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تبانى با 50درصد پورسانت اضافه!
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کدام سرفیس
 مناسب من است؟

آنها که مى روند، آنها که 
مى آیند، آنها که مى مانند

ثبت نام طـــرح
 رونق تولید 
از سر گرفته شد

براى خرید یک عضو از رنو
 چقدر بایدسرمایه داشت

واحدهاى مسکونى قدیمى در 
صدر تقاضاى خرید و اجاره

14

کشف جسد راننده پژو در 
جاده قم پس از 7 ماه

چگونه هواپیماى شخصى 
بخریم یا اجاره کنیم؟

چگونه از تنش آبى در تابستان عبور کنیم؟چگونه از تنش آبى در تابستان عبور کنیم؟
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تشریح کردمدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تشریح کرد

16

جهان نما

در جامعه امروز 
مرد و زن 
باید مساوى 
باشند

2

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى 
در ضیافت افطار با فعاالن حوزه زنان 
و خانواده اظهار  داشت: برخى تصور 

مى کردند، اگر در جامعه مردها 
حضور داشته باشند، ایمان، عفاف، 

پاکى، پاکیزگى  و معنویت وجود دارد، 
اما اگر زنان در جمع مرد ها باشند، 

اخالق، معنویت و همه چیز 
از بین مى رود  ولى اینطور 

نیست.     

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل خبر داد که 
بزرگ ترین هیئت علمى و فناورى اتحادیه 

اروپا شامل 16 نفر از مسئوالن علم و 
فناورى این اتحادیه و نمایندگانى از 21 

کشور اروپایى در روز هاى 11 تا 13 تیر به 
تهران مى آیند. 

حسین ساالر آملى گفت: 
عالقه مندى کشورهاى 

برجسته جهان براى 

2

بزرگ ترین 
هیئت علمى و 
فناورى اروپا 
در راه ایران

امیدوارم
 ایران و برزیـــل 
هم گروه شوند
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«لی  اولیویرا» گلر برزیلى سپاهان مورد تأیید و 
اعتماد «زالتکوکرانچار» قرار گرفته است تا بار دیگر 

سنگربان شماره یک زردها در درون دروازه باشد. 
وى جزو اولین بازیکنانى بود که خبر تمدید قراردادش 

اعالم شد تا برخى از گلرهایی که براى حضور در 
سپاهان خیز برداشته بودند مأیوس و نا امید شوند.
گفتگوى نصف جهان با این گلر برزیلى که سابقه 

قهرمانى در جام باشگاه هاى آمریکاى جنوبى و حضور 
در جام باشگاه هاى جهان را هم در کار نامه دارد  جالب 

توجه است. آن را از دست ندهید.
12

وقتى خارجى ها فقط از بعضى فروشگاه هاى خاص  اصفهان صنایع دستى مى خرند 

لى اولیویرا گلر برزیلى سپاهان
 در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان:
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کمتر از دو ماه دیگر دولــت یازدهم کار خود را به پایان 
خواهد رســاند و پس از آن دوازدهمیــن دولت تاریخ 
جمهورى اسالمى کار خود را آغاز خواهد کرد. اگر چه 
بر اساس گفته هاى اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه 
زمان نهایى برگزارى مراسم تحلیف رئیس جمهور هنوز 
مشخص نشده است. با وجود این، از زمان ارائه لیست 
وزراى پیشنهادى توسط رئیس جمهور، مجلس بعد از 
دو هفته بررسى مى تواند جلسه رأى اعتماد به وزیران 
پیشنهادى را برگزار و ترکیب نهایى دولت دوازدهم را 
مشخص کند. از آنجا که مجلس دهم نسبت به مجلس 
نهم هم سوتر با روحانى مى باشد انتظار مى رود رئیس 
جمهور مشــکل چندانى در گرفتــن رأى اعتماد براى 

وزراى خود نداشته باشد.

وزراى احتمالى پیشنهادى
یکى از سایت هاى خبرى چند روز قبل تغییرات کابینه 
را این گونه عنوان کرد که وزراى صنعت، کشور، اقتصاد 
و... تغییر خواهند کرد. بــه گزارش جماران، نعمت زاده 
اولین گزینه تغییر در کابینه دوازدهم خواهد بود هرچند 
به نظر مى رسد خود او هم دیگر تمایلى به ماندن ندارد. 
محمد نهاوندیان، رضا ویســه و نــوروز زاده از جمله 
افرادى هستند که به احتمال زیاد براى تصدى وزارت 

صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفى خواهد شد.
درباره وزارت کشــور نیز گزینه هــاى مختلفى مطرح 
شــده اســت. بر اســاس قرائن، اصالح طلبان تأکید 
ویژه اى بر کنار رفتن رحمانى فضلى دارند. در این راستا 
محمد شــریعتمدارى، مجید انصارى و موسوى الرى 
مطرح ترین گزینه ها براى تصدى این وزارتخانه مهم 

هستند.
از مسعود نیلى، مشــاور اقتصادى روحانى و طهماسب 
مظاهرى به عنوان جایگزین على طیب نیا وزیر اقتصاد 
نام برده مى شود. از رضا فرجى دانا و محمد على نجفى 

نیز به عنوان وزیر علوم و تحقیقات یاد مى شود.
براى وزارت آمــوزش و پرورش نیز بــه گزینه هایى 
چون مرتضى حاجى، محمد باقر نوبخت، شــهیندخت 
موالوردى و محمد على نجفى اشاره مى شود. تاکنون 
گمانه زنى ها و شــنیده ها از احتمال عدم حضور على 
ربیعــى در مجموعه در دولت دوازدهــم حکایت دارد. 

در مورد وزارت اطالعات نیز در صــورت عدم حضور 
سید محمود علوى، گزینه هایى مانند مجید انصارى و 

پورمحمدى مطرح هستند.
بعد از این وزارتخانه ها که بــه نظر تغییر و تحوالت در 
آنها قطعى باشــد چند وزارتخانه هنوز وضعیت روشنى 
ندارند و در عین حال که احتمال ماندن وزرایشان زیاد 
نیست  گزینه هاى جدى براى آنها مطرح نشده است. 
وزارت نیرو، دادگســترى و وزارت دفــاع از جمله این 

وزارتخانه ها هستند.
محمد جواد ظریف در وزارت خارجه، حسن قاضى زاده 
هاشمى در وزارت بهداشــت و بیژن زنگنه سه وزیرى 
هستند که به نظر مى رسد به کار خود ادامه خواهند داد؛ 
در این میان وزیر بهداشــت بارها تأکید کرده است که 

در دوره بعد در این وزارتخانه حضور نخواهد داشــت و 
مسئولیت نمى پذیرد.

 مسعود سلطانى فر و ســید رضا صالحى امیرى نیز به 
دلیل اینکه چند ماه پیش وزارت این دو وزارتخانه را بر 
عهده گرفته اند و هنوز به صورت کامل وارد فاز اجرایى 
نشده اند، به احتمال قوى در پســت خود باقى خواهند 

ماند.
محمــود حجتى نیــز در صورتــى که به شــهردارى 
تهران نرود در وزارت کشــاورزى باقــى خواهد ماند. 
محمود واعظى به احتمــال زیاد در پســت خود باقى 
خواهد ماند چــرا که تا به حال گزینه اى مطرح نشــده 

است.
اوایل هفته جارى یک سایت خبرى اقتصادى نیز جدولى 

از تغییرات احتمالى در کابینه دوم روحانى منتشــر کرد. 
بر اســاس این جــدول تغییــرات در وزارتخانه هاى 
دادگســترى، نیرو، آموزش و پرورش، مســکن، راه و 
ترابرى، کشور، صنعت، بازرگانى، کار و علوم مى باشد. 
البته این گمانه زنى زمانى احتمــال وقوع آن افزایش 
مى یابد که الیحــه تفکیک وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، راه وشهرسازى و تعاون، کار و رفاه اجتماعى در 
مجلس شوراى اسالمى به سرانجامى مطابق خواست 
دولت برســد. به گزارش اقتصاد آنالین، بیژن زنگنه، 
حسن قاضى زاده هاشــمى و محمود حجتى نیز اعالم 
کرده اند در کابینه دولت دوازدهم نمى مانند. اما تالش 
براى ماندن این افراد براى یک دوره چهار ســاله دیگر 

آغاز شده است.

فهرست کابینه در دستان جهانگیرى
یکى دیگر از ســایت ها نیز از سپردن چینش کابینه به 
جهانگیرى سخن گفته است. تابناك عنوان کرده است: 
برخالف چینش کابینه یازدهم که حسن روحانى جزء 
به جزء و موبه مو رزومه مدیران پیشــنهادى را وارسى 
مى کرد؛ این بار اما برخى شنیده ها حاکى از آن است که 
اسحاق جهانگیرى براى تشکیل کابینه دوازدهم میدان 
دارى مى کند و مى گویند قرار است او لیست وزیران 
و مدیران ارشــد پیشــنهادى را به رئیس جمهور ارائه

 کند.
بر اساس این گزارش گمانه زنى ها درباره کابینه مدتى 
است به نقل محافل خبرى بدل شده داغ ترینش از آمدن 
على اکبر ناطق نورى به کابینه دوازدهم  و پذیرش معاون 
اولى مى باشــد. در کنار حضور ناطق نورى در پاستور، 
گمانه زنى هاى دیگرى درباره کابینه دوازدهم به گوش 
مى رسد از جمله اینکه شنیده مى شود محمد ستاري فر 
و مرتضى بانک گزینه هاي وزارت تعاون، کار و تأمین 
اجتماعی هستند و محمدعلی نجفی اصلى ترین گزینه 

براى وزارت آموزش و پرورش.
برخى مى گویند عباس آخوندي، وزیر راه  و شهرسازي 
از گزینه هایی اســت که موافقــان و مخالفان جدي 
دارد؛ با این حال تا زمانى که بنا بــه تفکیک وزارتخانه 
تحت مدیریت او بود، آخوندي همچنان از گزینه هاي 
احتمالی وزارت مســکن و شهرســازى جدید بود، اما 
حال که مجلس قرار است این طرح را به صورت یک 
فوریت بررســى کند با توجه به اینکــه این تفکیک به 
زمان معرفى کابینه دوازدهم به مجلس نخواهد رسید 
اکنون از محمد سعیدنژاد معاون آخوندى در وزارت راه و 
شهرسازى، على عبدالعلى زاده وزیر مسکن و شهرسازى 
دولت خاتمى و علی افشانی اســتاندار فارس به عنوان 
گزینه هاي احتمالی وزارت راه  و شهرســازي نام برده 

مى شود.
از ســوى دیگــر نیــز شــنیده ها حاکى اســت که 
قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکى - چنانچه خودش بخواهد از حضور در کابینه 
دوازدهم انصراف بدهد - ظفرقندي و حریرچی (معاون 
قاضی زاده) ازجمله گزینه هــاي احتمالی و جایگزین او 

خواهند بود.

قائم مقام وزیــر علوم در امــور بین الملل خبــر داد که 
بزرگ ترین هیئت علمى و فناورى اتحادیه اروپا شامل

16 نفر از مســئوالن علم و فنــاورى ایــن اتحادیه و 
نمایندگانى از 21 کشــور اروپایى در روز هاى 11 تا 13 

تیر به تهران مى آیند. 
حســین ســاالر آملى گفت: عالقه مندى کشــورهاى 
برجسته جهان براى ایجاد تعامل علمى با ایران با توجه 
به زیر ساخت هاى محکم و نظام آموزشى قوى و امنیتى 

کم نظیر در منطقه، روز به روز در حال افزایش است.
وى افزود: جایــگاه علمى اخیر ایران با وجود داشــتن 
14 دانشگاه برتر کشور در رتبه بندى جهانى «تامسون 

رویترز» و 18 دانشــگاه در نظام رتبه بندى «الیدن» و 
اعالم پایگاه استنادى «آى اس آى» مبنى بر وجود حدود 
هزار و200 مقاله پر استناد ایرانى در میان یک در صد برتر 
مقاالت جهانى، نگاه هاى دانشمندان کشورهاى مختلف 
را به سوى کشورمان جلب کرده است. قائم مقام وزیر علوم 
در امور بین الملل در ادامه گفت: هیئت اتحادیه اروپا در دو 
نشست متفاوت شامل کار گروه مشترك ایران و اتحادیه 
اروپا و یک کارگاه آموزشى دو روزه حضور فعال خواهند 
داشت و بررسى امکان انجام پروژه هاى مشترك و تبادل 
استاد و دانشــجو، از جمله برنامه هایى است که در این 

مالقات ها مورد بحث و تبادل نظر قرار مى گیرد.

حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى در ضیافت 
افطار با فعاالن حوزه زنان و خانواده اظهار  داشت: برخى 
تصور مى کردند، اگر در جامعه مردها حضور داشته باشند، 
ایمان، عفاف، پاکى، پاکیزگى  و معنویت وجود دارد، اما اگر 
زنان در جمع مرد ها باشند، اخالق، معنویت و همه چیز از 
بین مى رود  ولى اینطور نیست. رئیس  جمهور ادامه داد: ما 
در مجلس شوراى اسالمى مى دیدیم در کمیسیون هایى 
که خانم ها عضو آن بودند،  معنویت بیشترى بود و زمانى 
که بانوان در کمیســیون ها حضور داشتند، جلسات هم 

نظم پیدا مى کرد. 
روحانــى تفکــر مردســاالرى را تفکرى ســنتى، اما 

غیر اسالمى دانست و گفت: بسیارى از سنت ها در  جامعه 
ما وجود دارد که هیچ ارتباطى با تفکر اســالم ندارد. در 
تفکر اســالمى امتیازى براى مردها قائل  نیستیم.  البته 
ممکن اســت برخى از امور را آقایان بهتر انجام دهند، 
همانطور که  برخى از امور را نیز بانوان به شــیوه بهترى 
به انجام برسانند، اما باید تفکر سنتى که مرد برتر از زن 
 است کنار گذاشته شود و در جامعه امروز، مردان و زنان 

مساوى باشند. 
روحانى گفت: مشخص اســت خانمى را که در  رده هاى 
 مدیریتى نبوده، نمى توان یک مرتبه در یک رده باالیى 

از مدیریت قرار داد، بلکه باید قدم به قدم گام  برداشت. 

بزرگ ترین هیئت علمى و 
فناورى اروپا در راه ایران

در جامعه امروز مرد و زن 
باید مساوى باشند

اعتراف رئیس سیا به نفوذ ایران 
  فارس| «مایـک پومپئـو» رئیـس سـازمان 
اطالعات مرکزى آمریکا «سیا» ضمن تکرار لفاظى هاى 
مقامات آمریکایى، ایران را «بزرگ ترین کشـور حامى 
تروریسـم در جهان» توصیف کرد و گفت: « امروز این 
کشور نفوذ بسیار زیادى دارد، نفوذى که فراتر از نفوذ آنها 
درشش یا هفت سال گذشته است. خواه این نفوذ آنها بر 
دولت بغداد باشـد، خواه افزایش قدرت حزب ا... و لبنان 
باشـد، همکارى آنها در کنار الحوثى (در یمن)، شیعیان 
عراق که هم اکنون در امتداد مرز سـوریه در حال مبارزه 
هستند و به طور قطع نیروهاى شیعه که در سوریه درگیر 

هستند. ایران در همه جاى خاورمیانه حضور دارد.»

شیوه عجیب تبریک عید فطر 
  جام جم آنالین |  تلویزیـون مصـر موضـوع 
تبریک «عبدالفتاح السیسى» رئیس جمهور آن کشور 
درباره عید سعید فطر را به شکل عجیب و بى سابقه اى 
زیر نویس کرد. در زیر نویس شبکه مصرى آمده است: 
«عبدالفتاح السیسى رئیس جمهور مصر، عید سعید فطر 
را به امت اسـالمى به جز قطر تبریـک گفت.» مصر به 
همراه عربستان سـعودى ، امارات و بحرین چهار ضلع 
اصلى تحریم و قطـع روابـط دیپلماتیک با قطـر از ماه 

گذشته را تشکیل مى دهند.

هاشمى طبا جایزه گرفت
هشتمین دوره جایزه «اخالق و نیایش    تابناك |
در آیینه هنر و پژوهش» جمعه شـب با حضور جمعى از 
چهره هاى سیاسـى، فرهنگـى، اقتصـادى و هنرى در 
سازمان اسناد و کتابخانه ملى برگزار شد و سیدمصطفى 

هاشمى طبا در حوزه سیاست این جایزه را دریافت کرد.

توهین به رئیس جمهور 
از نگاه کوهکن

  ایسنا| محسـن کوهکن نایب رئیـس جبهه 
پیروان خط امام(ره) و رهبرى و نماینده لنجان در مجلس  
با انتقاد به هتاکان و پرخاش کنندگان به شخصیت هاى 
سیاسى در حاشـیه مراسـم راهپیمایى روز قدس گفت: 
«روى سخنم با برادران و افرادى است که فکر مى کنند 
انتقاد خـود را باید با پرخاشـگرى بیان کننـد. از یکى از 
رؤساى جمهور گذشـته پرسـیدند در دوره هشت ساله 
شما چه کسى بیشترین انتقاد را به شما داشت که ایشان 
گفتند مرحوم آقاى "عسگرى اوالدى". ایشان بیشترین 
انتقادات را با اخالقى ترین روش مطرح مى کرد. مرحوم 
عسـگراوالدى بـه حـدى مواظبـت مى کرد کـه براى 
اثرگذارى انتقاد در یک فرد آن انتقـاد را در جمع مطرح 
نمى کرد. ایشان شخصیتى متدین، با تدبیر و معتدل بود 

که با منتقدان اینگونه رفتار مى کرد.»

ترامپ هم  تبریک گفت
«دونالد ترامپ» رئیس جمهورى آمریکا    ایرنا |
عید فطـر را بـه مسـلمانان تبریـک گفـت.  ترامپ در 
بیانیه اى نوشت: «من و "مالنیا" از طرف مردم آمریکا 
به مسلمانانى که عید فطر را جشـن گرفته اند به گرمى 
تبریک مى گوییم. این عید، اهمیـت رحمت، محبت و 
حسن نیت را به ما یادآورى مى کند. آمریکا بار دیگر و به 
همراه مسلمانان سراسر جهان خود را متعهد به پاسداشت 

این ارزش ها مى داند.»
از زمان دولت «بیل کلینتون»، کاخ سفید هر سال در ماه 
رمضان افطارى مى داد و یا عید فطر را جشن مى گرفت 

اما در دولت ترامپ چنین اتفاقى رخ نداد.

ارائه طرح مقابله با آمریکا 
  تابناك | رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس شـوراى اسـالمى از ارائه طـرح مقابله 
با زیاده خواهـى آمریکا به مجلس خبـر داد. عالءالدین 
بروجردى در حاشـیه نشسـت با خبرنگاران با اشاره به 
اینکه مقام معظم رهبرى در یک سخنرانى فرمودند که 
به طور حتم ما آغاز گر توقف برجام نخواهیم بود اظهار 
داشـت: «ما در زمینه تعهد بین المللى کـه انجام دادیم 
توافق کردیم و غیر از آمریکا که کشور بدقول، بدعهد و 
پیمان شکن جهان است بقیه اعم از کشورهاى اروپایى، 
چین، روسیه و جمهورى اسالمى ایران متعهد هستند.»

توئیتر

دبیرکل جامعه اسالمى مهندســین تأکید کرد: معتقدم 40 درصد رأى اصولگرایان خداى ناکرده 
نباید مزاحمتى براى دولت ایجاد کنند بلکه باید رفیق شفیقى براى دولت باشند و دولت را به سمت 

شعارهایى که داده، یارى  کنند.
به گزارش انتخاب، محمدرضا باهنر در پاسخ به اینکه آیا پس از شکست اصولگرایان در انتخابات 
اخیر، جبهه مردمى نیروهاى انقالب (جمنا) همچنان محوریت اصولگرایان را برعهده دارد؟ گفت: 
مسئله شکست را که شما دائم تکرار مى کنید حرف درستى نیست، بعضى از دوستان اصالح طلب ما 

30 سال است که آرزو دارند، ما شکست بخوریم.
او در پاسخ به اینکه مگر کاندیداى جبهه مردمى شکست نخورده است، اظهار داشت: بله، یک زمانى 
نیروهاى اصولگرا در انتخابات وارد مى شــدند و 12 درصد رأى داشتند اما امروز رأى 40 درصدى 

متراکم و بسیار باالست.
باهنر ادامه داد: اگر دولت در مسیر غیر از شعارهایش حرکت کند و متن به حاشیه و حاشیه متن اصلى 

بشود آنگاه این 40 درصد گروه بسیار مقتدر و متراکمى است که مى تواند کار را جلو ببرد.
رئیس جبهه پیروان خط امام(ره)  و رهبرى در پاسخ به اینکه آیا اصولگرایان با رئیس جمهور دیدار 

داشته اند، ابراز داشت: خیر. تا االن دیدارى انجام نشده است.

جزئیات اقدام خرابکارانه در آخریــن همایش تبلیغات 
ریاست جمهورى در مشهد مشخص شد.

به گزارش انتخاب، با دستگیرى فردى که در حال ساخت 
مواد منفجره براى اقدام خرابکارانه در آخرین همایش 
تبلیغات ریاســت جمهورى در مشهد بود، مشخص شد 
فرد مذکور هوادار یکى از گروه هاى ضد انقالبى خارج 
نشین بوده و تنها براى گرفتن امتیازاتى مانند پناهندگى 
و جلب توجه قصد اقدام خرابکارانه را داشــته است که 
با هوشیارى ســربازان گمنام امام زمان(عج) در چنگ 

قانون گرفتار شد.
معاون دادستان مشهد با بیان این مطلب به «خراسان»  
گفت: قبل از آغاز آخرین همایش تبلیغاتى کاندیداهاى 
ریاست جمهورى در مشهد، به اطالعاتى دست یافتیم که 
نشان مى داد فردى قصد خرابکارى در تجمعات مردمى 
کاندیداهاى ریاســت جمهورى را دارد به همین دلیل، 

ســربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطالعات 
خراسان رضوى وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده اى 

را در این باره آغاز کردند.
قاضى حسن حیدرى افزود: شب قبل از برگزارى آخرین 
همایش تبلیغاتى در روز چهارشــنبه، همه مسیرهاى 
منتهى به محل همایش مذکور مورد بررسى هاى دقیق 
اطالعاتى قــرار گرفت و عملیات تخصصى ســربازان 
گمنام امام زمان(عج) براى شناسایى فرد ناشناس ادامه 
یافت تا اینکه در دقایق اولیه بامداد چهارشنبه سرنخ هایى 
به دست آمد که بیانگر تهیه و ساخت مواد منفجره توسط 

یکى از هواداران گروهک هاى ضدانقالب بود.
وى ادامه داد: بالفاصله اقدامات امنیتى در دســتور کار 
قرار گرفت و ســربازان گمنام امــام زمان(عج) در یک 
عملیات غافلگیرانه موفق شــدند این فرد را که حدود 
27 سال سن داشــت در حدفاصل حرم مطهر و میدان 

شهدا شناسایى و دستگیر کنند. در بازرسى از این جوان، 
مقادیرى لوازم و آالت و ادوات ســاخت مواد منفجره 
همراه چند عدد ریموت کشف شــد که بالفاصله گروه 
خنثى سازى نیروى انتظامى نیز براى پیشگیرى از وقوع 

هرگونه حادثه احتمالى وارد عمل شدند.
حیدرى متذکر شــد: اگرچه متهم ابتدا تالش مى کرد 
چنین وانمود کند که لوازم انفجــارى را براى خودش 
خریدارى کرده اما با بررســى لپ تاپ کشــف شده از 
وى و بررســى ارتباطات و تماس هاى او با شبکه هاى 
ضد انقالب خارج نشین مشخص شد وى براى گرفتن 
امتیازاتى ماننــد پناهندگى قصد اقــدام خرابکارانه در 

همایش کاندیداهاى ریاست جمهورى را داشته است.
پرونده متهم مذکور با توجه به امنیتى بودن آن توســط 
قاضى حیدرى به عنوان بازپرس ویژه در حال رسیدگى 

است.

حدس و گمان ها درباره کابینه دوم روحانى

آنها که مى روند، آنها که مى آیند، آنها که مى مانند

آیا موشک ها در عراق فرود آمده بود؟

تداوم محوریت «جمنا» در جریان اصولگرا، مشخص نیست

جزئیات اقدام خرابکارانه در میتینگ انتخاباتى ناگفته هاى حمله موشکى سپاه به داعش

فرمانده نیــروى هوا فضاى ســپاه گفــت: تمامى 
موشک هاى شلیک شده به سمت مواضع داعش به 

هدف اصابت کرده است.
سردار امیرعلى حاجى زاده با حضور در جمع خبرنگاران 
و در پاسخ به ســئوالى در خصوص برخى شایعات و 
اظهارات محافل صهیونیســتى در خصوص اینکه 
برخى موشک هاى شلیک شده سپاه به اهداف نخورده 
و در مناطق دیگر مثل عراق اصابت کرده است، اظهار 
داشت: آنچه این افراد به اصطالح کارشناس از آن نام 
برده اند در واقع بدنه جدا شده موشک ها(موتور) بود 

که در عراق به زمین خورد.
ســردار حاجى زاده افزود: موشــک هایى که در این 
عملیات اســتفاده کردیم به گونه اى است که قبل از 
اصابت به هدف(100 کیلومتر مانده به هدف) قسمتى 
از بدنه جدا شده و سر جنگى به هدف اصابت مى کند 
و عملیات طورى طراحى شده بود که این قسمت جدا 

شده در خاك عراق به زمین مى خورد.
فرمانده نیروى هوا فضاى ســپاه تأکیــد کرد: همه 
موشــک ها با موفقیت به هدف اصابت کرده است 
و ما در این خصوص فیلم هاى ضبط شــده توســط 

هواپیماهاى بدون سرنشین را نیز منتشر کردیم.
وى همچنین اظهار داشــت: جالب است بدانید که 
چهار دقیقه بعد از اصابت اولین موشــک بالفاصله 
هواپیماهاى آمریکایى بر فراز منطقه حضور پیدا کردند 
و این نشان مى دهد که عملیات ما یک عملیات عریان 
بود. ســردار  حاجى زاده گفت: آمریکایى ها از طریق 
برخى همراهان ما مثًال شاید روس ها از این عملیات 

اطالع پیدا کرده بودند.
وى تصریح کرد: این حمله موشکى خسارت زیادى به 
تروریست ها وارد کرد که ما به برخى اطالعات جدید 
آن دست پیدا کرده ایم و ممکن است در آینده هم اخبار 

بیشترى منتشر شود.
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عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس با هشدار 
نســبت به کمبود نیرو در حوزه ســالمت کشور، گفت: 
سیاست کوچک سازى نباید در رابطه با وزارت بهداشت 

اعمال شود زیرا با سالمت مردم در ارتباط است.
احمد حمزه با انتقــاد از اینکه در بخــش هاى مختلف 
بهداشت و درمان کشــور با کمبود نیرو مواجه هستیم، 
اظهار داشت: هر چند ساالنه تعداد زیادى از این نیروها 
بازنشسته مى شوند اما متأسفانه به به کارگیرى و جذب 

نیروهاى جایگزین توجه نشده است.
وى با بیــان اینکه وزارت بهداشــت مجوز اســتخدام 
ندارد، افزود: متأسفانه ســازمان امور استخدامى مجوز 

جذب نیرو را نمى دهــد این در حالى اســت که تعداد
 تخت هاى بیمارستانى افزایش یافته و شبکه بهداشت و 

درمان در حال گسترش است.
حمزه با هشــدار نســبت به اینکه کمبود نیرو در حوزه 
بهداشت و درمان کشور معضلى جدى است و نباید نادیده 
گرفته شــود، گفت : هر چند طبق برنامه پنجم سیاست 
کوچک ســازى باید در مورد تمامى نهادها اعمال شود 
اما در بخش ســالمت، آموزش و امنیت کشور منطقى 
نیست که چنین سیاســتى را اعمال کرد. وى ادامه داد: 
متأسفانه با کمبود شدید پرســتار هم در کشور روبه رو

 هستیم.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت هاى مردمى ستاد 
مبارزه با مواد مخدر گفــت: مصرف تریاك همچنان در 
صدر مواد مخدر بوده و مصرف شیشــه افت قابل توجه 

اى داشته است.
پرویز افشار اظهار داشــت:پیش از این آمار رسمى ستاد 
مبارزه با موادمخدر در خصوص تعداد معتادان کشور یک 
میلیون و 350 هزار نفربود که در حال حاضر این آمار به دو 
میلیون و 808 هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر 

در کشور رسیده است.
وى در ادامه درخصوص مواد مصرفــى معتادان گفت: 
تریاك بــا 66/8 درصد، مــارى جوآنا و مشــتقات آن 

شــامل مارى گل، گراس و علف با 11/9 درصد، کراك 
افغانى و هروئین 10/6 و شیشه 8/1 درصد نحوه شیوع 
مصرف مواد مخدر در میــان دو میلیون و 808 هزار نفر 
مصرف کننده مســتمر مواد مخدر در کشــور است که 
با توجه به این آمار، مصرف تریــاك همچنان در صدر 
مواد مخدر بوده و مصرف شیشــه افــت قابل توجهى 

داشته است.
افشار افزود: ســه هزار و 190 نفر به دلیل سوء مصرف 
مواد طى سال 95 دچار مرگ و میر شــده اند که با رشد 
6/2 درصدى مواجه هستیم. مرگ و میر ناشى از مصرف 
روانگردان ها نیز با رشد 8/6 درصدى روبه  رو بوده است.

تریاك در صدر 
مواد مخدر مصرفى در ایران 

کمبود نیرو
 در بیمارستان ها جدى است

نقش بطرى در آتش سوزى
سید جالل ملکى سخنگوى ســازمان آتش نشانى 
تهران گفت: ضایعات شیشه اى یکى از عوامل تأثیرگذار 
در حریق درختان فضاهاى ســبز اســت چرا که این 
ضایعات از قبیل بطرى هاى شیشــه اى که در فضاى 
سبز ر ها مى شوند در نقش یک عدسى عمل کرده و با 
متمرکز کردن حرارت، مقدمات آتش سوزى ها را فراهم 
مى کنند. وى اذعان کرد: معتادان خیابانى و افرادى که 
در طبیعت اقدام به روشن کردن آتش مى کنند بیشترین 

عامل براى آتش گرفتن فضاهاى سبز هستند.

خطر آسانسورى
زهره وند رئیس سندیکاهاى کشورى آسانسور گفت: 
تا کنون بالغ بر یک میلیون دستگاه آسانسور در کشور 
نصب شده که 90 درصد آنها فاقد گواهینامه استاندارد 
بوده و حداقــل50 درصد آنها فرســوده و پر خطرند.
زهره وند افزود: هر سال در کشــور 45 هزار دستگاه 
آسانسور نصب و راه اندازى مى شود که تولید این میزان 
آسانسور کشور ایران را بعد از چین، آمریکا، هند در رتبه 

چهارم دنیا قرار داده است.

کشف معمارى باشکوه
 در نیشابور

فصل نخست کاوش هاى باستان شناسى در محوطه 
باستانى سه تپه دشــت نیشــابور بقایاى معمارى با 
شــکوهى از دوره عصر آهن (اواخر هزاره دوم و اوایل 
هزاره اول پیــش از میالد ) در این محوطه کشــف و 
شناسایى شد. این کاوش علمى، آموزشى توسط گروه 
باستان شناسى دانشگاه نیشابور به مدت حدود دو ماه 
ادامه خواهد داشت. حاکم نیشابورى در کتاب «تاریخ 
نیشابور» مى نویسد که گویند نیشابور را انوش بن شیث 
بن آدم بر «سنگى املس» ساخت. در افسانه هاى ایرانى، 

بناى این شهر را به عهد طهمورث نسبت مى دهند.

صادرات قمه آسان شد!
مدیرکل دفترصادرات معاونت صنایع دســتى کشور 
از تســهیل روند صادرات قمه و شمشیرهاى زینتى 
خبر داد و گفت: با رفع ســتاره دار بودن صادرات قمه 
و شمشیرهاى زینتى روند صادرات این اقالم صنایع 

دستى تسهیل شد. 
گفتنى است، اقالم داراى کد ستاره، اقالمى هستند که 
از محدودیت هاى صادرات برخوردارند. پویا محمودیان 
افزود: با توجه به اینکه کشــور عراق بازار مناســب و 
مطلوبى براى این محصوالت اســت، در حال حاضر 
صادرات اقالم مذکــور به دلیل کد تعرفه ســتاره دار 
نیازمند اخذ مجوز از وزارت دفاع اســت و این موضوع 
 بسیارى از صادرکنندگان این محصوالت را با مشکل 

مواجه کرده بود.

«روستاى ملى حصیر» 
کجاست؟

روستاى «فشتکه»، از توابع بخش «خمام» در استان 
گیالن به عنوان «روستاى ملى حصیر» کشور ثبت ملى 
شد. ایران در کنار کشورهایى مانند ژاپن، کره و مکزیک 
یکى از 16 کشــور تولیدکننده  حصیر به شمار مى رود. 
پیشــینه  تاریخى این تولیدات در ایران نشان مى دهد 
که استفاده  ایرانیان قدیم از حصیر منحصر به زیرانداز 
نبوده و در ساخت ظروف نیز از حصیر استفاده مى کردند. 

شایعه تخلیه خاش کذب است
مدیر کل دفتر مدیریت بحران سیستان و بلوچستان 
در رابطه با آخرین وضعیت شهرستان خاش که انتشار 
بوى نامطبوع در آن 52 نفر را راهى بیمارستان کرد، بیان 
داشت: وضعیت شهرستان خاش کامًال عادى است و 
زندگى در این منطقه در جریان است و هرگونه شایعه 

اى مبنى بر تخلیه شهر کذب است. 
غالمرضا اربابى  در ادامه تأکید کــرد که در ابتدا این 
فرضیه وجود داشــت که علت بوى نامطبوع فعالیت 
کوه آتشفشان تفتان بوده است اما با بررسى هاى انجام 
شده این نتیجه حاصل شد که مشکل از یک کارخانه 
قیر بوده و وارونگى هوا عامل انتشــار بوى نامطبوع 

بوده است.

چرك نویس

یک مدیر نظارت بر مواد غذایى، آرایشــى و بهداشتى 
موضوع تاریــخ انقضاى خامه هاى یک شــرکت لبنى 

دولتى را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم، على اصغر اسماعیل زاده اظهار داشت: 
شرکتى لبنیاتى با ارسال نامه اى به معاونت غذا و داروى 
مشهد درخواست اجازه افزایش دوماهه تاریخ انقضاى 
خامه هاى تولیدشده را که روى پاکت خامه استریل،که 
در انبارهــاى کارخانه موجود بود، 6ماهه درج شــده و 
تاریخ مصرف آنها هنوز به پایان نرســیده بود را مطرح 

کرد.
وى ادامــه داد: پس از مطرح شــدن موضوع در کمیته 
فنى قانونى دانشگاه مقرر شد پس از بازدید کارشناسان 
از انبارهاى شــرکت و محل نگهدارى کاالى مذکور 
و ارزیابى آزمایشگاهى و به شرط ســالمت فرآورده با 

درخواست شرکت مذکور موافقت به عمل آید.
اسماعیل زاده اظهار داشت: اهل فن و متخصصان این 
حوزه مى دانند که با توجه به شرایط نگهدارى در زنجیره 
سرد مى توان تاریخ مصرف خامه استریل را تا هشت ماه 
در نظر گرفت و طبیعى است که در مورد فوق نیز امکان 

اضافه کردن دو ماه دیگر عمًال وجود داشت.
وى افزود: پس از انجام آزمایشات و کسب اطمینان از 
عدم مطابقت ها و رؤیت محصول خارج نشده سردخانه به 
کارخانه مذکور اجازه داده شد با همان تاریخ تولید قبلى و 
اضافه کردن دو ماه به تاریخ انقضاى قبلى، تاریخ جدید 
را روى پاکت خامه ها درج کند و البته شرط هم شده بود 
که تاریخ مصرف قبلى شطرنجى و محصول فقط با یک 

تاریخ انقضا به دست مصرف کننده برسد.
اســماعیل زاده گفــت: تاریخ زنى مجــدد محصوالت 
بسیار نادر بوده و از سوى معاونت غذا و داروى دانشگاه

 علوم پزشکى مشهد با سختگیرى هاى فراوانى همراه 

اســت کما اینکه اگر محصول مذکور از کارخانه خارج 
شده بود به هیچ وجه مجوز افزایش تاریخ مصرف صادر و 

اصًال بررسى روى محصول انجام نمى شد.
مدیر نظارت بــر مواد غذایى، آرایشــى و بهداشــتى 
معاونت غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشــکى مشهد 
بیــان داشــت: در این مــورد پیــش از آنکــه مجوز 
افزایش تاریــخ مصرف به کارخانه مذکور داده شــود، 
ســابقه قبلى واحد تولیدى مورد بررســى قرار گرفت 
تا داراى ســابقه تخلف نباشــد که در نتیجه مشخص 
شــد کارخانه مذکور فاقد هرگونه تخلفى بوده و هدف 
اصلى مدیران کارخانه کــه یکى از کارخانه هاى دولتى 
اســت جلوگیــرى از هدررفت ســرمایه هاى عمومى

 بوده است.
اسماعیل زاده ادامه داد: البته کارخانه مى توانست از ابتدا 
تاریخ مصرف را هشت ماهه روى محصول درج کند اما 
شــش ماه درج کرده بود زیرا خامه استریل در صورتى 
که در شرایط سرد نگهدارى شود مى تواند تا هشت  ماه 

تاریخ انقضا داشته باشد.
وى گفــت: این حساســیت قابل تقدیــر بین مصرف 
کنندگان از جایى آغاز شد که کارخانه به خوبى نتوانسته 
بود تاریخ قبلى را محو کند و این مشــکل باعث شد دو 
تاریخ مصرف روى کاال دیده شود، بنابراین این اشتباه 
غیرعمد نباید اعتماد مردم نســبت بــه تاریخ انقضاى 

درج شده روى محصوالت را از بین ببرد.
وى گفت: گرچه پس از دریافت برخى گزارشات مردمى 
(به صورت بسیار محدود) در این مورد به شرکت مذکور 
به صورت کتبى اعالم شــد که در اســرع وقت نسبت 
به جمــع آورى محصوالتى کــه داراى دو تاریخ انقضا 
هستند از ســطح عرضه اقدام و نتیجه را به این معاونت 

اعالم کند.

صبــح جمعــه گذشــته انفجار    فارس|
انتحارى در مکه باعث امنیتى شدن فضاى این 
شهر و مسجد الحرام شــد اما در این بین تکلیف 
حاجیانى که قرار است از اول تا 26 مرداد به خانه 
خدا بروند چه مى شــود؟ آیا بــا وضعیت بغرنج 
امنیتى در عربســتان امنیت حاجیــان ایرانى به 

خطر نمى افتد؟
با توجه بــه این وضعیت، مســئوالن و متولیان 
اعزام حاجیــان ایرانى به عربســتان باید گوش 
به زنگ بوده و هوشــیار باشــند که مبادا امنیت 
حاجیان ایرانى به خطر افتاده و خداى ناکرده اسیر 
گروه هاى تروریستى شــده و به گروگان گرفته 
شوند و یا اینکه در عملیات هاى انتحارى جانشان 

به خطر بیافتد.
حجت االسالم والمسلمین قاضى عسکر با حضور 
در جلسه غیرعلنى مجلس شوراى اسالمى درباره 
مذاکرات انجام شده با مسئوالن حج عربستان از 
تضمین امنیت حاجیان ایرانى توسط دولتمردان 
ســعودى خبر داد و متن صبحت هاى وزیر حج 
عربســتان را در این خصــوص قرائت کرد. وى 
همچنین در گفتگوى ویــژه خبرى با بیان اینکه 
اگر ذره اى احساس خطر باشد به عنوان نماینده 
رهبرى به هیچ وجه اجازه حضور و اعزام زائران 
را به عربستان ســعودى نمى دهد، تصریح کرد: 
حفاظت از جان حجاج وظیفه مهمى است و ایران 

در این زمینه کوتاهى نمى کند.
با توجه به این شــرایط به نظر مى رسد حاجیان 
ایران نســبت به تأمیــن امنیت خود توســط 
ســعودى ها دچار ابهام شــده اند و مى طلبد که 
مسئوالن و متولیان در این زمینه هوشیارتر رفتار 

کنند  و اطالع رسانى هاى الزم را انجام دهند.

رئیس مرکز فناورى اطالعات و رســانه هاى دیجیتال 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى، از مراجعه و ثبت 
بیــش از ده هزار کانــال فعال با کاربر بــاال در فضاى 
مجازى بــه ویژه تلگرام در ســامانه ایــن مرکز براى 

شناسنامه دار شدن خبر داد.
ســید مرتضــى موســویان بــه مصوبه شــورایعالى
 فضاى مجازى در خصوص انتشــار فراخوان مراجعه 
سایت ها و کانال هاى تلگرامى باالى پنج هزار کاربر و 
عضویت براى ثبت و شناسنامه دار شدن آنها اشاره کرد.

وى شناسنامه دار کردن کانال هاى تلگرامى با کاربران 

بــاال را اقدامى در ادامه مســیر طرح «شــامد» یعنى 
شناســنامه دار کردن و ثبت ملى محتــواى دیجیتال 
عنوان کرد و افزود: این مهم بــه ما اجازه خواهد داد که 
موضوعات را دسته بندى کنیم و کمک شایانى در جهت 

یکپارچگى در همه « ام پى ها» خواهد بود. 
رئیس مرکز فناورى اطالعات و رســانه هاى دیجیتال 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ادامه داد: اکنون نزدیک 
به 45 هزار سایت داراى کد شــامد هستند که به دنبال 
آن اطالعات مربوط به دارنده سایت ها بسیار دقیق ثبت 
شده است  که این موضوع شــروع حرکتى به سمت و 

سوى مالکیت معنوى را نوید مى دهد. 

حدود 17 سال اســت که مجوز خرید و فروش و پرواز با 
هواپیماى شــخصى به ایرانیان داده شده که با توجه به 
مناسب بودن نســبى قیمت آنها، استقبال از این صنعت 

روبه رشد بوده است.
به گزارش مهر، از ســال 79 که شورایعالى هواپیمایى و 
شــورایعالى امنیت ملى با پرواز هواپیماهاى شخصى بر 
فراز آسمان ایران و صرفًا از مســیرهایى که شورایعالى 
امنیت ملى براى ســایر هواپیماهــا و ایرالین ها تعیین 
کرده و از سوى سازمان هواپیمایى کشورى ابالغ شده، 
موافقت کردند، شاهد رونق صنعت گردشگرى هوایى و 
همچنین کسب وکار خرید و فروش هواپیماى شخصى 
هستیم. با وجود این، سازمان هواپیمایى کشورى هنوز با 
پرواز هواپیماهاى شخصى بیش از دو نفره موافقت نکرده 
اســت و به همین دلیل برخى خانوارها آنگونه که باید و 

شاید از آن استقبال نکرده اند.
به گفته حسین على پناهى کارشناس صنعت هوانوردى، 
ایران از نظر استفاده از هواپیماهاى شخصى دو نفره در 
دنیا جزو کشورهاى سرآمد محسوب مى شود و حتى از 
بسیارى از کشورهاى پیشــرو در این زمینه جلوتر است. 

اما از نظر استفاده از هواپیماهاى شخصى بیش از دو نفره 
از سایر کشورها عقب تر هستیم. صنعتى که در صورت 
صدور مجوز، مى تواند در توسعه گردشگرى و اشتغالزایى 

بسیار اثرگذار باشد.
همچنیــن از زمانى که کســب و کار خریــد و فروش 
هواپیماهاى شخصى رونق گرفته، فرودگاه هاى بدون 
استفاده اطراف شــهرها از تعطیلى نجات یافته و امکان 

استفاده عمومى در آنها فراهم شده است.

قیمت هواپیماى شخصى
قیمت هواپیماهاى دو نفره «نو» در ایران تا سال 91 که 
نرخ ارز شاهد نوســان قیمتى نبود، عمدتًا 140 تا 150 
میلیون تومان بود اما از آن زمان به بعد که نرخ دالر و یورو 
به حدود چهارهزار تومان رسیده، قیمت این هواپیماها نیز 

به 600 تا 700 میلیون تومان افزایش یافت.
هواپیماهاى شــخصى که در ایران مورد اســتفاده قرار 
مى گیرند، عمدتًا ساخت کشورهایى چون آلمان، ایتالیا، 
انگلیس، اوکراین، روســیه، آمریکا، کانادا و... است. با 
این حال در هیچ کجاى دنیا صنعت هواپیماســازى به 

صورت یکجا و تک ســازنده اى صورت نمى گیرد بلکه 
هر بخش از این پرندگان آهنین سبک بال در یک کشور

 ساخته شده و سپس کمپانى ســازنده با تجمیع آنها در 
کارگاه واحد، اقدام به فروش محصول مى کند.

هم اکنون در فرودگاه هاى کشور در مجموع حدود 200 
فروند هواپیماى شخصى وجود دارد که 30 تا 40 فروند 
آن در فرودگاه مهرآباد تهران مستقر است. مالکیت این 
200 فروند مربوط به اشخاص حقیقى و برخى نیز متعلق 
به اشخاص حقوقى است. برخى مالکان داراى چند فروند 
هواپیماى شخصى هستند و در زمینه اجاره این هواپیماها 
فعال هســتند. البته برخى هواپیماها نیز هستند که چند 
مالک دارند یعنى چند نفر مشــترکًا با هم اقدام به خرید 

یک فروند هواپیما کرده اند.

کجاها پرواز کنیم؟
حسین على پناهى از فعاالن این حوزه درباره نحوه فعالیت 
این نــوع هواپیماها که اتفاقًا طرفــداران زیادى هم در 
ایران دارد، گفت: هواپیماهاى شخصى که در ایران مورد 
استفاده قرار مى گیرند، عمدتًا امکان پرواز به همه نقاط 

ایران را دارا هســتند و تقریبًا همه فرودگاه هاى کشور 
آماده پذیرایى از خلبانان هواپیماهاى شخصى براى فرود 
هستند. حتى از نظر مقررات سازمان هواپیمایى کشورى، 
دارندگان این هواپیماها مى توانند به خارج از کشور هم 
پرواز کنند اما با توجه به باال بودن نرخ سوخت هواپیما در 
کشورهاى همســایه از جمله ترکیه، پرواز با هواپیماى 
شخصى به خارج از کشور مقرون به صرفه نیست ولى این 
هواپیماها براى ســفرهاى هوایى شخصى داخل کشور 

کامًال مناسب سازى شده اند.

از کجا هواپیما بخریم؟
کسانى که عالقه مند به خرید هواپیماى شخصى باشند 
مى توانند با اندکى گشــت و گذار در فضاى مجازى با 
شرکت هاى فعال در این کســب و کار و داراى مجوزها 
از ســازمان هواپیمایى کشــور و دیگر نهادهاى ذیربط 
ارتباط برقرار کرده بر اساس نیاز و سلیقه خود هواپیماى 
شخصى نو خریدارى کنند. قیمت این مدل هواپیماها از 

600 میلیون تومان آغاز مى شود.
همچنین متقاضیــان خرید هواپیماهاى دســت دوم 
مى توانند از دارندگان هواپیماى شــخصى که مایل به 
فروش هســتند، هواپیماى دو نفره بخرنــد که از 250 

میلیون تومان شروع مى شود.

اجاره هواپیماى شخصى
اجاره هواپیماى شــخصى به دو صورت است: نخست 
اینکه متقاضى، خود داراى مدارك اجازه پرواز و خلبانى 
هواپیماهاى فوق سبک از سازمان هواپیمایى کشورى 
را داراســت که مى تواند همراه با یــک نفر دیگر یکى 
از هواپیماهاى موجــود در فرودگاه ها کــه به این امر 
اختصاص داده شده را اجاره کند؛ یا اینکه مى تواند هواپیما 
را به صورت چارترى (همراه با خلبان) اجاره کند و خود 
در جایگاه کمک خلبان بنشــیند. در هــر صورت اجاره 
هواپیماى شخصى در ایران معموًال بین ساعتى 300 تا 

400 هزار تومان است.

هزینه نگهدارى و خدمات پارکینگ
از دیگر هزینه هایى که دارندگان هواپیماى شــخصى 
باید بپردازند، هزینه خدمات تعمیر، نگهدارى و پارکینگ 
آنهاســت که شــرکت هاى فعال در این زمینه معموالً  
ماهیانه 1/5 میلیون تومان از مالک هواپیما دریافت کرده 
و موضوعات مرتبط با نگهــدارى و پارك هواپیماهاى 

شخصى را مدیریت مى کنند.

گزارشى از یک بازار داغ

چگونه هواپیماى شخصى بخریم یا اجاره کنیم؟  امنیت حاجیان ایرانى 
تأمین شده است؟

ماجراى خامه هایى با 2 تاریخ انقضا! 10 هزار کانال با کاربر باال ثبت سامانه شدند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى خوزستان گفت: بر اساس ماده 112 قانون برنامه 
ششم توسعه، آبراه استراتژیک اروندرود به طور کامل الیروبى خواهد شد. 

امید حاجتــى اظهار داشــت: الیروبــى ارونــدرود بر اســاس معاهده بیــن المللى 
1975الجزایــر در مدت چهار ســال انجام خواهد شــد. وى با بیــان اینکه الیروبى 
اروندرود باهدف رونق اقتصادى بنادر آبادان، خرمشــهر و بنــادر جنوبى عراق صورت 
مى گیرد افــزود: با الیروبى اروندرود امــکان پهلوگرفتن و تردد کشــتى هاى بزرگ 
و اقیانوس پیما با ایمنى باال در ایــن آبراه مهم فراهم مى شــود.حاجتى با بیان اینکه 
الیروبى اروندرود توسط شــرکت هاى ایرانى انجام خواهد شد افزود: در صورت نیاز از 

کمک هاى فنى دیگر کشورها نیز براى تسریع در عملیات الیروبى استفاده خواهد شد.
آخرین بار، عملیات الیروبى اروندرود درسال 1356با همکارى دو کشور ایران و عراق 
انجام شد. گفته مى شــود در برخى نقاط آبراه مرزى اروندرود تا 20متر رسوب گذارى 
شده است. هم اکنون کشــتى هایى با ظرفیت 20 تا 25هزار تن مى توانند در اروندرود 
تردد کنند که در صورت الیروبى این آبراه، امکان تردد کشتى هایى با ظرفیت 80هزار 

تن فراهم خواهد شد.
هــم اکنــون بیــش از 80درصــد مغروقــه هــاى زمــان جنــگ تحمیلــى از 
ارونــدرود خــارج شــده و قــرار اســت بــا شناورســازى 34فرونــد باقیمانــده ، 

همــه مغروقه هــا از ارونــدرود خــارج شــود. عراقــى ها تاکنــون بــه دالیل و 
بهانه هــاى مختلف از اجراى طرح مشــترك الیروبــى اروندرود براســاس قرارداد 

1975الجزایر شانه خالى کرده اند.

اروندرود بعد از 40 سال الیروبى مى شود
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توسعه 70 هزار مترى 
بیمارستان کودکان اصفهان

قائم مقام دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهـان در امور 
مشـارکت هاى اجتماعـى گفت: 70 هـزار متر زمین 
براى توسـعه بیمارسـتان کـودکان امام حسـین(ع) 
آزادسازى شـده که سـاخت آن نیاز به همت خیرین 

دارد.
محمد صافى عنوان کرد: کاستى ها در حوزه سالمت 
به قدرى زیاد است که به رغم فعالیت هاى انجام شده 

هنوز با استانداردهاى جهانى فاصله داریم.
وى اضافـه کـرد: اصفهـان بـه اذعـان وزیـر 
بهداشت،شـش هـزار تخت بیمارسـتانى کـم دارد، 
قسـمت اعظمـى از امکانات موجـود نیز از گذشـته 
است و هر بار بازسـازى مى کنیم، این در حالى است 
که در طول این سـال ها جمعیت اصفهان 2/5 برابر 

شده است.
صافى ادامه داد: 70 هزار متر زمین دیگر براى توسعه 
بیمارستان کودکان امام حسـین(ع) آزادسازى شده 
که نیاز به همت خیرین دارد، با این شعار که هرکس 
در حد یـک آجر هم کـه شـده در ایـن زمینه کمک

کند.

تدوین طرح بوم گردى 
غرب استان

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دسـتى و گردشـگرى اسـتان اصفهـان گفـت: قرار 
اسـت طرح بومگردى غرب اصفهان نوشـته شود و 

گردشگرى در این منطقه رونق یابد.
محسـن یارمحمدیان اظهار داشـت: وقتـى حرف از 
غرب استان اصفهان مى شود اغلب منطقه فریدن را 
مى شناسند و ما در این طرح تیران و شهرستان هایى 

مانند خوانسار و گلپایگان را نیز در نظر داریم. 
وى خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر در تمـام 
شهرسـتان ها اقامتـگاه بومگـردى داریـم و بـا 
برنامه ریزى هـا امیدواریـم بـه روزى برسـیم که هر 

روستایى اقامتگاه بومگردى داشته باشد.

پیشرفت 98 درصدى 
احداث زندان کاشان

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان از پیشرفت 
98درصدى احداث زندان کاشان خبرداد.

حجت ا... غالمى ادامه داد:مشکالت زندان کاشان، 
جانمایـى محل احـداث زنـدان شهرسـتان لنجان، 
سنددار شدن زندان نجف آباد و مشکالت پروژه هزار 
واحدى شـرکت تعاونى زنـدان بهارسـتان نیز مورد 

برسى قرار گرفته است.

اجراى لوله گذارى انتقال آب 
از مبارکه به دهاقان 

فرماندار دهاقان از اجراى عملیات لوله گذارى طرح 
انتقـال آب از مبارکه به دهاقان بـه طول10کیلومتر 

خبرداد.
على اصغر قاسـمیان اظهار داشـت:طرح انتقال آب 
آشامیدنى از محل تصفیه خانه بابا شیخ على مبارکه 
به دهاقان تاکنون به طول10کیلومتر اجرا شده است.

وى باتوجـه بـه اینکـه طـول مسـیر انتقـال آب به 
شهرسـتان52کیلومتر اسـت، اذعـان داشـت: لولـه 
هاى مورد نیاز براى اجراى خریدارى شده و عملیات 

اجرایى، حفارى و لوله گزارى آغاز شده است.

9 میلیون و 600 هزار دالر، 
صادرات دانش بنیان 

رئیس شـهرك علمـى و تحقیقاتى اصفهـان گفت: 
صادرات محصوالت شرکت هاى دانش بنیان مستقر 
در این شهرك 9 میلیون و 600 هزار دالر بوده است.

مهدى کشـمیرى اعالم کرد: درحدود 500 شرکت 
و مؤسسـه دانش بنیان در حوزه هـاى مختلف علم و 

فناورى در این شهرك فعال هستند.
وى بـا بیـان اینکـه شـش هـزار و 500 نفـر در این 
شرکت ها اشـتغال دارند، اظهار داشت: تاکنون 850 

فناورى در این شهرك تجارى  سازى شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: تعداد حوادث اتفاق افتاده در محیط کار در ســال 
جارى، 35 مورد بوده که این تعداد در سال گذشته، 235 

حادثه گزارش شده است.
محسن نیرومند با اشــاره به تعداد بازرسى هاى انجام 
شده در اســتان اصفهان در دوماه نخست سال جارى 
اظهار داشت: تعداد بازرسى هاى انجام شده، چهار هزار 
و 198 مورد بوده و در این فاصله زمانى 35 حادثه اتفاق 
افتاده که حوادث منجر به فوت چهار مورد، نقص عضو 
یک مورد، قطع عضو دو مورد و ســایر حوادث 28 مورد 

بوده است.

وى با اشــاره به فعالیت هاى اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان براى باال بردن سطح ایمنى در 
محیط هاى کارى افزود: از جمله این فعالیت ها، اجراى 
آموزش هاى ایمنى براى کارگران و کارفرمایان و اجراى 
دقیق مدل خودبازرسى است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان در ادامه گفت: همچنین الزام 
کارفرمایان به داشتن مسئول ایمنى تمام وقت و اجراى 
دســتورالعمل تأیید صالحیت ایمنى پیمانکاران و الزام 
پیمانکاران به اخذ صالحیت ایمنى از اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى را مى توان از دیگر فعالیت ها در زمینه 

حوزه ایمنى محیط کار  نام برد. 

مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه اى اصفهــان از اجراى 
طرح هاى تشویقى براى کاهش مصرف برق و گذر از دوران 

اوج مصرف خبر داد.
رسول موسى رضایى اظهار داشت: عمده همکارى هاى ما 
براى کاهش مصرف و مدیریت برق  با صنایع است، که با 
دعوت مسئوالن صنایع برنامه هاى الزم براى کنترل پیک 

بار مصرف برق در این بخش شرح داده شد.
وى افزود: هدف ما ترغیب مردم بــه صرفه جویى و عدم 
استفاده از وسائل پر مصرف در ساعات اوج بار است که در 
صورت رعایت این موضوع از سوى شهروندان، گام مهمى 
در راســتاى کاهش بار مصرف و جلوگیرى از خاموشــى 

برخواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان با اشاره به اجراى 
طرح هاى تشویقى براى کاهش بار مصرف برق، بیان داشت: 
این طرح ها با عنوان طرح هاى ذخیره عملیاتى شامل تغییر 
ســاعت کار صنایع و طرح هاى دیگرى از این دست است 
که از مهمترین برنامه هاى ما بــراى کاهش مصرف برق 
در صنایع به شمار مى رود. وى با اشاره به همکارى صنایع، 
دستگاه ها و ادارات در اجراى طرح هاى کاهش مصرف برق، 
خاطرنشان کرد: سال گذشته قطعى برق را شاهد نبودیم و 
امیدواریم امســال نیز با همکارى مردم شاهد خاموشى در 

تابستان نباشیم.

کاهش 85 درصدى 
حوادث محیط کار در استان

اجراى طرح هاى تشویقى 
گذر از اوج مصرف برق

هر سال با آغاز ماه هاى گرم سال به ویژه تابستان و در 
ماه هاى تیر و مرداد، افزایش اســتفاده از سیستم هاى 
سرمایشى باعث انتقال پیک بار شبکه از ساعات اولیه 

شب به ساعات میانى روز یعنى 11 تا 15 مى شود.
بنابراین افزایش استفاده از سیستم سرمایشى در دو بازه 
زمانى یعنى بین ساعات 11 تا 15 و 20 تا 23 مى تواند 

به خاموشى هاى متعدد در این فصل دامن بزند. 
سال گذشته در شهر اصفهان، پیک بار در روز دوم مرداد 
مقارن ساعت 13 با بیشترین مصرف ثبت شده به میزان 

هزار و 59مگا وات رخ داد. 
با مقایســه میزان مصــرف در یک ماه معتدل ســال 
مانند اردیبهشــت با میزان مصرف در مرداد، افزایش 
40 درصدى مصرف برق مشــاهده مى شود که ناشى 
از اســتفاده از تجهیزات سرمایشى اســت.از این رو، 
طرح هاى وزارت نیــرو براى بخش هــاى مختلف 
پیش بینى شــده اســت که در صورت همکارى همه 
بخش ها در اجراى طرح ها مى توان عالوه بر مدیریت 
بهینه مصرف برق، صرفه جویــى و ذخیره انرژى نیز 

داشت.
مدیر دفتر مدیریــت مصرف توزیع برق شهرســتان 
اصفهان گفت: این طرح ها در ســه بخــش صنایع، 
مسکونى و تجارى و کشاورزى و صنایع وابسته به آن 

تعریف شده است.
محمد مهدى عسگرى افزود: طرح هاى ویژه صنایع 
نیز به ســه شــکل «تعطیالت و تعمیرات»، «طرح 
ذخیره عملیاتى» و «اســتفاده از دیزل ژنراتور» اجرا

 مى شود.
وى با بیان اینکه کارخانه ها به طور معمول براى انجام 
تعمیرات چند روزه(حداقل پنــج روز) کارخانه خود را 
تعطیل مى کنند، گفت: در طرح تعطیالت و تعمیرات 
از آنها خواسته مى شــود به جاى پاییز و زمستان، این 
تعطیلى را به تابســتان منتقل کننــد بنابراین به ازاى 
میزان برق استفاده نشده در آن چند روز، پاداش به آنها 

پرداخت مى شود.
عســگرى اضافه کرد: در طــرح ذخیــره عملیاتى، 
تفاهمنامه اى با صنایع منعقد مى شــود به این صورت 
که 24 ســاعت قبل از تاریخ مورد نظر، با آنها تماس 
گرفته مى شود و آنها موظف مى شــوند طبق قرارداد 
منعقده، میزان مصرف برق خــود را از 10 تا 90 درصد 
کاهش دهند و به میزان درصد کاهش یافته، از این اداره 

پاداش دریافت کنند.
عسگرى گفت: در این طرح، میزان استقبال مشترکین 

نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
وى طرح سوم را به کارگیرى دیزل ژنراتور در صنایع در 
ساعت پیک بار (اوج بار) مصرف در ماه هاى تیر و مرداد 
بیان کرد و افزود: دیزل ژنراتور، بخشى از برق مصرفى 
مشترکین در ساعات اوج مصرف را تأمین مى کند که 
در این صورت به ازاى هــر کیلو وات کاهش مصرف، 

150 تومان به آنها پرداخت مى شود.

عسگرى افزود: سال گذشــته، در مجموع 500 واحد 
صنعتى در هر سه طرح با شرکت توزیع برق شهرستان 
همکارى داشــتند اما امیدواریم این تعداد تا تیر سال 

جارى به هزار واحد صنعتى برسد.
مدیر دفتر مدیریــت مصرف توزیع برق شهرســتان 
اصفهان یادآور شــد: تاکنــون 800 واحد صنعتى این 

تفاهمنامه همکارى را امضا کرده اند.
وى گفــت: در بخش کشــاورزى به دو صــورت با 
کشــاورزان و دامداران براى کاهــش مصرف برق به 

توافق رسیده ایم.
عســگرى افزود: ابتدا طبق توافق، با کاهش مصرف 
انرژى یا خاموش کردن موتور چاه در ســاعات 11 تا 
15روزهاى مشخص، کشــاورزان مى توانند در مابقى 
ساعات شــبانه روز به صورت رایگان از برق استفاده 

کنند.
عسگرى ادامه داد: کشــاورزان و دامداران همچنین 
مى توانند از دیزل ژنراتور استفاده کنند و مانند صنایع 
دیگر به ازاى هرکیلو وات کاهش مصرف، 150 تومان 

پاداش بگیرند.
وى گفت: مشترکین ادارى، تجارى و مسکونى بزرگ 
نیز با امضاى تفاهمنامه به دو صورت مى توانند عالوه 
بر کمک به صرفه جویــى در مصرف بــرق، پاداش 

دریافت کنند.
عسگرى افزود: اولین راه، اســتفاده از دیزل ژنراتور در 
این مکان ها و دوم سازوکار کاهش مصرف در ساعات 
اوج بار است که به صورت پاداش روى قبوض برق از 

مهرماه اعمال مى شود. 
وى اضافه کرد: میزان پاداش پرداختى به مشترکان به 

درصد کاهش مصرف، تعداد روزهاى همکارى و میزان 
مصرف آنها قبل از کاهش مصرف برق بستگى دارد.

عسگرى یادآور شــد: طرح هاى بیان شــده در زمره 
طرح هاى سراسرى در کشور است اما طرح ویژه اى نیز 

به صورت پایلوت در اصفهان در حال اجراست.
عســگرى اضافه کرد:در این طرح، مشــترکین بین 
ســاعات 12 تا 14 در ماه هاى تیر و مرداد به مدت دو 
تا ُربع ســاعت، کولر منزل یا مغازه خود را خاموش یا 
مصرفش را کم مى کنند و از وســایل برقى پرمصرف 

استفاده نمى کنند.
مدیر دفتر مدیریــت مصرف توزیع برق شهرســتان 
اصفهان ادامه داد: این مشــترکین اگر بتوانند حداقل 
10 درصد، مصرف برق خــود را کاهش دهند، پاداش 

مى گیرند.

تابستان را 
بدون خاموشى سپرى کنیم

 مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان 
گفت: برنامه هاى پنج و 20 ســاله در قالب مدیریت 
تاالب براى احیاى گاوخونى در نظر گرفته شده و اگر 
هر نهاد از بخشى از سهِم آبى خود بگذرد گاوخونى 

احیا مى شود.
حمید ظهرابى اظهار داشــت: 50 تا 60 سال طول 
کشید تا تاالب گاوخونى به وضعیت فعلى رسید و بر 

این اساس احیاى آن زمانبر است.
وى افزود: برنامه هاى پنج و 20 ساله در قالب مدیریت 
تاالب براى احیاى گاوخونى در نظر گرفته شده و بر 
این اساس  پیش بینى ما این است در طول برنامه پنج 

ساله، احیا شروع و طى20 سال نهایى شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان 
اینکه در طول سال هاى گذشته بدون در نظر گرفتن 
موضوع مهم حفاظت از محیط زیســت خســارات 
زیادى به تاالب وارد شده است، گفت: چک هایى که 
از حوزه تاالب خرج شده قابل پاس کردن نیست و بر 
این اساس باید هر نهاد از بخشى از سهم خود بگذرد 

تا گاوخونى احیا شود.
وى ادامه داد: حقابه تاالب 176 میلیون مترمکعب 
اســت که اگر در قالب برنامه مدیریت زیست بومى 
تاالب به گاوخونى وارد شود آنگاه یقین داشته باشید 

که هم زاینده رود و هم تاالب احیا مى شود.
مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان تأکید کرد: 
تمام سعى ما در طول سال هاى اخیر این بوده است 
که با حفظ رطوبت تاالب از تبدیل آن به یک کانون 
گردوغبار جلوگیرى شود، این مسئله هشدارى جدى 
اســت که در صورت خشک شــدن تاالب معضل 
گردوغبارهاى ســمى براى تمام کشور خسارت بار 

است.
وى اضافه کرد: باید موضوع احیاى تاالب گاوخونى 
براى همه  به عنوان امرى جدى مورد توجه قرار گیرد 
و بر این اساس احیاى گاوخونى نیازمند مشارکت همه 

بخش هاى ذینفع است.

احیاى گاوخونى 
نیازمند مشارکت 
تمام ذینفعان است

شــهردار زرین شــهر گفت: مردم بایــد بدانند که ما 
همچنان در خــان اول هفت خان توافق با ســرمایه 
گــذار بخش خصوصــى در شــهرك حمــل و نقل 

مانده ایم.
جواد جمالى اظهار داشت: در سال هاى اخیر و به دنبال 
تأکید مستمر مســئوالن نظام بر استفاده هر چه بیشتر 
از پتانســیل بخش خصوصى در قالب جذب سرمایه و 
به کارگیرى توانمندى هاى فنى و اجرایى، شهردارى 

زریــن شــهر در 
ایــن مســیر گام

 برداشت.
وى تصریــح کرد:  
طــى ســه ســال 
گذشــته مجموعه 
شــهردارى زرین 
شهر تالش بسیارى 
به کار گرفــت تا با 
رایزنى و گفتگو این 
معضــل را برطرف 
سازیم که متأسفانه 
نتیجــه اى حاصل 
نشد و ما مجبور به 
طرح این مسئله در 

مراجع قضائى شــدیم. شهردار زرین شــهر تصریح 
کرد: ما در درجه اول با ارائــه چندین پیش طرح براى 
رفع مشــکالت حرکــت کردیم تا اختالفــى که بین 
شهردارى و بخش خصوصى وجود دارد مرتفع شود اما 
هیچیک از پیشنهادات توسط بخش خصوصى پذیرفته 

نشد.
وى ادامه داد: از طرفى باید توجه داشت که در این قرار 

داد تأمین فضاى سبز و مسائل زیرساختى و خدماتى نیز 
به عهده مجموعه شهردارى قرار گرفته و این در حالى 
است که قرار داد مشارکت آورده باید مشاع باشد که با 
توجه به وضعیت موجود تنها اســم قرار داد مشارکت 
است اما هیچ ردپایى از مشارکت در پروژه شهرك حمل 
و نقل زرین شهر وجود نداشــته و تنها شهردارى است 
که در این میان متضرر شده  و این قرارداد نوعى قرارداد 

ترکمنچاى است.
جمالــى اضافه کرد: 
مــردم بایــد بدانند 
که مــا همچنان در 
خان اول هفت خان 
توافق با سرمایه گذار 
بخش خصوصى در 
شهرك حمل و نقل 
مانده ایم حال چطور 
مــى توانیــم براى 
همچون  مســائلى 
مبالغ هزینه شــده 
توسط شــهردارى 
و همچنیــن اداره 
شــهرك  امــور 

تصمیم گیرى کنیم.
جمالى متذکر شــد: قرار داد فعلى، بــه نوعى قرارداد 
مشارکت آماده سازى است و طرف مقابل نیز پرداخت 
هزینه ها را به هیچ عنوان قبول ندارد و ما نیز بر اساس 
موارد قانونى سرمایه گذارى به این شکل را به عنوان 
ســرمایه گذارى قبول نداریم چراکه این مهم تنها به 
سود بخش خصوصى آن هم بدون هزینه کردن اعتبار 

الزم است.

قرارداد شهرك حمل و نقل 
کاالى زرین شهر، ترکمنچاى است

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان در واکنش به حواشى 
مربوط به عرضه صنایع دســتى به گردشگران خارجى، از 
عدم پیگیرى تخلفات از سوى اداره کل میراث فرهنگى 

استان گالیه کرد.
عباس شــیردل با اشــاره به اینکه برخــى راهنماهاى 
گردشگرى با تعدادى از فروشگاه هاى صنایع دستى این 
استان تبانى کرده اند تا مسافران خود را در ازاى دریافت 50 
درصد پورسانت به فروشگاه آنها ببرند، گفت: این مشکل، 
مسئله تازه اى نیست و به امروز و دیروز برنمى گردد. چند 
سالى اســت که در اصفهان این اتفاق ناخوشایند افتاده و 
برخى راهنماهاى گردشگرى با بعضى فروشندگان ارتباط 
گرفته و گفته اند ما گردشگران خارجى را به فروشگاه شما 
مى آوریم و پورســانت ما بین 30 تا 50 درصد از مبلغ کل 
فروش، خواهد بود. این در حالى است که چنین کارى خارج 
از شرع و عرف است و گردشگران را به فعاالن صنایع دستى 
و بسیارى از راهنمایان گردشگرى که درست کار مى کنند، 

بدبین مى کند.

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان در پاسخ به اینکه براى 
حل این مشکل چه اقدامات عملى صورت گرفته بیان کرد: 
بسیارى از فروشندگان که در میدان امام(ه) مستقر هستند، 
چندین طومار نوشته و به اتحادیه داده اند. محتواى بیشتر 
این نامه ها این بوده که چرا گردشــگران از کنار مغازه ها 

رد مى شــوند و تنها از چند فروشگاه معدود خرید مى کنند 
ما هم نامه ها و همچنین مراتب اعتراضشان را به استاندار 
و مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان منتقل کرده ایم اما در عمل اتفاق خاصى 

نیافتاده است.
شیردل با اشاره به وظایف اتحادیه صنایع دستى اصفهان 
گفت: ما به فروشگاه هاى صنایع دستى که در میدان امام(ره) 
و بازار پشت آن مستقر هستند نظارت مى کنیم تا برچسب 
قیمت به التین داشته باشند و اجناس خارجى یا بى کیفیت 
نفروشند اما اشتباه راهنمایان گردشگرى به اداره کل میراث 
فرهنگى استان و معاونت گردشگرى آن ربط پیدا مى کند. او 
در پاسخ به اینکه باوجود تخلف برخى راهنمایان گردشگرى 
اما ســوى دیگر این جریان فروشــندگان صنایع دستى 
هســتند و اتحادیه با این متخلفان چه برخوردى مى کند 
گفت: تخلف متخلف باید مشخص شــود. ما نمى توانیم 
فروشندگان را براساس حدس و گمان و بدون مدرك، متهم 

کنیم.

تبانى با 50 درصد پورسانت اضافه!

با آغاز تعطیالت تابستان طرح پاك سازى پارك ها و تفرجگاه هاى اصفهان با هدف پیشگیري از جرائم و برقراري نظم و امنیت 
براى شهروندان اجرا می شود. 

سرهنگ حسن یاردوستى فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشــت :طرح پاك سازى پارك ها و 
تفرجگاه ها یکی دیگر از طرح هاي پلیس اصفهان است که در فصل تابستان به صورت پر رنگ تر اجرا خواهد شد. 

وي با اشاره به استمرار اجراي این طرح در سال جارى به ویژه فصل تابستان در سطح شهرستان گفت: ما امروزه براي هر برنامه و 
موضوعی طرح هاي متعددي را تهیه و اجرا می کنیم که وجود این طرح ها نگرانی ها را در بحث امنیت کم کرده است .

این مقام مسئول با بیان اینکه طرح پاك سازى پارك ها و تفرجگاه ها ابعاد گسترده اي دارد، تصریح کرد:پلیس در اجراي این طرح 
در سطح شهر همواره می کوشد که بی نظمی هاي موجود در پارك هاى سطح شهر را کاهش دهد و با کمک سازمان هاي مرتبط 
این بی نظمی ها را بر طرف کند.  رئیس پلیس مرکز استان در پایان در خصوص اهداف اجراي این طرح در سال جاري خاطر نشان 

کرد: خدمتگزاري و افزایش رضایت و امنیت عمومی شهروندان از عمده ترین اهداف اجراي طرح پاك سازى تفرجگاه می باشد.

طرح پاك سازى پارك ها توسط پلیس اصفهان 

پرداخت پاداش به ازاى کاهش مصرف برق،
 تعداد روزهاى همکارى و میزان مصرف مشترکان
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ممنوع الخروجى 
فعاالن اقتصادى استان 

ممنوع الخروجى به معضلى براى همه تولیدکنندگان و 
فعاالن اقتصادى استان اصفهان تبدیل شده که نتیجه 

آن توقف تولید است.
نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: براساس قانون و 
بخشنامه بانک مرکزى، ممنوع الخروجى تولیدکنندگان 
باید آخرین گزینه دسـتگاه هاى دولتى براى اقدام باشد 

اما متأسفانه این مسئله به اولویت اول تبدیل شده است.
مصطفى رناسى با بیان اینکه بانک مرکزى باید به عنوان 
یک نهاد حکومتى در این خصوص بى طرف عمل کند، 
افزود: بخشنامه بانک مرکزى دقیق است اما این دستور 
العمل توسط بانک ها نقض مى شـود. وى گفت: وقتى 
تولید کننده ضمانت کافى را در اختیار دستگاه هاى دولتى 
قرار داده، ممنوع الخروج کردن معنایى ندارد اما مستنداتى 
وجود دارد که یک بانک با وجود دریافت ضمانت، همزمان 
اقدام بـه ممنوع الخـروج کـردن فعال اقتصـادى کرده 
اسـت. نایب رئیس اتاق بازرگانى افزود: زمانى که فعال 
اقتصادى ممنوع الخروج باشد، امکان صادرات، واردات و 
انتقال تکنولوژى ندارد و این به معناى پایان حیات تولید 

کننده است.

 رفع مشکالت اسناد اراضى 
واگذار شده به مردم 

بعـد از سـه دهـه انتظـار، مشـکالت اسـناد اراضـى و 
امالك واگذار شـده بـه مـردم در مناطـق 6،10،13 و8 

شهردارى هاى اصفهان در قالب توافقنامه مرتفع شد.
در این نشسـت که با حضور حجت ا...غالمى، مدیرکل 
راه وشهرسازى و مسئوالن شـهردارى مناطق یاد شده 
برگزار شد مشکالت اسناد اراضى و امالك این مناطق 
که به رغم ساخت وساز و واگذارى به مردم داراى مشکل 
سند بوده، پس از حدود سه دهه اختالف با انجام توافقات 

الزم تعیین تکلیف شد.

سال 1400، شبکه ریلى اصفهان 
تکمیل مى شود

شهردار اصفهان گفت: تا سـال 1400 شبکه ریلى شهر 
اصفهان تکمیل مى شود و بسیارى از گره هاى ترافیکى 

این شهر بازگشایى خواهد شد.
مهدى جمالى نژاد با اشاره به اینکه سومین فاز از خط یک 
مترو اصفهان در دست بهره بردارى است، اظهار داشت: 
بر این اسـاس با تالش هاى صورت گرفته طى دو سال 
گذشته فاز یک و 2 قطار شهرى اصفهان به صورت کامل 
به بهره بردارى  رسیده است. وى ابراز داشت: در فاز سوم 
نیز در حال انجام آزمایشات نهایى هستیم که پس از اتمام 
این مرحله مسافرگیرى تا میدان آزادى انجام خواهد شد.

5 سالن سینماى اصفهان میزبان 
فیلم هاى جشنواره کودك

مدیر اجرایى سى امین جشـنواره فیلم کودك و نوجوان 
گفت: اکران فیلم هاى سى امین جشنواره فیلم کودك و 
نوجوان در سینما سپاهان، فلسطین و سه سالن پردیس 

چهارباغ انجام مى شود.
حسینعلى شهیدى افزود: اکران فیلم ها از ساعت 18 هر 
روز شروع مى شود و صبح ها اکران نداریم، زیرا قصد داریم 

بچه ها به همراه خانواده  براى تماشاى فیلم بیایند.
مدیر اجرایى سى امین جشنواره فیلم کودك و نوجوان با 
بیان اینکه در شهرستان ها  اکران فیلم نداریم، گفت: اگر 
استقبال زیاد شد صبح ها نیز اکران فیلم مى گذاریم و این 

بستگى به استقبال مخاطبان دارد.

فردا؛«جنگ شادى در
 نصف جهان» برگزار مى شود

«جنـگ شـادى در نصـف جهان» بـا حضور سـروش 
جمشـیدى، 8 تیر ماه(فردا) در تاالر رودکى ملک شـهر 
برگزار مى شـود. در این برنامه سـروش جمشـیدى به 
همراه الله جالل آبادى، محمد صادق تیغ بخش و حسام 

ناصرى به اجراى برنامه مى پردازند. 
عالقه مندان براى شـرکت در این جشـن مـى توانند 8 
تیر ماه سـاعت 18 به تـاالر رودکى واقع در ملک شـهر 

مراجعه کنند.

خبر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از آغاز 
اجراى طرح امداد و نجات تابستانه جمعیت هالل احمر 

در سال 96 خبر داد.
محسن مؤمنى اظهار داشت: طرح امداد و نجات تابستانه 
در راستاى آمادگى و پاسخگویى تیم ها و پایگاه هاى امداد 
و نجات بین شهرى جمعیت استان اصفهان به حوادث 
جاده اى و سایر حوادث احتمالى با توجه به افزایش سفرها 
از ابتداى تیرماه تا پایان شــهریور ماه به مرحله اجرا در 
مى آید. وى افزود: در این طرح 37 پایگاه امداد و نجات 
بین شهرى، دو پایگاه امداد کوهستان، یک پایگاه امداد 
ساحلى و دریایى و یک پایگاه امداد هوایى شرکت خواهند 

داشــت، همچنین تعداد هزار و 210 نفــر از نجاتگران 
داوطلب و 75 نفر پرسنل امدادى جمعیت مشارکت داشته 
و 80 دســتگاه خودروى امدادى، سه فروند قایق نجات 
دریایى، 35 ســت امداد و نجات کوهستان و یک فروند 
بالگرد میل 171 امدادى مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مؤمنى  با اشاره به اینکه از ابتداى ســال جارى، برنامه 
آماده سازى پایگاه ها، توان افزایى و بازآموزى نجاتگران 
جهت برگزارى هرچه بهتر طرح مذکور انجام شده است، 
خاطرنشان کرد: از مردم به ویژه مسافران تقاضا مى شود 
در صورت بروز هر گونه حــوادث احتمالى، بالفاصله با 

تلفن 112 تماس بگیرند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: تا 
پایان سال جارى تعداد پارکینگ هاى هوشمند و مکانیزه 

شهر اصفهان به عدد 20 خواهد رسید.
علیرضا صلواتى اظهارداشــت: 40 پارکینگ در اختیار 
مدیریت شــهرى و 70 پارکینگ نیــزدر اختیار بخش 
خصوصى قــرار دارد ولى به لحــاظ ظرفیت 70 درصد 
پارکینگ ها توســط مدیریت شــهرى در این دو دهه 

احداث شده است.
وى افزود: اتفاق جدیدى که در همــه پارکینگ ها رخ 
داده  این اســت که پرداخت ها به صــورت الکترونیک 
است یعنى به شهروند رسید داده مى شود و سعى بر این 

است که با اصفهان کارت پرداخت ها انجام شود و بر این 
اساس شکایات نسبت به قبل 10 درصد  کاهش یافته و 
این به معناى افزایش رضایتمندى شهروندان از خدمات 
پارکینگ هاست. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان ادامه داد: ســعى بر این بوده اســت امکانات 
پارکینگ ها مثل  نور، آسانسور، سرویس هاى بهداشتى 
و... ارتقا پیدا کنــد و پارکینگ ها به عنــوان برندهاى 

خدمات شهرى محسوب شود.
صلواتى خاطرنشان کرد: بر اســاس برنامه ریزى هاى 
انجام شده تعداد پارکینگ هاى مکانیزه و هوشمند شهر 

تا پایان سال به عدد 20 خواهد رسید.

پارکینگ هاى شهر 
هوشمند مى شود

آغاز طرح امداد و نجات 
تابستانه هالل احمر 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: ثبت نام براى بهره منــدى واحدهاى صنعتى، 
کشاورزى، معادن، اصناف و خدمات از تسهیالت مالى 
طرح رونق تولید در ســامانه بهین یاب از ســر گرفته 

شده است.
اســرافیل احمدیه اظهارداشــت: واحدهاى تولیدى 
صنعتى، کشــاورزى، صنایع تبدیلى، معادن، اصناف 
و خدماتى که در سال گذشــته موفق به ثبت نام براى 
تسهیالت طرح رونق تولید در سامانه بهین یاب نشدند 
مى توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتى این ســامانه در 
قسمت « فرآیند طرح رونق تولید 96 » ثبت نام کنند. 

وى خاطرنشــان کرد: این براى نخستین بار است که 
تســهیالت طرح رونق تولید به واحدهــاى معدنى و 

صنفى نیز پرداخت مى شود.

احمدیه اظهارداشــت: این تســهیالت در سه بخش 
شامل سرمایه در گردش، طرح هاى با پیشرفت باالى 
60 درصد و نوســازى و ارتقاى ماشین آالت پرداخت 

خواهد شد. 
وى با بیان اینکه در مجموع 300 هــزار میلیارد ریال 
اعتبار براى پرداخت این تســهیالت در کشور در نظر 
گرفته شده اســت، گفت: از این رقم حدود 200 هزار 
میلیارد ریــال اعتبار براى ســرمایه در گردش و طرح 
هاى با پیشــرفت باالى 60 درصد و صد هزار میلیارد 
ریال براى نوســازى و ارتقاى ماشــین آالت در نظر 

گرفته شده است. 
احمدیه با اشــاره به مشــکل هایى که براى ثبت نام 
اصناف در سامانه بهین یاب وجود داشت، تصریح کرد: 
این موضوع به وزارت کار گزارش شده و مشکل آن در 

حال برطرف شدن است. 
وى با بیان اینکه همه کارهاى مربوط به بررسى ثبت 
نام ها و پرونده هــاى آنها در داخل اســتان اصفهان 
انجام مى شود، گفت: دولت منابع خوبى براى حمایت 
از واحدهــاى تولیدى در نظر گرفته و الزم اســت که 
واحدهاى صنعتى و خدماتى بــراى بهره مندى از آنها 

هرچه زودتر اقدام کنند. 

 پرداخت 25 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بانکى به واحدهاى تولیدى اصفهان 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
همچنین گفت: سال گذشــته در مجموع بیش از 25 
هزار میلیارد ریال تســهیالت بانکى بــه هزار و 200 
واحد تولیدى صنعتى و کشــاورزى اســتان در قالب 

طرح رونق تولید و همچنین به طور مســتقیم از سوى
بانک ها، پرداخت شد. 

وى افزود: این تسهیالت شامل هشــت هزار و 300 
میلیارد ریال براى واحدهاى تولیدى با تعداد کارگران 
کمتر از صد نفر، 9 هــزار و 500 میلیــارد ریال براى 
واحدهاى با تعــداد کارگران باالى صد نفر و هشــت 
هزار میلیارد ریال به طور مستقیم از سوى بانک ها به 

واحدهاى تولیدى بوده است. 
احمدیه همچنیــن آخرین آمار واحدهــاى تولیدى و 
صنعتى در اســتان اصفهان را در حدود 9 هزار و 150 
واحد اعالم و خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون در 
حدود 400 واحد به آمار استان اضافه و از طرفى تعدادى 
واحد به دلیل راکد بودن و پیشرفت نکردن با وجود اخذ 

جواز تأسیس از فهرست حذف شدند.

ثبت نام 
طرح رونق 

تولید 
از سر 
گرفته شد

قائم مقام ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه تعدیــل نیرو و تعطیلى 
واحدهاى صنعتى گلپایگان به دلیل رکود اقتصادى 
حاکم در کل کشور است، تأکید کرد: با اجراى طرح 
رونق اقتصادى در اســتان اصفهان شرایط ایجاد 
اشتغال جدید و توسعه و رونق اقتصادى در واحدهاى 

صنعتى گلپایگان مهیا خواهد شد.
محمد زینلى پور اظهار داشــت: در ســال جارى از 
ســوى معاون اول رئیس جمهور در راستاى طرح 
رونق اقتصادى 300 هزار میلیارد ریال کمک مالى 
و اعتبارى به اســتان ها براى واحدهاى تولیدى و 
طرح هاى باالى 60 درصد اختصاص داده شــده 

است.
وى افزود: از این میــزان تخصیص اعتبارات مالى 
200 هزار میلیارد ریال براى واحدهاى صنعتى است 
که مقرر شــده ده هزار واحد صنعتى در کل کشور 
از این اعتبارات اســتفاده کنند؛ این اعتبارات براى 
تأمین مالى در قالب سرمایه در گردش و اعتبارات 
مورد نیاز براى بازسازى و نوسازى صنعت بوده که 
درصدى از این اعتبارات صنایع تبدیلى کشاورزى 
و اصناف کارگاهى داراى توجیــه اقتصادى را نیز 

شامل مى شود.
وى ادامه داد: در استان اصفهان طرح هاى باالى 60 
درصد تعیین تکلیف شده است و از هزار و 832 طرح 
باالى 60 درصد به هزار و 336 طرح صنعتى براى 
تکمیل و راه اندازى واحدهاى صنعتى براى تأمین 

مالى کمک مى شود.
زینلى پور با اشاره به اینکه از پنج هزار طرح باالى 
60 درصد کل کشور بالغ بر یک پنجم آن متعلق به 
استان اصفهان است، گفت:  امیدواریم با همکارى 
ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرســتان ها در 
کمیسیون استان تأمین نقدینگى و اعتبار مالى مورد 
نیاز واحد هاى صنعتى براى رونق و ایجاد اشــتغال 

مناسب را داشته باشیم.  
وى با بیان اینکه در حــال حاضر135 واحد از 170 
واحد صنعتى شهرســتان به دلیل رکود اقتصادى 
فعال هســتند، اضافه کرد: شهرستان گلپایگان در 
منطقه غرب استان اصفهان از موقعیت و پتانسیل 
خوب صنعتى به ویژه پلیمر و قطعه سازى برخوردار 
است تا جایى که محصوالت این واحدها به خارج از 

کشور صادر مى شود.

 رکود، عامل تعطیلى 
گلپایگان

در پى اعتراض شهروندان شهرستان لنجان در باره استشمام 
بوى شدید ُکک در نیمه شب ها، رئیس و اعضاى شوراهاى 
اسالمى زرین شهر، چمگردان، ورنامخواست، سده لنجان 
و زاینده رود با حضور در دفتر مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، 

رسیدگى به این موضوع را خواستار شدند.
در این دیدار مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
با اشاره به مشکالت فعلى این شرکت گفت: مجموعه ذوب 
آهن مقابل شهرستان نیست و اقدامات زیست محیطى این 

شرکت در سال هاى گذشته مؤید این مطلب است.
احمد صادقى با اشاره به کاشت چندصد هکتارى درخت 
در دوره اول مســئولیت خود در محوطه ذوب آهن، اظهار 

داشت: در صورتى که این 
اقدام صورت نمى گرفت، 
ضریب اکسیژن در منطقه 
کمتر از حد مجاز مى شــد 
و مشکالتى را براى مردم 

ایجاد مى کرد.
وى همچنین از نوســازى 
سیســتم «ال اف»(هاى) 
ُکنورتور و آگلومراســیون 
ذوب آهن فراتر از توصیه 
هاى محیط زیست خبر داد 
و افزود: بــا ایجاد مدیریت 
بازرســى،کنترل بیشترى 

روى عملکرد کارکنان در شیفت شــب براى انجام بهتر 
وظایف آنها صورت خواهد گرفت. صادقى گفت: از محیط 
زیست مى خواهم راهکارهاى علمى خود را براى تولید با 
شرایط مطلوب زیســت محیطى ارائه دهد و ما نیز از این 

مسئله استقبال مى کنیم.
وى به دیگر اقدامات زیست محیطى این شرکت در دوره 
جدید مسئولیت خود اشاره کرد و گفت: جلوگیرى از خروج 
آب هاى سمى و تعطیلى 9 حوضچه آب سمى با دستور من 

صورت گرفت و فناورى روز دنیا براى گرفتن ســموم آب 
ُکک سازى انجام شده است.

صادقى افزود: حوضچه هاى فاضالب باید ُمدرن شــود 
چون روباز است و در این صورت هیچ بویى نخواهد داشت.

وى همچنین از تعطیلى تصفیه خانه فاضالب این شرکت 
واقع در محوطه بیرونى کارخانه خبر داد و گفت: سفارش 
خرید تجهیزات ُمدرن براى ساخت تصفیه خانه در داخل 

کارخانه داده شده است.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان همچنین با اشاره به 
پرداخت عوارض این شرکت به اداره دارایى گفت: اعتقاد 
داریم که سهمیه شهرهاى همجوار کارخانه از این محل 
باید بیشتر از سایر شهرها 
باشد و مجمع نمایندگان 
استان باید در قانون فعلى 

بازنگرى کند.
صادقــى همچنیــن از 
پیگیرى این شرکت براى 
بازگردانــدن زمین هاى 
جدا شــده در گذشته خبر 
داد و افزود: با بازگشت این 
زمین هــا، تکلیف افرادى 
که در این محــدوده اقدام 
به ساخت و ســاز کرده اند 
روشن و شرایط براى آنها 

بهتر خواهد شد.
■■■

مدیر اداره محیط زیست شهرســتان لنجان نیز گفت: با 
پیگیرى هاى اداره محیط زیست شهرستان و استان و با 
توجه به اعتراض شــهروندان لنجان، ذوب آهن اصفهان 
مکلف شده اســت تا به کاهش آالیندگى هاى خود طى 
زمان بندى مشــخص اقدام کند که این مسئله با استقبال 

مدیریت شرکت ذوب آهن مواجه شد.

آماده رفع مشکالت زیست محیطى هستیم

معاون تربیت بدنى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: کالس هاى مدیریت عواطف و هیجانات 
در قالب هشت ساعت کالس آموزشى براى دختران و 
پســران، آموزش مهارت هاى اجتماعى براى کاهش 
اعتیاد در قالب شش ساعت کالس آموزش و همچنین 
طرح تاب آورى براى کاهش طالق در مناطقى که بیشتر 

درگیر بوده اند برگزار شده است.

عبدالرضا رئیسى با اشاره به پیش شرط سالمت جسمى 
و روانى افراد جامعه براى رسیدن به توسعه اظهار داشت: 
دانش آموزان اگر در محیطى سالم پرورش یابند، آینده 
کشور درخشان خواهد بود اما آسیب هاى اجتماعى این 

سالمت را تهدید مى کنند.
وى افزود: در وزارت آموزش و پرورش دفتر مراقبت در 
برابر آسیب هاى اجتماعى تشکیل شده است که هدف 

آن شناسایى، پیشگیرى و توانمندسازى دانش آموزان، 
اولیا و کارمندان در برابر آسیب هاى اجتماعى است.

 معاون تربیت بدنى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان ادامه داد: در سال تحصیلى گذشته 10 درصد 
دانش آموزان استان تحت پوشش طرح هاى این دفتر 
قرار گرفتند که امســال این عدد به 40 درصد رسیده 

است.

آموزش 6 ساعته مهارت هاى اجتماعى به دانش آموزان

مدیراداره بهداشت و مدیریت بیمارى هاى دامى دامپزشکى 
استان اصفهان گفت: طرح مبارزه با تب برفکى در دام هاى 
سـبک و سـنگین همزمان به صورت کشـورى در استان 

اجرا مى شود.
وحید مقدسى با بیان اینکه خوشبختانه در یکسال گذشته 
مشـکلى در زمینه بیمارى تب برفکى در اسـتان نداشتیم، 
افزود: این طرح در استان اصفهان در حدود 300 هزار رأس 
دام سـنگین و در حدود 600 تا 700 هزار دام سبک را در بر 

مى گیرد.
وى با بیان اینکه در سال 94 این ویروس خسارت هایى را به 
دام هاى استان وارد کرد، تصریح کرد: طرح مبارزه با بیمارى 
تب برفکى شـامل تمام دام هاى اسـتان به ویـژه دام هاى 

عشایر مى شود.
مقدسـى با بیـان اینکـه حجم واکسـن مـورد نیـاز براى 
واکسیناسیون دام هاى استان تأمین مى شود، خاطر نشان 
کرد: هم اکنون حدود 60 درصد واکسـن مورد نیاز اسـتان 

تأمین شده و بقیه نیز تا پایان طرح تأمین مى شود.
 وى ادامـه داد: طرح مبازره با بیمارى تب برفکى هر سـال 
سه مرتبه در استان اجرا مى شود؛ مرحله اول در اواخر فصل 

تابسـتان، مرحله دوم در اوایل فصل پاییز و مرحله سوم در 
اواخر فصل زمستان اجرا مى شود.

 مدیراداره بهداشت و مدیریت بیمارى هاى دامى دامپزشکى 
اسـتان اصفهان گفت: اگر در هر طرحى حـدود 80 درصد 
جمعیت هـدف واکسـینه شـوند، آن طرح، طـرح موفقى 
محسوب مى شود  اما به هر حال همیشه تعدادى از دام ها به 

دالیل مختلفى واکسن دریافت نمى کنند.

اجراى طرح مبارزه با تب برفکى در استان 

فرماندار اصفهان گفت: میزان اعتبارات تملک دارایى 
امسال شهرستان اصفهان 900 میلیارد ریال است.

احمد رضوانى افزود: اعتبارات امسال شهرستان اصفهان 
نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش یافته است. 

وى گفت: تقســیم بندى اعتبارات بر اساس نیازهاى 
دســتگاه ها، اولویت بندى طرح ها و پروژه هاى نیمه 
تمام و مجموع اعتبارات موجود، انجام مى شود و به تأیید 

کمیته برنامه ریزى شهرستان خواهد رسید.

90میلیارد،
 اعتبارات تملک دارایى 

اصفهان 

اولین جشن گلریزان آزاد سازى زندانیان جرائم غیر عمد 
شهرستان نجف آباد برگزار شد .

به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانى زنـدان هاى اسـتان 
اصفهان،مدیر کل زندان هاى اسـتان اصفهـان، در این 
همایش معنـوى که بـه عنـوان اولین جشـن گلریزان 
شهرستان نجف آباد برگزار شد، گفت: کمک به نیازمندان 
و همچنین حمایت از خانواده هـاى زندانیان و کمک به 

زندانیان جرائم غیر عمد از فیوضات الهى است .
گرجى زاده همچنین با ذکر حدیثـى از پیامبر اکرم (ص) 
تصریح کرد : کسى که غمى را از چهره انسانى پاك کند، 
سرپرستى یتیمى را بر عهده گیرد و گرسنه اى را سیر کند 
در آخرت با اولیاى الهى و شخص خود پیامبر(ص) محشور 
خواهد شـد و مردم شهرسـتان نجف آباد در این سیره از 

یکدیگر پیشى مى گیرند .
در ادامه  توکلى دادسـتان عمومى و انقالب شهرسـتان 
نجف آباد، از تالش وزحمات مدیر کل زندان هاى استان 

اصفهان و عوامل زندان نجف آباد تشکر و قدردانى کرد و 
گفت: وجود زندان امرى گریز ناپذیر و براى نظم بخشیدن 

و امنیت جامعه است و نبود زندان امکانپذیر نیست .
وى افزود: باید بر رسـالتى که بر دوش قوه قضائیه است 
تالش ها را چند برابر نماییم تا وظیفه اصلى دستگاه قضا 
که احیا و برقرارى عدالت است را با رأس قرار دادن قانون 
میسر سازیم. دادستان در پایان، جامعه اسالمى را پر خیر و 
برکت دانست و شهرستان نجف آباد را شهرستان َخّیرپرور 

عنوان کرد.
نادرى رئیس زندان شهرسـتان نجف آباد درحاشیه این 
مراسـم گفت:  باکمک و مسـاعدت و مشـارکت خیرین 
مبلغ سـه میلیارد و 130 میلیون ریال بـه صورت نقدى ، 
تعهدى ، طال و سـایر هدایا، جمـع آورى و به سـتاد دیه 
اهداشد و همچنین مقرر گردید یک دستگاه آمبوالنس با 
کلیه تجهیزات توسط َخّیر نیک اندیش احمد امینى جهت 

امورات زندانیان به زندان نجف آباد اهدا شود.

کمک 3 میلیارد ریالى خّیرین نجف آباد
 به جشن گلریزان زندانیان 
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ابالغ وقت رسیدگى
شــماره نامه: 9610113757300436 شــماره پرونده: 9509983757301895، 8909933757300071 
شماره بایگانى: 952034 ،  890074 موضوع: وقت رســیدگى مورخه 96/05/07 ساعت 11 صبح خواهان: 
زهره طاهرى بوکالت از حســین میرزایى عباســعلى یحیایى و غیره  خواندگان:زهره علیمحمدى،شهربانو 
علیمحمدى،ســلطان علیمحمدى،زلیخا علیمحمدى،جعفر خوندابى، عباس خوندابى، افسانه خوندابى، ولى 
اله خوندابى، اصغر خوندابى، ماه ســلطان خوندابــى، فاطمه یحیایى، زهرا یحیایــى، مرتضى یحیایى، طیبه 
یحیایى، احســان یحیایى، رضا یحیایى، مریم یحیایى، مصطفى یحیایى، مهــدى یحیایى، محمود یحیایى، 
احمدیحیایى، سعادت یحیایى، زهرا فقهى، طاهره ســلیمانى نژاد همگى مجهول المکان محل حضور دادگاه 
عمومى بخش مهردشت. خواســته: اعتراض ثالث طارى و خلع ید. بدین وسیله به شــما ابالغ میگردد خانم 
زهره طاهرى به وکالت از خواهان ها عباسعلى یحیایى خوندابى، حســین میرزایى، محمدمیرزایى خوندابى، 
رضا ابراهیمى، حســین میرزایى خوندابى، رضا میرزایــى خوندابى، رقیه میرزایى، مهــرى میرزایى، کبرى 
میرزایى، قنبر میرزایى، ابوالفضل میرزایى، فاطمه واثقى، گالبتون واثقى، ماه ســلطان ابراهیمى دادخواستى 
تحت عنوان اعتراض ثالث طــارى بطرفیت خواندگان مجهــول المکان فوق مطرح نمودند که در شــعبه 
دادگاه مهردشت تحت کالسه 952034 و 890074 تحت رسیدگى میباشــد بنابه اعالم و درخواست وکیل 
خواهان ها و به لحاظ مجهول المکان بودن خواندگان به اســتناد ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رســیدگى به خواسته در مورخه 96/05/07 ساعت 
11 صبح در این دادگاه حضور یابید درصورت عدم حضور به پرونده غیابى رسیدگى خواهد شد. م الف: 4646 

قندهارى مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 3/756
آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات هــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى بخش 16 ثبت اصفهان 

تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیدهاست.
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى میشوددر صورتى که شخص 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 اسنادوامالك محل تسلیم و پس ازاخذرسید 

, ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراء صادره از هیات:

1- راى شــماره 0123 مورخــه 96/03/10  آقــاي رمضانعلی عابدي به شناســنامه شــماره 275 کدملی 
5110532893 صادره برخوار فرزند علی بصورت ششدانگ یکباب مرغدارى به مساحت 9876/60  مترمربع 
پالك شــماره 1959 فرعی از 409 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاء 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
2- راى شماره 0560 مورخه 95/10/15 خانم فاطمه جدیدي به شناسنامه شماره 323 کدملی 0558269079 
صادره خمین فرزند حسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 104/80 مترمربع پالك شماره 301 
اصلی واقع در اصفهان بخش16حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى رضا نظرى حاجى  آبادى محرز گردیده است.
3- راى شماره 0666 مورخه 95/12/25  آقاي علی اصغر گرامی شالقونی به شناسنامه شماره 1155 کدملی 
0450314121 صادره شمیران فرزند ســبحان علی بصورت/ششدانگ یکباب خانه، به مساحت 71 مترمربع 
پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به 

صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حیدر رضائى حاجى  آبادى محرز گردیده است.
4- راى شــماره 0663 مورخــه 95/12/25  آقاي عباس عربی کرون به شناســنامه شــماره 138 کدملی 
1159547009 صادره فریدن فرزند ناد علی  به صورت سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه، ششدانگ، به 
مساحت 210/94 مترمربع پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در 
ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن ابدالى حاجى  آبادى محرز گردیده است.

5- راى شــماره 0662 مورخــه 95/12/18  آقــاي غفــار گرامــی شــالقونی بــه شناســنامه شــماره 
1156 کدملــی 0450314138 صادره شــمیران فرزند ســبحان علی بصــورت ششــدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 172/69 مترمربع پــالك شــماره 301 اصلی واقــع در اصفهان بخش16 حــوزه ثبت ملک 
شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشــاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى حسن ابدالى محرز 

گردیده است.
6- راى شــماره 0080 مورخــه 96/02/13  آقاي علیرضا بکائی جزي به شناســنامه شــماره 138 کدملی 
5110576246 صادره شاهین شهر فرزند حاتم بصورت ششدانگ یکباب مغازه، به مساحت 48/36 مترمربع 
پالك شماره 667 فرعی از321 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاء مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
7- راى شماره 0441 مورخه 96/08/03  قاي مرتضی کالنتري به شناسنامه شماره 13 کدملی 1091882576 
صادره دهق فرزند عباسعلی بصورت ششــدانگ یکباب کارگاه نساجى به مساحت 1845/87 مترمربع پالك 
شماره69368 فرعی از 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى 

مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى داوود ثنائى محرز گردیده است.
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد

تاریخ انتشار نوبت اول:  96/03/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/04/07 م الف: 569 ناصر صیادى صومعه رئیس 
ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/3/1070

مزایده
شماره آگهى: 139603902004000034 شماره پرونده: 139304002004000649 آگهى مزایده پرونده به 
شماره بایگانى: 9302319 ششدانگ اعیانى یکدستگاه آپارتمان مسکونى(طبقه همکف) پالك 4858/2327 
به مساحت 98/55 مترمربع و ارتفاع 2/65 متر مربع با قدرالحصه از عرصه مشاعى و مشاعات عبارتند از اعیانى 
راه پله مشاعى 2323 فرعى و پارکینگ مشاعى 2324 فرعى و عرصه مشاعى 192 فرعى مزبور واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان، به آدرس: اصفهان، خیابان شیخ صدوق، کوچه شهیدان همتى(جنب داروخانه رامین)، اولین 
بن بست دست راست، انتهاب بن بست، نبش سمت راست، طبقه اول که سند مالکیت آن در صفحه 567 دفتر 
971 امالك بنام آقاى رضا ثابتى فرد فرزند محمدعلى ثبت و صادر شده است و طبق نامه 1394/42/94561-
94/6/17 اداره ثبت منطقه جنوب اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد: شماًال اول در دو قسمت که قسمت 
دوم غربى است بطول 3/20 متر و 0/60 متر پنجره و دیواریست به فضاى کوچه دوم بطول 2/70 متر دیواریست 
به فضاى پالك 58 فرعى سوم در سه قسمت که قسمت اول غربى است و قسمت سوم شرقى است بطول هاى 
0/80 متر و یک متر و 0/80 متر پنجره و دیواریســت به هواکش چهارم بطول 4/60 متر دیواریست به فضاى 
پالك 58 فرعى شرقاً اول بطول 3/7 متر دیواریست به پالك 9 فرعى دوم در سه قسمت که قسمت اول شمال 
مجاور است غرباً دیواریست به فضاى حیاط خلوت 2325 فرعى به طول هاى 1/4 و 6/7 متر جنوبا بطول 9/40 
متر دیواریست به دیوار پالك 190 فرعى غربًا اول در ســه قسمت که قسمتى جنوبى است بطول هاى 1/70 
متر و 0/60 متر و 1/50 متر دیوار اشتراکى با آپارتمان 2328 فرعى، دوم در سه قسمت که قسمت اول، قسمتى 
از جنوب و قسمت سوم قسمتى از شمال مجاور است بطول هاى 2/80 و 2/10 و 3/70 متر درب و دیواریست 
اشتراکى با راه پله مشاعى 2323 فرعى سوم بطول 3/50 متر بدیوار اشتراکى با آپارتمان 2328 فرعى که طبق 
نظر کارشناس رسمى پالك فوق به صورت یکدســتگاه آپارتمان با مساحت 98/55 مترمربع در یک مجتمع 
پنج واحدى با اسکلت بتنى، نماى خارجى آجر، با یک واحد پارکینگ مشاعى با قدرالحصه از عرصه مشاعى و 
مشاعات و داراى دو اتاق خواب مى باشد، کف هال سرامیک، کف اتاق ها موزائیک، پوشش بدنه سفیدکارى و 
رنگ و کف و دیوار سرویس بهداشتى و حمام سرامیک و آشپزخانه بصورت اوپن با کف و بدنه سرامیک و کابینت 
فلزى، درب و پنجره خارجى آلومینیومى و درب هاى داخلى چوبى سیستم گرمایشى بخارى گازى و شومینه، 
سیستم سرمایشى کولر آبى، داراى اشتراکات کامل و طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد. طبق سند رهنى 
شماره 160793-91/6/14 دفترخانه اسناد رسمى شماره 15 اصفهان، بابت بدهى شرکت آویسا درمان پارسه 
در رهن بانک شهر خیابان شیخ صدوق اصفهان واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 96/4/27 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشــت شرقى، چهارراه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 3,104,000,000 ریال(سه میلیارد و یکصد و چهار میلیون ریال) شروع و به 
هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 96/4/7 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد بعد موکول مى گردد. 
توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اسناد 
رسمى اصفهان، به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامیست. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى 
مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. 

م الف: 9354   اسدى  اورگانى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/1195
 اجراییه

شماره: 96/95-96/2/16 به موجب راي شماره 653 تاریخ 95/11/13 حوزه 7 شوراي حل اختالف شهرستان 
لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه داوود زنگنه به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
سى میلیون ریال بابت یک فقره سفته به شماره 202931-95/6/29 بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از زمان تقدیم دادخواست در 95/6/29 لغایت زمان پرداخت بدهى در حق خواهان محمد رضایى فوالدى 
فرزند بک رضا به نشانى فوالدشهر ب 1 جنب مسجد امام حسن ساختمان دنا واحد 416 بر اساس نرخ اعالمى 
از سوى بانک مرکزى و پرداخت مبلغ 415/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان و نیم عشر اجرایى در حق 
صندوق دولت و به لحاظ غیابى بودن راى صادره اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط به معرفى ضامن معتبر از 
سوى محکوم له مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. م الف: 334 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان(مجتمع شماره یک)/3/1412
اجراییه

شــماره 1257/94 به موجب راى شــماره 1021 تاریخ 95/08/08 حوزه .. شــوراى حل اختالف شهرستان 
.. که قطعیت یافته اســت. محکــوم علیه:مهدى لطفعلى پور به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت کلیه بدهى هاى دارائى و بیمه کارگران گردیده و نشــرجوابیه اســتعالمات انجام شده از اداره تامین 
اجتماعى شهرستان نجف آباد و بانک سپه شعبه شــریعتى خواســته خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به 
ماده 198 ق آ م خوانده را به پرداخت مبلغ 1.هفتادمیلیون ریال بابت اصل خواســته 2.خســارت تاخیر تادیه 
مبلغ ازتاریخ تقدیم دادخواســت 94/12/12 لغایت اجراى حکم 3.پرداخت یک میلیــون و پانصد هزار ریال 
بابت هزینه دادرســى 4.حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه کانون وکال درحق خواهان مى باشــد و نیم عشــر 
دولتى. محکوم له: اســماعیل فاضل به نشــانى نجف آباد خ شیخ بهایى جنوبى ك نســیم پ3 جنوبى. ماده 
34قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالــى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 4768  شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1426
اجراییه

شماره 429/95 به موجب راى شماره 606 تاریخ 95/11/25 حوزه 6 (ویالشهر) شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: به پرداخت مبلغ یکصدوپنجاه و هشت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و ابطال تمبر و خسارت درتادیه ازتاریخ 95/07/28 
لغایت اجراى کامل دادنامه درحق محکوم له مرتضى باقرى نجف آبادى به نشانى خ شریعتى بعدازچهارراه بازار 
نرســیده به بانک ملى فروشــگاه ترمه و پرداخت هفت میلیون و نهصدهزارریال بابت نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دادگســترى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:4780 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/3/1427 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973731500071 شماره پرونده: 9509983731500936 شماره بایگانى شعبه: 950950 
خواهان: مجتبى سفرى فرزند نعمت اله با وکالت آقاى مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى 
نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد، ابتداى کوچه شهیداحمد موحدى مجتمع ارشاد طبقه سوم 
واحد6، خواندگان:1.عباس منصورى فرزند عباس2.طاهره منصورى فرزند عباس خواسته ها: 1.مطالبه خسارت 
تاخیرتادیه. 2.مطالبه وجه چک. 3.مطالبه خسارات دادرسى. 4.پرداخت حق الوکاله. دادگاه نظربه جمیع اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگى رااعالم و مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست 
مجتبى سفرى باوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت طاهره و عباس منصورى بخواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال 
به استناد یک فقره چک بشماره 507144 بعهده بانک ملى بانضمام خسارات دادرسى ازجمله هزینه دادرسى و 
حق الوکاله و خســارت تاخیر درتادیه دادگاه باتوجه به تصویر مصدق چک و گواهى نامه عدم پرداخت صادر و 

ازبانک محال علیه که داللت بر مدیون بودن خواندگان داشته و باتوجه به عدم حضور خواندگان و عدم اقامه 
دلیل مبنى بر برائت ذمه خود و باعنایت به اصول حاکم بر اسنادتجارى استحقاق خواهان را برمطالبه خواسته 
ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 310،313،314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 
2قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال77 مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
مواد 198،515،519،522 از قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
یک میلیارد ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر درتادیه براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک 
مرکزى ازتاریخ چک مذکور تا زمان وصول و هزینه دادرسى و حق الوکاله طبق تعرفه که محاسبه آن بااجراى 
احکام اســت درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى درهمین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 

م الف: 4830 خوشنویس رئیس شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/1428 
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 969973730200341 شــماره پرونده: 9509983730201206 شــماره بایگانى شعبه: 
951215 خواهان: مجتبى سفرى فرزند نعمت اله با وکالت آقاى مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى 
به نشانى نجف آباد-خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشــاد ابتداى کوچه شهیداحمدموحدى مجتمع 
ارشاد طبقه سوم واحد6. خوانده:موسى نامى ســارى نصیرلو فرزند لطف اله به نشانى مجهول المکان خواسته 
ها:1.مطالبه خسارت تاخیرتادیه. 2.مطالبه وجه چک. 3.مطالبه خســارات دادرسى(حق الوکاله و ه زینه هاى 
دادرسى). درخصوص دادخواست آقاى مجتبى سفرى فرزند نعمت اله با وکالت آقاى مجتبى حقیقى بطرفیت 
آقاى موسى نامى ســارى نصیرلو به خواسته: مطالبه مبلغ دویســت و ده میلیون ریال به استناد دو فقره چک 
بشــماره هاى 958617-25/4/93 بعهده بانک ملت و 579853-20/3/93 بعهده بانک صادرات بانضمام 
کلیه خسارات دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى،حق الوکاله و خســارت تاخیردرتادیه) بدین توضیح که وکیل 
خواهان دردادخواست تقدیمى اظهارداشته است چک هاى موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى 
عدم پرداخت شده است. خوانده باوصف ابالغ قانونى درجلسه دادرســى حضورپیدانکرده و نسبت به خواسته 
دفاعى معمول نداشته و دلیلى هم بربرائت ذمه خویش ارائه ننموده است. دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و 
اصول حاکم بر اسنادتجارى استحقاق خواهان را برمطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت راى بر محکومیت تضامنى خوانده 
به پرداخت مبلغ دویســت و ده میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و مســتنداً به تبصره الحاقى به ماده2 قانون 
صدورچک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت 
خسارت تاخیر درتادیه براساس تورم شاخص بانک مرکزى ازتاریخ چک مذکور تا زمان وصول آنکه محاسبه 
آن بااجراى احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاعده 
تسبیب و مواد 151 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
درهمین شــعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم استان اصفهان مى باشد. م الف: 4831 

قلى زاده رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد /3/1429
ابالغ راى

کالسه پرونده:179/96 شماره دادنامه: 487-96/08/23 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشــانى: نجف آباد-صالح آباد-بلوارمنتظرى جنوبى کوى شهیدسلیما ن 
عباسى پ2 وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشــانى نجف آباد- خ امام کوى ارشــاد مقابل حسینیه ارشاد 
کوچه شهیداحمد موحدى مجتمع ارشاد. خوانده:احمد اکبرزاده به نشــانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه 
چک. گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى آقاى مجتبى ســفرى بوکالت مجتبى 
حقیقى بطرفیت آقاى احمداکبرزاده شهربى به خواسته مطالبه هفت میلیون تومان بابت صدوریک فقره چک 
بشماره 245091 مورخ 95/04/26 به انضمام خسارت دادرســى و خسارات تاخیردرتادیه ازتاریخ صدور چک 
لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه. نظربه بقاء اصول و مستندات در ید خواهان که حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى 
ذمه بودن ایشان یابطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و شصت و پنج هزار تومان بعنوان هزینه 
هاى دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از زمان 95/04/26 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4832 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1430
ابالغ راى

 کالســه پرونده:1923/95 شــماره دادنامه: 489-96/01/23 مرجع رسیدگى کننده: شــعبه پنجم شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشــانى: نجف آباد-صالح آباد-بلوارمنتظرى جنوبى کوى 
شهیدسلیمان عباســى پ2 وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشــانى نجف آباد- خ امام کوى ارشاد مقابل 
حسینیه ارشاد کوچه شهیداحمد موحدى مجتمع ارشــاد. خواندگان:1.شرکت تولیدى صنعتى مهراصفهان2.
مسعودمحمودیان اصفهانى3.منصورمحمودیان اصفهانى بخواسته: مطالبه چک. گردشکار: پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت 1.شرکت تولیدى صنعتى2.
مسعودمحمودیان اصفهانى3.منصورمحمودیان اصفهانى به خواســته مطالبه پنج میلیون و دویست و هفتاد 
هزارتومان بابت یک فقره چک بشــماره 422848 مورخ 91/04/30 لغایت اجراى حکم بانضمام هزینه هاى 
دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه. نظربه بقاء اصول و مستندات در ید خواهان 
که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى 
مبنى بر برى ذمه بودن ایشان یابطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ پنج میلیون و دویســت و هفتاد هزار تومان بصورت تضامنى بابت اصل خواسته و 
مبلغ صد و هشتاد و یک هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان 91/04/30 لغایت 
اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم 
عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4833  شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1431
حصر وراثت

عبدالکریم کارشناس داراى شناسنامه شماره 274 به شرح دادخواست به کالسه 308/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه قوقئى نجف آبادى بشناسنامه 623 در تاریخ 
96/02/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-عباسعلى 
کارشــناس نجف آبادى ش ش 568، 2-محمدرضا کارشــناس نجف آبادى ش ش 1181، 3-غالمحسین 
کارشناس ش ش 579، 4-عبدالکریم کارشناس ش ش 274، 5-عزت کارشناس نجف آبادى ش ش 451، 
6-عفت کارشناس نجف آبادى ش ش 1069، 7-مهرى کارشناس نجف آبادى ش ش 99، (فرزندان متوفى) 
8-اسمعیل کارشناس نجف آبادى ش ش 90، (همسر متوفى)  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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: 4845 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1433 
اجراییه

شماره  1013/95 به موجب راى شماره 1161 تاریخ 95/12/14 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه:محترم باباشمس الدین فرزند حسن آقا به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به تنظیم سندرسمى خودرو بشماره انتظامى 23-587م85 دریکى ازدفاتر اسنادرسمى و پرداخت هزینه 
دادرسى به مبلغ 1/565/000 ریال درحق محکوم له جعفر القاسى فرزند على شیر به نشانى یزدانشهر-خ11غربى 
پ133 مى باشد. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 4848 شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1434 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

1- برابر راى شماره 139660302023000365 مورخ 1396/3/27 آقاى محمدباقر منانى(طبق سند شماره 
 17946- 32/12/3 صفحه توضیحات شناسنامه نام خانوادگى از شکرچى زاده به منانى تغییر یافته) به شماره 
شناســنامه 659 کدملى 1284472752 صادره از اصفهان فرزند عباس بر ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 634/60 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2946 و 2947 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 1 ثبت 
اصفهان که قسمتى مالکیت رسمى بنام متقاضى و مقدارى دیگر خریدارى عادى از خانم عذرى منانى مى باشد.
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/4/24 م الف: 10042 صفائى رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/104
احضار متهم

شماره نامه: 9610113654000310 شماره پرونده: 9509980362000935 شماره بایگانى: 960146 نظر 
به اینکه در پرونده کالسه 960146 متهم امیرعباس صدرى فرزند على محمد به اتهام خیانت در امانت نسبت 
به یک دستگاه خودروى پژو 405 به شماره انتظامى 911 د24- ایران 53 موضوع شکایت عبداله اکبرى فرزند 
کرمعلى مجهول المکان اعالم گردیده اســت لذا در اجراى ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوسیله به نامبرده ابالغ مى گردد در تاریخ 96/5/9 
ساعت 12/30 صبح جهت رسیدگى به اتهام خود در شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو فالورجان حاضر و از خود 
دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله 
ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد  شد. م الف: 244  ابراهیمى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو 

شهرستان فالورجان (102 جزایى سابق)/4/105
حصر وراثت

اسماعیل کریمى رزوه داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 2664 بـه شـرح دادخواست به کالسه 237/96  اند ش 
2  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسحق کریمى بشناسنامه 
72 در تاریخ 1386/2/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- اســماعیل کریمى رزوه به ش.ش 2664، 2- مجتبى کریمى به ش.ش 28، 3- حسین کریمى به ش.ش 
2663 (پسران متوفى) 4- لیلى کریمى به ش.ش 102،  5- عزت کریمى به ش.ش 45،  6- ریحان کریمى رزوه 
به ش.ش 97،  7- فاطمه کریمى به ش.ش 3842،  8- شهناز کریمى به ش.ش 96،  9- سلطان کریمى رزوه 
به ش.ش 52،  10- سلیمه کریمى رزوه به ش.ش 43 (دختران متوفى) 11- بى بى کریمى رزوه فرزند خدامراد 
به ش.ش 2174 (همسر دائمى متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 52 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/4/108
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003001250/1 شــماره بایگانى پرونده: 9502406/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802003000055 بدینوسیله به آقاى محمود  فریدونى، نام پدر: اصغر، شماره شناسنامه: 61244 ، به 
نشانى: خیابان نظر شرقى خیابان خورشید پالك 6 و نرجس خاتون عبدى نیان، نام پدر: رضا شماره شناسنامه: 
1102 به نشانى: خیابان نظر شرقى کوچه ابکار پالك 6 ابالغ مى شــود که بانک ملى شعبه خیابان آزادگان 
اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 6302030672005 مورخ 92/4/23 جهت وصول مبلغ 16671491 
ریال بابت اصل طلب و مبلغ 2745301 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/8/18 به انضمام خسارت 
تاخیر روزانه به میزان 9558 ریال از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9502406 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/11/17 مامور، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى 
که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. 

م الف: 9851   اسدى اورگانى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/109

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى ابوالفضل علیخانى دادخواستى به مبلغ سى و پنج 
میلیون ریال بطرفیت آقاى علیرضا پورنبى که اعالم شــده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 134/96 
در شعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز شنبه مورخ 96/5/14 ساعت 2/30 
بعد از ظهر در جلســه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر  شورا نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 379 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان(مجتمع شماره یک)/4/110
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 951/93- 96/3/31 آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- مجتبى على اکبرى فرزند على 2- على 
على اکبرى فرزند حسین 3- عزت اله عطایى فرزند مرتضى کالسه پرونده: 951/93 وقت رسیدگى: 1396/6/1 
ساعت 11/30 خواهان: پســت بانک اصفهان با وکالت علیرضا مرادى خواندگان: 1- مجتبى على اکبرى فرزند 
على 2- على على اکبرى فرزند حســین 3- عزت اله عطایى فرزند مرتضى خواســته: مطالبه مبلغ تســهیالت 
شماره 92093055297 خواهان دادخواستى تســلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده و جهت رسیدگى به شعبه 
اول ارجاع گردیده و وقت رســیدگى تعیین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار ایران آگهى 
مى شــود تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رســیدگى حضور بهم 
رســاند ضمناً چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى الزم شــود در یک نوبت  منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
بدیهى اســت در صورت عدم حضور در جلسه دادرسى دادگاه غیاباً رســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. 

دادگاه عمومى بخش باغبهادران/4/111
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/379417 ناهیدمهدیــه نجف آبــادى فرزند محمود بموجب درخواســت وارده بشــماره 
961218641303024 مورخ 96/02/18 و باســتناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه شش دانگ پالك ثبتى 907/2 واقع 
در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 32 دفتر 357 امــالك ذیل ثبت 87315 بنام نامبرده 
ثبت و سندمالکیت بشماره سریال 884927 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم 
شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شــد. م الف: 4834 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/4/112 
حصر وراثت

بتول رســتگارى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 732 به شرح دادخواست به کالســه 229/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خورشیدصفارى نجف آبادى بشناسنامه 
14563 در تاریــخ 95/10/05 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1-خدیجه رســتگارى نجف آبادى ش ش 249، 2-بتول رســتگارى نجف آبــادى ش ش 732، 
3-عفت رســتگارى نجف آبادى ش ش 390، 4-عصمت رســتگارى ش ش 415، (فرزندان متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهــى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف: 4840 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/4/114 
حصر وراثت

محمدعلى عربیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 489 به شرح دادخواست به کالسه 306/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم بیگم جابرى نجف آبادى بشناسنامه 
833 در تاریخ 92/07/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
: 1-محمدعلى عربیان نجف آبادى ش ش 489، 2-محمود عربیان نجف آبــادى ش ش 636، 3-زهرا عربیان 
نجف آبادى ش ش 586، (فرزندان متوفى) 4-حســین عربیان نجف آبادى ش ش 333، (همسر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبــور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4841 شــعبه 14حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/4/115 
حصر وراثت

محمدعلى عربیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 489 به شرح دادخواست به کالسه 307/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین عربیان نجف آبادى بشناسنامه 333 در 
تاریخ 95/06/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمدعلى 
عربیان نجف آبادى ش ش 489، 2-محمود عربیان نجف آبادى ش ش 636، 3-زهرا عربیان نجف آبادى ش ش 
586، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شدم الف: 4842 شعبه 14حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/116 
حصر وراثت

رحمت اله یوسفى داراى شناسنامه شماره 686 به شرح دادخواست به کالســه 309/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمود یوســفى نجف آبادى بشناسنامه 191 در 
تاریــخ 96/01/11 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1-رحمت اله یوســفى ش ش 686، 2-امیرهوشــنگ یوســفى ش ش 43001، 3-محمدرضا یوسفى نجف 
آبادى ش ش 152، (پســران متوفى) 4-فرح ناز یوســفى نجــف آبادى ش ش 615، 5-اعظم یوســفى نجف 
آبــادى ش ش 1870، 6-فیروزه یوســفى نجف آبــادى ش ش 1171، 7-مریم یوســفى نجــف آبادى ش 
ش 1292، (دختــران متوفى) 8-ملک چاوشــى نجف آبادى ش ش 434، (همســر متوفــى)  متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیــم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف: 4846 شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان 

نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/117 
 حصر وراثت

فتح اله معین دوست نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 605 به شرح دادخواست به کالسه 310/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا معین دوست نجف آبادى بشناسنامه 
443 در تاریخ 94/12/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-اصغر معین دوست نجف آبادى ش ش 23225، 2-مهدى معین دوست نجف آبادى ش ش 1412، 3-محسن 
معین دوست نجف آبادى ش ش 456، 4-فتح اله معین دوست نجف آبادى ش ش 605، 5-اکبر معین دوست ش 
ش 914، (پسران متوفى) 6-زهرا معین دوست نجف آبادى ش ش 176، (دختر متوفى) 7-گوهرجوزقیان نجف 
آبادى ش ش 392 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4850 شعبه 14حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/118
 حصر وراثت

داریوش بیاتى داراى شناسنامه شماره 1727 به شرح دادخواست به کالسه 314/96 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضابیاتى بشناسنامه 24 در تاریخ 96/02/12 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-داریوش بیاتى ش ش 1727، 2-امیربیاتى 
ش ش 6240، 3-سعیدبیاتى ش ش 1080037217، 4-کورش بیاتى ش ش 1080412980، (فرزندان متوفى) 
7-فاطمه بابائى ش ش 1414، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4855 شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/4/119
حصر وراثت

على احمدپور بیرگانى داراى شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالســه 313/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غضنفر احمدپور بیرگانى بشناسنامه 2466 در تاریخ 
95/10/03 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-جعفر 
احمدپور بیرگانــى ش ش 1031، 2-علــى احمدپور بیرگانى ش ش 1، (پســران متوفى) 3-احتــرام احمدپور 
بیرگانى ش ش 3، 4-بتول احمدپور بیرگانى ش ش 4520، 5-کتــول احمدپور بیرکانى ش ش 2470، 6-متاع 
احمدپور برکانى ش ش 2469، (دختران متوفــى) 7-بگول احمدپور بیرگانى ش ش 2467، (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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4863 شــعبه 14حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/4/120
مزایده

شماره نامه9610113730600320 شماره پرونده 9509983730200200 شماره بایگانى شعبه 950122  در پرونده 
کالسه 950122  اجرایى و به موجب دادنامه 9509973730201371 صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى آقاى رسول جاللى فرزند حسین محکوم است به پرداخت 1/200/000/000 ریال بابت اصل دین و 
همچنین هزینه هاى دادرسى و غیره و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ 1393/04/03 لغایت زمان مزایده که بعدا 
محاسبه خواهد شد در حق محکوم له حیدرعلى سلیمانى و مبلغ 60/000/000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل یکباب مغازه ابزار و یراق واقع در یزدانشهر تحت 
پالك ثبتى 1042 فرعى از 6 اصلى بخش 12 از طرف شخص ثالث آقا احمد کاظمى نجف آبادى معرفى شده است 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. ملک 
فوق یکباب مغازه به مساحت 27/1 متر مربع عرصه و اعیان با آجر و آهن و حدود 3/3 متر مربع بالکن در گذر و کف 
سرامیک و درب بیرونى پروفیل و نماى داخلى سرامیک و آب اختصاصى با شماره پالك ثبتى 6/1042 بخش 12 ثبت 
اصفهان به مبلغ 1/200/000/000 ریال ارزیابى گردیده است که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 1396/04/24 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 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد 
ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال / اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 4858 

مدیر اجر اى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/4/121
ابالغ تبادل لوایح

باعنایت به تقدیم تجدیدنظرخواهى ازسوى اردشیر خدایى فرزندت محمد باوکالت آقاى حمیدرضاعلى نقى بیگى 
و خانم تیناصادقى پور نجف آبادى نسبت به دادنامه 9609973653500218 صادره در پرونده به کالسه 951010/

ح3 این دادگاه بطرفیت آقایان 1.روح اله آقابیگى سراوان 2.على حاج حیدرى فرزند اکبر و اینکه تجدیدنظرخواه، 
تجدیدنظر خوانده ردیف دوم را مجهول المکان اعالم نموده لذا در اجراى ماده 73 ق.آ.د.م مراتب براى یک نوبت 
آگهى میگردد تا تجدیدنظر خوانده آقاى على حاجى حیدرى حداکثر ظرف مدت ده روز باارائه مدرك شناسایى در 
دفترشعبه 3 حقوقى دادگسترى فالورجان حاضر و ضمن اعالم نشانى خود، نسخه ثانى تجدیدنظرخواهى رااخذ و 
چنانچه پاسخى دارد کتباً ارائه نماید. این آگهى به منزله ابالغ تلقى میگردد و عدم حضور نامبرده مانع از ادامه رسیدگى 

نیست. م الف: 4856 شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان/4/123 
ابالغ وقت رسیدگى 

خواهان مهدى شاه بندرى دادخواستى به خواسته استرداد الشه چک و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشــى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت حسن انتشارى به 
شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ثبت به شماره 552/96 ثبت 
گردیده و وقت  دادرســى به تاریخ 96/05/09 ســاعت 8 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4849 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/124

ابالغ وقت رسیدگى
کالسه پرونده 7/96 شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشــت وقت رسیدگى: روز شنبه مورخ 96/05/07 
ساعت 8/30صبح خواهان: لیال راعى فرزند عبدالعلى. خوانده مهرداد کریمى یحیى آبادى بنشانى مجهول 
المکان خواسته: تقاضاى مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال معادل چهارمیلیون و پانصدهزارتومان وجه 
یک فقره چک بالمحل با خسارات و تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به 
طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت که وقت رسیدگى تعیین و به درخواست 
خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. 
فقط یک نوبت منتشــر و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 4836 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

مهردشت(مجتمع شماره یک)/ 4/125
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973653500218 شــماره پرونده: 9509983653500969 شماره بایگانى شعبه: 
951010 خواهان: اردشــیر خدائى فرزند محمد با وکالت خانم تیناصادقى پــور نجف آبادى فرزند یداله به 
نشــانى نجف آباد-خیابان پانزده خردادمرکزى نرســیده به چهارراه امام و آقاى حمیدرضا على نقى بیگى 
آبگرمى فرزند غالمرضا به نشانى نجف آباد خ17شهریور بعدازبیمارستان شهیدمحمدمنتظرى جنب دفتر 
صداوسیما. خواندگان:1.على حاجى حیدرى فرزند اکبر به نشانى مجهول المکان 2.روح اله آقابیکى سراوانى 
فرزند محمود باوکالت آقاى علیرضا نجارى برزکى فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان-سه راه حکیم نظامى 
نرســیده به فلکه ارتش نبش ك69 جنب اصفهان تکثیر ساختمان پیمان ط2واحد9 خواسته اعتراض ثالث 
اصلى. درتاریخ ....... دروقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان 
به تصدى امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه مورداشاره باال ازدفتر واصل و تحت نظرقراردارد. طرفین 
حضورندارند. دادگاه بابررسى اوراق پرونده و محتویات آنها، ختم رسیدگى رااعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دعوى آقاى اردشیر خدایى فرزند محمد با وکالت خانم تیناصادقى 
پور و آقاى حمیدرضاعلى نقى بیگى بطرفیت آقایان روح اله بیگى ســراوانى با وکالت آقاى علیرضا نجارى 
و على حاج حیدرى به خواسته: اعتراض ثالث نســبت به مفاد دادنامه شماره 1635-94/12/26 صادرشده 
ازشعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان بااحتساب خسارات دادرسى-بااین توضیح که معترض ثالث 
و وکالى مدافع وى دراظهارات خودبیان داشــتند درتاریخ 94/06/02 خودروى ام وى ام و موضوع دادنامه 
مورداعتراض بصورت رسمى ازسوى آقاى محمدرضا اشــرف زاده به آقاى محمدامین کارخیران و سپس 
ازسوى آقاى کارخیران به خانم فاطمه ابراهیمى ودرنهایت درتاریخ 95/05/20 به آقاى خدایى (معترض) 
منتقل شده وباتوجه به انتقال صحیح و اینکه درحکم تلف مى باشد نباید رد آن در دادنامه مزبور قید مى شد 
وبراین اساس تقاضاى رسیدگى دارند که دادگاه باتوجه به 1.تصویر مصدق قرارداد مورخ 93/12/16 تنظیم 
شده بین آقایان روح اله آقابیگى و على حاج حیدرى و گواهى عدم پرداخت چک هاى موضوع این قرارداد به 
تاریخ 94/03/20 ودرنهایت اظهارنامه شماره 429-94/04/10 که درتاریخ 94/04/14 ابالغ و موید اعالم 
فسخ قرارداد ازسوى آقاى آقابیگى مى باشد و اینکه بااعمال حق فســخ و درنهایت اعالم آن ازسوى آقاى 
آقابیگى، خریدار (آقاى حاج حیدرى) حق انتقال خودرو را که دیگر درملکیت وى نبوده را نداشته. 2.تصویر 
مصدق مورخ 95/05/29 که درتاریخى بعداز اعالم فسخ قرارداد مورخ 93/12/16 بین آقایان حمیدربیع زاده 
و اردشیر خدایى (معترض ثالث) تنظیم شده به عبارتى بااعمال حق فسخ ودرنهایت اعالم آن ازسوى آقاى 
آقابیگى، خریدار (آقاى حاج حیدرى) حق انتقال خودرو را که دیگر درملکیت وى نبوده را نداشــته. 3. پاسخ 
استعالم واصل شده از راهور شهرستان فالورجان درپرونده اصلى که بیانگر فک پالك ازخودروى مورداشاره 
درتاریخ 94/04/16 و بعد از اعالم فسخ ازسوى آقاى آقابیگى مى باشد. 4. اینکه معترض ثالث و وکالى وى 
دلیلى که موید انتقال خودرو ازسوى آقاى حاج حیدرى (خریدار قرارداد مورخ 93/12/16) قبل از اعمال فسخ 
ازسوى آقاى آقابیگى باشد را، ارائه نکرده و صرفا تصویر قرارداد عادى به تاریخ 93/12/18 تنظیم شده بین 
آقایان امیرحسین جوهرى و سعیدقیصرى که در تاریخى بعدازاعالم فسخ قرارداد مورخ 93/12/16 ازسوى 
آقاى کارخیران درپرونده اصلى ارائه شده، اشاره که این قرارداد که بصورت عادى تنظیم شده و نسبت به آقاى 
آقابیگى معتبر نبوده و این موضوع و ادعاى معترض ثالث ازسوى آقاى آقابیگى و وکیل مدافع وى رد گردیده 
تا بتوان خودرو را در حکم تلف دانست و آقاى حاج حیدرى رابه پرداخت قیمت خودرو محکوم نمود- اعتراض 
طرح شده را وارد ندانسته، مستند به ماده 197قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى 
مصوب 1379 حکم به رداعتراض راصادر و اعالم مى دارد. راى صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابالغ  قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر محترم استان اصفهان مى باشد. م الف: 4857 محمدى رئیس شعبه سوم 

دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان /4/126
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973731501237 شــماره پرونده: 9509983731500584 شماره بایگانى شعبه: 
950594 خواهان: محمدحرى نجف آبادى فرزند ابوالقاسم با وکالت محمدلطفى جالل آبادى فرزند فتح اله به 
نشانى نجف آباد خیابان امام بعدازچهارراه شهردارى-نبش کوچه شهامت-ط فوقانى، خواندگان:1.سیدجمال 
ساعدى به نشــانى مجهو ل المکان2.پیمان زمانى به نشانى ســنندج میدان محمدى پشت سیلو شهرك 
صنعتى شماره یک انتهاى خ اول کارخانه بستنى عسل ك پ 6616874949 خواسته ها: 1.مطالبه خسارت 
تاخیرتادیه. 2.مطالبه وجه چک. 3.مطالبه خسارات دادرسى. دادگاه نظربه جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگى رااعالم و مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست محمدحرى باوکالت 
محمدلطفى بطرفیت پیمان زمانى و سیجمال ساعدى بخواسته مطالبه مبلغ 680/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک بشماره 645282 بعهده بانک صادرات و خسارت تاخیر درتادیه و خسارات دادرسى دادگاه باتوجه 
به محتویات پرونده ازجمله تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت صادره ازبانک محال علیه که داللت 
بر مدیون بودن خواندگان داشته و باتوجه به اقرار خوانده ردیف اول درجلسه دادرسى و باتوجه به عدم حضور 
خوانده ردیف دوم و عدم اقامه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص 
و مستنداً به مواد 310،313،311 از قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2قانون صدورچک و ماده واحده 
استفساریه و مواد 198،515،519،522 از قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ 680/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر درتادیه ازتاریخ چک تا 
زمان وصول براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى و هزینه دادرسى که درزمان اجرا موردمحاسبه 
قرارمى گیرد صادر و اعالم مــى نماید. راى صادره درمورد خوانده ردیف اول باتوجه به اقرار وى درجلســه 
دادرسى و به استناد ماده 331 قانون آئین دادرسى مدنى قطعى مى باشد. درمورد خوانده ردیف دوم غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 4853 خوشنویس رئیس شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

نجف آباد/4/127
 حصر وراثت

پروین جهاندار داراى شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالســه 46/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اســداله جهاندار بشناســنامه 22 در تاریخ 
92/6/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- پروین 
جهاندار به ش.ش 12 فرزند متوفى 2- اکرم خانم جهاندار به ش.ش 49 فرزند متوفى 3- فرنگیس جهاندار 
به ش.ش 2309 فرزند متوفــى 4- مهناز جهاندار بــه ش.ش 16 فرزند متوفى 5- همایــون جهاندار به 
ش.ش6209658113 فرزند متوفى 6- محسن جهاندار به ش.ش 6209556310 فرزند متوفى 7- بهنام 
جهاندار به ش.ش 6209987931 فرزند متوفى. 8- ماه پیکر عزیزى به ش.ش 3 همســر متوفى. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این 
صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 373 شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف باغبهادران(مجتمع 

شماره یک)/4/146
حصر وراثت

پروین جهاندار داراى شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به  کالســه 45/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه پیکر عزیزى بشناسنامه 3 در تاریخ 96/1/12 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پروین جهاندار ملک 
آبادى به ش.ش 12 فرزند متوفى نام پدر اســداله 2- اکرم جهاندار ملک آبادى به ش.ش 49 فرزند متوفى 
نام پدر اســداله 3- فرنگیس جهاندار ملک آبادى به ش.ش 2309 فرزند متوفى نام پدر اســداله 4- مهناز 
جهاندار ملک آبادى به ش.ش 16 فرزند متوفى نام پدر اســداله 5- همایون جهاندار ملک آبادى به ش.ش 
6209658113 فرزند متوفى نام پدر اسداله 6- بهنام جهاندار ملک آبادى به ش.ش 6209987931 فرزند 
متوفى نام پدر اسداله 7- محسن جهاندار ملک آبادى به ش.ش 6209556310 فرزند متوفى نام پدر اسداله. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر 
این صورت گواهی صادر خواهد شد.م الف: 372 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف باغبهادران(مجتمع 

شماره یک)/4/147
حصر وراثت

صفرعلى شجاعى زاده مدیسه داراى شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 76/96  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادرو ان على شجاع زاده مدیسه بشناسنامه 
446 در تاریخ 1384/09/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- صفرعلى شجاعى زاده مدیسه فرزند على ش.ش 6 ت.ت 1337 صادره از لنجان(پسر متوفى) 
2- عصمت سهام زاده فرزند على ش.ش 34 ت.ت 1342 صادره از لنجان(دختر متوفى) 3- سهیال شجاع 
زاده فرزند على .ش 517 ت.ت 1352 صادره از لنجان(دختر متوفى) 4- قاسم شجاعى مدیسه فرزند على 
ش.ش 7 ت.ت 1348 صادره از لنجان(پسر متوفى) 5- عباس شجاع زاده فرزند على ش.ش 29 ت.ت 1344 
صادره از لنجان(پسر متوفى) 6- محمدعلى سام زاده فرزند على ش.ش 16 ت.ت 1333 صادره از لنجان(پسر 
متوفى) 7- ماه بیگم شجاعى مدیسه فرزند شــیرمحمد ش.ش 443 ت.ت 1310 صادره از لنجان(همسر 
متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/4/148
 حصر وراثت

مظاهر دهقان پور ورنامخواستى بشناسنامه شماره 133 به شرح دادخواست به کالسه 137/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محسن دهقانپور بشناسنامه 502 
در تاریخ 96/3/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- میترا نظافت قلعه قاســمى فرزند فرهاد ش.ش 1160310920 ت.ت 1375 صادره از لنجان(همســر 
متوفى) 2- مائــده دهقانپور فرزند محســن ش.ش 1160816913 ت.ت 1395 صــادره از لنجان(دختر 
متوفى) 3- مظاهر دهقان پور ورنامخواستى فرزند على اکبر ش.ش 133 ت.ت 1344 صادره از لنجان(پدر 
متوفى) 4- فرشته دهقان پور ورنامخواستى فرزند خدارحم ش.ش 4277 ت.ت 1347 صادره از لنجان(مادر 
متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/4/149
ابالغ راى

شماره پرونده: 59/95 شماره دادنامه: 872-95/8/30 مرجع رسیدگى: شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهان: عباس طغیانى فرزند قربانعلى نشانى: زرین شهر بلوار باهنر ابتداى خیابان ایثارگران بیمه ایران 
خوانده: روح اله سلیمى هارونى فرزند حسن على نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه چک گردشکار: شورا 
با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت بصد ور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى عباس طغیانى فرزند قربانعلى 
به طرفیت آقاى روح اله سلیمى هارونى فرزند حسن على خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون ریال به عنوان وجه 
یک فقره چک به شماره 150406781716 عهده بانک ملت و سررسید مورخ 1393/6/17 و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و خسارت دادرسى، شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مستند 
ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و اینکه مستندات ادعا مصون از هرگونه ایرادى از سوى 
خوانده باقى مانده است و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت خوانده فوق دارد و اینکه خوانده 
در قبال دعوى خواهان دفاعى بعمل نیاورده اســت و با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا با استصحاب 
بقاى دین خواسته را ثابت و با اســتناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 519,515,198 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى و ماده 2 واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 
قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بعنوان 
اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها تا زمان پرداخت بدهى که بر اساس 
نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از ســوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه مى شود و مبلغ 
85,000 ریال بابت هزینه دادرسى و تمبر ضمائم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد. منصورى قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/4/151



اقتصاداقتصاد 07072972 سال چهاردهمچهارشنبه  7 تیر  ماه   1396

توزیع 7میلیون اسکناس جدید 
1000 تومانى

دبیرکل بانک مرکـزى از توزیع هفـت میلیون برگ 
معادل 70 میلیارد ریال اسکناس هزار تومانى در مرحله 
اول خبر داد و گفت: توزیع اسکناس ها، دوباره از اواخر 

تیرماه آغاز مى شود. 
محمود احمدى اظهار داشت: توزیع اسکناس ده هزار 
ریالى از روز چهارشـنبه 24 خرداد ماه سال جارى، به 
طور همزمان در تهران و سـایر اسـتان ها انجام شده 
اسـت. وى افزود: بر اسـاس برنامه ریزى هاى انجام 
شـده و با توجه به روند تولید، قرار است این اسکناس 
به میزان بیشترى منتشر و توزیع شود. دبیرکل بانک 
مرکزى گفت: پیش بینى مى شود مرحله بعدى انتشار 
که اواخر تیر ماه اسـت، با حجم بیشـتر و تا سقف 20 

میلیون قطعه توزیع شود.

فروش یک سوم ظرفیت تولید 
پژو 2008 

با شروع ثبت نام خودورى پژو 2008 سیلى از داوطلبان 
به سمت سایت ایران خودرو جهت ثبت نام روانه شد. 
این درحالى است که هر کارت ملى فقط اجازه ثبت نام 
یک خودرو را دارد و امکان واگذارى آن به دیگرى نیز 
وجود ندارد.  یک منبع آگاه در ایران خودرو در گفتگو با 
ایلنا با تأیید مشکالت پیش آمده براى ثبت نام اظهار 
داشـت: کمبود پهناى باند اینترنت کشور سبب شده 
ترافیک براى ثبـت نام به وجـود آیـد. وى ادامه داد: 
تاکنون یک سـوم ظرفیت تولید پـژو 2008  فروش 
رفته و تا زمانى که ظرفیت وجود داشـته باشد به ثبت 

نام ادامه خواهیم داد.
 

پیش بینى تولید
 12/5 میلیون ُتن گندم 

معاون وزیر جهاد کشاورزى در امور زراعت پیش بینى 
کرد: میزان تولید گندم در کشور در سال زراعى جارى 

بین 12/5 تا 12/7 میلیون تن باشد. 
عبـاس کشـاورز اظهـار داشـت: تاکنـون بیـش از 
4/5میلیون تن گندم از گندمکاران کشـور خریدارى 
شده  است. وى با پیش بینى تولید بین 12/5 تا 12/7 
میلیون تنى گندم در کشور، گفت: با این میزان تولید 
هیچ مشکلى براى تأمین گندم مورد نیاز کشور نداریم 

و کامًال به خودکفایى خواهیم رسید.
کشـاورز افزود: به هیچ عنوان برنامه واردات گندم به 
کشور را نداریم. وى با بیان اینکه براى گندم سیاست 
صادرات هم نداریم، گفت: صادرات سـال گذشته به 

دلیل انباشت ذخایر استراتژیک کشور بود.

لبنیات تا چند روز آینده 
گران مى شود؟

دبیر انجمن صنایع لبنى با اشـاره بـه آخرین وضعیت 
بررسى درخواسـت افزایش قیمت از سـوى سازمان 
حمایـت اظهار داشـت: اگرچه سـازمان حمایت پس 
از بررسى و کارشناسى درخواسـت کارخانجات لبنى 
قرار بود که هفته گذشته نرخ جدید براى سه محصول 
شـیر، پنیر و ماسـت را اعالم کند اما ایـن امر تاکنون 
صورت نگرفته است. رضا باکرى افزود: تمامى اسناد 
و دفاتر قانونى تعدادى از شـرکت هاى بزرگ لبنى از 
سوى سازمان حمایت در حال بررسى است و با توجه 
به رفع نواقص اسناد درخواست برخى از شرکت هاى 
لبنى پیش بینى مى شـود که نرخ هاى جدید تا پایان 

هفته اعالم شود.

انگلیس در انتظار اعزام 
سرمایه گذاران بیشتر به ایران

سفیر انگلیس در ایران گفت: امید است براساس روابط 
جارى بتوان سرمایه گذاران بیشترى را به کشور ایران 
اعزام کرد. «نیکالس هاپتون» تصریح کرد: نیاز است 
در معرفى ظرفیت ها به فراتر از مرزها بیشـتر تالش 
شود و سرمایه گذاران از این توانمندى ها مطلع شوند. 
سفیر انگلستان در تهران ادامه داد: جامعه جهانى نیز 
مى تواند در توسعه روابط کمک خوبى را داشته باشد.

ویترین

دبیر انجمن پسته ایران در رابطه با وضعیت تولید پسته در 
داخل کشور و رتبه ایران در صادرات این محصول بیان 
کرد: هرسال در اواخر تیرماه میزان تولید در سال جارى 
برآورد و منتشر مى شود، با این حال پیش بینى مى شود 
که تولید پسته در سال جارى روند افزایشى خود را حفظ 

کند.
على نظرى افــزود: ایران در تولید و صادرات پســته در 
جهان مقام دوم را دارد و این درحالى است که سال هاى 
گذشته ایران مقام اول را به خود اختصاص داده بود، اما 
آمریکا با افزایش تولید و تجهیزات مکانیزه توانسته است 

رتبه اول را نصیب خود کند.

دبیر انجمن پســته ایران یکى از مشــکالت ســد راه 
صادرات پســته را این گونه بیان کرد: ایران در سازمان 
تجــارت جهانى عضویت نــدارد و صادرات پســته به 
کشــورهاى مختلف جهان به صــورت فله اى صورت 
مى گیــرد و کشــورهاى دیگــر با نــام و برنــد خود
محصوالت را با ارزش افزوده به دیگر نقاط جهان صادر 

مى کنند.
نظرى در ادامه گفــت: عضو نبودن ایران در ســازمان 
تجارت جهانى و همچنین افزایش تولید پسته در آمریکا 
از عمده دالیل اُفت رتبه ایران در صادرات پسته به نقاط 

مختلف جهان بوده است.

رئیس کل ســازمان خصوصى ســازى از تصویب 500 
میلیارد تومان ســود ســهام عدالت خبــر داد و گفت: 
این ســازمان به محض دریافت ســود از شرکت هاى 

سرمایه پذیر، آن را میان مشموالن توزیع خواهد کرد.
میرعلى اشرف عبدا... پورى حســینى با اشاره به اینکه 
سازمان خصوصى ســازى هنوز مبلغى از شرکت هاى 
ســرمایه پذیر بابت سود ســال مالى 95 این شرکت ها 
دریافت نکرده است، افزود: سازمان خصوصى سازى به 
محض دریافت سود سهام عدالت از شرکت هاى مزبور، 

آن را در بین مشموالن توزیع خواهد کرد.
رئیس کل ســازمان خصوصى ســازى با بیان اینکه به 

طور طبیعى مجامع عمومى شرکت هاى سرمایه پذیر تا 
پایان تیرماه هر سال برگزار و سودهاى آنها شناسایى و 
تقسیم مى شود، اظهار داشت: این شرکت ها هشت ماه 
مهلت دارند تا این سود را طبق قانون در اختیار سازمان 

خصوصى سازى قرار دهند.
وى با اشاره به اینکه تاکنون افزون بر 500 میلیارد تومان 
ســود براى دوره مالى ســال 95 ویژه مشموالن سهام 
عدالت به وسیله شرکت هاى ســرمایه پذیر با برگزارى 
مجامع عمومى تصویب شده است، گفت: این میزان سود 
در خوشبینانه ترین حالت تا پایان تیرماه به بیش از دو تا 

سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

جزئیات زمان توزیع سود 
سهام عدالت

دالیل اُفت رتبه ایران در 
صادرات پسته

خرید و فروش خودروهاى رنو مدتى است که در بازار خودروى ایران رونق 
فراوانى پیدا کرده است.

در این میان براى خرید یک خودروى رنو تولید شده در داخل کشور طبق 
جدول زیر باید از حدود 35 میلیون تومان تا بیــش از صد میلیون تومان 
هزینه کرد به طورى که مثًال  براى خرید خودروى رنو کپچر مدل 2017، 
باید حدود 114 میلیون تومــان در بازار هزینه کرد و این درحالى اســت 
که قیمت این خودرو در کارخانه حدود 109 میلیــون و 981 هزار تومان

 قیمتگذارى شده است.

 اردکان یزد ســاالنه 21 هزار تن حلواى ارده تولید 
مى کند که ابداع آن به زمان صفویه و دوران سلطنت 

شاه عباس باز مى گردد.
احمد کمالى اردکانى یکى از تولید کنندگان موفق ارده 
در اردکان، در این باره مى گوید: «ظرف ده سال تعداد 
کارگاه هاى تولیدى در شهر اردکان از 37 کارگاه به 
بیش از 200 کارگاه رسیده است. آن زمان کل تولید 
روزانه اردکان فقط یک تن بود اما این شهر هم اکنون 
روزانه حداقل 60 تن حلــواى ارده تولید مى کند. در 
دهه قبل فقط اســتان هاى اصفهان و قم مشــترى 

حلواى ارده اردکان بودند اما امروز کرمان، مشــهد، 
قزوین و شهرهاى شمالى کشور هم مشترى پرو پا 

قرص ما هستند.»
در 200 کارگاه تولید حلواارده در شهر اردکان 600 
نفر مشغول به کار هســتند. اردکان روزانه 60 تا 80 
تن ارده و حلواى ارده تولید مــى کند که این رقم در 
سال بالغ بر 21 هزار تن مى شود. حداقل سود خالص 
ســاالنه یک کارگاه تولید ارده و حلواى ارده در شهر 
اردکان 100 میلیون تومان است. از این رو اردکان به 
عنوان قطب تولید حلواارده در کشور شناخته مى شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اعالم 
کرد: نقل و انتقاالت مســکن با آغاز فصل 
تابســتان و پایان ماه مبــارك رمضان داغ 

مى شود.
مجید کیان پور با تأکید بر اینکه افزایش نرخ 
اجاره بهاى همســو با تورم نیست، گفت: تا 
پایان شهریور ماه بازار نقل و انتقال مسکن 
درگیر نوســانات قیمتى اســت. در برخى از 
مناطق بــاالى 45 درصد نیــز افزایش نرخ 

اجاره بها داشته ایم.
کیان پور با بیان اینکه نقل و انتقاالت امالك 
همزمان با آغاز فصل تابســتان و پایان ماه 
مبارك رمضان داغ مى شــود، گفت: انتظار 
از بازار مســکن به ویژه در بخش اجاره بها 
در فصل تابســتان حرکت نرخ ها همسو با 

تورم است.
وى با بیان اینکه با اعالم نرخ زیر 10 درصد 
براى تورم ضابطه مند شــدن نرخ اجاره بها 
در همین حدود ضرورى است، افزود: انتظار 
کارشناسان از بازار مسکن به ویژه اجاره بها 
در شرایط فعلى افزایش بین 7 تا حداکثر 10 
درصد اســت، اما در حال حاضر با توجه به 
اینکه اکثر مالکان تمایل به اجاره دادن ملک 
خود به جاى واگــذارى آن به صورت رهن 
دارند این رقم منظور نشــده و بیش از آن در 

نظر گرفته مى شود.
نایب رئیس کمیســیون عمــران مجلس با 
تأکید بر اینکه نداشــتن جاذبه براى استفاده 
از رهن ملک عامل اصلــى تمایل موجران 
به اجاره دارى اســت، تصریح کرد: با روى 
آوردن موجران به مبلــغ اجاره بها با توجه به 
کاهش نرخ ســود بانکى هر روز بازار اجاره 

داغ تر مى شود.
این نماینــده مجلس با بیــان اینکه پس از 
پایان ماه مبارك رمضان شاهد افزایش نقل 
و انتقاالت و در نتیجه رشد نرخ اجاره بها حتى 
بیش از نرخ تورم خواهیم بود، گفت: هر چند 
انتظار کارشناسى براى نرخ اجاره بها همسو 
با تورم اســت، اما در حــال حاضر نرخ هاى 
باالى 10 درصد و حتى تــا 45 درصد نیز در 

کالنشهرها شاهد هستیم.

رئیس اتحادیه مشــاوران امالك کشــور با بیان اینکه 
وضعیت معامالت مسکن چه در حوزه خرید و فروش و چه 
رهن و اجاره به علت کاهش قدرت خرید مردم تغییرات 
بسیارى داشته است، گفت: در ده سال اخیر تقاضا براى 

خرید واحدهاى قدیمى ساخت بیشتر شده است.
حسام عقبایى با اشاره به وضعیت بازار خرید و فروش و 
اجاره خانه هاى کلنگى و قدیمى ساز در کشورادامه داد: 
بسیارى از مردم به ویژه کســانى که در حوزه مصرف، 
با توجه به قدرت پایین اقدام به خرید مســکن مى کنند 
خواهان واحدهایى هستند که مقدارى از عمر آن گذشته، 
افت قیمت داشــته و گرانى کاذب واحدهاى نوسازى را 

ندارد.

رئیس اتحادیه مشاوران امالك کشور با بیان اینکه تمایل 
مصرف کنندگان و حتى گاهى برخى از سرمایه گذاران 
براى خرید واحدهایى که افت قیمت نسبت به خانه هاى 
نوساز داشته باشد بیشتر است، افزود: معموًال فروشنده 
خانه هاى کمتر از پنج ســال ســاخت کمتر است و اگر 
فروشنده این نوع واحدها باشند اختالف قیمت آنچنانى با 

نوساز نخواهد داشت.
وى با تأکید بر اینکه افــت قیمت واحدهاى بیش از پنج 
سال ساخت زیاد است، تصریح کرد: بسیارى از افرادى که 
توان خرید واحدهاى نوساز را ندارند اقدام به خرید چنین 
واحدهایى مى کنند که این موضوع در ده سال اخیر رو 

به افزایش است.

خانه هاى کلنگى گران تر از آپارتمان هاى 
نوساز

عقبایى با اشــاره به وضعیت خانه هاى کلنگى، گفت: 
خانه هاى کلنگى با توجه بــه زمین بزرگ ترى که غالبًا 
در اختیار دارند گران تر از آپارتمان هاى نوساز هستند و با 
توجه به وضعیت بازار مسکن در سال هاى اخیر متقاضى 

کمترى دارند.
وى ادامــه داد: رکــود بــازار مســکن بیشــترین

زیــان را به امــالك کلنگــى وارد کرده بــه گونه اى 
کــه خرید و فــروش ایــن نوع ملــک ها بــا کاهش 
چشمگیرى مواجه شده است و این روند همچنان ادامه 

دارد.

کاهش 47 درصدى صدور پروانه 
عقبایى با اشــاره به روند کاهش ســاخت و ساز در دو 
سال اخیر، گفت: در ســال 94 حدود 47 درصد و در سه 
ماهه نخست ســال 95 حدود 17 درصد کاهش صدور
 پروانه هاى ساختمانى را داشــتیم که این مهم کاهش 

روند ساخت و ساز را نشان مى دهد.
رئیس اتحادیه امالك کشــور یادآور شد: کاهش قدرت 
خرید چه در حوزه خریدو فروش و چه اجاره بها مشهود 
بوده و خانه هــاى پرتقاضا خانه هاى قدیمى ســاخت 

هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالك کشور مطرح کرد

واحدهاى مسکونى قدیمى در صدر تقاضاى 
خرید و اجاره

رکود بازار مسکن 
بیشترین زیان را به 
امالك کلنگى وارد 

کرده به گونه اى که 
خرید و فروش این 

نوع ملک ها با کاهش 
چشمگیرى مواجه 
شده و این روند 
همچنان ادامه دارد

پیش بینى رونق 
تابستانى بازار مسکن

براى خرید یک 
عضو از رنو
 چقدر باید 
رىسرمایه داشت ی ی ر

مســئول میز تجارت عراق گفت:متأســفانه با وجود جنگ عراق و حذف کشورهاى 
ترکیه اردن وسوریه از لیست تأمین کنندگان و تکیه عراق به ایران و کشورهاى جنوبى

خلیج فارس اما شاهد کاهش 4 درصدى صادرات بوده ایم.
مهدى نجات نیا در گفتگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت صادرات مرغ به عراق گفت: 
با توجه به حل مشکل آنفلوآنزاى مرغى، روند صادرات مرغ و تخم مرغ به حالت عادى 

برگشته است و تمام صادرکنندگان مى توانند محصوالت خود را صادر کنند.
نجات نیا ادامه داد: متأسفانه هنوز نتوانســتیم صادرات سیمان را به عراق از سر بگیریم 
که این بخاطر مشکل داخلى ماســت. تا وقتى که شرکت هاى داخلى و انجمن سیمان 
نتوانند به یک قیمت مشترك براى صادرات برســند عراق تعرفه صد دالرى را اعمال

 خواهد کرد.
وى ادامه داد: در حال حاضر این کشــور از ایران کلینیکر وارد مى کند و با استفاده از سه 
کارخانه اى که در آنجا وجود دارد سیمان تولید مى کنند اما به طور مسلم این کارخانه ها 
توان تأمین سالیانه 18 میلیون تن ســیمان را ندارند و عراقى ها امروز سیمان خود را از 

دیگر کشورها وارد مى کنند.
نجات نیا ادامه داد: انتظار داریم با توجه به نزدیکى پایان جنگ و تسلط دوباره دولت بر 
روى مناطق نفت خیز عالوه بر اینکه قیمت نفت باال برود نیمى از بودجه عراق نیز که تا 
به امروز صرف جنگ مى شد به کارهاى عمرانى اختصاص پیدا کند و در آن صورت است 

که ما شاهد تحول در بازار مصرف عراق خواهیم بود.

اکنون براى کاهش مصرف برق در بخش عمومى، برخى استانداران با تغییر ساعت کارى 
دســتگاه هاى دولتى موافقت کرده اند. معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر با بیان اینکه 
در این خصوص از طریق هماهنگى صورت گرفته با شــرکت هاى زیرمجموعه توانیر، 
مذاکره با استانداران به ویژه در مناطق گرمسیر آغاز شد، افزود: تاکنون استانداران در پنج 
استان کشور با این پیشنهاد موافقت کرده اند. احمدى یزدى گفت: تاکنون استانداران در 
استان هاى خوزستان، ایالم، قم، بوشهر و کرمان(اجرا در منطقه جنوب کرمان) با این 
پیشنهاد موافقت کرده اند. به گفته وى، در این طرح ساعت کارى یک ساعت زودتر آغاز 

مى شود و در پایان نیز یک ساعت زودتر از زمان همیشگى به پایان مى رسد. 
احمدى یزدى تأثیر این حرکت را در پیک بار هر استان متفاوت ارزیابى کرد و افزود: میزان 
این تأثیر بسته به تعداد دســتگاه هاى ادارى مستقر در هر استان متفاوت است و به طور 
مثال اجراى این طرح باعث کاهش پیک بار خوزســتان به میزان 250 مگاوات در اوج 
مصرف مى شود. وى هدف از این اقدام را کاهش پیک بار روزانه برق عنوان کرد و گفت: 
همه ساله در صنعت برق سرمایه گذارى هاى بسیارى صرفاً براى پاسخگویى به پیک بار 
در کمتر از 300 ساعت صورت مى گیرد و این درحالى است که در بقیه ساعت هاى سال 

چنین ظرفیتى مورد نیاز نیست. 
برپایه این گزارش، مصرف کنندگان ادارى کشــور جزو مشترکان عمومى طبقه بندى 
مى شوند. در مجموع مشترکان بخش عمومى 9/8 درصد از مجموع مصرف برق کشور 

را به خود اختصاص مى دهند. 

صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق آغاز شدتغییر ساعت کارى دستگاه هاى دولتى در 5 استان  

سود ساالنه یک کارگاه تولید ارده چقدر است؟
قیمت  کارخانه(تومان)قیمت بازار(تومان)انواع خودروى رنو
114/000/000109/981/000رنو کپچر 2017

61/000/00054/162/000رنو ساندرو استپ وى - اتوماتیک
52/800/00049/208/000رنو ساندرو - اتوماتیک

53/500/00048/194/000رنو ساندرو استپ وى - دنده اى
E۲51/000/00048/131/000رنو تندر پالس اتوماتیک
E۲48/800/00047/484/000رنو تندر  اتوماتیک
46/300/00043/208/000رنو ساندرو- دنده اى

E۲ 41/500/00038/703/000رنو تندر
E۲ 39/900/00038/671/000رنو تندر
35/700/00035/576/000رنو تندر پیکاپ
توقف فروش108/000/000رنو کپچر 2016
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سپاس خداوندى را سزاست که  با علم خود جهان هستى را پدید 
آورده و با فرمان خود موجودات را آفریده اســت، بى آنکه از 
کســى پیروى کند و یــا بیاموزد و یــا از طرح حکیــم دیگرى 
استفاده نماید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده، و نه با 

حضور و مشورت گروهى، آفریده است. 
موال على (ع)

آگهى مناقصه    آگهى مناقصه    مرحله دوممرحله دوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ دوم چاپ دوم 

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید. 
موضوع مناقصه: 

1- خرید آسفالت معابر منطقه 2 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: ساعت پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/4/17 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 96/4/18 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 96/5/1 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام 

نمى شود.

   آگهى مناقصه عمومى   آگهى مناقصه عمومى

جواد جمالى- شهردار زرین شهر 

نوبت دوم  نوبت دوم  

شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1396 
خود  در نظر دارد نســبت به اجراى عملیات تکمیل احداث میدان 
پردیس زرین شــهر با اعتبار اولیه 5/500/000/000 ریال از طریق 
مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت 
بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشــار تا پایان وقت ادارى مورخ 96/4/14 به شهردارى 

زرین شهر مراجعه نمایند. 

آگهى مناقصه عمومى     آگهى مناقصه عمومى      (نوبت اول) (نوبت اول)

هدایت نظرى- شهردار رزوه

چاپ دومچاپ دوم

شهردارى رزوه در نظر دارد به اســتناد بودجه مصوب سال 1396 که طى نامه شماره 147 مورخ 
95/10/19 به تصویب شوراى محترم اسالمى شهر رزوه رسیده اســت نسبت به اجراى پروژه 
زیرسازى و آسفالت معابر عمومى شــهر رزوه از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید لذا از کلیه 
متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مناقصه به واحد 

مالى شهردارى مراجعه یا با شماره تماس 57703002- 031 تماس حاصل فرمایند. 
1. اعتبار مصوب 1/750/000/000 ریال.

2. دادن سپرده معادل ٪5 کل اعتبار مصوب به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت نقد یا 
ارائه ضمانت نامه بانکى.

3. مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى مناقصه نوبت دوم به مدت 10 روز است.
4. شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

5. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنان 
به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 

6. پیشــنهادات واصله رأس ســاعت 8 صبح روز شــنبه مورخ 1396/04/17 با حضور اعضاء 
کمیسیون عالى معامالت در محل دفتر شهردار باز و قرائت خواهد شد. 

آگهى برگزارى مناقصه عمومىآگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

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.

مبلغ تضمین (ریال)برآورد(ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
9,102,743,064456,000,000جارىتخلیه و بارگیرى کاال در انبار96-2-97

عملیات تأمین نیروى انسانى جهت امور 96-2-98
6,876,180,111244,000,000جارىبهره بردارى

13,860,480,049694,000,000جارىقرارداد انجام ا پراتورى سامانه 96-2-99122

حمل و نقل با ماشین آالت سنگین96-2-100
13,131,231,618675,000,000جارى(تأمین نیروى انسانى راننده)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/4/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/4/18

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: 8-36680030-031       (داخلى 388)

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 96/4/7

رضا اخوان- شهردار دولت آباد 

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش دوازده قطعه پالك زمین با کاربرى 
کارگاهى واقع به آدرس: منطقه صنعتى- ابتداى جاده ژوپن گاز از طریق مزایده  عمومى 

اقدام نماید. 
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهردارى: روز پنج شنبه مورخ 96/4/15 

گشایش پاکتهاى مزایده: روز شنبه مورخ 96/4/17 
محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى 

پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir         تلفن 45822010- 031

     آگهى مزایده      آگهى مزایده نوبت دوم  نوبت دوم  
شهردارى گزبرخوار به استناد ماده 5 آئین نامه مالى شــهرداریها در نظر دارد از محل 
اعتبارات بودجه سال 1396 تعداد دو دستگاه خ ودرو سوارى با مشخصات ذیل به همراه 
راننده جهت سرویس دهى ادارى و ایاب و ذهاب کارکنان خود از طریق مناقصه اجاره 
نماید. متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/4/24 جهت دریافت 

اسناد مناقصه به دبیرخانه شهردارى گز مراجعه نمایند.
1- خودرو سوارى پژو 405 یا پژو پارس مدل 1392 و به باال

2- خودرو سوارى سمند مدل 1392 و به باال

آگهى مناقصه  آگهى مناقصه       (نوبت اول)     (نوبت اول)چاپ اولچاپ اول

محمدحسن رفیع – شهردار گزبرخوار

شهردارى نیاسر به استناد مصوبات شوراى اســالمى شهر در نظر دارد تعداد 3 قطعه 
از اراضى تفکیکى از پالك ثبتى 3423 در مجاورت شهرك باغشهر نیاسر را بر اساس 
قیمت پایه کارشناسى شده از طریق مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند 
از تاریخ انتشــار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى

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

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومىنوبت اولنوبت اول
مرحله اولمرحله اول

سبحان نظرى – شهردار نیاسر
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آگهى مزایده    آگهى مزایده    ( نوبت اول)( نوبت اول)

مجید صفارى- شهردار بادرود 

چاپ دوم چاپ دوم 

شهردارى بادرود با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد پارکینگ عمومى 
وسائط نقلیه واقع در بلوار شهید مطهرى را طى تشریفات قانونى و از  طریق آگهى مزایده 
به مدت یکسال به صورت اجاره به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقى 
و حقوقى واجدالشرایط درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد 

شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى برعهده برنده مزایده مى باشد. 
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده عمومى    آگهى مزایده عمومى    (نوبت اول)(نوبت اول)

مجید صفارى – شهردارى بادرود

شهردارى بادرود به استناد مجوز شوراى اسالمى محترم شهر  
در نظر دارد تعداد 5 قطعه زمین تفکیکى (رضا کام بخش) با 
کاربرى مسکونى واقع در خیابان نواب(استادیوم) به شرح ذیل 

از طریق آگهى مزایده با شرایط ذیل به فروش برساند.
الف- شرایط مزایده:

1- متقاضیان شرکت در آگهى مزایده جهت  مالحظه نقشه و 
دریافت اطالعات کافى در خصوص محل وقوع ملک بر روى 

نقشه مى توانند به واحد دفتر فنى شهردارى مراجعه نمایند.
2- کلیه پیشنهاد دهندگان در مزایده بایستى 5٪ قیمت پایه 
زمین موردنظر را طبق موارد ذیل به حساب سپرده شهردارى 
به شماره 106682190001 نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و 

فیش مربوطه را پیوست مدارك نمایند.
3- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهادات خود را با توجه به 
قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه  
96/4/21 در پاکت الك و مهر شده محتوى فیش سپرده بانکى و 
برگ پیشنهاد با عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگى همراه 
با آدرس و در صورت امکان ذکر شماره تلفن پس از امضاء به 

دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت دارند.

4- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
و پیشــنهادات مخدوش و مبهم، ناخوانا و فاقد فیش سپرده 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- پیشنهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارمندان 

دولت را بنمایند.
6- پیشنهادات واصله رأس ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخه 
96/4/22 در محل شهردارى با حضور کلیه اعضاء کمیسیون 

عالى معامالت شهردارى قرائت تا تعیین برنده شوند.
7- سپرده هاى نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول 
باقى خواهد ماند چنانچه نفرات اول و دوم و ســوم به ترتیب 
پس از ابالغ کتبى ظرف مدت حداکثر یک هفته از عقد قرارداد 
خوددارى نمایند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد 

شد.
8- در صورت برنده شــدن هر یک از متقاضیان، متقاضیان 

موظف اند اقدام به اخذ پروانه ساختمان از شهردارى بنمایند.
9- نحوه پرداخت وجه زمین به صورت نقد میباشد.

10- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال و درج آگهى شهردارى و غیره 
بر عهده برنده مزایده مى باشد.

چاپ اولچاپ اول آگهى مزایدهآگهى مزایده          (مرحله اول)          (مرحله اول)

حسن ستارى- شهردار آران و بی دگل

نوبت دومنوبت دوم

شــهردارى آران و بیــدگل در نظر دارد بــه اســتناد مصوبه شــماره 573 مورخ 
96/3/27 شوراى اســالمى شــهر آران و بیدگل نســبت به فروش یک قطعه زمین 
به متراژ حــدوداً 562 مترمربع واقع در شــهرك صنعتى ســلیمان صباحى بیدگلى
- بلوار نشاط- فرعى 2 طبق نظر کارشناســى به ازاى هر مترمربع 4/700/000 ریال اقدام 
نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك 
و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار نوبت دوم این آگهى به 
شــهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده 

مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد) 

آگهى مزایدهآگهى مزایده          (مرحله دوم)          (مرحله دوم)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

نوبت دومنوبت دوم

  پیرو آگهى مزایده شماره 5058 مورخ 96/3/11 شــهردارى آران  و بیدگل به استناد مصوبه 
شماره 398 مورخ 96/2/28 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به اجاره 
بهره بردارى مجموعه غسالخانه و یک دستگاه آمبوالنس مزدا 2000 جهت حمل و نقل متوفیات 
متعلق به این شهردارى به مدت یکسال با اجاره بهاى ماهانه 16/379/000 ریال با شرایط موجود 
در شهردارى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به 
عمل مى آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى جهت اطالع از 
شرایط شرکت در مزایده به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه انتشار آگهى 

به عهده برنده مزایده است و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 
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«پشت ابرها» مجید 
مجیدى نماینده ایران
 در اسکار نخواهد بود

پیشکسوتان سینما و تلویزیون 
 دربى پولى و بیمارى

پروین ملکــى بازیگر پیشکســوت ســینما و 
تلویزیون در خصوص فعالیت هاى خود در سال 
96 گفت: خدا را شکر امســال در آثار زیادى به 
ایفاى نقش پرداخته ام اما هم اکنون به دلیل سفر 
فعًال کار را تعطیل کــردم  و مى خواهم به دیدن 

فرزندانم بروم.
وى با اشاره به حضور خود در سریال «پرستاران» 
طى سال گذشــته افزود: طى همین روز ها کار 
تازه اى از سعید ســلطانى به من پیشنهاد شد که 
بخاطر شــب کار بودن و طوالنى شــدن زمان 
فیلمبردارى آن را نپذیرفتــم. من کًال بازیگرى 
هستم که حوصله بازى در آثار شب کار را ندارم و 
بسیارى از آثار فوق العاده مهم را هم به این خاطر 

رد کرده ام. 
بازیگر فیلم «به خاطر پونه» بــا یادآورى بازى 
بــراى اصغر فرهــادى ادامه داد: یــادش بخیر 
قدیم ها در سریال «داستان یک شهر» با اصغر 
فرهادى کار مى کردم. آن ســریال نقطه بسیار 
مثبتى در فهرســت کارهاى من است و همیشه 
مردم بابت بازى در آن به من لطف داشته اند. آن 
روز ها فرهادى شــهرت امروز را نداشت اما همه 
متفق القول مى دانستیم با دقت و هوشى که وى 

دارد در آینده کارگــردان بزرگ و موفقى خواهد 
شــد و با کســب جوایز وى فهمیدیم که اشتباه 

نمى کردیم.
وى در همین راستا ادامه داد: در سریال«داستان 
یک شــهر» مثل  «به خاطر پونه» ترکى حرف 
مى زدم. همــواره چیزى که احســاس مى کنم 
من را از سایر پیشکســوتان زن ایران جدا کرده 
حافظه باالى من است. به طورى که به هیچ وجه 
دیالوگى را فراموش نکرده و همه کارگردان ها به 
واسطه همین حافظه از من دعوت مى کنند تا در 

آثارشان بازى کنم.
ملکى در ادامه همین مطلب افزود: حتى قدرت 
حافظه من در هفته گذشــته باعث شــد تا کار 
جدیدى به من پیشنهاد شود. در جلسه پیش خانه 
سینما مهدى صباغ زاده به همین دلیل براى بازى 

در اثر بعدى اش به من پیشنهاد داد.
بازیگر فیلم «بى خوابى» با گالیه از وضعیت فعلى 
بازیگران پیشکســوت تصریح کرد: اوضاع کار 
براى بازیگران پیشکسوت بسیار بد است. تولیدات 
کم شده و پیشنهادات بسیار کمى هم به بازیگران 
با سابقه مى شود. بسیارى از این بازیگران در حال 
حاضر در بستر بیمارى و بیکارى به سر مى برند و 

باید هرچه سریع تر به وضعیت آنها رسیدگى شود.
وى افزود: شــما تصــور کنید که یــک بازیگر 
پیشکسوت اگر بازى نکند و کارى به وى پیشنهاد 
نشود چطور باید درآمد داشته باشد؟ مگر بازیگر 
کارى به جز بازیگــرى مى داند که بخواهد از آن 
طریق امرار معاش کند؟ انگار برخى از دوستان 
بازیگران خوب این کشــور را به کلى فراموش 

کرده اند.
بازیگر فیلــم «جاده چالوس» نبــود هیچگونه 
حمایت از سوى مســئولین را نامناسب خواند و 
ادامه داد: این روز ها رســیدگى به پیشکسوتان 
به برخى جشن هاى ساالنه و یک هدیه کوچک 
ختم مى شــود اما مابقى ســال هیچ مسئولى از 
بازیگــران حمایت نمى کنند و همــه در اوضاع 

بى پولى و بیمارى به سر مى برند.
وى با گالیــه از عدم صدور کارت خانه ســینما 
خاطرنشان کرد: به عنوان مثال من نمى دانم چرا 
بعد از این همه سال بازى در ســینما هنوز نباید 
کارت عضویت از خانه سینما دریافت کرده باشم؟ 
در حالى که سال هاست به صورت مداوم به دنبال 
دریافت آن هستم و هر بار که مى روم مى گویند 

که پرونده شما در حال پیگیرى است.

یک بار هم ندیده ام 
مهران مدیرى 
متنى بنویسد

فیلمنامه «ساعت 5عصر» مهران مدیرى از خشایار 
الوند است؛ نویسنده اى که سال هاست در تیم مدیرى 
حضور داشته است اما نه در فهرست عوامل «ساعت 
5عصر» و نه در پوسترهاى فیلم، نامى از الوند نیست.

خشایار الوند درباره چرایى این مسئله گفت: «وقتى 
قرارداد واگذارى فیلمنامه اى را مى بندیم تمام حقوق 
مربوطه را واگذار مى کنیم امــا نه اینکه ناممان هم 
تغییر کند. اینکه نامم در پوســتر نیست براى خودم 
هم عجیب است؛ مهران مدیرى اگر مى خواست نام 
خودش را به عنوان نویسنده بزند چرا در "هفت" نام 
مرا اعالم کرد و بعدتر در "دورهمى" هم از من گفت.»
الوند ادامه داد: «فیلمنامه "ساعت 5عصر" نوشته من 
است و بابت آن قرارداد بســته ام و 120 میلیون هم 
دستمزدم بوده اســت و حاال مى بینم نامم در پوستر 

نیست و این عجیب است.»
این نویســنده با اشــاره به همکارى طوالنى 
مدتش با مدیرى گفــت: «من نزدیک 
20 سال اســت با مدیرى همکارى 
دارم و یک بار هم ندیده ام مدیرى 
متنى بنویســد. البته در سال هاى 
اخیر بارهــا این را دیــده ایم که 
خیلى ها دوســت دارند با ایجاد 
تغییراتى ولو جزئى در فیلمنامه در 
حد تغییر نام کاراکتر 
و تغییر یکى دو 
دیالــوگ نام 

خود را به عنوان سناریســت جا بزنند ولى اینکه نام 
نویسنده حذف شود پرسش برانگیز است.»

خشــایار الوند در پاســخ به اینکه آیا اختالف سلیقه 
خاصى میان او و مدیرى وجود داشته که عامل این 
ماجرا شده گفت: «ابداً اختالف سلیقه اى نبود و من 
بعد از اینکه فیلمنامه کامل را به ایشــان دادن درگیر 
"دیوار به دیوار" شدم و دیگر از ایشان خبرى نداشتم؛ 
البته یکى دو بار همدیگر را دیدیم و همه چیز صمیمانه 

پیش رفت.»
الوند خاطرنشان ساخت: «البته جاى تعجب بود که 
تقریبًا از اوایل تولید در فهرست عوامل اسم نویسنده 
را نزدند و حتى وقتى در اطالع رســانى هاى رسمى 

عکس همه عوامل مى آمد عکسى از من نبود.»
الوند با بیان اینکه فیلمنامه اى که او نوشته ربطى به 
انتخابات88 ندارد اظهار داشــت: «آنچه من نوشتم 
ربطى به انتخابات88 نداشــت و اصًال سیاسى نبود. 
البته درگیرى کاراکتر اصلى با برخى اغتشاشات و بى 
نظمى ها که همواره در جامعه ما وجود داشته و مثًال 
اخیراً در رابطه با برخى مؤسسات مالى روى داده، در 

فیلمنامه بود.»
الوند دربــاره زمان دقیــق نگارش طــرح ابتدایى 
«ساعت5عصر» بیان داشــت: «نگارش طرح اولیه 
مربوط به قبــل از انتخابات88 بــود و در زمانى که 
درگیر "قهوه تلخ" بودیم طرح اولیه کمى گسترش 
یافت و در نهایت فیلمنامه نهایى را شهریور پارسال

 نگاشتم.»

به طور کامل خوب نشده ام  

رؤیا نونهالى و همســرش رامین فاروقى 
را در یــک قاب کالســیک مشــاهده 
مى کنید. آنجا که فاروقى،خودشــان را 
زوج«ذو مراتب مانــدگار» معرفى کرده 

است.

صاحبان مراتب ماندگار 

احمد ایران دوست با انتشار این عکس در 
صفحه اش نوشــت: «به زودى با صداى 
بانو شراره رخام و نیما شمس و احمد ایران 
دوســت...صدایى تکرار نشدنى...آهنگ 

عین خیالت نیست.»

صدایى تکرارنشدنى... 

حامد بهــداد با انتشــار ایــن عکس در 
اینستاگرامش نوشــت: «دوستانم را مى 
رنجاندم مــدام از دشــمنان، در خاطرم 
نیست... او ماندگار شــد... او پیامبر هنر 

است، او عباس کیارستمى است. »

تمجید بهداد از کیارستمى

بیژن بنفشه خواه با انتشار عکس فوق در 
اینستاگرامش نوشت: «در ضمن کاربرهایى 
که در مورد عکس بنده با االغ نوشته بودن 
که خیلى به من میــاد باید عرض کنم که 
نمى دونســتم چه جوابى بدم؟ بگم خیلى 
ممنون لطف دارید؟ یا بگم خدا از بزرگى 
کمتون نکنه؟ یا مثًال بگم به شــما بیشتر 
میاد؟ یا تو شــادى هاتون جبران کنم؟ یا 
ان شاءا... شما هم خرسوار شید؟ بگذریم 

همون هیچى نگم بهتره.»

خرسوار شوید

عزت ا... انتظامى 
در نامه خود به در نامه خود به 
على نصیریان على نصیریان 
چه نوشت؟چه نوشت؟

در فاصله حدود صد روز تا آخرین مهلت معرفى نمایندگان کشورهاى مختلف به اسکار، به نظر مى رسد تازه ترین تجربه 
کارگردانى مجید مجیدى جدى ترین گزینه براى حضور در نودمین دوره مراسم اهداى جوایز اسکار البته به نمایندگى 

از «سینماى هند» باشد.
«پشت ابرها» که جزو پروژه هاى بلندپروازانه بالیوود در سال 2017 است، به احتمال فراوان اواخر تابستان امسال در 
هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم ونیز رونمایى مى شود و پس از آن فرصت دارد با اکران عمومى در هند و ایران و یک 
هفته نمایش در آمریکا آماده حضور در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسى زبان اسکار شود. نکته اینجاست که به یک 

دلیل کامًال آشکار، فیلم مجیدى نمى تواند به نمایندگى از ایران به اسکار برود.
از آنجا که «پشت ابرها» به زبان هاى هندو، انگلیسى و تامیل ساخته شده و در فیلم کمترین نشان و نشانه اى از زبان 
فارسى نیست، آکادمى اســکار قطعاً آن را به عنوان نماینده ایران نخواهد پذیرفت. پیش از این چند کشور دیگر هم 
مشکلى مشابه را تجربه کرده و از حضور در رقابت اسکار بازمانده بودند. به همین دلیل بسیار بعید است بخش بین الملل 
بنیاد سینمایى فارابى و کمیته تعیین نماینده ایران در اسکار، فیلم هندى مجیدى را به آکادمى علوم و هنرهاى سینمایى 

آمریکا معرفى کند.
براساس آنچه رسانه هاى هندى در چند روز اخیر اعالم کرده اند، «پشت ابرها» در نمایش عمومى در سینماهاى هند 
فیلمى سه زبانه خواهد بود. سخنگوى «زى استودیوز» و «آى کندى فیلمز» درباره نخستین ساخته بالیوودى مجیدى 
مى گوید: او در دنیا به عنوان فیلمسازى شناخته مى شود که به اصالت شخصیت ها و رویدادها تأکید مى کند. از آنجا که 
زبان هاى اصلى فیلم در هم تنیده شده اند، مجیدى بازیگران را از ایالت ها و شهرهاى خاص ازجمله تامیل نادو انتخاب 

کرد و از آنها خواست به طبیعى ترین شکل ممکن به زبان مادرى و گویش خود حرف بزنند.
از آنجا که سینماى هندوستان روى «پشت ابرها» براى موفقیت در نودمین دوره اسکار حسابى جدى باز کرده است، 
این روزها حرف و حدیث درباره فیلم مجیدى فراوان گفته و شنیده مى شود. ازجمله شیوه بازى بازیگر نوجوان آن، که 
پیش تر گفته مى شد با کارگردان به مشکل هم خورده است. « ایشان خاطر» که برادر «شاهد کاپور» است، در یکى از 
صحنه هاى مهم «پشت ابرها» مى بایست خود را چنان روى گل و الى مى انداخته که حتى چهره اش هم قابل شناسایى 
نباشد.خاطر که نخستین تجربه بازیگرى خود را در «پشت ابرها» پشت سر گذاشته، چنان در نقش خود غرق شده بود 

که حاضر شد 64 بار این صحنه سخت را در حاشیه فقیرنشین شهر بمبئى تکرار کند. 
داستان فیلم درباره رابطه عمیق و مهربانانه خواهر و برادرى نوجوان در هند امروز است و «ماالویکا موهانان» دیگر 
نقش اصلى آن را ایفا مى کند. مجیدى ابتدا قصد داشت از یکى از ستاره هاى سرشناس بالیوود بازى بگیرد که در نهایت 

پشیمان شد و دو چهره تازه براى فیلم خود برگزید.

«پشت ابرها» مجید مجیدى 
نماینده ایران در اسکار نخواهد بود عزت ا... انتظامى همزمان با آغاز اجراى نمایش 

«اعتراف» که على نصیریان در آن به ایفاى نقش 
مى پردازد، با تقدیم کتاب «جادوى صحنه» خود 
به این هنرمند، پیام تبریکى براى او نوشــت و از 
درخشش این دوست قدیمى بر صحنه تئاتر ابراز 

خوشحالى کرد.
عالوه بر این نقش آفرینــى، همچنین به زودى 
یکى از معروف ترین نمایشنامه هاى على نصیریان 
با عنوان «بنگاه تئاترال» بــا کارگردانى هادى 
مرزبان در تماشاخانه سنگلج روى صحنه مى رود.

در متن پیام آقاى بازیگــر به على نصیریان آمده 

است:«على عزیزم سال ها گذشته...از آن زمان 
که همــراه و در کنار هم نبض تماشــاگرمان را 
روى صحنه جادویى تئاتر در دســت مى گرفتیم 
... ما در کنار هم بزرگ شــدیم ... آموختیم... یاد 
دادیم و تجربه کردیم. خوشحالم از اینکه همچون 
گذشته و تمام ســال هاى رفته، همچنان نبض 
تماشاگرت را در دست دارى و چون سابق در همه 
جا مى درخشى.  خوشحالم از اینکه عمرى که رفت 
خوش رفت. برایت آرزوى موفقیت و تندرســتى 

دارم نازنین رفیق قدیمى.
عزت ا... انتظامى.»

داریوش اسدزاده بازیگر پیشکسوت عرصه تلویزیون 
و سینما گفت: هم اکنون نسبت به چند وقت قبل که 
یک جراحى داشتم، بهتر هستم اما هنوز به طور کامل 

خوب نشده ام.
وى ادامه داد: قرار است براى صحبت کردن درباره 
یک سریال، مراجعه کنم اما باید ببینم روند صحبت ها 
چگونه پیش مى رود چون پیشنهادها زیاد است اما 

مشخص نیست روند صحبت ها چگونه پیش برود.
این بازیگر پیشکســوت عرصه تلویزیون و سینما 
تصریح کرد: فیلمنامه سریالى که به تازگى  خوانده ام 
نسبت به سایر فیلمنامه ها بهتر بوده است. بسیارى از 
فیلمنامه ها خوب آغاز مى شــوند اما در روند پیشبرد 

خود از مسیر اصلى خارج مى شوند.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار داشت: مقدارى 
از کتاب جدیدم را که نوشــته ام، براى تایپ داده ام 
تا آماده شــود و ببینم چه اصالحیه هایى دارد و چه 
بخش هایى را باید اضافه یا حذف کنم و هنوز تمام 

نشده است.
بازیگر سریال «وخدا عشــق را آفرید» خاطرنشان 
کرد: براى کتاب جدیــدم همچنین عکس هایى را 
در نظر گرفته ام که تعدادى از این تصاویر قدیمى را 
خودم عکسبردارى کرده ام و مربوط به گذشته هاى 

دور است.
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یک متخصص طب سنتى وزارت بهداشت، 
علت ایجاد خواب از منظر طب ســنتى را که 
همانا به دلیل رطوبت مغز است، تشریح کردو 
میزان ساعات خواب در افراد مختلف از جمله 

جوانان، بزرگساالن و نوزادان را عنوان کرد.
دکتــر مقیمــى در خصــوص تعریــف 
خواب اظهــار داشــت: خواب یــک رفتار 
ســازمان یافته اســت کــه به عنــوان یک 
ضرورت حیاتــى و بر پایه ریتــم بیولوژیک 
هــر روز تکرار مى شــود؛ همــه موجودات 
زنده بــراى تجدید نیرو و به دســت آوردن

 آمادگى بــراى ادامــه کار و فعالیــت، نیاز 
بــه خواب دارنــد؛ یک ســوم عمر انســان
 در خواب مى گذرد و خواب متناســب و آرام 
یکى از رازهاى سالمت و طول عمر و دوام و 

نشاط انسان است.
وى پیدایش خــواب را از دیــدگاه حکماى 
اســالمى این گونه تعبیر کــرد که: حکماى 
طب ســنتى پیدایش خواب را در اثر تجمع 
رطوبت هاى معتــدل در مغــز مى دانند که 
اعصاب را سســت کرده و مانــع نفوذ روح 
نفســانى در آنها مى شــود. به دنبال آن در 
حواس ظاهــرى و حــرکات بــدن حالت 
سکون ایجاد مى شــود ولى در اعمال داخلى 
بدن که ضــرورى بــراى حیات هســتند، 
مثل تنفــس، هضم و رشــد خللــى ایجاد

نمى شود.
مقیمى زمان مناســب براى خوابیدن را بین 

شش تا ده ساعت در طول روز عنوان کرد.

شاید بارها تجربه کرده اید که شب ها موقع 
خواب، بــى خوابى به ســرتان زده و مجبور
شده اید ســاعت ها در رختخواب خود تکان 
بخورید.بى خوابى ممکن اســت ناشــى از 
اختالل عملکرد مکانیسم هاى خواب و مراکز 
خواب در مغز باشد که شــاید این بى خوابى 
براثرجریان هاى الکتریکى در ریتم طبیعى 

بدن خلل ایجاد کند.
اختالالت خواب، آشــفتگى خــواب یا بى 
وقت بیدار ماندن به آشــفتگى افکار افراد بر
مى گردد که باید ریشه یابى شود. جریان هاى 
الکتریکى باعث ایجاد خلل در ریتم طبیعى 
بدن مى شود، قبل از خواب دوشاخه وسایل 
برقى را از پریز بیرون بکشید تا در طول شب 

خوابى راحت داشته باشید.

بامیه گیاهى یکســاله به ارتفاع 1 تا 2 متر با 
میوه اى مخروطى و چند ضلعى، ســبز رنگ، 
کمى توخالــى و به بزرگى یک بند انگشــت 
اســت. برگ هاى این گیاه مانند گل خطمى 
پنجه اى و ســبز تیره، گل هایش منفرد و زرد 
رنگ و قسمت مرکزى گلبرگ ها به سرخى 
مى گراید. این گیاه از خانواده پنیرکیان است 
و موطن اصلى رویش آن، مناطق گرم آســیا 
و آفریقاســت اما بعدها به دیگر مناطق دنیا 
هم رفته و در حال حاضر در اغلب کشــورها 

کشت مى شود. 
گیاه بامیـه معطر است و عطرى شبیه میخک 
دارد. در ایران بامیه را بیشتر به صورت خورشت 
با گوشت مصرف مى کنند ولى در دیگر مناطق 
دنیا آن را به صورت خام و در ساالد نیز مصرف 
مى کنند. همچنین مى توانید از آرد خشک شده 
آن در تهیه انواع سس استفاده کنید. استفاده 
از بامیه امروزه به صورت مربا، ترشــى، شور و 
کنسرو نیز رایج شده است. بخش هاى مورد 
استفاده این گیاه، میوه و دانه نرسیده یا سبز آن 
است. با خواص بامیه و فواید آن براى سالمتى 

آشنا شوید.

ارزش غذایى بامیه
مواد اصلــى موجــود در بامیــه فالونوئید، 
موســیالژها، پروتئین هــاى بوســیدیک، 
دیفن سین ها و تیونین است. بامیه منبع بسیار 
خوبى براى تأمین ویتامین C، ویتامین A و تا 

حدودى منیزیم است.
جالب اســت بدانید ترکیبــات موجود در این 
گیاه و خواص بامیه مانــع از اتصال باکترى 
هلیکوباکترپیلــورى به عنــوان عامل اصلى 
زخم معده و اثنى اشعر به مخاط معده و روده 
مى شــوند و از این رو یکــى از مهمترین و 
شــناخته شــده ترین خواص بامیه کمک به 

درمان و ناراحتى هاى دستگاه گوارش است.

خواص بامیه 
طبع بامیه سرد و تر است. برخى از مهمترین 
خواص بامیه براى ســالمتى به طور خالصه 

عبارتند از:

1-کمک به کاهش قند و چربى خون
فیبر موجود در گیاه بامیه به کلسترول موجود 
در غذا چســبیده و از جذب شــدن آن توسط

سلول هاى بدن پیشگیرى مى کند.
 همچنین بــه دلیل دارا بــودن بامیه از مقدار 
کافى پتاسیم براى بیماران مبتال به فشار خون 
خوراکى مفیدى محسوب مى گردد. افرادى که 
دچار چربى خون و فشار خون باال هستند بهتر 

است بامیه را در رژیم غذایى خود قرار دهند.

2-رفع کم خونى
بامیه سرشار از فوالت و آهن است و بنابراین 
مصرف آن براى رفع کم خونى مفید مى باشد. 
مواد مغذى و ویتامین هاى موجود در بامیه به 
طور کلى باعث افزایش قواى جسمانى بدن 

مى گردد.

3-تقویت سیستم ایمنى بدن
یکى از خواص بامیه تقویت سیستم ایمنى بدن 
است. وجود انواع ویتامین ها به ویژه ویتامین 
C مى تواند حدود 36 درصد از نیاز روزانه بدن 
 C به این ویتامین را تأمین مى کند. ویتامین
یکى از مواد مؤثر براى تقویت سیستم ایمنى 

بدن در برابر عفونت ها و... است.

4-درمان یبوست و کمک به کاهش 
وزن

فیبر باالى موجود در بامیه باعث شده که یکى 

از خواص بامیه اســتفاده از آن در رژیم هاى 
الغرى و کاهش وزن باشد. همچنین مصرف 
بامیه نیز همانند سایر ســبزیجات به درمان 

مشکل یبوست در افراد مبتال کمک مى کند.

5-درمان ناراحتى  هاى گوارشى
مصرف بامیه باعث بهبود اختالل و التهابات 
گوارشــى نظیــر زخــم و ورم معــده، روده 
تحریک پذیر و سایر مشکالت دستگاه گوارش 
مى شــود. همچنین بامیــه داراى خاصیت 
ضدعفونى کننده مى باشدو کرم معده و کرمک 

را از بین مى برد.

6-مفید براى مبتالیان به گواتر
در برگ و ســاقه  بامیه، مقدار زیادى ید وجود 

دارد، در نتیجه براى بیماران گواتر مفید است.

7-تقویت استخوان ها
کلســیم موجــود در بامیــه بــراى تقویت
 استخوان ها و پیشــگیرى از پوکى استخوان 
مفید است. همچنین یکى دیگر از خواص بامیه 

پیشگیرى از آرتروز و روماتیسم است.

8-کمک بــه درمــان عفونت هاى 
مجارى تنفسى

لعاب و مواد لزج در بامیه، ســینه هاى خسته 
و کوفته را نرم و گرفتگى صدا را باز مى کند.

مضرات بامیه
تاکنون عارضه خاصى بــراى بامیه گزارش 
نشده است. البته ذکر این نکته ضرورى است 
که با توجه به طبع ســرد بامیــه، افراد داراى

 مزاج ســرد بهتر اســت بامیه را همــراه با 
ادویه هــاى گرم نظیــر دارچیــن و زنجبیل 

مصرف کنند.

ظروف پالستیکى جزو ظروف پرکاربرد آشپزخانه هستند 
که براى نگهدارى انواع مواد غذایى خام و پخته ایده آل به 
نظر مى رسند. اما مشــکل اینجاست که همه خوراکى ها را 
نمى توان در ظروف پالستیکى نگه داشت زیرا ترکیبات آنها 
قابلیت تجزیه ســریع یا حتى آلودگى با باکترى ها را دارند.
متأسفانه بسیارى از افراد شناختى در این باره ندارند و این 
شیوه را بدون رعایت اصول درست دائم در منزل، محل کار، 
گردش و سفر به کار مى گیرند. به همین دلیل در ادامه شش 
مورد از خوراکى هایى را که اصًال نباید با مواد پالســتیکى 

تماس داشته باشند، معرفى مى کنیم.

تخم مرغ خام
تخم مرغ خام و دیگر خوراکى هاى حاوى آن مانند ســس 
مایونز، املت و... نباید در ظروف پالستیکى نگهدارى شوند 
زیرا ممکن اســت ظروف با باکترى هایى مانند سالمونال 
(باکترى اى است که معموًال در جوجه و تخم مرغ وجود دارد 
و عامل شایع ترین مسمومیت هاى غذایى است. این باکترى 
با پختن غذا از بین مى رود اما ممکن است در تخم مرغ خام 
و خوراکى هاى حاوى آن، که حرارت نمى بینند، یافت شود) 
و اشریشیا ُکلى (بیشتر گونه هاى این باکترى بى آزار هستند 
اما بعضى از آنها عامل بسیارى از مسمومیت هاى غذایى و 

اسهال هستند) آلوده شوند. 
در واقع، این میکروارگانیسم ها به راحتى از طریق این غذاها 
منتقل مى شــوند و در تماس با مواد پالستیکى مى توانند 
تکثیر بى  حد و مرزى داشته باشند. تنها روش مطمئن براى 
نگهدارى چنین خوراکى هایى استفاده از ظروف شیشه اى و 

مقاوم به حرارت است.

گوشت هاى فرآورى شده
علت عدم توصیه نگهدارى گوشت هاى فرآورى شده مانند 

سوسیس، کالباس، همبرگر و... در ظروف پالستیکى کاهش 
خواص تغذیه اى آنهاست. حتى زمانى که این محصوالت 
برش زده مى شوند یا در ترکیب غذاهاى حاوى سس به کار 
مى روند، خیلى سریع تغییر مى کنند و طعم و بافت اصلى خود 

را از دست مى دهند.

سوپ ها و غذاهاى حاوى سس
این غذاها معمــوًال با حرارت باال طبخ مى شــوند و اگر در 
ظروف پالستیکى سرو شوند، با ترکیبات آن واکنش داده 
و طعم و خواص خود را از دســت مى دهنــد. البته اگر غذا 
کامًال خنک شــود مى توان آن را در ظروف پالســتیکى 
دربسته ریخت و در یخچال نگهدارى کرد. در واقع، گرماى 
پخش شده در ظرف عامل مشکل زا در مواد غذایى خواهد 

بود.

 شیر و فرآورده هاى لبنى
ظروف پالستیکى شرایط الزم براى نگهدارى مطلوب شیر 
و دیگر فرآورده هاى آن را ندارند. گرچه شــاید بتوان چند 
ســاعت این خوراکى ها را در ظروف پالستیکى نگهدارى 
کرد اما براى مدت طوالنى اصًال توصیه نمى شود زیرا خطر 
آلودگى با باکترى ها افزایش پیدا مى کند. ظروف پالستیکى 
روند تغییرات دمایى را در خوراکى ها آسان مى کند، به تجزیه 
آنها سرعت مى بخشد و خطر ابتال به ناراحتى هاى گوارشى 
و معده را افزایش مى دهد. پنیر در این خصوص حساسیت 
بیشترى دارد زیرا با قرارگیرى پنیر ظرف حالت تعریق پیدا 
مى کند و زمینه رشــد قارچ ها و باکترى ها فراهم مى شود 
و این موضوع موجب بروز ناراحتى هاى گوارشــى پس از 
یک بار مصرف مى شــود. بنابراین بهتریــن ظروف براى 
نگهدارى شیر و فرآورده هاى آن ظروف آلومینیومى و لعابى 

هستند زیرا زمان ماندگارى ماده غذایى یادشده را افزایش
مى دهند.

ساالد و سبزیجات
بیشــتر مردم تصور مى کنند ظروف پالســتیکى بهترین 
انتخاب براى نگهدارى ســبزیجات تازه به خصوص انواع 
ساالد هســتند. گرچه ممکن اســت بتوان مانع از آلودگى 
شــد اما اصًال نمى توان ســبزیجات را مدت طوالنى تازه 
نگه داشت. در کل، تماس سبزیجات خردشده و آغشته به 
سس با ظروف پالســتیکى، هم باعث تغییر طعم و هم از 
دست دادن خواص تغذیه اى شان مى شود بنابراین آنها را در 

ظروف شیشه اى بریزید.

قهوه و چاى
گرچه امروزه انواع لیوان و فنجان براى چاى و قهوه موجود 
است اما اگر ضرورتى براى استفاده از لیوان هاى پالستیکى 
بود حتمًا باید اجازه داد ابتدا نوشــیدنى کامًال خنک شود. 
در واقع، دماى باال روى پالســتیک تأثیر مى گذارد و خطر 
آلودگى با باکترى ها را هم افزایش مى دهد و طعم و خواص 

نوشیدنى را نیز عوض مى کند.

حرف آخر
در پایــان باید گفــت گرچه ظــروف پالســتیکى براى 
خوراکى هاى ذکرشده اصًال مناسب نیستند اما بهتر است 
براى نگهدارى دیگر مــواد غذایى نیز ظروف با شــرایط 
نگهــدارى بهتر به خصــوص ظروف شیشــه اى انتخاب 
شــوند. در واقع، اســتفاده از مواد پالســتیکى تهدیدى
جدى براى محیط زیست اســت که با آلودگى منابع آب و 
خاك زمینه بروز بیمارى هــاى مختلف را در طوالنى مدت 

افزایش مى دهد.

روغــن نارگیل به عنــوان یک مــاده غذایى ســالم در تمامى 
فروشگاه ها به فروش مى رسد. بنا به گزارش انجمن قلب آمریکا 
روغن نارگیل 6 برابر روغن زیتون داراى سطح چربى هاى اشباع 

است.
متخصصان قلب چربى هاى اشــباع را دشــمن سرسخت قلب 
مى دانند چرا که با مصرف آن باعث افزایش کلسترول بد خون شده 

و به تدریج سکته هاى قلبى و مغزى را براى افراد پدید مى آورد.
مقدار زیاد کلســترول (LDL) با بیمارى هاى کرونرى قلب در 
ارتباط است و به آن «کلســترول بد» گویند. کلسترول بد، روى 
دیواره رگ ها نشانده و موجب شکل گیرى ماده سخت و ضخیمى 
که همان پالك کلسترول است مى شود. با گذشت زمان پالك 
کلسترول موجب ضخیم شدن دیواره رگ و نازك شدن مجراى 

عبور خون شده و این فرآیند تصلب شرائین نیز مى گویند.
بر اســاس این گزارش، روغن نارگیــل داراى 82 درصد چربى 
اســت در حالى کــه گوشــت گاو 50 درصد و کــره 63 درصد 
داراســت. انجمن قلب توصیه کرد در مصرف چربى هاى اشباع 

به شــدت اعتدال را رعایت کنید. کره، پنیر و گوشت قرمز داراى 
چربى  هاى اشباع فراوان هســتند که خطر بیمارى هاى قلبى را 

افزایش مى دهند.
به جاى مصرف غذاهاى سرشار از چربى اشــباع مانند گوشت 
قرمز، مواد غذایى سرخ شــده، غذاهاى شیرین و روغن نارگیل 
از خوراکى هایى با چربى اشــباع اندك مانند مرغ بدون پوست، 
ماهى ها، آجیــل و حبوبات، روغن زیتــون و فرآورده هاى لبنى 

کم چرب استفاده کنید.
چربى اشباع به چربى  گفته مى شود که شامل ترى گلیسریدهایى 
است که تنها حاوى اسیدهاى چرب اشباع هستند. این چربى در 
دماى معمولى جامد اســت و ازجمله مــواد غذایى اى که حاوى 
نســبت باالیى از چربى اشباع هســتند مى توان به محصوالت 
حیوانى نظیر خامه، پنیر، کره، روغن نخل (پالم)، نارگیل و پنبه دانه 

اشاره کرد.

دکتر عمرانى متخصص گــوش و حلق و بینى در خصوص علل 
عطسه به ویژه در فصل پاییز گفت: عطسه یک واکنش عصبى 
از اعصاب آوران و واوران در بینى، گلو و ریه در مواجهه با برخى 
عوامل به ویژه آالینده هــا و یا تحریک کننده هــا و به صورت 

اختصاصى عوامل حساسیت زا پیش مى آید.
وى افزود: هنگامى که آالینده ها یا حساسیت زاها با گیرنده هاى 
عصبى در بینى برخورد مى کنند و موجب تحریک آنها مى گردند، 
برخى از این گیرنده هاى عصبى مى توانند واکنشى را فعال کنند 
که بر ایجاد یک فشار مثبت باال به سوى بینى و دهان منجر شود 
و به ایجاد یک جریان شــدید هوا براى پاکسازى دهان، بینى و 

گلو کمک مى کند.
عمرانى در خصوص جلوگیرى از عطســه کردن گفت: بسیارى 
از افراد بــراى جلوگیرى از ایجاد صدا در زمان عطســه کردن، 
جلوى عطسه کردن را مى گیرند و از طرفى برخى افراد در هنگام 

عطسه کردن، فشار عطسه و شدت آن را زیاد مى کنند که این نیز 
مى تواند موجب آسیب هایى در فرد شود.

این متخصــص گوش و حلق و بینى در خصوص عطســه هاى 
پاییزى عنــوان کرد: عطســه هاى آزار دهنده فصــل پاییز که 
در بســیارى از افراد دیده مى شــود به دلیل حساســیت فصلى 
اســت که معموًال در ساعات اولیه روز شــدت بیشترى دارد که 
مى تــوان بــا درمان هاى ضــد حساســیت ایــن تحریک را

کاهش داد.
عمرانى در پایان گفت: هنگام عطســه کــردن، ریز قطره هاى 
تنفسى به سادگى تا شعاع 2 مترى فرد پراکنده مى شوند. این ریز 
قطره ها براى افرادى که بیمارى هاى ویروسى دارند عامل بسیار 
شایعى براى انتقال ویروس به افراد دیگر هستند بنابراین توصیه 
مى شود در هنگام عطسه با استفاده از دستمال از پخش این ریز 

قطره ها جلوگیرى کنیم.

استفاده از برخى محصوالت بر روى صورت 
مى تواند ضرر هاى جــدى را به این بخش از 

بدن وارد کند.
بسیارى از مواد طبیعى که در آشپزخانه ها پیدا 
مى شوند، داراى خواص عالى براى پخت و 
پز هستند و جالب اینکه از آنها براى مصارف 
دیگر مانند ساخت ماسک هاى مؤثر خانگى 
نیز مى توان استفاده کرد. با وجود این، بعضى 
از آنها خواصى دارند که نه تنها براى زیبایى 
پوست مفید نیستند، بلکه باعث ایجاد مشکل 

هم مى شوند و بهتر است از آنها دورى کنید.
اولین چیزى که بیشترین تأثیر را بر دیگران 
مى گذارد، صورت اســت. حتمًا مى دانید که 
از مواد زیادى مانند آواکادو یا روغن نارگیل 
مى توان به عنوان ماســک صورت استفاده 
کرد، اما گاهى اوقــات مصرف برخى از مواد 
بر روى پوست صورت نه تنها فایده اى ندارد 
بلکه مى تواند مضر هم باشــد؛ مــا در اینجا 
موادى را کــه باید به شــدت از زدن آنها به 
پوســت صورت تان خوددارى کنیــد، ارائه 

کرده ایم.

لوسیون بدن
اگر چه استفاده زیاد از لوســیون براى بدن 
نتایج خوبى دارد، اما استفاده از این لوسیون ها 
روى پوست صورت ضرر هاى زیادى را ایجاد 
مى کند، زیرا مواد موجود در آن سنگین تر و 
حاوى عطر هستند و باید براى پوست صورت 

از محصوالت مالیم تر استفاده شود.

دئودورانت (ضد تعریق)
برخى مردم براى پیشــگیرى از عرق کردن 
صورت، کمى دئودورانت به صورت مى مالند، 
اما این محصــول فقط باید بــراى نواحى 
مانند زیر بغل مورد اســتفاده قــرار بگیرند، 
زیرا مصرف ضد تعریق ها بر روى پوســت 
صورت باعث انســداد غدد عرق مى شود که 
در نهایت لکه هاى قهوه اى بر روى پوســت 

ایجاد مى کند.

شکر یا نمک
شکر و نمک از بهترین الیه بردار ها براى بدن 
هستند، اما استفاده از آن براى پوست صورت 
مى تواند مضر باشــد، زیرا پوســت صورت 
نازك تر از پوســت ســایر نقاط بدن است و 
مصرف این مواد بر روى پوست صورت حتى 

ممکن است باعث ایجاد خراش شود.

اسپرى مو
همانطور که از نامش پیداســت، اسپرى مو 
براى مو ساخته شده اســت. از آنجا که این 
محصول حاوى مواد شــیمیایى است، براى 
پوست صورت به شدت ضرر دارند؛ بنابراین 
هنگام زدن آن به موهایتان، صورت تان را به 

طور کامل بپوشانید.

مرطوب کننده همراه با کالژن
از آنجایى که مولکول هــاى کالژن بزرگ 
هستند، بنابراین استفاده از این کرم مرطوب 
کننده بــر روى پوســت صــورت توصیه 

نمى شود.

خواص بامیه
 براى سالمتى چیست؟

موادى که هرگز نباید به 
صورتتان نزدیک کنید

هنگام خواب 
دوشاخه برق را 

از پریز، بیرون بکشید

به این دالیل 
روغن نارگیــــل 

مصرف نکنید

چرا مى خوابیم مواد غذایى که نباید در ظروف پالستیکى نگهدارى شوند

صلبشرائین نیز مى گویند.
2 نارگیــل داراى 82 درصد چربى 
3 درصد و کــره 63 درصد  0تگاو 50
 کرد در مصرف چربى هاى اشباع 

حیوانى نظیر خامه، پنیر، کره، روغن نخل (پالم)، نارگیل و پنبه دانه
اشاره کرد.

عطسه کنید 
تا سالم بمانید
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شما با سر و صداى زیاد به ســپاهان ملحق شدید. 
رسانه هاى باشگاه ســپاهان بر روي قهرمانى هاى 
تو در لیگ برزیل و جام لیبرتادورس مانور زیادى مى 
دادند و خرید تو را بمــب هیدروژنى تعبیر کردند، اما 
نمایش هاى تو در چند دیدار ابتدایى سپاهان نا امید 
کننده و مطابق با کارنامه بازیکنى که در تیم قهرمان 
برزیل حضور داشــته، نبود. در این باره با ما موافق 

هستى؟
ما در چند دیدارى که فصل گذشته برگزار کردیم تاوان عدم هماهنگى خود 
را دادیم و مسلمًا احتیاج به زمان داشــتیم تا به هماهنگى هاى الزم برسیم. 
خط دفاعى سپاهان در فصل گذشته متشکل از بازیکنانى بود که براى اولین 
بار در کنار هم قرار مى گرفتند و طبیعتًا احتیاج به زمان داشتیم تا با یکدیگر 
هماهنگ شویم. خود من هم با توجه به اینکه براى اولین بار در فوتبال ایران 
و آســیا بازى مى کردم احتیاج به زمان بیشترى داشتم که خودم را با شرایط 
وفق دهم. ضمن اینکه منکر برخى اشــتباهاتم نمى شوم که در ادامه همه 
تالشم را براى جبران آنها انجام دادم. اما در نهایت مى خواهم بگویم که اگر 
گلى دریافت کردیم کل تیم مقصر بود و اگر در دیدارى هم موفق به بسته نگه 

داشتن دروازه شدیم آن هم حاصل زحمات همه تیم بود.
بعد از نوساناتی که داشــتى رفته رفته شرایط خوبى 
پیدا کردى و در بعضى دیدارها واکنش هایى داشتى که 
همه را متعجب مى کرد. توپ هایى را مهار مى کردى 
که واقعا گرفتنش سخت بود و با سوپر واکنش هایت 

دروازه سپاهان را نجات مى دادى.
من براى اینکه در سپاهان به شــرایط ایده آل و حرفه اى خودم مانند قبل 
بازگردم حسابى تالش کردم و در این راه مربیان تیم هم خیلى به من کمک 
کردند. اگر اشتباهی داشتم مى خواســتم به هر قیمتى جبران کنم و دوباره 
همان گلري شوم که در تیم هاى نامدار مثل اتلتیکو مینیرو مورد اعتماد قرار 
گرفته بود. نباید اجازه می دادم که به کارنامه ام خدشه اى وارد شود و مصمم 
بودم تا هر چه سریع تر دروازه سپاهان را تا آنجایى که امکان دارد به یک محل 
امن تبدیل کنم. خوشحال هم هستم حاال که مورد قضاوت افرادى مثل شما 
قرار گرفته ام، اعالم مى کنید که تغییر را حس کرده اید و واکنش هاى من 

توانسته بود براى سپاهان مفید باشد.
  روند رو به رشدت ادامه داشت تا اینکه در شش هفته 

پایانى لیگ کرانچار به سپاهان آمد و تو در این شش 
هفته هم آنقدر خوب بودى که مدام در کنفرانس هاى 
خبرى مورد تمجید و ستایش سرمربى قرار گرفتى 
و خیلى زود هم دستور تمدید قرارداد با تو صادر 

شد. در این باره براى مان صحبت کن.
آقاى کرانچار مربى بزرگى است که در جام جهانى و جام ملت هاى 
اروپا سر مربیگرى کرده و من بعد از هر نشست که متوجه صحبت 
هاى ایشان و تمجیدهایشان مى شدم واقعاً به خودم افتخار مى کردم 
که اینچنین از من تعریف مى کند و به همین جهت هم وقتى که به 
من دستور تمدید دادند سریعًا قبول کردم و اطمینان دارم که امسال 

مى توانم متفاوت تر و بهتر از سال گذشته باشم.
نظرت در مورد مربى گلرهاى سپاهان چیست؟

وقتى به این تیم آمدم آقاى لسان فوالدى مربى گلرها بودند و حسابى 
براى من و سایر دروازه بان ها زحمت مى کشید و با آمدن آقاى کرانچار 

هم تونچى مربى ما شده که تمریناتش فوق العاده است و مى تواند نقش 
بزرگى در پیشرفت ما داشته باشد.

با وجود آمدن کرانچار و تغییراتى که سپاهان داشته اما 
امسال هم بخاطر یارگیرى هاى خوب تیم هایى مثل 
پرسپولیس و استقالل، شرایط قهرمانى براى سپاهان 

خیلى سخت است. با ما موافقى؟
درست است که استقالل و پرســپولیس بازیکنان خوبى گرفته اند و شانس 
بزرگى براى قهرمانى دارند ولى فراموش نکنید تیــم ما پر افتخارترین تیم 
لیگ برتر ایران است که توانسته با عبور از سایر قدرت هاى فوتبال کشورتان 
جام هاى بیشترى را از آن خود نماید. به نظر من امسال اگر برخى اشتباهات 

پارسال را مرتکب نشویم و حواسمان را حسابى جمع کنیم مى توانیم قهرمان 
شویم و نشان دهیم که همچنان تیم ما قدرت بزرگ فوتبال ایران است.

ایران و برزیل بــه جام جهانى صعــود کردند. فکر 
مى کنى چه سرنوشــتى در انتظار این دو تیم در جام 

جهانى روسیه باشد؟
من الزم مى دانم صعود ایران به جام جهانى را به شما و همه ایرانیان تبریک 
بگویم. واقعًا خوشحال شدم که پس از برزیل، ایران هم به جام جهانى صعود 
کرد. امیدوارى من این است که جام جهانى روسیه تولد دوباره فوتبال کشورم 
در قهرمانى دوباره جهان باشد ودر پایان این مسابقات کاپیتان تیم ملى برزیل 
بر جام قهرمانى بوسه بزند. براى ایران هم آرزو مى کنم که از گروهش صعود 
کند و بتواند تا مراحل خوبى پیش بیاید. ضمن اینکه فکر مى کنم اگر تیم هاى 
ایران وبرزیل در مرحله مقدماتى با یکدیگر، هم گروه شوند موضوع جالبى 

باشد و امیدوارم این اتفاق بیافتد!
این همگروهى کار را براى برزیل ســخت مى کند! 
نگران نیســتى که ایران هم مثل آلمان شــود و آن 

شکست تلخ براى تیم ملى کشورت اتفاق بیافتد!
(مى خندد) البته ایران باید از برزیل بترسد. ولى مطمئن باشید آن 
شکست برزیل از آلمان دیگر در تاریخ فوتبال تکرار نمى شود و به 
زودى از آلمان ها انتقام سختى خواهیم گرفت. ولى  جداى از کرى 
خوانى احترام خیلى زیادى براى تیم ملى فوتبال کشورتان قائل 
هستم. به ویژه اینکه شما یک مربى بزرگ و جهانى همچون 
کارلوس کــى روش را در اختیار دارید  که همــه دنیا او را مى 

شناسند و به نیکى از این مربى نامدار یاد مى کنند.
آن سالى که در لیگ برزیل 

بازى مى کردى آن پنالتى که از نیمار مهار کردى باعث 
شد تا حسابى سر وصدا راه بیاندازى و آن ویدئو جزو 

ویدئوهاى پر بازدید یوتیوب شود.
بله. یادم هست. نیمار مى خواست مرا فریب دهد و پنالتى را چیپ بزند ولى من 
سر جاى خودم ایستادم و به راحتى شوت او را مهار کردم. طبیعى بود وقت سر 

جایم ایستادم مهار آن پنالتى دیگر کار سختى نبود.
در مورد هواداران ســپاهان صحبت کن. رابطه ات با 

آنها چگونه است؟
هواداران سپاهان از هنگامى که دیدارهاى سپاهان از ورزشگاه فوالدشهر به 
ورزشگاه بزرگ و زیباى نقش جهان منتقل شد توانستند قدرت خود و تعداد 
باالى خود را به همه نشان دهند و به ورزشگاه براى رقیب چهره اى مخوف 
بدهند. در تمرینات ما هم که مرتباً حاضر مى شوند و فکر مى کنم جزو معدود 
تیم هایى هســتیم که تمرینات این همه تماشاگر دارد. این هواداران به من 
لطف زیادى دارند و خیلى مرا مورد محبت خود قرار مى دهند. امیدوارم که 

امسال بتوانم بیش از گذشته نظر آنان را جلب کنم.
امیدوار باشیم که امسال گلر سپاهان یکى از ستاره هاى 
لیگ باشد و بتواند تا آنجا که امکان دارد کلین شیت 

کند؟
مطمئن باشــید که همه تالش خودم را انجام مى دهم و با 
تمرینات ویژه اى که براى مان تدارك دیده شده حتمًا براى 
حراست از دروازه سپاهان بیش از هر زمانى مى جنگم. ما امسال 
مأموریت بزرگى داریم که بتوانیم سپاهان را دوباره به قله فوتبال 
ایران برسانیم و قطعًا وظیفه من در این راه بزرگ و خطیر است. 
ما مى خواهیم ودوست داریم که غیر از تشابه رنگ زرد، 
ســپاهان را تبدیل به برزیل آسیا و قدرت 
بزرگ قاره کنیم و براى تحقق این 
هدف دشوار باید خیلى کار 

کنیم.

لى اولیویرا گلر برزیلى سپاهان در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان:

امیدوارم ایران و برزیل، هم گروه شوند
«لــی  اولیویــرا» گلــر برزیلــى ســپاهان مــورد تأییــد و اعتمــاد 
«زالتکوکرانچــار» قرار گرفته اســت تــا بار دیگر ســنگربان شــماره 

یــک زردهــا در درون دروازه باشــد. وى جــزو اولیــن بازیکنانــى بــود 
که خبــر تمدید قــراردادش اعالم شــد تــا برخــى از گلرهایی کــه براى 

حضور در سپاهان خیز برداشته بودند مأیوس و نا امید شوند.

گفتگوى نصف جهــان با ایــن گلر برزیلــى که ســابقه قهرمانى 
در جام باشــگاه هــاى آمریــکاى جنوبى و حضــور در جام باشــگاه هاى 

جهان را هم در کار نامه دارد  جالب توجه است. آن را از دست ندهید.

الهه مهرى دهنوى

با پرونده طلب «کلواتر کوتو»، بازیکن خارجى ســابق 
پاس، همچنان خطر کســر امتیاز و سقوط به دسته 3، 
این تیم را تهدید مى کند. تیم پاس بر اساس حکم فیفا 
محکوم به پرداخت 48 هزار دالر به حساب کوتو است و 
مسئوالن باشگاه بر اساس توافق صورت گرفته با وکیل 

این بازیکن، بخشى از قسط اول بدهى را پرداخت کرد.
مدیرعامل باشــگاه پاس همدان در این باره گفت: «با 
دستور اســتاندار همدان و مساعدت مدیرکل ورزش و 
جوانان استان و مشاور استاندار توانستیم بخشى از قسط 
اول بدهى این بازیکن را تأمین کنیم. وکیل کوتو شرط 
پرداخت طلب موکلش را در سه قسط تعیین کرده بود 
تا از جریان گذاشتن حکم کمیته انضباطى فدراسیون 
فوتبــال FIFA جلوگیرى کنــد. 20 خردادماه با وجود 

مشــکالت مالى 15 هزار دالر از قسط اول بدهى این 
بازیکن را پرداخت کردیم در حالى که طبق توافق باید 20 
هزار دالر پرداخت مى شد. هم اکنون باید پنج هزار دالر 
از قسط اول کوتو همراه با هفت هزار و500 دالر از قسط 
دوم به اضافه هزار و500 دالر حق الوکاله فرناندو، تا 20 
تیر پرداخت شود. در صورت عدم اجراى توافق صورت 
گرفته، طبق حکم فدراسیون جهانى فوتبال، پاس به 

لیگ دسته سوم فوتبال کشور سقوط خواهد کرد. 
فعالیت کوتو به ســال 86 و همزمان با انتقال پاس به 
همدان بازمى گردد و تاکنون پیگیــرى مجدانه براى 
حل پرونده او صورت نگرفته بود. پاس که سابقه یک 
بار قهرمانى در آســیا را دارد، اکنون در لیگ دسته دوم 

فوتبال کشور قرار دارد.

قهرمان آسیا و خطر لیگ 3

مى گویند چون افتخارى 80 درصد به بازیکنان فصل 
قبل پرداختی داشته و االن هم چند خرید میلیاردى، 
پس او مدیر موفقى اســت! خیر، اینقدر هم سنجش 
موفقیت در فوتبال بى حساب نیســت. افتخارى در 
بهترین فصل مالى استقالل در تاریخ بعد از انقالب به 
دلیل تأخیر در پرداخت پول بازیکنان خارجى، مقصر 
اصلى محرومیت فیفا بود. در همین فصل تیم استقالل 

حداقل دو جلسه اعتصاب تمرینى (بى سابقه) داشت 
و در روزهاى پایانى فصل برخى از بازیکنان به دلیل 
مسائل مالى در تمرین حاضر نشدند. بدترین شکست 
آسیایى هم که در دوره ایشان رخ داد. حاال اگر قرار است 
با چند خرید میلیاردى او و همکارانش تبرئه بشوند باید 
از وزارت ورزش پرسید که چرا نسخه فیک فتح ا... زاده 

را به نسخه اورجینالش ترجیح مى دهند؟

نسخه فیک فتح ا...  زاده!

 در 16 دوره گذشــته لیگ برتر اغلب دو تیم سرخابى 
پایتخت در رده هاى میانى دست و پا مى زدند و هر زمان 
یکى قهرمان شده دیگرى فصل را در نیمه  پاییِن جدول 
به پایان رسانده است. سال ها بود که نقل و انتقاالت 
فصل حسرت ســرخابى ها بود. اســتقاللى ها در این 
میان خوش شانس تر بودند که با دسته چک جادویى 
فتح ا... زاده روزگار بهترى داشتند، پرسپولیسى ها هم 
یک بار با رویانیان این حــال و هواى اعیانى را تجربه 
کردند اما باقــى همه دریغ بود و حســرت.  تیم هاى 
صنعتى با جیِب پر وارد بازار مى شــدند و ستاره ها را به 
یغما مى بردند. پرداخت ها ســر وقت بود و امکانات و 

زمین تمرین آماده.
از سرخابى ها فقط نامى مانده بود و بس. مدیران پیاپى 
مى آمدند و مى رفتند و بدهى ها تلنبار مى شــد. این دو 
تیم مانند ُطفیلى هاى سرگردان روى دست دولت مانده 
بودند. از یک سو مجلس اجازه  هرگونه کمکى به آنها 
را از دولت سلب کرده بود، از سوى دیگر واگذارى شان 
مصلحت نبــود. امروز اما شــرایط متفاوت اســت. 
پرسپولیس دو فصل متوالى است که باالترین امتیاز 

را کسب مى کند، استقالل به ثبات رسیده است. نقل 
و انتقاالت را ببینید! دو تیم از آسمان لیگ ستاره ها را 
مى چینند. پرداخت ها منظم است. 80 درصد پرداختى؟ 
از قدیمى ها بپرسید مى گویند معجزه است. در تمام ادوار 
لیگ برتر ســابقه نداشته اســت. بازیکنان سرخابى 
اگر بــه نیمــى از قراردادشــان مى رســیدند عرش 
را ســیر مى کردند! همین حــاال بازیکــن داریم از 
دوره هــاى دوم و ســوم لیــگ همچنــان طلبکار 

است.
بحث درباره نحوه  کار اسپانسر بسیار است. باشگاه هاى 
خارجى با هواداران کمتر به راحتى خودشــان را اداره 
مى کنند. الزامات حق پخش تلویزیونى رعایت مى شود. 
البسه و برند باشگاه کپى رایت دارد. بلیت فروشى طبق 
اصول و قواعد خاصى است. در اینجا شرایط متفاوت 
است. راه هاى گوناگون امتحان شده است از نوشابه 
انر ژى زا تا کانال ماهواره اى. هیچکدام جواب نداده اند. 
فعًال 3090 حکم درمان موقتــى را دارد براى این دو 
بیماِر در حال احتضار. خوشمان بیاید یا نیاید فعًال این 

راهکار تنها راه نجات سرخابى هاست.  

عروسى سرخابى ها با 3090

هافبک دلخواه قلعه نویى نیامد
هافبکى که براى تقویت خط میانــى ذوب آهن مدنظر امیر 
قلعه نویى بود با پاسخ منفى باشگاه متبوعش از دسترس تیم 

اصفهانى دور ماند.
علیرضا نقى زاده یکى از بازیکنانى بــود که امیر قلعه نویى به 
شدت به حضورش در جمع سبزپوشان اصفهانى اصرار داشت. 
این هافبک 24 ساله تبریزى اما بازیکن آزاد نبود و ذوب آهن 
باید براى جذبش با گسترش فوالد وارد مذاکره مى شد. باشگاه 
اصفهانى دو بار درخواســت جذب نقــى زاده را براى همتاى 
تبریزى فرستاد اما هر دو مرتبه با پاسخ منفى گسترش فوالد 
مواجه شد تا علیرغم تمایل سرمربى جدید ذوب آهن پیوستن 

این بازیکن به تیم اصفهانى منتفى شود.
ُپست اصلى نقى زاده هافبک مرکزى اســت اما این بازیکن 
عالوه بر آن، توانایى بازى به عنوان هافبک هجومى و هافبک 
تدافعى را هم دارد. در واقــع، قلعه نویى او را براى تقویت خط 

میانى ذوب آهن مدنظر داشت.
اصرار به جذب هافبک گســترش فوالد که ســابقه بازى در 
سیاه جامگان و تیم هاى پایه تراکتورسازى را دارد کمى عجیب 
بود زیرا ذوب آهن در پســت هافبک میانى قاسم حدادى فر و 
دانیال اسماعیلى فر را هم دارد. ضمن آنکه، مهدى مهدى پور و 

محمد ستارى هم مى توانند در این پست بازى کنند.

کاپیتان هاى بعدى سپاهان  
احسان حاج صفى کاپیتان طالیى پوشان در اکثر دیدارهاى فصل 
گذشته در غیاب حسین پاپى بود. فصل گذشته سپاهانى ها فصل 
را مثل همیشه با کاپیتانى محرم نویدکیا هافبک خوش فکر خود 
شروع کردند ولى با خداحافظى این بازیکن از میادین فوتبالى، 
حسین پاپى به عنوان کاپیتان اول سپاهانى ها معرفى شد و چون 
در برنامه هاى عبدا... ویسى کمتر به این بازیکن قدیمى سپاهان 
فرصت خودنمایى داده مى شد، احسان حاج صفى در اکثر دیدارها 
کاپیتان زردپوشان بود.  البته در شش دیدار انتهاى لیگ شانزدهم 
و پس از انتخاب «زالتکو کرانچار» به عنوان جایگزین ویسى، 
حسین پاپى در اندیشــه هاى این مربى کروات قرار داشت و در 
حضور حاج صفى بازوبند را بر بازو بســت. با خروج حاج صفى و 
نیمکت نشینى احتمالى حسین پاپى در لیگ هفدهم، به احتمال 
فراوان رســول نویدکیا از شانس بیشــترى براى بستن بازوبند 
کاپیتانى برخوردار است. طالیى پوشان به خصوص پس از حضور 
ویسى با بسیارى از بازیکنان قدیمى خود خداحافظى کردند و در 
حال حاضر شاهد نسلى در تیم سپاهان هستیم که تجربه چندانى 
در بازى بــراى این تیم ندارند و به همین دلیل رســول نویدکیا 
محتمل ترین گزینه براى کاپیتانى سپاهان است. شاید انتخاب 
بعدى کرانچار بازیکنى باشد که کیفیت و تجربه بیشترى داشته 

باشد و نه لزوماً قدمت بیشترى در باشگاه.

ن 

فته 
ش
ى 

تفاق بیافتد!
ى مطمئن باشید آن
 فوتبال تکرار نمى شود و به 
خواهیم گرفت. ولى  جداى از کرى 
ى براى تیم ملى فوتبال کشورتان قائل 
ه شما یک مربى بزرگ و جهانى همچون 
ىىىىى مىىى  روش را در اختیار دارید  که همــه دنیا او را

 نیکى از این مربى نامدار یاد مى کنند.
آن سالى که در لیگ برزیل 

امیدوار باشی
لیگ باشد و بتوان

کند؟
مطمئن باشــید که همه تالش

تمرینات ویژه اى که براى مان تدارك
حراست از دروازه سپاهان بیش از هر زمانى مى

مممأموریت بزرگى داریم که بتوانیم سپاهان را دوباره
ایایایرایایرایراایرااااایایران برسانیم و قطعًا وظیفه من در این راه بزرگ و خط

ما مى خواهیم ودوست داریم که غیر از تشابه رنگ
ســپاهان را تبدیل به برزیل آسیا و قد

این و براى تحقق بزرگ قاره کنیم
هدف دشوار باید خیلى کار

کنیم.
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ایـن بـار، هـدف یـونان اسـت
سعید نظرى

فوتبال ایران کــه روزگارى با حضور و درخشــش 
ستاره هاى ایرانى مثل مهدوى کیا، على دایى و وحید 
هاشمیان در لیگ آلمان توانسته بود به بازار مناسبى در 
این کشور دست پیدا کند، این بار یونان را هدف قرار 
داده و باید دید این عملکرد و درخشــش ستاره هاى 
جدید راهى براى حضور دیگــر بازیکنان خواهد بود 

یا خیر.
کریم انصارى فرد با درخشش خود در طول دو فصل 
اخیر نقش پررنگــى در حضور بازیکنــان ایرانى در 
سوپرلیگ این کشور و البته توجه رسانه هاى این تیم به 

ایران داشته است.
در شرایطى که کریم انصارى 

فرد پیشنهاد مناسبى از 
پرســپولیس بــراى 
بازگشت به فوتبال 
ایران داشــت، در 
روزهــاى برزخى 
خود بعد از ناکامى 
اوساســونا  در 
روى پیشــنهاد 
یونانى اش تمرکز 
کرد. پیشــنهاد 

پانیونیوس یونان آن اتفاقى نبود که 
هواداران فوتبال ایران را به وجد بیاورد اما انصارى فرد 
رؤیاى بزرگى در سر داشت و نمى خواست حضورش در 
فوتبال اروپا به کمتر از یکسال منتهى شود و بازگشتى 

ناامید کننده به فوتبال ایران داشته باشد.
پانیونیوس با اســم عجیبش البته خیلى زود به تگ 
تمام رسانه هاى ایرانى تبدیل شد و درخشش مهاجم 
شــماره 10 تیم ملى ایران نیز در آن استارت خورد. 
گلزنى هاى پیاپى در این تیم ریشه دار یونانى باعث شد 
تا آنها بار دیگر به جمع مدعیان کسب عنوان بازگردند 
اما در هفته هاى پایانى مقابــل المپیاکوس به عنوان 

غول یونان کم آوردند تا رده ســوم نصیبشــان شود. 
اما درخشــش کریم انصارى فرد اتفاقى بود که توجه 
دیگر تیم هاى یونانى را نه به این بازیکن که به دیگر 
بازیکنان ایرانى نیز جلب کرد تا این بار مسعود شجاعى 
که او نیز تصور مى شد به روزهاى پایانى حضورش در 

اروپا رسیده نیز راهى این کشور شود.
زوج ایرانى شجاعى – انصارى فرد تنها یک نیم فصل 
فرصت مى خواســت تا اتفاقات بزرگى در پانیونیوس 
شکل دهد و در نهایت عملکرد درخشان مهاجم ایرانى 
باعث شد تا او در میان پیشنهادات جالب توجه از میان 
تیم هاى هلندى، یونانى و فرانسوى، راهى تیم بزرگ 
المپیاکوس شود. کســب پیراهن شماره 17 این 
تیم و درخشــش در لیگ 
اروپا او را به جمع بازیکنان 
محبــوب المپیاکوس در 
بین هواداران تبدیل کرد 
و در نهایت مســیر حضور 
دیگر بازیکنــان نیز به این 
لیگ فراهــم شــد. البته 
نباید در این راه از عملکرد 
مسعود شجاعى نیز به سادگى 
گذشت که با پاس ها و تکنیک 
فوق العاده اش توجه پانیونیوسى ها 
و دیگر تیم هاى این کشور را به بازیکنان 

ایرانى جلب کردند.
شــروع نقل و انتقاالت در لیگ یونان همراه شــد با 
شایعاتى نزدیک به واقعیت در مسیر حضور بازیکنان 
دیگر ایرانى در لیگ یونان. حامد لک، ساسان انصارى، 
مهدى طارمى، بهنام برزاى و احســان حاج صفى به 
پاس همین درخشش توسط دیگر بازیکنان حاضر در 
این لیگ به عنوان سوژه شماره یک رسانه ها و تیم هاى 
یونانى براى نقل و انتقاالت معرفى شدند و اکنون حاج 
صفى در یک قدمى بازگشــت به اروپا و درخشش در 

پانیونیوس قرار دارد. 

پانیونیوس 
یونان آن اتفاقى نبود که 

هواداران فوتبال ایران را به وجد 
بیاورد اما انصارى فرد رؤیاى بزرگى در 
سر داشت و نمى خواست حضورش در 
فوتبال اروپا به کمتر از یکسال منتهى 

شود و بازگشتى ناامید کننده به 
ففوتبال ایران داشته باشد

باشگاه فوالد خوزستان مدعى شد خرید  نصف جهان
جدید باشــگاه پرسپولیس با این باشــگاه قرارداد دارد 
و پیوستنش به پرســپولیس غیر قانونى است. سایت 
باشــگاه فوالد در این باره نوشــت: «بر اساس اعالم 
واحد حقوقى باشگاه فوالد خوزستان، شاهین عباسیان 
با توجه به عــدم اتمام مدت زمان قــرارداد خود با این 
باشــگاه، پیوســتنش به هر تیم دیگر خالف مقررات

 است.»
بر این اساس او که در ســال گذشته غیبت هاى زیادى 
داشته اســت، همچنان یکســال از مدت قراردادش با 
باشــگاه فوالد خوزســتان باقى مانده که در این راستا 
گزارش هاى مربــوط به غیبت ایــن بازیکن در طول 
این مدت همگى به ســازمان لیگ ارسال شده است 
و در روزهاى آینده هم  به درخواســت باشگاه مجدداً 

ارسال مى شود.
واحد حقوقى فوالد ادعا کرده اســت شاهین عباسیان 
تا یک فصل دیگر بازیکن باشــگاه فوالد خوزستان به 
شمار مى آید و نســبت به تعهدات خود در قبال فوالد 

خوزستان مسئول  اســت چراکه فصل گذشته را کامل 
غیبت کرده بود.

در توضیحات واحد حقوقى باشــگاه فوالد آمده است:  
«این بازیکن در اواســط فصل گذشــته هم با مراجعه 
به باشــگاه مانند یک بازیکن آزاد رفتار کرد و علیرغم 
داشتن قرارداد مالى درخواســت مبلغ باالیى کرد که 
به ایشان ابالغ گردید شــما بازیکن باشگاه هستید و تا 
االن غیبت کردید اما این بازیکن بازهم اقدام به غیبت 
نمود که کلیه گزارشــات غیبت به سازمان لیگ ارسال 

شده است.»
عباسیان در طول فصل گذشــته با توجه به اعالم نیاز 
تیم ملى جوانان، کمتر فرصت حضــور در اردوى تیم 
فوالد را یافت و مسئوالن باشگاه نیز به احترام پیراهن 
مقدس تیم ملــى هیچگونه اعتراضى نســبت به این 
موضوع نداشتند اما با توجه به عدم حضور عباسیان در 
تمرینات فوالد به ناچار نسبت به این موضوع واکنش 
نشــان داده و مکاتبات الزم را با فدراسیون فوتبال نیز 

انجام داده اند.

نصف جهان یک هفته قبل بود که بحث پیشنهاد 
غیر مستقیم سپاهان و ذوب آهن به اشکان دژآگه 
مطرح شــد. همچنین این خبر منتشــر شد که 
پرسپولیس هم قصد دارد بمب نقل و انتقاالت را 
با جذب اشکان دژآگه منفجر کند. بازیکنى که در 
بازگشت به ولفسبورگ روزهاى خوبى را سپرى 
نکرد و چاره اى جز جدایى نداشــت. این شایعه 
البته زود از ســوى مدیران پرسپولیس تکذیب 
شد و البته مدیران ســپاهان این خبر را تکذیب 
نکردند. اما اشــکان دژآگه هیــچ وقت احتمال 
حضورش در تیم هاى ایرانــى را رد نکرد. گویا 
اشکان و پرسپولیس با هم مذاکره هم کرده بودند. 
شنیده مى شود دژآگه رقم هفت میلیارد تومان را 
براى حضور در پرسپولیس و یا سپاهان درخواست 
کرد که قطعًا از سوى باشگاه سرخپوش پایتخت 
رد شــد تا به همین راحتى حضور او در این تیم 
منتفى شود. نزدیکان ســپاهانى هم به محض 
شنیدن این پیشنهاد قید رایزنى براى حضور او را 
زدند تا پرونده حضور اشکان در لیگ ایران فعًال 

منتفى شود.

دوران حرفه اى بازیکن ســابق سپاهان به شکلى بسیار 
تلخ به پایان رسید.

یکى از عجیب ترین نتایج لیگ شــانزدهم در ورزشگاه 
نقش جهــان رقم خــورد جایــى که تیم قعرنشــین 
ماشین سازى در هفته بیست و یکم با حساب 3 بر صفر 
سپاهان را شکســت داد و دومین برد فصلش را جشن 

گرفت.
در آن زمــان طبیعتاً حواس همه معطوف به شکســت 
ســنگین خانگى تیم اصفهانى بود و کسى تصورش را 
نمى کرد که آن مسابقه عجیب حکم آخرین بازى یکى از 

فوتبالیست هاى نسبتاً مشهور را داشته باشد.
حبیب گردانى که در آن دیدار 57 دقیقه براى ماشین سازى 
بازى کرد و یک کارت زرد هم گرفت یک فصل قبلش 

پیراهن سپاهان را بر تن داشت و این همان سالى بود که 
در آن احســان حاج صفى پس از گذشت تنها چند هفته 

سپاهان را به مقصد اف اس فاو فرانکفورت ترك کرد.
گردانى که در لیگ پانزدهم نتوانست جاى خالى حاج صفى 
را در سمت چپ خط دفاعى سپاهان ُپر کند پس از تنها 
یک فصل حضور در فوتبال اصفهان به زادگاهش تبریز 
بازگشت اما تقدیر براى او به گونه اى رقم خورد که دیدار با 
سپاهان در ورزشگاه نقش جهان حکم آخرین بازى رسمى 

عمرش را داشته باشد.
از آنجا کــه این مدافع-هافبک 34 ســاله با محرومیت 
چهارســاله مواجه شده اســت حتى در صورت تخفیف 
مجازاتش هم نمى توان آینده اى براى فوتبال حرفه اى 

او متصور بود. 

  بهانه آدیداس براى قطع همکارى با ایران   غیرقانونى است! 

پیشنهاد 7 میلیاردى دژآگه پایان کابوسناك براى سپاهانى سابق
به پرسپولیس و سپاهان

سرمربى اســتقالل که در روزهاى پایانى فصل گذشته 
از کمترین تغییرات ممکن حــرف مى زد، بعد از افتضاح 
شکست برابر العین و حذف از آسیا به سرعت تغییر منش 
داد و اعالم کرد که استقالل نیاز به بازیکنانى بین المللى 
دارد و هدف او و کادرفنى در نقل و انتقاالت تابستان هم 
همین خواهد بود. حاال تقریبًا همه خریدهاى منصوریان 
به انجام رسیده و لیست بزرگساالن استقالل بسته شده 
است. حضور حسن بیت سعید، سجاد شهباززاده، مهدى 
قائدى، داریوش شجاعیان و پژمان منتظرى در استقالل 
فصل پیش رو قطعى شده اســت. اما این خریدها چقدر 
به وعده منصوریان نزدیک هســتند؟ حسن بیت سعید 
تنها تجربه بین المللــى اش چند بازى در لیگ قهرمانان 
آسیاست و هنوز فرصت حضور در تیم ملى را پیدا نکرده 
است. سجاد شهباززاده هم در سالیان اخیر نامش در میان 
ملى پوشان دیده نشده و تنها رزومه بین المللى اش حضور 
کوتاه و نه چندان موفق در ترکیه است. مهدى قائدى که 
اساساً به عنوان ستاره اى تأثیرگذار حداقل در فصل پیش 
رو جذب نشــده و جزو امیدهاى آینده آبى پوشان است. 
داریوش شــجاعیان هم بعد از مقطع کوتاهى که به تیم 
ملى دعوت مى شد، ماه هاســت که رنگ اردوهاى ملى 
را نمى بیند و عمًال تجربه اى در سطح بین الملل نداشته 
است. مى ماند تنها پژمان منتظرى که با تجربه حضور در 
جام جهانى و حضور در ترکیب ثابت تیم ملى مى توان از او 
به عنوان خریدى بین المللى نام برد. اما مدافع 34 ساله که 
دوباره بعد از چند فصل به استقالل بازگشته است چقدر و 
تا چه مدتى روى خط دفاع استقالل تأثیرگذار خواهد بود؟ 

  بهانه آدیداس براى قطع همکارى با ایران
دردسرهاى قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با جیووا 
هنوز ادامه دارد؛ دردسرى که حتى شرکت آدیداس 
را هم از همکارى با ایران پشیمان کرده. از همان روز 
اولى که خبر توافق فدراسیون فوتبال ایران با کمپانى 
ناشــناخته و نه چندان معتبر «جیووا» منتشــر شد، 
مشخص بود که این همکارى دوام نخواهد داشت. 
افتضاحى که در مراسم رونمایى از پیراهن هایى که 
این شــرکت براى تیم ملى ایران طراحى کرده بود، 
آن قدر بزرگ بود که در همان روز، همه را از این شرکت 
دلزده کرد. انگشــت اتهام البته به سوى گزارشگرى 
رفت که این شرکت و رابطش را که با او دوست بود، 
به فدراســیون معرفى کرده بود اما متهم اصلى خود 
فدراسیون بود که بدون بررسى و تحقیق با این شرکت 
به توافق رسید. برنده اصلى این توافق بى تردید جیووا 
بود که بالفاصله خبر این توافق را روى سایتش هم 
گذاشت تا به این طریق، خبر اولین قرارداد با یک تیم 
ملى در سطح جهان را منتشر کند و براى خودش نام و 
اعتبار بخرد. مدتى بعد اما مشخص شد که فدراسیون 
چه باختى داده اســت. پیراهن هایى که این کمپانى 
براى تیم ملى ایران طراحى کرده بود، مشــکالت 
زیادى داشــت و مربیان و بازیکنان تیم ملى اصال از 
محصوالت این شرکت راضى نبودند. به همین دلیل 
تالش ها براى فسخ قرارداد با جیووا و همکارى با یک 

شرکت معتبر و امتحان پس داده شروع شد.
 چند روز قبل از شروع مرحله نهایى مسابقات مقدماتى 
جام جهانى در آسیا، اسحاق جهانگیرى، معاون اول 
رئیس جمهورى به تمرین تیم ملى رفت. این بازدید، 
یک اتفاق مهم دیگر را هم در خود داشت؛ رونمایى از 
پیراهن هاى جدید تیم ملى ایران که توسط کمپانى 
معروف آدیداس تولید شــده بود؛ البته مدتى بود که 
فدراســیونى ها از کمپانى هاى معتبر دیگر به عنوان 
اسپانســر جدید تیم ملى نام مى بردند امــا آن روز 
مشخص شــد که تیم ملى واقعا با آدیداس به توافق 
رسیده است. تیم ملى از همان اولین بازى در مقابل 
قطر هم آدیداس پوشید. در این میان، کمپانى جیووا که 
با فسخ یکطرفه قرارداد توسط فدراسیون فوتبال ایران 
ضربه بزرگى خورده بود، از ایــران به مراجع قضایى 
شکایت کرد باوجوداین به نظر مى رسید که همکارى 
ایران و آدیداس وارد مرحله جدى ترى شود زیرا ایران 
به جام جهانى صعود کرده بود و این براى آدیداس هم 
فرصت خوبى بود که یکى دیگر از تیم هاى حاضر در 
جام جهانى را با تولیدات خودش جلوى دوربین هاى 

تلویزیونى بفرستد اما چند روز بعد از قطعى شدن صعود 
ایران به جام جهانى خبر ناامید کننده اى منتشــر شد: 
«آدیداس با ایران قطع همکارى کــرد!» دلیل این 
اتفاق هم این بود که گویا شرکت آدیداس براى بازى 
ایران و ازبکستان، پیراهن  هاى جدیدى طراحى، تولید 
و به ایران ارسال کرده بود اما تیم ملى در این بازى با 
همان لباس هاى طرح قدیم به زمین رفت! این اتفاق 
عجیب بود اما نه آن قدر که باعث قطع همکارى دو 
طرف شود. به نظر مى رسد اتفاقات دیگرى رخ داده 
است که باعث ناراحتى مدیران آدیداس شده. شاید 
هم این همــکارى براى آدیداس چنــدان حیاتى و 
ســودآور نبود و آنها براى قطع همکارى دنبال بهانه 

مى گشتند.
 مدیران آدیداس از دید خودشــان دالیل کافى براى 
قطع همکارى با ایران داشته اند. آنها عالوه بر خلف 
وعده اى که ایرانى ها در بازى با ازبکســتان مرتکب 
شــدند دالیل دیگرى هم براى این کار دارند. اولین 
دلیل مهم، وضعیت مبهم قرارداد ایران با جیوواست. 
واقعیت این اســت که هنوز قرارداد دو طرف به طور 
رسمى فسخ نشده و فقط از ســوى ایران به صورت 
یکطرفه باطل شده اســت. نماینده شرکت جیووا در 
ایران هم از ســرمایه گذارى منصرف شده و فقط به 
شکایت از ایران اکتفا کرده است تا از فدراسیون ایران 
غرامت بگیرد. بااین حال، هنوز پرونده این شکایت در 
مراجع قضایى مربوطه باز اســت و مشخص نیست 
چه رأیى انتظار فدراســیون فوتبال ایران را مى کشد. 
به همین دلیل آدیداس حاضر نشده با شرایط موجود، 
همکارى اش را با ایران ادامه بدهد. دومین دلیل قطع 

همکارى آدیداس با ایــران به ماجراى قانون 
«کپى رایت» برمى گردد. قانونى که در ســال هاى 
اخیر تالش هایى براى اجراى آن شد اما هیچگاه به 
نتیجه نرسید. حتى لباس هایى مشابه آنچه کمپانى 
جیووا براى تیم ملى ایران و بعدها باشگاه هایى مثل 
پرسپولیس طراحى کرده بود در کمتر از 24 ساعت در 
ویترین فروشگاه هاى ورزشى میدان منیریه به وفور 
دیده مى شد. باشگاه پرسپولیس حتى دراین باره چند بار 
در سایت رسمى باشگاه به تولید کنندگان غیر قانونى 
این پیراهن ها هشــدار داد اما کو گوش شنوا؟ همین 
االن آخرین پیراهن هایى که پرسپولیس با آنها در لیگ 
قهرمانان آسیا شرکت کرد (طراحى کمپانى جوما) و 
حتى پیراهن هاى جشن قهرمانى این تیم در لیگ برتر 
به هر تعدادى که بخواهید در فروشگاه هاى سراسر 
کشور موجود است. این مسئله شاید براى «جیووا» 
و «جوما» خیلى مهم نباشد اما براى کمپانى معتبرى 
مثل آدیداس غیر قابل قبول اســت. در هیچ کجاى 
دنیا فروشــگاه هاى غیر مجاز، حق تولید نمونه هاى 
مشابه تولید شده توسط این کمپانى را ندارند. درواقع 
جریمه هاى چنین تخلفى آن قدر ســنگین است که 
کســى جرأت نمى کند وارد این بازى ها شود اما در 
ایران قانونى به نام کپى رایــت اصال مفهومى ندارد. 
مدیران آدیداس هم با این مسئله مشکل دارند و اصال 
نمى توانند با آن کنار بیایند. حاال یک سؤال مهم پیش 
مى آید. قرارداد فدراســیون فوتبال ایران با کمپانى 
آدیداس چطور بوده که این کمپانى توانسته یکطرفه 
آن را فسخ کند؟ و آیا اصوال قراردادى به صورت قانونى 
بین دو طرف وجود داشــته یا نه؟ این طور که به نظر 
مى رسد توافق دو طرف چندان قانونى و رسمى نبوده 
است وگرنه آدیداس نمى توانست به دلیل اینکه ایران 
در بازى با ازبکستان با لباس هاى جدید این کمپانى 
بازى نکرده، آن را فسخ کند! شاید هم قرارداد وجود 
داشــته اما فدراســیون این اجازه را به طرف مقابل 
داده بوده که این هم گاف بزرگى محسوب مى شود؛ 
البته خبر رســیده که بعد از قطع همکارى آدیداس با 
ایران، کمپانى هاى دیگرى براى عقد قرارداد با ایران 
اعالم آمادگى کرده اند. به هرحال ایران به جام جهانى 
صعود کــرده و همکارى هر کدام از این شــرکت ها 
با ایران نفع زیادى برایشــان خواهد داشت اما با این 
اوصاف، فدراسیون کار سختى براى قراردادهاى بعدى
 دارد. چون دو تجربــه ناموفق با جیــووا و آدیداس 
را پشــت ســر دارد که هنوز پایانشــان مشخص

 نیست.

سرانجام وعده 
على منصور
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چهل تکه

اخیراً در اتفاقى جالب روى سینه مرد چینى صورت نوین رشد کرده 
است.این اتفاق نادر شباهت زیادى به فیلم هاى علمى-تخیلى دارد.

آقاى«یان جیانبین» در حادثه اى دچار برق گرفتگى  و سوختگى شدید 
از ناحیه صورت شد به طورى که قسمت چشم راست و بینى اش به 
کلى از بین رفت. پزشکان در لیائونینگ در شمال چین تصمیم دارند به 
وى چهره جدیدى بدهند.بدین منظور آنها سینه یان را شکافتند و داخل 
آن کیسه آب شورى جاسازى کردند.پس از اینکه حالت سرشکل به 
دست آمد جراحان بیمارستان نظامى جنرال شنیانگ تصمیم دارند در 

یک برنامه دو ساله آن را تبدیل به صورت جیانبین نمایند.
به گزارش دیلى نیوز، در این جراحى که داراى چهار مرحله است دماغ 
و رگ هاى خونى ساخته مى شود و در نهایت صورت نوین جایگزین 

قبلى خواهد شد.

«آلوارو کامارا» 40 ساله  که مدتى قبل از همسرش جدا شده بود 
کینه شدیدى از او به دل گرفت. این مرد درعین حال با حکم دادگاه 
سانتاروزاى کالیفرنیا موظف بود دختر شش ساله و پسر 18 ماهه اش 
را هفته اى دو بار براى مالقات با مادرشان به خانه او ببرد. اما روز 
حادثه  مادر بچه ها پس از ساعت ها انتظار وقتى از تأخیر چند ساعته 

شوهر سابق و فرزندانش نگران شد با پلیس تماس گرفت.
مأموران نیز به خانه مورد نظررفتند و به دلیل مشــکوك شدن به 
شرایط، یکى از مأموران از پنجره حمام وارد ساختمان شد که به 
محض ورود به یکى از اتاق ها با جسد دو کودك و پدرشان روبه رو 
شد. شواهد نشان مى داد مرد جنایتکار پس از شلیک به فرزندانش، 

با شلیک گلوله اى به زندگى خود نیز پایان داده است.

فرمانده انتظامى شهرستان از کشف یک کیلو و 700 گرم مواد مخدر از نوع 
تریاك از دو زن قاچاقچى مواد مخدر خبر داد.

سرهنگ رضا شیرزادى گفت: مأموران کالنترى 23 تعاون در پى اخبار 
واصله از فعالیت دو زن براى حمل و نقل عمده تریاك از استان همدان به 

کرمانشاه، رسیدگى به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وى افزود: مأموران این کالنترى پس از چندین روز کار اطالعاتى شبانه 
روزى از برنامه این باند قاچاق مواد مخدر براى ورود یک محموله به شهر 
کرمانشاه باخبر شدند و توانستند، آنها را در محل قرارشان در حوالى میدان 

امام حسین(ع)دستگیر کنند.
سرهنگ شیرزادى عنوان کرد: پس از بازرسى دقیق از داخل وسایل دو 
زن بازداشت شــده، حدود یک کیلو  و700 گرم مواد مخدر از نوع تریاك 

کشف شد.

رشد صورت 
در سینه مرد

مرد کینه اى به زندگى خود و 
فرزندانش پایان داد

2 زن در کرمانشاه
030201 تریاك قاچاق مى کردند

پسر جوان که در حال مســتى و در دعواى بچه گانه 
دوستش را کشته بود روز شنبه پاى میز محاکمه ایستاد 

و ادعا کرد ناخواسته دست به قتل زده است.
رسیدگى به این پرونده از شامگاه یکم اسفند ماه سال 
94 به دنبال جدال پسر مســت با چند پسر جوان در 
دستور کار مأموران کالنترى تهرانپارس قرار گرفت. 
شواهد نشــان مى داد «پیمان» 19 ساله که مست 
بود پس از درگیرى با پســران جوان با چاقو به ســر 
یکى از آنها به نام «سپهر» زد و بالفاصله گریخت. 
سپهر به بیمارستان منتقل شده بود اما بخاطر شدت 
خونریزى مغزى تسلیم مرگ شد و تالش پلیس براى 

ردیابى عامل جنایت آغاز شد.
یک ماه از این ماجرا گذشته بود که پلیس رد پیمان 
را در یکى از شهرهاى شمالى کشــور یافت و وى را 
بازداشت کرد. پسر جوان به جدال خونین اعتراف کرد 
و به بازســازى صحنه جرم پرداخت. وى در حالى در 
شعبه دهم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست 
قاضى محمدباقر قربان زاده و با حضور یک مستشار 
پاى میز محاکمه ایســتاد که اولیــاى دم براى وى 

حکم قصاص خواستند.
ســپس پیمان روبه روى قضات ایستاد و در تشریح 
جزئیات ماجرا گفت: «آن شــب به جشن تولد یکى 
از دوســتانم رفته بودم که به اصرار آنها و براى اولین 
بار مشروب خوردم. از جشن تولد با موتورم به خانه بر
مى گشتم که سپهر و پنج پســر دیگر را در خیابان 
دیدم. با سپهر احوال پرسى کردم اما پسران غریبه با
 بى اعتنایى با من برخورد کردند. من که از رفتار آنها 
ناراحت شده بودم اعتراض کردم و گفتم باید تا دقایقى 

دیگر محله مان را ترك کنند. من به سر خیابان رفتم 
اما وقتى برگشتم پسران غریبه همچنان آنجا ایستاده 

بودند.»
وى ادامه داد: «من با آنها درگیر شدم و براى ترساندن 
پســران غریبه چاقویى را که در جیب داشتم بیرون 
آوردم و با دسته چاقو ضربه اى به سر سپهر زدم و فرار 
کردم. باور کنید من ضربه اى با تیغه چاقو به سر سپهر 
نزدم. او دوستم بود و من خصومتى با او نداشتم. مرگ او 
یک اتفاق تلخ بود. صبح روز بعد وقتى اعالمیه دوستم 
را سر خیابان دیدم شوکه شدم. اعالمیه را برداشتم و 

به خانه برگشتم.»
پیمان در حالى که اشــک مى ریخت گفت: «مادرم 
که متوجه ماجرا شــده بود بى تاب بود و مدام گریه

 مى کرد. من بخاطر مادرم فرار کــردم و به یکى از 
شهرهاى شــمالى کشــور رفتم.اما حاال مى گویم 

پشیمانم.»
سپس وکیل وى به دفاع پرداخت و گفت: «پزشکى 
قانونى علت مرگ را اصابت جسم نوك تیز به جمجمه 
و آســیب دیدگى آن اعالم کرده است و این موضوع 
با دفاعیات متهم مطابقت نــدارد. موکلم در همان 
بازجویى هاى نخست نیز گفته است با دسته چاقو به 
سر قربانى ضربه زده است. از این رو تقاضا دارم تا یک 
بار دیگر علت تامه مرگ و نحوه برخورد جسم نوك تیز 
به سر قربانى بررسى و اعالم شود.» با طرح این سئوال 
هیئت قضائى ادامه جلسه را به روزهاى آینده موکول 
کرد تا نظر کارشناسان پزشکى قانونى استعالم شود. 
بعد از اظهار نظر پزشکى قانونى قضات دادگاه درباره 

حکم این پرونده اظهار نظر مى کنند.

تحقیقات درخصوص ناپدید شدن راننده پژو، نشان داد که 
او در جاده قم به تهران به قتل رسیده است.

هفت ماه پس از ناپدید شــدن این راننــده، چوپانى در 
بیابان هاى جاده قــم به اصفهان جســد او را پیدا کرد. 
12اردیبهشت سال گذشــته مأموران پلیس در جریان 
ناپدیدشدن مردى 30ساله به نام «محمد» قرار گرفتند. 
به گفته خانواده وى، مرد جــوان راننده پژویى بود که در 
مسیر قم -تهران مسافرکشى مى کرد. یکى از بستگان 
وى به مأموران گفت: «آخرین بار با محمد تماس گرفتم تا 
بپرسم کى به خانه برمى گردد و او مدعى شد که در مسیر 
قم به تهران است و چند دقیقه بعد وقتى دوباره با او تماس 

گرفتم، دیگر جواب تلفن را نداد.»
با شــکایت خانواده محمد، تحقیقات براى پیدا کردن 
ردى از مرد گمشده آغاز شد اما خط موبایل او از دسترس 
خارج شده بود و ردى از وى به دست نیامد. با وجود این، 
شماره پالك خودروى مرد ناپدیدشــده در اختیار تمام 
واحدهاى گشتى قرار گرفت تا اینکه پس از گذشت دو 
هفته، خودروى وى در خرم آباد پیدا شد. تمام شیشه هاى 
آن شکســته و آثار خون روى صندلى ها دیده مى شــد. 
این موضوع فرضیه جنایت را قوت مى بخشید اما هنوز 
مشخص نبود که قاتل یا قاتالن جسد را کجا رها کرده اند.

هفت ماه از ناپدید شــدن راننده پژو گذشته بود تا اینکه 
چوپانى هنگام عبور از بیابان هــاى جاده قم-اصفهان 
چشمش به جسد متعفن شده مردى افتاد و پلیس را خبر 
کرد. طولى نکشید که کارآگاهان به همراه قاضى جنایى 
خود را به محل کشف جسد رســاندند. با توجه به اینکه 
ماه ها از مرگ قربانى مى گذشت جسد به پزشکى قانونى 
منتقل شد و چون قابل شناســایى نبود با انجام آزمایش 
DNA مشخص شد که جسد متعلق به همان راننده پژوى 

ناپدید شده است.
آنطور که شواهد نشان مى داد، مرد جوان در مسیر قم به 
تهران قربانى جنایتى خاموش شده و پس از آن قاتل یا 
قاتالن جسد را در بیابان هاى قم به اصفهان رها کرده اند. 
14 ماه تحقیقات پلیس براى شناســایى قاتالن محمد 
بى نتیجه بود؛ تا اینکه چند روز پیش کارآگاهان پى بردند 

گوشى موبایل مقتول در تهران فعال شده است. همین 
کافى بود تا روز جمعه مرد جوانى که آن را در اختیار داشت 

دستگیر شود.
او که دزدى سابقه دار است  براى انجام تحقیق به شعبه 
ششم دادسراى جنایى تهران منتقل شد و در بازجویى ها 
گفت: «درست است که من سابقه دزدى دارم اما هرگز 

دست به جنایت نزده ام. من گوشى را از شخصى خریدم 
و نمى دانستم که سرقتى بوده و صاحب آن به قتل رسیده 
اســت.» وى ادامه داد: «من سال گذشته در زندان بودم 
و قتل را قبول ندارم.» قاضى محسن مدیر روستا دستور 
بازداشــت مظنون در جنایت را صادر کرد و پرونده را به 

استان قم فرستاد.

سحرگاه جمعه 2 تیر، زنى با پلیس 110 تماس گرفت و از دو جنایت 
همسرش خبر داد. پس ازحضور مأموران کالنترى 141 شهرك 
گلســتان تهران درخانه موردنظر، زن میانسال گفت: «همسرم 
"تورج"، دى ماه پارسال دو نفر از طلبکارانش را به قتل رسانده بود و 
از من براى انتقال اجساد کمک  خواست. درآن شب سرد زمستانى 
من و همسرم درحالى که اجســاد دو مرد را داخل صندوق عقب 
خودروى شاسى بلند شوهرم قرارداده بودیم به سمت ازگل رفتیم و 
اجساد را در آنجا دفن کردیم. اما دراین مدت به شدت عذاب وجدان 

داشتم به همین خاطر با پلیس تماس گرفتم.»
بدین ترتیب شوهر این زن با دستور بازپرس محسن مدیر روستا 
دستگیر شد و براى تحقیق به شعبه ششم دادسراى امور جنایى 

تهران انتقال  یافت. اما متهم با رد تمامى اظهارات همسرش مدعى 
شد که او مشکل روانى دارد و هر چند وقت یکبار چنین ادعاهایى 
را مطرح مى کند. این ادعاها نیز به دنبال مشاجره شب گذشته شان 
صورت گرفته است. اما همسر وى با تأکید براظهاراتش گفت: «من 
درحمل و دفن اجساد با شوهرم همکارى کردم اما محل دفن اجساد 
را به خاطرندارم.» پسرمتهم نیز در تحقیقات به بازپرس جنایى 
گفت که مادرش از بیمارى روانى رنج مى برد و اظهارات او در این 

خصوص کذب است.
بدین ترتیب پس از پایان تحقیات جنایى، بازپرس با صدور قرار 
وثیقه براى متهم، دستور تحقیقات تخصصى درخصوص ادعاى 

زن جوان و نیز سالمت روحى اش را صادر کرد.

چند شــب قبل به مأموران پلیس آگاهى بندرعباس خبر 
رسید که در یکى از روستاهاى اطراف، بعد از برگزارى جشن 
عروسى، بین چند جوان نزاع خونینى رخ داده و یکى از آنها 
با ضربات چاقو به قتل رســیده اســت. دقایقى از این خبر 
مى گذشت که گروهى از مأموران راهى محل درگیرى شدند. 
شواهد نشان مى داد مقتول که جوانى 38ساله به نام «حامد» 
بود به دلیل اصابت چندین ضربه چاقو به شدت مجروح شده 
و در راه انتقال به بیمارســتان جانش را از دست داده است. 
مأموران کنار جاده اصلى منتهى به روســتا پیراهن سفید 
خون آلودى کشف کردند که در تحقیقات معلوم شد همراهان 
مقتول از آن براى جلوگیرى از ادامه خونریزى استفاده کرده 
بودند. محل درگیرى، خانه اى روستایى در یک نخلستان بود 
که بررسى ها نشــان مى داد در آنجا درگیرى سختى اتفاق 

افتاده است.
آنجا یک پژو 206ســفید رنگ قرار داشــت که صندوق 
عقبش خون آلود بود. شیشــه هاى خانه شکسته شده بود و 
دو موتورسیکلت به آتش کشیده شــده و دود زیادى روى 
دیوارهاى خانه باقى مانده بود. هرچند شاهدان حادثه به دلیل 
نسبتى که با یکدیگر داشــتند ابتدا حاضر به بیان آنچه در 
درگیرى اتفاق افتاده بود نبودند اما در ادامه معلوم شد این نزاع 
بعد از پایان جشن عروسى اتفاق افتاده و عامالن آن چهار 
نفر هستند که با یکدیگر نسبت خانوادگى دارند. همچنین 

معلوم شد متهمان با مقتول درگیر شده اند و در این میان برادر 
عروس ضربات مهلک چاقو را به مقتول زده است.

در این شرایط ماجرا به قاضى محسن مینا، بازپرس جنایى 
بندرعباس گزارش شد و به دستور وى تحقیقات تخصصى در 
این باره آغاز شد. متهم اصلى که جوانى 24ساله است همراه 
با سه نفر دیگر که در درگیرى شرکت داشتند بازداشت شدند 
اما هیچکدام از آنها حاضر نبودند مشارکت در درگیرى منجر 
به قتل را بپذیرند. با وجود این، شواهد و مدارك به دست آمده 
علیه آنها بود. وقتى متهم اصلى تحت بازجویى قرار گرفت 
گفت: «من در قتل دخالت نداشتم. من و خانواده ام در مراسم 

عروسى بودیم اما چند ساعت بعد دیدم که همه زن ها بیرون 
آمده اند. نمى دانستم چرا عروسى به هم خورده است. من کنار 
پدرم بودم. او خودش جلو رفت اما به من گفت تو نیا. بعد از 
چند دقیقه آمد و گفت دعوا شده و بهتر است که به خانه برویم. 

ما رفتیم و بعد متوجه شدیم یک نفر به قتل رسیده است.» 
حرف هاى متهم در شــرایطى بود که شاهدان زیادى دیده 

بودند که او با چند ضربه چاقو مقتول را از پا درآورده است.
براساس این گزارش هم اکنون متهم به قتل در بازداشت به 
سر مى برد و تحقیقات براى روشن شدن انگیزه اصلى این 

جنایت در جریان است.

اسفند سال 92، گزارش قتل زن جوانى به نام «سارا» در 
آپارتمانى در خیابان بهارستان تهران به پلیس گزارش 
شد. با حضور بازپرس ویژه قتل و کارآگاهان، تحقیقات 
میدانى آغاز شــد و قاتل که شــوهر موقت مقتول بود 

دستگیر شد.
«سینا» پس از دســتگیرى به کارآگاهان گفت: «قبل 
از  ازدواج با همسرم با سارا دوست بودم اما وقتى ازدواج 
کردم ارتباطمان قطع شــد. اما مدتى بعد دوباره ســر و 

کله سارا پیدا شد و اصرار داشــت که مثل سابق با هم 
دوســت باشــیم. او بیش از اندازه به من اظهار عالقه 
مى کرد و به همین دلیل بــا او پنهانى ارتباط پیدا کردم 
و بعد از مدتى عقد موقت کردیم. سارا از شوهرش جدا 
شده بود و اصرار داشــت که من هم زنم را طالق دهم 
اما نمى توانســتم از همسرم جدا شــوم و ما یک فرزند

 داشتیم. همیشه سر این موضوع جر و بحث مى کردیم 
اما آخرین بــار آنقدر اصرار کرد که عصبانى شــدم و با 

روســرى اش خفه اش کردم و حاال به شــدت پشیمان 
هستم.»

این مرد جوان که جوشکار ساختمان بود در جلسه شعبه 
دهم دادگاه کیفرى استان تهران که به ریاست قاضى 
قربانزاده و با حضور قاضى غفارى برگزار شد، درحالى که 
پیش تر با بخشش اولیاى دم از اعدام نجات یافته بود، با 
رأى قضات تنها از جنبه عمومى جرم به 10 سال حبس 

محکوم شد.

کشف جسد راننده پژو در جاده قم 
پس از 7 ماه

قتل  سپهر در شب تولد

شوهرم 2 نفر را به قتل رسانده استبرادر عروس، شب عروسِى خواهرش را خونین کرد

 10سال حبس براى قاتل« بهارستان   »

فردى که در شــهر زنجان اقدام به فروش اینترنتى توله 
گرگ مى کرد دستگیرشد .

موسوى مدیرکل محیط زیست اســتان زنجان گفت: 
باحضور محیط بانان، مأموران نیروى انتظامى و دوربین 

صدا وسیما این فرد هنگام فروش دستگیرشد.
مدیرکل محیط زیست استان زنجان افزود: فروشنده توله 
گرگ پیش ازاین دو تولــه را نیز از طریق آگهى فروخته 
است و این سومین توله اى بود که قصد داشت بفروشد. 
فرد دستگیرشده قیمت هرتوله را 450 هزارتومان اعالم 

کرده بود. 

وى خاطرنشان کرد: یکى ازمحیط بانان آگهى فروش 
توله گرگ را درفضاى مجازى مشاهده و سپس به محیط 

زیست و نیروى انتظامى اعالم کرد.
مدیرکل محیط زیســت اســتان زنجان اذعــان کرد: 
فروشــنده گرگ، این توله ها را از محیط زیست شکار 

و سپس اقدام به فروش مى کرده است. 
گرفتن و خرید وفروش حیوانات وحشى نظیر گرگ صید 
غیرمجاز محسوب مى شود و بین ســه ماه تا سه سال 
حبس دارد و فرد دستگیرشــده باید عالوه بر این، چهار 

میلیون تومان نیز جریمه پرداخت کند.

 آگهى فروش توله گرگ
 در زنجان
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مایکروســافت در حــال حاضــر مجموعــه کاملى از 
دستگاه هاى سرفیس را براى جایگزینى لپ تاپ فعلى 
شما در اختیار دارد. مثًال سرفیس بوك با قابلیت جداسازى 
 Kickstand صفحه نمایش، سرفیس پرو با پایه پشتى
و لپ تاپ ســرفیس جدید که مایکروسافت اخیراً تولید 

کرده است. 

سرفیس بوك
هنگامى که از ســرفیس بوك به عنوان لپ تاپ استفاد 
مى کنید، شرایط کمى متفاوت اســت چراکه باترى آن 
بیشتر از ســه ســاعت در حالت تبلت دوام نمى آورد و 
همچنین به دلیل نداشــتن پایه پشتى، نمى توانید آن را 
به صورت ایستاده بر روى میز و یا سطوح دیگر قرار دهید. 
ضمناً ویندوز 10 هنوز فاقد اپلیکیشن هاى مختص تبلت 
است بنابراین بهترین کاربرد ســرفیس بوك در حالت 
تبلت، تماشاى ویدئو و جســتجو در اینترنت خواهد بود. 
اگر انتظار شما از تبلت در همین حد است، پس سرفیس 
بوك گزینه مناسبى اســت، اگر هم انتظارات زیادى از 
تبلت خود دارید، بهتر است به فکر یک تبلت تخصصى 

مانند آیپد باشید.
اگر سرفیس بوك را در حالت لپ تاپى و متصل به کیبورد 
استفاده کنید، تجربه خیلى بهترى از این دستگاه خواهید 
داشت. ضمنًا استفاده از کیبورد براى نوشتن ایمیل هاى 
طوالنى و یا مقاالت هم بســیار مناسب است. کاربران 
معموًال از تاچ اسکرین صفحه نمایش این دستگاه خیلى 
اســتفاده نمى کنند و بیشــتر براى حذف و یا رد کردن 
اعالنات (ناتیفیکیشــن ها) و زوم کردن بر روى تصاویر 
از این ویژگى استفاده مى شــود. نمایشگر لمسى براى 
لپ تاپ خیلى ضرورى نیســت اما نیاز بــه این ویژگى 

هنگام استفاده از سرفیس بوك کامًال حس مى شود.
ســرفیس بوك در مقایســه با لپ تاپ هاى 13 اینچى 
همرده  خود نسبتًا سنگین است پس در صورتى که وزن 
لپ تاپ برایتان اهمیت دارد، الزم است از این قضیه آگاه 
باشــید. دلیل این وزن هم باترى اضافى داخل کیبورد و 
پردازشگر گرافیکى آن است. سرفیس بوك هایى که از 
پردازنده هاى گرافیکى قدرتمندتر بهره مى برند، از نظر 
قدرت و کارآیى تفاوت زیادى با مدل هاى عادى دارند. 
در ضمن باترى ســرفیس بوك به طور میانگین حدود

 7 ساعت دوام مى آورد.

 سرفیس پرو
آخرین مدل سرفیس پرو که توسط مایکروسافت تولید 
شده، از نظر قطعات داخلى پیشرفت قابل توجهى داشته 
و همچنین از لحاظ طراحى هم دچار تغییرات جزئى شده 
است. با اینکه مدل هاى قبلى سرفیس پرو بیش از چهار 

ساعت دوام باترى نداشتند، اما مدل 2017 چیزى حدود 
هفت ساعت ظرفیت باترى را از خود نشان داده که خبر 
بســیار خوبى براى طرفداران این محصول به حســاب 
مى آید. سرفیس پرو جدید نســخه ارتقایافته مدل هاى 
قبلى خود محسوب مى شود که مایکروسافت سعى کرده 
کمبود سرفیس پرو 3 و 4 را در این مدل کامًال جبران کند.
اگر قصد دارید مدل Core i5 ســرفیس پرو 2017 را 
انتخاب کنید احتماًال هیچوقت صداى روشن شدن فن 

آن را نمى شنوید. 
بزرگ ترین ایراداتى که مى توان از سرفیس پرو گرفت، 
ســایز صفحه نمایش و پایه Kickstand آن است. 
استفاده از این دستگاه به عنوان جایگزین لپ تاپ بسیار 
عالى اســت اما مثًال زمانى که بــه کنفرانس  مى رویم، 
استفاده از این دستگاه براى مدت طوالنى کمى مشکل 
مى شــود. متأســفانه پایه Kickstand این دستگاه 
به اندازه کافى محکم نیست و زمانى که کیبورد به تبلت 
متصل نباشد، انعطاف و لرزش زیادى دارد. ضمنًا از نظر 
بسیارى از کاربران، سایز 12,3 اینچى این دستگاه کمى 
کوچک تر از حد نیاز است بنابراین ممکن است شما نیز 
سایز 13 اینچى ســرفیس بوك و یا لپ تاپ سرفیس را 

ترجیح بدهید.
همچنین آخریــن مدل ســرفیس پرو از قلــم جدید 
مایکروسافت هم پشتیبانى مى کند و نتایج نشان مى دهد 
قلم جدید هنگام استفاده بر روى ســرفیس پرو بهتر و 
سریع تر عمل مى کند. یکى دیگر از مزیت هاى سرفیس 
پرو، وزن یک کیلویى این دستگاه است که هنگام حمل 
آن درون کیف به ندرت متوجه وزن کم آن خواهید شــد. 
این دســتگاه براى افــرادى که رفت و آمد داشــته و به 
لپ تاپ نیاز ضرورى دارند، گزینه بسیار مناسبى خواهد بود.

لپ تاپ سرفیس
محصول جدید سرفیس همان لپ تاپى است که بیشتر 
مردم به آن نیاز دارند. پس از یکى دو هفته استفاده از این 
لپ تاپ، ممکن است همانند ما دیگر سراغى از سرفیس 
بوك نگیرید. طراحى باریک این لپ تاپ هم شــباهت 
زیادى به مک بوك ایر شــرکت اپل دارد و عرضه این 
لپ تاپ در رنگ هاى متنوع موجب تمایز این محصول 
نسبت به ســایر رقباى بازار شده اســت. ضمنًا لپ تاپ 
سرفیس با ورژن جدید ویندوز یعنى همان ویندوز 10 اس 
عرضه مى شود که تنها از برنامه هاى دانلود شده از ویندوز 
استور پشتیبانى مى کند. البته اگر از برنامه هاى قدیمى 
و سنتى ویندوز اســتفاده مى کنید، پیشــنهاد مى کنیم 
سیستم عامل خود را سریعًا به ویندوز 10 پرو (به صورت 

رایگان) ارتقا دهید.
اگر درباره لپ تاپ سرفیس شنیده باشید، حتمًا از پارچه 
جنس آلکانترا که روى سطح کیبورد این لپ تاپ کشیده 

شده هم خبر دارید. البته فعًال راجع به دوام این پارچه در 
طوالنى مدت نگرانى هایى وجود دارد اما اگر خیلى اهل 
ریخت و پاش روى لپ تاپ نیستید، بنابراین خیلى جاى 
نگرانى وجود ندارد. جنس ایــن پارچه هنگامى که کف 
دستتان را روى آن قرار مى دهید حس بسیار خوبى منتقل 
مى کند و البته کیبورد آن شباهت زیادى به سرفیس پرو 
دارد. این شباهت به معنى لرزش و انعطاف این کیبورد 
است اما با وجود این، نسبت به کیبورد سرفیس پرو خیلى 

به چشم نمى آید.
نمایشــگر 13,5 اینچى لــپ تاپ ســرفیس در تولید 
رنگ هاى زنده بسیار موفق عمل مى کند ولى اى کاش 
زاویه باز شدن لپ تاپ نسبت به کیبورد کمى بیشتر بود. 
ضمنًا وجود پــورت یو اس بى نوع C هم مى توانســت 
بســیارى از طرفداران را خورســند کند که البته از نظر 
بسیارى از کاربران این مسئله چندان اهمیتى هم ندارد. 
باترى سرفیس لپ تاپ هم چه از ویندوز 10 اس چه از 
ویندوز 10 اورجینال استفاده کنید، بیش از هشت ساعت 
دوام دارد. برخالف دیگر مدل هاى سرفیس، این ظرفیت 
باترى براى حمل دستگاه در طول روز بدون نیاز به شارژر 

کافى است.
اگر به دنبال خرید دستگاهى هستید که به تبلت تبدیل 
نمى شود، لپ تاپ ســرفیس بهترین گزینه براى شما 
خواهد بود. حقیقتًا این لپ تاپ را به اکثر کاربران ویندوز 

پیشنهاد مى کنیم.

کدام مدل را بخریم؟
اگر قصد دارید بین این سه مدل سرفیس یکى را انتخاب 
کنید، در اینجا چند راهنمایى ســاده اما کارآمد را به شما 

ارائه مى کنیم:
سرفیس پرو: اگر به دنبال سبک ترین کامپیوتر ویندوزى 
موجود هستید، ســرفیس پرو انتخاب شما است. هفت 
ساعت باترى با پردازنده Core i5 و 12,3 اینچ نمایشگر 
از ویژگى هاى این دستگاه محسوب مى شود. البته کیبورد 

و قلم را باید به صورت جداگانه خریدارى کنید.
سرفیس بوك: اگر به دنبال یک لپ تاپ قدرتمند هستید 
و وزن دستگاه و نمایشــگر خیلى برایتان اهمیت ندارد، 
سرفیس بوك انتخاب مناســبى براى شما خواهد بود. 
از ویژگى هاى شاخص این دســتگاه مى توان به هفت 
ساعت دوام باترى، 13,5 اینچ صفحه نمایشگر، کیبورد و 

قلم سرفیس اشاره کرد.
لپ تاپ ســرفیس: اگر به دنبال یک لپ تاپ به سبک
لپ تاپ هاى بازار هســتید، احتماًال لپ تاپ ســرفیس 
گزینه مد نظر شما خواهد بود. حدود هشت ساعت دوام 
باترى و نمایشگر 13,5 اینچى هم از دیگر ویژگى هاى 
این دستگاه محبوب شــرکت مایکروسافت محسوب 
مى شود. در ضمن قلم سرفیس را باید جداگانه تهیه کنید.

کدام سرفیس مناسب من است؟
رامین مشکاه

محبــوب،  بــازى   This War of Mine
خارق العاده و کم نظیر در سبک بازى هاى ماجراجویى 
و شبیه سازى از استودیوى bit studios 11 براى 
اندروید است و از پرفروش ترین بازى هاى اندروید به 

شمار مى رود!  
در این بــازى، گروهى از شــهروندان کــه در صدد 
نجات جان خود هســتند، براى مبارزه با کمبود مواد 
غذایى و دارو عازم ســفرى مى شوند که شما در بازى

 بــه عنــوان یــک ســرباز نخبــه هدایت آنهــا را 
برعهــده خواهید گرفــت و مى بایســت از تیررس
تــک تیراندازها و دشــمنان خاص، خــود را در امان 

نگه دارید! 
بازى در سبک ارائه شــده دید کامًال جدیدى را از دنیا 
به شــما خواهد داد و از دنیاى واقعى الهام گرفته شده 
اســت و حالتى مدیریتى را نیز در خود دارد! مدیریت 

پناهگاه و جیره بندى مواد غذایى و همچنین شناسایى
 مکان هاى امن از وظایف شما خواهد بود! 

خوراکــى و آشــامیدنى هایتــان را جیــره بندى و 
مدیریت کنید تــا از حداکثــر توانتــان در این نبرد 
بى رحمانه اســتفاده کنید و در نهایــت نجات یابید!
مأموریت هایتــان در This War of Mine را به 
زمان شــب موکول کنید تا به صــورت مخفیانه، آنها 
را به انجام برســانید و به هدفتان نزدیک تر شــوید،

به هیچ وجــه نباید به صــورت تن به تن و آشــکارا 
با آنــان مبــارزه کنیــد و اال جانتــان را از دســت

 مى دهید! 
سعى کنید نقشه هاى مناســبى را براى خروج و ورود 
از مخفیگاه و همچنین مأ موریت هــاى پیش روتان
 ترتیب دهید تا جان همشــهریان و خودتان را از این 

مخمصه خالص کنید! 

شاید براى شــما هم اتفاق افتاده باشد که اعالنى در 
نوتیفیکیشن بار دســتگاه اندرویدیتان دریافت کنید، 
اما به طور ناخودآگاه و با کشــیدن انگشت خود روى 
آن، اعالن مذکور را از نوتیفیکیشن بار ناپدید کنید. در 
این شرایط ممکن است اعالنى را از دست داده باشد 
که به مراتب حائز اهمیت باشــد! چقدر خوب مى شد 
اگر مى توانســتیم بار دیگر ببینیم کــه آن اعالن چه 

بوده است!
سیســتم عامل اندروید این امکان را فراهم مى کند تا 
بتوانید تاریخچه اعالن ها یا آرشیو نوتیفیکیشن هاى 

دستگاهتان را مشاهده کنید.
 Notification به این آرشیو یا تاریخچه اصطالحًا 

Log گفته مى شود.
 به منظور دســتیابى به این تاریخچه باید ویجتى را به 
اسکرین دستگاه اضافه کنید. بدین منظور باید مراحل 

زیر طى شوند: 
* به صفحه اصلى (Home Screen) دســتگاه 

اندرویدى خود مراجعه کنید.
* انگشــت خود را روى بخش خالى از نمایشگر قرار 

دهید و کمى نگه دارید تا حالت ویرایش اســکرین و 
ویجت هاى اندروید نمایان شود.

* به بخش Widgets مراجعه کنید.
 System Widget در فهرست موجود به بخش *

یا System Shortcut مراجعه کنید.
* ویجت Settings را انتخاب کنید.

*  به محــض اینکه ویجــت مذکور به اســکرین یا 
صفحات دســتگاه اضافه شــود یک پنجره پاپ آپ 
نمایش داده خواهد شــد. در این پنجره پاپ آپ گزینه 

Notification Log را انتخاب کنید.
با طى کردن مراحل فوق یک آیکون شبیه به آیکون 
منوى Settings روى اسکرین دستگاه اندرویدى 
شما اضافه مى شــود. هر زمان که این آیکون را لمس 
کنید، قادر به مشــاهده تاریخچــه اعالن ها خواهید

 بود.
 بــار دیگــر اشــاره مى کنیــم ممکــن اســت

 مراحــل دقیــق ضمیمــه کــردن آیکــون میانبر 
Notification Log در محصــوالت اندرویدى 

مختلف کمى متفاوت باشد.

بازى خارق العاده «جنگ من» اندروید 

همایش ملى اصناف، اخیراً با حضور رئیس جمهورى، 
معاون اول رئیس جمهــورى، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، رئیس پارلمان بخش خصوصى، رئیس اتاق 
اصناف ایران و جمعى از فعاالن حوزه هاى صنفى در 

سالن اجالس سران برگزار شد.
در این مراسم و همزمان با روز ملى اصناف با حضور 
دکتر روحانى، از  بزرگ ترین ســامانه اطالع رسانى 

اصناف و تلویزیون اینترنتى «تابان» رونمایى شد.

سامانه اطالع رسانى و رسانه تعاملى اصناف (تابان) 
با هدف ســاماندهى امر آموزش در جامعه صنفى و 
ارتقاى سطح علمى و مهارتى شاغلین در واحدهاى 
صنفى و خانواده ایشان و با عنایت به ضرورت ارتباط 
دائم تشــکل هاى صنفى با متصدیــان واحدهاى 
صنفى و اطالع رسانى و دسترســى آحاد جامعه به 
محتواى صوتى و تصویــرى مرتبط با حوزه اصناف 

راه اندازى شده است. 

رونمایى از تلویزیون اینترنتى اصناف ایران

ن  ا نشــمند ا د
مؤسسه فناورى 
به  کالیفرنیــا 
على  رهبــرى 
میرى  حاجــى 
پروفســور  یک 
یک  ایرانى، 

دوربین بدون لنز روى تراشه رایانه اى با ابعاد یک در یک 
میلیمتر ساخته اند که با اســتفاده از الگوریتم هاى مختلف 

عکس مى گیرد.
این تراشه شــبیه یک دوربین هوشــمند طراحى شده و 
سیگنال هاى نور را به تصاویر تبدیل مى کند. فرآیند تبدیل 
نور به تصویر در تراشه درست مانند لنزهاى دوربین انجام 

مى شود.
به طور معمول عکســبردارى 
نیازمند لنزهایى بــا اندازه و 
شــکل دقیق با طیف مسافتى 
خاصى اســت. همچنین لنزها 
اصوالً خمیدگــى دارنــد که نور 
ورودى را خم مى کند و آن را روى فیلم 
یا حســگر تصویر (در دوربین هاى 

دیجیتال) مى تاباند.
اما محققان مؤسســه فناورى کالیفرنیا 
اکنون دوربینــى طراحى کــرده اند که 

جایگزین لنز با تراشه OPA مى شود.
تراشه OPA نور ورودى را به کمک قابلیت هاى محاسباتى 
طورى دستکارى مى کند که تصویر مانند لنزهاى معمولى 
ایجاد مى شود. تراشــه مملو از حسگرهاى نورى است که 
هرکدام مى توانند تأخیر زمانى کنترل شــده اى در زمان 
دریافت نــور ایجاد کنند.  OPA با افــزودن تأخیر زمانى 
دریافت نور در نقاط مختلف تراشه، مى تواند بدون لنز نقطه 

تمرکز را تغییر دهد.
حاجى میرى در این باره مى گوید: این تراشه مى تواند رفتار 
یک لنز معمولى را تقلید کند. عالوه بر آن مى تواند همزمان 

از لنز فیش آى به لنز معمولى تغییر کند.
وى و گروهش یک دوربین بدون لنز دو  بعدى ساخته اند که 
مى تواند تصویرى با وضوح پایین از بارکد بگیرد. هرچند این 
تصویر ناواضح است اما نشان دهنده گامى مهم در فناورى 
دوربین هاى بدون لنز است. این تراشه هم اکنون داراى 64 
حسگر است اما در آینده با افزایش تعداد حسگرها مى توان 

کیفیت و وضوح تصویر آن را افزود.

ساخت دوربین بدون لنز توسط دانشمندان ایرانى
ر چه ز بیش یسپرو ر ى ب ى ل ی یب پ پ ین یبور ح روى ر س وج ى

ف (تابان) 
ه صنفى و 
 واحدهاى 
رت ارتباط 
واحدهاى

د جامعه به 
وزه اصناف 

ن

ن  ا نشــمند ا د
مؤسسه فناورى 
به  کالیفرنیــا 
على  رهبــرى 
میرى  حاجــى 
پروفســور  یک 
یک ایرانى،

دوربین بدون لنز روى تراشه رایانه اى
میلیمتر ساخته اند که با اســتفاده از الگ

عکس مى گیرد.
این تراشه شــبیه یک دوربین هوشــ
سیگنال هاى نور را به تصاویر تبدیل مى
نور به تصویر در تراشه درست مانند لنز

مىشود.
به طور معمو
نیازمند لنزه
شــکل دقیق
خاصى اســت
اصوالً خمیدگــ
ورودى را خم مى کن
یا حســگر تصویر
دیجیتال) مى تاباند
اما محققان مؤسســ
اکنون دوربینــى طراح

ساخت دوربین بدون

چگونه در اندروید
 اعالن هاى ازدست رفته را مشاهده کنیم؟

طبق تازه ترین گزارش هایى که در مورد گوشــى 
هوشــمند ال جى V30 منتشر شــده، ظاهراً این 
اسمارتفون در جریان نمایشگاه IFA 2017 معرفى 
مى شود و از نظر حافظه داخلى شامل سه آپشن با 

ظرفیت مختلف است.
طبق تازه ترین گزارش هاى به دست آمده، ظاهراً 
این اسمارتفون در ماه سپتامبر امسال و در جریان 
نمایشــگاه IFA 2017 رونمایى مى شود. علیرغم 
اینکه اطالعات زیادى در مورد مشــخصات فنى 
و سخت افزارى دستگاه به دســت نیامده، برخى 
منابع عقیده دارند که ال جى این گوشــى را از نظر 
حافظه داخلى در سه نســخه مختلف روانه بازار 
خواهد کرد که احتمــاًال از حافظه هاى 32، 64 و 
128 گیگابایتــى بهره مى بــرد. ضمناً پیش بینى 
مى کنیم این اسمارتفون مانند نسخه هاى پیشین 
خود از اتصال حافظــه جانبى و رم مایکرو اس دى 

(Micro SD) هم پشتیبانى به عمل آورد.
در این میان صحبت هایى در مورد احتمال تجهیز 
این گوشى به تراشه اسنپدراگون 836 کوالکام هم 
به میان آمده اســت که در اصل نسخه ارتقا یافته 
همان تراشه اسنپدراگون 835 محسوب مى شود 
که فرکانس کارى هســته هاى پردازشــگر آن 
اورکالك شده اند. همچنین این تراشه احتمال در 
فبلت گلکسى نوت 8 سامسونگ هم به  کار گرفته 
مى شود. همچنین تجهیز دستگاه به نمایشگرى 
بدون حاشیه هم از دیگر مسائلى است که به احتمال 

زیاد در ال جى V30 شاهد آن هستیم. 

GOM Audio – Music, Sync عنــوان یکى از 

پر کیفیت ترین پلیر هاى اندرویدى در زمینه اجراى
 فایل هاى صوتى مى باشــد که به صورت رایگان 
منتشر شده اســت. فناورى به کار رفته شده در این 
نرم افزار یک تجربه بى نظیــر را در هنگام اجراى 
موزیک و موسیقى براى کاربران به ارمغان مى آورد. 
از مهمترین قابلیت هاى این پلیر مى توان به مشاهده 
متن موسیقى هاى در حال پخش اشــاره کرد؛ به 
صورتى که در هنگام پخش فایل هاى صوتى، پلیر 
به صورت خودکار به سرورهاى قدرتمند خود متصل

 مى شود و متن تمامى فایل ها را از آرشیو گسترده خود 
به صورت همزمان با خواننده به نمایش مى گذارد. 
براى همگام سازى لیست اشعار و همچنین لیست 
پخش اختصاصى خود نیز تنها کافى است یک حساب 
کاربرى در برنامه ایجاد کنید تا در هر زمان و مکانى 
با ورود به حساب خود بتوانید به لیست اختصاصیتان 

دسترسى داشته باشید. 

ال جى V30 در 3 نسخه و 
 IFA 2017 در نمایشگاه

معرفى مى شود

اپلیکیشن پخش با کیفیت 
فایل هاى صوتى
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ساسان اکبرزاده

«همکارى در مدیریت مصرف آب، مى تواند ما را از تنش آبى در تابســتان سال 
جارى در اســتان اصفهان عبور دهد و این پیام مدیریت مصرف شــرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان به همه شهروندان و مشترکین است.»
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان که به مناسبت هفته صرفه جویى 
آب (1 تا 7 تیر) در جمع بیش از 70 خبرنگار و عکاس حاضر شده بود با بیان این 
مطلب گفت: در 93 شهر استان اصفهان که جمعیتى افزون بر چهار میلیون نفر را 
در خود جاى داده و تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان است اگر به طور 
استاندارد براى هر نفر در شبانه روز 150 لیتر مصرف آب در نظر بگیریم و هر نفر 
1/5 لیتر مصرف خود را کاهش دهد جمعًا در شبانه روز 6 میلیون لیتر مصرف آب 
در استان کاهش مى یابد که این میزان مى تواند تأمین آب را براى 40 هزار نفر 
امکانپذیر سازد. بنابراین همکارى همه مشترکین و شهروندان درمدیریت مصرف 

آب در تابستان سال جارى، مى تواند ما را از تنش هاى آبى، به خوبى عبور دهد.

صرفه جویى؛ همیشه
هاشم امینى اظهار داشــت: با توجه به اینکه اســتان اصفهان در اقلیم خشک و 
نیمه خشک قرار دارد و مردم در بخش هاى مختلف نیز تنش آبى را حس کرده و 
مى کنند به نظر مى رسد صرفه جویى در مصرف آب فقط نباید منحصر به هفته 
صرفه جویى در مصرف آب باشد و در این راســتا، شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در حوزه آب شرب معتقد است در مقاطع مختلف مصرف بهینه آب باید 

مدنظر قرار گیرد.
وى با بیان این که ما ده سال است خشکسالى را تجربه کرده ایم و شاهد کاهش 
بارش نسبت به دیگر اســتان ها هستیم، اظهار داشــت: ما در استان اصفهان، 
محدودیت تأسیسات در زمینه آب شــرب هم داریم و مسئوالن استان، مردم و 
مشترکین و رسانه ها به موضوع بحران یا تنش آبى واقف هستند و این امر براى 

آنها ملموس و محسوس است.

پوشش 85 درصد تأمین آب استان توسط یک تصفیه خانه
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تصریح کرد: 85 درصد تأمین 
آب امروز در 93 شهر استان، از طریق تصفیه خانه بزرگ اصفهان و 15 درصد از 
چاه ها، قنوات و چشمه ها تأمین مى شود. این در حالى است که از سال 89 تا سال 
95، بیش از 500 هزار واحد به آمار مصرف کنندگان آب شرب اضافه شده است و 

از 1/5 میلیون واحد به دو میلیون واحد یا آحاد رسید.
وى ادامه داد: در چند سال گذشــته به جهت کاهش بارش و از دست دادن منابع 
آبى، خشک شدن و کاهش ظرفیت 124 چاه و اینکه هیچ منبع جدید آب شربى 
در 56 شهر و 300 روستاى تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اضافه نشده است، ما با مدیریت توزیع و فناورى هاى روز توانستیم کمبود آب را 
جبران کنیم و وظیفه داریم با استفاده از ظرفیت هاى استان در قالب بهره گیرى از 
فناورى هاى روز، فرهنگى و بهره بردارى، کمبود آب تا زمان ایجاد منابع جدید که 

سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ است را مدیریت کنیم.

میزان آب هاى از دست رفته
امینى مى گوید: ما 5400 لیتر بر ثانیه در حوزه آب شــرب را از دســت دادیم 
در حالى که 500 هزار واحد مصرف کننده نیز اضافه شــده اســت، بنابراین 
باید تالش کنیم تا بــا مدیریت مصــرف و توزیع، کمبــود آب را جبران 
نماییم که در این راســتا رســانه ها به عنــوان پل ارتباطــى مردم و 
دســتگاه هاى اجرایى به خصوص شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به عنوان ظرفیت فرهنگــى در حوزه اجتماعى مى 
توانند به ما کمک کنند و نقشــى پررنگ داشــته 

باشند.

الگو گرفتن از ژاپنى ها
وى چهار بخــش و محور، اقدامــات فنى و مهندســى، تعرفــه اى، قانونى و 
اقدامات فرهنگى را از راهکارهاى هدف گذارى شده برشمرد و افزود: اگر اقدامات 
و فعالیت هاى فنى و مهندسى انجام نمى شد امروز شرایط بسیار سخت ترى را 
در تابستان داشتیم. البته در چهار سال گذشته سامانه تله مترى را در شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان راه اندازى کردیم تا برخى مشکالت برطرف شود. از 
سوى دیگر سامانه مدیریت یونیک یا فشار که الگو گرفته از شهر توکیو ژاپن بود 
را در یک کار خاص و خالقانه مورد اســتفاده قرار دادیم تا بتوانیم آب شهرها و 
روستاها را تأمین کنیم. وى اصالح شبکه و انشعابات آب را از دیگر فعالیت هاى 
جدى شرکت آب و فاضالب دانست و گفت: در سال 95، از 245 کیلومتر توسعه 
شبکه، 76 کیلومتر اصالح شبکه هاى فرسوده انجام شد و براى اولین بار در کشور 
اکیپ نشت یابى متشکل از سه اکیپ از همکاران در نقاطى که نیاز به نشت یابى 
بود وظیفه خود را انجام دادند و در چند سال گذشته بیش از 700 لیتر بر ثانیه آب 

که مى توانست به هدر رود را به چرخه توزیع باز گرداندیم.

چند اقدام مهم
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اظهار داشت: اجراى خطوط 
توزیع و انتقال شــهر اصفهان در قالب پروژه خط انتقال خیابان شــهید فهمیده 
از خمینى شــهر تا پارك قلمستان ظرف دو ســال با اعتبار 16/7 میلیارد تومان 
انجام شــد که از اقدامات بخش فنى و مهندسى بود. همچنین از سال 86 تا 95 ،
میزان آب بدون درآمد شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان از 31 درصد به 
17 درصد کاهش یافت و شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در کاهش 
آب بدون درآمد رتبه اول را در کشــور به خود اختصاص داد و سرانه مصرف آب 
نیز در شبانه روز از 189 لیتر در ســال 86 ، به 151 لیتر در شبانه روز در سال 95 

رسید.
امینى اقدامات تعرفه اى، قانونى و فرهنگى را از دیگر راهکارها برشمرد و افزود: 
فعالیت هاى بسیار خوبى در زمینه هاى تعرفه اى، قانونى و فرهنگى در شرکت آب 
و فاضالب تاکنون انجام شده است که کشف، جمع آورى و تعیین تکلیف انشعابات 
غیرمجاز، برخورد با انشعابات پرمصرف، جمع آورى پمپ هاى غیرمجاز و ... از آن 
جمله اســت. البته ما با نصب پمپ مخالف نیستیم ولى مخالف نصب پمپ هاى 
غیرمجاز و غیراستاندارد هستیم و امسال برنامه جدى براى برخورد با مشترکینى 

که اصول را رعایت نمى کنند داریم تا حقوق مردم تضییع نشود.
وى با تأکید بر اقدامات فرهنگى در مدیریت مصــرف آب گفت: ما باید مردم را 
مجاب کنیم که اگر بخواهیــم از منابع محدود آب مراقبــت و مواظبت کنیم تا 
نسل هاى آینده آرامش داشته باشند باید مصرف آب را مدیریت کنیم و اقدامات 
فرهنگى انجام دهیم و اگر تک تک آحاد جامعــه، نقش خود را در مصرف بهینه 
آب و مدیریت آن، ایفا کنند مى توان گفت 50 درصد راه در حوزه مدیریت مصرف 

آب طى شده است.
امینى پخش برنامه هاى رادیو و تلویزیونى در طول سال در زمینه مدیریت مصرف 
آب را از برنامه هاى فرهنگى مدیریت مصرف آب و اســتمرار آن در سال جارى 

برشمرد.

تأسیس خانه فرهنگ آب
وى از تشــکیل اولین خانه فرهنگ آب از سوى شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در کشور خبر داد و افزود: ما براى اولین بار خانه فرهنگ آب را در خیابان 
فردوسى اصفهان براى سنین مختلف ایجاد کردیم که در تمامى فصول سال به 

طور جدى فعالیت مى کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مى گوید: در هفته صرفه جویى 

آب در تابستان سال جارى ما برنامه هایى را تدارك دیده ایم.
امینى افزود: بسته پیشنهادى در هفته صرفه جویى مصرف آب براى گذر از مشکل 

آب، اعزام اکیپ هــاى مروجین مصرف بهینه آب در ادارات، جامعه، مســاجد و
پارك ها، جمع آورى پمپ هاى غیرمجاز و ... در هفته صرفه جویى در مصرف آب 

در استان اصفهان به اجرا در مى آید.

رابطه دماى هوا و مصرف آب
وى گفت: مردم نقش 50 درصدى در حوزه مدیریت مصرف آب دارند به گونه اى 
که اگر دماى هوا کمتر از 33 درجه سانتیگراد باشد ما مشکل تأمین آب نخواهیم 
داشت اما اگر دماى هوا به 35 درجه برســد، 16 درصد، دما بین 35 تا 37 درجه 
سانتیگراد باشد 20 درصد، 37 تا 39 درجه سانتیگراد باشد 25 درصد و 39 تا 42 
درجه سانتیگراد دماى هوا باشــد نزدیک 30 درصد افزایش مصرف آب خواهیم 
داشت این در حالى است که 5400 لیتر بر ثانیه ظرفیت آب را هم از دست مى دهیم 

و باید تا راه اندازى سامانه دوم آب، این شرایط سخت را مدیریت کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ساعت 16 تا 21 را پیک مصرف 
آب اعالم کرد و گفت: در این ساعات مصرف آب افزایش مى یابد که باید مصرف 

آب مدیریت شود.

بازسازى فاضالب به شیوه جهانى
امینى با تشــکر از همکارى شــرکت فوالد مبارکه در اجراى شبکه هاى آب و 
فاضالب و تصفیه خانه ها گفت: ما در سال گذشته، 153 میلیارد تومان قرارداد بیع 
متقابل براى احداث شبکه هاى فاضالب برخوار، نجف آباد و ... داشتیم همچنین 
بازسازى شــبکه فاضالب اصفهان را با بهره گیرى از ظرفیت فاینانس با 177 
میلیارد تومان شــروع کردیم و از روش هاى جهانى در بازسازى شبکه فاضالب 
اصفهان استفاده مى کنیم که 25 کیلومتر از 360 کیلومتر بازسازى به روش حفر 

بدون ترانشه انجام مى شود.

پروژه هاى آبفا در استان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اظهار داشت: در سال 96 نیز 
ما بهره بردارى از پروژه هاى فاضالب محله هاى حاشیه شهر را که 54 کیلومتر 
است با اعتبار 28 میلیارد تومان انجام دادیم. همچنین آبرسانى به شهر دهاقان با 
41 کیلومتر خط انتقال با 20 میلیارد تومان را در سال جارى به پایان خواهیم رساند. 
این در حالى است که کل پروژه هاى شرکت آب و فاضالب، استان را به کارگاهى 

بزرگ مبدل ساخته است.
امینى آبرســانى به کل شــهر گلپایگان را با ده میلیارد تومان کــه به زودى به 
بهره بردارى مى رسد، آغاز آبرســانى به منطقه مورچه خورت با اعتبار 20 میلیارد 
تومان، آغاز عملیات اجرایى فاضالب شــهر کوشک با اعتبار 15 میلیون تومان، 
آغاز عملیات اجرایى فاضالب شــهرهاى دیزیچه و زیباشهر با اعتبار 96 میلیارد 
تومان و آغاز عملیات اجرایى شبکه فاضالب کهریزســنگ با اعتبار 15 میلیارد 
تومان را از دیگر اقدامات انجام شــده و در حال انجام شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان خواند.  وى خاطرنشان کرد: از سال 77 تا 92، هفتاد و دوکیلومتر 
لوله گذارى شبکه در نجف آباد انجام شده بود که با یک اقدام جهادى و با استفاده 
از تبصره 3 و کمک شورا، از سال 92 تا سال گذشــته، 180 کیلومتر لوله گذارى 

انجام شد. 

 مشارکت بخش خصوصى
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ادامه افزود: شــرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان از ســال 88 تا 92، حدود 27/4 میلیارد تومان 
سرمایه گذارى بخش خصوصى و مشارکت مردم را جذب کرد که این میزان در 

یک اقدام پسندیده از سال 92 تا 95، به 676 میلیارد تومان رسید. 
امینى خاطرنشان کرد: از 23 تصفیه خانه کشــور که در قالب پروژه هاى اقتصاد 
مقاومتى بود دو تصفیه خانه پروژه اقتصاد مقاومتى در استان باید اجرایى مى شد که 
تصفیه خانه سده ورنامخواست افتتاح شد و شبکه فاضالب شهر خوانسار نیز در 

اواخر مرداد و در دولت یازدهم به پایان خواهد رسید. 
در پایان این نشست صمیمانه مدیر عامل و معاونین شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان به سئواالت متعدد خبرنگاران پاسخ گفتند. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تشریح کرد

چگـونه از تنش آبـى در تابستـان عبور کنیـم؟

معاون بهره بردارى شرکت آبفا استان اصفهان گفت: امسال مجلس 
شوراى اسالمى مجوز قطع کردن آب مشترکین پر مصرف را داده است 

و آب مشترکینى که اخطار دریافت مى کنند، قطع مى شود. 
به گزارش ایسنا، غالمى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سرانه مصرف 
آب در اصفهان از 186 لیتر به 151 لیتر کاهش یافته است، البته این رقم 

در کشور 165 لیتر و استاندارد تعریف شده در کشور نیز 130 لیتر است. 
وى افزود: 85 درصد مشترکین بر اساس الگوى مصرف حرکت مى کنند، 
13 درصد نیز بین 20 الى 40 درصد بیش از الگوى مصرف و یک درصد نیز 

40 درصد بیش از الگوى مصرف، آب استفاده مى کنند. 
معاون بهره بــردارى شــرکت آبفا اســتان اصفهان تصریــح کرد: در 
سال هاى گذشته براى قطع کردن آب مشــترکین پر مصرف با مشکل 
روبه رو بودیم و تنها دو سه ساعت در روز آب مشترکین قطع مى شد، اما 
خوشبختانه مجلس شوراى اسالمى امسال این مجوز را به ما داده است و 

آب مشترکینى که اخطار دریافت مى کنند، قطع مى شود. 

یک درصد مشترکین بیش از الگو آب مصرف مى کنند  
همچنین معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: 
حدود 78 درصد مصرف آب اصفهان مربوط به اماکن مسکونى و 22 درصد 

متعلق به اماکن غیر مسکونى است. 
رضا رضایى با بیان اینکه اماکن غیر مسکونى شامل بیمارستان ها، باغات، 
اســتخرها و ادارات دولتى مى شود، اظهار داشت: متأســفانه تعدادى از 
مشترکین عالوه بر انشــعابات مجازى که دارند به صورت غیر مجاز هم 

آب استفاده مى کنند. 
وى با بیان اینکه هر ســال 27 تا 40 هزار انشعاب جدید واگذار مى کنیم، 
افزود: مجوز افزایش 5 درصدى مصرف را داریم، اما در سال هاى 93 و 94 
حدود 0/08درصد کاهش مصرف داشــتیم و در سال 95 به دلیل گرماى 

شدید 3 درصد افزایش مصرف داشتیم. 

شبکه فاضالب میدان امام(ره) اصالح مى شود  
 در ادامه معاون مهندسى و توسعه شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: 
در جهت نوسازى  بازسازى تأسیسات فرســوده فاضالب میدان امام(ره) 

شناسایى محالت انجام شده است. 
حکمتیان اظهار داشت: براى اجراى این پروژه نیاز به آزاد سازى خانه ها 
و مسیرهایى است که این امر داراى پروسه حقوقى است و باید توافقاتى 

حاصل شود تا بتوانیم شبکه جدید فاضالب ایجاد کنیم. 
وى تصریح کرد: در این راستا تفاهمنامه اى را با سازمان میراث فرهنگى 
خواهیم داشت و شبکه فاضالب اطراف بافت هاى تاریخى با استفاده از 
مصالح با کیفیت و تکنولوژى روز دنیا به صورت بالعوض و حتى داخل 

مسجد جامع و میدان امام (ره) اصالح خواهد شد.

قطع آب مشترکین پرمصرف


