخى از سوى مشاوران امنیتى خود نیاز دارد.

بر اساس این گزارش،  مشاوران امنیت ملى آمریکا باید 
فهرســتى از دالیلى که رهبران ایران بــا توجه به این 
دالیل عمل مى کنند را در اختیــار ترامپ قرار دهند و 
سران آمریکا باید کودتاى ســال 1953 میالدى که در 
جریان آن دولت منتخب در ایران ســرنگون شد را به 

خاطر بیاورند. 
این روزنامه آمریکایى ادامه داد:  مشــاوران امنیت ملى 
آمریکا باید در مرحله بعد به جنگ ایران و عراق اشــاره 
کنند. در طول این جنگ هشت ســاله، نظامیان صدام 
بیش از 250 هزار ایرانى را کشــتند که اگر جمیعت آن 
زمان ایران را در نظر بگیریم، این میزان کشــتار برابر 
با کشــتار حدود 1/5میلیون آمریکایى است که امروزه 
کشته مى شوند. جنگى که کشتار آن به مراتب بدتر از 

حمالت تروریستى 11 سپتامبر در آمریکا بود.
این روزنامــه آمریکایى نوشــت: این همه داســتان 
نیســت. دولت «ریگان» و «دیک چنــى» و دیگران 
از «صــدام حســین» علیه ایــران حمایــت کردند 
و بــراى حمله عراق به ایــران چراغ ســبز و یا حداقل 
چراغ زرد نشــان دادند و با ژنرال هــاى جنگى صدام 

اطالعات مورد نیاز براى حمله به ایران را به اشــتراك 
گذاشتند.

مشاوران امنیت ملى آمریکا در ادامه توصیه هاى خود 
به ترامپ باید به او یادآور شــوند که بدتر از همه اینها،  
این صدام بود که از گازهاى سمى علیه سربازان ایرانى 

استفاده کرد.
بالتیمورسان نوشت: مشــاوران امنیت ملى آمریکا باید 
ناو آمریکایى «وینسنس» را به یاد ترامپ بیاورند. ناوى 
که یک هواپیماى مســافربرى در ایران را با 290 نفر از 
جمله کودکان در سال 1988 میالدى هدف گرفت و آنها 
را کشت. بسیارى از این افراد در حال سفر به مکه براى 
انجام حج در عربستان بودند. مشاور امنیت ملى آمریکا 
باید به ترامپ بگوید: آنها (مسافران هواپیماى ایرانى) 

توسط ناو ما و در آب هاى ایران هدف قرار گرفتند. 
مقاله این روزنامه این گونه پایان مى یابد: مشاوران امنیت 
ملى آمریکا باید به ترامپ بگویند بایــد با دقت در این 
زمینه بررسى کند و به این نتیجه برسد که گزینه هاى 
دیگرى به جز جنگ از جمله دیپلماسى اجبارى در قبال 

ایران وجود دارند.

جانشــین و عضو هیئت امناى قرارگاه فرهنگی 
خاتم االوصیا(ص)در یادواره شهداي شهرك هاي 
نیشابور اظهارداشت: خون شهدا دارد اثر می کند، 
در این یادواره ها نســیم هم بدون اجازه شــهدا 

نمی وزد.
به گزارش آریا، سردار حسین یکتاافزود: دیدید تا 
کربال یک یا حسین(ع) دیگر؛  و سال هاست که به 
کربال می رویم و از صدام خبري نیست. زینبیون 
پاکستان، فاطمیون افغانستان و بچه بسیجی هاي 
ما پشت دیوارهاي غزه پا می کوبند، فکر نمی کند 
تا بیت المقدس یک یا حســین دیگر، حضرت آقا 
می فرمایند دســت از پا خطا کنید نابود می شوید، 
حضرت آقا می فرمایند 25سال دیگر شما نیستید.

یکتا عنوان کرد: اربعین را باید زنده نگه داریم، باید 
ستاد اربعین را در خانواده ها وادارات تأسیس کنیم. 
از همه دنیا براي اربعیــن می آیند، دنبال معرفی 
شــهدا به جهان بودیم اما در اربعین همه جهان 
در کربال جمع می شــوند، دشمن فهمیده کارش 
تمام است، نهضت جنســی که راه انداخته است 
می داند یعنی چه. آمریکا تجلی شیطان اکبر است 

و می داند امروز کارش تمام است.

محســن کوهکن، 19 تیرماه به نامه نیــوز گفت که به 
نظرش اگر قرار باشــد محمدرضا باهنر در دولت حسن 
روحانى حضور داشته باشد «شأن وي معاون اولی است و 
در سطح وزیر نیست» او معتقد است که باهنر مزیت هایى 
نسبت به بقیه سیاستمداران و مدیران اجرایى کشور دارد 
و آن هم اینکه «نیازي نیست که شما جلسه اي بگذارید و 
اطالعاتی در مورد برخی افراد کشور به وي بدهید چراکه 
چندین دوره در مجلس بوده و البی ها و ارتباطات خودش 
را دارد و کامًال مسلط اســت. در واقع آدم زرنگی است 
و کاله ســرش نمی رود و کامًال قدرت اداره مجموعه 

خودش را دارد».
دو روز بعد باهنر در یک نشست خبرى در این زمینه گفت: 
«دوستانى حسن ظن دارند به من و تشکر مى کنم. صریح 
مى گویم که اگر من جاى روحانــى بودم باهنر را معاون 
اول نمى کردم، هــر چند من برخى کارهــاى دولت را 
تأیید مى کنم و آرزوى پیروزى دولت را دارم، اما اختالف 
نظرهاى جدى سیاســى و فرهنگى با روحانى دارم.» و 
به این ترتیب ضمن تمجید از حســن روحانى، تالش 
کرد خط و مرزهاى خــود را با او و دولتــش حفظ کند؛ 
کارى که باهنر در تمام طول عمر سیاســى خود انجام 

داده است؛ پایش در راســت بوده ولى رویش را از چپ 
برنگردانده است. 

در این شرایط، ســئوال مهم این است که آینده سیاسى 
محمدرضا باهنر چیست؟ آیا او واقعًا یکى از گزینه هاى 
اصولگرایان براى انتخابات ریاست جمهورى سال 1400 
اســت؟ آیا او به مجلس 1398 فکر مى کند؟ آیا اصًال در 
کابینه حسن روحانى حاضر خواهد شد؟ پاسخ هیچیک 
از این سئواالت مشخص نیست اما یک چیز خیلى خوب 
معلوم است: باهنر، سیاستمدارى است که موقعیت هاى 
خطر را به خوبى درك مى کند. ایــن را مى توان از نامزد 
نشــدنش در انتخابات مجلس دهم به خوبى فهمید. در 
چنین شرایطى شــاید بهترین کار براى او حفظ وجهه 
سیاسى – حزبى اش است تا به جاى اینکه رئیس دولت یا 
عضوى از آن شود، به دولت سازى بپردازد. شاید هم بعد از 
مدتى به این نتیجه برسد که مثل مرادش شیخ اکبر ناطق 
نورى، وقت بازنشستگى اش رسیده است و در آستانه70  
ســالگى باید کمى بیرون گود سیاست بنشیند. هر کدام 
باشد، محمدرضا باهنر  نام بزرگى در سیاست ایران است. 
کسى که به معناى واقعى کلمه سیاستمدارى، از کار حزبى 

گرفته تا حضور در پارلمان را تجربه کرده است.

انتصاب فرزانه شــرفبافى یکــى از مهمترین رویدادها 
در تاریخ 56 ســاله هواپیمایى «ایران ایر» محســوب 
مى شود، چرا که او نخستین زنى است که عهده دار سمت 

سرپرستى این شرکت شده است.
هفته گذشته وزیر راه و شهرســازى طى حکمى دکتر 
فرزانه شــرفبافى را به ســمت سرپرســت هواپیمایى 
جمهورى اسالمى ایران «هما» منصوب کرد. شرفبافى 
44 سال دارد و داراى مدرك دکتراى هوافضا از دانشگاه 
صنعتى شریف و رتبه اول مهندســى مکانیک در ایران 
است. وى پیش از انتصاب به عنوان سرپرست هواپیمایى 
جمهورى اسالمى ایران مسئولیت هایى مانند عضویت 
در هیئت مدیره هما، مدیرکل پژوهش و بهسازى منابع 
انســانى هما، ریاســت مرکز آموزش و بهسازى منابع 
انسانى هما، ریاســت ارشد تضمین کیفیت در مهندسى 
و تعمیرات هما و همچنین دبیرى انجمن علمى حمل و 
نقل هوایى کشور را در کارنامه خود دارد و تاکنون مقاالت 
علمى متعددى توسط وى در حوزه هوانوردى در سطح 

بین الملل منتشر شده است.
وى نخستین زن در ایران است که مدرك دکترا در رشته 
هوافضا گرفته و همچنین نخســتین زنى اســت که به 
عضویت هیئت مدیره هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران 
در آمده و پله هاى ترقى در صنعت هوانوردى را یکى پس 
از دیگرى در هما طى کرده اســت و این مطلب نشان از 

سختکوشى وى دارد.
نخستین روز دیدار فرزانه شرفبافى با اصحاب رسانه قابل 
توجه است. او مطالبى را بیان کرد که شاید در سال هاى 
اخیر در صنعت هوانوردى ایران کمتر به آن توجه شــده 
است. شرفبافى در نخســتین جمالت سخنرانى خود در 
مراسم معارفه اش از ارتقاى توانمندى ها براى افزایش 
بهره ورى ناوگان هواپیمایى جمهورى اســالمى ایران 
مى گوید، مطلبى که در شرایط پســاتحریم و نوسازى 
ناوگان هوایى بســیار حائز اهمیت است چرا که یکى از 

مهمترین تفاوت هاى اقتصاد بــه کارگیرى هواپیماى 
نو و دست دوم، همین مســئله بهره ورى آنهاست. او به 
خوبى مى داند که باید سطح بهره ورى هواپیماهاى ایران 
ایر به میزان قابل قبول برسد تا بتوان از پس هزینه هاى 
نوسازى ناوگان برآمد و همچنین از زیان دهى جلوگیرى 

به عمل آورد.
الزم به یادآورى اســت که فرزانه شرفبافى در شرایطى 

هما را تحویل گرفته که این شرکت سه قرارداد بزرگ با 
بوئینگ، ایرباس و ATR براى خرید 200 فروند هواپیماى 
نو به امضا رسانده است و باید به تعهدات خود در قبال این 
قراردادها عمل کند تا بتواند در سال هاى آینده به عنوان 
یکى از شــرکت هاى مطرح هواپیمایى در جهان خود را 

معرفى کند.
اگرچه پیاده سازى برنامه ها براى اصالح ساختارى، ارتقاى 

بهره ورى و به دنبال آن افزایش کیفى و کّمى خدمات شرکت 
هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران امرى زمانبر است، اما با 
توجه به شروع پروژه نوسازى ناوگان باید هرچه سریع تر این 
اصالحات در شرکت هما انجام شــود چرا که به کارگیرى 
هواپیماى نو مستلزم اصالح شــیوه هاى مدیریتى در این 
شرکت است تا بتوان از هواپیماهاى جدید حداکثر بهره ورى 

را براى درآمدزایى و بهبود اوضاع شرکت گرفت.

برنامه هاى سرپرست جدید هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران براى«هما»

این زن

آینده سیاسى محمدرضا باهنر در چه چیزى خالصه مى شود؟ 
مستر پولیتیک

توصیه روزنامه آمریکایى به رئیس جمهور این کشور:

 ترامپ از تاریخ ایران درس عبرت بگیرد

ماجراى اتومبیل لوکس وزیر بهداشت
 پرادو زود چپ مى کرد، پورشه خریدم!

عضو هیئت امناى قرارگاه فرهنگی 
خاتم االوصیا(ص):

آمریکا می داند
 کارش تمام است

ایران باز هم به آمریکا اعتراض نکرد!
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از افزایش کشفیات 
مخدر «گل» در سال جارى خبر داد.

سردار مسعود زاهدیان در گفتگو با ایسنا، درباره آمارهاى 
ارائه شده از سوى ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد مخدر 
گل اظهار داشت:  تغییرى که در الگوى مصرف مواد مخدر 
درحال شکل گیرى است در حوزه مصرف مخدر گل که 
یکى از مشتقات گیاه شاهدانه است مشاهده مى شود و 
گرایش به سمت استفاده از این ماده قابل توجه است. وى 
با بیان اینکه پلیس با شبکه هاى محلى و افراد و عناصرى 
که تولیداتى در گلخانه منزل و نقاط «دور از دید» داشتند 
نیز برخورد کرده است، گفت:  شناسایى و  برخورد با این 

شبکه ها نیز در دستور کار قرار دارد و با هوشیارى دنبال 
مى کنیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا درباره نحوه برخورد 
پلیس گفت:  برخورد با تولید خانگــى این گیاه نیز جزو 
اولویت هاست و در دستورکار قرار دارد.  البته کار سختى 
پیش روى پلیس اســت چرا که کشت این گیاه بعضًا در 
نقاط کور و غیر دســترس و دید انجام مى شود و در این 

حوزه نیازمند کاراطالعاتى هستیم.
زاهدیان  درباره میزان کشــفیات این مواد نیز گفت : در 
حوزه گل کشفیات ما نسبت به ســال گذشته افزایش 

داشته است.

پروژه حذف دفترچه هاى کاغذى در مراکز درمانى طرف 
قرارداد با سازمان تأمین اجتماعى آغاز شد.

مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعى گفــت: حذف 
دفترچه هاى درمانى کاغذى از پروژه هاى بزرگ سازمان 
تأمین اجتماعى اســت و در مرحلــه اول دفترچه هاى 
درمانى در مراکز درمانى ملکى این ســازمان در سراسر 

کشور حذف شد.
ســید تقى نوربخش گفت: پس از اقدامات اولیه و ایجاد 
زیرساخت هاى IT و همچنین تعیین برنامه زمانبندى شده 
دقیق؛ اجراى  این پروژه از اوایل سال 95 در برخى مراکز 
درمانى ملکى سازمان تأمین اجتماعى آغاز و تا پایان سال 

در تمامى مراکز درمانى وابسته به این سازمان در سراسر 
کشور تکمیل شد و جشن حذف دفترچه نیز در روزهاى 
پایانى سال گذشته در بیمارستان دکتر معیرى برگزار شد.

وى ادامه داد: حذف دفترچه درمانــى در مراکز درمانى 
طرف قرارداد بخش دوم و تکمیلى این پروژه اســت که 
از روزهاى ابتدایى اجراى پروژه مورد توجه قرار داشــت. 
این پروژه از شهر یزد به صورت پایلوت آغاز شده و در این 
شهرستان پزشــکان، داروخانه ها و مراکز درمانى طرف 
قرارداد ســازمان تأمین اجتماعى امکان ارائه خدمات به 
بیمه شــدگان تأمین اجتماعى بدون استفاده از دفترچه 

درمان کاغذى را دارند.

آغاز حذف 
دفترچه هاى بیمه

افزایش کشف «گل» 
در کشور

خودروهاى دو تکه اى نخرید
سرهنگ سـعید روحى معاون پلیس راهور ناجا با اشاره 
به افزایش خریـد و فروش خودروهاى بـه اصطالح دو 
تکه اى گفت: خودروهایى که تصادف مى کنند چنانچه 
نیاز اسـت نیمه اتـاق از چرخ هـاى عقب به جلـو و یا از 
چرخ هـاى جلو به عقب تعویض شـود حتمـاً باید براى 
رعایت استانداردها، اتاق را به صورت کامل تعویض کنند.

قطع درختان جنگل ها، ممنوع
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى اعالم کرد: 
از سـال آینده، بهره بردارى از جنگل هاى شمال کشور 
به مدت پنج تا ده سال ممنوع مى شود. خداکرم جاللى 
گفت: طرح هـاى مربـوط به برداشـت چـوب متوقف 
نمى شود و در برنامه ششم توسعه، زراعت چوب هکتار 

گسترش مى یابد.

پدر «آتنا» کارمند مى شود
پدر «آتنـا اصالنى» در یک شـرکت دولتى اسـتخدام 
خواهد شد. بادستور استاندار اردبیل، خانواده آتنا اصالنى 
مورد حمایت اجتماعى نهادهاى ذیربط قرار مى گیرد و 
از اول مردادماه پدر وى در یک شرکت دولتى مشغول به 
کار شده و مسکنشان هم فراهم مى شود. آتنا دختربچه 
هفت ساله پارس آبادى اسـت که خبر قتل او به شکل 

گسترده اى منتشر شده است.

کل جمعیت ایران در هتل!
مرتضى رحمانى موحد رئیس ستاد مرکزى هماهنگى 
خدمات سـفر با اعـالم آخرین گـزارش آمـارى حوزه 
گردشـگرى داخلى در بازه زمانـى اول فروردین تا 15 
تیر سـال 96 گفـت: بر اسـاس آمـار موجـود، مجموع 
اقامت کنندگان در واحدهاى اقامتى کشـور 80میلیون 
و 107هزار و 345 نفرشـب اقامت ثبت شـده است که 
این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با 23 

درصد رشد همراه بوده است.

هشدار سازمان محیط زیست
سـازمان محیـط زیسـت اعـالم کـرد سـفره هاى 
یکبارمصرف نه تنهـا باعث بروز مشـکالت و بیمارى 
براى افـراد بزرگسـال خواهد شـد بلکه تبعات بسـیار 
منفى براى کودکان و نوجوانـان به دنبال دارد. کربنات 
سفره هاى یکبار مصرف باعث بروز مشکالتى در معده و 
روده همچنین ریزش مو در افراد مختلف خواهد شد؛ این 
سفره هاى یکبار مصرف همچنین در کودکان موجب 

کوتاهى قد مى شود. 

بیشترین آمار ترك تحصیل 
احمد حمزه نماینده مردم کهنوج در مجلس با بیان اینکه 
بیشترین آمار ترك تحصیل کشور در شهرهاى جنوب 
کرمان به ویژه قلعه گنج و رودبار جنوب اتفاق مى افتد، 
گفت: گاهى ناتوانى خانواده ها در تهیه کتاب باعث ترك 

تحصیل دانش آموزان مى شود.

ایران همچنان گرم خواهد ماند
محمد اصغرى کارشناس سـازمان هواشناسى با بیان 
اینکه طى روزهاى آینده در سراسر کشور شاهد آسمانى 
صاف و آفتابى خواهیم بود گفت: در این شرایط، شاهد 
تداوم گرمـا در اکثر نقاط کشـور خواهیم بـود و تنها در 
برخى از شهرها وزش باد گزارش شده است. همچنین 
همانند روزهاى اخیر، شهر اهواز گرم ترین شهر کشور 
و شـهرکرد به عنوان خنک ترین شـهر کشـور معرفى 

مى شود.

ترافیک شرم آور 
سید هادى هاشـمى رئیس پلیس اسـبق راهور تهران 
تأ کید کرد: زمانى که دو دستگاه موظف به رفع ترافیک، 
نا هماهنگ عمل مى کنند، شاهد وقوع ترافیک در شهر 
تهران حتى در تابستان هستیم. ترافیک پایتخت شرم 
آور است و همه معابر در طول روز درگیر ترافیک شده و 

داراى گره ترافیکى هستند.

چرك نویس

«صالح» کودك هفت ساله مبتال به سرطان، با همکارى 
گروهى از خیران خوزســتانى به آرزوى خود براى داماد 
شدن دست یافت. مراسم باشــکوه کوچک ترین داماد 

خوزســتانى، در میان هلهله و شادى همراه با اندوه گروه 
«همیاران بى نام» و تعدادى از خّیران خوزستانى در هتل 

بوستان اهواز برگزار شد.

«صالح» که از مدت ها قبل به ســرطان مبتال شده، هم 
اکنون مراحل درمان را در بیمارســتان بقایى اهواز پشت 
ســر مى گذارد. او به همراه پدربزرگش از حدود دو هفته 
پیش براى انجام شیمى درمانى به اهواز آمده اما پدربزرگ 
نمى توانست در بیمارســتان او را همراهى کند به همین 
دلیل چند نفر از بانوان گروه «همیاران بى نام» شبانه روز 

در کنار صالح در بیمارستان از او مراقبت مى کردند.
«هدى رشــیدى» یکــى از اعضاى گــروه «همیاران 
بى نام» و برگزار کننده این مراسم در این باره مى گوید: 
«صالح مدتى قبل به یکى از بانــوان گروه، گفته بود که 
بزرگ ترین آرزویش برتن کردن لباس دامادى اســت، 
این کودك هفت ساله در حین درمان درد و رنج زیادى را 
تحمل مى کرد، همین مسئله باعث شد که برآورده کردن 

آرزوى او را در اولویت قرار دهیم.»
روز جشن، مهمانان در انتظار ورود داماد کوچک بودند. اما 
آرایشگاه رفتن و لباس پوشیدن بیش از زمان معمول طول 
کشــیده بود. ظاهراً درد بیمارى در روز دامادى هم دست 
از سر صالح برنداشــته بود. باالخره داماد کوچک سوار بر 
ویلچر از خودروى تزیین شــده پیاده شد. مهمانان اشک 
مى ریختند. موســیقى و رقص محلى بختیارى تکمیل 
کننده این مراسم بود. صالح در پایان مراسم در حالى که 
از ته دل مى خندید و دردش کمى تســکین یافته بود به 

بیمارستان منتقل شد.
رشیدى مى گوید: «صالح دوباره در بخش مراقبت هاى 
ویژه بسترى شد و در روزهاى بعد حال او بسیار بهبود یافته 

بود و فعالً مرخص شده است.»  مدیرعامل ســتاددیه کشور با اشــاره به افزایش آمار 
محکومان مالى گفت: هم اکنون در این دسته از زندانیان 
دوهزار و500 مــرد ایرانى بابت ناتوانــى در پرداخت 
تعهد مهریه در حبس به ســر مى برند. ســید اســدا.. 
جوالیى افزود: به ترتیب استان فارس با 231 مددجو، 
استان هاى اصفهان و تهران هر کدام با 182 محکوم 
و در رتبه هاى بعدى اســتان هاى گیالن و مازندران 
هرکدام با 179 بدهکار میزبان بیشترین زندانى مهریه 

هستند.
وى ادامه داد: استان هاى خراســان شمالى تنها با 15 
زندانى، ایالم با 22 محبوس و خراســان جنوبى با 23 
دربند مســتمند، کمترین زندانیان مهریــه را در آمار 

کشورى به خود اختصاص داده اند.
مدیرعامل ســتاددیه کشــور با بیان اینکه حمایت از 
زندانیان مهریه هرگــز در اولویت ایــن نهاد مردمى 
نیست، یادآور شد: در تمامى پرونده هایى که با عنوان 
ناتوانى مالــى در پرداخت مهریه به این ســتاد ارجاع 
مى شوند، در مرحله نخست تمام تالش دفاتر نمایندگى 
معطوف به برقرارى صلح و ســازش بیــن خانواده ها 
مى شــود. در مرحله بعد اگر واقعًا محرز شــود امکان 
سازش بین یک زوج نیست در صورت تأیید «ندارى» 
و «آبرومندى» این دسته از بدهکاران معاضدت هاى 
قضائى و راهنمایى هاى الزم در جهت ارائ ه درخواست 

اعسار به دادگاه انجام مى شود.

سرپرست حجاج ایرانى به سفر اخیر رئیس سازمان حج و 
زیارت به عربستان و مذاکره با وزیر حج این کشور اشاره 
کرد و گفت: مقامات سعودى باردیگر اعالم کردند که به 
تعهدات خود در زمینه فراهم کردن زمینه هاى الزم براى 

انجام مناسک حج از سوى زائران ایرانى پایبند هستند.
حجت االسالم و المسلمین ســید على قاضى عسکر در 
همایش مدیران ستادى و استانى ســازمان حج و زیارت 
وعوامل اجرایى کاروان هاى حــج تمتع 96، طرح برخى 
مطالب از پایبند نبودن ولیعهد جدید عربستان به تعهدات 
این کشور در قبال زائران ایرانى را رد کرد و فضاسازى ها 

و تبلیغات مسموم در فضاى مجازى را بى اساس دانست.
سرپرست حجاج ایرانى همچنین به برگزارى دعاى کمیل 
در برخى هتل هاى محل اقامت زائران اشاره کرد و گفت: 
براساس توافقات انجام شده، مراسم دعاى پرفیض و روح 
بخش کمیل امســال در هتل هاى محل اقامت زائران 

برگزار مى شود .
رئیس مرکز پزشکى حج و زیارت جمعیت هالل احمر هم 

در این همایش گفت: اولین میثاق مرکز پزشــکى حج و 
زیارت، خدمت رسانى به زائران تمتع 96 است.

على مرعشــى با اشــاره به آخرین هماهنگى ها اظهار 
داشت: افزایش تعداد متقاضیان حج تمتع، اسکان زائران، 
هماهنگى هواپیماها، تأخیر در تشکیل کاروان هاى حجاج 
ایرانى از جمله مشکالت و مســائلى هستند که منجر به 

تأخیر در اعزام حجاج به عربستان شده است.
رئیس مرکز پزشکى حج و زیارت جمعیت هالل احمر با 
اشاره به مشکل گرما زدگى حجاج، گفت: مشکل اصلى 
ما در زمان برگزارى مراسم حج گرما زدگى حجاج است، 
چراکه امسال حدود دو هزار و صد زائر باالى 80 سال داریم 
و این موضوع مسئولیت  بیشترى را بر عهده کادر پزشکى 

حج و زیارت مى گذارد.
وى در ادامه افزود: زمان برگزارى حج امسال براى زائران 
طوالنى تر است، بنابراین پزشکان حج و زیارت باید خدمات 
رسانى و سرویس دهى بهتر و بیشترى را در طول تشرف 

خود به حجاج ارائه کنند.

مدیر کل نام نویســى و حســاب هاى انفرادى سازمان 
تأمین اجتماعى از بى اعتبار بودن سوابق دریافتى از سایت 

sabeghe.tamin.ir خبر داد.
بهروزکریمى اظهار داشت: سوابق بیمه اى افراد که در این 
سایت درج شده است صرفاً جهت رؤیت سوابق بیمه اى و 
اطالع از زمان واریز حق بیمه توسط فرد بیمه شده است و 

فاقد هیچگونه ارزشى است.
 وى در ادامه افــزود: در صورتى که شــرکت ها به دنبال 
سوابق کارگران و کارمندان خود هستند باید با ارسال نامه 

به تأمین اجتماعى خواستار دریافت جزئیات کامل سوابق 
بیمه اى شوند. مدیر کل نام نویسى و حساب  هاى انفرادى 
ســازمان تأمین اجتماعى با بیان علت عدم اعتبار  سوابق 
بیمه اى ادامه داد:  شــاید بیمه شده نسبت به سوابق خود 
معترض باشــد که در این صورت بعد از مراجعه به شعب 
سازمان و یا کارگزارى ها اعتراض خود را مطرح مى کند و 
چنانچه ادعاى بیمه شده ثابت شود، یک برگه اى از سوابق 
بیمه اى به صورت کامل و اصالح شــده به فرد بیمه شده 
تحویل داده مى شود. وى در خصوص اطالعات قدیمى 

بیمه شدگان گفت: در گذشته سوابق بیمه اى به صورت 
کاغذى لیست مى شد و همین امر باعث تأخیر در خدمت 
رســانى و بایگانى کردن پرونده ها بود که با الکترونیکى 
شدن سیستم ها سوابق کاغذى در سامانه بیمه ثبت شد، 
اما چنانچه فردى نسبت به اطالعات ثبت شده در سامانه 
معترض اســت مى تواند اســناد خود را به شعب بیمه اى 
تأ مین اجتماعى ارائه دهد تا در صورتــى که مغایرتى در 
ســوابق بیمه اى دارد نســبت به اصالح و تغییرات اقدام 

شود.

در حاشیه فاش شدن اسنادى که حکایت از ورود پساب 
حاوى اســید و عناصر پرتوزا کارخانه «کانسار خزر» به 
تاالب «اینچه» دارد، ســخنگوى سازمان انرژى اتمى 
خبر از تذکرات پیشــین مرکز ایمنى هسته اى کشور به 

این کارخانه تولید ید داد.
سیاوش روشنیان، فعال محیط زیست که مدتهاست در 
راســتاى تحقیقات و حفاظت از بازماندگان نسل روباه 
ترکمنى در ایران تالش مى کنــد مى گوید: «کارخانه 
کانســار خزر، 200 لیتر بر ثانیه پساب ســیدى تولید 
مى کند و مکاتبه شهریور ســال گذشته سازمان انرژى 
اتمى با مسئوالن اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
گلستان حکایت از وجود عنصر پرتوزاى رادیوم در پساب 

این کارخانه دارد.» 
وى ادامه مى دهد: «در منطقــه "اینچه برون" النه 14 
روباه ترکمنى شناسایى شــده که تنها بازماندگان نسل 
روباه ترکمنى در ایران در آن ســاکن هستند و در حال 
حاضر پساب کارخانه کانسار خزر در نزدیکى  آن تخلیه 
مى شــود. اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان بنا 
دارد 1200 هکتار را براى تخلیه پساب کارخانه کانسار 
خزر در اختیار این کارخانه قرار دهد که بدین ترتیب کلیه 
النه هاى روباه ترکمنى زیر این پساب فروخواهد رفت. به 
عالوه این پساب پس از خشک شدن، معضالت زیست 

محیطى ناگوارى را ایجاد خواهد کرد.»
این در حالى است که مسعود خواجه، مدیرعامل شرکت 
کانسار خزر رسانه اى شدن خبر تخلیه پساب حاوى اسید 
و عناصر پرتوزا توسط این کارخانه را مسئله اى شخصى 
دانســته و مى گوید: «یکى از معاونان اداره کل محیط 
زیست استان گلستان که به دلیل اشتباهاتش از سمت 
خود برکنار شده این ماجرا را پیش کشیده است. پساب 
کارخانه کامًال عارى از رادیواکتیو است و 150 سند داریم 

که این آب اسیدیته خنثى دارد.»
اسماعیل مهاجر که هفته گذشته پس از سال ها از سمت 
مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان 
کنار رفت نیز همه ایــن اظهارات که حاکــى از ورود 

پساب حاوى اسید و رادیواکتیو به تاالب اینچه است را 
تکذیب کرده و آن را دروغ پردازى هاى اراذل و اوباش 

مى خواند.
اما بهزاد کمال وندى، ســخنگوى سازمان انرژى اتمى 
در این باره مى گوید: «گــزارش هاى مرکز جامع ایمنى 
هســته اى از بازدید این کارخانه حکایت از آن دارد که 
تذکرات الزم به این کارخانه داده شــده است و بنا شده 
فعالیت کارخانه به صورت مداوم تحت نظر گرفته شود. 
در همین راســتا طى دو هفته آینده بازدید مجددى از 
کارخانه صــورت خواهد گرفت و گــزارش نهایى ارائه 

خواهد شد. در صورت مشــاهده موارد خطرزا، نتیجه را 
اعالم مى کنیم و حتى تا متوقف شدن این فعالیت ها هم 

پیش خواهیم رفت.»
وى ادامه مى دهد: «بارها نســبت بــه عواقب تخلیه 
پســاب مهلک کارخانه در تاالب اینچه هشدار داده ام 
اما این هشدارها نه تنها مورد توجه قرار نگرفت و سبب 
شــده به جاى آنکه مورد تقدیر قرار بگیــرم، اراذل و 
اوباش خطاب شوم، بلکه از آن پس بنا شد 1200 هکتار 
از منطقه اینچه برون که تنها زیســتگاه شناخته شــده 
روباه ترکمنى در ایران اســت نیز براى تخلیه پســاب 

در اختیار ایــن کارخانه قــرار گیرد که ایــن به معنى 
نابودى معدود بازماندگان نسل روباه ترکمنى در ایران

 است.»
به گزارش تسنیم، اســنادى که چندى پیش در اختیار 
این خبرگزارى قرار گرفت، حکایت از ســرریز شــدن 
پســابى به شــدت اســیدى و حاوى عناصــر پرتوزا 
در تــاالب اینچه در اســتان گلســتان دارد. پســابى 
که در ســایه ســکوت اداره کل محیط زیست استان 
گلستان، اکوسیســتم منطقه را رفته رفته به کام مرگ 

مى کشاند.

دروغ پردازى  اراذل و اوباش یا واقعیتى تکان دهنده؟

تخلیه پساب حاوى عناصر پرتوزا 
وسط محیط زیست!

یک بیمار سرطانى دیگر به آرزوى خود رسید

کودك 7 ساله خوزستانى داماد شد

پدر کودك معروف حادثه تروریســتى مجلس 
گفت: «از رئیس و نمایندگان مجلس تقاضا دارم 
به فریاد ما برسند، چشم امید من و خانواده ام براى 
درمان "عماد" به آنان است و از آنها تقاضا دارم 

به ما کمک کنند.»
«محمد اســماعیل نژاد» در خصوص روند ادامه 
درمان فرزندش گفت: «پس از منتشــر شــدن 
عکس عماد و مصاحبه هاى رســانه ها و مطلع 
شدن مسئوالن وزارت بهداشت از بیمارى فرزندم 
مالقاتى را با وزیر بهداشت انجام دادم که در آن 
جلسه وزیر بهداشت با صدور نامه اى ما را براى 
درمان عماد به بیمارستان شــریعتى ارجاع داد. 
متأسفانه پس از مراجعه به بیمارستان شریعتى و 
دادن نامه وزیر بهداشت به مسئوالن بیمارستان 
بر خالف انتظار ما هیچکــس به نامه ما توجهى 
نکرد و تصاویــر آوارگى ما نیز در پشــت درب  

اتاق هاى بیمارستان موجود است.»
اسماعیل نژاد تصریح کرد: «با ناامیدى از کمک 
مسئوالن وزارت بهداشت راهى شهرمان شدیم 
اما پس از چند روز با ما تمــاس گرفتند که براى 
حضور در برنامه شــبکه یک به تهران بیایید و 
تمام هزینه رفت و برگشــت شما و مکانى براى 
اسکان در اختیارتان قرار مى دهیم. اما بازهم از ما 
فقط در راســتاى تبلیغات استفاده شد و کسى به 
داد ما نرسید، اکنون بعد از گذشت چندین ماه من 
به نقطه اول رسیده ام و تنها امیدم کمک رئیس و 

نمایندگان مجلس است.» 

از کودك معروف حادثه تروریستى مجلس چه خبر 

کسى به درمان«عماد» 
کمک نکرد 

سوابق بیمه اى در سایت تأمین اجتماعى فاقد اعتبار است

حبس 182 مرد اصفهانى بابت مهریه

حج امسال طوالنى تر است

?
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فروشنده اینترنتى خزندگان 
در کاشان دستگیر شد

مدیر اداره حفاظت محیط زیست کاشان از شناسایى 
و دسـتگیرى عامل فروش غیرقانونـى خزندگان در 
یکى از اپلیکیشـن هاى خرید و فـروش اینترنتى در 

این شهرستان خبر داد.
محمود قهرمانى اظهارداشـت: در پى کسـب خبرى 
مبنـى بـر درج آگهى فـروش خزنـده حمایت شـده 
«جکو دم پخ کایزرلینگ»، مأمـوران یگان حفاظت 
محیط زیسـت شهرسـتان کاشـان در قالب خریدار 

وارد عمل شدند.
وى افزود: مأموران پس از اطمینان از صحت موضوع 
چندین نوبت قرار تلفنى با فروشـنده و حضور نیافتن 
وى، سرانجام با پیشنهاد اغوا کننده در تعداد و قیمت 
موفق شـدند متهم را به یکى از میدان هاى کاشـان 
کشـانده و به همراه هشـت قطعه خزنده زنده گیرى 

شده، دستگیر کنند.
مدیر اداره حفاظت محیط زیست کاشان خاطرنشان 
کرد: پرونده متهم تکمیل و براى سیر مراحل قانونى 

تحویل مقام هاى قضائى شده است. 
به گفته وى، حیوانات زنده گیرى شـده نظر به سالم 
بودن و داشتن شـرایط نسبى سـالمتى در زیستگاه 
اصلى خـود در تاغزارهاى شهرسـتان آران و بیدگل 

رهاسازى شدند.

برپایى نمایشگاه 
ماشین آالت صنایع چوب 

پانزدهمین نمایشگاه ماشین آالت، یراق آالت و مواد 
اولیه صنایع چوب در اصفهان برپاست.

ایـن نمایشـگاه در 9 هـزار و 500 مترمربـع فضاى 
نمایشگاهى شـامل پنج هزار و 200 مترمربع فضاى 

مفید برپا شده است. 
در این نمایشگاه 70 مشـارکت کننده از استان هاى 
اصفهان، تهران، فارس، آذربایجان شرقى، آذربایجان 
غربى، البرز، خراسـان رضوى، خوزستان، مازندران، 

قم و مرکزى حضور دارند. 
همچنین نمایندگان فروش محصوالت از کشورهاى 
آلمان، ایتالیا، ترکیه، مالزى، چین، تایوان، ژاپن و کره 
نیز در این نمایشـگاه حضـور دارنـد و محصوالت و 
خدمات خـود را در زمینه ماشـین آالت و مـواد اولیه 

صنایع چوب عرضه مى کنند.
این نمایشـگاه از سـاعت 16 تـا 22 میزبـان عالقه 

مندان مى باشد.

روکش آسفالت 30 هزار 
مترمربع از معابر منطقه 9

مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان گفت: در سه ماهه 
اول سـال جارى بیش از30 هـزار متر مربـع از معابر 

اصلى و فرعى منطقه 9 روکش آسفالت شده است.
عبـاس روحانى افـزود: براى اجـراى این پـروژه نیز 
سه هزار تن آسـفالت پخش شده اسـت. وى عنوان 
کرد: همچنین هفت هـزار متر مربـع از معابر فرعى 
لکه گیرى، پنج هزار مترمربع زیرسازى معابر و 400 

مترمربع زیرسازى و آسفالت انجام شده است.

اکران فیلم هاى کوتاه 
برتر سال در پاتوق فیلم 

پاتوق فیلم کوتاه اصفهان، برنامه این هفته خود را به 
اکران بخش اول فیلم هاى برتر سال گذشته سینماى 

کوتاه ایران اختصاص داده است.
در برنامـه 1 مرداد ماه(امـروز)، عالوه بـر اکران فیلم 
هـاى «روتـوش» بـه کارگردانـى کاوه مظاهـرى، 
«دخترى در میـان اتاق» بـه کارگردانـى کریم لک 
زاده و «حفره مشـترك» به کارگردانى اسما ابراهیم 
زادگان، مسـتند کوتاه «سـکوت آبى» به کارگردانى 
على افیونیان و سارا اشرفى نیز اکران و نقد و بررسى 

مى شود.
گفتنى است، در این برنامه فرزاد طبایى، عضو هیئت 
رئیسه و کارشناس خانه مستند اصفهان، نقد و بررسى 

فیلم ها را بر عهده دارد.
عالقه مندان براى شـرکت در پاتوق فیلم کوتاه این 
هفته مى توانند امروز سـاعت 17 به نگارسـتان امام 

خمینى (ره) واقع در میدان فیض مراجعه کنند.

مدیر کل حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفت: حوادث کار استان اصفهان در سه ماهه اول امسال 
نسبت به سال گذشته به لحاظ تعداد 102 مورد بیشتر بود.

غفور راستین اظهار داشت:  تعداد حوادث کارى که در سه 
ماهه اول امسال در اســتان اصفهان، گزارش شده است 
465 مورد بود. وى بیشترین حوادث کار که امسال به وقوع 
پیوست را «سقوط» عنوان کرد و بیان داشت: امسال تعداد 
سقوط هایى که مأموران اورژانس پوشش دادند 118 مورد 
بود.وى گفت: در بین انواع حوادث کار دراستان اصفهان، 
همچنین برخورد جســم با فرد امســال 44 مورد و سال 

گذشته 46 مورد بوده است.

راستین با اشاره به اینکه امسال 57 مورد حادثه کار براى 
زنان و 408 مورد براى مردان رخ داده است، اضافه کرد: 
این در حالى است که طى ســه ماه نخست سال گذشته 
35 مورد حادثه کار براى زنــان و 328 مورد براى مردها 

رخ داده بود.
مدیر کل حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان  با 
بیان اینکه در سه ماهه اول امسال حوادث کار در گروه سنى 
زیر 20 سال 34 مورد و پارسال 23 مورد گزارش شد، ادامه 
داد: رخداد حوادث کار براى سنین 21 تا 30 سال، امسال 
156 مورد و پارسال 106 مورد و براى سنین 31 تا40 سال، 

امسال 125 مورد و پارسال 99 مورد بود.

ستاد پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى استان با حضور 
اعضــا براى بررســى طرح «نظــام مراقبــت اجتماعى 

دانش آموزان» تشکیل جلسه داد.
در این جلسه، رئیس کل دادگسترى استان اصفهان طرح 
ملى «نماد»را که به همت معاونت اجتماعى و پیشگیرى 
از وقوع جرم قوه قضائیه تهیه  شده است، بسیار ارزشمند و 
اثرگذار در حوزه مراقبت و پیشگیرى از آسیب هاى رفتارى 
و اجتماعى دانش آموزان دانســت و اظهار داشت: توجه و 
تربیت و آموزش صحیح نســل آینده ساز جامعه همواره از 
دغدغه هاى مســئوالن بوده و تاکنون اقدامات خوبى نیز 
صورت پذیرفته است اما بنا به  ضرورت و شرایط متغیر جوامع 

و تهدیداتى که در کمین افــراد به خصوص دانش آموزان 
است معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه 

اجراى این طرح ملى را در دستور کار خود قرار داده است.
 احمد خســروى وفا،  افزود: در این طرح بــا توجه ویژه به 
رفتارهاى تهدیدکننده دانش آموزان به منظور تربیت نسل 
رشد یافته و بافرهنگ و به دوراز هرگونه آسیب و تهدید با 
همکارى 12 ارگان و نهاد دولتــى اقدامات الزم در جهت 
اجراى آن به عمل خواهد آمد. وى ابــراز امیدوارى کرد با 
اجراى دقیق این طرح جامع ، شــاهد کاهش چشــمگیر 
آسیب هاى اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرائم در آینده 

خواهیم بود.

رشد حوادث کار 
در اصفهان 

اجراى طرح مراقبت اجتماعى 
دانش آموزان در استان

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى 
اسـتان اصفهـان گفـت: در فـاز 3 از خـط یـک متروى 
اصفهان باید بناهایى که در این مسـیر قـرار دارند مورد 
کنترل و پایش قرار گیرند و با نظارت بر این فاز، این بناها 

مانیتورینگ شوند.
فریـدون اللهیـارى درباره وضعیـت فاز سـوم خط مترو 
اصفهان در مسـائل میراثى و مشـکالت مطرح شـده از 
سوى میراث فرهنگى اصفهان در مسیر تکمیل این فاز 
اظهار داشت: در ابتداى کار برخى هماهنگى ها از سوى 
شهردارى با میراث فرهنگى صورت گرفت و مقرر شد تا 
پیش از راه اندازى فاز 3 در خط یک مترو گروه مطالعاتى 

میراث فرهنگى مستقر شوند.
وى خاطرنشان کرد: به شـهردارى نیز مسـئله پایش و 
مانیتورینگ را اعالم کرده ایم تا پیـش از هر اقدامى در 
این زمینه و براى راه اندازى فاز سـوم با میراث فرهنگى 

هماهنگ شوند.
وى درباره اینکه چه بخش هایى از بناهاى میراثى در فاز 
سوم خط یک مترو درگیر هستند، تصریح کرد: فاز 3 در 
خیابان چهارباغ قرار دارد و بناهایى در کنار خط قرار دارند 
که براى ما مهم هستند، پیش بینى هایى براى جلوگیرى 
از آسـیب رسـانى به این بناها صـورت گرفته اسـت اما 
پیش از هر اقدامى میـراث فرهنگى باید اطالع داشـته 

باشد.

مدیرعامل  شرکت سـهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: 
توسعه بهره بردارى از منابع آب زیرزمینى محدوده مطالعاتى 
دشت هاى سمیرم، مهرگرد، کمه و قبرکیخا تا چهار سال 

آینده ممنوع شد.
مسعود میرمحمدصادقى بیان داشت: سطح آب زیرزمینى 
این چهار دشت در سال هاى اخیر به میزان متوسط بین نیم 

تا 1/5 متر کاهش یافته است. 
مدیر عامل شـرکت آب منطقه اى اصفهان، افـزود: از 35 
دشت اصفهان، توسعه بهره بردارى منابع آب زیرزمینى در 
26 دشت این استان ممنوع است.میرمحمدصادقى گفت: 
کسرى آب هاى زیرزمینى استان اصفهان تا پایان سال 94 

به 300 میلیون مترمکعب رسیده است.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگى تبلیغاتى بهمن سبز گفت: 
عملیات بازسـازى سـینما سـاحل اصفهان که قرار بود 
تیرماه سـال جارى آغاز شـود به شـش ماهه دوم سـال 

موکول شد.
محمـود کاظمى اظهارداشـت: وقتـى بودجـه اى براى 
بازسازى یک سینما تأمین نشده، این کار منطقى نیست 
که پیـش از تأمین بودجـه آن را تعطیل و پـس از تأخیر 
چندماهه عملیات بازسـازى را شـروع کـرد.وى افزود: 
تأخیر در شروع عملیات بازسازى سینما ساحل اصفهان 
نیز به دلیل عدم تأمین بودجه کافى، نیاز به فرصت بیشتر 

براى طراحى هاى دقیق تر و بررسى هاى بیشتر است.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگى تبلیغاتى بهمن سبز تصریح 
کرد: عملیات بازسازى سـینما فلسطین و سینما خانواده 
اصفهان نیز بـه همین گونه بود و پیـش از تأمین بودجه 
بـراى عملیـات عمرانـى در آنها هیـچ اقدامـى صورت 
نگرفـت. وى یادآور شـد: زمـان اتمام بازسـازى این دو 
سینما در اصفهان دقیقاً براساس تعهداتى بوده که قبل از 
آغاز کار در آنها داده بودیم؛ بنابراین عالقه اى به تعطیلى 

بلندمدت یک سینما نداریم.
کاظمى گفت: بودجه اى که براى بازسازى سینما ساحل 
اصفهان در نظر گرفته شـده بیش از 3/5 میلیارد تومان 
است که منابع تأمین این بودجه شامل حوزه هنرى، منابع 

استانى و مؤسسه سینماشهر است.

آخرین واکنش هاى
 میراث فرهنگى به 
راه اندازى مترو

افت آب هاى زیرزمینى 
دشت هاى اصفهان 

تا 1/5متر

بازسازى
 سینما ساحل به 

نیمه دوم سال موکول شد

معاون صنایع دستى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: مهمترین 
هدف از تشــکیل کمیته ســاماندهى عرضه صنایع 
دستى ارتقاى اعتماد و اطمینان مشتریان براى خرید 

کاالست.
جعفر جعفرصالحى با اشاره به ساماندهى عرضه صنایع 
دستى اســتان اصفهان اظهارداشــت:باید اطمینان 
خاطر براى مشــتریان داخلى و خارجى صنایع دستى 
اصفهان از هر لحاظ فراهم شــود چراکــه تاریخ گواه 
آن است که همه مشــتریان صنایع دستى در اصفهان 
با اطمینــان خاطر خرید کرده اند، بــه خصوص مراکز 
عرضــه صنایع دســتى در میدان امــام(ره) با قدمتى 
بیش از 400 ســال نباید موجب نارضایتى مشــتریان 

شوند.

 ارتقاى اعتماد و اطمینان مشتریان براى 
خرید کاال

معاون صنایــع دســتى اداره کل میــراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: 
کمیته مشــترکى براى ســاماندهى عرضــه صنایع 
دســتى در اســتان اصفهان شــکل گرفته اســت و 
طــرح اولیــه آن با مشــارکت معاونت گردشــگرى 
و صنایع دســتى اداره کل میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشــگرى اســتان اصفهان بررسى شده

 است.
وى تصریــح کــرد: در بخــش خارجى ایــن طرح، 
اتحادیه هاى صنایع و بازرســى اتــاق اصناف نظارت 
جدى بر فروشگاه هاى صنایع دســتى خواهد داشت، 
بنابراین مهمترین هدف از تشــکیل کمیته ساماندهى 
عرضه صنایع دستى ارتقاى اعتماد و اطمینان مشتریان 

براى خرید کاالست.
جعفرصالحــى رضایت مشــتریان از قیمت و کیفیت 
صنایع دســتى را امرى ضرورى دانست و عنوان کرد: 
برچسب کدگذارى قیمت محصوالت صنایع دستى که 
در مراکز فروش صنایع دستى عرضه مى شود، به ریال 

و دالر اجبارى خواهد شد.

 اجبارى شــدن ارائه فاکتــور فروش به 
مشتریان

معاون صنایــع دســتى اداره کل میــراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشــگرى اســتان اصفهان ادامه 
داد: ارائــه فاکتــور فــروش بــه تمامى خریــداران 
صنایع دســتى اصفهان نیز اجبارى خواهد شــد که 
اولویــت ارائــه فاکتــور بــه گردشــگران خارجى 
است. وى با اشــاره به تشــکیل کمیته قیمت گذارى 
خاطرنشــان کرد: کمیته قیمت گذارى صنایع دستى 
نیز در سال هاى گذشته زیر نظر اتحادیه صنایع دستى 
فعالیت داشــت اما این فعالیت چند ســالى است که 

کمرنگ شده ولى مجدداً رونق پیدا مى کند.
جعفرصالحى یادآور شــد: با برگزارى جلسات ماهیانه 
قیمت گذارى صنایع دستى، قیمت انواع مصنوعات با 
نوسانات بازار به روزرسانى مى شود که این امر عالوه 
بر کنترل و نظارت بهتر بر عرضه صنایع دســتى سبب 
حمایت از تولیدکنندگان و فروشــندگان این صنعت

 مى شود.

 فعالیــت 600 فروشــگاه عرضــه
 صنایع دستى در استان 

معاون صنایع دستى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان تأکید کرد: بیش از 
600 فروشگاه عرضه صنایع دستى در استان اصفهان 
وجود دارد که این مراکز فروش عمدتاً در میدان امام(ره) 

متمرکز هستند که همه آنها باید ساماندهى شوند.
وى از راه اندازى فروشگاه هاى زنجیره اى صنایع دستى 
در استان اصفهان خبر داد و بیان داشت: در نظر داریم تا 
رشته هاى بومى صنایع دستى در تمامى شهرستان هاى 
اســتان اصفهــان در اولویــت فروشــگاهى قــرار 

گیرند.
جعفرصالحى اظهار داشــت: تمامى فروشــگاه هاى 
عرضه صنایع دستى در اســتان اصفهان باید کدبندى 
شــوند که در طرح جدید ساماندهى با اختصاص کدى 
سه رقمى، شناسایى این فروشــگاه ها براى مشتریان 

آسان خواهد شد.

 طــرح کدگــذارى مراکــز فــروش 
صنایع دستى

معاون صنایع دستى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان متذکر شد: براى 
مثال این کدبندى مى تواند از حلقه اول فروشگاه هاى 
صنایع دستى میدان امام(ره) آغاز شود، به طورى که کد 
مربوطه به صورت التین و پشــت شیشه و یا درب هر 
فروشگاه(جایى که براى همه قابل رؤیت باشد) نصب 
شده تا به مشتریان داخلى و خارجى اطالع رسانى شود.

جعفرصالحى اذعان داشــت: همچنین مقرر شــد تا 
جهت افزایش آگاهى و اعتماد مشتریان صنایع دستى، 
بروشورهایى در این زمینه در سطح هتل هاى اصفهان 
توزیع شود که هر فروشــگاه صنایع دستى معتبر با کد 

مربوطه در این بروشورها معرفى شده است.
وى اضافه کــرد: با کدگذارى فروشــگاه هاى صنایع 
دستى در اصفهان اطالعاتى از قبیل نام و نام خانوادگى، 
رشته تخصصى صنایع دستى، نوع مالکیت فروشگاه، 
شماره تماس منزل و شــماره محل کار هر فروشنده 
مشــخص خواهد شــد و نظارت را بــراى اداره کل 

میــراث فرهنگى اســتان اصفهان آســان تر خواهد 
کرد.

 بیش از 40 فروشــگاه صنایع دستى در 
اصفهان داراى نشان اعتماد هستند

معاون صنایــع دســتى اداره کل میــراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشگرى اســتان اصفهان متذکر 
شــد: در حــال حاضر هــر یــک از فروشــگاه هاى 
صنایــع دســتى داراى درجــه و رتبه اى مشــخص 
هســتند و بیــش از 40 فروشــگاه صنایع دســتى 
در اصفهــان بــه لحــاظ قیمت گــذارى، کیفیــت، 
اطمینــان و بســته بندى داراى نشــان اعتمــاد 

هستند.
وى عنوان کرد: بخش اعظم فروشــگاه هاى صنایع 
دســتى در اصفهان به نوعى خــود تولیدکننده صنایع 
دســتى بوده کــه نیازمنــد حمایت ســازمان میراث 
فرهنگى هســتند، ایــن تولیدکنندگان هســتند که 
چراغ صنایع دســتى اســتان اصفهان را روشن نگه 

داشته اند.

راه اندازى فروشگاه هاى زنجیره اى 
صنایع دستى در نصف جهان

رشته هاى بومى صنایع دستى در تمام شهرستان ها در اولویت این فروشگاه ها قرار مى گیرند

تعـدادى از کارشناسـان داخلـى و خارجـى بـا حضـور 
در فرمانـدارى شهرسـتان فریـدن نسـبت بـه اوضاع 
بحرانى پدیده فرو نشسـت زمین در این منطقه هشدار 

دادند.
صفـر بدیـع زمانـى، معـاون فرمانـدار و جانشـین 
مدیریـت بحـران شهرسـتان فریـدن در جلسـه 
بررسـى علل فرونشسـت شـهر دامنـه اظهار داشـت: 
متأسـفانه در چنـد سـال اخیـر منـازل مسـکونى و 
اماکن عمومى  در شـهر دامنه دچار فرونشسـت شـده 
که ایـن پدیـده  حالـت پیـش رونـده دارد، بـه طورى 
کـه نشـت اخیـر گاز در نقـاط مختلـف ایـن شـهر از 
تـازه ترین حـوادث ناشـى از این فرونشسـت هـا بوده

 است.

وى افزود: به دلیل اینکه شـغل اکثر مردم شـهر دامنه 
کشاورزى است و هیچگونه منبع درآمد دیگرى در این 
شـهر وجود ندارد، برداشـت بى رویه آب از سفره هاى 
آب زیرزمینـى همچنـان ادامـه دارد؛ هر چنـد با نصب 
کنتورهاى هوشمند این موضوع تا حدودى تعدیل شده

 است.
در ایـن جلسـه پروفسـور معتـق، اسـتاد دانشـگاه 
هانوفـر آلمـان  نیـز نسـبت بـه  بحـران فرونشسـت 
زمیـن هـاى فریـدن در آینـده اى نـه چنـدان دور 
در صـورت اسـتفاده بـى رویـه و ناصحیـح از منابـع 
آب و انجـام کار هـاى بـدون کارشناسـى   هشـدار

 داد.

هشدار کارشناسان خارجى 
درباره فرونشست زمین در فریدن

رئیس اتحادیــه میادین میوه و تره 
بار اصفهان با اشــاره به افزایش 
15 درصدى قیمت سیب زمینى در 
بازار، گفت: با توجه به اتمام فصل 
برداشت سیب زمینى در اصفهان، 
عرضــه ایــن محصــول در بازار 
کاهش داشــته و موجب افزایش 
15 درصدى این محصول شــده

 است.
بــه گفتــه ناصراطــرج، در حال 
حاضــر قیمت هــر کیلو ســیب 
زمینى هزارو صد تومان اســت که 
با آمــدن این محصــول از همدان 
به طور قطــع قیمــت آن کاهش

 مى یابد.
وى پیرامون افزایــش نرخ پیاز در 
بازار اصفهان هم اظهار داشــت: 
پیش بینى مى شود تا 20 روز آینده 
مشکل کمبود عرضه و افزایش نرخ 
پیاز در بازار برطرف و این محصول 

ارزان شود.
به گفتــه اطرج، تا حــدود 25 روز 
دیگر با وارد شــدن پیــاز پاییزه 
از آباده شــیراز و فریدن، احتماالً 
نرخ این محصــول کاهش خواهد 

یافت.
رئیس اتحادیــه میادین میوه و تره 
بار اصفهان همچنین با پیشــنهاد 
اینکه با واردات پیاز از پاکســتان 
به ایران مى توان نسبت به تنظیم 
بازار این محصول اقدام کرد، بیان 
داشــت: در صورت واردات پیاز به 
کشــور، نرخ این محصول بین 50 
تا 40 درصد کاهش مــى یابد اما 
مسئوالن تمایلى نسبت به این کار 

ندارند.

سیب زمینى هم 
15درصد گران شد
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مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: براى 
اولین بار طرح «زندگى به رنگ خــدا» با هدف ترویج 
زندگى به سبک اســالمى در جوار بقاع متبرکه استان 

اصفهان اجرا مى شود.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى اظهار داشت: 
اداره اوقاف و امور خیریه در نظر دارد تا در راستاى ترویج 
زندگى به سبک اسالمى و با هدف نهادینه کردن زندگى 
به ســبک اســالمى ویژه برنامــه اى را در قالب طرح 
«زندگى به رنگ خدا» را در جوار بقاع متبرکه شاخص 

استان اجرا کند.
وى افزود: در راســتاى اجراى این طــرح دوره تربیت 
مربیان ســبک زندگى از بین خواهران حــوزه علمیه 
اصفهان که سطح 2 حوزه را با معدل باالتر از 17 پشت 
سرگذرانده اند، آغاز شده است که در مرحله اول و پس 
از گزینش این نفرات در دو مرحله شفاهى و کتبى نفرات 

انتخاب شــده به مرکز تربیت مربى در شهر مقدس قم 
اعزام مى شوند و پس از گذراندن دوره در این مرکز و اخذ 
مدرك مربیگرى از این مرکز تربیت مربى به بقاع متبرکه 
شاخص استان که ظرفیت اجراى این طرح را دارند براى 

برگزارى طرح «زندگى به رنگ خدا» اعزام مى شوند.
مدیر کل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان ادامه 
داد: این طرح با ســرفصل هایــى از قبیل مهارت هاى 
زندگى با رویکرد مهارت هاى فردى، ازدواج و همچنین 
فرزندپرورى با هدف جلوگیرى از آسیب هاى فرهنگى 
و اجتماعى با محوریت بقاع متبرکه و جهت تبدیل بقاع 
متبرکه به قطب هاى فرهنگى برگزار مى شــود.حجت 
االسالم و المسلمین رضا صادقى خاطر نشان کرد: این 
طرح به صورت آزمایشى در جوار حرم مطهر امامزاده میر 
احمد(ع) کاشان، امامزاده زینب بنت موسى بن جعفر(ع) 
اصفهان، امامزاده محمد(ع) خیابــان وحید اصفهان و 
مقبره عالمه مجلسى اصفهان اجرا مى شود که در مرحله 
بعد امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص که ظرفیت اجراى 
این طرح را دارند شناسایى و مربى جهت اجراى این طرح 

به امامزاده مورد نظر اعزام مى شود.

اعطاى تسهیالت خرید تجهیزات 
کشاورزى به مددجویان 

بیش از دو میلیارد ریال تسهیالت خرید تجهیزات و 
دسـتگاه هاى کشـاورزى به مددجویان کمیته امداد 

استان اصفهان واگذار شده است .
معاون اشـتغال و خـود کفایـى کمیته امداد اسـتان 
اصفهان  با بیان این مطلب گفت: به منظور اشـتغال 
و خودکفایـى مددجویـان زیـر پوشـش این نهـاد از 
ابتـداى امسـال تاکنـون دو میلیـارد و 880میلیـون 
ریال تسـهیالت خریـد تجهیـزات و دسـتگاه هاى 
کشـاورزى به 300طـرح اشـتغالزایى در این بخش 

اعطا شده است.
بهرام سـوادکوهى با بیان اینکه واگذارى تسهیالت 
خرید تجهیزات کشـاورزى به مددجویان در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال 7 درصد افزایش داشته است، 
افـزود: بـا راه انـدازى ایـن طـرح ها،زمینه اشـتغال 
400مددجو فراهم شده است. وى پیش بینى کرد:تا 
پایـان امسـال پرداخـت تسـهیالت بـه مددجویان 
در ایـن حوزه نسـبت به پارسـال 50درصـد افزایش 

داشته باشد .

افزایش بى رویه اجاره مسکن 
در اصفهان 

قیمت اجـاره بهـاى مسـکن،با ورود به فصـل نقل و 
انتقاالت در اصفهان افزایش یافته است.

در حالى که مسـئوالن اعالم کرده اند میزان افزایش 
ساالنه اجاره بها از 5 تا 10درصد نباید بیشتر باشد، اما 
صاحبخانه ها رقم هایى بیش از این را به مسـتأجران 

پیشنهاد مى کنند.
این افزایش قیمت در اصفهان تا 30درصد هم رسیده 

است.
مـردم معتقدند بـر  قیمت اجـاره بهاى مسـکن هیچ 
نظارتـى نمـى شـود و تعییـن قیمـت در دسـت 

صاحبخانه هاست.
مستأجران مى گویند براى اجاره یک خانه با کمترین 
امکانات در مناطقى که ارزش شـان بسیار پایین تر از 
قیمت پیشـنهادى اسـت،باید مبلغ باالیى را پرداخت 
کنند. همین امر باعث شده که مستأجران به فکر رهن 
مسکن بیافتند اما با مراجعه به فایل هاى اجاره متوجه 
مى شوند که تقریباً هیچ گزینه مناسبى براى رهن خانه 

پیدا نمى کنند.

کالهبردارى 600 میلیونى با 
کارتخوان هاى سیار

رئیـس پلیس فتـاى اصفهـان گفت: کالهبـرداران 
بـا اسـتفاده از کارتخوان هاى سـیار نسـبت به کپى 
اطالعات حساب اقدام و اطالعات صد کارت را کپى 
کردنـد که بـا ورود پلیس تنهـا 600 میلیـون تومان 

برداشت کردند.
سـرهنگ مصطفى مرتضوى با اشاره به اینکه  رصد 
آسـیب هاى فضاى مجازى همـواره در دسـتور کار 
پلیس فتـا قـرار دارد، اظهار داشـت: بـا افزایش 42 
درصدى آسیب هاى فضاى مجازى در سطح استان 

اصفهان روبه رو هستیم.
وى با اشـاره به اینکه در اسـتان اصفهـان همچنان 
برداشـت هاى اینترنتـى و مزاحمت در صـدر جرائم 
سـایبرى قرار  دارد، ادامه داد: از این رو در سـه ماهه 
امسال کالهبردارى اینترنتى 27 درصد، فروش غیر 
مجاز آنالین 27 درصد و انتشار فیلم هاى خصوصى 

19 درصد افزایش داشته است.

نجف آباد 870 نویسنده دارد
رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
نجف آباد گفت: طى اقدامى پژوهشى 870 نویسنده 
در نقاط مختلف شهرستان شناسایى شده و اطالعات 
آنها به ثبت رسـیده اسـت که از این تعـداد، نزدیک 
600نفر مرد بوده و در مجموع بیش از دو هزار و 500 

اثر آنها نیز تاکنون به چاپ رسیده است. 
اقبال صالحى اظهار داشت: در بین این افراد 18 نفر 
بیش از ده عنوان تألیف داشتند و در مورد برخى افراد 
نیز شاهد انتشار 42 اثر بوده ایم و همچنین 20 نفر از 
مؤلفان ثبت نام شـده هم موفق به کسب رتبه هاى 

برتر کشورى و استانى شده اند.

خبر

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفــت: از این 
اســتان پنج هزار و 750 نفر براى انجام مناســک حج 
به ســرزمین وحى اعزام مى شــوند و آنها با شــرکت 
در کالس هــاى توجیهــى، آمــوزش هــاى الزم را 

فرا مى گیرند.
غالمعلى زاهدى تصریح کرد: هنــوز تاریخ اعزام این 
زائران قطعى نشده اســت اما به احتمال زیاد 12 یا 13 
مرداد این افــراد از اصفهان به ســرزمین وحى اعزام 

مى شوند. 
وى  در ادامه افــزود: زائران بیت ا... الحرام از اســتان 
اصفهان به همراه 204 عوامل اجرایى، 20 پزشــک و 

50 عوامل هتل در قالب 41 کاروان به ســرزمین وحى 
اعزام مى شوند. 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان اعالم کرد: از این 
اســتان، 22 کاروان مدینه قبل و 19 کاروان مدینه بعد 
هستند که پیش از اعزام طى ده جلسه آموزش هاى الزم 
درخصوص انجام مناسک حج و دیگر قانون و مقررات 

مربوطه را فرا مى گیرند. 
زاهدى اظهار داشت: جلسات آموزشى زائران سرزمین 
وحى و مشــارکت کنندگان در حج ابراهیمى امسال از 
ابتداى ثبت نام آغاز شده اســت و تا یک هفته پیش از 

اعزام ادامه مى یابد.

معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
اصفهان گفت: نزدیک به چهار هزار و 80 زوج متقاضى 
طالق توافقى به مراکز مشاوره طرف قرارداد ارجاع داده 
شدند و از این تعداد 840 زوج به سازش رسیدند که این 
امر باعث کاهش 20 درصدى ورود پرونده هاى طالق به 

دادگسترى شده است.
محمدرضا قنبرى افزود: انعقــاد تفاهمنامه همکارى با 
24 مرکز مشــاوره تحت نظارت بهزیستى جهت ارجاع 
متقاضیان طالق توافقى به استناد مواد 16 و 25 قانون 
حمایت خانواده، تشکیل واحد مشــاوره در دادگسترى 
اصفهان، تشکیل شوراى مشورتى واحد مشاوره خانواده 

دادگسترى استان با حضور نمایندگان بهزیستى و شوراى 
نظام روانشناسى اصفهان از جمله اقدامات صورت گرفته 

توسط این معاونت در این زمینه است.
وى توضیح داد: تشکیل تیم بازرسى براى ارزیابى کّمى 
و کیفى فرآیند مشــاوره طالق در مراکز مشاوره تحت 
قرارداد، تشــکیل مجتمع تخصصى دعاوى خانواده و 
13 شــعبه خانواده با حضور 13 قاضى مشاور زن در آن 
شعب و تعیین مرکز بانوسراى آفتاب شهردارى به عنوان 
مرکز مناســب جهت مالقات فرزندان طالق با حضور 
نمایندگان دادگسترى، بهزیســتى و نیروى انتظامى از 

دیگر فعالیت هاى انجام شده است.

کاهش 20 درصدى 
پرونده هاى طالق 

آموزش 5750 زائر 
سرزمین وحى در اصفهان 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى اسالمى گفت: تولیدات 
شرکت سهامى ذوب آهن باید به پنج میلیون ُتن درسال برسد تا میزان 
سود آورى آن افزایش یابد؛ در حال حاضر تولید این شرکت 2/5 میلیون 

تن در سال است.
حمیدرضا فوالدگر درخصوص شــرایط و میزان بدهــى ذوب آهن 
اصفهان، اظهار داشــت: در جلســه اى که هفته گذشته در کمیسیون 
صنایع ومعادن مجلس شوراى اسالمى با حضور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان و مدیران مربوطه در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در این خصوص برگزار شد قرارشد یک کارگروه 

در جهت رفع مشکالت تشکیل شود.

این نماینده مردم اصفهــان در مجلس با تأیید میزان بدهى شــش 
هزار میلیارد تومانى ذوب آهن اصفهان، گفت: اکثر میزان بدهى این 
مجموعه به بانک هاست؛ این شرکت در سال هاى اخیر به دلیل رکود 
فعالیت هاى ساخت وساز، ســاختمانى و پروژه هاى عمرانى سودآورى 

نداشته است.
وى با اشاره به اینکه بیشــتر تولید شرکت سهامى ذوب  آهن اصفهان 
تیرآهن و میلگرد اســت که در پروژه هاى عمرانى و ساختمان سازى 
مصرف مى شود، اضافه کرد: متأسفانه نرخ رشد ساخت وساز ساختمان 
با 16 درصد منفى با رکود مواجه است و حجم پروژه هاى عمرانى نیز با 
توجه به کاهش درآمدهاى دولت کم شده، این مسائل ذوب آهن را با 

مشکل مواجه کرده است.
فوالدگر ادامه داد: به دلیل بروز این مشکالت، این شرکت به صادرات 
محصوالت خود روى آورد اما صادرات نیز پاســخگوى کامل نیاز این 

مجموعه نبود.
وى افزود: ذوب آهن با تکنولوژى قدیمى در حال فعالیت اســت و با 
اصالح تکنولوژى و طرح توازن نیز زمان بسیارى نیاز است تا تولیدات 
این شرکت افزایش یابد، تولیدات این مجموعه باید به پنج میلیون تن 

درسال برسد تا میزان سود آورى آن افزایش یابد. 
این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیــان اینکه تولید و 
تکنولوژى این مجموعه باید افزایش یابــد، تصریح کرد: همه موارد 

باید دست به دســت هم دهد تا این مجموعه به سود آورى برسد و از 
این بحران خارج شود، با پیگیرى هاى زیادى که شده تولید ریل براى 

سیستم ریلى کشور به ذوب آهن اصفهان واگذار شد
فوالدگر با تأکیــد بر اینکه درســت اســت که بخــش عظیمى از 
بدهى این مجموعه به سیســتم بانکى اســت اما دولــت به تنهایى 
نمى تواند آن را بــر عهده بگیرد، خاطرنشــان کــرد: دولت با روش 
افزایش میزان صــادرات و تهاتر بدهــى این مجموعه با ســازمان 
تأمین اجتماعى، با  توجه به اینکه ســهام دار عمده ذوب آهن شرکت 
سرمایه گذارى تأمین اجتماعى است مى تواند به این مجموعه کمک 

کند.

نماینده اصفهان در مجلس اعالم کرد؛

نجات ذوب آهن در 
گرو تولید 5 میلیون تُن 

محصول در سال
دولت با افزایش میزان صادرات و تهاتر بدهى 

مى تواند به این مجموعه کمک کند

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: میزان آبدهى چاه هــاى فلمن به عنوان یکى از 
اصلى ترین منابع تأمین آب شرب در استان اصفهان که 
سال هاى گذشته بیش از 3000 لیتر بود، هم اکنون به 

240 لیتر بر ثانیه کاهش پیدا کرده است.
هاشم امینى با اشاره به اینکه با وقوع خشکسالى اخیر 
در ده سال گذشــته تنها 22 ماه در طول این مدت در 
بستر زاینده رود آب جارى بوده اســت، اظهار داشت: 
عدم جارى بودن رودخانه زاینده رود تأثیر بســزایى در 
آبدهى چاه هاى فلمن که از این طریق تغذیه مى شوند، 

داشته است.
وى با بیان اینکه آبدهى چاه هــاى فلمن و متفرقه در 
حدود ســه هزار و 200 لیتر در ثانیه بوده که این رقم 
اکنون به 240 لیتر در ثانیه کاهش یافته اســت، افزود: 
این درحالى است که چاه هاى متفرقه و فلمن یکى از 
منابعى بودند که نقش بسیار مهمى در تأمین آب شرب 

مردم در نقاط مختلف داشتند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
ظرفیت آبرســانى تصفیه خانه آب اصفهان اشاره کرد 
و گفت: هم اکنون آب شرب بیش از چهار میلیون نفر 
در قالب 56 شهر و 300 روستا از طریق طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ تأمین مى شود به گونه اى که مى توان 
گفت آب شرب اهالى باغ بهادران در غرب تا انارك در 
شرق اصفهان که در فاصله اى بیش از 400 کیلومترى 

یکدیگر قرار دارند به وسیله سامانه آبرسانى باباشیخعلى 
تأمین مى شود.

وى یادآور شد: افق طرح سامانه اول آبرسانى اصفهان 
بزرگ در سال 87 به پایان رسید، چرا که به دلیل ظرفیت 
محدود تونل اشترجان نهایت ظرفیت آبرسانى از تصفیه 

خانه باباشیخعلى 12/5مترمکعب در ثانیه است.
امینى با تأکید بر اینکه هرساله بر جمعیت اصفهان که در 
واقع متقاضیان آب شرب هستند اضافه مى شود، گفت: 
این افزایش روزافزون جمعیت نیاز آبى جهت تأمین آب 
شرب را به 14/5 مترمکعب در ثانیه افزایش داده است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
کمبــود 3مترمکعــب آب در ثانیــه را یکــى از 

چالش هاى اساســى تأمین آب شــرب مردم استان 
اصفهان دانســت و خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
باتوجه به ظرفیت محدود انتقال آب از تصفیه خانه آب 
باباشیخعلى و نیز کاهش چشــمگیر آبدهى چاه هاى 
فلمن و متفرقه، آبرسانى به مشترکین در حال افزایش 

اصفهان بسیار دشوار شده است.
وى با بیان اینکه احداث واحدهاى مسکن مهر بى تأثیر 
در افزایش جمعیت اصفهان نبوده است، گفت: با احداث 
واحدهاى مسکن مهر در اصفهان آبرسانى به جمعیت 
صدهزار نفرى در برخى از نقاط اصفهان در دستور کار 
قرار گرفت که این مهم به رغم محدودیت شدید منابع 

آبى اجرایى شد.

کاهش آبدهى چاه هاى فلمن 

اجراى طرح «زندگى به رنگ خدا» 
در بقاع متبرکه استان

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 
در اصفهان هیچ روستاى باالى ده خانوار بدون برق وجود 
ندارد و حتى برخى از روستاهاى پنج خانوارى هم از نعمت 

برق بهره مند هستند.
حمیدرضا پیرپیران ادامه داد: تمام تالشــمان این است 
که برق با کیفیت توزیع کنیم و در این راه شاهد حوادث 
ناگوارى هم بوده ایم اما ارائه برق با کیفیت بسیار براى ما 
مهم است.وى عنوان کرد: امروز ساختارى فراهم شده 
است که با یک تماس تلفنى مى توانند درخواست خدمت 

کنند و دیگر نیازى به حضور فیزیکى نیست.
 پیرپیران خاطرنشان کرد: شدت تابش خورشید در ایران 
دو برابر کشور آلمان اســت و از همین موضوع مى توان 

استناد کرد که باید به این موضوع اهمیت بیشترى دهیم.
وى بیان کرد: مصرف سالیانه برق در کشور 5 تا 6 درصد 
رو به رشد است، مصرف خانوار ایرانى در سال دو هزار و 
700 کیلووات ساعت است که این آمار سه برابر میانگین 
جهانى اســت؛ در حالى که ایران یک درصد از جمعیت 
جهان را دارد امــا 2 درصد از انرژى جهان را اســتفاده 

مى کند.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان 
تأکید کرد: باید پیک  مصرف برق در اصفهان را نسبت 
به متوســط ســال کاهش داد چراکه پیک مصرف در 
طول سال 300 ســاعت بوده که با کاهش آن مى توان 

سرمایه گذارى خوبى در زیرساخت ها انجام داد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد؛ 

برق رسانى به 
روستاهاى کم جمعیت 

اصفهان

مرحله اســتانى پنجمین المپیاد «آماده» دانش آموزان 
هالل احمرى اســتان اصفهان با معرفى تیم هاى برتر 
در بخش خواهران و برادران به کار خــود پایان داد. در 
این مســابقات 800 نفر از دانش آموزان عضو جمعیت 

هالل احمر شرکت کردند.
سعید بابایى، معاون دانش آموزى و پیش دبستانى سازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر با اشاره به ضرورت گسترش 
و توسعه مهارت هاى امدادى در بین دانش آموزان اظهار 
داشــت: المپیاد «آماده»، حس نوع دوستى و کمک به 
دیگران را در بین دانش آموزان تقویت کرده و به ایجاد 

جامعه آماده در برابر سوانح کمک شایانى مى کند.
وى افزود: هــدف از انجام المپیاد «آمــاده»، افزایش 
ســطح ایمنى و کاهش خطرپذیرى مدارس کشــور با 
تکیه بر تربیت تیم هاى دانش آموزى آماده براى مقابله 
با حوادث، توســعه و ترویج ظرفیت هــاى خودامدادى 
در میــان دانش آموزان، ســاماندهى تیم هــاى اولیه 
مدیریت بحــران مبتنى بــر دانش آمــوزان آموزش 
دیده توانمنــد و برخوردار از مهارت هــاى کار گروهى 

است.
در این مسابقات 800 نفر از دانش آموزان عضو جمعیت 
هالل احمر پــس از گذراندن آموزش هــاى طرح ملى 
دادرس در رشــته هاى ارزیابى و کنترل عالیم حیاتى، 
احیاى قلبى ریــوى، خون ریزى و پانســمان و بانداژ، 
شکستگى و آتل بندى، اسکان اضطرارى، پناه گیرى و 
خروج ایمن، اطفاى حریق، حمل بک برد به روى دست و 

حمل مصدوم به رقابت پرداختند.

رقابت 800 دانش آموز در المپیاد «آماده» هالل احمر 
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تداوم گرانى مرغ 
تا اواخر مرداد ماه

نایـب رئیس اول اتحادیه فروشـندگان گوشـت سـفید 
اصفهان گفت: قیمت مرغ در بازار اصفهان 400 تا 500 

تومان نسبت به دو هفته گذشته افزایش داشته است.
محمدعلى فروغى ابرى با اشـاره به قیمـت هفت هزار 
و 500 تومانى نـرخ مرغ طـى دو هفته گذشـته در بازار 
اصفهان، اظهار داشـت: در حـال حاضرهرکیلـو مرغ با 
قیمت هشت هزار و 20تومان توزیع مى شود و با احتساب 
سـود درب مغازه ها بایـد هشـت هـزار و 300 تومان در 
اختیار متقاضیان قرارگیرد. وى افزایـش گرماى هواى 
استان اصفهان را طى روزهاى اخیر یکى از دالیل گرانى 
نرخ مرغ اعـالم کرد و افـزود: در فصول گـرم مرغ ها در 
مرغدارى ها کمتر گوشت مى گیرند و این امر باعث گرانى 

مرغ هم مى شود.
نایـب رئیس اول اتحادیه فروشـندگان گوشـت سـفید 
اصفهان خروج مرغ استان براى تأمین بازار تهران را سبب 
گرانى این کاال در اصفهان اعالم کرد و بیان داشت: این 
وضعیت تا اواخر مرداد ماه ادامه دارد و شاید با خنکى هوا 

اندکى قیمت مرغ کاهش یابد.

کوچ 18 هزار نفرى مردم 
جرقویه به حاشیه اصفهان

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
18 هزار نفر از اهالى جرقویه در صورت عدم تخصیص 9 

میلیون متر مکعب آب به حاشیه شهر کوچ خواهند کرد.
حیدر على عابدى اظهار داشت: به دنبال بازدید کمیسیون 
امنیت ملى از حوضه آبى زاینده رود، دسـتور تخصیص 
سـهمیه 18 میلیون متر مکعبى آب به جرقویه داده شد 
که مردم این منطقه به تخصیص نصف این سهمیه هم 
راضى شـدند و اگر این حجم آب به آنها تخصیص نیابد 

جرقویه خالى از سکنه خواهد شد.
وى با اشـاره به اینکه اگر به داد جرقویه نرسیم 18 هزار 
نفر از مردم این بخش به حاشیه شهر اصفهان مهاجرت 
خواهند کرد، ادامه داد: تنها طى یک طرح از 42 طرحى 
که خارج از مصوبه شورایعالى آب و خالف قانون در چهار 
محال و بختیارى اجرا شده، 24 میلیون متر مکعب آب از 

سهمیه زاینده رود برداشت شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى بیان 
داشت: عدم مخالفت وزیر نیرو با این نوع طرح ها باعث 
شده که تمام زمین هاى کشاورزى منطقه جلوان و ورزنه 
به کویر مبدل و خشکى باتالق گاوخونى عامل اصلى گرد 

و غبار شدید در اصفهان شود.

رشد 40 درصدى 
فروش داخلى فوالد مبارکه 

بنگاه هاى بزرگ صنعتى کشور، بر اساس سیاست هاى 
کلى کشور و همچنین راهبردهاى خود، همیشه تأمین 
نیاز داخل را به صـادرات ترجیح داده و صـادرات خود را 
صرفاً براى تأمین ارز موردنیاز براى طرح هاى توسـعه و 
همچنین حفظ سهم بازار کاالى ایرانى در جهان انجام 
مى دهند، با این  حال طى سه سال اخیر به دلیل کاهش 
شدید تقاضاى داخلى و گسترش رکود، بنگاه هاى بزرگ 
مجبور به افزایش صادرات خود براى جلوگیرى از زیان 

دهى و حفظ اشتغال موجود شدند.
محمود اکبرى، معاون بازاریابى و فروش شرکت فوالد 
مبارکه در همین رابطه اظهارداشـت: از شش میلیون و 
272 هزار تن تولید فوالد مبارکه، چهـار میلیون و 718 
هزار تن در بـازار داخل و یک میلیـون و 554 هزار تن در 

بازار خارج به فروش رفته است.
وى با اشـاره به سـهم 75 درصدى فروش داخلى از کل 
فروش فوالد مبارکـه عنوان کـرد: به طـور دقیق تر، در 
سال 95، فروش داخلى فوالد مبارکه 42 درصد افزایش 
یافته اسـت. معاون بازاریابى و فروش فـوالد مبارکه در 
رابطه با سـهم صنایع مختلـف از فـروش داخلى فوالد 
مبارکه نیز اظهار داشت: صنعت لوله و پروفیل 28 درصد، 
خودروسـازى 16 درصـد، لوله هاى انتقال سـیاالت 10 
درصد، نـور و صنایع فـوالدى 18 درصـد، صنایع فلزى 
سنگین 8 درصد و 24درصد سایر مشتریان، از محصوالت 
فوالد مبارکه را خریدارى کرده اند.وى اذعان کرد: صنعت 
لوله و پروفیل، بیشـترین سـهم از فروش داخلى فوالد 
مبارکه را داشته اسـت و میزان فروش به این صنعت، از 
775 هزار تن در سال 94 با 70 درصد رشد به یک میلیون 
و 316 هزار تن رسـیده و نیاز این صنعت از سوى فوالد 

مبارکه اشباع شده است.

مدیر هماهنگى ترویج اداره کشــاورزى استان اصفهان 
گفت: طرح نظام نوین کشــاورزى در اســتان اصفهان 
ابالغ شــده و در حدود500هکتار از اراضى کشــاورزى 
به صورت آیش در آمده اســت. محمــود رضا افالکى 
اظهار داشــت:باتوجه به اینکه57درصــد از بهره برداران 
استان باالى50سال سن دارند باید آموزش هاى نوین و
متفاوت ترى تعریف شــود. وى گفت: ضرورت افزایش 
دانش بهره بردارى کشاورزان،گلخانه داران وحتى کسانى 
که درزمینه فراورى وبســته بندى محصــوالت فعالیت 
مى کنند باید قابل توجه باشــد وبراســاس سیاست ها و

هدف گذارى هاى تولید نظام کشاورزى انجام شود.

افالکى آموزش را شــالوده اصلى بــراى ترویج وتولید 
محصوالت پایــدار عنوان کــرد و افزود:آموزش ها باید 

متناسب با شرایط مناطق صورت گیرد. 
مدیر هماهنگى ترویج اداره جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان بااشاره به اینکه آموزش ها باید به صورت هدفمند 
و برنامه ریزى شده براى گروه هاى مختلف باشد،تصریح 
کرد:مهمترین برنامه ما گام برداشتن براى تولید واشتغال 
پایدار اســت وباتوجه به اینکه امروزه دغدغه ما در بحث 
کم آبى و خاك اســت باید تولید به گونه اى هدایت شود 
که از ایــن دوگوهر نایاب بهترین اســتفاده وبهره ورى 

راداشته باشد.

شــهردار پیربکران از تدویــن طرح جامع آثــار تاریخى، 
آزادسازى اطراف بقعه پیربکران و احداث خیابان درکنار پل 
بابامحمود براى کاهش آسیب هاى ناشى از تردد بر روى 

این پل تاریخى خبر داد.
مهدى دوستى اظهار داشت: شهردارى پیربکران اقدامات 
گســترده اى براى حفظ و احیاى میراث تاریخى این شهر 
انجام داده که مهمترین آنها تدوین طرح جامع آثار تاریخى 
پیربکران اســت. وى افزود: براى تدوین این طرح با یک 
مشاور قرارداد بستیم و مدت این قرارداد به پایان رسیده و 
به گفته مشاور، این طرح تا 90 درصد به انجام رسیده است.

وى گفت: طرح تفصیلى شهر پیربکران نیز در دست اقدام 

است که تا شهریور ماه تکمیل مى شود و این دو طرح یعنى 
طرح تفصیلى شهر و طرح جامع آثار تاریخى شهر، با یکدیگر 

ادغام مى شود که هردو مکمل یکدیگر مى باشند. 
دوستى به بقعه پیربکران اشاره و تصریح کرد: هرسال در 
بودجه شــهردارى پیربکران مبلغى براى آزادسازى هاى 
اطراف بقعه پیربکران پیش بینى مى کنیم که در این مدتى 
هم 600 میلیون تومان براى ایــن کار هزینه کرده ایم و 
شــهردارى طرح دیگرى را نیز دردست بررسى دارد که به 
محض تکمیل آزادسازى هاى اطراف بقعه، بتوانیم محوطه 
سازى و ایجاد فضاى سبز را نیز در اطراف بقعه انجام دهیم.

اجراى نظام نوین کشاورزى 
در 500 هکتار از اراضى استان 

اتمام طرح جامع آثار تاریخى 
پیربکران 

شهرداراصفهان با اشاره به اینکه مدیریت شهرى اصفهان 
در روزهاى هر هفته برنامه هاى بسیار خوبى براى مالقات 
شهروندان با شهردار انجام داده است، خاطرنشان مى کند: 
شــهروندان باید به واحد روابط عمومى شهردارى مرکزى 
اصفهان مراجعه و طرح مشــکل کنند و پیــرو آن روزهاى 

دوشنبه جلساتى با شهروندان برقرار مى شود. 
مهدى جمالى نژاد، اضافه کرد: در عین حال جریانى را با سرعت 
باال و شیب تند براى پروژه هاى عمرانى داریم و تنها شهردارى 
در کشور هســتیم که با وضعیت کنونى اقتصادى، نه تنها
 پروژه ها را تکمیل و افتتاح مى کنیم بلکه کلنگ پروژه هاى 
جدید را هم در شهر مى زنیم؛ سرعت پروژه هاى عمرانى در 

حال حاضر بى نظیر است.

شــهردار اصفهان با بیــان اینکه یکرنگــى و اینکه مردم 
شــهردارى را از خانواده خود ببینند و ما مردم را از خودمان 
ببینیم، در حل مشــکالت خیلى کمک مى کنــد، تأکید 

مى کند: اصفهان آباد را مردم و شهردارى با هم مى سازند.
وى با اشاره به اینکه سیاست درهاى باز در شهردارى اصفهان 
تسرى مى یابد، اظهارداشت: شاید کمتر مدیر و شهروندى 
باشد که بحثى را خواسته باشد با من مطرح کند و فرصت آن 
پیش نیامده باشد. وى اضافه مى کند: با اینکه در کالنشهر 
اصفهان برنامه ها بسیار فشرده، جلسات بسیار زیاد، معضالت 
پیچیده و زمان زیادى براى حل مشــکالت الزم است اما 
سعى کردیم شهروندان را از این ارتباط صمیمانه و تنگاتنگ 

دلسرد نکنیم.

اصفهاِن آباد را مردم و شهردارى با هم مى سازند

سیاست درهاى باز در شهردارى تسرى مى یابد

 در مراســم معارفه مدیرکل جدید راه آهن اصفهان بر لزوم 
تسریع در عملیات اجرایى پروژه قطار سریع السیر در منطقه 

اصفهان تأکید شد.
 مدیرکل جدید راه آهــن اصفهان در این مراســم گفت: 
امیدواریم با همدلى و همکارى از تجربیات ارزنده مدیر سابق 
موفق این مجموعه استفاده کنیم تا اهداف خود را با سرعت 

بیشترى به سرانجام برسانیم. 
سیدرضا سادات حســینى با بیان اینکه با دو مسیره شدن 
راه آهن زرین شــهر ترافیک قطارها در این مسیر کاهش 
مى یابد، گفت: امیدواریم با تالش همه جانبه نتایج بســیار 

خوبى را در راه آهن اصفهان به دست آوریم. 

لزوم تســریع در عملیــات اجرایى قطار 
سریع السیر 

مدیرکل دفتر فنى اســتاندارى اصفهان نیز در این مراسم 
اظهار داشت: اقدامات قابل توجهى در راه آهن اصفهان انجام 
شده و 900 میلیارد تومان در این اداره کل هزینه شده است. 
ماشــاءا... کاظمى افزود: ا قدامات انجام شــده بیانگر این 

هزینه هاست و در 3/5 سال گذشته بالغ بر 12 هزار و 700 
پروژه به بهره بردارى رسیده است و ابَرپروژه هایى نیز افتتاح 
شــد. وى بیان کرد: عملیات اجرایى قطار سریع الســیر در 
اصفهان به ســرعت پیش نمى رود و امیدواریم با واگذارى 
این پروژه به اداره کل راه آهن، سرعت اجراى عملیاتى آن 
افزایش پیدا کند؛ زیرا این قطار با اتصال به ایستگاه مترو کاوه 

به راه آهن اصفهان متصل شود.

مشــارکت بخش خصوصــى در اجراى 
پروژه هاى راه آهن اصفهان

مدیر کل ســابق راه آهن اصفهان با بیان اینکه با شرایط 
ســخت و کمبود نقدینگى چشــم انداز خوبــى را براى 
خود تعریف کــرده ایم، تصریح کرد: با مشــارکت بخش 
خصوصى، تالش هایى را در راه   آهــن، در بخش ناوگان، 
خدمات و زیرساخت هاى آن انجام داده ایم. حسن ماسورى 
اظهارداشــت: بضاعت ناچیز من حاصــل همراهى همه 
کارکنان راه آهن است و آنها در همه بخش ها کمک هاى 

فراوانى انجام دادند.

در مراسم معارفه مدیرکل جدید 
راه آهن اصفهان مطرح شد؛

 لزوم مشارکت بخش 
خصوصى در اجراى 
پروژه هاى راه آهن

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
چادگان گفت: تا کنون پنج غار توســط 
کوهنوردان چادگانى در داالنکوه کشف 

شده است.
رضا آقایى اظهار داشت: تاکنون پنج غار 
در داالنکوه توسط کوهنوردان شهرستان 
چادگان کشف و نقشه بردارى شده است 
که این برنامــه با همــکارى کارگروه 

غارنوردى استان برگزار شده است.
وى افزود: تعداد افراد شــرکت کننده 
در غار نوردى 12 نفر بــوده اند که این 
برنامه پس از دو برنامه گشت سطحى 
و شناسایى اولیه غارهاى منطقه انجام 

شده است.
رئیــس اداره ورزش و جوانان چادگان 
عنوان کرد: غارهاى اکتشاف شده شامل 
غار قرقر، غار نشانه، غار چاله بزرگ، غار 
انالوجه و غار گنج است که تمامى غارها 
به جز غار گنج تا انتهــاى آن پیمایش 
صورت گرفته اما بــه دلیل کمبود زمان، 
ادامه پیمایش این غار و دیگر غارهاى 
منطقه به زمان دیگرى موکول شــده 

است.

کشف 5 غار 
در داالنکوه توسط 

کوهنوردان 

استان اصفهان براى رسیدن به سرانه میانگین کشورى تعداد مساجد نیازمند بهره بردارى از دو هزار 
مسجد است و این در حالى است که هنوز نهادى در قانون وظیفه ساخت و تأمین مساجد را بر عهده ندارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به وجود پنج هزار و 315 مسجد در استان اصفهان 
گفت:  اطالعات همه مساجد و حسینیه هاى اســتان اصفهان جمع آورى و به بانک جامع اطالعاتى 

سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز ارائه شده است.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى همچنین از ارائه یک نسخه از اطالعات جامع مساجد استان به 
استاندارى اصفهان خبر داد و اظهارداشت: در این راستا یادآور مى شوم که بیش از 95 درصد از مساجد 
استان اصفهان به صورت هیئت امنایى توسط مردم اداره مى شوند. وى که معتقد است ساخت مساجد 
در کشور ایران بر عهده هیچ نهاد و ارگانى نیست و تا مادامى که این امر دولتى نشود تأمین اعتبار خوبى 
نیز صورت نمى گیرد، افزود: اوقاف در کنار فعالیت هاى خیریه اى مساجد براى کمک به خّیران از محل 

کمیته برنامه ریزى مساجد نمکى ناچیز بر آش ساخت و ساز مساجد مى پاشد. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با تأکید بر اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه تنها وظیفه سند 
گرفتن براى مساجد و پیگیرى رقبات را بر عهده دارد، تصریح کرد: حتى بخش زیادى از درآمد مورد نیاز 

مساجد نیز توسط هیئت امناى مساجد تأمین خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین صادقى با اشاره به کمبود مسجد در  استان اصفهان، بیان کرد: در استان 

اصفهان با کمبود بیش از دو هزار مسجد روبه رو هستیم.

هرند و نیک آباد بیشترین و شاهین شهر کمترین مسجد را دارد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، هرند و نیک آباد را دو شهر ثروتمند به لحاظ وجود مساجد 

عنوان کرد و ادامه داد: این در حالى است که شاهین شهر فقیرترین شهر استان در این زمینه است.
وى با بیان اینکه باید به ازاى هر 500 تا600 نفر یک باب مسجد داشته باشیم، اضافه کرد: این در حالى 
است که در حال حاضر در سطح استان اصفهان به ازاى هر هزار و 200 نفر یک باب مسجد وجود دارد.

طرح آمایش مساجد استان اصفهان تدوین شد
 معاون ادارى مالى و حقوقى مرکز رسیدگى به امور مساجد استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه استان 

اصفهان از نظر سرانه مساجد، سومین و  به لحاظ تعداد مساجد هفتمین استان کشور است، گفت: از این 
رو بر اساس آخرین سرشمارى کشور، سرانه استانى هر 900 نفر یک مسجد  و براى شهر اصفهان براى 

هر 930 نفر یک مسجد داریم. 
حجت ا... امینى باغبادرانى، با اشاره به اینکه در استان اصفهان براى رسیدن به میانگین سرانه استانى 
نیازمند بهره بردارى از هزار و 600 مسجد هســتیم، اظهار داشت: بر این اساس طرح آمایش مساجد 
استان اصفهان تدوین و مناطق نیازمند مسجد را شناسایى کرده ایم. وى با بیان اینکه عمده کمبود 
مساجد در شهرهاى جدیداالحداث در کالنشهرهاست، افزود: قانون احداث، تعمیر و تکمیل مسجد را 
برعهده اوقاف گذاشته است و از آنجایى که باید از ظرفیت خیرین استفاده شود، اوقاف باید در این راستا 
هماهنگى هاى الزم را انجام دهد. امینى باغبادرانى ادامه داد: زمانى صندوق عمران مساجد در کشور 
فعالیت داشت و هزینه ساخت و ساز مساجد را تأمین مى کرد و این در حالى است که مدت هاست که این 
صندوق نیز راکد است و فعالیتى ندارد. وى در ادامه با اشاره به اینکه شهردارى ها طبق قانون برنامه ششم 
توسعه موظف به صدور پروانه ساختمان رایگان براى مساجد هستند، افزود: در این زمینه شهردارى ها 
و به ویژه شهردارى اصفهان در سطح استان اصفهان همکارى خوبى داشته و ردیف بودجه خوبى نیز 

براى کمک به مساجد در نظر گرفته شده است.

200 میلیارد تومان براى ساخت 2000 مسجد نیاز داریم
معاون ادارى مالى و حقوقى مرکز رسیدگى به امور مساجد استان اصفهان میانگین هزینه ساخت هر 
مسجد در استان اصفهان را به صورت میانگین صد میلیون تومان اعالم کرد وگفت: از این رو براى 
ساخت مساجدى که در استان اصفهان کمبود داریم باید اعتبارى بالغ بر 200 میلیارد تومان داشته باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره 
به وقوع پدیده گردوغبار در اصفهان گفت: بازهم امکان 
وقوع چنین پدیده اى در اصفهان وجود دارد که یکى از 
دالیل آن خشکى مرکز ایران به دلیل خشکسالى هاى 

چند سال اخیر است.
حمید ظهرابى درباره پدیده ریزگردها در استان اصفهان 
اظهار داشــت: باز هم امکان وقــوع چنین حوادثى در 
اصفهان وجود دارد که یکى از دالیل آن خشکى مرکز 
ایران به دلیل خشکســالى هاى چند سال اخیر است و 
امسال هم در ورزنه 50 درصد نسبت به میانگین کاهش 

بارندگى داشتیم.

وى بیان کرد: هواشناســان بر این عقیده هستند که 
امســال به دلیل تغییر اقلیم، گردوغبار کمى زودتر از 

موعد مقرر هر ساله خود را نشان داده است.

ورود آب هاى خاکســترى یا پســاب به 
زاینده رود؟

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
تعداد زیادى شهر و روستا در غرب استان داریم که به 
دلیل شرایط زمین شــناختى و وضعیت توپوگرافى و 
شــیب زمین، روان آب هاى ایجاد شده در سطح شهر 
آلوده مى شــود و حجمى از آلودگى که نمى توان آن را 

با فاضالب مقایسه کرد وارد بدنه رودخانه مى شود، در 
این راستا پیگیرى ها براى رفع این مشکل در شوراى 
حفاظت کیفى زاینده رود به طور جدى دنبال مى شوند.

وى ادامه داد: در ایــن زمینه به دو منبع روســتایى و 
شــهرى مى توان اشــاره کــرد کــه در روســتاها 
شــرایط ســخت تر اســت چرا کــه سیســتم هاى 
جمــع آورى و تصفیه فاضــالب در روســتاها اندك 

است.
ظهرابى با بیان اینکه در تصفیــه خانه هاى فاضالب 
شــهرى یکــى از مشــکالت عــدم پوشــش تمام 
قسمت هاى شــهر اســت، افزود: با توجه به اینکه در 

چند ســال اخیر از نظر منابع مالى دچار مشکل بودیم 
اما شــرکت آب وفاضالب اســتان اقدامات خوبى در 
این راستا انجام داد و با صنایعى همچون فوالد، ذوب 
آهــن، پاالیشــگاه و نیروگاه هــا قراردادهایى منعقد 
کرد تا این صنایع شــبکه جمع آورى احــداث کرده و 
پساب ها و فاضالب ها را جمع آورى و  از آنها در فرآیند 
تولید استفاده کنند اما مشــکالتى در این زمینه وجود 

دارد.
وى تصریح کــرد: باید گفت فاضــالب وارد رودخانه 
زاینده رود نمى شود و عمدتًا روان آب هاى خاکسترى 
است که از ســطح شــهر جمع آورى و وارد رودخانه 

مى شوند و ما کماکان پیگیر این موضوع هستیم اما تا 
زمانى که سیستم شبکه کامل نشود مشکالتى از این 

قبیل خواهیم داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اصفهان با اشاره به 
پساب هاى کارخانه کاغذسازى در باالدست هم گفت: 
بنابر بازدیدهاى صورت گرفته، آنچه ما شــاهد بودیم 
انباشت فاضالب در قســمت جنوبى کارخانه بود که با 
پیگیرى هاى قضائى و طرح موضوع، مشکل برطرف و 
اقداماتى از جمله خرید تجهیزاتى براى تصفیه خانه این 
کارخانه انجام شــد که در نهایت خروجى این کارخانه 
براساس اندازه گیرى ها نزدیک به استاندارد شده است.

زندگى «خاکسترى» 
زاینده رود 

مدیرکل محیط زیست استان: روان آب هاى خاکسترى 
از سطح شهرها و روستاهاى غرب اصفهان جمع آورى و 

وارد رودخانه زاینده رود مى شود

اصفهان با کمبود مسجد مواجه است
200 میلیارد تومان براى ساخت 2000 خانه خدا
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چند میلیون ایرانى 
شغل دارند؟

آخرین بررسـى هاى صـورت گرفته از سـوى مرکز 
آمار ایران نشـان مى دهد شـمار شـاغالن ایرانى از 
22 میلیـون و 600 هـزار نفـر در سـال 1395 فراتر 

رفته است.
به ایـن ترتیب نزدیک بـه 29 درصـد از جمعیت 80 
میلیون نفرى ایران در سـال گذشـته صاحب شـغل 

بوده اند.
شـمار شـاغالن ایرانـى در 12سـال گذشـته، یعنى 
فاصله سال هاى 1384 تا 1395 ، بیش از دو میلیون 

نفر افزایش یافته است.
محدودیت اقتصـادى در ایجاد شـغل جدید یکى از 
مهمتریـن تنگناهـاى اقتصادى ایـران در یک دهه 
گذشته تلقى مى شـود. آنچه سبب شـده است بازار 
کار ایران موقعیتى نامناسب را دارا باشد، عدم ایجاد 
شغل در فاصله زمانى آغاز سال 1384 تا پایان سال 
1391 اسـت به طورى که آمارها نشـانگر آن است 
که جمعیت شـاغل ایران در سـال 1384 برابر با 20 

میلیون و 600 هزار نفر بود.
مرکـز پژوهش هـاى مجلس شـوراى اسـالمى در 
ایـن گـزارش تأکیـد کـرده اسـت عملکـرد اقتصاد 
ایـران از نظـر اشـتغالزایى در سـال هـاى 1384 تا 
1393 مطلـوب نبـوده اسـت. ایـن مرکـز عملکرد 
دو سـال گذشـته یعنى سـال هـاى 1394 و 1395 
را در ایـن حـوزه هـر چنـد مطلـوب ارزیابـى کرده

 اما با اشـاره به کـم کارى هاى پیشـین تأکید کرده 
اسـت بـازار کار ایران بـا رونـد مطلوب اشـتغالزایى 

همچنان فاصله باالیى دارد.

اعمال سقف مصرف در 
اینترنت نامحدود

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مدل پیشـنهادى 
ینترنـت نامحـدود بـراى کاربـران سـرویس ا

 نهایى شـده اسـت، گفت: در این مدل قرار نیسـت 
مصرف اینترنت بى نهایت باشـد، بلکه براى مصرف 

سقف گذاشته ایم.
محمدجواد آذرى جهرمى در خصوص تغییر پرداخت 
هزینه اینترنت از مدل مصرف حجمى به مدل تعیین 

سرعت توضیح داد.
وى با بیـان اینکه هم اکنـون این مدل پیشـنهادى 
توسـط شـرکت ارتباطات و زیرسـاخت تدوین شده 
است، گفت: پیش بینى مى شود در کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات در روز یک شنبه (امروز)این روش 

تغییر تعرفه اى به تصویب برسد.
آذرى جهرمـى گفـت: در ایـن مصوبـه نحـوه 
فروش اینترنـت از سـوى شـرکت هاى ارائه دهنده 
خدمـات اینترنت از مـدل اینترنت حجمـى به مدل 
اینترنـت سـرعتى تغییـر مى کنـد، اما این بـه معنى

 آن نیسـت کـه مصـرف اینترنـت بـراى کاربـر 
بى نهایت باشد؛ بلکه براى آن نیز یک سقف در نظر

 مى گیریم.
وى افـزود: هـدف ایـن اسـت کـه در ایـن مـدل 
ارائـه سـرویس بـه گونـه اى باشـد کـه رضایـت 
مصرف کنندگان را به همراه داشـته باشد و محتواى 

داخلى نیز افزایش یابد.

 

دادن تسهیالت تا 
سقف2میلیون با رهن طال

بانـک کارگشـایى با هـدف کمـک و گره گشـایى 
از مشـکالت مـردم اقـدام بـه پرداخت تسـهیالت 
قـرض الحسـنه خـرد بـه منظـور رفـع نیـاز هـاى 
ضرورى متقاضیان مـى کند. متقاضیـان مى توانند

خـود  طالهـاى  دادن  قـرار  رهـن  در  بـا 
در این بانک، تا سـقف دو میلیون تومان تسـهیالت 

دریافت کنند.
نحوه ارائه تسـهیالت در بانـک کارگشـایى به این 
شـکل اسـت کـه در ازاى رهـن گذاشـتن هـر 71 
گرم طال، فـرد مـى تواند معـادل 10 میلیـون ریال 
تسـهیالت بـا کارمـزد 4 درصـد و 7 درصـد هزینه 
نگهدارى از طالى سـپرده شـده به صندوق امانت 

دریافت کند. 
مدت بازپرداخت این تسـهیالت تا یکسال مى باشد 

که پس از آن قابل تمدید است.

ویترین

 مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى تهران از اجراى طرح 
«ایران مهارت» ویژه دانش آموزان خبر داد.

مجید تهرانیان گفت: همیشه یکى از چالش هاى نظام 
آموزشى کشور ارائه آموزش هاى تئورى از مقاطع پایین 
آموزشى بوده است و به همین دلیل طرح ایران مهارت 
با همکارى ســازمان آموزش فنى و حرفه اى و وزارت 
آموزش و پرورش ویژه ارائه مهارت بــه دانش آموزان 

اجرا خواهد شد.
وى ادامه داد: براســاس این طرح، 500 نوع مهارت در 
دوره هاى کوتاه مدت دو تا حداکثر 20 جلســه به دانش 

آموزان آموزش داده مى شود.

مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان تهران درباره 
هزینه این دوره ها افزود: طى مذاکراتى که با سندیکاى 
آموزشگاه هاى آزاد صورت گرفته بخشى از این هزینه 
توسط آموزشگاه ها تأمین خواهد شد اما تأمین اعتبار این 

طرح بر عهده خود مدارس است.
وى همچنین از توســعه آزمون هاى آنالین خبر داد و 
خاطرنشان کرد: طى چند سال گذشته، سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى براى صدور گواهینامه هاى مهارت نسبت 
به برگزارى آزمون هاى تئورى و عملى اقدام مى کند که 
در این زمینه توسعه مراکز آزمون هاى آنالین در دستور 

کار قرار دارد.

سازمان خصوصى ســازى قصد دارد 11 مرداد ماه بار 
دیگر 16/75 درصد از سهام شرکت سهامى ذوب آهن 
را به وکالت از صندوق بازنشستگى فوالد را در فرابورس 

عرضه کند.
سهام صندوق بازنشستگى فوالد در ذوب آهن اصفهان 
شامل بیش از پنج میلیارد و 556 میلیون سهم به قیمت 
پایه هر سهم 850 ریال دهم تیرماه در فرابورس عرضه 

شد اما خریدارى نداشت.
کل مبلغ این واگذارى چهار هزار و 722 میلیارد ریال بود 
اما بازار سرمایه با قیمت پیشنهادى فروشنده همراه نشد 
و قیمت هاى پیشنهادى در حدود 750 ریال مطرح شد 

و از این رو این سهام که به شکل بلوکى عرضه شده بود، 
خریدار نداشت.

اکنون ســازمان خصوصى با کســب نظر فروشــنده 
اصلى این ســهام بلوکى یعنى صندوق بازنشســتگى 
فوالد، آن را به قیمت چهار هــزار و 110 میلیارد ریال

 براى عرضه مجدد آماده کرده اســت تــا قیمت آن به 
حدوده مورد نظــر بازار (741 ریال به ازاى هر ســهم) 

برسد.
صندوق بازنشستگى فوالد قصد دارد 20 درصد قیمت 
این ســهام به طور نقدى و بقیه در اقســاط سه ساله از 

خریدار دریافت کند.

عرضه سهام ذوب آهن؛
 11 مرداد در فرابورس 

اجراى طرح «ایران مهارت» 
ویژه دانش آموزان

رئیــس کمیتــه امداد امــام خمینــى(ره) با ارســال 
تقدیرنامه اى به بانک پارسیان، مراتب تشکر و قدردانى 
خود را از کــوروش پرویزیان مدیرعامــل و کارکنان
بانک پارســیان در راســتاى حمایت از مددجویان این 

کمیته اعالم کرد.
پرویز فتاح در این تقدیرنامه از مشــارکت، همکارى و 
مساعدت مدیران و کارکنان بانک پارسیان در حمایت از 

مددجویان کمیته امداد قدردانى کرده و همچنین نقش 
آفرینى بانک  پارسیان در گسترش اشتغال پایدار، تحقق 
سیاســت هاى اقتصادمقاومتى و عدالــت اجتماعى در 

کشور را ستوده است. 
در بخشــى از تقدیرنامه فتــاح خطاب بــه پرویزیان 
آمــده اســت: نظــر بــه اینکــه مجموعــه تحت
 مدیریــت جنابعالــى طــى ســالیان گذشــته در 

حمایــت از مددجویــان ایــن کمیتــه اقدامــات 
مؤثرى داشــته اســت و ثمــره همراهــى و مدیریت 
شایســته مدیــران ارشــد و دســت انــدرکاران آن
 مجموعه در ارتزاق و معیشت مجریان طرح هاى اشتغال 
هویداست، همراهى، همکارى و مســاعى ارزشمند و 
صادقانه جنابعالى و همکاران گرامیتــان را ارج نهاده، 

همت شما را مورد تقدیر قرار مى دهیم.

تصمیم اوپک براى پایبند بودن به ریسک طوالنى مدت 
کاهش تولید و تالش براى تقلیل دادن ذخایر بازار اشباع 
شــده و تقویت قیمت ها، در ماه ژوئن با لغزش هایى روبه 

رو شد.
التزام کامل بــه توافق با افزایش تولیــد در آنگوال، عراق 
و عربســتان ســعودى کاهش یافت و به زیر 100 درصد 
رسید و به سطح دیده شده در فوریه بازگشت. در عین حال 
کشورهاى غیر اوپک، شامل روسیه هم در تالشى موازى 

کاهش تولید خود را بیشتر کردند.
21 کشورى که در توافق کاهش تولید شرکت داشتند روى 
هم رفته تولیدات خود را تا 1/8میلیون بشکه در روز کاهش 
دادند و در بیشتر موارد از تولید اکتبر خود به عنوان نقطه شروع 
استفاده کردند. به ایران سقف تولیدى داده شد که به آن اجازه 
مى داد تولید خود را تا حدى افزایش دهد در حالى که دو کشور 
دیگر عضو اوپک، لیبى و نیجریه از این توافق مستثنى شدند 

و امسال به طور مداوم تولید خود را افزایش دادند.
دو تولیدکننده برتر، عربستان سعودى و روسیه که بدون آنها 
این توافق به زودى از هم مى پاشید، طبق داده هاى اوپک در 
ماه ژوئن به ترتیب 122درصد  و 94 درصد از مقدار کاهشى 
را که قول داده بودند عملى کردند. امسال تا به حال عربستان 
سعودى تولید خود را به خوبى پایین تر از حد هدف تعیین 
شده خود نگه داشته درحالى که روســیه به وعده خود که 
این کاهش تولید را تدریجى عملى خواهد کرد پایبند است.

تولیدکننده بزرگ بعدى اوپک، عراق کمترقابل اعتماد بوده 
است. درصد پایبندى این کشور به توافق در ماه گذشته تا 28 
سقوط کرد و بیشترین مقدار کاهشى هم که این کشور در 

تولید خود انجام داده در ماه آوریل اتفاق افتاد که باز هم فقط 
86 درصد از مقدار قول داده شده را عملى کرد.

***
قیمت هاى نفت سرسختانه زیر 50 دالر براى هر بشکه باقى 
مانده است و سازمان بین المللى انرژى بر اساس داده هاى 
ذخایر جهانى هنوز قانع نشده است که وضعیت نفت در بازار 

از حالت مازاد به حالت کسرى تبدیل شده باشد.
این سازمان در گزارش ماهیانه خود اعالم کرد: اگر اوپک 
کاهش تولید کنونى خود را حفظ کند، ذخایر جهانى نفت در 
نیمه دوم سال سقوط خواهد کرد، البته افزایش تولید لیبى و 

نیجریه این تصویر را پیچیده تر مى کند.
در آن سوى رده بندى، قزاقستان با وارد کردن میدان نفتى 
عظیم جدید خود، «کاشگان» به چرخه تولید، به تولید خود 
آن هم به مقدار قابل توجهى بیش از آنچه توافق شده ادامه 
مى دهد و میزان پایبندى خود به کاهش تولید توافق شده را 

به منفى 145 درصد رسانده است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس شــوراى اسالمى با تأکید بر اینکه 
منابع مالى بانک شهر در اختیار عمران و آبادانى شهرها قرار دارد، گفت: این بانک 
سرمایه هاى مردم را در پروژه هاى عمرانى ســرمایه گذارى مى کند که این اقدام 

پیامدهاى مثبتى براى آبادانى کالنشهرها و حتى شهرهاى کوچک داشته است. 
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومى بانک شهر، محمدجواد کولیوند نماینده 
مردم کرج در مجلس شوراى اسالمى افزود: در ابتداى فعالیت بانک شهر، شهروندان 
احســاس مى کردند که این بانک تنها متعلق به یک یا چند شهردارى  است اما با 
مرور زمان به همگان ثابت شد که بانک شهر تنها حامى شهر، شهروندان و مدیریت 
شهرها در کشور است. وى با بیان اینکه یکى از اهداف اصلى این بانک در سال هاى 
اخیر قراردادن منابع مالى خود در اختیار عمران و آبادانى شــهرهاى مختلف بوده 
است، تصریح کرد: هم اکنون بیش از 94 درصد منابع بانک شهر از سوى شهروندان 
و 6 درصد آن توسط شهردارى ها تأمین شده است. کولیوند تصریح کرد: بسیارى 
از پروژه هاى عمرانى و فرهنگى شــهردارى ها با توجه به شرایط اقتصادى کشور 
مدت ها راکد مانده بود اما با کمک بانک شهر خون تازه اى در رگ هاى این پروژه ها 
تزریق شد و بسیارى از آنها به سرانجام رسید. نماینده مردم کرج در مجلس شوراى 

اسالمى با اشاره به نقش بانک شهر در تحقق اقتصاد مقاومتى، ادامه داد: این بانک 
در توجه به اقتصاد مقاومتى، سپرده ها را در مسیر عمران و آبادانى شهرها و توجه به 

مسائل فرهنگى و اشتغالزایى براى جوانان هزینه کرده است.

منابع مالى بانک شهر در اختیار عمران و آبادانى شهرها قرار دارد

اوپک بى سر و صدا، شیرهاى نفت را باز کرد

بازار به کدام سو مى رود؟ تقدیر رئیس کمیته امداد از مدیرعامل بانک پارسیان

رشد صدور پروانه هاى ساختمانى در زمستان قبل 
و افزایش ساخت و ساز در بافت فرسوده طى دو ماه 
ابتداى سال جارى، عالمت تغییر در معادله ساخت 

مشارکتى به نفع مالکان زمین را نشان داد.
نخستین نشانه ها براى تغییر ضعف خفیف مالکان 
خانه هاى کلنگى به صاحبان «دســت باال» در 
توافق ساخت مشارکتى با سه پیش زمینه افزایش 
37 درصدى پروانه ســاختمانى در زمستان قبل، 
رشــد 2 درصدى ســهم فروش آپارتمان هاى 
متراژ باال، افزایش 50 درصدى ســاخت و ساز در 
بافت فرســوده و تبدیل ماهیت مالکان زمین از 
متقاضیان جســتجوگر به عرضه کنندگان ثابت 
نمایان شده و زمینه را براى تغییر معادله 60-40 

به معادله 50-50 ایجاد کرده است.
به دلیل توقف جریان تعمیق رکود ســاختمانى 
از نیمه ســال 95 و رشــد نامحســوس و اولیه 
ساخت وساز، معدل کل ساخت وسازها طى سال 
95 رشد یک درصدى را نسبت به 12 ماه سال 94 
تجربه کرد. کارشناسان با اعالم رسمى این آمار در 
ماه گذشته عنوان کردند که نرخ رشد یک درصدى 

به عنوان نشانه اولیه از تحرك ساخت وساز است.
بر اســاس آخرین گــزارش بانــک مرکزى از 
نماگرهاى اقتصادى، در سال 1395 درحدود 113 
هزار فقره پروانه ساختمانى در کل مناطق شهرى 
ایران صادر شده که نسبت به سال 1394، تقریبًا 

12/2 درصد رشد داشته است. 
همچنین تعداد پروانه هاى ساختمانى صادر شده 
در کل مناطق شهرى در طول دولت یازدهم نشان 
مى دهد که اگرچه روند تعــداد صدور پروانه هاى 
ساختمانى منفى بوده، اما در سال 1395 این رویه 
منفى معکوس و مثبت شده اســت. این نشان از 
آن دارد که احتماًال بخش مسکن در حال عبور از 
شرایط عمیق رکودى است و تکانه هایى در بخش 

ساختمان مشاهده مى شود.
در حالى در ســال 1392 حــدود 172 هزار فقره 
پروانه ساختمانى صادر شده بود که این تعداد در 
سال 1393 به 117 هزار فقره و در سال 1394 به 
101 هزار فقره کاهش یافت، اما در ســال 1395 
تعداد پروانه هاى ســاختماعى صادر شده در کل 
مناطق شهرى به 113 هزار فقره افزایش پیدا کرد. 
اگرچه این روند نزولى در ســال بعد، یعنى سال 
1395 بهبــود پیدا کرد. بررســى فصلــى تعداد 
پروانه هاى ساختمانى صادر شده در کل مناطق 
شهرى نیز نشان مى دهد که در کل مناطق شهرى 
طى این مدت، هر ساله در فصل زمستان صدور 
پروانه هاى ساختمانى با رشد تقریبًا قابل توجهى 

روبه رو بوده است.

نشانه هاى
 رونق کلنگى ها

گزارش ها از افزایش بى ضابطه اجاره بهاى مسکن در 
بازار نشــان از تغییرات در نظام پولى و مالى کشور به 
ویژه بانک هاست که اثر روانى وحشتناکى را بر حوزه 

مسکن گذاشته است.
وضعیت اجاره بهــا و تحوالت آن، براى کســانى که 
ســرمایه الزم براى حضور در بخش خرید و ســاخت 
امالك و مســتغالت را ندارند، اهمیت دارد. تابستان 
به دلیل تعطیلى مدارس و مســائل مشــابه به عنوان 
فصــل نقل وانتقــاالت اجاره نشــین ها به حســاب 
مى آید و مســئله اى که هر ســال در فصل تابستان
دغدغه ذهنــى بخــش بزرگــى از جامعــه ایرانى
مى شــود پیــدا کــردن مســکنى بــا اجاره بهــاى

کمتر است.
یکى از مهمترین روندهایى که در بازار مســکن ایران 
قابل مشاهده است، افزایش سهم مسکن استیجارى 
اســت. در حالى که بنا بر داده هاى رسمى منتشر شده 
توسط مرکز آمار ایران در سال 65 تنها 12 درصد مردم 
در مسکن هاى استیجارى زندگى مى کردند، سال 90 
این میزان به 27 درصد رســیده است و البته تازه ترین 
نتایج سرشمارى در سال 95 نشان مى دهد 30/8 درصد 
از مسکن مورد استفاده در کشــور، استیجارى است؛ 

یعنى تقریبًا از میان هر سه خانواده ایرانى، یک خانواده 
در مسکن استیجارى زندگى مى کند. شاید اصلى ترین 
جنبه براى آنکه یک خانواده، مسکن را نه به عنوان یک 
بار روانى منفى، بلکه به عنوان محلى براى آرامش به 

شمار آورند نرخ اجاره بها باشد.
در بررسى بار روانى اجاره بها براى مستأجران، مى توان 
دو موضــوع اصلــى را در نظر گرفت؛ نخســت نرخ 
اجاره بهاســت که طبق قراردادى معموًال یکساله به 
مالک پرداخته مى شــود و دوم، ســهم رهن از میزان 
اجاره بها. در بیشتر موارد ترجیح مستأجران بر آن است 
که رهن باالترى پرداخت کنند تــا حداقل در فواصل 
یک  ماهه، مجبور به تحمل فشار مالى اجاره بها نباشند. 
از ســوى دیگر، عمومًا مالکان ترجیــح مى دهند نرخ 
اجاره بهاى باالترى دریافــت کنند البته تمایل مالکان 
به اجاره یا رهن، در شرایط اقتصادى مختلف، متفاوت 

است.
در ســال هاى اخیر که ســایه رکود بر اقتصاد کشور 
ســنگینى مى کند، اصوًال افــراد راهکارهاى ویژه اى 
براى کســب وکار نمى شناســند و از این نظر ترجیح 
مى دهند به جاى آنکه وارد کســب وکار خاصى شوند 
یا در کسب وکار فعلى خود بیشتر سرمایه گذارى کنند، 

به سرمایه گذارى  در کســب وکار دیگران بیاندیشند. 
طبعًا هنگام انتخاب محلى براى ســرمایه گذارى، دو 
معیار «پاداش سرمایه گذارى یا همان سود» و «خطر 
سرمایه گذارى یا همان ریسک» در نظر گرفته مى شود.

اینجاست که سیستم غلط اقتصادى ایران بسیارى را به 
یک تله انفجارى هدایت کرده است. سیاست هاى پولى 
و مالى که به جاى تقویت بخــش تولید، بانک ها را به 
دالل پول تبدیل کرده است با فاصله معنادارى که بین 
سود تولید و سود سپرده بانکى به وجود آورد، نقدینگى 
جامعه را به جاى بخش تولید به ســمت ســپرده هاى 

بانکى هدایت کرد.
نرخ ســود تولید در حالت معمول در حــدود 8 درصد 
اســت اما نرخ ســود بانکى باالى 16 درصد همه از 
جمله صاحبان خانه هاى استیجارى را مجاب مى کرد 
پول هاى خود از جمله پول پیش مســکن را به سمت 

سپرده گذارى هدایت کنند.
در سال هاى اخیر که فاصله معنادارى بین تورم و میزان 
سود بانکى وجود داشــت و امکان دریافت سود نسبتًا 
باالیى از یک ســرمایه گذارى بدون ریسک به وجود 
آمده بود، معموًال مالکان در برابر دریافت رهن بیشتر 
مقاومت خاصى نشان نمى دادند و همین موضوع سبب 

مى شد اکثر مستأجران چالش خاصى از بابت پرداخت 
رهن به جاى اجاره نداشته باشند.

از ســال گذشــته که باالخره بعد از چند ســال، بدنه 
اقتصادى دولت متوجه آفت خانمان سوز اقتصاد کشور 
شد و تصمیم به کاهش سود بانکى به 15 درصد گرفت، 
بار دیگر اختالف ترجیحات مالکان و مســتأجران باال 
گرفت و دغدغه جدیدى به مستأجرانى که بیشتر آنها 
جزو طبقه متمول جامعه به شمار نمى آیند، اضافه شد. 
البته از آنجا که بنا به دالیل مختلف، ســود پرداختى 
توسط بانک ها و مؤسســات مالى با خطایى بعضًا 17 
درصدى(!) باالتر از نرخ مصوب ســود بانکى بود، این 
دغدغه مستأجران به طور آزاردهنده اى محسوس نبود.

اما بعد از تحقق پیش بینى هاى ناخوشایند کارشناسان 
اقتصادى از آفت باال بودن ســود بانکــى مانند عدم 
توانایى مؤسسات مالى در بازپرداخت سود و حتى اصل 
ســپرده مردم و بحران هاى ایجادشــده در مؤسسات 
بزرگ مالى مانند کاســپین بى اعتمادى به بانک ها از 
ســطح کارشناســان اقتصادى و بدنه نخبگان جامعه 
به عموم مردم تســرى پیــدا کرده اســت؛ به همین 
دلیل، در این روزها، بیشــتر مالکان که دیگر مى دانند 
ممکن است عدد نمایش داده شــده در صورت حساب 
ســپرده، توســط بانک پرداخت نشــود، با فشــار بر 
مســتأجران به دنبال حداکثرســازى اجاره دریافتى 

هستند.
تابســتان امســال براســاس تحلیل هاى میدانى از 
بنگاه هاى امــالك عموم خانه هاى رهنى به ســمت 
اســتیجارى با اجاره بهــاى ماهانه باال رفتــه و نرخ 
اجاره بهاى خانه ها بعضًا حتى تا دو برابر رشــد داشته 
اســت. در حالى که اجاره بها تابع قیمت مسکن بوده 
و قیمت  مســکن این روزها از ثبات نســبى برخوردار 
اســت اما گزارش ها از افزایش بى ضابطه اجاره بهاى 
مســکن در بــازار نشــان از همیــن تغییــرات در
 نظام پولــى و مالى کشــور بویژه بانک هاســت که

 اثر روانى وحشــتناکى را بر حوزه مســکن گذاشــته 
است.

این مســئله به تعبیر ساده یعنى فشــار کمرشکن بر 
گرده کســانى که در خانه هاى اســتیجارى بوده اند و 
حاال بایــد در فصل نقل وانتقاالت مســکن معادالت 
اقتصادى زندگى شــان را شکســت خــورده ببینند. 
هرچند بیــرون آمدن اقتصاد ایران از منجالب ســود
 باالى بانکــى و اصالح نظــام پولى کشــور، اثرات 
جانبى مختلفى مى تواند داشــته باشــد که بسیارى از 
آنها اجتناب ناپذیر اســت و از طرفى چــاره اى نیز جز 
پایین آوردن ســود بانکى وجود نــدارد و اال اقتصاد 
ایران به یک باره فرو مى ریزد اما شــاید بهتر باشــد 
تصمیم گیرندگان، به حال فشــار فزاینده این روزها بر 
«یکى از هر سه خانواده ایرانى» فکرى کنند تا الاقل 
با سیاست هاى کنترلى جلوى رشــد فزاینده اجاره بها 

گرفته شود.

گزارشى از افزایش بى ضابطه اجاره بهاى مسکن در بازار

آوار بر سر اجاره نشین  ها
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موال على (ع)

عنایت اله امیرحاجلو – شهردار چادگان

«آگهى مزایده نوبت اول – مرحله اول» چاپ دوم

شهردارى چادگان به استناد مجوز شــماره 96/34 مورخ 96/3/22 شوراى محترم اسالمى شهر 
چادگان و نظریه کارشناس رسمى دادگسترى در رشته فلزات و کامپوزیت به شماره 96/121/7317/1 
مورخ 96/4/20 در نظر دارد مقدارى آهن آالت قراضه خود را از طریق آگهى مزایده به شرح ذیل به 

فروش رساند.
1) قیمت پایه اقالم قراضه با توجه به نظریه کارشناس رسمى دادگسترى از قرار هر کیلوگرم 71/000 
ریال(هفتاد و یک هزار ریال) اعالم مى گردد که متقاضیان مى بایســتى پیشنهادات خود را در دو 

پاکت: 
پاکت الف: واریز مبلغ 000 /875/ 8 ریال به عنوان فیش سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 
سپرده 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى شعبه چادگان همراه با مشخصات کامل 

روى فیش واریزى.
پاکت ب: حاوى قیمت پیشــنهاد دهنده همراه با مشخصات کامل و شــماره تماس که متقاضیان
 مى بایست تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/5/7 هر دو پاکت را به واحد حراست شهردارى 

تحویل و رسید دریافت نماید.
2) پیشنهادات رسیده در روز یکشــنبه مورخ 96/5/8 راس ساعت 10 صبح در محل شهردارى با 

حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت مى گردد. 
3) شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از 

موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
4) چنانچه نفرات اول تا سوم پس از ابالغ کتبى از عقد قرارداد و یا انجام معامله خوددارى نمایند 

سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
5) شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع کارمندان دولت مصوب 22 دى سال 1337 و موضوع 
تبصره یک ماده 84 مکرر قانون تشکیالت و وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب 

شهرداران مصوب 75/3/1 با اصالحات بعدى را در نظر داشته باشد.
6) کلیه هزینه هاى متعلقه و هزینه آگهى مزایده بر عهده برنده مزایده مى باشد.

7) برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ 
اعالم شده اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد 

مى گردد.
8) در صورتى که شرکت کننده شخص حقوقى باشد بایستى نسبت به معرفى نماینده تام االختیار 

خود به صورت کتبى که ممهور به مهر و امضاء رئیس اداره و یا مدیرعامل شرکت باشد،اقدام نماید.

 گروه ارتباطى شبکیه

جشنواره هفته به هفته اینترنت 
ADSL پرسرعت

10 مگابیت سرعت 
18 ماه زمان اشتراك

5 گیگ+ مودم وایرلس 
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قهرمانى با سپاهان و رفتن به روسیه
جالل الدین على محمدى در گفتگو با نصف جهان از اهداف و آرزوهایش گفتجالل الدین على محمدى در گفتگو با نصف جهان از اهداف و آرزوهایش گفت

چگونه در گرماى تابستان چگونه در گرماى تابستان 
بدون کولر خنک شویم؟بدون کولر خنک شویم؟ 11

15

14

13

1010
بخاطر

 مى خواهند   مى خواهند  
مرا مرا 
خفه کنند خفه کنند 

10

«بمب» 
پیمان معادى 

فیلم تلخى
 است

پزشک جراح تهرانى 
به علت

قتل زنش
 دستگیر شد 

لوکز؛ لوکز؛ 
اپلیکیشناپلیکیشن  
مکان محورمکان محور

@chalipatravel

021031 0912 897836650200 958 1984 4751

آدرس: اصفهان  بلوار آیینه خانه 
 جنب خیابان جهانگیر خان قشقایى

چلیپا گشت سپاهانچلیپا گشت سپاهان
آژانس مس افرتىآژانس مس افرتى

اخذ ویزا و رزرو  هتل

 در داخـــــل و خــــــارج از کشور

تنها نماینده انحصارى شرکت 

هواپیمایى ایرعربیا 
و مرکز صدور
 ویزاى هند 
در استان اصفهان 

داخلى و خارجىکلیه خطوط هوایى نمایندگى فروش بلیط 

برگزار کننده تورهاى

لى، خارجى، نمایشگاهى، تخصصى
 داخ

-

شرکت تولید نیروى برق اصفهان

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 راستاى 

EPC تولید آب مورد نیاز نیروگاه اصفهان به روش
شرایط و الزامات ورود به فراخوان: دارا بودن گواهینامه صالحیت طرح و ساخت(EPC) در رشته آب با تخصص تاسیسات آب و فاضالب متناسب با حجم 

ریالى پروژه و رتبه  4 رشته آب و تاسیسات و تجهیزات و تائید همکارى مشاور رتبه یک.
نحوه دریافت و تحویل پرسشنامه ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)" به آدرس

 www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما در صورت لزوم در ساعات ادارى با شماره 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 نســخه فیزیکى آن نیز در زمان مذکور به آدرس: اصفهان – ابتداى اتوبان ذوب 

آهن – بلوار شفق – جاده نیروگاه – جنب ساختمان معاونت بهره بردارى – شرکت تولید نیروى برق 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.

 (TOOKAN)3- اطالعات تماس ”سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)“ جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى
: مرکز تماس: 27313131-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 (اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها در سایت 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.setadiran.ir                                                                                                                                                                                 

نوبت دوم

م الف: 62312 http://iets.mporg.irwww.tpph.ir

وظیفه داریم جلوى قهرمانى وظیفه داریم جلوى قهرمانى 
استقاللاستقالل و  و  پرسپولیس پرسپولیس

 را بگیریم را بگیریم

زالتکو کرانچار در گفتگو با نصف جهان:زالتکو کرانچار در گفتگو با نصف جهان:
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در سینما 
نان مشکوك 

نخوردم

شهره سلطانى بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر چند 
سالى اســت که وارد حرفه خوانندگى شده و چند 
کنسرت نیز برگزار کرده است. او اواخر مردادماه با 

دو بازیگر دیگر روى صحنه خواهد رفت.
کنســرت بانوان گروه «دات» به سرپرســتى و 
خوانندگى ســلطانى با دکلمه شــبنم قلى خانى 
و شــهره لرســتانى 22 مــرداد ســاعت 21 در 
فرهنگسراى نیاوران سالن خلیج فارس روى صحنه

 خواهد رفت.
سلطانى درباره این اجرا گفت: این اجرا با همراهى 
دو دوست خوبم شهره لرستانى و شبنم قلى خانى 
برگزار مى شود و از وجود هر دوى این افراد در این 
اجرا بهره مند خواهم شد. این دو نفر دکلمه برخى 
از قطعات را بر عهده خواهند داشــت. ضمن آنکه 
این اجرا تلفیقى از موســیقى و پرفورمنس خواهد 
بود که ترجیح مى دهم بیشــتر از ایــن درباره آن 
صحبت نکنم چــون ممکن اســت هیجانش از

 بین برود.
وى افزود: رپرتوار اجرایى هــم ترکیبى از قطعات 
عاشقانه، اجتماعى است که با تنظیم عباس لطیفى 
اجرا خواهند شد. این کنســرت کامًال با اجراهاى 

قبلى من تفاوت عمده دارد.
او درباره اعتراض برخى از افراد به حضور بازیگران 
در عرصه خوانندگى هم گفت: من به این افراد حق 
مى دهم و از آنها عذر مى خواهم، اما دوست دارم به 
ما فرصت تجربه بدهند. جدا از این مسائل من اول 
موزیسین هستم بعد بازیگر شدم. من در سال هاى 
68 تا 69 دراولین آموزشگاه موسیقى ایران به نام 
(چنگ) ساز سنتور را تدریس کردم. موسیقى جزئى 
از زندگى من بوده است و در این حوزه تحصیالت 

دانشگاهى هم گذرانده ام.
او درباره حضورش در عرصه خوانندگى نیز گفت: 

من از 12 ســال پیش تصمیم گرفتــم وارد این 
عرصه شــوم اما بنا بر یکســرى دالیل شخصى 
این کار به تعویــق افتاد و تمرکزم بیشــتر روى 
کارهاى تصویرى بود، اما طى سه سال گذشته با 
تلنگرى که به من زده شد به صورت کامًال جدى با 

پشتیبانى همسرم وارد این حرفه شدم.
این بازیگر ادامــه داد: در تمــام کارهایم اعم از 
کارگردانى و موسیقى همیشــه دنبال جذابیت ها 
بودم و سعى کردم در مخاطب هیجان ایجاد کنم تا 
با رضایت از سالن خارج شود، من دنبال شو نیستم 
و برایم حس مشــترك پیدا کردن بــا مخاطبانم 
درجه اهمیت باالیى دارد. این اجرا نیز از این قاعده 

مستثنى نخواهد بود.
 این هنرمنــد همچنین گفــت: دغدغه اصلى 

همه آدم هاى امروز و بیشــتر خودم مسائل 
و مشــکالت اجتماعى بوده و هست 

به همین خاطر در این کار شــاهد 
اجــراى قطعــات اجتماعــى 
خواهیم بود، به همین خاطر 
اجراى قبلى مــن با همین 

موضوع برگزار شد.

من اول موزیسین هستم، بعد بازیگر 

امیررضــا دالورى، بازیگــر ســریال هایــى چــون 
«یادداشت هاى یک زن خانه دار»، «زخم»، «هوش سیاه» 
و «ساختمان85» که آخرین حضورش در تلویزیون بازى در 
سریال «پریا» بود، درباره فعالیت هاى این روزهایش گفت: 
مدت ها بود که براى سریال «آنام» به کارگردانى جواد افشار 
صحبت هایى شده بود. البته در ابتدا نقشى به من پیشنهاد 
شده بود و سپس یک نقش دیگر پیشنهاد شده است. اما هنوز 
بازى ام در این سریال آغاز نشــده است و در چند روز آینده 
سر کار مى روم. البته بخشى از کار در شهرستان گرفته شد 

و من و بازیگران اصلى دیگر فقط در تهران بازى 
داریم.

وى ادامه داد: خیلى نمى توانم درباره نقشى 
که در این ســریال بازى مى کنم، توضیح 

بدهم. اجــازه بدهید مقابل دوربین 
بروم و بعد در ایــن باره صحبت 

کنم.
همچنیــن  دالورى 

درباره فیلــم هاى 
کوتاهى کــه این 
اواخر بــازى کرده 
اســت، توضیــح 
داد: من از ابتداى 
سال 96 در دو فیلم 
کوتاه حضور داشتم. 
فیلم «جاده فرعى» 

بــه کارگردانى پندار 
اکبــرى و همچنین 
فیلم «حضور مخفى 

یک بیگانه» به کارگردانى الهــام اطیابى که فیلم هاى 
خوبى هم بودند. البته آخر ســال 95 هــم در یک فیلم 
کوتاه بازى کردم و بدم نیامــد. گرچه اوایل خیلى عالقه 
اى به بازى در فیلم هاى کوتاه نداشــتم، این چند کارى 
که بازى کردم دوســت داشــتم. به نظرم برخى از این 
فیلم هاى کوتاهى که ساخته مى شــوند، شرافتشان از 
برخى کارهاى دیگر خیلى بیشتر است. ساخت فیلم کوتاه 
خیلى کار سختى است و ما دوســتان حرفه اى بسیارى 
هم در این زمینه داریم کــه فعالیت مى کنند. به نظرم 
ایده، کارگردان و عوامــل اگر خوب و حرفه 
اى باشــند، مى توان نتیجه خوبى از این 

کارها گرفت.
وى در ادامه درباره حضورش روى صحنه 
تئاتر نیز افزود: پیشنهادهایى در این 
زمینه داشتم، اما دوست داشتم 
تئاتر «بــوف کور» 
حســین کیانى را 
بازى کنــم که به 
دلیــل تداخــل با 
ســریال «آنام» 

این اتفاق نیافتاد.
دالورى در پایان 
نیز گفت: در کل 
از ابتداى امسال 
کارهاى خوبى که 
متناسب با سلیقه 
من باشد، پیشنهاد 

نشده است.

 گرفتــم وارد این 
ى دالیل شخصى 
کزم بیشــتر روى 
سه سال گذشته با 
ورت کامًال جدى با 

ه شدم.
ام کارهایم اعم از 
ه دنبال جذابیت ها 
یجان ایجاد کنم تا 
ن دنبال شو نیستم

دن بــا مخاطبانم 
جرا نیز از این قاعده 

ت: دغدغه اصلى
خودم مسائل 

هست 
هد 

ر زی ب ب م ین

پیشنهاد 2 نقش در «آنام» 

بخاطر «رگ خواب» مى خواهند مرا خفه کنند 
کوروش تهامى بازیگر سینما و تلویزیون  درخصوص اکران فیلم هاى کمدى در سال گذشته گفت: فیلم هاى 
کمدى زیادى این روزها اکران مى شود و بسیار هم مى فروشــند اما من به شخصه کمدى سینما را اینطور 

نمى دانم و راحت بگویم که کمدى این روزهاى سینماى ایران را اصًال دوست ندارم.
وى درباره مشــکالت اکران آثار کمدى در 
ایران افزود: فیلم هــاى کمدى حال حاضر 
بسیار مبتنى بر کالم شده و اثرى که مبتنى 
بر کالم باشد از لحاظ کیفى برد چندانى ندارد 

و تنها در برهه اى از زمان قابل لمس است.
بازیگر فیلم «رگ خواب» در مورد استفاده 
الفاظ رکیک و شوخى در فیلم هاى کمدى 
تصریح کرد: کمدى در ســینما باید کمدى 
موقعیت باشد و همه چیز وقتى بر مبناى کالم 
پیش مى رود شخصیت ها از هر کالمى براى 
خنداندن استفاده مى کنند. اصًال الزم نیست 

در یک فیلم کمدى در تمامى صحنه ها مردم بخندند.
تهامى در مورد بازخورد اکران عمومى فیلم «رگ خواب» خاطرنشان کرد: خدا را شکر اکران فیلم بسیار خوب 
پیش مى رود و مردم على رغم موضوع از آن راضى هستند. خوشبختانه با وجود اینکه همه دوست دارند بخاطر 

شخصیتى که در فیلم دارم مرا خفه کنند اما بازى ام را دوست داشته اند.

«بمب» پیمان معادى فیلم تلخى است
رامین پورایمان بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که بیشتر مردم او را براى بازى متفاوتش در سریال «قهوه تلخ» 
مى شناسند درخصوص فعالیت هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى گفت: چند روز گذشته فیلمبردارى فیلم سینمایى 
«بمب» آخرین ساخته پیمان معادى به پایان رسید که در آن نقشى را در کنار دوستانى همچون لیال حاتمى، 

سیامک صفرى و سیامک انصارى ایفا کردم.
وى درباره شــیوه کارگردانى پیمان معادى 
تأکید کرد: معادى انسان فوق العاده با اخالقى 
است و در کنار این قضیه بسیار کار بلد بوده و 

کارگردان را خوب مى شناسد.
بازیگر سریال «قهوه تلخ»  درباره حال و هواى 
فیلم «بمب» افزود: بــازى در این اثر اتفاق 
بسیار جذابى در کارنامه من بود زیرا داستان 
این فیلم براى من گیرا و البته ناراحت کننده 
بود.  «بمب» پیمان معادى فیلم تلخى است 
و ماجراى بمباران و زندگى مردم در آن دوران 

سخت را روایت مى کند.
وى درباره نقش خود در فیلم «بمب» ادامه داد: در این فیلم نقش مدیر ساختمان را بر عهده داشتم. نقش متفاوتى 
بود و بر خالف همیشه که کمى در نقش هایم جوش و خروش دارم در این اثر همه را به آرامش دعوت مى کنم.
پورایمان درباره همکارى مجدد با مهران مدیرى خاطرنشان کرد: من با مهران مدیرى دوست هستم و وقتى 

الزم باشد سر کار وى مى روم و بازى مى کنم اما هنوز براى سریال بعدى وى به من پیشنهادى نشده است.

مهدى فقیه، پیشکسوت ســینماى ایران این روزها 
انتقادات جدى از وضعیت هنر هفتم و سینماى ایران 
دارد. نقش آفرینى در آثارى همچون «هور در آتش»، 
«لیلى با من اســت» ، «ســفر به چذابه» ، «ملک 
سلیمان» و سریال هایى مانند «مریم مقدس(س)»، 
«شوق پرواز» و ... تنها بخشى از کارنامه قابل اعتناى 

مهدى فقیه است.
این بازیگر که دانش آموخته فرانســه است و براى 
تئاتر شیراز هم زحمات زیادى کشیده است با گالیه 
از شــرایط موجود ســینما و کاهش تولیدات و زد و 
بندهاى موجود گفت: فعًال مدتى اســت که مشغول 
انجام کارى نیستم،  از یک طرف تولیدات در سینما 
و تلویزیون به دلیل مشکالت مالى به شدت کاهش 
داشــته اســت و از طرفى آنها که باتجربه هستند و 
درس خوانده متأسفانه مورد کم مهرى و بى اعتنایى 

قرار مى گیرند.
فقیه افزود: شــرایط کار کردن در سینما واقعًا تأسف 
برانگیز شده است، جوانى پیش من آمد و مى پرسید 
که چگونه مى تواند وارد سینما شود و بازیگرى کند، 
چند وقت بعد او را دیدم که در یکــى دو فیلم بازى 
کرده بود، از او پرسیدم چطور شد که وارد فیلم شدى 
که با تعجب گفت تهیه کننده از من 45 میلیون تومان 
پول خواست و من دادم و نقشى را در فیلمش گرفتم.

بازیگــر «لیلى بــا من» اســت و ســریال «مریم 

مقدس(س)» تأکید کــرد: با این شــرایط باید در 
دانشگاه هنر و دانشگاه تهران را بست در این سینما 

آنچه اهمیت ندارد تحصیل و تجربه است.
این بازیگر شیرازى و برنده سیمرغ بهترین بازیگرى 
در جشــنواره فیلم فجر ســال 1388، بــا یادآورى 
تالش هاى خودش و همنســالنش براى ورود به 
سینما و تئاتر و داشــتن تحصیالت مرتبط توضیح 
داد: به خاطر دارم قبل از انقالب، آقاى على نصیریان 
پنج شنبه و جمعه ها مى آمد شیراز و عالقه مندان را 
آموزش مى دادند یا آقاى عزت ا... انتظامى، این مرد 
بزرگ یک فولکس قرمز داشت و از تهران این راه را 
مى کوبید و مى آمد شــیراز و با من و دوستان دیگر 
کار مى کرد و ما از او مى آموختیم، اکنون شما بلیت 
هواپیما بگیرید و به یکى از همین چهره هاى جوان 
بدهید بگویید برو فالن شهرستان کارگاه برگزار کن! 

واقعًا چه برخوردى مى کند؟
مهدى فقیه در ادامه انتقاداتش گفت: راه و مسیرى 
که من و امثال من در ســینما پى گرفتیم و ســبک 
و نوع کارمان مشخص اســت، اغلب در فیلم هاى 
دفاع مقدسى و قرآنى حضور داشتیم، هیچ وقت اهل 
البى گرى و زنگ زدن به این و آن و نقش گرفتن به 
هر قیمتى نبوده ام، در سینما نان مشکوك نخوردم، 
اما االن فکر مى کنم این نان و اینگونه نان خوردن 

سالم نیست.

داریوش فرهنگ بازیگر ســریال «در جســتجوى 
آرامش» درباره رویکرد رسانه ملى در جامعه گفت: به 
نظرم تلویزیون ما از مردم عقب تر است و براى اینکه 
تلویزیون با مردم همراه شود و مردم اعتماد کامل به 

آن پیدا کنند باید با آنها صادق بود.
وى ادامه داد: چه در اخبار و برنامه هاى سیاسى و چه 
در آثار دیگر نباید مردم را کــودك فرض کرد و باید 
دســت از پند و اندرز برداریم. اگر ما مى گوییم کشور 
جوانى داریم این را هم بدانیم که هیچ جوانى عالقه 
مند به شنیدن نصیحت نیست و اینقدر هوش و ذکاوت 

دارد که جلوتر از تلویزیون باشد.
این بازیگر اظهار داشــت: امروز به دلیل گســترش 
جهــان مجــازى و با حرکــت یک انگشــت روى 
لپ تاپ یــا موبایل مى توان از همــه اتفاقات جهان 
خبردار شد پس دیگر نمى توان از چنین جوانى عقب 
ماند و حرف هایى را زد که به 30 ســال پیش تعلق 

دارد.
فرهنگ در بخش دیگرى از ســخنانش یادآور شد: 
وقتى براى شور و نشاط جوان کارى نمى کنیم طبیعى 
است که ما را پس بزند و به سمت دانلود برنامه ها و یا 
فیلم و سریال شــبکه هاى دیگر مى رود. خود من از 
تلویزیون فقط فوتبال را مى بینم و حتى سریال ها را 

گاهى نگاه مى کنم چون غالبًا پیش پا افتاده هستند.
بازیگر سریال «در جستجوى آرامش» که این شب ها 
از شبکه 5 سیما روى آنتن مى رود، درباره معیارهاى 

خود در انتخاب یک نقش بیان کرد: ابتدا باید گفت من 
عالقه دارم که انتخاب کنم و نه اینکه انتخاب شــوم 
و مهمتر اینکه دوست دارم نقش مرا یک قدم به خرد 
نزدیک کند و صد قدم از سطحى پسندى و جهل دور 
شوم. کار تلویزیون هم این است که اشاعه فرهنگ 
کند و بتواند با آثار با کیفیــت نوعى رقابت ایجاد کند 
چون با پر کردن آنتن، رقابت ایجاد نمى شود بلکه باید 

آثار خوب به تولید رساند.
وى دربــاره اینکه چرا گاهى ســریال ها به ســمت 
مضمون هــاى تکرارى و کلیشــه ها کشــیده مى 
شوند، گفت: این یک مســئله دو طرفه است و خیلى 
نمى توان ســازندگان ســریال ها را بازخواست کرد 
چون گاهــى آنها آثار خــود را به مدیــران ارائه مى 
کنند اما مورد اســتقبال مســئوالن تلویزیون قرار 
نمى گیرد و فکر مى کنم هنوز بعد از 40 ســال این 
اعتماد دو طرفه بین هنرمند و مسئول به وجود نیامده

 است.
بازیگر سریال «نفس» در پایان صحبت هایش بیان 
کرد: پارادوکسى وجود دارد که اکنون هرکسى و هر 
نهادى در جامعه ما به خود اجازه مى دهد که به یک 
برنامه یا اثر تلویزیونى تاخت و تاز کند اما هنرمند حق 
ندارد که نکتــه اى را به چالش بکشــد. وقتى چنین 
اتفاقاتى رخ مى دهد باید به دنبال نوعى فرهنگسازى 
برویم چــرا که هنر بــراى ایجــاد اندیشــه ملت

 است.

شهره سلطانى:

خانواده «آتنا اصالنى» از امیرحسین مقصودلو (تتلو) به دلیل 
آنچه به گفته آنها، توهین هایى کــه این چند وقت اخیر به 

خانواده  و دخترشان کرده است، شکایت کرد ند.
امیر تتلو پس از قتل آتنا اصالنى اظهار نظر عجیبى کرده است 
که همین موضوع باعث شد تا خانواده آتنا از او شکایت کند. 
پدر آتنا اصالنى با انتشار ویدئویى از هنرمندان خواست تا از 
شکایتشان علیه امیر تتلو حمایت و نامه شکایت را امضا کنند.
امیر تتلو، رپر زیر زمینى، در مورد مرگ غمگینانه آتنا اصالنى، 
دختر هفت ساله اردبیلى در صفحه اینستاگرامش نوشته بود:

«تصویراى لعنتى! تصمیماى شهوتى ! من جغد بیدارى بودم 
که همه فقط تردم [طردم] کردن ...! اینها گناه پدر و مادر و 
بد حجابى هستن. صد دفعه گفتم حجاب مهمه حتى واسه 
بچه کوچیک. وا... به خدا این بچه اگه حجاب داشت شهوت 
و چشم بد دنبالش نمى افتاد. مردم! چشماتون رو باز کنید.  
جورى که بچه هاى امروز حرف مى زنن و برخورد میکنن 
یعنى به تکامل ذهنى رسیدن و باید حجاب داشته باشن تا 

در خطر نباشن.»
اشاره تتلو به حادثه دردناك گم شــدن و کشف جسد آتنا 
اصالنى دختر هفت ساله پارس آبادى است که 29 خرداد گم 
شد و 19 تیر جسدش را در پارکینگ قاتل پیدا کردند. گویا 
وى قاتل را مقصر نمى داند و به مردان براى تجاوز به دختر 

هفت ساله حق مى دهد.

فیلم «ســاعت 5 عصر»، به کارگردانى مهران مدیرى 
در حالى اکران خود را در ســینماها آغاز کرده که همین 
ابتداى کار یک رکورد عجیب و غریــب به نام خودش 

ثبت کرده است.
فیلم «ساعت 5 عصر» تا این لحظه بیش از 300 میلیون 
تومان خرید اینترنتى بلیت داشته اســت تا رکورد رزرو 
آنالین سینماها را بشــکند. رکوردى که پیش از این در 

اختیار فیلم «گشت 2» و «سالم بمبئى» بود. 
گفتنى اســت رکورد فروش روز اول ســینماى ایران 
نیز توسط این فیلم شکسته شــد.على سرتیپى پخش 
کننده این فیلــم  ضمن اعالم این خبــر گفت: چندین 
رکوردسینماى ایران ازجمله تعداد سانس براى یک فیلم 

هم شکسته شد.

شکایت رسمى خانواده 
آتنا اصالنى از امیر تتلو

مهران مدیرى چگونه 
رکوردهاى سینمارا
 جا به جا مى کند؟

ر ن هر ر ر ز ى ب ب ىروم ر ر
ىىىازى و من و بازیگران اصلى دیگر فقط در تهران ب

داریم.
ىقشىىىى درباره ن وى ادامه داد: خیلى نمى توانم
که در این ســریال بازى مى کنم، توضیحح

بدهم. اجــازه بدهید مقابل دوربینن
بروم و بعد در ایــن باره صحبت

کنم.
ننننننــن همچنی دالورى 
هاى درباره فیلــم
کوتاهى کــه این 
واخر بــازى کرده 
ســت، توضیــح 
داد: من از ابتداى 
دو فیلم  6سال 96 در
کوتاه حضور داشتم. 
فیلم«جاده فرعى»

بــه کارگردانى پندار 
کبــرى و همچنین 
ىىىخفى فیلم «حضور م

رم ب ى ی ریم ی ینز ر مممم
ایده، کارگردان و عوامــل اگر خوب و حرفه
اى باشــند، مى توان نتیجه خوبى از این

ککککارها گرفت.
ادامه درباره حضورش روى صحنه ووى در
تتئتئتئتئتئاتئاتتئاتر نیز افزود: پیشنهادهایى در این
زززززززمزمینه داشتم، اما دوست داشتم
تئاتر «بــوف کور»
حســین کیانى را
بازى کنــم که به
دلیــل تداخــل با
ســریال «آنام»
این اتفاق نیافتاد.
دالورى در پایان
نیز گفت: در کل
از ابتداى امسال
ککارهاىخوبى که
ممتناسب با سلیقه
من باشد، پیشنهاد

است. نشده

ینما 
شکوك 

دم

نباید مردم را 
کودك فرض کرد 



سالمتسالمت 112992 سال چهاردهمیک شنبه  1 مرداد   ماه   1396

احتماًال براى بســیارى از ما پیش آمــده که با آغاز 
فصل گرما میل بــه مصرف غذاى گــرم کاهش 
پیدا مى کنــد و بدن از خوراکى هاى خنک بیشــتر 
اســتقبال مى کند، معمــوًال افــراد در گرماى زیاد 
بى اشــتها مى شــوند اما باید بــا رعایــت تغذیه 
درســت، مواد و ویتامین هاى کافــى را در گرماى 
تابســتان نیز به خوبى به بدن رساند؛ تغذیه یکى از
 مهمتریــن جنبه هــاى ســبک زندگــى ســالم 
انسان هاست.از طرفى شــرایط آب و هوایى یکى از 
عوامل تأثیرگذار بر سبک زندگى و تغذیه افراد است، 
در طبیعت نیز خوراکى ها و مواد غذایى متنوعى به 
فراخور هر فصل رشــد پیدا مى کند. رعایت تغذیه 
مناسب به فراخور شــرایط آب و هوایى و استفاده از 
مواد غذایى در فصل خود به حفظ سالمت و شادابى 

بدن کمک مى کند.

شیر کاکائو
شــیر کاکائو در فصل گرما و به خصــوص بعد از 
فعالیت هاى بدنى زیاد توصیه مى شــود. با مصرف 
این نوشــیدنى مفید بدن عالوه بر دریافت میزان 
قابل توجهى آب از پروتئین و کلســیم نیز بهره مند 
مى شود. با این حال حواستان باشد که شیر کاکائو را 
زیاد شیرین نکنید و در مصرف آن دچار افراط نشوید.

چاى و قهوه 
در گرماى شدید هوا نوشــیدن قهوه یا چاى زیاد 
توصیه نمى شود، به دلیل اینکه این نوشیدنى ها 
خــواص دیوروتیــک دارند؛ البتــه مصرف این 
نوشــیدنى ها به میزان متعادل مشکلى به وجود 

نمى آورد.
 اگر چاى یا قهوه جزو نوشیدنى هاى مورد عالقه 
شماســت بهتر اســت در گرماى زیاد آنها را به 
صورت ولرم میل کنید تا حرارت بدنتان را بیشتر 

نکنند.

نوشیدنى هاى تگرى
حواستان باشد که نوشــیدنى هایتان را پر از یخ 
نکنید، این کار باعث ایجاد کرامپ هاى شدید در 
معده مى شود. سعى کنید نوشیدنى تان حتماً خنک 
و گوارا باشــد اما از مصرف نوشیدنى هاى خیلى 
خنک و به اصطالح  تگرى بپرهیزید، چون باعث 

ایجاد شوك در بدن مى شوند.

سبزیجات 
مصرف سبزیجات تازه به حفظ سالمت پوست، 
گوارش، قلب و عروق و در کل سالمت بدن کمک 
مى کند، با وجود این، در تابستان مصرف سبزیجات 

باید با احتیاط باشد. الزم است سبزیجات را پیش 
از مصرف به خوبى با آب و نمک ضدعفونى کنید 
و در مصرف ســبزیجات خارج از منزل بســیار 
احتیاط کنید، اگر ســبزیجات با آب آلوده شسته 
شوند، باعث بروز بیمارى هاى عفونى و گوارشى 
مى شوند که گاهى بسیار خطرناك و حتى غیرقابل 

درمان هستند.

گوجه فرنگى
گوجه فرنگى عالوه بر داشــتن ســطح باالیى 
از آنتى اکســیدان و ویتامیــن C، محتوى مواد 
فیتو شیمیایى مفیدى مانند لیکوپن نیز هست. این 
خواص در کاهش شمارى از بیمارى هاى مزمن 

به  ویژه انواع سرطان بسیار مؤثر است.

طالبى
طالبى مانند هندوانه ُمِدر است و مصرف آن براى 
خانم ها که در مقایسه با آقایان تغییرات هورمونى 
بیشــترى را در بدن خود تجربه مى کنند، توصیه 

مى شود.

ماهى آزاد
رژیم غذایى مدیترانه اى پر از غذا هایى است که 

براى ســالمتى افراد مورد نیاز اســت. این رژیم 
غذایى در کاهش بیمارى هاى قلبى که مهمترین 
علت مرگ در خانم هاست، مؤثر است. ماهى آزاد 
منبع خوبى براى تأمین پروتئین و چربى امگا-3 

است.

سس ها
معموًال ســاالد با ســس خوشــمزه تر مى شود، 
ولى مصرف زیاد ســس در تابســتان مى تواند 
مشــکالتى را براى ســالمتى به  وجود بیاورد. 
پیشنهاد مى شود از سس ها که جزو خوراکى هاى

 پرکالرى و حاوى مقدار باالیى از نمک هســتند 
همواره دورى کنید. سس ها باعث احساس نفخ 

و سستى مى شوند.

غذا هاى سرخ شده
غذا هاى سرخ شــده و هله هوله مى توانند باعث 
چاقى تان بشوند و بر روى صورت تان جوش و آکنه 
ایجاد کنند، در تابستان، بدن زمان بیشترى براى 
گوارش این نوع غذا ها نیاز دارد؛ بنابراین به جاى 
مصرف مقدار زیادى ساندویچ، پیتزا و سیب زمینى 
سرخ کرده، بیشتر از میوه هاى تازه و آبمیوه هاى 

طبیعى مصرف کنید.

در حیطــه پزشــکى، هر روز بــر ایــن نکته که 
چاقى یــک بیمارى مزمن بــوده و از عوامل خطر 
بیمارى هاى مختلف است، بیشتر تأکید مى شود. 
یکى از مواردى که چاقى را به خوبى نشان مى دهد، 

اندازه دور کمر  است.
با اندازه گیرى دور لگن، همزمان با اندازه گیرى دور 
کمر و محاسبه نسبت دور کمر به دور لگن، مى توان 
خطرات ناشــى از چاقــى را از راه دیگــرى ارزیابى 
کرد. نســبت بیش از 0/9 در آقایان، و بیش از 0/8 در 
خانم ها براى تعریف چاقى استفاده مى شوند. براى 
اندازه گیرى دور لگن، متر را مى بایست در یک راستا 

در برجسته ترین ناحیه قرار داد.
با تقسیم کردن اندازه دور کمر به قد، یک اندکس 
دیگر براى ارزیابى سالمت فرد، به دست مى آید. 
این اندکس، معیار دقیق ترى براى ارزیابى سالمت 
در ورزشــکاران حرفه اى مى باشــد؛ به خصوص 
در افرادى که بدن ســازى انجام مى دهند و توده 
عضالنى بیشترى دارند. نسبت دور کمر به قد زیر 
50 درصد، به طور کلى بیانگر ســالمت فرد است. 
در راهنماهاى ارائه شــده توسط سازمان بهداشت 
جهانى و مؤسسه بین المللى قلب، ریه و خون، تنها 

بر استاندارد اندازه دور کمر تأکید مى شود.
کارشناســان معتقدند اضافه وزن میانه بدن باعث 
تولید استرژن و دیگر مواد شــیمیایى درون شکم 
مى شود که انسان را در خطر ابتال به بیمارى هاى 
کشــنده قرار مى دهد. تحقیقات نشان مى دهد در 
صورتى کــه دور کمر زنان بیش از 80 ســانتیمتر 
و مردان بیش از 94 ســانتیمتر باشد، خطر ابتال به 
دیابت نوع دوم و بیمارى هاى قلبــى در آنها باال 

خواهد بود.

اضافه وزن اطراف شــکم یکى از 
خطرات اصلى براى سالمت انسان ها

این بدان معناســت که در حالى که شــما با خیال 
آسوده در منزل خود استراحت مى کنید، سلول هاى 
چربى در بدن شما به سختى در حال فعالیت هستند 
و هورمون ها و دیگر مواد شیمیایى تولید مى کنند 
که ممکن است منجر به بیمارى هاى خطرناکى در 

بدن شما شود.
با باال رفتن سن معموًال اندازه دور کمر نیز افزایش 
پیدا مى کند اما نکته جالب این اســت که بسیارى 
این افزایش وزن را انکار مى کننــد یا به آن توجه 

کافى ندارند.
 طى یک نظرســنجى محققان متوجه شدند زنان 
به جاى آنکــه از عواقب اضافــه وزن خود نگران 
باشــند بیشــتر به فکر ظاهر خود و انــدازه بودن

لباس هاى خود هستند. 
متأســفانه کمتر از نیمى از مردم یــا 44 درصد از 
زنان و مردان ســعى مــى کنند بــا ورزش کردن 
از افزایــش انــدازه دور کمــر خود پیشــگیرى 

کنند.
 اما در عوض 27 درصد مردم به راحتى با این قضیه 
کنار مى آیند و به جاى آنکه براى کاهش اندازه دور 
کمر خود تالش کنند لباس هاى با سایز بزرگ تر 

خریدارى مى کنند.
زهــرا عبداللهى سرپرســت دفتر بهبــود تغذیه 
جامعــه وزارت بهداشــت،  درمــان و آمــوزش 
پزشــکى بیان داشته اســت: دریافت انرژى بیش 
از حد نیاز، موجب چاقى مى شــود و افزایش وزن 
یکى از عوامل مهم ابتال بــه بیمارى هاى قلبى و 

عروقى است.
 وى افزود: فشارخون بر اثر وزن اضافى، باال مى رود 
و ممکن است میزان کلسترول بد و ترى  گلیسیرید 

(نوعى چربى) نیز افزایش یابد. 
افرادى که چربــى اضافى در بــدن به خصوص 
در ناحیــه شــکمى دارنــد، بــراى ابتــال بــه 
بیمارى  هاى قلبى - عروقى مســتعدترند حتى اگر 
هیچکــدام از عوامل خطــر دیگــر در آنها وجود 
نداشــته باشــد. کاهش وزن در افرادى که داراى 
اضافه وزن و چاقى هستند موجب کاهش کلسترول 

بد و همچنین کاهش فشار خون مى شود.
 بهتریــن روش کاهــش وزن کاهــش دریافت 
مواد قندى و چربى اســت و روغن ماهى، زیتون 
و مغزهــا از منابــع خــوب روغن هســتند ولى

 نباید بیشتر از نیاز مصرف شوند چون باعث چاقى 
مى شوند.

ســویا غنى از ایزوفالوون اســت. ایزوفالوون ها نوعى 
استروژن گیاهى هســتند. اســتروژن هاى گیاهى مواد 
شیمیایى اى هستند که در گیاهان کار استروژن را انجام 
مى دهند. در یکسرى مسیرها، بدن انسان مى تواند از آنها 

مثل استروژن استفاده کند.

آیا ایزوفالوون هاى سویا مؤثرند؟
محصوالت ســویا مى تواننــد عالیم یائســگى را مثل 
گرگرفتگى کاهش دهند. بیشــتر مطالعات، سویا را براى 
کاهش گرگرفتگى پیشنهاد داده اند اما تحقیقات بیشترى 
مورد نیاز است زیرا تا کنون همه تحقیقات نتایج مشابهى 

نداشته اند.

آیا ایزوفالوون هاى سویا مفیدند؟
خوردن و یا نوشــیدن ســویا به طور روزانــه ، هیچ خطر 
شناخته شــده اى ندارد. فقط براى بعضى ها باعث ایجاد 
ناراحتى هاى معده شده اســت. استفاده بلندمدت از رژیم 

غذایى پر از سویا هنوز خوب مورد مطالعه قرار 
نگرفته، پس تا زمانى که روى آن کار نشــود 
نمى توانیم بگوییم که ایمن است یا نه. بعضى 

معتقدند که اســتروژن گیاهى موجود در ســویا 
نمى تواند مانند خود اســتروژن موجب سرطان 
شود اما راجع به این قضیه مطمئن نیستند. هنوز 
هم مشخص نشده که رژیم غذایى غنى از سویا 

براى خانم هایى که سرطان سینه داشته اند 
مفید است یا مضر.

سویا را بخشــى از رژیم 
روزانه تان قرار دهید

ایزوفــالوون ها بــه صورت 
کوتاه مدت عمــل مى کنند.  
پس در طول روز بیش از یکبار 

ســویا مصرف کنید. سعى کنید 40 
الى 80 میلى گــرم ایزوفــالوون در روز مصرف 

کنید . به خاطر داشته باشید که پروتئین سویا با 
ایزوفالوون سویا فرق دارد. یک غذاى سویایى 
پر از پروتئین مى تواند مقدار زیادى ایزوفالوون 
داشته باشــد یا نداشته باشد. ســویا فرم هاى 
مختلفى دارد، پس انتخاب هاى شــما 
براى اضافه کردن ایزوفالوون ســویا 
به رژیمتان مى تواند وسیع و متفاوت 

باشد .

انتخاب مواد غذایى سالم یک بخش از رژیم غذایى 
سالم است. تحقیقات نشان داده است نحوه پخت 
مواد غذایى نیز در میزان سالم  بودن آنها نقش دارد.   
به عنوان  مثال به ارتباط بین خوردن گوشت پخته 
شــده در دماى باال و احتمال باال رفتن کلسترول 
و ســرطان پانکــراس در بلند مدت مــى توان
 اشــاره  کرد. مى توانید تعدادى از این روش هاى 
پخت بهتر را براى آشــپزى بعدى خــود به خاطر 

بسپارید. 
ســرخ کردن در روغن داغ از دو جهــت مى تواند 
باعث ناسالم شــدن غذا شــود. باال رفتن دماى 
بعضى از روغن هاى خوراکــى مى تواند  باعث آزاد 
شــدن ترکیباتى مانند آمین هاى هتروسیکلیک 
   یا هیدروکربن آروماتیک چندحلقه اى  شــود که 
خود  مى توانند احتمال ابتال به ســرطان را افزایش 

دهند. 
موضوع دیگر اکسیده شدن روغن در دماى باالست 
که باعث ایجاد رادیکال هاى  آزاد مى شــود. این 
  DNA  رادیکال هاى آزاد مى توانند در بدن روى
تأثیرات سوء بگذارند. هر چند فرآیند اکسیده شدن 
به مرور ایجاد  مى شود اما حرارت باال این فرآیند را 
براى روغن سریع تر مى کند. کم کردن زمان سرخ 
کردن و استفاده از روغن هاى خوراکى با  نقطه دود 
باال مى تواند کمک شایانى به سالم تر بودن غذاى 

شما کند. 
کباب کردن از روش هاى ســالم طبخ غذاست تا 
زمانى که پختن تا قبل از تیره و ســیاه شدن غذا 
ادامه پیدا کند. شــما مى توانید در فر با  این روش

ســیب زمینى را بــا طعمــى بســیار نزدیک به 
سیب زمینى سرخ شــده تهیه کنید و از خوردن آن 
لذت ببرید. به جز کباب کردن  انواع گوشــت، کدو 
سبز، هویج و سبزیجات دیگر مانند گل کلم و کلم 
بروکلى نیز مى توانند گزینه هاى مناســبى براى 
بشقاب غذاى  سالم شما باشند، در صورتى که آنها را 
بیش از حد کبابى نکنید، چرا که برشته شدن بیش 
از حد نیز مى تواند باعث افزایش میزان  آکریل آمید 

و ناسالم بودن غذاى شما شود. 
بخارپز کردن و آب پز کردن از سالم ترین روش هاى 
طبخ غذا هســتند، چرا که در ایــن روش ها غذا با 

دماى پایین پخته مى شود. در  این دو روش به دلیل 
حل شــدن بعضى مواد مغذى غذاها به خصوص 
سبزیجات در آب، بخارپز کردن روش ارجح است. 

اگر میلى به ســبزیجات خام مثــل بروکلى یا گل 
کلم ندارید مى توانید ایــن روش را امتحان کنید. 
ســبزیجات خام خود را براى یک دقیقه  در آب به 
جوش آمده قرار دهید و بعد از درآوردن بالفاصله در 
یک ظرف آب و یخ قرار دهید. با این روش عالوه 
بر اینکه رنگ  روشن سبزیجات شما حفظ مى شود، 
بافت آن نیز از حالت خامى درآمده و شاید براى شما 

مطبوع تر باشد. 
با ترکیب این ســبزیجات به صورت پوره با ماست 
نیز مى توانید ترکیب هاى متنوعى به عنوان سس یا 
پیش غذا آماده کنید. اضافه  کردن جعفرى، گشنیز، 
نعناع یا ریحان تازه نیز مى تواند طعم ســس هاى 

شما را متفاوت کند.

محققان مى گوینــد که مصرف منظــم و طوالنى 
مدت فالونوئیدها مى تواند با تحلیل سیستم ادراکى 
مقابله کنــد. فالونوئیدها به طور طبیعــى در انواع 
مختلفــى از گیاهــان یافــت مى شــوند، امــا

در دانه هاى درخت کاکائو به وفــور و در مقادیر باال 
وجود دارند.

باید در نظر داشــت کــه فالونوئیدها جــزو آنتى 
اکسیدان ها محسوب مى شوند، بدین معنى که داراى 
قابلیت کاهش تأثیر مخرب استرس ها بر سلول هاى 
بدن مى باشند.آنچه مطالعات بیشــتر در این زمینه 
نشان داده است، این است که فالونوئیدها مى توانند 
حتى عملکرد عروق خونى را بهبود بخشیده و به این 

طریق فشار خون را کاهش دهند.
مطالعات قبلى ارتباطى میان مصرف فالونوئیدهاى 
کاکائو و بهبود عملکرد حافظه را نشان مى دهند، که 
البته شکالت تلخ (یا همان شــکالت دارك) منبع 
بهترى براى فالونوئیدها محســوب مى شود.در این 

پژوهش جدیــد، عمیق تر به بررســى مزایاى مغز 
فالونول هاى کاکائو پرداختــه وعنوان مى کند: چه 
توابع شناختى خاصى تحت تأثیر فالونول هاى کاکائو 

قرار مى گیرند و اثرات فورى آن کدام است.
در این مطالعــه محققان بــه دنبال یافتن پاســخ 
چنین پرســش هایى بودنــد. در نهایــت نتایجى 
مبنى بر ارتباط بین مصرف فالونــو کاکائو و بهبود 
تقریبًا فــورى در حافظــه کارى را کشــف کردند.

براى مثال یکى از مطالعه هــا بهبود عملکرد حافظه 
کارى در بزرگســاالن جوان را تنها دو ساعت پس 
از مصــرف 773 میلى گــرم از فالونول هاى کاکائو 

نشان مى داد.
نتایج این بررسى ها نشــان مى دهد، مصرف روزانه 
فالونول هاى کاکائو – حداقل پنج روز و حداکثر سه 
ماه – بیشترین مزایاى عملکرد شناختى را به دنبال 
دارد، کــه منجر به بهبود توجه، ســرعت پردازش و 

حافظه کارى مى شود.

متخصصــان آمریکایى اظهار داشــتند: 
هر چه کودکان بیشــتر به صفحه نمایش 
تجهیزات الکترونیکى نگاه کنند کمتر پلک 
مى زنند که در نتیجه آن، چشــم ها دچار 
عالیم خشــکى مى شــود زیرا پلک زدن 
غده هــاى مرطوب کننده داخل چشــم را 

تحریک مى کند.
نتایج مطالعه اخیر نشان مى دهد کودکان 
هشت ساله ممکن است شش ساعت در 
روز را صرف کار با تجهیزات الکترونیکى 

کنند.
کارشناســان به والدین توصیه مى کنند 
مدت زمانى که فرزندشــان مشغول کار 
با این وســایل هســتند را محدود کنند و 
به عالیم مربوط به بروز خشــکى چشم
همچــون پلــک زدن شــدید، خاراندن

 چشــم و قرمزى آن در کودکانشان توجه 
کنند.

 در صورت مشــاهده این عالیم اقدامات 
درمانى مناسب طبق نظر پزشک متخصص 

باید انجام شود.

چگونه در گرماى تابستان 
بدون کولر خنک شویم؟

احتماًال براى بسـ
ب فصل گرما میل
پیدا مى کنــد و بد
اســتقبال مى کند
بى اشــتها مى شـ
درســت، مواد و
تابســتان نیز به
 مهمتریــن جنبه
انسان هاست.از ط
ب عوامل تأثیرگذار
در طبیعت نیز خو
فراخور هر فصل
مناسب به فراخور
مواد غذایى در فص
بدن کمک مى کن

شیر کاکائ
شــیر کاکائو در
فعالیت هاى بدنى
این نوشــیدنى م
قابل توجهى آبا
مى شود. با این حا
زیاد شیرین نکنید

بهترین اندازه دور کمر
 براى آقایان و خانم ها 

سویا براى خانم هاى میانسال
مطالعه قرار رد
ن کار نشــود

ت یا نه. بعضى 
موجود در ســویا 
ن موجب سرطان 
مئن نیستند. هنوز 
ایى غنى از سویا 

سینه داشته اند 

 رژیم 

ید 40
در روز مصرف وون

خاطر داشته باشید که پروتئینسو کنید . به
ایزوفالوون سویا فرق دارد. یک غذاى سوی
پر از پروتئین مى تواند مقدار زیادى ایزوفالو
داشته باشــد یا نداشته باشد. ســویا فرم ه
مختلفى دارد، پس انتخاب هاى شـ
براى اضافه کردن ایزوفالوون ســ
به رژیمتان مى تواند وسیع و متفا

باشد .

سالم ترین روش هاى پخت و پز کدامند؟

به جز کباب 
کردن  انواع گوشت، 
کدو سبز، هویج و 

سبزیجات دیگر مانند 
گل کلم و کلم بروکلى 

نیز مى توانند گزینه هاى 
مناسبى براى بشقاب 

غذاى  سالم شما باشند، 
در صورتى که آنها 

را بیش از حد کبابى 
نکنید، چرا که برشته 
شدن بیش از حد نیز 

مى تواند باعث افزایش 
میزان  آکریل آمید و 

ناسالم بودن 
غذاى شما شود

مهمترین عامل
 خشکى چشم کودکان

  تــــــا
ورید 

ت بخ
شکال

حل شود این مشکالت شما 
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امیر قلعه نویى ســرمربى تیــم ذوب آهن 
عملکرد چند مهاجم خارجى را زیر نظر گرفته 

است.
تیم فوتبــال ذوب آهن تاکنــون در پنجره 
تابســتانى با وحید بوحمــدان، محمد باقر 
صادقى و اسماعیل شریفات به توافق دست 
یافته؛ طى روزهاى اخیر «جرجى ولسیانى» 
بازیکن سابق دینامو تفلیس هم براى تقویت 

بخش دفاعى به تیم اضافه شده است.
با این حال هنوز فعالیت ذوبى ها در بازار نقل 
و انتقــاالت خاتمه نیافتــه و امیرقلعه نویى 
عملکرد چند مهاجم خارجى را زیر نظر گرفته 
است و به نظر مى رســد طى روزهاى آینده 
یکى از این بازیکنان به تیم ذوب آهن اضافه 
خواهد شــد تا در کنار ســایر مهاجمین تیم 

قرار بگیرد.

 جالل الدین علــى محمدى در فصلى که قرار اســت با 
«زالتکوکرانچار» کار کند آرزوهاى زیادى دارد. وى مى 
خواهد هم سپاهان بار دیگر بر بام فوتبال ایران قرار بگیرد 
و هم اینکه بتوانــد نظر «کارلوس کــى رو ش» را براى 
پوشیدن پیراهن تیم ملى جلب کند. دو مأموریت دشوار 
که البته تحقق هیچیک از آنها  غیر ممکن نیست. در 
روزهایى که ســپاهان آماده است تا به استقبال لیگ 
برود، گفتگوى نصف جهان بــا این بازیکن با انگیزه 

سپاهان مى تواند جالب توجه باشد.  
سپاهان امسال چند تغییر داشته 

و قطعاً براى هماهنگى  و نمایش 
یک سپاهان منسجم نیازمند زمان 

هستید.  در این مورد براى مان صحبت 
کن.

ما دیدارهاى تدارکاتى متعــددى را در اصفهان و تهران 
برگزار کرده ایم و به نظرم همه چیــز خوب پیش رفته و 

اگر تا چند روز آینده که لیگ آغاز مى شــود مشکل 
خاصى پیش نیاید مى توانیم  مســابقات را به خوبى 
آغاز کنیم. البته طبیعى است که در ابتداى لیگ برخى 

ناهماهنگى ها را شاهد باشیم  که مطمئناً با تدبیر سرمربى 
مان همه نگرانى ها بر طرف مى شــود. کار خوب آقاى 
کرانچار این بود که در دوران آماده ســازى مان تا آنجا که 
توانست دیدارهاى تدارکاتى برگزار کرد و مشکل هماهنگى 

ما تا حد زیادى رفع شد.
  اینکه سپاهان به اردوى خارجى نرفت 
باعث نمى شود که دچار مشکل شوید؟

  تصور نمى کنم که اینطور باشد. من فکر مى کنم خود آقاى 
کرانچار ترجیح داده بودند اردوى خارجى نداشته باشیم چون 
ما در همین اصفهان شرایط خوبى داریم. در شهر خودمان 
ماندیم و از امکانات خوبى که داشتیم استفاده کردیم. باغ 
فردوس که کمپ تمرینى ماست شرایط خیلى خوبى دارد. 
دو استخر مجهز، زمین ماسه، زمین چمن مصنوعى، زمین 
تنیس، چند زمین چمن طبیعى و ســالن مجهز بدنسازى 
دارد و بسیارى از خواسته هاى کادرفنى در همین مجموعه 

برآورده شد.
 فکر  مى کنى 
در فصل نقل و 
انتقاالت جاى 
چــه بازیکنى 

در سپاهان 

خالى است؟
آقاى کرانچار و باشگاه تالش 
زیادى کردند کــه بازیکنان 

خوبى به تیم بیایند و این اتفاق 
هم افتاد و سپاهان توانست در 

نقل و انتقاالت عملکردى منطقى 
و خوب داشته باشد، اما اگر بخواهم 

به بازیکنى اشــاره کنم که جایش 
در سپاهان خالى اســت به نظرم این 

بازیکن احسان اســت که اى کاش از 
جمع ما جدا نمى شــد و ما مى توانستیم 

با قدرت بیشــترى در لیگ حاضر شویم.  
بعضى ها هستند که جاى شــان پرکردنى 

نیست. احسان حاجى صفى هم بازیکنى بود که 
با اینکه عقب بازى مى کرد اما در حمالت خیلى تأثیرگذار 
بود و نمى توان تأثیرگذارى اش را کتمان کرد. با این حال 
اما سعید آقایى در آن پست به سپاهان اضافه شده و من 
فکر نمى کنم با وجود سعید آقایى مشکل خیلى زیادى بابت 
نبودن احسان داشته باشیم. به غیر از این مورد اینقدر بازیکن 
خوب و با انگیزه داریم که فکر نمى کنم دیگر جاى کسى 

در سپاهان خالى باشد.
نظرت در مورد قرعه کشــى لیگ و 
قرعه اى که براى ســپاهان انتخاب 

شد چیست؟
 به نظرم قرعه تیم ما قرعه خیلى خوبى است. همین که 
چند بازى سخت پشت سر هم نداریم و چند هفته پیاپى 
با تیم هاى مدعى مســابقه نمى دهیم، نشان مى دهد که 

قرعه خوبى 
داریم. عالوه 
بر ایــن ما در 
فصل گرم به شهرهاى 
جنوبــى نمى رویــم و از همه این 
نظرهــا، قرعه خوبــى داریم. به 
همین خاطر باید بتوانیم در همین 
هفته هاى اول حداکثر امتیاز را 
جمع کنیم. این قرعه شــانس 
خوبى براى ماست و نباید آن 

را به سادگى از دست بدهیم.
 «مروان حســین» و 
انصارى  ساســان 
غایبــان تیمتان در 
هفته هاى ابتدایى 
هســتند. غیبت 

دو  ایــن 
مهاجم براى نتیجه گیرى در 
دیدارهاى اول فصل نگران 

کننده نیست؟
  خوب ما دوســت داشتیم که 
ساســان و مروان حسین از 
ابتدا براى ســپاهان بازى 
مى کردند و آن موقع بود 
که قــدرت  بهترى از 
خود را مى توانستیم 
به نمایش بگذاریم. 
ولى 100 در صد 
ى  قــا آ

کرانچار جایگزین هاى خوبى 
براى ایــن بازیکنان در نظر 
دارد و سپاهان از این نظر به 
مشکل برنمى خورد.  کرانچار 

یک مربى حرفه اى است و همه 
خریدهایش روى حساب و کتاب بوده. همه بازیکنانى که 
از ما جدا شــده اند، تأثیر گذار بوده اند اما بازیکنان خوبى 
جایگزین آنها شده اســت. حاال هم یک تیم هماهنگ با 
کیفیت باال جمع کرده که فکر نمى کنم در هیچ پستى به 
مشکل بخورد. فکر کنم با هزینه هایى که سپاهان براى 
فصل هفدهم کرده و بازیکنان بــاکالس و با کیفیتى که 
گرفته، 100 در صد براى قهرمانى وارد لیگ مى شود. همه 
اینها نشان مى دهد که این تیم مى خواهد قهرمان شود و با 
این وضعیت نمى توانید  پایین را از سپاهان بپذیرید. ما در 
عمل داریم نشان مى دهیم که براى قهرمانى آمده ایم و فقط 
با کسب این عنوان است که مى توانیم هواداران مان را راضى 
کنیم. به همین خاطر از همان هفته اول با هر وضعیتى باید به 

کسب امتیازى هاى حداکثرى فکر کنیم.
از اهدافت براى این فصل بگو!

من خودم خیلى دوست دارم شرایطى پیش بیاید تا دوباره 
سپاهان بر بام فوتبال ایران بایستد. هواداران پرشور تیم این 
خواسته را از ما دارند و ما بخاطر عرق و تعصبمان به سپاهان 
مى خواهیم هر طور شده رضایت آنها را فراهم کنیم. این 
هدف اول ماست و دیگراینکه خودم هم همه تالشم را 
انجام مى دهم تا بتوانم نظر آقاى کارلوس کى روش 
را جلب کنم و در جام جهانى روسیه همراه تیم ملى 

ایران باشم.
چقدر به قهرمانى ســپاهان در این 

فصل امیدوارى؟
 خیلى زیاد، البته ما باید در ابتدا شــخصیت 
قهرمانى مان را نشان دهیم. سپاهان دو  فصل 
تقریبًا تلخ را پشت سر گذاشت  و حتى در این دو 
فصل نتوانست سهمیه آســیایى بگیرد که این موضوع 
باعث تأسف بود. باید نشان دهیم که سپاهان دوباره همان 
مدعى بزرگ همیشگى است و تا هفته پایانى براى قهرمانى 
مى جنگد. قطعاً در این مسیر رقباى متعددى داریم ولى باید 

قدرتمان را به همه آنها دیکته کنیم.
پیش بینى اســت از دیدار سپاهان – 
سایپا و  اولین مصاف لیگ با شاگردان 

على دایى چیست؟
آقاى على دایى بــزرگ فوتبال ایران اســت و در عرصه 
مربیگرى هر کجا بوده  شاگردانش بسیار  با انگیزه بودند 
و همیشه حس مبارزه را به بازیکنان منتقل مى کند. سایپا 
با حضور وى و بازیکنان خوبى که به خدمت گرفته خیلى 
قدرت گرفته است و قطعاً اولین دیدارمان  در نقش جهان 
یک دیدار سخت و نفسگیر اســت که باید براى پیروزى 

حسابى تالش کنیم.

جالل الدین على محمدى در گفتگو با نصف جهان از اهداف و آرزوهایش گفت

قهرمانى با سپاهــــــان و 
رفتن به روسیه

نصف جهان
 سید مهدى سید صالحى 
که همه افتخارات فوتبالش در  
اصفهان و به همراه ســپاهان به دست 
آمد از فوتبال خداحافظــى کرد. مردى که به 
مارکوپولوى فوتبال شهره شد و البته به هر تیمى که 
مى رفت اعتقاد داشت که به آنجا رفته تا ِدینش را  ادا کند. 

ظاهراً او به اکثریت تیم هاى ایران ِدین داشت!
 در آســتانه آغاز فصل جدید، هیچ باشــگاهى خواهان امضاى قرارداد با 
این مهاجم نبود و او که دیگــر از بازى در لیگ برتر ناامید شــده بود، گزینه اى 
به جز خداحافظى نداشت. ســید تالش زیادى به خرج داد تا با یک مصاحبه، آویختن 
کفش هایش را به نامالیمتى ها در فوتبال ربط بدهد. او مربیان زیادى را در نامه خشونت آمیز 
خداحافظى مورد ســرزنش قرار داد. مربیانى که بزرگ ترین گناه شان از نگاه سیدصالحى، نخواستن 

این بازیکن بود.
بهترین سال هاى دوران فوتبال سیدصالحى، در لباس ســپاهان سپرى شدند. او بعد از ترك باشگاه 
اصفهانى، هرگز ثبات و  آرامش چندانى را تجربه نکرد و به عادت تعویض ســالیانه تیم روى آورد. به 
تیم هاى متعددى مى رفت و معتقد داشــت به آنجا رفته تا دینش را ادا کند. در شروع لیگ سیزدهم، 
سید بازیکن ثابت پرسپولیس دایى به شــمار مى رفت و چند گل 3 امتیازى براى محبوب شدن روى 
سکوهاى آزادى به ثمر رساند اما آرام آرام در حاشیه قرار گرفت و سرانجام در تابستان از پرسپولیس جدا 
شد. پیکان، استقالل خوزستان، راه آهن و گسترش فوالد، باشگاه هاى بعدى مارکوپولوى وطنى بودند. 
او در تبریز به آخر خط رسید و یک فصل را بدون تیم پشت سر گذاشت و قبل از تجربه دومین فصل 
بدون باشگاه، نامه خداحافظى اش را منتشر کرد. همزمان با خداحافظى غضب آلود سیدمهدى، «ژاوى 
هرناندس» 36 ســاله به عنوان یکى از بهترین ســتاره هاى تاریخ فوتبال، اعالم کرد که این فصل، 
آخرین فصل از دوران فوتبال او خواهد بود. ژاوى هنوز مى توانست به بازى ادامه بدهد و پیشنهادها 
از کشورهاى مختلف، براى ستاره اسپانیایى روان مى شدند. با وجود این، او تصمیمش را گرفت و در 
مسیر عملى کردن این تصمیم، کوچک ترین نیازى به ســرزنش دیگران نداشت. حتى ژاوى با همه 
بزرگى اش پذیرفت که براى  یک فوتبالیست، سن چیزى بیشتر از یک عدد ساده است اما سیدصالحى، 
هنوز به علت وادار شدن به خداحافظى با همه مى جنگد. داستان مهدى و فوتبال، از مدت ها قبل تمام 
شده و کافى اســت خود او نیز این موضوع را بپذیرد تا نگاه واقعگرایانه ترى به دنیاى اطرافش داشته 
باشــد. تا قبل از آن روز، او به زیرســئوال بردن بازى هاى خوبش با نامه هاى بد ادامه خواهد داد.  او
 مى تواند با نگاهى منطقى و متهم  نکردن زمین و زمان، یک روند خوب در مربیگرى را آغاز کند و البته  

در عرصه مربیگرى بداند که الزم نیست به زمین و زمان دِین داشته باشد! 

براى سیدى که
 به همه تیم ها 
دِین داشت!

«سرجو روتیچانى» رئیس اتحادیه مربیان استان مرکزى «التســیو» ایتالیا دوره هاى آموزشى در 
باشگاه سپاهان اصفهان را برگزار مى کند.

دوره بین المللى مربیگرى حرفه اى فوتبال زیرنظر این مدرس ایتالیایى اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) از 
روز دوشنبه به مدت پنج روز در اصفهان برگزار خواهد شد. 

سرجو روتیچانى با ابراز خوشحالى از اینکه مى تواند تجربه فوتبال ایتالیا را به ایران ببرد، اظهار داشت: 
ما مى دانیم که تیم ملى فوتبال ایران قوى و باکیفیت است و حرف اول را در قاره آسیا مى زند. 

وى افزود: من جهت آموزش روش مربیگــرى ایتالیایى ویژه نوجوانان بین 9 تا 15 ســال به ایران
مى آیم. فوتبال ایتالیا در این زمینه کارنامه درخشانى در جهان دارد. 

روتیچانى یکى از بهترین مدرسان اتحادیه فوتبال اروپاست که با حضور در باشگاه سپاهان، آخرین 
روش هاى تمرینى را به مربیان ایرانى در رده سنى پایه آموزش خواهد داد. 

استاد ایتالیایى  به اصفهان مى آید

نصف جهان  ورود جدى وزیــر ورزش به موضوع حق 
پخش باعث شده تا اهالى فوتبال اندکى به حل موضوع 
امیدوار شوند و البته تا قانون مصرحى که بتواند مقاومت 
صدا و سیما را در این باره بشکند وضع نشود  همچنان 
نباید خیلى امیدوار بود. فوتبال و تلویزیون سال هاست که 
در ماجراى حق پخش تلویزیونى مسابقات داخلى با هم 
اختالف نظر دارند. در همه این سال ها اما این تلویزیون 
بوده که حرفش را به کرسى نشانده و این مسئله باعث 
پایین آمدن توان اقتصادى باشــگاه هاى کشور شده 
اســت. حاال کار به جاهاى باریکى کشیده شده است 
و اغلب باشگاه ها تقریباً ورشکسته شده اند. به همین 
دلیل وزارت ورزش هم وارد داستان شده و وزیر ورزش 
شخصاً این ماجرا را پیگیرى مى کند. مسعود سلطانى فر 

در این باره صحبت کرده است وگفته:
-از حدود سه ماه قبل یک کارگروه مشترك را تشکیل 
دادیم. معاون من و دو ســه نفر از مدیــران و رئیس 
فدراسیون فوتبال به اتفاق معاونان صدا و سیما، جلساتى 
را نیز در این باره برگزار کردند. حرف ما از اول این بود که 
ظرفیت خیلى خوبى از جهت درآمدى در این بخش وجود 
دارد تا هم صداوســیما منتفع شود، هم بخش ورزش 

کشور و اسمش را یک سیاست برد – برد گذاشتیم.
-من شاید چهار بار در حاشــیه جلسات هیئت دولت 
با آقاى على عســگرى صحبت هایى کردم. مضمون 
این صحبت ها این بود که معنى پرداخت یا اســتفاده 
بخش ورزش از این امتیاز این نیست که از درآمدهاى 
صداوسیما کم شود. ما شرایط و ظرفیتى داریم که اگر 

با هم تعامل و همکارى داشــته باشیم، درآمد هر طرف 
افزایش پیدا مى کند. پس منطقى است که همکارى کنیم 

و از این ظرفیت استفاده کنیم.
-خوشبختانه على عسگرى و معاونان او رویکرد خوبى 
داشــتند. ما چارچوب توافقنامــه اى را تنظیم کردیم. 
چارچوب کلى همکارى هاى مان مشــخص مى شود. 
سپس جزئیات اجرایى بررسى مى شود تا بتوانند مراحل 
اجرایى کار را مشخص کنند. امیدواریم با شروع لیگ 
بتوانیم به یک همگرایى برسیم و نیاز نباشد از ابزارهاى 
قدرتى مان اســتفاده کنیم و کشمکشى داشته باشیم. 
فکر مى کنم که این بلوغ در بین مسئوالن دو مجموعه و 
اعضاى کارگروه هست که هر چه سریع تر به جمع بندى 

برسیم.  

مقاومت 
صدا و سیما 
شکسته
 مى شود؟

دارد و بسیارى از خواسته هاى کادرفن
برآورده شد.

 فکر مى کنى
در فصل نقل و 
ىجاى انتقاالت 
ىىىىىکنىى چــه بازی

در سپاهان

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت که  
مدعیان اصلى قهرانى امســال تیم هاى اصفهانى و 

تهرانى هستند. 
ادموند بزیک در گفتگو یى  در خصوص برترى 3 بر صفر پرسپولیس 

مقابل نفت تهران و قهرمانى در ســوپرجام اظهار داشت: پرسپولیس بازى 
بهترى نسبت به حریف انجام داد و گام بسیار خوبى براى شروع فصل جدید برداشت. 

پرسپولیس با پیروزى در این دیدار و قهرمانى در سوپر جام زنگ  خطر را براى سایر مدعیان 
لیگ برتر به صدا در آورد.

مهاجم پیشین پرسپولیس درباره وضعیت نابسامان تیم نفت تهران و کناره گیرى على کریمى 
از هدایت این تیم گفت: چند سال پیش هم گفتم که تیم هایى که پول ندارند باید از لیگ کنار 
گذاشته شوند. اصًال لیگ را با هشت تیم برگزار کنند، بنده خدا بازیکنان و مربیان این تیم بدون پول 
باید کار کنند. سال گذشته هم استقالل خوزستان با همین وضعیت در آسیا شرکت کرد،  معلوم است 

این تیم ها نمى توانند نتیجه بگیرند. نفت فصل گذشته از على دایى استفاده کرد و بازیکنان فقط 
بخاطر او در زمین حاضر شــدند و بازى کردند،  امسال هم قصد داشت از على کریمى استفاده 

کند. کریمى کار خوبى کرد از نفت رفت.
 وى در مورد مدعیان قهرمانى امســال اظهار داشــت: قطعاً  چهار تیم پرســپولیس، 

استقالل، سپاهان و ذوب آهن مدعیان اصلى قهرمانى امسال هستند و 
جام یا به تهران مى رود و یا به اصفهان.

ست
ان ا

تهر
ن و 

صفها
 بین ا

رزه قهرمانى
   مبا

خرید مهاجم، هدف بعدى قلعه نویى 

خشایار بیدمشکى
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 در فصلى که قرار اســت با 
زوهاى زیادى دارد. وى مى 
ر بام فوتبال ایران قرار بگیرد
لوس کــى رو ش» را براى 
ب کند. دو مأموریت دشوار 
ها  غیر ممکن نیست. در
ست تا به استقبال لیگ 
ـا این بازیکن با انگیزه 

شد.  
چندتغییر داشته 
هنگى  و نمایش

سجم نیازمند زمان 
رد براى مان صحبت 

ى را در اصفهان و تهران 
 چیــز خوب پیش رفته و 

ز مى شــود مشکل
به خوبى ســابقات را

در ابتداى لیگ برخى 
مطمئناً با تدبیر سرمربى

ىشــود. کار خوب آقاى 
ه ســازى مان تا آنجا که 
ر کرد و مشکل هماهنگى 

ردوى خارجى نرفت
 دچار مشکل شوید؟

نفکر مى کنم خود آقاى 
رجى نداشته باشیمچون

 داریم. در شهر خودمان 
تیم استفاده کردیم. باغ 
شرایط خیلى خوبى دارد.
 چمن مصنوعى، زمین

ــالن مجهز بدنسازى 
فنىدرهمینمجموعه

خالىاست؟
آقاى کرانچار و باشگاه تالش

زیادىکردند کــه بازیکنان 
خوبى به تیم بیایند و این اتفاق 

هم افتاد و سپاهان توانست در 
نقلو انتقاالت عملکردى منطقى 

و خوب داشته باشد، اما اگر بخواهم 
به بازیکنى اشــاره کنم که جایش

این در سپاهان خالى اســت به نظرم
بازیکن احسان اســت که اى کاش از 

جمع ما جدا نمى شــد و ما مى توانستیم 
با قدرت بیشــترى در لیگ حاضر شویم.

بعضى ها هستند که جاى شــان پرکردنى 
نیست. احسان حاجى صفى هم بازیکنى بود که 

که عقب بازى مى کرد اما در حمالت خیلى تأثیرگذار
نمى توان تأثیرگذارى اش را کتمان کرد. با اینحال

سعید آقایى در آن پست به سپاهان اضافه شده و من 
نمى کنم با وجود سعید آقایى مشکل خیلى زیادى بابت 
ناحسان داشته باشیم. به غیر از این مورد اینقدر بازیکن
با انگیزه داریم که فکر نمى کنم دیگر جاى کسى ب و

پاهان خالى باشد.
نظرت در مورد قرعه کشــى لیگ و 
قرعه اى که براى ســپاهان انتخاب

شد چیست؟
قرعه تیم ما قرعه خیلى خوبى است. همین که  نظرم
د بازى سخت پشت سر هم نداریم و چند هفته پیاپى

م هاى مدعى مســابقه نمى دهیم، نشان مى دهد که 

قرعه خوبى 
داریم. عالوه
بر ایــن ما در

فصل گرم به شهرهاى 
جنوبــى نمى رویــم و از همه این 
نظرهــا، قرعه خوبــى داریم. به 
همین خاطر باید بتوانیمدر همین

هفته هاى اول حداکثر امتیاز را 
جمع کنیم. این قرعه شــانس 
خوبى براى ماست و نباید آن
را به سادگىاز دست بدهیم.

 «مروان حســین» و 
انصارى  ساســان 
غایبــان تیمتان در
هفته هاى ابتدایى
هســتند. غیبت

دو  ایــن 
مهاجم براى نتیجه گیرى در

دیدارهاى اول فصل نگران 
کننده نیست؟

  خوبما دوســت داشتیم که 
ساســانو مروان حسین از 
ابتدا براى ســپاهان بازى 
بود مىکردند و آن موقع

که قــدرت  بهترى از 
مى توانستیم  خود را
به نمایش بگذاریم.

0ولى100 در صد 
ى  قــا آ

 خوبى کرانچار جایگزین هاىخ
نظر براى ایــن بازیکنان در نظ
 به دارد و سپاهان از این نظر به
ر مشکل برنمى خورد.  کرانچار

مهیک مربى حرفه اى است و همه
کتا تاب بوده. همه بازیکنانى که خریدهایش روى حساب و
گذار ب ما جدا شــده اند، تأثیر  بوده اند اما بازیکنان خوبى از
ال هم یک تیم هماهنگ با جایگزین آنها شده اســت. حاال

مى کنم در هیچ پستى به کیفیت باال جمع کرده که فکر نمى
هایى که سپاهان براىمشکل بخورد. فکر کنم با هزینه ه
کالس و با کیفیتى که فصل هفدهم کرده و بازیکنان بــاک

رد لیگ مى شود. همه  در صد براى قهرمانى وارد 0گرفته، 100
هدقهرمان شود و با اینها نشان مى دهد که این تیم مى خواه
هان بپذیرید. ما در اینوضعیت نمى توانید  پایینرا از سپاه
مانى آمده ایم و فقط عمل داریم نشان مى دهیم که براى قهرمان
دارانمانرا راضىباکسباین عنوان است که مى توانیم هوادار
ر وضعیتى باید به کنیم. به همین خاطر از همان هفته اول با هرو

کسب امتیازى هاى حداکثرى فکر کنیم.
ازاهدافت براى این فصل بگو!

من خودم خیلى دوست دارم شرایطى پیش بیاید تا دوباره
سپاهان بر بام فوتبال ایران بایستد. هواداران پرشور تیماین

خواسته را ازما دارند و ما بخاطر عرق و تعصبمان به سپاهان 
مىخواهیم هر طور شده رضایت آنها را فراهم کنیم. این 
هدف اول ماست و دیگراینکه خودم هم همه تالشم را
انجام مى دهم تا بتوانم نظر آقاى کارلوس کىروش

را جلب کنم و در جام جهانى روسیه همراه تیم ملى 
ایران باشم.

چقدر به قهرمانى ســپاهان در این
فصل امیدوارى؟

 خیلى زیاد، البته ما باید در ابتدا شــخصیت 
قهرمانى مان را نشان دهیم. سپاهان دو  فصل
تقریبًا تلخ را پشت سر گذاشت  و حتى در این دو

فصل نتوانست سهمیه آســیایى بگیرد که این موضوع 
باعث تأسف بود. باید نشان دهیم که سپاهان دوباره همان 
مدعى بزرگ همیشگى است و تا هفته پایانى براى قهرمانى

مىجنگد. قطعاً در این مسیر رقباى متعددى داریم ولى باید 
قدرتمان را به همه آنها دیکته کنیم.

–پیش بینى اســت از دیدار سپاهان –
سایپا و  اولین مصاف لیگ با شاگردان

على دایى چیست؟
آقاى على دایى بــزرگ فوتبال ایران اســت و در عرصه 
مربیگرى هر کجا بوده  شاگردانش بسیار  با انگیزه بودند 
و همیشه حس مبارزه را به بازیکنان منتقل مى کند. سایپا

با حضور وى و بازیکنان خوبى که به خدمت گرفته خیلى 
قدرت گرفته است و قطعاً اولین دیدارمان  در نقش جهان
یک دیدار سخت و نفسگیر اســت که باید براى پیروزى

حسابى تالش کنیم.

لى محمدى در گفتگو با نصف جهان از اهداف و آرزوهایش گفت

انى با سپاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان و 
 به روسیه
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امان ررهر ههق اابارزه ببم



ورزشورزش 13132992 2992سال چهاردهمیک شنبه  1 مرداد   ماه   1396 6 مرداد   ماه   1396 2992سال چهاردهمیک شنبه  1

الهه مهرى دهنوى

سرمربى تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان مى گوید که خیلى 
دوست دارد که بار دیگر فرزندش شاگرد او باشد. این بار در 
فوتبال آسیا، ایران و سپاهان، البته باید ببینیم که در فصل 
آینده چه اتفاقاتى مى افتد. او همچنین معتقد است که براى 
بازگشت ســپاهان به دوران طالیى راه سختى پیش روى 
اوست و از هواداران و رسانه ها به ویژه رسانه هاى اصفهانى 
درخواســت یارى دارد. گفتگوى روزنامــه نصف جهان با 

«زالتکو کرانچار» را از دست ندهید.
آقاى کرانچار! از بحث احتمال حضور 
نیکو در سپاهان شــروع کنیم که این 
روزها خیلى مورد توجه  رسانه ها قرار 
گرفته اســت و هواداران  سپاهان هم 
امیدوارند این ستاره فوتبال کرواسى به 

تیم شان بیاید.
بحث حضور نیکو کرانچار توسط مدیر رسانه اى باشگاه در 
کنفرانس خبرى  اخیرى که در نمایشگاه سپاهان داشتیم 
مطرح شد. وى در آن نشست  در مورد وضعیت  فرزندم 
پرسید و از من درخواست کرد که براى آینده او را 
متقاعد کنیم که به سپاهان بیاید. او در حال حاضر 
تحت قرارداد باشــگاه گالسکو رنجرز است و 
باید ببینیم که براى فصل آینده چه تصمیمى 
مى گیرد. من خودم به شخصه خیلى خوشحال 
مى شوم که این بار در ایران و سپاهان شاگردى 

مثل 
نیکو داشته باشم 

و امیدوارم او هم براى فصل آینده 
مایل به حضور در فوتبال ایران باشد.

از سپاهان  و میزان آمادگى تیمتان براى 
آغاز لیگ بگویید و همینطور فصل نقل و 
انتقاالت. از عملکرد باشگاه در این فصل 

رضایت داشتید؟
بله ما تمرینات بسیار خوبى را در کمپ اختصاصى سپاهان 
در دو نوبت صبح و بعد از ظهر  برگزار کردیم  و از فرصت هم 
نهایت استفاده را بردیم و دیدارهاى تدارکاتى بسیار خوبى 
را برگزار کردیم که قطعاً بــراى روند هماهنگى ما مثبت و 
سازنده خواهد بود. در مورد نقل و انتقاالت هم از شرایط کامًال 
راضى هستم. هر بازیکنى که جذب کردیم در فهرست اصلى 
من حضور داشت و از این بابت خوشحالم.  در کنار بازیکنان 
با کیفیت ایرانى، دو بازیکن خوب خارجى هم جذب کردیم و 
درصدد هستیم با جذب یک هافبک بین المللى به کارمان در 
نقل و انتقاالت تابستانى پایان دهیم و روانه مسابقات شویم.

 از نیم فصل هم که اعالم کرده اید که 
روى مهدى شریفى حساب کرده اید. 

همینطور است؟
شریفى قبًال شاگرد من بوده و منتظرم تا دوباره به ما ملحق 
شود. او بازیکن قانونى ماســت که براى گذراندن خدمت 
مقدس سربازى به تراکتورسازى  رفته است ولى بعد از پایان 
خدمتش باید به ســپاهان برگردد. ما همواره ارتباط خوبى 
با تراکتورسازى و مسئوالن نظام وظیفه داشته ایم. مسلمًا 
شریفى بعد از پایان خدمتش باید فوراً به سپاهان برگردد. 
البته خوشحالم که شریفى دو سال در تیمى بازى کرده که 
به تجربه اش اضافه کرده است. از  نیم فصل حساب ویژه اى 

روى مهدى باز کرده ام.

 

همه چهار 
تهرانى و اصفهانى تیــم 

را مدعى اصلى قهرمانــى مى دانند. 
یعنى سپاهان، ذوب آهن، پرسپولیس 
و اســتقالل را . نظرتــان در این باره 

چیست؟
 تیم ما با تغییراتى که داشــته و با توجه به اینکه دو فصل از 
شرایط خوب دور بوده اســت، زمان بیشترى مى خواهد تا 
دوباره همان چهره مدعى و ترسناك را به خود بگیرد اما قطعًا 
نام سپاهان در هر جامى  مدعى است و بوى قهرمانى مى دهد 
. استقالل و پرسپولیس مدعیان قهرمانى هستند و ما هم همه 
تالش خود را انجام مى دهیم که مانع قهرمانى آنها در رقابت 
هاى پیش رو شویم. به هر حال ما سپاهانیم و پر افتخارترین 
تیم سال هاى اخیر ایران. در این مسیر ذوب آهن هم  مربى 
خوب و با دانش ایرانى خود یعنى امیر قلعه نویى یک مدعى و 

یک رقیب خطرناك خواهد بود.
 در مورد اولین دیدار با سایپا صحبت 
کنید. افتتاحیه لیگ براى سپاهان آن هم 

در ورزشگاه نقش جهان.
خیلى خوشــحالم که اولین دیدار لیگ را در ورزشگاه زیبا 
و اختصاصى خودمان برگزارمى کنیــم و به همین بهانه و 
از طریق روزنامه شما  از همه هواداران درخواست دارم که 
از همین ابتدا و با شروع لیگ از ورزشگاهمان یک تصویر 
خوفناك براى رقبا بسازند تا از همان هفته اول، امتیازها را 

جمع کنیم و به سوى موفقیت حرکت کنیم. 

م ن

رزشگاه زیبا 
ین بهانه و 
ت دارم که 
ک تصویر 
تیازها را 

وظیفه 
داریم جلوى 
قهرمانى استقالل 
و پرسپولیس را 
بگیریم

جهان:
زالتکو کرانچار در گفتگو با نصف 

اصفهانى ها چین را شکستند

بهاره حیاتى
در روزهــاى پایانى تحرکات ســپاهان در فصل نقل و 
انتقاالت خیال هــواداران این تیم بــا آخرین خریدها 

راحت شده است.
«مروان حســین» و «ژایرو رودریگوئــز» دو بازیکنى 
هستند که فصل آینده آنها را با پیراهن زرد رنگ سپاهان 
در لیگ برتر خواهیم دید و به احتمال زیاد امروز یا فردا 
نیز یک هافبک خارجى به اصفهان مى آید و در آستانه 
عقد قرارداد با زردها  قرار مى گیرد. ســپاهان پس از به 
خدمت گرفتن عزت ا... پورقاز، سیاوش یزدانى، حسن 
جعفرى، سعید آقایى، ساسان انصارى و شاهین ثاقبى 
رویکردى محتاطانه را در بازار نقــل و انتقاالت پیش 
گرفته بود و با وجود خألهایى که در این تیم احســاس 
مى شد، مدیران باشگاه با آرامش پیگیر به خدمت گرفتن 

بازیکنانى بودند که کرانچار به آنها محول کرده بود.
مروان حســین و ژایرو رودریگوئز دو بازیکنى هســتند 
کــه   به صورت رســمى به ســپاهان اضافه شــدند تا 
دغدغه هاى کرانچار در خط دفاعى و خط هجومى که در 
مصاحبه هاى خود نیز به آنها اشاره کرده بود، برطرف شود. 
محمود کریمى مربى باشــگاه نیز در مصاحبه خود گفته 
بود که خرید یک مدافع میانــى و یک مهاجم در اولویت 
برنامه هاى سپاهان پیش از آغاز رقابت ها قرار دارد، که 

این موضوع رنگ واقعیت به خود گرفت.
مروان حســین از لیگ عراق و تیم الشــرطه پا به تیم 
ســپاهان گذاشــته تا یادآور یکى از بهترین مهاجمان 
سپاهان در تاریخ لیگ برتر یعنى «عمادرضا» باشد که 
او هم مثل مروان حســین فوتبالش را از تیم الزورا آغاز 
کرده بود. این مهاجم پیش از انتقال به لیگ عربستان که 
با مصدومیت خیلى زود خاتمه یافت، در تیم هاى الزورا و 
الشرطه کارنامه خوبى از خود به جا گذاشته بود و پس از 
یکسال ناموفق در لیگ عربستان به الشرطه تیم سابق 
خود بازگشت و علیرغم اینکه در اولین فصل حضور خود 
تنها سه گل زد، در دومین فصل که هنوز به اتمام نرسیده 
و دو مســابقه تا پایان لیگ عراق باقى مانده، 14 گل به 

ثمر رسانده است.
خرید دیگر ســپاهان در خط دفاعى انجام شده تا جاى 
خالى موسى کولى بالى و شــجاع خلیل زاده که فصل 
گذشــته دو دفاع میانى ســپاهان بودند، پر شود؛ البته 
ســیاوش یزدانى، عزت ا... پورقاز و عارف غالمى سه 
بازیکنى هستند که در پست مدافع میانى در دیدارهاى 
تدارکاتى براى سپاهان بازى کرده اند ولى اضافه شدن 
ژایرو رودریگوئز باعث مى شــود تا خیال کرانچار بابت 
خط دفاعى تیمش راحت شود؛  مدافعى تنومند که فوتبال 
خود را از لیگ برزیل آغاز کرده اســت و تجربه بازى در 
لیگ دسته دوم پرتغال، لیگ بلغارستان و همینطور لیگ 
آذربایجان را در کارنامــه دارد. این مدافع طى دو فصل 
گذشته عضو تیم نفتچى باکو بوده است  و در مجموع 33 
بار براى این تیم به میدان رفته و دو گل هم زده است که 
تقریباً در نیمى از دیدارهاى این تیم طى دو فصل گذشته 
حاضر بوده است.زالتکو کرانچار با جذب این بازیکنان 
امیدوار است در خط دفاعى و هجومى، طالیى پوشان به 
شرایط مورد انتظارش دست یابند. با جذب یک هافبک 
خارجى که احتماًال از برزیل  خواهد بود پرونده سپاهان 
در فصل نقل و انتقاالت بسته مى شود و خیال هواداران 
هم به طور کامل از داشتن یک سپاهان قدرتمند در لیگ 

امسال راحت مى شود.

 

خیال سپاهانى ها راحت شد

هافبک خارجى 
در راه است

تیم فوتسال گیتى پسند اصفهان در نخستین دیدارش در جام  باشگاه هاى آسیا با پیروزى پرگل 
توانست تیم شنزن چین را شکست دهد تا براى کسب سومین قهرمانى خط و نشان بکشد.

به گزارش فارس، تیم گیتى پسند نماینده ایران در جام  باشگاه هاى آسیا دیروز در نخستین دیدارش 
به مصاف شنزن چین رفت که براى شکست این تیم کار دشوارى نداشت و توانست با نتیجه 7 

بر صفر پیروز شود.
شاگردان افضل که نیمه اول را با پیروزى چهار گله به رختکن رفتند، در نیمه دوم با فشار کمترى 
به میدان آمدند؛ حریف هم که کار را تمام شده مى دانست از همان ابتداى نیمه دوم همانند دقایق 
پایانى نیمه اول رو به بازى پاورپلى (بیرون آوردن دروازه بان و اضافه کردن بازیکن پنجم) آورد و 

پنجمین گل گیتى پسند از روى دروازه خالى این تیم رقم خورد.
تیم گیتى پسند که انگیزه اى براى به ثمر رساندن گل هاى بیشتر نداشت از یک طرف و از یک 
طرف نمایش ضعیف تیم چینى نیمه دوم این بازى را سرد و کسل کننده کرد اما با اخراج بازیکن 

شنزن بازى کمى به هیجان افتاد.
 در ادامه و در زمانى که حریف رو به بازى پاور پلى آورده بوده، این شــانس در اختیار شاگردان 
علیرضا افضل قرار گرفت تا چند گل دیگر به ثمر برساند و احمد اسماعیل پور با به ثمر رساندن سه 

گل شانس رقابت براى آقاى گلى را هم داشته باشد.
در این دیدار زارعى، حسن زاده، اسماعیل پور (3 گل)، کشاورز و جابرى گل هاى گیتى پسند ایران 

را به ثمر رساندند.
گیتى پسند با کسب این پیروزى خط و نشانى براى سایر رقبا در آسیا کشید و نشان داد که براى 
کسب سومین جام قهرمانى پرقدرت وارد مسابقات شده است. این تیم در دومین و آخرین دیدار 
خود در گروه  c، فردا دوشنبه از ساعت 14 به مصاف شورایکا اوزاکا ژاپن خواهد رفت. مرحله یک 

چهارم نهایى هم از روز پنج شنبه پنجم مرداد آغاز خواهد شد. 

2 لژیونر ایرانى شاغل 
در اروپا با رساندن تیم یونانى 
به مرحله ســوم پلى آف یورولیگ 

با دردسرهاى عجیبى روبه رو شده اند.
مسعود شجاعى و احسان حاج صفى بازیکنان 
تیم پانیونیوس یونان با درخشــش خود در دو بازى 
رفت و برگشــت برابر گوریسا اســلوونى موفق شدند طعم 
صعود به مرحله سوم پلى آف را بچشند. مرحله اى که طبق قرعه 
رویارویى یونانى ها با نماینده رژیم اشــغالگر قدس را به همراه خواهد 
داشــت تا وضعیت این دو بازیکن ایرانى براى مصاف بــا مکابى تل آویو در 

هاله اى از ابهام قرار بگیرد. 
در شرایطى که رسانه هاى یونان به نقل از مسئوالن باشگاه پانیونیوس مدعى شده بودند 
حاج صفى و شجاعى در بازى برابر مکابى بنا به قوانین داخلى این کشور حضور نخواهند داشت 
و باشگاه یونانى نیز با این مسئله کنار آمده است، برخى رسانه هاى یونان از قرار گرفتن نام دو 
بازیکن ایرانى در لیست ارسالى به یوفا براى مصاف با نماینده رژیم اشغالگر قدس خبر دادند که 

این اتفاق مى تواند ماجرا را به سمت و سوى دیگرى بکشد.
سایت «گازتا» یونان در همین ارتباط نوشت:  فهرست ارسالى تیم پانیونیوس به اتحادیه فوتبال 
اروپا (یوفا) براى دیدارهاى رفت و برگشت مرحله سوم مقدماتى لیگ اروپا برابر تیم مکابى رژیم 
صهیونیستى تفاوتى با دیدار مرحله اول این رقابت ها در مصاف با گوریسا اسلوونى ندارد و در بین 

بازیکنان نام دو ایرانى هم دیده مى شود.
البته این سایت در بخش پایانى خبر خود به این موضوع هم اشاره کرده که باشگاه روى مسعود 
شجاعى و احسان حاج صفى، بازیکنان ایرانى خود جهت سفر به سرزمین هاى اشغالى حساب 
نمى کند، با این حال فهرســت پانیونیوس تفاوتى نســبت به مرحله قبلى لیگ اروپا ندارد تا 
حساسیت ها در این خصوص به حداقل برسد چون در صورتى که باشگاه مکابى به یوفا شکایت 

کند ممکن است پیگیرى هاى بعدى براى پانیونیوس عواقب بدى داشته باشد.

ناظــر   
ســیون  ا کنفدر
فوتبال آسیا در جریان بازدید از باشــگاه ذوب آهن اصفهان، وضعیت این 

باشگاه را در ممیزى هاى انجام شده، بسیار عالى دانست.
 به گزارش سایت باشــگاه ذوب آهن،کارشناسان ممیزى حرفه اى سازى 
کنفدارسیون فوتبال آســیا که جهت بررسى وضعیت  باشگاه ذوب آهن به 
اصفهان آمده بودند پس از بازدید از اماکن ورزشى و امکانات باشگاه ذوب 
آهن، در محل ســتاد و دفتر مدیرعامل باشــگاه حضور یافته و با جمعى از 
معاونین و مسئوالن پروژه حرفه اى سازى باشگاه ذوب آهن دیدار و گفتگو 

کردند. «مارسل ایساکوف» کارشناس آلمانى تبار ممیزى  AFC پیرامون 
این بازدید و پروسه حرفه اى سازى باشگاه هاى حاضر در رقابت هاى آسیایى 
اظهار داشت: وظیفه اصلى ما صدور مجوز براى باشگاه هاى داراى صالحیت 
اســت البته این مهم با توجه کامل به فرهنگ هــاى گوناگون و نیازهاى 
مختلفى است که هر کشور با آن مواجه مى شود. وى افزود: در طول بازدید ما 
از ایران، قبل از هر چیز با مسئوالن فدراسیون و لیگ مالقات هایى داشتیم 
و نقطه نظراتمان را با ایشان در میان گذاشته و پس از آن دیدارى اجمالى از 
چهار باشگاه نماینده ایران در مسابقات آسیایى انجام دادیم که اصطالحاً به 

این شیوه دیدار spot check (اسپات چک) نیز  مى گویند.
کارشناس ممیزى حرفه اى AFC در ادامه ضمن بیان این نکته که وضعیت 
باشگاه فرهنگى ورزشــى ذوب آهن در این زمینه بسیار عالى و قابل قبول 

است، گفت: در وهله اول باید بگویم که کلیه اطالعات مربوط به باشگاه ها 
در این زمینه محرمانه مى باشد و AFC نیز تاکید دارد که کلیه مستندات 
مربوط به کشورها و باشگاه ها باید محرمانه بماند، اما به گونه اى اجمالى مى 
توانم بگویم که عملکرد باشگاه ذوب آهن در ارتباط با دیدگاه ها و خط مشى 

ممیزى و به طور کلى در راستاى حرفه اى سازى بسیار مثبت  بود.
وى افزود: در یک دورنماى کلى آینده فوتبال ایران و باشگاه هایى همچون 
ذوب آهن را بسیار بهتر از وضعیت فعلى شان پیش بینى مى کنم و توصیه 
من به باشگاه هایى از این دست این است که همچون همتایان اروپایى شان 
تا آنجایى که مى توانند با تکیه کردن بر اسپانســرهاى مستقل، وابستگى 
خودشــان را از نهادهایى همچون کارخانجات مادر تــا حد ممکن کمتر و 

کمتر کنند.

ذوب آهن عالیه!

اسرائیل لعنتى!
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چهل تکه

یک نگهبان امنیتى در موزه تاریخى «اسمیتسونیان» به اتهام 
داشتن رابطه جنسى با یکى از مومیایى ها دستگیر شد.

«جیمز مونرو» 44 ساله به طور ناگهانى بسیار افسرده و تندخو 
شده بود و به دلیل آسیب دیدن یک مومیایى منجر به نصب و 

راه اندازى دوربین هاى جدید شد.
بعد از نصب دوربین هامتوجه مى شوند جیمز مونرو به جسد یک 

مومیایى تجاوز کرده است. 
«کتى لین لنیر» رئیــس پلیس مى گوید: مــن مى دانم که 
این مومیایى واقعًا یک قربانى جرائم جنسى است، اما بخاطر 
خسارت وارده به اموال موزه اسمیتســونیان، رفتار او جنایى

 است.

زن میانســال آمریکایى که متهم فرارى را در خانه اش پناه 
داده بود، با نصایح مادرانه این مرد را متقاعد کرد که تسلیم 

پلیس شود.
«راوانتى ویلیامز» 24 ساله که به اتهامى نامعلوم تحت تعقیب 
پلیس قرار داشت، هنگام فرار، شبانه به خانه زن 60 ساله اى 

پناه برد و از آنجا به یکى از اقوامش زنگ زد.
زن میانسال که متوجه ماجرا شده بود مخفیانه به پلیس زنگ 
زد و درعین حال مرد جوان را متقاعد کرد که خودش را معرفى 
کند.با رسیدن پلیس، متهم جوان که از فرار ناامید شده بود 
روى صندلى خانه زن 60 ساله نشست و بدون هیچ مقاومتى 

تسلیم پلیس شد.

 سرپرست دانشکده علوم پزشــکى ایرانشهر گفت: مهمترین 
دلیل فوت نوزادان نیکشهرى نارس به دنیا آمدن آنها بوده است.

مهران امینى فرد با رد شایعات در فضاى مجازى که دلیل فوت را 
عدم وجود امکانات بیمارستانى مطرح کرده بودند، گفت: بخش 
مراقبت هاى ویژه نوزادان ایرانشهر از جمله بخش هاى جدیدى 

است که در طرح تحول سالمت راه اندازى شده است.
این نوزادان در هفته 28 حاملگى 23 تیرماه در بیمارستان نیکشهر 
به دنیا آمدند که به علت چســبندگى از ناحیه ســینه وقسمت 
فوقانى شکم و به تشخیص پزشکان جهت مراقبت هاى ویژه به 
بیمارستان ایران ایرانشهر منتقل شدند  اما دوعلت نارس به دنیا 

آمدن و وجود کبد مشترك منجر به فوت آنها شد.

ارتباط شوم با 
جسد مومیایى در موزه 

تسلیم شدن متهم فرارى 
با نصیحت مادرانه 

دوقلو هاى نیکشهرى 
چرا جان باختند؟ 030201

پسر جوانى که متهم است دوست شیشه اى اش را در خانه مجردى اش به آتش کشیده پاى میز محاکمه ایستاد.
در جلسه رسیدگى به این پرونده که در شعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى محسن زالى 

بوئینى و با حضور یک مستشار تشکیل شد ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند. 
وى گفت: «"محسن" 28ساله متهم است پاییز ســال 93 به دنبال جدال با دوست 30 ساله اش به نام "امین" 
وى را در خانه مجردى او در ســعادت آباد تهران به آتش کشید. اکنون با توجه به مدرك هاى موجود در پرونده 

برایش اشد مجازات مى خواهم.»
سپس متهم به دفاع پرداخت و گفت: «بعد از اینکه امین از همسرش جدا شد به تنهایى در خانه مجردى زندگى 

مى کرد و آنجا را به پاتوق افراد معتاد و 
شیشــه اى تبدیل کرده بود. من هم که 
از ســال ها قبل با او دوست بودم گاهى 
اوقات به خانه اش مــى رفتم.اما امین 
تحت تأثیر مصرف شیشه حال طبیعى 
نداشــت. آخرین بار که به خانه او رفته 
بودم با هم درگیر شــدیم اما امین اجازه 
نداد خانه اش را ترك کنــم. به همین 
خاطر با دو نفر از دوســتان مشترکمان 
تماس گرفتم و از آنها خواســتم به خانه 
امین بیایند. امین اما مدام ناسزا مى گفت 

و چند بار هم مرا کتک زده بود. وقتى ماجرا را به دوستانم گفتند آنها پیشنهاد دادن تا امین را ادب کنم. امین براى 
کشیدن شیشه به دستشویى رفته بود که من براى ترســاندن و ادب کردن او گالن یک و نیم لیترى بنزین را از 
روى جاکفشى برداشتم و به داخل دستشویى پاشیدم اما چون فندك امین روشن بود همه جا آتش گرفت.من و 

دوستانم سعى کردیم آتش را خاموش کنیم اما امین دچار سوختگى شده بود.»
وى ادامه داد: «باور کنید من قصد کشــتن دوســتم را نداشتم و براى ترساندن او به ســمت دستشویى بنزین 
پاشیدم.» سپس یکى از دوستان محسن که شاهد ماجرا بود در جایگاه شاهد ایستاد و گفت: «محسن درست مى 
گوید. امین هر وقت به خانه اش مى رفتیم با ما بدرفتارى مى کرد. او حتى سگ وحشى را که در خانه داشت رها 
مى کرد تا به سمت ما حمله کند. محسن قصد ترساندن امین را داشــت اما چون فندك روشن بود آتش شعله 

گرفت.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.

20 دى ســال 94 زن جوانى به نام «فاطمه» پس از حدود 
دوماه بسترى بودن در یکى از بیمارستان هاى شمال تهران 
جان سپرد. ابتدا اینطور به نظر مى رسید که وى بر اثر مصرف 
متادون و عفونت ناشى از آن جان باخته است و کسى تصور 
نمى کرد زن جوان که پرستار یکى از بیمارستان هاى پایتخت 
بود، قربانى جنایت خاموش شده باشد. اما با شکایت پدر زن 
جوان و پیگیرى هاى گسترده آنها و تیم جنایى، پرونده وارد 

مرحله تازه اى شد.
یکى از روزهاى زمستان سال 94مرد میانسالى با مراجعه به 
دادسراى امور جنایى تهران ضمن تسلیم شکایتى مدعى شد 
که دخترش به دست دامادش به قتل رسیده است. این در 
حالى بود که پرونده بالینى پرستار جوان حکایت از آن داشت 
که فاطمه براثر عفونت شکمى و عوارض قلبى بر اثر مصرف 

متادون جان باخته است.
اما با توجه به مشــکوك بودن ماجرا و شکایت پدر پرستار 
جانباخته، بازپرس شعبه هفتم دادسراى امور جنایى تهران 
دستور تحقیقات بیشتر براى کشف معماى مرگ را صادر 
کرد. در ادامه بررسى ها مشخص شد 22 آبان، امدادگران 
اورژانس تهران پیکر نیمه جان زن جوان را به بیمارستانى در 
شمال تهران منتقل کردند. این در حالى بود که همسرش 
مدعى بود فاطمه به اشتباه قرص متادون را به جاى داروى 
استامینوفن خورده است. با ادعاى این مرد، آزمایش هاى 
تخصصى انجام شد اما مرگ به علت مصرف متادون رد شد. 
ولى بــا توجه به اصرارهاى پزشــک جــوان، نمونه هاى 
آزمایشــگاهى براى دومین بــار و در مرکز دیگرى تحت 
بررسى قرار گرفت که این بار جواب، مثبت درآمد. در نهایت 
هم باتوجه به جواب مثبت آزمایــش متادون، علت مرگ 
عفونت و عوارض قلبى ناشــى از مصرف متادون عنوان 
شــد. با وجود این، پرونده فاطمه به کمیســیون سه نفره 
پزشکى قانونى ارجاع شــد،اما پس از انجام آزمایش هاى 
تخصصى و سم شناسى اعالم شــد از آنجا که در آزمایش 
اولیه، وجود متادون در خون زن جوان یافت نشده، به همین 
خاطر آزمایش دوم رد مى شود. از طرفى در ادامه بررسى ها 
مشخص شد مدارك پزشکى زن جوان نیز در بیمارستان 

عوض شده و تغییراتى در آن به وجود آمده است.
با سرنخ هاى به دست آمده و احتمال دست داشتن دکتر جوان 
در ماجراى مرگ مرموز همسرش، بازپرس جنایى دستور 
بازداشت او را صادر کرد. بدین ترتیب پزشک جراح به اتهام 
قتل همسرش بازداشت شد. اما او همچنان منکر جنایت شد 

و اظهار داشت که همسرش را به قتل نرسانده است.
پدر فاطمه گفت: «اردیبهشــت 94 دخترم با متهم که آن 
زمان در حال گرفتن تخصص بــود ازدواج کرد.  "وحید" 
مى گفت وضع مالى خوبى ندارد و بــه دلیل اینکه دلمان 
مى خواست دخترمان در زندگى اش احساس آرامش و راحتى 

کند، یکى از اتاق هاى خانه مان را در اختیار او و همسرش 
قرار دادیم. آنها در خانه ما ساکن بودند تا اینکه 22آبان سال 
94، دامادم با من تماس گرفت و گفت با دخترم بحث شان 
شده است. به دخترم گفتم بهتر است آشتى کند اما او از وحید 

دلخور بود، ولى به هر حال باهم آشتى کردند.»
خواهر فاطمه در ادامه صحبت هاى پدرش گفت: «ظهر بود 
که داشتم از مقابل اتاق خواهرم رد مى شدم که متوجه شدم 
شوهرش به او دارویى تزریق کرد. بعد از آن از اتاق بیرون 
آمد و گفت به فاطمه داروى آرامبخش تزریق کرده و کسى 
به سراغش نرود. ما که نمى دانستیم ماجرا از چه قرار است 
باور کردیم. در طول آن روز مادرم چند بارى به فاطمه سر زد 
اما چون همسرش گفته بود که داروى آرامبخش زده است، 
ســعى نکرده بود او را بیدار کند. اما آخرین بار که به سراغ 
خواهرم رفته بود متوجه شده بود که کف از دهانش بیرون 
آمده است.به همین خاطر خیلى سریع با شوهرش تماس 
گرفتیم که او گفت بــا اورژانس تماس بگیریم. به هر حال 
من شــاهد تزریق بودم. از آنجا که شوهرش پزشک است 
و اطالعات زیادى در این رابطه دارد معتقدیم براى از بین 

بردن سمى که وارد بدن خواهرم کرده بود او را دو ماه در کما 
نگه داشته بود. به همین خاطر سرمى که به خواهرم تزریق 
مى شد آثار باقیمانده ســم تزریقى در بدنش را به تدریج از 

بین مى برد.»
پدر فاطمه نیــز گفت:«اصــرار متهم براى انتقــال او به 
بیمارســتانى دیگر سئوالى است که همیشــه در ذهن ما 
بى جواب مانده اســت. ما مخالف این انتقال بودیم ولى او 
به عنوان شــوهر دخترم، پیکر نیمه جان همســرش را به 
بیمارستان دیگرى انتقال داد. 24 ساعت بعد هم کمد دخترم 
را خالى کرد و همان شب حادثه به اتاق دخترم رفت و خیلى از 
وسایل دخترم را برد و آنجا را تمیز کرد.همه این موارد نشان 
مى دهد که او سعى در مخفى نگهداشتن مسائلى داشته که 
ما از آن بى خبر هستیم وامیدواریم هرچه سریع تر ابهام هاى 

موجود در پرونده پس از حدود 17 ماه افشا شود.» 
پزشــک جوان در حال حاضر بــا قرار بازداشــت موقت 
تحــت بازجویى هــاى تخصصــى کارآگاهــان جنایى 
قرار دارد اما تاکنون به قتل همســرش اعتــراف نکرده

 است.

پزشک جراح تهرانى 
به علت قتل زنش دستگیر شد 

ساعت 11 شب 28 تیرسال جارى،یک مرد جوان 
همراه دو فرزندش توســط امدادگران اورژانس به 
بیمارســتانى در کرج انتقال یافته و بسترى شدند. 
با توجه به گفته یکى از همراهان؛ مســمومیت هر 
ســه نفر براثر خوردن قرص برنج بوده است، بنا بر 
این، بالفاصله پزشکان متخصص براى نجات آنها 
وارد عمل شدند اما متأســفانه با وجود تالش هاى 
تیم پزشکى مرد جوان ســاعتى بعد جان باخت و 
«ستایش» شش ســـــاله و «سپهر» سه ساله نیز 
که به نظر مى رسید تعداد کمترى قرص خورده اند به 
کما رفتند. آنها در حالى که شرایط وخیمى داشتند 
نیمه شب به بیمارستان لقمان پایتخت انتقال یافتند. 
«فرهاد» غروب روز 28 تیــر پس از خوردن قرص 
برنج همراه فرزندانش بــه خانه خواهرش رفت. اما 
وقتى ستایش به علت دل درد به عمه اش پناه برد، 
گفت: «بابا قبل از اینکه بیاییم بــه ما قرص داد و 
خودش هم از آن قرص ها خــورد.» چند دقیقه بعد 

هم فرهاد بیهوش شد و دو فرزندش از حال رفتند.
مرد جوان که همسرش او را ترك کرده و از دادگاه 
درخواست طالق کرده بود، دچار خشم جنون آمیز شد 
و تصمیم گرفت به زندگى خود  و دو فرزند خردسالش 
پایان دهد.  این مرد جوان پس از خوراندن قرص برنج 
به دختربچه شش ساله و پسر سه ساله اش چند قرص 
خورد که هر سه نفر شبانه و در حالى  که وضع وخیمى 

داشتند به بیمارستانى در کرج انتقال یافتند. 
فرهاد 25 ســاله (پدر کودکان) هشت سال پیش 
زندگى اش را با دخترى به نام «لیال» شــروع کرده 
بود و از وقتى از شهرستانى به کرج نقل مکان کردند 
 زندگى شان از نظر مالى دچار مشکالتى شده و مرد 
جوان به دلیل بیکارى تصمیم گرفت ســر چهارراه 
نزدیک خانه شان بساط جگرکى  راه بیاندازد.دوسالى 
گذشــت اما اوضاع مالى شــان روز به روز بدتر شد 
تا اینکه لیال نتوانســت با این اوضاع کنار بیاید و به 
همین علت خانه  را ترك کرد و با مراجعه به دادگاه 
طالق و مهریه اش را خواست. این ماجرا هفت ماه 
طول کشید و فرهاد همچنان امیدوار بود لیال به  خانه 

بازمى گردد.

خودکشى مرد کرجى به 
همراه 2 کودك خردسالش

پسر شیشه اى چگونه به آتش کشیده شد

سرنوشت مرموز دانشجوى بابلى در روز تولدش 

غروب دهمین روز تیرماه بود که «سبحان»  23ساله 
از خانــه خود در بابل خارج شــد و دیگــر هیچ وقت 

بازنگشت.
برادر ســبحان، که او را «شــاهرخ» نیز مى نامند در 
خصوص روز گم شــدن برادرش گفت: «برادرم آن 
روز که مصادف با روز تولدش نیز بــود از خانه خارج 

شــد، او به ما نگفت که کجا مى رود اما از آنجایى که 
در روزهاى پیش از گم شدنش براى پیدا کردن شغل 
از خانه خارج مى شد حدس مى زدیم که به دنبال کار 

رفته است.»
وى در ادامه بیــان کرد: «ابتدا خودمــان به دنبال او 
گشتیم اما زمانى که به نتیجه نرسیدیم از پلیس کمک 
خواستیم با وجود این تاکنون هیچ نشانه اى از برادرم 
پیدا نکردیم.» برادر شاهرخ در بخش دیگر از سخنان 
خود به تحصیالت وى اشــاره کرد و گفت: «شاهرخ 
دانشجوى ترم آخر حقوق بود و همواره به درس فکر 
مى کرد اما گاهى اوقات به علت بیکارى تحت فشار 

قرار مى گرفت و در خود فرو مى رفت.»
وى در خصوص وضعیت پدر و مادر خود نیز گفت: «از 
آنجایى که ما سه برادر هستیم و یکى از برادران من نیز 
به علت بیمارى از دنیا رفته است شرایط خوبى ندارند و 

مادرم همواره در انتظار شاهرخ به سر مى برد.» 

زن و مردى مشــکوك در حوالى کالنترى 110 شهدا به 
محض دیدن مأمور پلیس به ســمت او حمله ور شدند اما 

شلیک پلیس به همه چیز خاتمه داد.
سرکالنتر ششم پلیس پایتخت در تشریح این خبر گفت: 
عوامل کالنترى 110 شــهدا هنگام گشــتزنى در سطح 
حوزه استحفاظى به یک پراید با دو نفر سرنشین که در حال 
پرسه زنى بوده مشکوك شــدند و موضوع را مورد بررسى 

قرار دادند.  
سرهنگ سیروس کتابعلى،با اشــاره به اینکه در استعالم 
صورت گرفته از مرکز پیام مشخص شد که خودروى مورد 
نظر داراى سابقه است، بیان کرد: سرنشینان خودرو که یک 
مرد و زن بودند به محض دیدن پلیس از خودرو پیاده شدند و 
قصد فرار کردن داشتند و بى توجه به دستور ایست پلیس به 
سمت مأمور کالنترى حمله ور شدند و قصد درگیرى و خلع 
سالح وى را داشتند. وى افزود: مأمور کالنترى با استفاده از 
قانون به کارگیرى سالح اقدام به شلیک تیر هوایى کرد که 
در ادامه با رسیدن دیگر عوامل کالنترى آنها دستگیر و به 
کالنترى منتقل شدند.  سرهنگ کتابعلى گفت: در بازرسى 
از این افراد مقدار 1/5 گرم مواد مخدر از نوع شیشه با لفافه 
و از خودرو آنها سه عدد پخش خودرو، چهار عدد باند، چهار 

حلقه الستیک و رینگ سرقتى کشف شد. 

زن و مرد مشکوك 
به پلیس حمله کردند

زورگیر سابقه دار و مسلح در خیابان خلیج تهران در حالى دستگیر شد که مسلح به یک 
شاه کش بود.

رئیس کالنترى 179 خلیج فارس در تشــریح این خبر گفت: با توجه به وقوع چندین 
زورگیرى در محدوده استحفاظى این یگان سریعًا طرح انتظامى مقابله با جرائم خشن 

اجرا شد. 
سرگرد حسین عادلى اظهار داشــت: در اجراى این طرح، گشت خودرویى این یگان در 
خیابان خلیج به یک پراید سفید مشکوك شــد که در نهایت آن را متوقف کرد و مورد 

بازرسى قرار داد. 
وى در ادامه بیان کرد: در بازرسى بدنى راننده خودرو یک قبضه سالح شاه کش حاوى 
شش تیر جنگى که به طرز ماهرانه اى روى مچ پاى خود مخفى کرده بود و همچنین یک 

قبضه چاقو و مقدارى دالر و دو عدد عابر بانک بى نام کشف شد. 
سرگرد عادلى با اشاره به اینکه راننده این خودرو از سارقان سابقه دار و زور گیر است، افزود: 
متهم با دستور قضائى جهت تکمیل مراحل تحقیقاتى به پلیس امنیت تحویل داده شد. 

رئیس کالنترى 113 بازار، از دستگیرى چهار زن سارق اجناس مغازه در محدوده بازار 
تهران خبر داد.

 سرهنگ امیر هوشنگ امیرى گفت: در پى شکایت تعدادى از کاسبان مغازه بازار تهران 
و حوالى آن، مبنى بر ســرقت اجناس مغازه آنان، تیمى از عوامل تجسس کالنترى به 
محل هاى سرقت اعزام شد که در تحقیقات میدانى انجام شده مشخص شد که تعدادى 
سارق زن پس از ورود به مغازه هاى شلوغ اقدام به سرقت اجناس از مغازه ها مى کنند و 

در تحیقات میدانى چهره آنان مورد شناسایى قرار گرفت.
وى با اشاره به افزایش تعداد گشت هاى نامحسوس در محدوده بازار افزود: تصویر سارقان 
در اختیار عوامل انتظامى کالنترى گذاشته شد که نهایتاً پس از چند روز مراقبت، سارقان 
مجدداً در محدوده بازار مشاهده شدند و بالفاصله در یک عملیات غافلگیرانه هر چهار 

سارق زن دستگیر شدند.
سرهنگ امیرى در پایان خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده اولیه براى سیر 

مراحل قضائى، تحویل دادسراى ناحیه 34 شدند.

رسیدگى به پرونده این قتل از شامگاه پانزدهم بهمن 95 
به دنبال جنایت در یکى از خیابان هاى ورامین در دستور 
کار پلیس قرار گرفت. شواهد نشان مى داد «سعید» 30 
ساله در درگیرى با رفیق صمیمى اش به نام «حسین» 
کشته شده است. پلیس به بررســى پرداخت و دریافت 
حســین همزمان با جنایت به مکان نامعلومى گریخته 
است.یک هفته از این ماجرا گذشــته بود که پلیس رد 
حسین را در مرز باکو یافت و وى را در یک عملیات ویژه 
دستگیر کرد. حسین به قتل دوســت صمیمى اش به 
دلیل مسائل ناموسى اعتراف کرد و به بازسازى صحنه 

جرم پرداخت.
وى در شــعبه 11 دادگاه کیفرى یک استان تهران به 
ریاست قاضى متین راسخ و با حضور یک مستشار پاى 

میز محاکمه ایستاد حرف هاى تازه اى مطرح کرد.
وى گفت: «دو سال از ازدواجم نگذشته بود که متوجه 
شدم یک مرد ناشناس براى همسرم پیامک ارسال مى 
کند. چند بار گوشى همســرم را بررسى کردم و متوجه 
شدم مرد مزاحم سعید نام دارد. آنجا بود که گمان کردم 
دوست صمیمى ام سعید مزاحم همسرم شده است. بدون 
اینکه سئوالى از همسرم بپرسم به دیدن سعید رفتم . من 
که کنترل اعصابم را از دست داده بودم با چاقویى که در 
جیب داشتم یک ضربه به سینه سعید زدم و فرار کردم. 

من با کمک دوستانم به مرز باکو رفتم و قصد خروج از 
کشور را داشتم که بازداشت شدم.»

وى ادامه داد: «بعد از دســتگیرى بود که با همســرم 
صحبت کردم و فهمیدم دوست صمیمى ام مزاحم تلفنى 

همسرم نبوده است و من اشتباهى سعید را کشته ام.»
وى در حالى که اشک مى ریخت گفت: «من به بیمارى 
اعصاب و روان مبتال هستم و به همین علت هم بدون 
فکر کردن سراغ دوستم رفتم و او را کشتم. من قبًال هم 
یکبار همسرم را با چاقو زخمى کرده بودم. حاال پشیمانم 
و از قضات دادگاه و اولیاى دم تقاضا دارم تا مرا ببخشند.» 
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 

صادر کند.

زورگیر مسلح، « شاه کش» داشتمن اشتباهى سعید را کشته ام بالیى که  4 زن سر بازارى ها آوردند
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 تاکنون که چهار ماه از فعالیت «لوکز» گذشــته، بیش 
از160 هزار نســخه از این برنامه نصب شــده و بیش از 
چهارهزار کاربر در کافه بازار، امتیاز بــاالى 4/6 از 5 را 
به آن داده اند. همچنین بیش از 25 هزار مکان در اقصى 
نقاط ایران توسط کاربران اضافه شده است؛ یعنى به طور 

متوسط روزانه 200 مکان.
نشســت خبرى اپلیکیشــن مکان محور لوکز ظهر روز 
شــنبه 24 تیرماه با حضور جمعى از خبرنگاران در محل 
کافه آى تى برپا شد و در این نشست، عالوه بر ویژگى ها 
و برنامه هاى لوکز، چهار داستان نیز از روند شکل گیرى 

ایده تا توسعه این آپ مکان محور روایت شد.

روایت اول: یعقوب ذاکرى، معلم روستاى 
کش قلمان

در ابتداى این نشســت، «یعقوب ذاکرى»، معلم مقطع 
ابتدایى روستاى «کش قلمان» شهرســتان میناب در 
استان هرمزگان، به عنوان یکى از نخستین کاربران لوکز، 
داستان آشــنایى خود با این برنامه مکان محور ایرانى را 
روایت کرد. ذاکرى که عالوه بر تدریس در این مدرســه 
تک کالسه ابتدایى، نویســنده و محقق هم هست و دو 
کتاب در حیطه آموزشى نیز از او منتشر شده است، گفت: 
«روزى تصمیم گرفتیم که با بچه هاى کالس به گردش 
کنار دریا برویم. در مسیر، مشغول بررسى برنامه هاى کافه 
بازار براى استفاده هاى آتى بودم که به اپلیکیشن موبایلى 
لوکز برخوردم و مجذوب رابط کاربرى مناسب و امکانات 

کاربردى آن شدم.»
این معلم مدرســه ابتدایى، همان زمان به ثبت موقعیت 
دبســتان ابتدایى کش قلمان مى پــردازد و تصاویرى از 
مدرســه و دانش آموزان را هم در اپلیکیشــن بارگذارى 
مى کند. ذاکرى دراین باره توضیح داد: «در آن زمان فکر 
نمى کردم این کار با اســتقبال رو به رو شود، ولى بعدها 
روابط عمومى لوکز با من تماس گرفت و به عنوان یکى از 

ده کاربر نخست لوکز از من قدردانى شد.»
این معلم ابتدایى که ایده ها و فعالیت  گسترده اى هم در 
زمینه فناورى اطالعــات دارد، افزود: «لوکز را برنامه اى 
بســیار کاربردى مى دانم. مثًال خود من اکنون به تهران 
آمده ام و آشــنایى با مکان هاى تهران ندارم. بنابراین از 

لوکز براى آشــنایى با اماکن دیدنى یا پیدا کردن نشانى 
مکان هاى مختلف استفاده کردم.»

روایت دوم: پین تاپین، از اقامت تا اکتشاف
«آذرنوش ضیایى»، مدیر کمپین ســامانه رزرو آنالین 
هتل «پین تاپین»، سخنران دوم این نشست خبرى بود 
که به تشریح دالیل و ویژگى هاى همکارى پین تا پین و 

لوکز پرداخت.
ضیایى گفت: «مشــتریان بســیارى خواهان دریافت 
اطالعات تکمیلى در مورد هتل هاى شهرهاى مختلف 
ایران بودند. مثًال مى خواســتند بدانند که کدام  هتل ها 
به بازار اصلى شهر نزدیک تر هســتند. ما در بسیارى از 
شــهرها چنین اطالعاتى را در اختیار نداشتیم، بنابراین 
به همکارى با سرویسى که این سئوال ها را جواب بدهد، 
فکر مى کردیم. در این رابطه اپلیکیشــن هاى موجود را 
بررسى کردیم که جوابگوى نیاز ما نبود. یک اپلیکیشن 
فقط اطالعات مربوط به تهران را داشت و یک اپ دیگر 
دسته بندى هاى محدود و ناقص. وقتى با لوکز آشنا شدیم، 
به توانایى هاى این برنامه پى بردیم و خیلى زود بر ســر 

همکارى به توافق رسیدیم.»
به گفته وى، هم اکنون از درون اپلیکیشن لوکز، به راحتى 
مى توان به جستجوى هتل در هر شهر ایران پرداخت و 
پس از انتخاب، با لکس یک دکمه و اتصال به پین تا پین، 

رزرو هتل را انجام داد.

روایت ســوم: خیریه مهربانه، مهربانى 
بى فاصله

همکارى بعدى لوکز با پلتفرم تأمین مالى جمعى مهربانه 
که روى پروژه هاى خیریه تمرکز دارد، شکل گرفته است. 
این وبسایت خیریه که در دو ســال گذشته موفق شده 
است بیش از 750 میلیون تومان کمک براى پروژه هاى 
خیریه در سرتاسر ایران جمع آورى کند، ابتدا با همکارى 
لوکز، کمپینى براى تأمین مالى یک دستگاه کپى براى 
مدرسه ابتدایى کش قلمان راه اندازى کرد و با کمک 70 
خّیر، توانست این آرزوى دیرینه اهالى این روستا و معلم 
سختکوش شان را برآورده کند که در روز نشست خبرى، 

این دستگاه کپى به معلم مدرسه تحویل داده شد.
یک دســته بندى هم در لوکز براى جستجو و کمک به 

خیریه ها بر اساس مکان افزوده شده که حاصل همکارى 
این اپلیکیشن مکان محور با مهربانه است.

روایت چهارم: از میالد تا بالیدن ایده
روایتگر چهارم این نشســت خبرى، «میــالد نورى«، 
بنیانگذار لوکز بود. او ابتدا به بیان پیشــینه هاى فعالیت  
خود و به تاریخچه لوکز پرداخت و گفت: «درسال 88 یک 
سایت نیازمندى ها با تبلیغات مبتنى بر متن ایجاد کردم 
و در سال 90 با گسترش استفاده از نقشه ها در وب ، بیش 
از یکصد هزار کســب و کار آگهى دهنده را روى نقشه 
جانمایى کردیم و پس از مدتى موتور جستجوى مستقلى 
ایجاد کردیــم که تبلیغات را روى ســایت هاى مختلف 

جستجو و روى نقشه جانمایى مى کرد.»
 (http://Locs.ir) نورى با بیان اینکه دامنه اینترنتى لوکز
در سال 92 ثبت شده، افزود: «در سال 93 تصمیم گرفتیم 
که همزمان به توسعه اپلیکیشن نیز بپردازیم که سهولت 
استفاده را براى کاربران در پى داشته باشد.» به گفته وى، 
پیاده سازى اپلیکیشن موبایلى لوکز که اطالعات اماکن 
آن به صورت جمع سپارى (Crowd sourcing) تکمیل 

مى شود، هشت ماه طول کشیده است.
نــورى گفت: « اپلیکیشــن 
لوکز قبل از انتشــار رسمى، 
موفق شــد در جشنواره وب و 
موبایل ایران در سال 95، در 
گروه خود و به انتخاب هیئت 
داوران به عنوان اپلیکیشــن 
برگزیده انتخاب شود و سپس 
در 20 روز، یعنى از 11 اسفند 
95 تا اول فروردین 96 تعداد 
20 هزار کاربر، لوکز را نصب 
کردند. در همان فروردین ماه 
مسابقه اى بین کاربران برگزار 
و در 30 روز 15 هزار مکان در 
تمامى شهرها به لوکز اضافه 

شد.»
وى مزایاى لوکز نســبت به 
نمونه هاى موجود خارجى را 
فارســى بودن، پوشش دادن 
تمام شــهرهاى ایران و کلیه 
گروه هاى مــورد نیاز کاربران 
ذکر کرد و افزود: «اپلیکیشن 
با بیش از 160هــزار کاربر، 
وبسایت و ربات تلگرام لوکز 
با بیش از 300 هــزار کاربر، 
امکاناتى است که به صورت 

یکپارچه در هــر زمان و هر مکان در اختیــار کاربران ما 
قرار دارد.»

بنیانگــذار لوکز با موفقیــت آمیز خوانــدن همکارى  با 
پین تاپین و مهربانه و با بیان اینکه لوکز پلتفرمى اســت 
که قابلیت تعریف و تجمیع هرگونه خدمت مکان محور 
را دارد از آغاز همکارى مشابهى در زمینه آموزشگاه ها با 
وبسایت «استادسالم» خبر داد. وى همچنین از همکارى 
با سایر سرویس ها و استارت اپ هاى مرتبط استقبال کرد.

نورى همچنین گفت که از هفته جارى و همزمان با برپایى 
نمایشــگاه «الکامپ»، جانمایى تمامى غرفه هاى این 
نمایشگاه با امکان درج برچسب و خدمات متنوع در لوکز 
مشخص مى شــود. همچنین اخبار نمایشگاه نیز در این 

اپلیکیشن به نمایش در خواهد آمد.

درباره لوکز
حتمًا براى شــما هم اتفــاق افتاده که در شــهر دنبال 
نزدیک ترین دکه روزنامه فروشى، جایگاه سوخت یا جایى 
براى تفریح باشید یا براى یک قرار دنبال یک کافه خوب یا 
رستورانى خاص بگردید. همه ما دوست داریم که شهرمان 
را به مسافران بهتر معرفى کنیم یا به عنوان صاحب یک 
 (Locs) مکان خاص آن را به دیگران معرفى کنیم. لوکز
با دسته بندى هاى متنوع این کار را راحت تر کرده است. 

با استفاده از لوکز مى توانیم:
- در توســعه و به روز نگهدارى اطالعات کسب و کار و 

شهرمان نقش داشته باشیم. 
- به گروه هایى بپیوندیم که دوست دارند به کشف اماکن 

جدید بپردازند. 
- بدون نگاه تبلیغاتى، امتیاز و نظر بقیه را راجع به اماکن 

مختلف بفهمیم.
- بــه ثبت مکان هــاى جدید 

بپردازیم. 
- راجع به مکان هاى ثبت شده 
نظر، امتیاز و عکس بگذاریم تا 

بقیه افراد نیز نظر ما را بدانند. 
- امکان گــزارش مکان هاى 
ثبت شــده براى اصــالح و به 
روز رسانى اطالعات را داشته 

باشیم. 
- به مشــاهده لیســت اماکن 
نزدیک بر اساس گروه بندى هاى 

مختلف بپردازیم. 
- فاصله تا هــر مکان دلخواه را 

بدانیم.
- مسیریابى به  صورت پیاده یا 
ماشین براى رسیدن مکان مورد 

نظر را بر روى نقشه ببینیم.
- آدرس، شماره تماس و تصاویر 
هر مکان را به همــراه نظرات 

کاربران متوجه شویم. 
در لوکــز مى تــوان هــزاران 
مکان کاربردى شــامل لیست 
رســتوران ها و کافى شــاپ ها، 
قنادى ها، باشگاه هاى ورزشى، 
مهد هاى کودك ، بانک ها، پمپ بنزیــن و جایگاه هاى 
سوخت، آبمیوه و بســتنى فروشى، اماکن تفریحى شامل 
تاالب ها و دریاچه ها و غارها و آبشارها، شهربازى ها، پارك 
جنگلى ها، باشــگاه هاى تیراندازى و مکان هاى بى شمار 

دیگرى را کشف کرد.
لوکز را مى توانیــد از آدرس http://locs.ir دریافت کنید. 
http://t.me/ همچنین ر بــات تلگرامى لوکــز از آدرس

locsRobot در دسترس است.

لوکزلوکز؛ اپلیکیشن مکان محور

اپلیکیشن لوکز قبل از 
انتشار رسمى، موفق 

شد در جشنواره وب و 
موبایل ایران در 

سال 95، در گروه خود 
و به انتخاب هیئت 
داوران به عنوان 

اپلیکیشن برگزیده 
انتخاب شود و 

سپس در 20 روز، 
یعنى از 11 اسفند 95 

تا اول فروردین 96 
تعداد 20 هزار کاربر، 

لوکز را نصب 
کردند

رامین مشکاه

طى چند ماه آینده روباتى وارد بازار بریتانیا مى شــود که 
وظیفه آن کار در پروژه هاى ســاختمانى و روى هم قرار 
دادن آجرهاست اما با یک تفاوت عمده: این روبات 500 
برابر سریع تر از انسان کار مى کند. این روبات توسط یک 
شرکت آمریکایى طراحى شده و بیانگر توسعه اتوماسیون 
در امر ساخت وساز و در نتیجه بى کار شدن انسان هاست.

با «سام» آشنا شوید. سام یا SAM نام اختصارى روبات 
جدید یک شرکت آمریکایى با نام کامل «میسون نیمه 
 Construction خودکار» اســت. شــرکت آمریکایى
Robotics در شــهر نیویورك قرار دارد. روبات طراحى 
شده آنها یعنى سام قادر اســت روزانه سه هزار آجر روى 

هم قرار دهد و تا چند ماه آینده وارد انگلستان مى شود.
سام مى تواند 500 برابر سریع تر از انســان ها کار کند و 
میزان تفاوتى که در هزینه هاى نیروى کار ایجاد مى کند 
بسیار قابل توجه اســت. به گزارش Zero Hedge، سه 
هزار آجر یعنى هزینه اى معادل 4/5 سنت براى هر آجر. 
با درنظر گرفتن اینکه حداقل دستمزد یک کارگر 15 دالر 
در ساعت است و یک کارگر به طور متوسط 500 آجر کار 
مى گذارد هزینه شرکت ساختمانى براى هر آجر 32 سنت 
مى شود و این یعنى هفت برابر هزینه یک روبات خودکار.

اما نکته مهم آن است که ســام نمى تواند به تنهایى کار 
کند. حتماً باید کســى کنار این روبات باشــد تا آجرها را 
داخل تسمه نقاله قرار دهد. بعد از آن، آجرها توسط بازوى 
روباتیک سام برداشته مى شود، با مالت مخلوط مى شود 
و روى دیوار قرار مى گیرد. سپس، به یک کارگر دیگر نیاز 

است تا مالت هاى اضافى را از اطراف آجر پاك کند.

روبات هاى کارگر
این نوع اســتفاده از فناورى در صنایع مختلف و به ویژه 
صنعت ساخت وساز در حال ظهور است و با توجه به اینکه 
میزان تقاضا براى خدمات ساختمانى رو به افزایش است 
بسیارى از شرکت ها به این سمت کشیده خواهند شد. در 
حال حاضر، سام در چندین منطقه از آمریکا به کار گرفته 
شــده و ورود آن به انگلســتان بیان گر این موضوع است 
که سایر کشورها نیز متوجه اهمیت استفاده از روبات ها 
و فناورى هاى روز در صنایع خود شده اند. البته با درنظر 
گرفتن تهدیدى که از سوى روبات ها متوجه نیروهاى کار 
انسانى اســت مقاومت هایى در برابر گسترش روزافزون 
اتوماسیون صورت مى گیرد ولى در آینده اى نه چندان دور 
کمتر شرکتى پیدا خواهد شد که از روبات ها استفاده نکند.

500 برابر سریع تر از انسان

SDN، NFV و VNF، جزو ابتدایى ترین اصطالحات در 
صنعت شبکه هستند که در سال هاى اخیر ظهور کرده  و 

به دایره لغات صنعت مذکور اضافه شده اند.
شبکه نرم افزارمحور یا SDN، مجازى سازى عملکرد 
 ،VNF و توابع مجازى شبکه مربوطه یا NFV شبکه یا
روندهاى مهمى هستند، اما «آندره کایندنس»، تحلیلگر 
«فورســتر»، مى گوید: «اصطالحــات مبهم از جانب 
فروشندگان، بازار را براى کاربران نهایى که نسل بعدى 
فناورى شبکه را ارزیابى مى کنند، کمى پیچیده مى کند. 
تعداد کمى از متخصصان این کلمات اختصارى جدید را 
متوجه مى شوند و این سردرگمى باعث سرمایه گذارى 

ضعیف در این بخش از شبکه شده است.»
اختالف بین SDN، NFV و VNF در تعاریفى است که 
از این کلمات ارائه مى شود. شبکه نرم افزارمحور، ایده 
جداسازى صفحه کنترل یک شبکه از صفحه داده است 

که به ترافیک شبکه منتقل مى شود.
هدف این تقسیم بندى، ایجاد شبکه اى است که در مرکز 

کنترل شود و قابل برنامه ریزى باشد. 
برخــى متخصصیــن از پیاده ســازى SDN در یک 
پلتفرم مدیریت مبتنى بر نرم افزار استفاده مى کنند که 

سخت افزار شبکه کاال را کنترل مى کند.
ســایر روش ها از یک ســخت افزار یکپارچه و روش 
نرم افزارى استفاده مى کنند. این فناورى در مراکز داده 
سازمانى و براى کاربرانى به کار مى رود که نیاز به یک 
شبکه دارند تا بتواند به راحتى با نیازهاى کسب وکار و 

معمارى هاى سنتى شبکه تطبیق داده شود. 
مجازى سازى عملکرد شــبکه یا NFV در ابتدا توسط 
کنسرسیومى از فروشندگان فعال در بخش مخابرات 
مطرح شد که به دنبال راهى براى کنترل آسان تر بر نحوه 

ارائه خدمات شبکه به مشتریان بودند.
ایده اصلــى NFV، مجازى کردن خدمات شــبکه و 
خالصه کردن آنها براى سخت افزار اختصاصى است. 
NFV معموًال از سرورهاى کاال براى اجراى ورژن هاى 

نرم افزار سرویس هاى شبکه استفاده مى کند. 
گفتنى اســت ســابقًا این ســرویس هاى شــبکه، 

سخت افزارمحور بودند. 
این سرویس هاى نرم افزارمحور، توابع مجازى شبکه 
 NFV نامیده مى شــود و مى توانــد در محیط (VNF)
اجرا شود. نمونه هاى VNFها، مســیریابى، فایروال، 

متعادل سازى بار، شتاب WAN و رمزگذارى است.

NFV و SDN تفاوت بین

دستیار شخصى و هوشــمند آیفون در iOS 10 این 
قابلیت را دارد تا نام افرادى که با شما تماس مى گیرند 
را با صداى خود اعالم کند. این ترفند براى برخى افراد 
بسیار جالب و کاربردى است اما براى کسانى که تمایل 
ندارند دیگران از نام افرادى که با آن ها تماس مى گیرند 

مطلع شوند، چندان ترفند مناسبى نیست.
 براى فعال کردن قابلیت مذکور باید:

 • وارد بخش Settings شوید.
 • گزینه Phone را انتخاب کنید.

 • گزینه Announce Calls را انتخاب کنید.
 • در این شــرایط چهــار گزینه قابل 
انتخاب هستند که عملکرد هریک 

به شرح زیر است:

گزینه Always: با انتخاب این گزینه، تحت هر شرایط 
آیفونتان نام تماس گیرنده را بیان مى کند.

گزینه Headphones & Car: با انتخاب این گزینه، 
نام تماس گیرنده فقط در شــرایطى کــه از هدفون 
استفاده کنید یا در خودرو باشــید توسط آیفون بیان 

مى شود.
گزینه Headphones only: با انتخاب این گزینه، 
نام تماس گیرنــده فقط در حین اســتفاده از هدفون 

توسط آیفونتان بیان مى شود.
گزینه Never: بــا انتخاب ایــن گزینه، 

تحــت هیــچ شــرایطى آیفونتان 
نــام تمــاس گیرنــده را بیان 

نمى کند.

اعالم صوتى نام تماس گیرنده توسط آیفون

 کنترل دسترســى به شــبکه، براى کنتــرل امنیت 
دستگاه هایى که به شــبکه متصل هستند، ضرورى 
است. چندین راه براى کنترل دسترسى به شبکه وجود 
دارد که به چند مورد از بهترین راه حل ها اشاره مى شود.
شاید یکى از مســائل و گاه معضالت ســازمان ها و 
مجموعه ها، نداشتن سیاست و برنامه واحد و منسجم 
براى دسترسى هاى اعضا و کارکنان خود باشد که گاه به 

آسیب پذیرى و حتى مخاطره تبدیل مى شود.
کنترل دسترسى به شــبکه (ان.اِى.سى) به شرکت ها 
و ســازمان ها کمک مى کند تا براى کنترل دسترسى 
دستگاه ها و کاربر به شبکه ها، سیاست هایى مناسب و 
خاص را دنبال کنند. ان.اى.سى مى تواند سیاست هایى 
را براى منابع، نقش، دســتگاه، دسترســى مبتنى بر 
موقعیت وضع کنــد و در عین حال با سیاســت هاى 

مدیریت امنیت و پچ مطابقت ایجاد کند.
اهمیت ان.اِى.سى در آن است که باعث مى شود هرج 
و مرج هاى اتصاالت داخل و خارج از سازمان کمتر شود 
و کارکنان، مشتریان، مشاوران، پیمانکاران و مهمانان 

به شکلى منظم از دسترسى به شبکه بهره مند شوند.
از جملــه ایــن راه حل ها مى تــوان بــه «ایمپالس 
سیف کانکت» اشــاره کرد که امکان کشف خودکار 
دستگاه را فراهم مى ســازد و از 250 تا 25000 نقطه 

نهایى را پشتیبانى مى کند.
این شــرکت، ابتدا کار خود را با آمــوزش آغاز کرد اما 
اکنــون فعالیت خود را تــا دولــت و بازارهاى بزرگ 

گسترش داده است.
«اکستریم کنترل» یکى دیگر از این راه حل هاست که 
در زمینه خدمات آموزشى، سرگرمى، میهمان نوازى، 
بهداشــت و درمان فعالیت مى کند و مى تواند مقیاس 

خود را به 200هزار نقطه نهایى برساند.
این راه حل، براى خودکارســازى دسترسى بر اساس 
موارد اســتفاده، یک معمارى مبتنى بر قاعده فراهم 

مى سازد.
یکى دیگر از این راه حل ها، «پالس پالیســى سکیور» 
است که تا 50هزار کاربر همزمان را در محیط هاى چند 
فروشنده پشتیبانى مى کند. این ابزار، گزینه هاى استقرار 

اتوماتیک و هوش تهدید ارائه مى دهد.
« Cisco Identity Services Engine » نیــز 
تا500هزار جلسه همزمان را پشتیبانى مى کند و 1/5 
میلیون نقطه نهایى را نیز پوشش مى دهد. این راه حل، 
موتورهاى هوشمند سازگار، تشخیص و پاسخ خودکار 

و یادگیرى ماشینى ارائه مى دهد.
« InfoExpress CyberGatekeeper» راه حــل 
دیگرى است که دستگاه هاى کشف و ممیزى را پیش از 
دسترسى به شبکه، خودکار مى کند و کار خود را در زمینه 
آموزشى شروع کرده است. با اســتفاده از این راه حل، 
مى توان 100هزار کاربر در 200 کامپیوتر را پوشش داد.
« Auconet BICS» عالوه بر کنترل دسترســى به 
شبکه، نظارت بر شــبکه، مدیریت ارزیابى و...  را نیز 

انجام مى دهد.

بهترین راه حل هاى کنترل دسترسى به شبکه

 World of Warships Blitz از واقعــى ترین 

و محبوب ترین بازى هاى جنگ کشــتى ها 
 Wargaming از اســتودیوى بازى ســازى
Group براى اندروید اســت که هفته گذشته 

به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شــد 
و در کمتر از 72 ســاعت بیش از پنج هزار بار 
توسط کاربران اندرویدى سراسر جهان دریافت 
شد. این بازى در اصل نســخه موبایلى بازى 
 World محبوب و فوق العاده کامپیوتر با اسم
of Warships است که جنگ دریایى و جهانى 

 World دوم را روایت مى کند! بازى استراتژى
of Warships Blitz به شــما امکان انتخاب 

از بین چهار کالس مختلف و همچنین تعداد 
بسیار زیادى کشــتى هاى قدیمى  و معروف 

را مى دهد و شــما به عنوان یک بازیکن قادر 
هستید از میان آنها به دلخواه انتخاب بکنید! 
براى پیــروزى در مبارزات مــى توانید روش 
هاى مختلفى را اتخاذ کنید، از کشــتى هاى 
معروف موجود مى توان به کشتى «یاماتو» و 
ناو هواپیمابر «میدوى» اشاره کرد! دیگر کشتى 
هاى معروف موجود، کشــتى «واراسپایت» 
کشور انگلســتان، «تریپیتز» کشور آلمان و 
«آرورا» شوروى سابق هســتند! بیش از 80 
کشتى در بازى وجود دارند که کم کم مى توانید 
آنها را یکى پس از دیگرى باز کنید! اگر از عالقه 
مندان به بازى هاى اکشن و نبرد دریایى هستید 
 World of Warships Blitz پیشنهاد مى کنیم

را از دست ندهید! 

بازى  اکشن محبوب  نبرد ناوها 
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شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور تامین نیروي انسانی مورد نیاز واحدهاي بهره برداري (نوبتکاري) خود از بین فارغ التحصیالن مرد واجد 
شرایط مطابق جدول زیر ازطریق برگزاري آزمون کتبی ، مصاحبه حضوري ، گزینش وطب کار درچهارچوب قانون کار وتامین اجتماعی تحت 

پوشش پیمانکار شخص ثالث دعوت به همکاري می نماید .

گرایشرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
کلیه گرایش هامهندسی شیمیکارشناسی
کلیه گرایش هامهندسی مکانیککارشناسی
کلیه گرایش هامهندسی برقکارشناسی
سخت افزار ، نرم افزار-فناوري اطالعاتمهندسی کامپیوترکارشناسی
کلیه گرایش هامهندسی نفتکارشناسى

شرایط عمومی داوطلبان :
1- تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران

2- التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
3- متدین به دین مبین اسالم ویا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

4- داشتن تندرستی وتوانایی کامل جسمانی و روانشناختی ونداشتن کوررنگی به تائید طب کاربهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان
5- عدم تعهدخدمت در دستگاههاي دولتی وغیردولتی

6- داوطلبان نباید بصورت رسمی یاپیمانی دراستخدام واحدهاي تابعه صنعت نفت باشند 
7- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه ویاکارت معافیت دائم غیرپزشکی

8-نداشتن سوءپیشینه کیفري به تائید مراجع ذیصالح وعدم اشتهار به فساد اخالقی واعتیاد به مواد مخدر

شرایط اختصاصی داوطلبان :
1 – داشتن مدرك تحصیلی در رشته هاي مهندسی (شیمی ، مکانیک ، برق،نفت و کامپیوتر )

2- حداقل معدل براي داوطلبان 13 می باشد .
3-حداکثر سن داوطلبان 30 سال که مدت زمان سربازي به آن اضافه می شود .

نحوه ثبت نام :
متقاضیان ثبت نام درآزمون جذب الزم است ازتاریخ 96/05/01 لغایت 96/05/13 به نشانی اینترنتیwww.eorcazmoon.ir مراجعه 

ونسبت به ثبت نام اقدام نمایند .
مدارك مورد نیاز :

1- تکمیل فرم الکترونیکی تقاضاي ثبت نام (در سایت موجود می باشد.)
2- اسکن مدارك تحصیلی منطبق باشرایط آگهی جذب

3- اسکن صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات ، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود) .
4- اسکن پشت و روي کارت ملی

5- اسکن پشت و روي کارت پایان خدمت نظام وظیفه یامعافیت دائم غیرپزشکی

6- اسکن عکس 4×3 جدید (با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام)
7-اسکن کارت ایثارگري (درصورت وجود)

8- پرداخت الکترونیکی مبلغ یکصد وپنجاه (000ر150 ) هزار ریال بابت ثبت نام وشرکت درآزمون کتبی ازطریق سامانه ثبت نام (الزم به  
ذکراست هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی عودت داده نخواهد شد) .

تاریخ آزمون و زمان توزیع کارت ورود به جلسه :
تاریخ آزمون 24/ 96/06 می باشد .

متقاضیان جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون باید درتاریخ 96/06/20 با مراجعه به سایت www.eorcazmoon.ir نسبت به پرینت 
کارت ورود به آزمون اقدام نمایند .

مکان برگزاري آزمون دانشگاه اصفهان بوده ومحل دقیق آزمون براي هرفرد درکارت ورود به جلسه قیدخواهد شد .

مواد آزمون :
مواد آزمونعنوان رشته
1- ادبیات فارسی 2-  زبان انگلیسی3-  معارف اسالمی 4-  اطالعات رایانه 5-  هوش واستعداددروس عمومی

دروس تخصصی مهندسی 
شیمی

1-  ریاضی 2- فیزیک3- شیمی 4-  ترمودینامیک 5- مکانیک سیاالت 6-  انتقال حرارت
 وانتقال جرم

دروس تخصصی مهندسی 
مکانیک

1-ریاضی 2-فیزیک 3- استاتیک 4- مقاومت مصالح 5- مکانیک سیاالت 6- ترمودینامیک و
 انتقال حرارت

دروس تخصصی مهندسی برق
1–  ریاضی2-فیزیک 3-مدارهاي الکتریکی(مدار1 و مدار2)  4- الکترونیک(آنالوگ ، دیجیتال و 

الکترونیک صنعتی ) 5- کنترل (کنترل خطی ، کنترل صنعتی ) 6- قدرت (بررسی سیستم هاي قدرت 
یک ، ماشین هاي الکتریکی2 و 1)

دروس تخصصی مهندسی 
کامپیوتر

1-  ریاضی2- فیزیک 3-معماري کامپیوتر ومدار منطقی 4- شبکه هاي کامپیوتري5- ساختمان 
داده والگوریتم6 - سیستم عامل

دروس مورد آزمون مانند دروس تخصصى مهندسى شیمى استدروس تخصصی مهندسی نفت
تبصره : اقلیت هاي مذهبی ازپاسخگویی به سئواالت معارف اسالمی معاف بوده وامتیاز آن درسایر مواد آزمون عمومی توزیع خواهد شد .

تذکرات بسیار مهم :
1- داوطلبان براى آگاهی ازهمه مراحل جذب ،آزمون و تاریخ مراحل فوق به صورت مستمر به سایت www.eorcazmoon.ir مراجعه نمایند .
2- درهرمرحله ازجذب چنانچه محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی باشد ، ازانجام مراحل بعدي محروم 

می شود و هزینه ثبت نام مسترد نخواهد شد
3- به مدارك ناقص یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4- به مدارك تحصیلی باالتر از مدارك مندرج دراطالعیه ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5-با توجه به اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است امکان انتقال جذب شدگان به سایر واحدهاي نفتی دیگر 

و یا ارگانهاي دولتی یا تبدیل وضعیت آنان از قراردادي به رسمی وجود ندارد .
6- شرکت تعهدي درقبال اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت .

7- سرویس دهی وایاب وذهاب پذیرفته شدگان درمحدوده فعلی سرویس هاي ایاب وذهاب شرکت می باشد .

آگهی جذب نیروي انسانی شرکت پاالیش نفت اصفهان (سهامی عام)

روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان

ھا ن  ت ا ش  ر پاال ی عام)  ھا )

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تجارى و صنعتى
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دولت محلى ایالت کاتالونیا که با تغییــر چند عضو، براى تالش در 
جهت برگزارى یک همه پرسى استقالل طلبى در این ایالت یکدست 
شد، محرمانه نگه داشتن کامل تصمیمات خود را، با هدف اجتناب 

از برخورد زودهنگام قضائى با آنها، در دستور کار قرار داده است.
دولت کاتالونیا که پیش از این، خبر از خرید صندوق رأى براى همه 
پرسى مذکور داده بود، اعالم کرده است این مهم در نشست دولت 
محلى به بحث و بررسى گذاشته شده اما هیچ اشاره اى به جزئیات 

آن نکرده است. 
بر این اساس، اطالعات در مورد خریدارى شــدن این صندوق ها 

تنها زمانى منتشر خواهد شد که عملیات مربوطه نهایى شده باشد.
ســخنگوى دولت محلى ایالت کاتالونیا دلیل این تمهید جدید را در 
«فشار همه جانبه دولت مرکزى اســپانیا با توسل به ابزارهاى غیر 

متعارف» علیه ایالتش توصیف نمود. 
مسئولیت همه پرسى استقالل طلبى ایالت کاتالونیا که جدایى طلبان 
قصد دارند آن را در اول اکتبر(نهم مهر) امسال برگزار کنند، به عهده 
«اوریول جونکراس» رئیس حزب چــپ جمهوریخواه این ایالت و 

نایب رئیس این ایالت گذاشته شده است. 
وى براى پذیرش مسئولیت هماهنگى و مدیریت مقدمات همه پرسى 
مذکور خواستار یک دست شدن دولت محلى ایالت کاتالونیا شده بود، 
که این خواسته در روزهاى اخیر توسط رئیس ایالت اجابت شد و چند 
نفر از اعضاى دولت محلى که به روند همه پرسى مردد بودند، از پست 

هایشان کنار گذاشته شدند. 
دولت مرکزى اســپانیا نیز در نظــر دارد به محــض اینکه اوریول 
جونکراس یک اقدام عملى در راســتاى برگزارى همه پرسى، که 
دولت اسپانیا آن را غیر قانونى مى داند، انجام دهد، خوستار انفصال 

وى از خدمت شود. 
بر اســاس گزارش منابع مطلع، دولت مرکزى کامًال اطمینان دارد 

که دادگاه قانون اساسى اســپانیا فوراً درخواست انفصال از خدمت 
جونکراس را خواهد پذیرفت و بدین صورت بر فعالیت سیاسى وى 

پایان گذاشته خواهد شد. 
جدایى طلبان ایالت کاتالونیا سه سال پیش هم تالش مشابهى انجام 
دادند که البته ناکام ماند. در آن زمان «آرتور َمس» رئیس وقت ایالت 
کاتالونیا خبر از برگزارى همه پرســى اســتقالل طلبى در 9 نوامبر 
2014 داد، اما اقدام دولت مرکزى اسپانیا سبب لغو این فرآیند توسط 
دادگاه قانون اساسى اسپانیا شد و نهایتًا در تاریخ مذکور فرآیند کامًال 
بى خاصیتى تحت عنوان «روند مشــورتى» برگزار شد. تشکیالت 
دولت محلى کاتالونیا تالش کرد نظر به منع قانون هیچ دخالتى در 

آن نداشته باشد.
با وجود این، اخیراً پرونده رســیدگى به برگــزارى فرآیند مذکور به 
حکم انفصال از خدمت «آرتور مس» و سه تن از همکاران سابقش 

منجر شد. 
موضوع به همینجا ختم نشده و حال دیوان محاسبات اسپانیا هم در 
حال بررسى احتمال حیف و میل اموال و منابع عمومى از سوى رئیس 

وقت ایالت کاتالونیا در پروسه مذکور مى باشد. 
این دیوان هنوز حکم خود در این باره نهایى نکرده، اما مبلغى را که 
براى مطالبه از شخص آرتور مس در دست بررسى دارد، پنج میلیون 

یورو است.
دولت مرکزى از سوى دیگر اعالم کرده که پلیس و نیروهاى امنیتى، 
تابع قانون هستند و باید مانع از برگزارى همه پرسى  شوند اما مسئول 
جدید امور داخلى دولت محلى ایالت کاتالونیا گفته اســت که پلیس 
این ایالت مثل همیشه قانون را اجرا و اعمال خواهد کرد و اجازه مى 

دهد رأى گیرى روز همه پرسى با آزادى و امنیت تمام برگزار شود. 
وى افزود: پلیس محلى این ایالت دستورهاى مربوط را در باره همه 

پرسى اول اکتبر از مرکز تحت نظر او دریافت خواهد کرد. 

پنهان کارى دولت کاتالونیا براى رسیدن به اهداف خود

کاخ سفید در بیانیه اى اعالم کرد، رئیس جمهور آمریکا 
روز سه شنبه 25 ژوئیه (سوم مرداد) در کاخ سفید میزبان 

نخست وزیر لبنان خواهد بود.
کاخ ســفید در این بیانیه اعالم کرد: «دونالد ترامپ»، 

رئیس جمهور آمریکا و «سعد حریرى»، نخست وزیر 
لبنان در این دیدار درباره مسائل مربوط به نگرانى هاى 
مشــترك از جمله مبارزه با تروریسم، اقتصاد و مسئله 

پناهجویان مذاکره خواهند کرد.

کاخ سفید میزبان نخست وزیر لبنان

«رام نات کوویند» با کســب بیش از دو ســوم از آراء 
پارلمان هند به مقام ریاســت جمهورى رسید. وى 25 
ژوئیه (3 مرداد) به عنــوان چهاردهمین رئیس جمهور 

هند سوگند مى خورد.
رام نات کوویند به پایین ترین طبقه اجتماعى هند تعلق 

دارد.

«رام نات کوویند» رئیس جمهور هند شد

روســیه در نظر دارد تا زمینه عضویت کشورهاى درحال 
توسعه آسیایى و آفریقایى را در شوراى امنیت سازمان ملل 
فراهم کند. «والدیمیر سافرونف»، معاون نماینده دائم 
روسیه در سازمان ملل با اشاره به الزمه اصالحات شوراى 
امنیت گفت: کشورهاى در حال توسعه آسیایى و آفریقایى 
باید از اولین کشورهایى باشند که در زمره اعضاى در حال 

گسترش شوراى امنیت قرار گیرند.
وى افزود:مطمئن هستم که این دولت ها از توان بالقوه 
کافى در راستاى ایفاى سهمى بسزا در روند تأمین صلح و 
امنیت بین المللى برخوردارند. این مقام روس خاطرنشان 
کرد: از همه مهمتر این امر باعث مى شود که تصمیمات 

آینده شوراى امنیت سنجیده و آزموده شده، اتخاذ شوند.

کشورهاى درحال توسعه به شوراى امنیت مى روند

در پى تشدید تنش  میان برلین و آنکارا، وزیر امور خارجه 
آلمان با بیان اینکه شــهروندان تــرك مقیم آلمان در 
فضاى تنش  آلود با آنکارا از ســوى برلین مورد هدف 

قرار نخواهد گرفت گفت: آلمان در کنار 
سه میلیون شهروند ترك که در این 

کشــور زندگى مى کنند، ایستاده 
است.

«زیگمار گابریــل»، وزیر امور 
خارجه آلمان در یک نامه 

سرگشــاده در یک روزنامه آلمانى با ارائه تضمین هاى 
الزم مبنى بر اینکه آلمان هیچ تفاوتى میان شهروندان 
ترك خود با دیگر شهروندان قائل نخواهد شد، گفت: ما 
باید از شهروندانمان دفاع کنیم. در روابط دشوار سیاسى 
میان آلمان و ترکیه یک مسئله کامًال مشخص است و 
آن شمایید. بدون توجه به اینکه پاسپورت آلمانى دارید 
یا نه، شماهایى که با ریشــه هاى ترکیه اى در آلمان 

زندگى مى کنید به اینجا متعلق هستید.
وى ادامه داد: ما همواره براى داشتن روابط خوب 

با ترکیه تالش کرده ایم؛ زیرا مى دانیم این روابط براى 
شما (ترك هاى آلمان) مهم است.

رئیس اطالعات داخلى آلمــان اعالم کرد: آژانس هاى 
اطالعاتى ترکیه عملیات نفوذ را در آلمان شــروع کرده 
در این عملیــات مخالفان «رجب طیــب اردوغان»، 
رئیس جمهور ترکیه که در آلمان زندگى مى کنند مورد 

هدف قرار مى گیرند.
این نامه همچنین به زبان اســتانبولى نیز منتشر شده 

است.

دادگاه پاکستان با پایان دادن به روند رسیدگى به پرونده 
فساد مالى «نواز شــریف» معروف به «پانامالیکس» 
اعالم کرد موضوع خلع صالحیت نخست وزیر را بررسى 

خواهد کرد.
دادگاه پاکستان اطمینان داد موضوع بى کفایتى نخست 

وزیر بررسى و نتیجه اعالم خواهد شد.
«اعجاز افضل» قاضى ارشد مسئول رسیدگى به پرونده 
نواز شریف نخست وزیر پاکستان در این زمینه گفت: از 
مواضع خود عقب نشــینى نمى کنیم، نواز شریف طبق 

قانون محاکمه خواهد شد.
این خبر در حالى منتشر مى شود که نواز شریف در یک 
کنفرانس خبرى گفت رأى دادگاه را مى پذیرد اما استعفا 

را نخواهد پذیرفت.
وى افــزود: مخالفان سیاســى تشــنه قــدرت باید تا 
انتخابات ســال 2018 صبر کنند و نمى توانند زودتر از 
این دولت حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف را مجبور 

به کناره گیرى کنند.
برخى رسانه هاى پاکستان از جمله روزنامه «اوصاف» 

اعالم کردند که اگر بى کفایتى نواز شریف در دادگاه ثابت 
شود برادرش «شهباز شریف سروزیر ایالت پنجاب» تا 
یکسال آینده یعنى 2018 و برگزارى انتخابات به عنوان 

نخست وزیر موقت انتخاب خواهد.
حزب مردم،حــزب تحریک انصاف،حــزب جماعت 
اسالمى و ســایر اعضاى اپوزیســیون پاکستان اعالم 
کرده اند با توجه به بررســى هاى کمیته تحقیقات فساد 
مالى و رأى دادگاه، نواز شــریف باید از ســمت خود به 

عنوان نخست وزیر استعفا کند.

هد گرفت گفت: آلمان در کنار 
این  ن شهروند ترك که در

ندگى مى کنند، ایستاده 

 گابریــل»، وزیر امور 
مان در یک نامه 

باید از شهروندانمان دفاع کنیم.
ترکیه یک مسئله آلمان و میان
آنشمایید. بدون توجه به اینک
یا نه، شماهایى که با ریشــه

زندگى مى کنید به اینجا متعلق
وى ادامه داد: ما همواره بر

بررسى عدم کفایت 
«نواز شریف»

 در دادگاه پاکستان

آلمان در کنار 
3 میلیون شهروند ترك 

ایستاده است 

منابع اطالع رســانى وابسته به نظام 
سوریه از حضور «أسماء اسد» در فیلمى 

سینمایى خبر دادند.
به نوشته روزنامه فرامنطقه اى «رأى 
الیوم»، این منابع اعــالم کردند که 
أسماء اسد، همسر «بشار اسد»، رئیس 
جمهورى سوریه در فیلمى سینمایى 
با رویکرد ترغیب جوانان ســوریه که 
تالش مى کند به مسئله پیامدهاى جنگ 

در سوریه بپردازد، ظاهر خواهد شد.
در صفحه رســمى ریاست جمهورى 
سوریه در فیسبوك آمده است، أسماء 
اسد براى صدها کادر مؤسسه امانت 
سوریه در زمینه توســعه سخنرانى 
کرده که قرار است در فیلمى با عنوان 
«سوریه...سرزمینى که قدرتش را از 
ملت مى گیرد» جزئیات این سخنرانى 

نمایش داده شود.
این نخستین بارى است که بانوى اول 
سوریه روى پرده هاى سینما در قالب 
یک کار هنرى ظاهر مى شود. اما حضور 
وى در این فیلم یــک فعالیت هنرى و 
بازیگرى به شــمار نمى آید بلکه این 
فیلم شامل جزئیات دیدارهاى أسماء 

اسد خواهد بود.

نیروهاى نظامى اســترالیا از رؤیت 
یک فروند کشــتى جاسوسى چین 
در آب هاى فراســاحلى این کشور و 
در نزدیکى محــل برگزارى رزمایش 
مشترك بین نیروهاى آمریکا، نیوزیلند 

و استرالیا خبر دادند.
گفته مى شود کشتى اطالعاتى چین 
حین برگزارى رزمایش «تلیســمان 
سابر» در آب هاى فراساحلى شمال 

شرق استرالیا دیده شده است.
این کشــتى وارد آب هاى سرزمینى 
استرالیا نشــده اما به شنا در منطقه 
اقتصادى ویژه این کشــور در دریاى 
مرجان ادامه داده است و دولت کانبرا 
نیز با توجه به حق همه کشــورها به 
آزادى کشــتیرانى در آب هــاى بین 

المللى، اعتراضى به حضور آن ندارد.
گفتنى اســت در رزمایش «تلیسمان 
سابر» که تا اواخر جوالى ادامه دارد، 
بیــش از 30 هزار نیــروى نظامى از 
کشورهاى آمریکا، نیوزیلند و استرالیا 

حضور دارند.

حضور بانوى اول سوریه 
در یک فیلم سینمایى!

اتحادیه اروپــا به دولت چپگراى لهســتان هشــدار داد: یا اصالحــات دادگاه عالى 
این کشــور را بــه حالــت تعلیــق درآورد و یا بــا تحریم هــاى بى ســابقه مواجه 

مى شود.
«فرانــس تیمرمانس»، معاون کمیســیون اروپایى با تشــدید تنش میــان اتحادیه 
اروپا و ورشــو اعالم کرد: بروکســل ممکن اســت اقدامات تنبیهى علیه لهســتان 

در نظر بگیرد.
وى همچنین تهدید کرد: ممکن است حق رأى لهســتان در این نهاد به حالت تعلیق 

در بیاید.
هزاران تن از معترضان در شهرهاى لهستان در اعتراض به اصالحات جنجالى حزب 
قانون و عدالت که به پارلمان اختیارات بیشــترى را براى تعیین قضات و دادگاه عالى 

مى دهد به خیابان ها آمدند.
معاون کمیســیون اروپایى پس از نشســت مقام هاى عالیرتبه در بروکســل، گفت: 
چنین قوانینــى به صورت محسوســى تهدید سیســتماتیک علیه نظــم و مقررات 
در لهســتان را تشــدید مى کند. به صورت کلى چنین طرحى اســتقالل سیســتم 
قضائــى را از بیــن مى بــرد و سیســتم قضائــى را بــه کنتــرل کامــل دولــت 

در مى آورد.
از سوى دیگر وزارت خارجه لهستان با صدور بیانیه اى از موضع اتحادیه اروپا انتقاد کرد 

و آن را بى اساس و غیرقابل توجیه خواند.
«یاروسالو کاچینسکى»، رئیس حزب حاکم لهستان تأکید دارد این اصالحات کامًال 

یک امر داخلى بوده و مربوط به کشور لهستان است.

«بوریس جانسون» که در جریان سفر سه  روزه اش در توکیو به سر مى برد، در کنفرانس 
خبرى مشترك با «فومیو کیشیدا» وزیر خارجه ژاپن گفت: همه ما بایستى فشارهایمان 
را علیه پیونگ یانگ از طریق تحریم و دیپلماسى افزایش دهیم. این اقدام ها باید شامل 
تالش چین براى استفاده از نفوذ خود در این کشور به منظور کشاندن کره شمالى به پاى 

میز مذاکره باشد.
درهمین حال کیشــیدا در این کنفرانس خبرى گفــت: قوانین بین المللــى اکنون با 
چالش هایى مانند توسعه موشکى و اتمى کره شمالى و آنچه در دریاى شرقى و جنوبى 

چین درحال روى دادن است، روبه رو شده است.
وى افزود: من و بوریس جانسون پذیرفته ایم انگلیس و ژاپن براى حفظ جامعه بین المللى 

آزاد باید با یکدیگر همکارى هاى گسترده انجام دهند.
بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس براى توســعه روابط تجارى کشورش با ژاپن در 

دوران پسا برگزیت، به توکیو سفر کرده است.
کره شمالى در هفته هاى گذشته گام بزرگى را در برنامه موشکى خود برداشت و اعالم 

کرد: یک موشک بالستیک بین قاره اى را آزمایش کرده است. 
برخى از کارشناسان معتقدند این موشک قادر است به ایالت هاى آالسکا و هاوایى آمریکا 

و حتى بخش هاى شمال غربى اقیانوس آرام برسد.
وزیر خارجه انگلیس در جریان سفرش به بروکسل براى شرکت در شوراى وزیران امور 
خارجى اتحادیه اروپا گفته بود که کره شمالى بایستى گام هاى جدى را در رابطه با برچیده 

شدن تأسیسات هسته اى اش بردارد تا اتحادیه اروپا با این کشور وارد مذاکره شود.

انگلیس شانه به شانه ژاپن مى ایستد  اتحادیه اروپا، لهستان را تهدید کرد

کشتى اطالعاتى چین 
در محل رزمایش 
«تلیسمان سابر»  
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بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 - اصالحی آئین نامه 
مربوطه امالکی که در سه ماهه اول سال 1396 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده 
و همچنین شــماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت 
آگهی آنها باید تجدید شــود مربوط به بخش 9  و 10 ثبت اصفهان را به شرح 

زیر آگهی می نماید :
الف ) شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف 

منظور گردیده اند .

اول : بخش 9  ثبت اصفهان
1 - ابنیه و امالك واقع در سده لنجان به شماره 73 - اصلی و فرعی هاي ذیل :

2151 فرعى – على سلحشور فرزند دیدارقلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 117,07 مترمربع .

2155 فرعى – اســماعیل مشــایخى فرزند عزت اله نســبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 177,60 مترمربع .

2 - ابنیه و امالك واقع در چمگردان به شماره 103 - اصلی و فرعی ذیل :
2709 فرعى – یوسف بابائیان چم علیشاهى فرزند صفرعلى و رضا بابائیان چم 
علیشاهى فرزند صفرعلى و رقیه بابائیان چم علیشاهى فرزند شکراله بالسویه 

از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173,95 مترمربع .
2714 فرعى – هادى ایمانى چمطاقى فرزند امرعلى نســبت به ششــدانگ 

یکبابخانه به مساحت 135,26 مترمربع .
3 - امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلی و فرعی هاى ذیل :

158 فرعى – هادى احمدیان باغبادرانى فرزند حاجى نســبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 218,99 مربع .

2043 فرعى – مسعود رضوانى باغبادرانى فرزندغالمعلى نسبت به ششدانگ 
یک بابخانه به مساحت 263,09 مترمربع .

2503 فرعى – عفت موســوى هاردنگى فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 103,19 مترمربع .

4 – ابنیه و امالك واقع در مورکان به شماره 165- اصلی و فرعی ذیل :
941 فرعى – سید ناصر اعتضادى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 707,95 مترمربع .
5- امالك واقع در وشمندجان باغبادران به شماره 168- اصلی و فرعى ذیل :

132 فرعى – حسینعلى محمدى آیدغمیشــى فرزند ابنعلى نسبت به 2 سهم 
مشاع از 3 سهم ششدانگ یک درب باغ .

6- امالك واقع در نجف آباد باغبادران به شماره 169- اصلی و فرعى ذیل :
28 فرعى – جعفر ترکى باغبادرانى فرزند محمد رضا نســبت به ششــدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 77,42 مترمربع . 
7- امالك واقع در چم کلبى به شماره 1986- اصلی :

1986 اصلى : صدیقه امیرى باغبادرانى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مشجر به مساحت 3100,78 مترمربع . 

8- امالك واقع در مجاورت ملک آباد به شماره 1987- اصلی :
1987 اصلى : غالمرضا عزیزى ملک آبادى فرزند میرزا نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 144,36 مترمربع . 

دوم : بخش 10  ثبت اصفهان
1 - امالك واقع در چرمهین به شماره 366- اصلی و فرعی ذیل :

465 فرعى – آرش صالحى چرمهینى فرزند ابوالقاســم نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 24,30 مترمربع .

2 - امالك واقع در مریم بیگم چرمهین به شماره 370- اصلی و فرعی هاى 
ذیل :

128 فرعى – بانک کشاورزى به شناسه ملى 10100830184 تابعیت دولت 
جمهورى اســالمى ایران نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 

289,50 مترمربع .
251 فرعى – علــى بخش ابراهیمیــان چرمهینى فرزند عباس نســبت به 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 412,62 مترمربع .
3 - امالك واقع در خشک آبادچرمهین به شماره 371- اصلی و فرعی ذیل :

141 فرعى – نعمت اله انتظاریان چرمهینى فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 394,33 مترمربع .

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســی نسبت به امالك مندرج 
در این آگهی اعتراض داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت به 

آنهایی که تقاضاي ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به 
ردیف ب در مدت 30 روز دادخواست اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت 
، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه 
شده باشد طرف دعوي باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوي ظرف مدت 
مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوي که بعد از انقضاي مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنًا طبق ماده 56 - آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و اعتراض صاحبان امالك 
و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد 
شد. این آگهی نسبت به ردیف( الف )در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به 
ردیف ( ب ) فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف جهان 

چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول :  1396/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :   1396/05/31

م الف:   466      
محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/4/557

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط به 
امالك که در سه ماهه  اول سال 1396  تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین 
شماره هایی که از قلم افتاده آگهی نوبتی آنها منتشر نشده  و یا طبق آراء هیات 

نظارت ثبت  اصفهان آگهی آنها باید تجدید شود به شرح ذیل آگهی می گردد :

ردیف الف)
-امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان

6073- آقــاى حســین عابدینــى فرزنــد حاجــى ششــدانگ یکبابخانه
 بــه مســاحت 122/64 مترمربــع پــالك شــماره 6073 بخــش ســه 

ثبت اصفهان
6073/1- آقاى حسن عابدینى فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

115/86 مترمربع پالك شماره 6073/1 بخش سه ثبت اصفهان
ردیف ب)

-امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان
7350- آقاى حسین قاضى نژاد فرزند رضا پانزده حبه و یک-سوم حبه مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان پالك شماره 7350 بخش سه ثبت اصفهان که 
بموجب رأى شماره 139660302023000096- 96/01/31 هیأت قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى بصورت ششدانگ درآمده و شماره 

7350/1 جهت آن منظور گردیده است.

ردیف ج)
–امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان

9087/4- احمدرضا دهقانى فرزند احمد ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان پالك شــماره 9087/4 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 
93/23 مترمربع با حدود شــماًال دردوقسمت که قســمت اول آن پخى شکل 
اســت به طولهاى 2/90متر و 10/10متر درب و دیواریست به کوچه بن بست 

شرقًا بطول 11/60متر دیواریســت به دیوار پالك 9087/1باقیمانده جنوبًا در 
سه قسمت که قسمت دوم آن غربى اســت به طولهاى 3/70متر و 5/80متر و 
9/32متر دیواریست به دیوار پالك 9087 غرباً به طول 4/05متر دیواریست به 
کوچه. که بموجب راى شماره 139560302023001374- 95/10/30 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف ساختمانهاى فاقد سند رسمى در مالکیت نامبرده 

مستقر گردیده است.
بموجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه چنانچه کسی  نسبت به امالك 
مندرج در این آگهی اعتراضی دارد از تاریخ اولین روز انتشار به شرح ردیف (الف 
)نود روز و نسبت به ردیف ( ب) ســی روز اعتراض خود را کتباً به این واحد ثبتی 
ارسال و ظرف یک ماه دادخواســت واخواهی تقدیم دادگاه صالحه نماید و در 
صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوي اقامه شده باشد معترض باید گواهی 
دادگاه را مشعر به جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات و 
گواهی هاي دعوي مطروحه بعد از وقت مرقوم بال اثر و مطابق ماده 16 و تبصره 

ذیل ماده 17 قانون ثبت عمل خواهد شد ضمناً طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت 
حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود تعیین می گردد و در صورت مجلس قید می 
گردد .همچنین نسبت به ردیف (ج)اشخاصى که به ماهیت ملک معترضند ظرف 
مدت نود روز واشخاصى که به حدود وحقوق ارتفاقى معترضند ظرف مدت 30روز 
ازتاریخ انتشار آگهى مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت اعتراض خودرا کتبا به 
این واحد ثبتى تسلیم نمایند. این آگهی نسبت به ردیف (( الف))و ((ج)) در دو نوبت 
به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ((ب)) در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 

چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/05/31

م الف: 12192 
 امیر حسین صفائى نائینى   رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك  

مرکزى اصفهان/4/653

بموجب ماده 11قانون ثبت اسناد وامالك  وماده 59اصالحی آیین نامه مربوط 
به امالکی که در سه ماهه  اول  ســال1396 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده 
است ومدت اعتراض نســبت به آنها از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 90 
روز مى باشد  مربوط به بخش 16ثبت اصفهان به شرح ذیل آگهی می نماید:

الف: شماره پالك ومشــخصات مالک ونوع ملک ومحل وقوع امالکی  که 
اظهار نامه آنها در ســه ماهه فوق بعد از تنظیم وجهت انتشار آگهی در ردیف 

آگهى منظور گردیده است:  
ابنیه وامالك ومستغالت واقع در  اراضى  مزرعه جز پالك 437 

اصلى 

2171- آقاى غالمرضا  اشــراقى  فرزند  حیدر  به شماره شناسنامه  266 صادره 
از اصفهان  تمامت  پانصد سهم مشــاع از 1442/40  سهم ششدانگ  یک قطعه   
زمین مزروعى  واقع در  صحراى  گز  بخش  16 حوزه ثبتى  شهرستان شاهین شهر 
2797-  آقاى  فضل اله  نجاریان  فرزند  کریم  به شــماره شناســنامه  148 
صادره از  برخوار  ششــدانگ  قطعه  زمین  مزروعى  به مساحت  2407/78  
مترمربع واقع در  صحراى جز  بخش  16  حوزه ثبت شهرستان شاهین شهر  

به موجب ماده 16 قانون  ثبت وماده 86آیین نامه اصالحی قانون ثبت چنانچه 
کسی نسبت به امالك مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ 
انتشــار اولین نوبت ظرف مدت 90 رو زدادخواست واخواهی خود رامستقیما 

به این اداره تسلیم وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده ها 
ي معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ وبه این اداره تسلیم نماید ودر صورتیکه قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه 
شده باشد طرف دعوي باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوي ظرف مدت 
مرقوم تسلیم نماید .اعتراضات یا گواهی طرح دعوي که بعد از انقضاء مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر است ومطابق قسمت اخیر ماده 16 وتبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد .ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوقی 
ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی  صاحبان امالك 

ومجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصر 
ه 2 ماده واحده  قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد 
شد این  آگهی نســبت  به ردیف الف در دونوبت به فاصله 30 روز در روزنامه 

نصف جهان  چاپ اصفهان درج ومنتشر می شود./.
تاریخ انتشارنوبت اول:1396/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/5/31
م الف: 855 

 ناصر صیادى     رئیس اداره ثبت اسناد وامالك
 شاهین شهر/4/750

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1396 مربوط به قسمتى از امالك مهردشت 
بخش 15 ثبت اصفهان، علویجه 1 اصلى دهق 4 اصلى که به موجب ماده 11 
قانون ثبت و ماده 59 اصالحى آئین نامه مربوط به امالکى اســت که در سه 
ماهه اول سال 96 تقاضاى ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال ازقلم افتاده و یا طبق 
آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهى آن تجدید شود و در ردیف الف 90 

روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد.
 آگهى نوبتى ردیف الف: 
بخش 15 ثبت اصفهان 

علویجه یک اصلى 
پالك 4899 فرعى-طیبه میرزائى علویجه فرزندزین العابدین ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 368/52 مترمربع . 

پــالك 4915 فرعــى مجــزى شــده از 4011 فرعــى- فرامــرزداد
خــواه فرزنــد عبدالحســین ششــدانگ یــک بــاب خانه به مســاحت

 297/85 مترمربع. 
پالك 4937 فرعى مجزى شــده از 999فرعى- قاسم زمانى علویجه فرزند 

اسداله ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 96/60مترمربع. 

دهق چهاراصلى
 پالك 4347 فرعى- تقى کاظمى دهقى فرزند احمد و صدیقه زمانى گنهرانى 
فرزند اکبر بالسویه هرکدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

415/38مترمربع. 
پالك4404 فرعى مجزى شده از 139 فرعى- مرتضى جبارى دهقى فرزند 

ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 53/58مترمربع. 

آگهى نوبتى ردیف ب: 
بخش 15ثبت اصفهان 

دهق چهاراصلى 
پالك4319 فرعى مجزى شده از 2061فرعى-على آقایوسفى دهقى فرزند 
رضا و رباب تراشــنده دهقى فرزند صفربالســویه هرکدام سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 175/65مترمربع که درآگهى نوبتى 

قبلى احدى از مالکین ازقلم افتاده بود. 
بموجــب ماده16-قانــون ثبت اســنادوامالك ثبت اســنادوامالك و ماده 
واحد مصوب 1373 چنانچه کســى نســبت به امالك ثبت شده ردیف الف 

ازتاریخ اولین انتشــار ظرف مدت 90روز و همچنین نســبت به امالك ثبت 
شده ردیف ب ســى روز گواهى اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید 
اعتراضات و یا گواهى طرح دعوى مطابق قسمت اخیرماده16-و تبصره ذیل 
ماده17-قانون ثبت رفتار خواهد شد این آگهى نسبت به ردیف الف دردونوبت 
به فاصله سى روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت درروزنامه نصف جهان 

چاپ اصفهان منتشر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول:  1396/05/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/05/31

م الف: 5185 
 ابوالفضل ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت/4/971

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1396 مربوط به ابنیه و امالك واقعات در حوزه ثبتی شهرستان لنجان قسمتی از بخش  9 و 10 ثبت اصفهان

 آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1396 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه  اول سال  1396 اداره ثبت اسناد وامالك شاهین شهر

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال1396 اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالك شاهین 
شهر

آگهی تحدید حدود عمومی ماده 14 قانون ثبت قسمتی از ابنیه و اراضی مربوط  به
الف :بخش 11 حوزه ثبت  شهرستان شاهین شهر 

270 اصلى –ششــدانگ  عرصه  واعیان  امامزاده زین العابدین  واماکن  اطراف  
آن بانضمام  چشــمه سارهاى طرف شرقى  وامالك مشــجر  جلو امامزاده زین 
العابدین  ابن احمد ابن حضرت موســى ابن جعفر به تولیــت  اداره اوقاف وامور 
خیریه  شهرستان شاهین شهر ومیمه واقع در  اراضى  اطراف  روستاى  بیدشک 

بخش  11 حوزه ثبتى  شهرستان شاهین شهر  1396/5/25 
284 اصلى –روستاى کلهرود

2271-  ششدانگ  یکباب  خانه  بنام  حمید جمالى دستجردى  فرزند   عباس به 
شماره شناسنامه  11 صادره از نطنز  واقع در  روستاى  کلهرود   بخش  11 حوزه  

ثبتى شهرستان شاهین شهر1396/5/29 

2272- ششدانگ یکباب  خانه  بنام  غالمرضا  جمالى دستجردى  فرزندعباس  
به ش ش ش24 صادره از نطنز  وخانم  زهرا  جمالى  دســتجردى  فرزند عباس  
به  ش ش 28 صادره از نطنز  هر کدام   نســبت به   یک دانگ  واقع در  روستاى  

کلهرود  در بخش 16 حوزه ثبتى  شهرستان شاهین شهر  1396/5/29
ب:بخش 16حوزه ثبت شهرستان شاهین  شهر 

پالك 437  اصلى ابنیه  و امالك و مستغالت  واقع در  اراضى جز
54-ششــدانگ  یک قطعه ملک  بنــام  ورثه مرحومه  جواهــر اعظمیان فرزند  
حســینعلى  به ش ش201 صادره از شاهین شهر   وورثه حســینعلى اعظمیان  ، 
خانم بیگم اعظمیان جزى  فرزند حســینعلى به ش ش 5874 صادره از شاهین 
شهر  واقع در  صحراى  گز برخوار بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 

96/5/31
 پالك443اصلى  اراضى  مزرعه رحمت آباد  

164-ششدانگ  یک قطعه زمین   مزروعى بنام  خانم عزت شیرجزى  فرزند  على  

به ش ش 7183  وغیره  واقع در  گز  برخوار صحراى  رحمت آباد   بخش  16 حوزه  
ثبتى شهرستان شاهین شهر  1396/6/5

758- ششدانگ  یک قطعه زمین   مزروعى بنام  خانم عزت شیرجزى فرزند  على  
به ش ش 7183  وغیره  واقع در  گز  برخوار صحراى  رحمت آباد   بخش  16 حوزه  

ثبتى شهرستان شاهین شهر  1396/6/5
933/1- ششدانگ  یک قطعه زمین   مزروعى بنام  خانم عزت شیرجزى  فرزند  
على  به ش ش 7183  وغیره  واقع در  گز  برخوار صحراى  رحمت آباد   بخش  16 

حوزه  ثبتى شهرستان شاهین شهر 1396/6/8
1765/1- ششدانگ  یک قطعه زمین   مزروعى بنام  خانم عزت شیرجزى  فرزند  
على  به ش ش 7183  وغیره  واقع در  گز  برخوار صحراى  رحمت آباد   بخش  16 

حوزه  ثبتى شهرستان شاهین شهر  1396/6/8
درروزهاي مقرر فوق الذکر به ترتیب از ساعت 9 صبح شروع وبعمل خواهد آمد 
لذا طبق ماده  14  قانون ثبت امالك  صاحبان امالك ومجاورین پالکهاي فوق 

الذکربه وسیله این  آگهی احضارمی شوند که در تاریخ مقرر در محل وقوع ملک 
حاضر وچنانچه هریک از صاحبان امالك یا نماینــده قانونی آنها هنگام تحدید 
حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شــد واعتراضات مجاورین وصاحبان امالك که 
درموقع تحدید حاضر نباشــند مطابق ماده 20 قانون ثبــت و ماده 86 آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز معترضین 
باید اعتراض خودراکتبی ومســتقیما" به این اداره تسلیم وظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
نمایند درغیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وي می تواند به دادگاه 
مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نمایند 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد 
./.تاریخ انتشــار :1396/5/1 م الف:856  ناصر  صیادى رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك شاهین شهر/4/751



آگهىآگهى 19192992 سال چهاردهمیک شنبه  1 مرداد   ماه   1396

آگهی نوبتی سه ماهه اول 1396 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان ، که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین 
نامه مربوط به امالکی است که در ســه ماهه اول امسال تقاضاي ثبت آن 
پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان 
باید آگهی آن تجدید شود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت 

اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :

بخش 11 ثبت اصفهان
قطعه 2 نجف آباد

پالك 2127- شــرکت تعاونى احیاگــران نوید نجف آباد به شــماره ثبت 
3146-95/7/24 ثبت شرکتهاى استان اصفهان ششدانگ کوچه متروکه 
به مساحت 45/90 متر مربع الحاقى به پالکهاى 405 و409 که با پالکهاى 

مذکور توام شده اند .
قطعه 3 نجف آباد 

    پالك 1183- محمد حسن هنرمندى  نجف آبادي فرزندعباسعلی و زهرا 
نادعلى نجف آبادى فرزند محمد على بالسویه ششدانگ قسمتى از یکباب 

مغازه به مساحت 27/ 9 متر مربع.
قطعه 4 نجف آباد 

پالك 5/880-سید غالمعلى هاشمى فرزند سید رمضان  ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 133/55مترمربع.

پالك 915/49 – عشرت نصیرى فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
233/15 متر مربع .

پالك 915/820 – حسن محمد خانى دوتویى فرزند فتح اله و خدیجه محمد 
خانى دوتویى فرزند میرزا بالســویه ششدانگ یکبابخانه بمساحت 242/18 

متر مربع .
پالك 915/843 – صمصام مرى فرزند اســحق ششدانگ یکدرب مغازه و 

فوقانى مسکونى  بمساحت 52/10 متر مربع .
پالك 933/14 – ابراهیم رســتمى نجف آبادى فرزنــد جعفر قلى و فهیمه 
یوسفان فرزند محسن بالسویه ششدانگ یکبابخانه بمساحت 145/85 متر 

مربع .
قطعه 7 نجف آباد

پالك2251/3 –  زهرا قاسمیان فرزند اسداله ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور  بمساحت 236/83 متر مربع . 

پالك2251/6 –  شریفه محمدى  فرزند لطفعلى ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور  بمساحت 222/72 متر مربع . 

قطعه 8نجف آباد 
پالك 431/21- مجید اسماعیلى فرزند حمید ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

106/40 متر مربع .
پالك 861/1-على - فرزانه  و فریال هر سه امیر نیرومند فرزندان منصورقلى  
طبق قانون ارث على سه دانگ و فرزانه و فریال هرکدام یکدانگ و نیم مشاع 

از  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 1251/65متر مربع.
پالك 862/1-على - فرزانه  و فریال هر سه امیر نیرومند فرزندان منصورقلى  
طبق قانون ارث على سه دانگ و فرزانه و فریال هرکدام یکدانگ و نیم مشاع 

از  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 31706/05 متر مربع.

قطعه 9نجف آباد
پالك 941/1-حسن یعقوبى فرزند محمدعلى ششدانگ یکدرب باغ محصور 

و مشجر  به مساحت 4513/65متر مربع.
پالك 1015 – عصمت شهر آشوب  نجف آبادي فرزند عباسعلى  ششدانگ  

یک قطعه زمین محصور  به مساحت 564/20 متر مربع.
قطعه 10 نجف آباد

پالك 527/30- اســداله ایمانیان  نجف آبادي فرزند محمد ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور به مساحت 143/30متر مربع.

پالك 1948-حسین موحدى فرزند محمد رضا ششدانگ یک قطعه زمین 
غیر محصور به مساحت 168مترمربع.

آگهی ردیف ب
قطعه 3 نجف آباد

پالك 49/6– احســان صادقیان فرزند ابراهیم مالک ششدانگ یک  قطعه 
ملک مشــجر غیر محصور که در اگهى هاى نوبتى قبلى نوع ملک اشتباهًا 
قطعه زمین منتشرشده و نام پدر مســتدعى ثبت اولیه از قلم افتاده است  که 

بایستى تجدید گردد.   
پالك 55/46 مجزى شده از 55/1 – ابوالحسن عباسیان نجف آبادى نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه که در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد 
سند رسمى راى شــماره 14012-95/11/18 صادر شده و مالک مفروزى 
شناخته شده است که در آگهى نوبتى سابق نوع ملک قطعه ملک مشجر غیر 
محصور بوده که اشتباهاً زمین آگهى شده و مساحت آن 24 من بوده که طبق 
راى هیات نظارت شماره 9839-50/9/5 به 11880 متر مربع اصالح گردیده 

و بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 119/4 – محمد محمدى چم حیدرى فرزند عباس ششــدانگ یک 
قطعه ملک غیر محصور و مشجر که در آگهى هاى قبلى نوع ملک اشتباهًا 
زمین آگهى شــده و نام پدر و نام خانوادگى احدى از مستدعیان ثبت از قلم 

افتاده که بایستى تجدید گردد .  
پالك 119/9- محمد محمدى چم حیدرى فرزند عباس ششدانگ یک قطعه 
ملک غیر محصور و مشــجر که در آگهى هاى قبلى نوع ملک اشتباهًا زمین 
آگهى شده و نام پدر و نام خانوادگى احدى از مستدعیان ثبت از قلم افتاده که 

بایستى تجدید گردد .  
پالك 119/10 - محمد محمدى چم حیدرى فرزند عباس و حسن باستانى 
فرزند عبدالمحمد بالسویه ششــدانگ یک قطعه ملک غیر محصور و مشجر 
که در آگهى هاى قبلى نوع ملک اشــتباهًا زمین آگهى شــده و نام پدر و نام 

خانوادگى احدى از مستدعیان ثبت از قلم افتاده که بایستى تجدید گردد .  
پالك 451/2 مجزى شده از 451/1 –  محسن محمد زاده ها فرزند اسداله 
ششدانگ قســمتى از یکدرب باغ که بموجب راى شماره 77/7/28-2488 
هیات حل اختالف شماره دوم ماده 147 سابق بنام نامبرده مفروز شده است 
و در هنگام پذیرش ثبت پالك ثبتى شــماره 463/1 با پالك 451/1 جابجا 
درخواست ثبت شــده است و بموجب راى شــماره 103/24549 -82/2/9 
هیات نظارت استان اصفهان دستور اصالح پالك ثبتى داده شده و در آگهى 
نوبتى سابق شماره پالك ثبتى اشتباهًا ششــدانگ یک قطعه ملک 463/1 

آگهى شده است .
پالك 1028/13- محمد رضا شجاعى فرزند على مالک پنج دانگ مشاع و 
زهرا شاهپورى ارانى فرزند عیدى محمد مالک یکدانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتى از یکبابخانه که در اجراى قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى آراء 11581 و11580 -95/9/24 آگهى هاى نوبتى سابق نوع 
ملک اشتباهًا بجاى یک قطعه ملک غیر محصور مشجر قطعه زمین منتشر 

شده و نام پدر مستدعى ثبت اولیه از قلم افتاده که تجدید آگهى مى گردد . 
1029/1 – فاطمه بهادر نجف آبادى فرزند مانده على ششدانگ یکبابخانه 
انتقالى مع الواسطه از مستدعیان اولیه ثبت که طبق راى 95/9/20-11344 
هیات قانون تعیین تکلیف  مالک شناخته شــده اند که در  آگهى هاى نوبتى 
سابق بجاى قطعه ملک غیر محصور مشجر اشتباهًا قطعه زمین آکهى شده و 
نام خانوادگى احدى از مستدعیان ثبت و نام پدر آنها از قلم افتاده و آگهى نشده 

که بدین نحو آگهى مى گردد .  
1033/1 – پالك 1033/1- محمد رضا شــجاعى فرزنــد على مالک پنج 
دانگ مشاع و زهرا شاهپورى ارانى فرزند عیدى محمد مالک یکدانگ مشاع 
از ششدانگ قسمتى از یکبابخانه که در اجراى قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى آراء 11581 و11580 -95/9/24 آگهى هاى 
نوبتى سابق نوع ملک اشــتباهًا بجاى یک قطعه ملک غیر محصور مشجر 
قطعه زمین منتشر شده و نام پدر مستدعى ثبت اولیه از قلم افتاده که تجدید 

آگهى مى گردد . 

قطعه 4 نجف آباد 
پالك 216/4- على طالب فرزند عباســعلى ششــدانگ یکبــاب خانه  که 
دراجراى راى 7796 -95/6/29 قانون تعیین تکلیف مالک مفروزى شناخته 
شده اند که در آگهى هاى نوبتى سابق  نام خانوادگى مستدعیان ثبت از قلم 
افتاده و نوع ملک بجاى قطعه ملک  مشجر  سهواً  قطعه زمین منتشر شده که 

تجدید آگهى میگردد .
پالك 248/7- روح اله صالحى فرزندیداله وفرشــته قیصریه نجف آبادى 
فرزندیدا... بالسویه هرکدام سه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه که 
دراجراى قانون تعیین تکلیف بموجب آراء 9210 و9211 مورخ95/7/29 مالک 
مفروزى شناخته شده اند ودرآگهى هاى اولیه نوع ملک بجاى یک قطعه ملک 

مشجرمحصورقطعه زمین آگهى شده که بایستى تجدیدگردد.
پالك480/18 - علیرضا صائبى فرزند اقارحیــم والهه کاظمى نجف ابادى 
فرزندمحمدعلى  نســبت ششــدانگ یک قطعه ملک  انتقالی مع الواسطه  
ازمســتدعی ثبت   که درآگهى نوبتى سابق نوع ملک  اشــتباها زمین اگهى 
شده ونام خانوادگى ونام پدر مســتدعى ثبت ازقلم افتاده که بایستى تجدید 

آگهى  گردد.
 

قطعه 5 نجف آباد 
پالك 846/1 – منى جوزى نجف آبادى فرزند حشمت اله و محمد کاظمى 
نجف آبادى فرزند محسن و احسان کاظمى فرزند محسن مالکین ششدانگ 
قطعه ملک غیر محصور مشــجر که در آگهى هاى نوبتى ســابق نوع ملک 
اشتباهًا قطعه زمین آگهى شده و نام پدر مستدعى ثبت از قلم افتاده که تجدید 

آگهى مى گردد.  

قطعه 6 نجف آباد 
پالك 471/13- عباســعلى جابرى نجف آبادى فرزند غالمعلى و شــهین 
جابرى نجف آبادى فرزند حسینقلى بالســویه ششدانگ یکبابخانه که طبق 
راى 11765-11763-95/9/30 قانون تعیین تکلیف مالک شناخته شده اند  
که بروى قســمتى از پالك 471/1 فرعى از 471  واقع در قطعه 6 نجف آباد 
احداث شــده و آگهى هاى نوبتى و تحدیدى اولیه بجاى قطعه ملک ساده و 
مشجر اشتباهًا قطعه زمین آگهى شــده و باید آگهى هاى نوبتى و تحدیدى 

آن تجدید گردد .

قطعه 7 نجف آباد 
پالك 928/3 - مصطفى جوالیى فرزندعلى محمد به نســبت ســه دانگ 
مشــاع وزهره نعمتى نجف آبادى فرزندمصطفى به نسبت سه دانگ مشاع 
ازششــدانگ یک باب خانــه که دراجــراى قانون تعییــن تکلیف بموجب 
آراء6966و6965مورخ95/6/11 مالک شناخته شده ودرآگهى هاى اولیه نوع 
ملک بجاى قطعه ملک حاصل کار ومشجرقطعه زمین آگهى شده که بایستى 

تجدیدگردد.
پالك 931/21  -  عاطفه مهدوى فرزندبهرام ششــدانگ یک باب خانه که 
بموجب رأى 3412 مورخ93/4/15 مالک شناخته شده .درآگهى هاى اولیه 
نوع ملک بجاى یک قطعه ملک مشــجرغیرمحصورقطعه زمین آگهى شده 

که بایستى تجدیدگردد.
پــالك 983/1 - خدیجه موالیى فرزندمحمدرضا به نســبت ســه دانگ 
مشــاع واصغرکاظمى نجف آبادى فرزندمحمداسماعیل به نسبت سه دانگ 
مشاع ازششــدانگ یک باب خانه که دراجراى قانون تعیین تکلیف بموجب 
آراء6306و6307مورخ95/5/30 مالک شناخته شــده ودرآگهى هاى اولیه 
نوع ملک بجاى قطعه ملک ساده ومشجرقطعه زمین آگهى شده که بایستى 

تجدیدگردد.

 قطعه 8 نجف آباد
پالك63/1 قطعــه 8  -علیرضاعادلنیــا نجف آبــادى ومیناعابدینى نجف 
آبادى   فرزند حسینعلى وحمیدبالســویه ازششدانگ یک قطعه ملک انتقالی 

مع الواسطه  ازمستدعی ثبت   که درآگهى نوبتى سابق نام خانوادگى احدى از 
مستدعیان ثبت ازقلم افتاده که بایستى تجدید آگهى  گردد.

قطعه 10 نجف آباد
پالك127/7- سمیه کاظمى فرزند اسداله نســبت به ششدانگ یکبابخانه 
که دراجــراى قانون تعیــن تکلیف اراضى فاقدسندرســمى راى شــماره  
11886-95/10/2صادرشده ومالک مفروزى شناخته شده اند   که درآگهى 
نوبتى سابق نام خانوادگى مستدعیان ثبت ازقلم افتاده ونوع ملک به جاى قطعه 

ملک مشجرسهوا زمین اگهى شده که بایستى تجدید آگهى  گردد.
367/9- امید رستگارى نجف آبادى فرزند اسماعیل ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 138/66 متر مربع که طبق راى شماره 6727-95/6/4 هیات قانون 
تعیین تکلیف مالک شناخته شده انتقالى مع الواسطه از مستد عیان اولیه ثبت 
که در آگهى هاى نوبتى اولیه بجاى قطعه ملک مشجر محصور سهواٌ قطعه  

زمین آگهى گردیده که باید آگهى آن تجدید گردند .
پالك439/11- محسن آقابابائیان نجف آبادى فرزندعباسعلى نسبت به سه 
دانگ وفریباصافى شاه نجف آبادى فرزنداصغر نســبت به سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک بابخانه که دراجراى قانون تعیین تکلیف بموجب راى شماره 
785و784-95/1/24مفروز گردیده که درآگهى نوبتى سابق نوع ملک قطعه 
ملک ساده ومشجر ومحصوربوده اشــتباهایک قطعه ملک آگهى شده و نام 
خانوادگى ونام پدرمستدعیان ثبت ازقلم افتاده که بایستى تجدید آگهى  گردد.
پالك633/10 - اکبرسرمدى نجف آبادى فرزندحسینعلى سه دانگ مشاع 
وزهرا نوائى نجف آبادى فرزندفتح ا... سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه که نامبردگان به موجب آراء6149و6150مورخ95/5/26 قانون تعیین 
تکلیف مالک مفروزى شناخته شده ودرآگهى هاى اولیه نوع ملک بجاى یک 
قطعه ملک ســاده ومشجرمحصور اشــتباهًایک قطعه زمین آگهى شده که 

بایستى تجدیدگردد.
پالك 1371/5 - عزت ابراهیمى جالل آبادى فرزندعباسعلى به نسبت سه 
دانگ مشــاع ومحمدعلى آذرى فرزندمانده على به نسبت سه دانگ مشاع 
ازششــدانگ یک قطعه ملک که درآگهــى هاى اولیه نــام خانوادگى ونام 
پدرمستدعیان ثبت ازقلم افتاده اند و ملک بجاى یک قطعه ملک قطعه زمین 

آگهى شده که بایستى تجدیدگردد.  

قطعه 11 نجف آباد
پالك 212/26  - عبداله غالمى فرزندعلى اکبرششدانگ یک باب خانه که 
بموجب رأى 8916 قانون تعیین تکلیف مالک شناخته شده ودرآگهى هاى 
اولیه نوع ملک بجاى یکدرب باغ مشجر با ایوان وطویله  قطعه زمین آگهى 

شده که بایستى تجدیدگردد.
پالك394/14 - محمود معینى نجف آبادى  فرزند  محمد ششــدانگ یک 
باب مغازه  انتقالی مع الواسطه  ازمســتدعی ثبت   که درآگهى نوبتى سابق 
نام احدى ازمستدعیان ثبت بجاى ماه بیگم اشتباها شاه بیگم بدون قید نام 
خانوادگى اگهى شده ونوع ملک  اشتباها قطعه زمین  آگهى شده که بایستى 

تجدید آگهى  گردد.
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف 
ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات 
و یا گواهی طرح دعوي مطابق قســمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 
17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این آگهی نسبت به ردیف الف در دونوبت به 
فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان 

چاپ اصفهان منتشر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1396/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/5/31

م  الف: 5202  
حسین زمانى ریئس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/970

آگهی نوبتی سه ماهه اول  سال 1396 اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و مــاده 59 اصالحى آئین نامه 
مربوطه امالکى که در سه ماهه اول ســال 1396  تقاضاى ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت ثبت 

آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهى مى نماید : 
الف ) شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده اند: 

اول : ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فروعات زیر :
2620 فرعى : آقاى عبدالرحیم قاسمى فالورجانى  فرزند رمضانعلى ششدانگ 

یک بابخانه منتزع شده از پالك 811 فرعى بمساحت 159/4 متر مربع 
2621 فرعى : آقاى حمید کیانى فالورجانى  فرزند قاسم ششدانگ یک بابخانه 

منتزع شده از پالك 120 فرعى بمساحت 132/83 متر مربع 
2623 فرعى : خانم فاطمه ســادات میرلوحى  فرزند یعقوب ششــدانگ یک 

بابخانه منتزع شده از پالك 449 فرعى بمساحت 109/31 متر مربع 

2626 فرعى : آقاى امیر ناصرى نسب  فرزند قاســم ششدانگ یک بابخانه 
منتزع شده از پالك 454 فرعى بمساحت 166/84 متر مربع 

2627 فرعى : دولت جمهورى اسالمى ایران بنمایندگى وزارت نیرو (شرکت 
آب و فاضالب روستائى استان اصفهان) ششدانگ یک باب ساختمان ادارى 

منتزع شده از پالك 986 فرعى بمساحت 488/98 متر مربع 

دوم: ابنیه و امالك واقع در اراضى باغوحوش(مینادشت) 430 
اصلى و فرعى زیر : 

1588 فرعى : خانم رقیه محمدى باغوحوشى  فرزند سیف اله ششدانگ یک 
بابخانه منتزع شده از پالك 170 فرعى بمساحت 186/17 متر مربع 

1589 فرعى : خانم رقیه محمدى باغوحوشى  فرزند سیف اله ششدانگ یک 
بابخانه منتزع شده از پالك 170 فرعى بمساحت 277/20 متر مربع 

1599 فرعى : آقایان ســجاد و حسین رضائى  فرزندان ســهراب (بالسویه) 
ششدانگ یک باب ساختمان تجارى مسکونى منتزع شده از پالك 194 فرعى 

بمساحت 277/31 متر مربع 

1603 فرعى : آقاى عزیزاله رضائى  فرزند احمد ششدانگ یک بابخانه منتزع 
شده از پالك 278 فرعى بمساحت 232/13 متر مربع 

سوم : ابنیه و امالك واقع در خیابان نیروگاه 690 اصلى و فروعات زیر :
23 فرعى : خانم فاطمه هیکل  فرزند عبدالحسین ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور بمساحت 196/98 متر مربع 
25 فرعى : آقاى اصغر زمین پرداز فرزند رضا و خانم دینا بیگم هاشــمى امین 
آبادى  فرزند سیدرضا (بالسویه) ششدانگ یک بابخانه بمساحت 125/10 متر 

مربع 
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســى نسبت به امالك مندرج 
در این آگهى واخواهى داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت  نسبت به 
آنهائى که تقاضاى ثبت شده  ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهى خود را به 
این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهى دعوائى 
اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوى ظرف 
مدت مرقوم تســلیم نماید . اعتراضات یا گواهى طرع دعوى که بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل شود بالاثر اســت و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 

ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . 
ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود 
در صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین 

تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد .
این آگهى   در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه 

نصف جهان  چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/5/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/5/31   
م الف:299 

 اکبر پورمقدم  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /4/425

آگهى نوبتى سه ماهه اول  سال 1396 قسمتى از امالك بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان 
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فقدان سند مالکیت
 شــماره: 951218641174700 رمضانعلى عرب نجف آبادى فرزند اسداله باستناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت بیست و هشت حبه و بیست و سه 
پنجاهم حبه مشاع ازهفتادودوحبه شش دانگ پالك شماره 1099 واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت و 
سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سندانتقال شماره دفترخانه نجف آباد به او انتقال یافته و معامله دیگرى 
هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م 

الف:4882- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد 4/153 
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 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 تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 ردیف 1- برابر راى شــماره139660302023000357 مورخ 1396/3/27 آقاى محسن یاورى نیسیانى به 
شماره شناسنامه 807 کد ملى 1286717655 صادره از اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 45/59 متر مربع مفروزى از پالك شماره 5431 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که 
در ازاى مالکیت مشاعى 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 اول17 /96/4 تاریخ انتشار نوبت دوم 

96/05/01 م.الف:10679 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 4/426
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان زهره معینى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده خدیجه مولوى به شوراى 
حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 351/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/06/04 ساعت 10 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 :5137شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 4/943 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان زهره معینى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ پنج میلیون ریال به طرفیت خوانده حمید گودرزى 
به شوراى حل اختالف شعبه 2حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 363/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/04 ساعت 9/30 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:5136   شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 4/944
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان زهره معینى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده افشین عطایى به شوراى 
حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 349/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/06/04 ساعت 10/30 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:5138 شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/945 
مزایده

 در پرونده کالسه 950421 اجرایى و به موجب دادنامه 012-1395 صادره از شعبه دوم اصفهان محکوم علیه 
اجرایى علیرضاخلیلى محکوم است به پرداخت 217/300/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى 
و غیره در حق محکوم له و مبلغ 11/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى سیدابوالقاسم قدرت به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 22/5 درصدازسهام شرکت پارس پانل پاسارگاد 
واقع در شهرك صنعتى نجف آباد 2 بلوار امیرکبیر خ شیخ بهائى بازاء هرسهم معادل 17/000/000 ریال درسال 
1395 و معادل با 225 سهم که جمعا بارزش 3/825/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. که به میزان محکوم 
به موضوع فروش قرارخواهد گرفت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/05/21 ساعت 9 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 تکرار مى گردد. 
ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آوردم الف :5152 

 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 4/946
مزایده

در پرونده کالســه 960066 اجرایى و به موجب دادنامه 0727-950 صادره از شعبه چهارم حقوقى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى شرکت سهام خاص مسافربرى شماره 7 عدل (سیروسفر سابق) محکوم است به پرداخت 
282/398/070 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1/415/000 ریال 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى سیدابوالقاسم قدرت به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: سهام شرکت مسافربرى رویال سفرایرانیان نجف آباد ســهامى خاص ثبت شده بشماره 769 که بنابه 
اظهارنامه ثبت شرکت تعداد سهام آن 120 سهم تعیین گردیده که جمعا بارزش 22/440/000 ریال تعیین و 
صورتجلسه تنظیم گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال 
توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/05/14 ساعت 12 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 تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملــک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف:5154 

مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد4/947 
حصر وراثت

جعفرقلى غالمى قراتپه داراى شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 405/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول طاهرى بشناسنامه 4 در تاریخ 91/03/19 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-مهدى غالمى ش 
ش 920، 2-اعظم غالمى قراتپه ش ش 1654، 3-اکرم غالمى قراتپه ش ش 303، 4-امیرغالمى ش ش 
1892، 5-مرضیه غالمى ش ش 10735، 6-زینب غالمى قراتپه ش ش 778، 7-ســجاد غالمى ش ش 
1080049029، (فرزنــدان متوفى)، 8-جعفرقلى غالمى قراتپه ش ش 5 (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 :5158رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد 4/948 
مزایده

 در پرونده کالسه 900019 اجرایى و به موجب دادنامه 1280-920 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى اشرف حسینى و حسن حسینى محکوم است به پرداخت 29 سکه تمام بهارآزادى و 48 مثقال طال 
و مبلغ 445/654/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1/150/000 
ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب هیئت پنج نفره کارشناسان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک 
باب منزل مسکونى دوطبقه، طبقه اول بصورت 2واحدى و طبقه همکف تک واحدى داراى 223/74 مترمربع 
و حدود 277 مترمربع اعیانى با اسکلت دیوار باربرآجرى، سقف تیرچه و بلوك و داراى سه انشعاب گاز و برق و 
آب واقع  درامیرآباد خ مطهرى جنوبى کوچه سیدجمال الدین اسدآبادى پ7 و داراى سوابق ثبتى 1487/297 

که ضمن ارزیابى کارشناسى بارزش 1/455/000/000ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/05/14 ساعت 10 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 تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/
ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف:4996 مدیراجراى احکام شعبه 3حقوقى دادگسترى نجف آباد/4/958 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى شهرستان فالورجان 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 در روزنامه هاى 
نصف جهان و عصر اصفهان 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 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139560302007004760 مورخ 95/10/06 معصومه اسماعیلى سده فرزند اسفندیار نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171,70 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدتقى نیکان فالورجانى.
2 - راى شماره 139660302007000752 مورخ 96/02/25 مجید صمدى دینانى فرزند محمد نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 667 اصلى واقع در اراضى کوه دنبه 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
3 - راى شماره 139660302007000753 مورخ 96/02/25 مجتبى اله یارى فرزند عزیز نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 667 اصلى واقع در اراضى کوه دنبه بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
4 - راى شماره 139660302007000754 مورخ 96/02/25 محمدرضا توکلى دینانى فرزند صفرعلى نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 667 اصلى واقع در اراضى کوه 

دنبه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
5 - راى شماره 139660302007001447 مورخ 96/04/19 محمد دهقان کلیشادى فرزند صفرعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله رحیمى کلیشادى.
6 - راى شماره 139660302007001448 مورخ 96/04/19 مسعود بکرانى باالنى فرزند صفرعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215,59 مترمربع پالك شماره 525 اصلى واقع در پیربکران بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مونس خیرى.
7 – راى شماره 139660302007001449 مورخ 96/04/19 سعید محمودى برام فرزند امان اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه کاره به مساحت 124,65 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید رضا و عبدالرسول رحیمى کلیشادى.
8 - راى شماره 139660302007001451 مورخ 96/04/19 احترام شفیعى فالورجانى فرزند عبدالحسین 
نسبت به ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 44,20 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رحیم رهنما.
9 - راى شماره 139660302007001454 مورخ 96/04/19 قربانعلى رحیمى آغچه بدى فرزند خیر اله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 322,30 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على صفرى آغچه بدى.
10 - راى شماره 139660302007001456 مورخ 96/04/19 قاسم هادیان قهدریجانى فرزند قنبرعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 413,18 مترمربع پالك شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قربانعلى موذنى.
11 - راى شماره 139660302007001457 مورخ 96/04/19 محمد توکلى گارماسه فرزند امراله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249,60 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه بخش 9 

ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
12 - راى شماره 139660302007001459 مورخ 96/04/19 مریم آزادى قلعه سرخى فرزند حسینعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201,44 مترمربع پالك شماره 491 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
13 - راى شماره 139660302007001460 مورخ 96/04/19 روح اله اسدى اجگردى فرزند عبدالغفار نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 180,45 مترمربع پالك شماره 108-112 فرعى از 53 اصلى 

واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
14 – راى شماره 139660302007001461 مورخ 96/04/19 صنم سلمانى پور بارده فرزند عبداله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 126,19 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله رضائى کلیشادى.
15 - راى شــماره 139660302007001463 مورخ 96/04/19 اکبر بکرانى باالنى فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 39,48 مترمربع پالك شماره 525 اصلى واقع در پیربکران بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مونس آغا خیرى.
16 - راى شماره 139660302007001464 مورخ 96/04/19 على کریمى باالنى فرزند قاسمعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 39,79 مترمربع پالك شماره 525 اصلى واقع در پیربکران بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مونس آغا خیرى.
17 - راى شماره 139660302007001465 مورخ 96/04/19 چراغعلى عزیزى فرزند حسینعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 82,75 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى زارع کلیشادى.
18 - راى شــماره 139660302007001466 مورخ 96/04/19 مصطفى یزدى سودرجانى فرزند مرادعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159,17 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21 اصلى واقع در سودرجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى ملکى سودرجانى.
19 - راى شماره 139660302007001467 مورخ 96/04/19 محمدرضا مهدیوند فرزند میرزاعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166,46 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى امیر قلى دهقان.
20 - راى شماره 139660302007001468 مورخ 96/04/19 منصور رهنما زفره فرزند حسنعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 188,70 مترمربع پالك شماره 22 فرعى از 53 اصلى واقع در خیابان 

نیروگاه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
21 - راى شماره 139660302007001469 مورخ 96/04/19 رسول کریمى سهلوانى فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اصغر باقریان سهلوانى.
22 - راى شــماره 139660302007001470 مورخ 96/04/19 محمد ترابى باغکمه فرزند امیر قلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187,04 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى باقریان سهلوانى.
23 - راى شــماره 139660302007001506 مورخ 96/04/24 محمدحسین انصارى فرزند برزو نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 2707 فرعى از 667 اصلى واقع در اراضى کوه دنبه  

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
24 - راى شــماره 139660302007001507 مورخ 96/04/24 عبداله جمشیدى فرزند محمدعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 248,30 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 430 اصلى واقع در 

مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
25 - راى شماره 139660302007001511 مورخ 96/04/24 عبداله احمدى کافشانى فرزند اکبر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 315,30 مترمربع پالك شماره 5 فرعى از 30 اصلى واقع در کافشان  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اکبر احمدى.
26 - راى شــماره 139660302007001512 مورخ 96/04/24 مرضیه نیکان فرزند اســماعیل نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98,30 مترمربع پالك شــماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمحسین نیکان فالورجانى.
27 - راى شماره 139660302007001514 مورخ 96/04/24 محمد کریمى هویه فرزند قنبرعلى نسبت به 
ششدانگ قسمتى از  یکباب خانه به مساحت 12,43 مترمربع پالك شماره 26 اصلى واقع در هویه  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قنبرعلى کریمى هویه.
28 - راى شماره 139660302007001515 مورخ 96/04/24 عباس سنچولى فرزند محمد نسبت به 1,5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,80 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خدارحم اکبرى.
29 - راى شماره 139660302007001516 مورخ 96/04/24 زهرا بارانى فرزند غالمحیدر نسبت به 1,5 دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,80 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خدارحم اکبرى.

30 - راى شماره 139660302007001517 مورخ 96/04/24 ابراهیم سنچولى فرزند محمد نسبت به 1,5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,80 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خدارحم اکبرى.
31 - راى شماره 139660302007001519 مورخ 96/04/24 مجید سنچولى فرزند محمد نسبت به 1,5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,80 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خدارحم اکبرى.
32 - راى شماره 139660302007001521 مورخ 96/04/24 زهرا هاشمى قهدریجانى فرزند سید حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و انبار متصله به مساحت 752,34 مترمربع پالك شماره 400 فرعى از 387 

اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
33 - راى شماره 139660302007001524 مورخ 96/04/24 معصومه فرهنگ سهلوانى فرزند صفرعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245,58 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین فرهنگ.
34 - راى شماره 139660302007001526 مورخ 96/04/24 محبوبه تاجمیر ریاحى فرزند غالمرضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213,90 مترمربع پالك شماره 245 فرعى از یک اصلى 

واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
35 - راى شماره 139660302007001527 مورخ 96/04/24 حسین نصر اصفهانى فرزند کریم نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213,90 مترمربع پالك شماره 245 فرعى از یک اصلى واقع 

در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
36 - راى شماره 139660302007001528 مورخ 96/04/24 شهربانو جمشیدى رستمى فرزند پرویز نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100,29 مترمربع پالك شماره 254 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى قاسمى.
37 - راى شماره 139660302007001529 مورخ 96/04/24 على کریمى برام فرزند حافظ نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 420,90 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قربانعلى سعیدى.
38 - راى شماره 139660302007001530 مورخ 96/04/24 معصومه پیشداد فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یکباب انبار به مساحت 284,25 مترمربع پالك شــماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قربانعلى سعیدى.
39 - راى شماره 139660302007001531 مورخ 96/04/24 رحمت اله محمدى قهدریجانى فرزند عبداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253,84 مترمربع پالك شماره 713 فرعى از 386 اصلى واقع در 

قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالحسن محمدى قهدریجانى.
40 - راى شماره 139660302007001455 مورخ 96/04/19 منوچهر بکرانى باالنى فرزند صفرعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 377,25 مترمربع پالك شماره 525 اصلى واقع در پیربکران  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسعلى بکرانى.
41 - راى شماره 139660302007001508 مورخ 96/04/24 فاطمه فتاحى کلیشادى فرزند محمدرضا نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217,15 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسمعلى شیرعلى.
42 - راى شماره 139660302007001246 مورخ 96/03/30 علیرضا رئیسى اشترجانى  فرزند ابراهیم  نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 271,29 مترمربع پالك شماره120 فرعى از  448 اصلى واقع در اشترجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى محمد حسن بوسعیدى 
43- راى شماره 139660302007000797 مورخ 96/02/28 رضا اله دادیان فالورجانى فرزند حسین  نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 429,50 مترمربع پالك شماره 14 اصلى واقع در موسیان بخش 9 

ثبت اصفهان مالک رسمى عباس کیانى 
44- راى شــماره 139660302007001258 مورخ 96/03/31 على خیر الهى فرزند مرتضى   نســبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 169,25 مترمربع پالك شماره 5 اصلى واقع درمنصور آباد بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک رسمى احمد میرزا مسعود
45- راى شماره 139660302007001254 مورخ 96/03/31 حسین مستاجران گورتانى فرزند رجبعلى   نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 38,07 مترمربع پالك شماره 5 اصلى واقع درمنصور آباد بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک رسمى احمد میرزا مسعود
46- راى شــماره 139660302007000801 مورخ 96/02/28 على پناه ابراهیمى وندیان فرزند جعفر قلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 297,59 مترمربع پالك 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک رسمى  دکتر مهدى کیانى 
47-راى شماره 139660302007001532 مورخ 96/04/24 غالمرضا رشیدى فرزند رمضانعلى    نسبت به 
ششدانگ یکباب  خانه   به مساحت 333,5 مترمربع پالك شماره 430 اصلى واقع در مینادشت  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک رسمى   رمضانعلى رشیدى 
48-راى شماره 139660302007001067 مورخ 96/03/17  مرتضى کاظمى قهدریجانى فرزند حیدرعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 247,06 مترمربع پالك شماره110 فرعى از  386 اصلى واقع در 

قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى خود متقاضى
49-راى شماره 139660302007000799 مورخ 96/02/28 عباسقلى شریعتى دارگانى فرزند مراد    نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 150,63 مترمربع پالك شماره 21 اصلى واقع در سودرجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک رسمى  میرزا رحیم یزدى 
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز  یک شنبه مـــورخ 1396/05/01تاریخ انتشــار نوبت دوم : روز دو شنبه مورخ 

1396/05/16   م الف:370    اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/4/959
  مزایده

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم زرین شــهر در نظر دارد در پرونــده اجرایى کالســه 950603 له عباس 
فرازمند و غیره با وکالــت آقاى مهدى کریمى علیه شــرکت صنایــع ریخته گرى آذرین جلســه مزایده 
اى به منظور فروش یک دســتگاه کوانتومتر و یک دســتگاه دیزل ژنراتور به منظور وصــول مبلغ و حدود 
4,000,000,000 ریــال بابت محکوم به در حق لهــا و مبلغ 60,000,000 ریال بابت نیم عشــر اجرایى در 
حق صندوق دولت در مورخ 96/5/12 ســاعت 10 الى 11 صبح در محل این اجــرا برگزار مى نمایید. اموال 
مورد مزایده طبق نظر کارشــناس سه نفره رسمى دادگســترى عبارتند از: 1- یک دســتگاه دیزل ژنراتور

kva 800 کوپله شده سازنده مســتعمل با تابلو برق مجهز به سیستم فرمان اســتارت اتوماتیک دویتس 
آلمان آماده بکار با مشخصات: الف: دیزل 12 سیلندر خورجینى سال ســاخت 1990 کارخانه دویتس آلمان

 816  M  BA12)تیــپ ســریال(7547121)  شــماره   (DEUTZ MWM KHD )
w)! دورموتــورRPM 1500 مجهــز بــه سیســتم خنــک کننــده رادیاتــور(آب)، ب: ژنراتــور 
 A .van kaick Neu-Isenburg GMBH & Coســاخت (AVK ســنگرون(
،  400/251  Y Amp .1100  (D-6078 Neu-Isenburg آلمــان(
 Type:DKBN  100 K/800 -4ســاخت 1990، دورRPM 1500 ، ج: تابلو برق با سیســتم کنترل 
ســاخت(ergen) ایتالیا تیپ: D/780/o18 توانkva 780 با ولتاژ 380/220 ارزش دیزل ژنراتور فوق و 
تجهیزات مدار فرمان در شرائط بازدید با در نظر گرفتن رکورد اقتصادى و سهل البیع بودن مزایده معادل سه میلیارد 
و چهارصد و پنجاه میلیون ریال(3,450,000,000 ریال) برآورد میگردد. 2- یک دستگاه کوانتومتر(طیف سنج 
 (METALYZER3460 )مشخصات مدل (METAL ANALYZER)/نورى) مستعل در حال کار
ساخت سال 1985 شرکتApplied Research/(ARL) Laboraories کشور سوئس سریال 
سازنده: 792-3460 (آنالیز کننده 22 عنصر) با نرم افزار تحت سیستم عامل ویندوز XP مجهز به دستگاه پرینتر
HP با سیستم فیلتراسیون گاز ارگون. ارزش پایه دستگاه کوانتومتر بازدید شده با در نظر گرفتن مدل، خدمات 
فنى سازنده و سایر عوامل موثر در ارزشیابى روز مبلغ: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال(1,500,000,000) ریال 
مزایده ع مومى برآورده مى گردد. نتیجه: جمع ارزش پایه دو دستگاه بالغ بر چهار میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون 
ریال(4,950,000,000) ریال براى عمومى برآورده مى شود. قیمت پایه مزایده نسبت به اموال فوق طبق نظر 
کارشناس رسمى دادگسترى از مبلغ 4,950,000,000 ریال شروع و هر کس باالترین قیمت خرید را پیشنهاد و 
ده درصد مبلغ آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید و شرکت در مزایده ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده مى تواند از مال مورد مزایده واقع در آدرس: شهرك صنعتى فوالد – شرکت ریخته 
گرى آذرین اصفهان، بازدید نموده و جهت شرکت در مزایده در شعبه دوم اجراى حقوقى دادگسترى زرین شهر 

حاضر شوند. م الف: 519 شعبه دوم اجراى احکام حقوقى دادگسترى زرین شهر/4/964
حصر وراثت

داریوش موسى ئى داراى شناسنامه شماره 1171020996 به شرح دادخواست به کالسه 57/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطانعلى موسى ئى به شناسنامه11 
در تاریخ 96/3/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- داریوش موسى ئى به ش.ش 31 فرزند متوفى، 1171020996، 2- فاطمه موسى ئى ش.ش 167 فرزند 
متوفى، 3- لیلى موسى ئى به ش. ش 23، 4- کبرى موسى ئى به ش.ش 583 فرزند متوفى، 5- مینا موسى 
ئى به ش.ش 25  فرزند متوفى، 6- سیما موسى ئى به ش.ش 14 فرزند متوفى، 7- مهرى موسائى به ش.ش 
2660 فرزند متوفى، 8- ماه ســلطان جوانبخت ایرانى فرزند ابراهیم به ش.ش 4. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 523 هدایتى 
رئیس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف باغبادران(مجتمع شماره یک)/4/965

قرار تامین خواسته
شماره : 95/2367 بتاریخ 95/11/27 شماره قرار : 833-95/12/7 کالسه پرونده : 828/95ش 8 ح. مرجع 
رسیدگى : حوزه 8 شوراى حل اختالف شاهین شهر. خواهان احمدرضا شاهبداغى لو فرزند عزیز اله به نشانى: 
فردوسى – پاساژ ملت طبقه باال پالك 18. خوانده: محمد زهدان اصفهانى فرزند حسین به نشانى – مدرس 
کاشانى 42 مترى پ 18 خواسته: صدور قرار تامین خواسته. گردشکار: خواهان بشرح باال بطرفیت خوانده 
دادخواستى بخواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگى و صدور قرار تامین خواسته باستناد ( مدارك موجود در 
پرونده) را نموده است که پس از قبول دادخواست و ثبت به کالسه فوق شورا حوزه در وقت فوق العاده بتصدى 
امضا کنندگان زیرو در حضور / غیاب / خواهان/ خوانده تشکیل با بررسى اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به 
صدور راى میشود.قرار تامین خواسته:نظر به اینکه خواهان با تقدیم درخواست، تقاضاى صدور قرار تامین به 
استناد چک 426/402308 نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم میباشد لذا شورا باستناد ماده 292 
قانون تجارت و ماده 108 و ماده 117 قانون ایین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته معادل مبلغ 120/000/000 
ریال از اموال خوانده / خواندگان متضامنا/بالمناصفه تا پایان رسیدگى صادر و اعالم میدارد. این قرار پس از 
ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این شورا میباشد. م الف 908- اسالمیان- قاضى شورا شعبه 8 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/4/967
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به اقاى سجاد باژدان خواهان حسین محمودى  دادخواستى به خواسته 
تقاضاى الزام به انتقال سند به شوراى حل اختالف شهرگز تقدیم نموده که به کالسه 36/96 ثبت و براى روز 
چهارشنبه مورخ 96/6/1 ساعت 3/30 بعدازظهر 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 شوراى حل اختالف شهرگز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق 

مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 914شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر( شهر گز)/  4/968
ابالغ راى

شماره پرونده: 96-9 خواهان: بهروز حیدرى فرزند عزیز به نشانى بلوار طالقانى خ بعثت خ شهید بابایى فرعى 5 
غربى پ9 طبقه پائین، خوانده، جابر قاسمى فرزند... مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون 
ریال به استناد دو فقره سفته به شماره هاى 425936 و 023345 و هزینه دادرسى و تاخیر و تادیه، گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت 
مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه 
نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا:  در خصوص دادخواست آقاى بهروز حیدرى ب ه طرفیت آقاى جابر قاسمى به خواسته مطالبه بابت اصل 
خواسته به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال به استناد دو فقره سفته به شماره هاى 425936 و 023345 به مبلغ 
یاد شده بدین شرح که خواهان اظهار داشت در تاریخ سررسید به خوانده مراجعه نموده و لکن از پرداخت دین 
به دالیل واهى استنکاف نموده است نظر به اینکه مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته 
داللت دارد و نامبرده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه، ضمایم آن در جلسه رسیدگى شورا حضور نیافته و نسبت 
به دعوا و مستندات آن ایراد و تکوینى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و یا برائت ذمه خویش ابراز نداشته 
اند شورا با استحصاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه ى خواسته ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 
309 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و قاعده تسبیب به مواد 5200,520,519,515,198  قانون آئین دادرسى 
مدنى و ماده 1301 قانون مدنى خوانده به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون 
و یکصد و سى و هفت هزار و پانصد ریال هزینه ابطال تمبر و خسارت تاخیر و تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
مورخه 96/1/5 تا زمان وصول که محاسبه آن بر عهده اجراى احکام دادگسترى است در حق خواهان محکوم 
مى نماید حکم صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظر و رسیدگى در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. اسالمیان قاضى شعبه 

هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/4/980
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973759300251 شــماره پرونده: 9609983759500126 شماره بایگانی شعبه: 
960130 خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مریم موثق سیچانى قرزند مرتضى به نشانى اصفهان 
خیابان وحید نبش حسین آباد مجتمع بجارى ادارى عسگرى طبقه دوم واحد 5 دفتر وکالت آقاى سعید نژاد 
تقى، خواندگان: 1- خانم اشرف بارانى فرزند علینقى2- خانم ماه صدف ناظرى گهکانى به نشانى مجهول 
المکان  ، خواسته : تامین خواسته، قرار تامین خواسته: در خصوص تقاضاى بانک مهر اقتصاد به نمایندگى آقاى 
علیرضا زمانى و با وکالت خانم مریم موثق به طرفیت خوادنگان 1- ماه صدف ناظرى فرزند دالور  2- اشرف 
بارانى فرزند على نقى مبنى بر صدور قرار تامین خواسته معادل 280/000/000 ریال بابت یک فقره چک با 
بررسى اجمالى مستندات دادخواست و با توجه  به اینکه مستندا به شق ج ماده 108 قانون ایین دادرسى مدنى 
قرار تامین خواسته معادل مبلغ فوق ریال از اموال معارض خواده صادر و اعالم میگردد. قرار پس از ابالغ اجرا 
ظرف ده روز پس از ابالغ اعتراض در این دادگاه میباشد م الف: 846  هادى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی 

حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه 4/981
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973759500328 شــماره پرونده: 9609983759500073 شماره بایگانی شعبه: 
960079 خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مریم موثق سیچانى فرزند مرتضى به نشانى اصفهان 
خیابان وحید نبش حسین آباد مجتمع بجارى ادارى عسگرى طبقه دوم واحد 5 دفتر وکالت آقاى سعید نژاد 
تقى، خواندگان: 1-سکینه شامگانى پور فرزند صهیون 2- آقاى مهدى امى هرسینى فرزند مصطفى همگى 
به نشانى مجهول المکان  ، خواسته : مطالبه وجه چک ، رادى دادگاه: در خصوص دعوى بانک مهر اقتصاد 
شعبه شاهین شهر با مدیریت آقاى علیرضا زمانى با ئکالت خانم مریم موفق سیچانى به طرفیت آفاى مهدى 
امى هرسینى فرزند مصطفى و خانم سکینه شامگانى پور  فرزند صهیون به خواسته مطالبه مبلغ دویست و 
هفتاد و سه میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار و ششصد و بیست و هفت ریال بخشى از وجه یک فقره 
چک به شماره 591912 مورخ 95/11/16 عهده بانک رفاه کارگران به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونده من جمله وجود اصل مستند دعوى در ید خواهان که حاکى از بقاى دین و اشتغال 
ذمه خویش ارائه ننموده و با وصف ابالق قانونى در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاع موثرى در قبال 
مستندات خواهان به عمل نیاورده است بنابراین خواسته دخواهان را موجه دانسته و با توجه به آخرین استعالم 
به عمل آمده از بانک مهر اقتصاد که مانده تسهیالت تا این تاریخ مبلغ دویست و پنجاه و شش میلیون ششصد 
و سى و سه هزار و چهارصد و بیست  و هفت ریال میباشد و چون تعدادى از اقساط از حقوق خوانده اولى کسر 
میگردده است لذا باستناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و قانون الحاق 1 تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادى 
از صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 3 قانون آیین نامه و وصول حق 
الوکاله وکالى دادگسترى خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه و شش میلیون و ششصد و 
سى وسه هزار ریال و چهارصد و بیست و هفت ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفت میلیون و ششصد و سى 
هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و خوانده دوم سکینه شامگانى پور به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست که حین اجرا محاسبه خواهد شد. در حق خواهان محکوم مینماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه دادگاه سپس ظرف همین مدت قابل تجدید 
نظر خواهى در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان میباشد. م الف: 845  طباطبائى رئیس شعبه چهارم 

دادگسترى شهرستان شاهین شهر و میمه 4/982 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه:9610113641000751 شــماره پرونده: 9509983641701343 شماره بایگانى 
شعبه:960463 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: روح اله زمانى حسب محتویات پرونده کالسه 960463 
ك102 آقاى روح اله زمانى متهم به توهین و فحاشى با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد 
به ماده 115 قانون آیین دادرســى دادگاههاى  عمومى وانقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى 
و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 96/6/1 ساعت 12/30 در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین 
شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به 

صدور راى مى نماید. م الف:529 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان(102 جزایى سابق)/4/984

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202280 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761501764 شماره بایگانى شــعبه: 960367 تاریخ حضور: 96/6/1 
ساعت حضور: 8/30 در خصوص شکایت داراب اسکندرى اطهر علیه نقى نسیم که 
مجهول المکان مى باشد در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 
م الف: 13033 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه(102 جزایى 

سابق)/4/974

((آگهى تحدید عمومى مرحله  دوم  سال 1396))
پیرو آگهی هاى نوبتی سه ماهه اول سال 1396 مربوط به قسمتی از امالك  نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان اینک تحدید حدود امالك مورد نظر به موجب ماده 14 

قانون ثبت به شرح ذیل آگهى مى شود:
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 2 نجف آباد
پالك 1100-  محمد على منتظرى نجف آبادى  فرزند رضا  نســبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه و اعظم محمدى فرزند اسداله  نسبت به دو دانگ مشاع 

از ششدانگ یکبابخانه . 
قطعه 3 نجف آباد 

پالك 778- داود مهدیان مارانى فرزند چراغعلى تمامت بیست و شش – یکصدو 
بیست و پنجم سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ یک قطعه ملک .

قطعه 4 نجف آباد 
پالك 915/844 – عروجعلى رضایى فرزند عبداله ششــدانگ پالك 915/844 
مجزى شده از 915/732  بمســاحت 18/80 متر مربع که با پالکهاى 915/733 

و915/443 توامًا بصورت یکبابخانه در آمده است . 
قطعه 6 نجف آباد 

پالك 581/7- علیرضا عالمى فرزند اســداله و معصومه عباسى جوزدانى فرزند 
قدمعلى بالسویه هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین غیر محصور 

بمساحت 225/25 متر مربع . 
پالك 1014/748- ســعادت پیرمرادیان نجف آبادى فرزند على ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعى محصور بمساحت 1434/54  متر مربع.
پالك 1014/790- یونس غفار منش فرزند عبدالکریم ششدانگ یک قطعه زمین 

غیر محصور بمساحت 213/90  متر مربع.
پالك 1014/826 – رسول رحیمى نجف آبادى فرزند محمود ششدانگ یکدرب 

باغ مشجر محصور به مساحت 3850/07 متر مربع.
پالك 1014/833- حســین قادرى نجف آبادى فرزند عشقعلى ششدانگ قطعه 

زمین محصور بمساحت 83/95 متر مربع .
پالك 1295- عباسعلى خاکى نجف آبادى فرزند نوروزعلى ششدانگ یکدرب باغ 

بمساحت 1217/11 متر مربع .
قطعه 7 نجف آباد

پالك 2251/1- ناهید مصطفایى نجف آبادى فرزند سلطانعلى ششدانگ یک قطعه 
زمین محصوربمساحت 196/69 مترمربع.

پالك 2251/2- شریفه محمدى فرزند لطفعلى ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
بمساحت 202/45 متر مربع  .

 پالك 2599- علیرضا شــریفى فرزند غالمعلى ششــدانگ یکدرب باغ محصور  
بمساحت 1369 متر مربع .

پالك 2625- اکبر طاهرى فرزند اسداله ششدانگ یکدرب باغ مشجر و محصور 
بمساحت 2435/20 متر مربع . 

پالك 2634- میثم رضائى فرزند فریدون ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 36/55 
متر مربع .

یکشنبه 96/5/29
قطعه 8 نجف آباد

پالك 147/6- الهه محمدى فرزند حسینعلى ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 
187/47 متر مربع .

پالك 147/7- حسنعلى حجتى فرزند مهدى  ششدانگ یکقطعه زمین  بمساحت 
184/87 متر مربع .

پالك147/8- نعمت اله صالحى نجف آبادى فرزند رجبعلى ششدانگ یک قطعه 
زمین بمساحت 184/09 متر مربع .

پالك147/9 – الهه محمدى فرزند حسینعلى ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 
161/80 متر مربع .

پالك 147/10 الهه محمدى فرزند حسینعلى ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 
177/31 متر مربع .

پالك 147/11 – حســنعلى حجتى فرزند مهدى ششــدانگ یــک قطعه زمین 

بمساحت 199/03 متر مربع .
پالك 147/12 – اعظم آقا بابائیان نجف آبادى فرزند قربانعلى ششدانگ یک قطعه 

زمین بمساحت 174/69 متر مربع .
پالك 431/19 مجزى شده از 431/14– رباب حاج اسمعیلى نجف آبادى فرزند 

حسن ششدانگ یک باب خانه بمساحت 125/75 متر مربع .
پالك 431/20 – الهه حججــى نجف آبادى فرزند اصغر ششــدانگ یکبابخانه 

بمساحت 123/20 مترمربع .
پالك 1131- اصغر حججى نجف آبادى فرزند اکبر ششدانگ یک قطعه باغ مشجر 

محصور بمساحت 1552/48 متر مربع .
پالك 1223- محسن پاینده فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 119/20 

متر مربع .
دوشنبه 96/5/30
قطعه 9 نجف آباد

پالك 713/2- فتح اله صادقى پور نجف آبادى فرزند حسینعلى ششدانگ قسمتى 
از یک باب کارگاه بمســاحت 296/73 متر مربع که با ششدانگ پالك 712 توام 

گردیده است .
پالك 872/8 – محمود مصطفایى فرزند رجبعلى ششدانگ قسمتى از یکدرب باغ 
مشجر و محصور بمساحت 1177/15 متر مربع که با پالك 872/54 توام شده است 

و بصورت یکدرب باغ در آمده است .
پالك 872/54 - محمود مصطفایى فرزند رجبعلى ششــدانگ قسمتى از یکدرب 
باغ مشجر و محصور بمساحت 923/60 متر مربع که با پالك 872/8 توام شده است 

و بصورت یکدرب باغ در آمده است .
پــالك 881/1 – مهدى حبیب الهى فرزنــد محمد على ششــدانگ یکبابخانه 

بمساحت 206/15 متر مربع .
پالك 881/2 – مهدى حبیب الهى فرزند محمد على به نسبت چهار دانگ و مهناز 
گلشادى قلعه شاهى فرزند قدمعلى به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 250/10 متر مربع .

قطعه 10 نجف آباد
پالك 1217/17-  آزاده رســتمیان فرزند اکبر ششدانگ قســمتى از یکبابخانه 
بمساحت 62/67 متر مربع که با پالك 217/2 توام و تشکیل یکباخانه را داده است 
پالك 1238/21– محمد رضا عطایى فرزند حســن و خدیجه على دوست نجف 
آبادى فرزند عباس بالسویه ششدانگ قســمتى از یکبابخانه مسکونى بمساحت 

5/14 مترمربع .
پالك 1238/22– محمد حجتى نجف آبادى فرزند عباســقلى ششدانگ یکباب 

خانه  بمساحت 122/10 متر مربع .
پالك 1597/4- مهرى فاضلى نژاد فرزند سید عباس ششدانگ یکباب انبار و مغازه 

متصله بمساحت 1385/15 متر مربع .
پالك 1975 – عبداله زمانیان فرزند عباسعلى ششدانگ یک قطعه زمین قسمتى از 

کوچه متروکه واقع در حد شرق پالك 34 بمساحت 22/20 متر مربع .
پالك 1977 – مظاهر کاظمــى نجف آبادى فرزند على  به نســبت پنج دانگ و 
رضوان سلطانیان تیرانچى فرزند اکبربه نسبت یکدانگ مشاع از ششدانگ یکدرب 

باغ مشجر محصور بمساحت 2049/20 متر مربع . 
تحدیــد حــدود پالکهــاى مذکــور در روزهــاى فــوق بــه ترتیــب از

 ســاعت 8 صبح به بعد در محل شروع و انجام خواهد شــد.لذا به موجب ماده 14 
قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شــود که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور به هم رســانند.چنانچه که هر یــک از صاحبان امالك و یا 
نماینده قانونى آنهــا  در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون 
ثبت ملک آنها با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك که در موعد مقــرر حاضر نبودند مطابق ماده 20 ثبت 
از تاریخ ننظیــم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و 
طبق ماده 86 باید در مرجع ذى صالح قضایى اقامه دعوى و گواهى آن را اخذ و به 

این اداره تسلیم نمایند.
سه شنبه :96/5/31تاریخ انتشار : 1396/5/1 م الف :  5201  حسین 

زمانى رئیس   اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/969


