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فروش صنایع دستى 
در اصفهان

 به صورت چمدانى

بازداشت 11 حفار 
غیر مجاز در یک روز!

اصفهان؛ 
متهم به توسعه 
کــشت برنج 

تولید انبوه تیبا برقى
 به زودى آغاز مى شود

اینجا تهران است؛ 
فروشگاه بزرگ ترکیه!
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بهترین اسباب بازى 
شیرخواران کدام است؟

جزئیات 2 طرح ویژه اشتغالزایى 
فنى و حرفه اى

غبارروبى مضجع مطهر حضرت امام رضا (ع) با حضور رهبر انقالبغبارروبى مضجع مطهر حضرت امام رضا (ع) با حضور رهبر انقالب
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جهان نما

زمان آن 
رسیده که 
سیاست در 
خدمت اقتصاد 
باشد

2

رئیس اتاق بازرگانى،صنایع، معادن و 
کشاورزى ایران با بیان اینکه زمان آن 

رسیده است که سیاست در خدمت 
اقتصاد باشد، گفت: کمک به بهبود 
فضاى سیاسى و فراهم کردن بستر 

تعامالت و مناسبات به 
توسعه اقتصادى کشور 

کمک مى کند.

در فضاي سیاسی کشور سعی کردم مشی سیاسی 
گذشته خود را حفظ کنم. خب! طبیعی هم 

است که در مجلس بیشتر در معرض 
دید بودم. من االن وقتی با مسئولین 
تماس می گیرم، منشی گوشی را بر 

می دارد و می پرسد شما؟ 
می گویم باهنر هستم. 

می پرسد از کجا؟  ...

2

دوران 
چهره هاي 
کاریزماتیک 
در حال 
تمام شدن 
است

155

شایعات متعددى در مورد سیاوش یزدانى مدافع 
جدید تیم فوتبال سپاهان وجود دارد و برخى اخبار 
حاکى از آن است که شاید وى از جمع زردپوشان 

جدا شود.  
سیاوش یزدانى یکى از خریدهاى سپاهان براى 

تقویت خط دفاعى این تیم بود اما در چند روز 
اخیر شایعاتى در خصوص جدایى این بازیکن از 

سپاهان مطرح شده است. از اصفهان خبر مى رسد 
که یزدانى با کرانچار در مورد برخى از مسائل فنى 

اختالف پیدا کرده و قصد جدایى دارد.

به جاى آیفون 7 پالس
 «شیائومى مى میکس» بخرید!

شایعات در مورد 
سیاوش یزدانى

تصمیم گیرى جلسه تخلفات محتوایى در پى بازتاب خنده گوینده خبر شبکه اصفهان حین پخش زنده

کالهبردارى از دانشجویان ایرا نى با وعده تحصیل در آمریکا حوادث

 مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان تشریح کرد

 «شی
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جدال آلمانى هاى شهرجدال آلمانى هاى شهر
 با لوکس ترین خودروى پالك ملى با لوکس ترین خودروى پالك ملى
تخصصى ترین مشاوره خرید خودرو

تخصصى ترین مرکز اطالعات فنى
و آپشن هاى بنز، بى ام و ، پورشه، تویوتا، هیونداى،کیا

مشاوره سرمایه گذارى  و بهره بردارى با خرید
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رئیس پژوهشکده شوراى نگهبان روند بررسى موضوع 
«رجل سیاسى» در شوراى نگهبان را تشریح کرد.

ســیامک ره پیک در گفتگو با ایسنا، با اشــاره به اینکه 
«رجل سیاسى» یکى از شــرایط انتخاب شوندگان در 
هنگام ثبت نام انتخابات ریاست جمهورى است، تصریح 
کرد: در شوراى نگهبان این شــرایط مورد بررسى قرار 

گرفت و در سال 92 یک آیین نامه داخلى تهیه شد.
وى ادامه داد: بعد از ابالغ سیاست هاى کلى انتخابات بنا 
بر این شد این شرایط از جمله «رجل سیاسى» تنظیم و 
اعالم شود. در پژوهشکده شــوراى نگهبان مطالعاتى 
صورت گرفت، گزارشى تهیه شــد به صحن شورا هم 

اعالم شد؛ البته شوراى نگهبان آن آیین نامه قبلى را هم 
مجدداً  بررسى کرد، منتها از نظر زمانى، زمان بررسى ها 
به نحوى بود که مقارن با انتخابات ریاســت جمهورى

 شد.
معــاون اجرایــى و امور انتخابــات شــوراى نگهبان 
خاطرنشان کرد: وقتى این موضوع به پژوهشکده ارجاع 
شد، پژوهشــکده مطالعاتى را انجام داد و گزارشاتى هم 
تهیه شــد که اینها در کنار آن آیین نامه قبلى در جلسه
شوراى نگهبان مطرح شد، ولى با توجه به شرایط وقت 
و زمان انتخابات، این جمع بندى تــا قبل انتخابات 96 

انجام نشد.

رئیس اتاق بازرگانى،صنایع، معادن و کشــاورزى ایران با 
بیان اینکه زمان آن رسیده اســت که سیاست در خدمت 
اقتصاد باشد، گفت: کمک به بهبود فضاى سیاسى و فراهم 
کردن بستر تعامالت و مناسبات به توسعه اقتصادى کشور 
کمک مى کند.به گزارش ایرنا، «غالمحســین شافعى» 
دیروز در جلسه ســالیانه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى 
ایران در محل این اتاق افزود: با رهنمودهاى رهبر معظم 
انقالب، رئیس جمهورى و اجماع نمایندگان برجام به ثمر 

رسید و اقتصاد را از سقوط نجات داد.
وى افزود: البته به گفته وزیر امــور خارجه این توافق فتح 
الفتوح نیســت و با بهره بردارى از فرصــت ها مى توان 

عملکرد بهترى داشت که نبود برنامه، نبود تصمیم گیرى 
متمرکز و تعدد برنامه بهره ورى، این فرصت را ســخت 
کرده اســت. شــافعى گفت: اجراى بهتر سیاست هاى 
توسعه اى کشور و حل مســائل اقتصادى و گشودن راه 

توسعه به یگانگى فکرى تیم اقتصادى وابسته است.
رئیس اتاق بازرگانى ایران درباره خواسته دیگر اعضاى این 
اتاق از رئیس جمهورى گفت: نخستین خواسته ما از دولت 
این است که به منظور کنترل هزینه جارى و هدفمند کردن 
هزینه ها، از اعمال سیاست هاى عوام پسندانه و طرح هاى 
ضربتى و طرح هایى که نظرات کارشناســان را دریافت 

نکردند، اجتناب کند.

روند بررسى «رجل سیاسى» 
در شوراى نگهبان

زمان آن رسیده که سیاست 
در خدمت اقتصاد باشد

توئیتر

وزیر اطالعات دوران اصالحات با رد شــایعات درباره هرگونــه گزارش برضد وزیر 
اطالعات دولت یازدهم گفت: معتقدم سید محمود علوى از هر گزینه دیگرى براى 

احراز پست وزارت اطالعات در کابینه دولت دوازدهم بهتر و شایسته تر است.
حجت االسالم والمسلمین على یونســى در گفتگو با ایرنا با بیان این مطلب افزود: 
کسانى که این اخبار و گزارش هاى را منتشر مى کنند، خیر من و صالح آقاى علوى 

را نمى خواهند. 
دســتیار ویژه رئیس جمهورى در امور اقوام و اقلیت هاى دینى و مذهبى بیان کرد: 
روز جمعه که این اخبار را در برخى رســانه ها دیدم، خیلى آن را جدى نگرفتم، زیرا 

این اخبار آنقدر موهوم، ســبک و ناشــیانه تنظیم شــده بود که فکر مى کردم نیاز 
به تکذیب نباشد اما حاال که این شایعات گســترش پیدا کرده است، آن را به شدت 

تکذیب مى کنم. 
حجت االسالم والمسلمین یونسى اظهار داشت: اعتقاد من، نظر کارشناسى و سیاسى 
من این است که ابقاى آقاى علوى در وزارت اطالعات از هر گزینه دیگرى بهتر است.
دســتیار ویژه رئیس جمهورى در امور اقــوام و اقلیت هاى دینــى و مذهبى افزود: 
اتفاقًا وقتــى معاون اول رئیــس جمهورى نیــز از من نظر خواهى کــرد، هم نظر 
خــودم و هم نظر کســانى کــه با آنها مشــورت کــردم را بــا وى بیــان کردم
 و تأکیــد کــردم کــه هم نظر شــخصى مــن و هــم نظــر آن کارشناســان و
 مشاوران این است که مصلحت در ابقاى آقاى علوى در پست وزارت اطالعات است. 
حجت االسالم والمسلمین یونسى گفت: این نوع شیطنت ها در چهار سال قبل هم 
زیاد صورت گرفت و برخى تالش زیادى کردند تا بین مــن، رفقا و همفکران من، 

سوءتفاهم ایجاد کنند. 
وى خاطر نشان کرد: بعضى افراد که خود را همان زمان هم در جایگاه وزارت اطالعات 
مى دانستند، هنوز هم از دلشان در نیامده است و فکر مى کنند که من باعث شده ام 
آنها به وزارت اطالعات ن رسند. دستیار ویژه رئیس جمهورى در امور اقوام و اقلیت هاى 
دینى و مذهبى افــزود: آن زمان هم در مورد آن اشــخاصى که خیــال مى کردند 

مى خواهند وزیر اطالعات بشوند، من چیزى نگفتم.

نشریه «فارین پالیسى» در گزارش اصلى خود به نقل از 
منابع آگاه و نزدیک به وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید 
گزارش داده که «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى آمریکا 
به شدت از تأیید پایبندى ایران به برجام از سوى «رکس 

تیلرسون» وزیر امور خارجه دولتش ناراضى است. 
به گزارش آفتاب نیوز؛ این نشریه مى نویسد: پس از این 
نارضایتى او بیش از پیش به مشاوران مورد اعتمادش در 
کاخ سفید نزدیک خواهد شد. منابع آگاه گزارش داده اند 
که پس از دیدار جنجالى هفته گذشته تیلرسون با ترامپ، 
رئیس جمهورى آمریکا امیدوار بود تا او مدارکى دال بر 
نقض برجام از سوى ایران ارائه دهد اما تیلرسون چنین 
کارى نکرد. در نتیجه، ترامپ با تشکیل تیمى در درون 
کاخ سفید آنان را مسئول ارزیابى و بررسى پایبندى ایران 
به برجام براى ســومین گزارش در 90 روز آینده کرده 
اســت. این موضوع نشــان مى دهد که آنچه ترامپ از 
وزارت خارجه آمریکا درباره ایران مى خواسته انجام نشده 
است: اعالم این موضوع که تهران برخالف تعهدات خود 

در برجام عمل کرده است. 
این نشریه در ادامه به نقل از منبعى نزدیک به کاخ سفید 
اشــاره مى کند که ترامپ پیش از ارائه دومین گزارش از 
تیلرسون خواسته بود که علیه ایران مدارکى را ارائه کند. 
این منبع اشاره کرده است که ترامپ روز سه شنبه گذشته 
انتصاب هاى جدیدى را در میان کارکنان کاخ سفید براى 
تیم بررسى برجام و پایبندى ایران به آن انجام داده است 
تا در سومین بررسى در 90 روز آینده آن نتیجه اى اعالم 

شود که مدنظر و دلخواه او است. 
فارین پالیسى در ادامه اشــاره مى کند که سه منبع آگاه 
اشاره کرده اند که ترامپ مستقیمًا از این اعضاى تعیین 
شده گزارش مى گیرد. همه این فرآیند نشان دهنده راهى 
براى دور زدن تیلرسون وزیر خارجه در موضوع برجام و 

ایران است. 
این نشریه اشاره مى کند که منبع دوم گفته است ترامپ 
قاطعانه مى خواهد در ســومین گزارش در 90 روز بعدى 
کارى کند که برجام قابل اجرا نباشد. یکى از منابع گفته 
است که از دید ترامپ، تیلرسون متهم به عدم موفقیت 

در ارائه شواهد الزم مبنى بر نقض برجام از سوى ایران 
شده است. 

فارین پالیســى اشــاره مى کند که اصطکاك در روابط 
کاخ ســفید و وزارت خارجه در مورد چگونگى رسیدگى 
به توافق هســته اى از ماه ها پیش در جریان بوده است. 
دیدار میان ترامپ و تیلرســون که اخیراً صورت گرفت 
به یک «بحران» تبدیل شد و جلسه جنجالى بوده است. 
سومین منبع گفته است که «استیو بانون»، استراتژیست 
ارشد کاخ سفید و «سباســتین گورگا»، معاون دستیار 
رئیــس جمهورى در این جلســه با صــداى بلند فریاد 
زده اند و از تیلرسون خواسته اند تا به امنیت ملى و منافع 

ملى آمریکا توجه کنــد و گفته اند چرا مجــوز پایبندى 
ایران به برجام را صادر کرده است که تیلرسون سکوت 
کــرده و قــادر بــه پاســخگویى نبــوده اســت. 
در این جلســه ترامپ نیز از تیلرســون پاسخ خواسته و 
او را مؤاخذه کرده و پاســخ هاى تیلرسون او را عصبانى 

کرده است. 
تقریبًا اکثر افراد در آن جلسه با وزیر امور خارجه آمریکا 
مخالف بودند. این نشریه اشاره مى کند شدت ناخرسندى 
ترامپ از تیلرسون به حدى است که او دیگر در موضوع 
ایران به وى اعتمادى ندارد و ترجیح مى دهد به کارکنان 
کاخ سفید که مورد اعتمادش هستند تکیه کند.  عالوه بر 

تیلرسون، سه تن دیگر یعنى «جیمز متیس» وزیر دفاع، 
و «اچ ار مک مستر» مشاور ارشــد امنیت ملى و ژنرال 
«نجوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترك ارتش آمریکا نیز 

از برجام دفاع کرده اند. 
یک منبع دیگر در وزارت خارجــه در بخش پایانى این 
گزارش مى گوید که تیلرسون تالش مى کند تا در برابر 
مخالفان برجام از جمله «پمپئو» رئیس تازه سیا مقاومت 
کند و از برجام دفاع کند او اما مى افزاید: «او تا چه زمانى 
مى تواند این کار را انجام دهد و برجــام را نجات دهد؟ 
واقعیت آن است که کاخ سفید به وزارت خارجه به دیده 

یک باتالق مى نگرد.»

مدتى بود که شــایعه انصراف حجت االسالم 
والمسلمین على رضایى از امامت جمعه مرکز 
بیرجند و رفتــن وى از اســتان، در فضاهاى 
مجازى و واقعــى قوت گرفت و هــر روز بر 
حرف و حدیث هــا در ایــن زمینــه افزوده

مى شد تا اینکه جمعه گذشته امام جمعه موقت 
بیرجند در جمع نمازگــزاران از رفتن وى خبر 

داد. 
حجت االسالم والمسلمین على تابعى گفت: 
دکتر رضایى جمعه هفته جارى براى آخرین 
بار در بیرجند خطبه هاى نماز جمعه را خواهد 

خواند.
روز شنبه رئیس شــوراى سیاستگذارى ائمه 
جمعه اســتان با بیان اینکه بحث رفتن امام 
جمعه بیرجند از استان از قبل مطرح بود، گفت: 
حجت االسالم والمســلمین رضایى به طور 
رسمى استعفاى خود را از امامت جمعه مرکز 

استان  اعالم کرده است.
همچنین زنگویــى رئیس ســتاد نماز جمعه 
بیرجند نیز در این زمینه بیان کرد : هنوز یکسال 
و نیم دیگر از حکم امامت جمعه حجت االسالم 
والمســلمین رضایى باقى مانده است اما وى 
با میل خود از امامت جمعــه بیرجند انصراف 

داده است.
رئیس ســتاد نماز جمعه بیرجنــد در ادامه در 
مورد زمینه فعالیت حجت االسالم والمسلمین 
رضایى یادآور شد: خبر موثقى در مورد زمینه 
فعالیت وى ندارم اما به احتمال زیاد ایشان در 
آخرین خطبه خود همه چیز را در مورد رفتنش 

 خواهد گفت.
این، دومین اســتعفاى ائمه جمعه در چند روز 

گذشته است. 
اواخر هفته گذشته بود که اعالم شد امام جمعه 
کرمان هم به دلیل آنچه اصالح طلبان آن را 
نزدیکى وى به خاندان هاشمى تلقى کردند از 

سمت خود استعفا کرد.

پایگاه اطالع رســانى خبرآنالین گفتگــوى مفصلى با 
محمدرضا باهنر نایب رئیس ســابق مجلس انجام داده 
که دیروز منتشر شد. باهنر در این گفتگو از جمله به آینده 
خودش و جناح اصولگــرا پرداخته اســت. این بخش از 
گفتگوى «البى من» سابق مجلس با خبرآنالین را بخوانید:

از وقتی که از مجلــس رفتید دیگر ما 
آقاي باهنر «البی  مــن» را ندیدیم. 
در حال حاضر کجــا از این ظرفیت 
البی گریتان که خیلی هم قدرت داشت،  

استفاده می کنید؟ 
در فضاي سیاسی کشور سعی کردم مشی سیاسی گذشته 
خود را حفظ کنم. خب! طبیعی هم اســت که در مجلس 
بیشــتر در معرض دید بودم. من االن وقتی با مســئولین 

تماس می گیرم، منشی گوشی را بر می دارد و می پرسد شما؟ 
می گویم باهنر هستم. می پرسد از کجا؟ من هم می گویم 
از منزل!(خنده) االن جایی نداریم دیگر! اما در هر صورت 
فعالیت هایم سرجایش است و کارهایمان را انجام می دهیم.
دیدارتان با مسئولین کمتر شده است 
اما با دوستانتان در جریان اصولگرایی 

که ارتباط دارید؟
بله. با دوستان هستیم و ارتباط هم داریم. اما سعی می کنم 
بیشتر در مواردي که الزم اســت ظهور و بروز رسانه اي 

داشته باشد.
االن لیدري جریان اصولگرایی دست 

چه کسی است؟
دست خداوند متعال! (خنده)

باالخره در جریــان اصولگرایی یک 
محوریتی که بقیه دوســتان اصولگرا 
از آن محوریت تبعیت و حرف شنوي 

داشته باشند، وجود دارد یا نه؟
االن،  نه! آنطور که لیدري اصولگرایان متمرکز در یک نفر 
باشد، اینگونه نیست. جریان اصولگرایی طیف وسیعی است 
از افرادي که مقداري تندمزاج هستند تا آدم هایی که یک 
مقدار نرم تر برخورد می کنند. اینها معموًال در بزنگاه هایی 
مانند انتخابات تالش می کنند جمع شوند و حرف واحدي 
را بیان کنند. اما در شرایط غیر انتخاباتی و شرایط طبیعی 

دنبال آن شخصیتی که باشد و حرف آخر را بزند، نیستند.
فکر می کنید می توان آقاي الریجانی را 
در این جایگاه قرار داد یا اینکه با توجه 

به صحبت هایی که پیرامون آقاي ناطق 
نوري به وجود آمده است،  می  توانیم 
آقاي ناطق را به عنوان لیدر اصولگراها 

در آینده درنظر بگیریم؟
هر کدام از این افرادي که اســم می برید یا حتی از اسامی 
دیگري هم می شود نام برد. این افراد گرایش هایی به یک 
بخش از این طیف اصولگرایی دارند. بخشی از این طیف این 
افراد را قبول دارند و بخشی هم ممکن است قبول نداشته 
باشــند و حتی مخالف این افراد باشند. اگر قرار باشد براي 
آینده فکري شود، باید بگویم که دیگر دوران چهره هاي 
کاریزماتیک در سپهر سیاست در حال تمام شدن است و 
باید «ساختار» جایگزین این نگاه شود. به نظرم چه جریان 
اصالح طلب، چه جریان اصولگرا و جریان هاي دیگر، ناچار 
از داشتن یک حزب فراگیر تمام عیاري هستند که آن ساختار 
حزب باید جریان را مدیریت کند. االن دیگر زمان این نیست 

که دنبال چهره کاریزماتیک بگردیم. 

«گاردین» نوشت: به احسان عبداللهی هنرمند سرشناس 
ایرانی براي شرکت در جشنواره کتاب «ادینبرو» روادید 

داده نشد.
به گزارش آریا، سعید کمالی دهقان در گزارشی در گاردین 
(انگلستان)، نوشت: احسان عبداللهی که به ادعاي مدیر 
جشنواره «ادینبرو» فرد محترمی در عرصه کتاب کودك و 
برنده جایزه است، قراربود اوایل ماه اوت وارد انگلیس شود 
اما سفارت انگلیس در دبی طی نامه اي به درخواست او براي 
روادید پاسخ منفی داد. گاردین متن آن نامه را مشاهده کرده 
است. در این نامه عنوان شده است که او از حق تجدید نظر 

یا حق بررسی اداري بر خوردار نیست.
احســان عبد اللهی، تصویرگر کتاب کــودك می گوید، 
انگلیســی ها براي خودداري صدور روادید دالیل کافی، 

ارائه ندادند.
عبداللهی 37 ساله در دانشگاه ســطح باالي هنر در تهران 
تدریس می کند، تصاویر چندین کتاب کودك را طراحی کرده 
است که توسط نشــر«تاینی اول» به زبان انگلیسی منتشر 
شده اند که کتاب «وقتی جهان را رنگین ساختم» اثر احمد رضا 

احمدي، یکی از شاعران سرشناس ایران از آن جمله است.

دالرام غنیمی فراز از نشــر «تاینی اول» گفت، از شنیدن 
خبر عدم صدور روادید براي عبداللهی بسیار آزرده خاطر 
شده است و گفت که این ســومین سال متوالی است که 
نویســندگان و تصویرگران کتاب کودك از ایران روادید 

شرکت در جشنواره هاي کتاب را دریافت نمی کنند.
عبداللهی در گفتگوي تلفنی با نشریه گاردین از تهران گفت، 
تصمیم سفارت انگلیس او را آزرده است.او گفت:«اگر بگویم 
ناراحت نشدم، دروغ گفته ام. من از ماه ها پیش براي این 
سفر برنامه ریزي کرده بودم. با وجود اینکه من تمام مدارك 
الزم را براي دریافت روادیــد ارائه داده بودم، اما آنها براي 
عدم صدور ویزا دالیل بسیار مســخره اي ارائه دادند.» او 
مجرد بودن خود را یکی از دالیل محروم شدن از دریافت 
ویزا می داند. او پرسید:«از چه زمانی مجرد بودن به جرم 

تبدیل شده است.»
گرچه تهران و لندن روابط دو جانبه خود را تقویت کرده اند، 
اما دولت انگلیس صدور ویزا به ایرانیان را به شکل قابل 
توجهی دشوار ساخته اســت که می توان چیزي شبیه و 
معادل حکم منع مسافرتی «دونالدترامپ» ، رئیس جمهور 

آمریکا، دانست.

غبارروبى مضجع مطهر 
حضرت امام رضا (ع) با حضور 

رهبر انقالب
در آسـتانه  ماه ذى القعـده و دهـه  کرامت،    ایرنا |
مراسـم غبارروبى مضجع شـریف ثامن الحجج حضرت 
على بن موسى الرضا (علیهماالسالم)، صبح روز یک شنبه 
در فضایى معنوى و با حضور رهبر انقالب اسالمى و جمعى 

از علما و قشرهاى مختلف مردم برگزار شد.
در طول مراسـم، قاریـان و مداحان اهل بیـت عصمت و 
طهارت (علیهم السـالم) با قرائـت آیات نورانـى قرآن و 
مدیحه سرایى به این آیین باشـکوه، معنویت و روحانیت 
خاصى بخشیدند. رهبر انقالب اسالمى در سنوات گذشته 
نیز در این مراسـم معنوى که از جمله برنامه هاى مستمر 

آستان قدس رضوى است، حضور داشته اند.

محدودیت براى حجاج قطرى
  ایرنا | دولت عربستان امسال براى حجاج حج تمتع 
قطرى محدودیت هایى را وضع کرده است. وزارت حج 
عربستان با صدور بیانیه اى اعالم کرد حجاج قطرى فقط

مى تواننـد از دو فرودگاه جده و یا مدینه وارد عربسـتان 
شوند و روادید سـفر حج آنها نیز فقط در این دو فرودگاه 

صادر خواهد شد.

پیشنهاد روحانى به ناطق 
روزنامه شـرق نوشـت: شنیده ها     خبر آنالین |
حاکى از آن است یکى از وزیران از طرف رئیس جمهورى 
پیشنهاد دبیرى شورایعالى امنیت ملى را به ناطق نورى 73 

ساله داده و او هم قبول نکرده است.

انتقاد روزنامه جوان از رئیس جمهور
   خبر آنالین | روزنامـه جـوان نوشـت: خبري 
کردن ارائه احتمالی لیست کابینه به رهبري را باید با هدف 
کاهش فشـار از روي خود ارزیابی کرد که نوعی شیطنت 
محسوب می شود. روحانی بارها بر چک نمودن کابینه با 
رهبري تأکید کرده است که چنین اظهاراتی معموًال عرف 
نیست. عالوه بر آن با کلیت سـیره روحانی در چهارسال 
گذشته نیز همخوانی ندارد، اال اینکه بخواهد هزینه حذف 

یا عدم به کارگیري برخی را از گردن خود باز کند.

یادآورى تاریخى براى کویت
  جام جم آنالین | بـه دنبـال ایجـاد بحران 
در روابط کویت با تهران، کارشـناس سیاسـت خارجى و 
مسائل اعراب گفت: در سال 90میالدى در پى حمله عراق 
به کویت، ایران در آزادسازى و خاموش کردن 700 حلقه 
چاه نفت نقش بسزایى ایفا کرد، همچنین در انتقال صدها 
زن و دختر مقامات کویتـى به یک جاى امن بـا اقدامات 
پیچیده امنیتى همـکارى کرد که متأسـفانه این خدمت 
انسانى بزرگ را دولتمردان کویتى به فراموشى سپرده اند.

اعالم زمان آغاز کار شوراهاى جدید
فرهاد تجرى سخنگوى هیئت مرکزى نظارت   ایرنا|
بر انتخابات پنجمین دوره شـوراهاى اسالمى شهر و روستا 
گفت: براساس قانون مصوب مجلس شوراى اسالمى زمان 
آغاز به کار شوراهاى اسالمى شهر و روستا 14مرداد تعیین 
شـده اما این مصوبه هنوز به تأیید شـوراى نگهبان نرسیده 
اسـت و تا 14 مرداد نیـز زمانى باقى نمانده اسـت منتخبان 
پنجمین دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا براساس قانون 

سابق و از 12 شهریورماه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

غایبان بزرگ جلسه معارفه 
  تابناك | جلسه معارفه سرپرسـت دانشگاه آزاد 
اسـالمى با حضور على اکبـر والیتى، فرهـاد رهبر، على 
محمد نوریان و همچنین با حضور عبدا... جاسبى رئیس 
اسبق دانشگاه آزاد برگزار شـد. در این مراسم سید حسن 
خمینى عضو هیئت مؤسس سه نفره دانشگاه آزاد اسالمى 
حضور نداشت.از چهره هاى سرشناس دیگرى که در این 
جلسـه حضور نداشـتند مى توان به محمد فرهادى وزیر 
علوم و سید حسن قاضى زاده هاشمى اشاره کرد. افرادى 
که در مراسـم معارفه فرهاد رهبر حضور نداشـتند همان 

کسانى بودند که نامه عزل میرزاده را امضا  نکرده بودند.

نشریه معتبر فارین پالیسى افشا کرد

جلسه جنجالى ترامپ و تیلرسون بر سر برجام
استعفاى امام جمعه بیرجند 

هم  به شوراى 
سیاستگذارى رسید

چرا انگلیس به هنرمند سرشناس ایرانی روادید نداد؟

آینده رهبرى اصولگرایان از نگاه باهنر:

دوران چهره هاي کاریزماتیک در حال تمام شدن است

دستیار ویژه رئیس جمهور تکذیب کرد

یونسى: علیه علوى گزارش نداده ام
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عضو کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس با اشاره به آمار 
عجیب کودکان زندانى خواســتار ایجاد مهد کودك در 

زندان ها در راستاى غناى عاطفى مادران زندانى شد.
محمدجواد فتحى درباره ساخت مهد کودك در زندان ها، 
گفت: اینکه بیرون از زندان مهدکودکى ایجاد و مادر به 
بیرون برده شود، سبب ایجاد تناقضى مى شود از این رو با 
توجه به تدابیر امنیتى، این مهدها باید در مجموعه زندان 

ساخته شود.
وى ادامه داد: اعالم آمار دوهــزار و 300 کودکى که به 
دلیل زندانى بودن والدین خود در زندان به ســر مى برند 
بسیار عجیب و قابل تأمل است، از این رو رئیس سازمان 

زندان ها بهتر است آمار شــفافى از تعداد مادران زندانى 
اعالم کند.

فتحى با بیان اینکه وجود دوهزار و 300 کودك در زندان 
به واسطه زندانى بودن والدین خود نشان از افزایش جرائم 
توسط زنان است، گفت: زنان عمومًا از ساختار وجودى 
متفاوت از جرم زایى برخوردارند، بنابراین ریشه ها و علل 

ارتکاب به این جرائم باید ارزیابى شود.
عضو کمیســیون قضائى و حقوقى مجلس تأکید کرد: 
مخفى کــردن آمار مجرمان مشــکلى را حل نمى کند، 
هرچند آمارهاى باال نیز بســیار تأ سف برانگیز است، اما 

بهتر است این آمارها به طور دقیق و شفاف اعالم شود.

فرمانده یگان حفاظت میــراث فرهنگى گفت: مأموران 
این یگان ضابط قضائى محســوب مى شــوند و اجازه 

استفاده از سالح دارند.
سردار امیر رحمت اللهى اظهار داشت: دوره آموزش خاص 
نیروهاى یگان حفاظت میراث فرهنگى تا اول مرداد ماه 
برگزار شد و در این دوره نیروهاى یگان به صورت خاص 

آموزش هاى تخصصى را فرا گرفتند.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا یگان حفاظت میراث 
فرهنگى ضابط قوه قضائیه اســت، گفت: نیروهاى این 
یگان ضابط قضائى محسوب مى شوند و به عنوان ضابط 
مشغول فعالیت در حوزه خود هستند. اگر نیروهاى این 

یگان از سالح استفاده نمى کنند، دلیلى نمى شود که آنها 
ضابط قوه قضائیه نباشند. به دلیل اینکه فضاهاى موزه ها 
و اماکن گردشگرى، کامًال فرهنگى است  سعى مى کنیم 

اسلحه مأموران یگان حفاظت دیده نشود. 
رئیس یگان حفاظت میراث فرهنگى در مورد اسکورت و 
جابه جایى اموال موزه ها، گفت: تیم هاى یگان حفاظت 
به صورت مســلحانه کار جا به جایى اقــالم با ارزش

موزه ها و اقالم  و اسکورت آنها را انجام مى دهند. پوشش 
کامل این جابه جایى ها توسط تیم هاى خودمان انجام
 مى شــود و تنها براى اقدامات تدمینى مناســب تر از 

نیروهاى انتظامى کمک مى گیریم. 

مردم بخاطر شرایط فرهنگى 
مو زه ها، اسلحه را نمى بینند

2300 کودك 
در زندان ها هستند

 آمارهاى اعتیاد 
بر اساس آخرین شیوع شناسى اعتیاد در ایران، یک میلیون 
و 325 هزار معتاد در کشـور وجود دارد کـه 6 درصد آنان، 
مصرف کننده حشیش هستند. هر روز 9نفر از ایرانى ها به 
علت مصرف مواد مخدر مى میرند. جماعتـى که به گواه 
آمارهاى جمعیت مبارزه با دخانیات کشـور، از ده سالگى 
دست به سـیگار مى شـوند و از 17سـالگى موادمخدر را 
تجربه مى کنند. گروهى هم هسـتند که از 12 سالگى به 
بعد پاى مخدرهاى صنعتى به زندگى شـان باز مى شود و 
روزگارشان را با شیشه، حشیش، کروکودیل و مارى جووانا 

سیاه مى کنند.

دانشگاه بدون سند!
على محمد نوریان، سرپرست سابق دانشگاه آزاد در مراسم 
معارفه سرپرست جدید این دانشگاه گفت: 50درصد ثروت 
این دانشگاه سند ندارد. سرانه سـاختمان در دانشگاه آزاد 
براى دانشجویان 12 متر اسـت، در صورتى که استاندارد 

سرانه 7 متر است.

340 مورد تیراندازى در اهواز 
سـرهنگ محمـد صفـرى فرمانـده انتظامـى اهـواز در 
شـوراى ادارى این شـهر تصریح کـرد: بخش زیـادى از 
مأموریت هاى پلیس اهواز بابت تیراندازى هاست که به 
عنوان رسم نگران کننده اى روبه افزایش است و با وجود 
پیگیرى و جلسات بسیار، هنوز حل نشده است. وى گفت: 
امسـال 340 مورد تیرانـدازى به دلیـل اختالفات ملکى، 
درگیرى ها، مسـائل فرهنگى، ناموسـى و مراسـم عزا و 
عروسى در اهواز رخ داده است و اخیراً ناچار شدیم به دلیل 

تیراندازى، یک داماد را تا ساعت 2 بامداد بازداشت کنیم.

اعالم فهرست رشته هاى مجاز 
فهرسـت سـه هـزار و 849 رشـته محـل کارشناسـى 
ارشـد دانشـگاه آزاد بـر روى سـایت معاونـت آموزشـى 
وزارت علـوم قـرار گرفـت. داوطلبـان بـراى اطالعـات 
بیشـتر مـى تواننـد بـه سـایت وزارت علـوم تحقیقـات 
و فنـاورى بخـش معاونـت آموزشـى بـه نشـانى

 https://edu.msrt.ir/fa مراجعه کنند.

رشد آمار الکلى نشانه چیست؟
عباسـعلى یزدانى عضو هیئت مدیره انجمـن مددکاران 
اجتماعى ایران مى گویـد: در حال حاضر برپایه آمارهایى 
که به وسیله سازمان هاى دولتى ارائه شده، مصرف الکل 
در جامعه ایران باالست اما رشد عدد اعالم شده به معناى 
رشد مصرف الکل نیست بلکه به معناى باز شدن فضا براى 
اعالم این آمار محسوب مى شود و دلیل آن نیز مشخص 
است؛ زیرا در سال هاى گذشته آمار مشخص و قابل قبولى 
در زمینه مصـرف الکل در جامعه وجود نداشـت از طرفى 
افراد جامعـه از بیان اینکه بـه مصرف الکل عـادت دارند 

طفره مى رفتند.

مرگ 4 نفر 
بر اثر ابتال به هارى 

حسـین عرفانى رئیس اداره مبارزه بـا بیمارى هاى قابل 
انتقال بین حیوان و انسـان بـا بیان اینکه از ابتداى سـال 
تاکنون بیش از هزار نفر در اسـتان سیستان و بلوچستان 
دچار حیوان گزیدگى شـده و تاکنون چهار نفر بر اثر ابتال 
به بیمارى هارى فوت کرده اند، گفت: متأسفانه در دو دهه 
گذشته میزان ابتال به حیوان گزیدگى رو به افزایش است.

استخدام در پیش دبستانى 
نداریم

وزیـر آمـوزش و پـرورش در خصـوص تبدیـل وضعیت 
نیروهاى قراردادى، اظهار داشـت: افرادى که سابقه کار 
در آموزش و پرورش دارند مى توانند در آزمون استخدامى 
شرکت کنند و به شرط قبولى ادامه کار دهند. دانش آشتیانى 
در خصوص اسـتخدام مربیان پیش دبستانى خاطرنشان 
کرد: در این خصوص بحث اسـتخدام نداریم، یعنى ما به 
محتواهاى آموزشى پیش دبسـتانى نظارت مى کنیم، اما 

دوره پیش دبستانى به شکل غیردولتى اجرا مى شود.

چرك نویس

یک ژیمناســت ایرانى مقیم آلمان، براى بازگشت به 
ایران، روشى متفاوت را انتخاب کرد. وى در سفرى 573 
روزه فاصله شهر آخن آلمان تا تهران را پیاده و به همراه 
چرخ ژیمناستیک خود طى کرد و تصمیم دارد این چرخ 

ژیمناستیک را به موزه هنرهاى معاصر اهدا کند.
«شاهین سادات الحسینى»، ژیمناست و هنرمند مقیم 
آلمان که اکنون پس از 33 سال به ایران بازگشته درباره 
اقدام خود به تســنیم مى گوید: پس از 33 سال فرصت 
بازگشت به کشورم فراهم شد و این بازگشت برایم آنقدر 
ارزشمند بود که تصمیم گرفتم آن را به جاى هواپیما با 

استفاده از وســیله اى که سال هاست با آن کار مى کنم 
و به هنرجوهایم آموزش مى دهــم تجربه کنم: چرخ 

ژیمناستیک.
وى ادامه مى دهد: سختى ها، تجربه ها و لذت هاى این 
سفر به مراتب از آنچه در تصور داشــتم بیشتر بود. از 

زمانى که شهر آخن آلمان را به مقصد تهران ترك کردم 
573 روز مى گذرد و اکنون که به تهران رســیدم قصد 
دارم چرخ  ژیمناستیکم را به عنوان یک ایرانى که براى 
بازگشت به ایران روشى متفاوت را انتخاب کرده به موزه 

هنرهاى معاصر تهران اهدا کنم.

 خبرگزارى میزان متعلق به قوه قضائیه روز شنبه هفته 
جارى خبر از معرفى 11 حفار غیر مجاز به این قوه داد. 
میزان نوشــت: حجم کشــفیات باند هــاى حفارى

غیر مجاز رو به گسترش گذاشــته و نشان از افزایش 
فعالیــت بند هــاى قاچــاق و ســوداگران تاریخى 
دارد به طورى کــه تنها در یــک روز یگان حفاظت
 میراث فرهنگى سه اســتان چهارمحال و بختیارى، 
گیالن و خراســان رضوى خبر از شناسایى حفاران 

غیر مجاز داده اند و 11 نفر بازداشت شده اند.
محوطه هاى تاریخى، جوالنــگاه حفاران غیر مجاز 
شده اند و قاچاقچیان با سوداى گنج یابى،به جان میراث 
زیر خاك کشور افتاده اند افزایش بازداشت و برخورد 
یگان حفاظت از میراث فرهنگى در سطح استان هاى 
مختلف با قاچاقچیان حاکى از روند رو به رشد افزایش 
حفارى غیر قانونــى دارد. این اتفاقــات در حالى رخ 
مى دهد که سال  هاســت ادوات حفارى غیر مجاز به 
ویژه فلزیاب ها به راحتى در اختیــار عموم قرار دارد 
و نهادهاى نظارتى بــراى تعیین و تکلیف فلزیاب ها 
کارى از پیش نبرده اند. تنها در یک روز سه استان خبر 
از کشف باند قاچاق اشیاى تاریخى و بازداشت حفاران 
غیر مجاز در روزهاى اخیر داده اند.روند کشف حفاران 
غیرقانونى و اموال تاریخى قاچاق حاکى از بازار پر رونق 
قاچاق اشــیاى تاریخى در این روزها دارد. بازارى که 

براى حل آن نیاز به همکارى همه دستگاه هاست.

در حالى که مدیر عامل شبکه پیام رسان تلگرام روز شنبه اعالم کرد که هیچ سرور تلگرامى 
به ایران منتقل نخواهد شد، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت که قانونگذار 

درباره فعالیت این پیام رسان تصمیم گیرى خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه مصوبه شورایعالى 

فضاى مجازى که طى 9 روز آینده ابالغ خواهد شــد، درباره انتقال 
سرورهاى تلگرام الزام نیست بلکه ایجابى است گفت: در صورتى 
که تلگرام پیشنهاد ایران را نپذیرد، قانونگذار درباره فعالیت آن در 

کشور تصمیم گیرى خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذرى جهرمى در یک برنامه خبرى 
در تلویزیون با ارائه توضیحاتى درباره انتقال سرورهاى تلگرام به 

ایران اظهار داشت: سیاست دولت احترام به انتخاب مردم در استفاده 
از شبکه هاى اجتماعى است و مصوبه شورایعالى فضاى مجازى براى 

انتقال سرور سرویس هاى خارجى به ایران در راستاى رونق فضاى اقتصادى 
شبکه هاى اجتماعى داخلى صورت گرفته است.

وى در ادامه با تأکید بر الزامى نبودن انتقال سرورهاى پیام رسان هاى خارجى به ایران، 
گفت: این مصوبه مراحل ابالغ را طى مى کند و هفته آینده از سوى دبیرخانه شورایعالى 
فضاى مجازى ابالغ خواهد شد. در این مصوبه موضوعات مربوط به انتقال سرورهاى 

شبکه هاى اجتماعى و پیام رسان به ایران از جمله تلگرام، الزام نیست بلکه ایجابى است.

معاون وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: انتقال سرورهاى تلگرام به ایران از بعد 
اقتصادى و امنیتى نیز حائز اهمیت است چرا که حجم اطالعات عظیمى از کاربران ایرانى 

در اختیار این شرکت خارجى است.
جهرمى با تأکید بر حفاظت از اطالعات کشور بیان کرد: متأسفانه اینطور 
ترویج مى کنند که ما با انتقال ســرورهاى تلگرام به ایران به دنبال 
دسترسى به اطالعات شهروندان و جاسوسى هستیم در حالى که 
ما بر حفاظت از اطالعات کشورمان تأکید داریم و براى رسیدن 
به این اطمینان خاطر، مجوز مذاکره با ســرویس دهنده هاى 

خارجى از جمله تلگرام را اخذ کردیم. 
وى همچنین خاطرنشان کرد: انتقال سرورهاى سرویس دهنده 
خارجى تلگرام به ایران بهبود کیفیت و کاهش قیمت و افزایش 
سرعت دسترسى به این ســرویس را در پى خواهد داشت و از سوى 

دیگر نقطه قوتى براى حضور جهانى ایران خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت با بیان اینکه باید قوانین و مقررات حضور 
سرویس دهنده هاى خارجى در ایران مانند سایر کشورها شفاف باشد، گفت: سیاست دولت، 
احترام به انتخاب مردم در استفاده از شبکه هاى اجتماعى است. مذاکرات بنا به دستور در 
حال پیگیرى است و امیدواریم که این اتفاق رخ دهد؛ اما در صورتى که تلگرام پیشنهاد 

ایران را نپذیرد، قانون گذار درخصوص فعالیت آن در کشور تصمیم گیرى خواهد کرد.

                                               نامــش مرکز تجارى ترکیه در ایران 
اســت. در گرانقیمت ترین محله شهر تهران واقع شده و 
برخالف رویه معمول، بر روى ســردر مرکز تجارى نام 
مکان به صورت ایرانى نوشته شده است. اطراف این مرکز 
فردى با لباس سفید سکوریتى یا همان نگهبانى با  بى سیم 
(واکى تاکى) ایستاده است.  این مرکز تجارى در ساختمان 
شش طبقه اى واقع شده است، دریکى از طبقات آن دفتر 
مرکزى یک شــرکت هواپیمایى ترکیه اى قرار گرفته و 
طبقات باالیى محل بازاریابى و فروش عمده کاالهاى 
ساخت ترکیه مانند: پوشاك، پرده، تخت، مبلمان، حوله، 

سیسمونى بچه، جوراب، لباس زیر و...  است.
بیشتر از چند روزى از افتتاح این مرکز تجارى با حضور وزیر 
اقتصاد ترکیه و معاون وزیر صنعت ایران نمى گذرد. تقریبًا 
خالى از مشترى است و بیشتر مراجعین سراغ همان شرکت 
هواپیمایى مى روند. به همین دلیل بعد از ورودمان به سایر 
طبقات یکى از نگهبانان با چهره اى برافروخته به سراغ ما 
مى آید که کجا مى روید و براى بازدید از سایر طبقات باید با 

هماهنگى و با حضور میزبان رفت و آمد کنید.
با وارد شــدن به یکى از غرفه هایى که براى پوشــاك 
بازاریابى مى کند خانمى فارسى زبان به استقبالمان  آمده 
و براى توضیح فعالیت این مجموعه مى گوید: حاضرین 
این مرکز تجارى ترکیه در ایران از مجلس صادرکنندگان 
ترکیه هســتند که برخى از برندهاى آنها قبًال در ایران 
حضور داشــته اند و اکنون به دنبال توسعه بازارهاى خود 
و برخى نیز به دنبال بازاریابى در ایران  هستند. وى براى 
توضیح بیشتر مى گوید: «ما براى حضور در ایران صرفاً به 
دنبال فروش مستقیم محصوالت خود نیستیم و در صورت 

توافق با طرف ایرانى حتى سرمایه گذارى مشترك خواهیم 
داشت اما مشتریان خردتر خود را نیز حتماً رد نمى کنیم.» 
وى همچنین به این نکته اشاره مى کند که به دنبال ایجاد 
مراکز تجارى خرده  فروشــى در تهران، ســارى و اهواز 

هستند تا فروشندگان پوشاك ترکیه گرد هم جمع شوند.
 از نکات قابل توجه براى فــروش محصوالت در مرکز 
تجارى ترکیه در ایران یا در واقع، مرکز واردات کاالهاى 
ساخت ترکیه، قیمتگذارى اجناس به دالر در قلب پایتخت 
است. یکى از فروشــندگان مى گوید: «به دلیل احتمال 
نوسانات ارزى فروش ما به ایران بر اساس دالر صورت 
مى گیرد.»برچسب نصب شــده بر روى پوشاك نمونه 
موجود در غرفه ها،  به یورو و دالر نوشــته  شــده است، 
به طور مثال قیمت تى شرت هاى زنانه 2/8دالر، کاپشن 
دخترانه 50دالر و شلوار ورزشى 11 یورو نوشته شده است 
که متصدى حاضر تأکید مى کند، قیمت هاى فروش عمده 
متفاوت با این قیمت هاست. در طبقات باالیى نیز لباس 
عروس، عطر، ادکلن و مواد بهداشتى، پرده منزل، مبلمان 
و سیسمونى کودك براى بازاریابى و گرفتن سفارش براى 

واردات به ایران عرضه شده است.
هنگام ترك مرکــز تجــارى از فردى که بــراى ارائه 
توضیحات به ما وقت گذاشته است تشکر کرده و سئوال 
مى شود که آیا براى فروش این پوشاك در این مشکلى 
وجود ندارد و کاالیى قاچاق به حســاب نمى آیند؟ وى با 
اطمینان خاصى صداى خــود را صاف کرده و مى گوید: 
«این مرکز توســط معاون وزیر صنعت آقاى خسرو تاج  
افتتاح  شده است و براى واردات، کلیه امور قانونى انجام 

مى شود.» 

213 هــزار نفرى که اکنــون مدت هــا از طبابت آنها 
مى گــذرد و همه دانشــجویانى که امــروز راه هفت 
خوان پزشکى را طى مى کنند، ســر و کارشان به اتاق 
تشریح افتاده است. کالسى که شاید براى افراد عادى 
تحمل ناپذیر باشــد، براى دانشجویان پزشکى یکى از 
کالس هاى ضرورى است که تجربه هاى عملى بسیار 
خوبى در آن کسب مى کنند. از اهمیت و ضرورت کالس 
تشریح که بگذریم، موضوع تأمین جسد براى تشریح از 
گذشته مورد اهمیت بوده است. در طول تاریخ هم این 
مسئله همیشــه با اما و اگرهاى بى شمارى روبرو بوده 
است. در کنار مسائل اخالقى و سیاســى که در تاریخ 
علم تشــریح مطرح بوده، در مدتى نــکات فقهى آن و 
شبهه دار بودن تشــریح بدن انسان بعد از وفات چالش 
پیش روى این علم در برخى از کشــورها شــد. اگرچه 
در اسالم برخى علما تشریح جســد را جائز ندانستند اما 
بسیارى از استفتائات هم با در نظر گرفتن اهمیت مسئله 
آموزش، تشریح جسد مسلمان را با رعایت شروط الزم 

بى ایراد دانستند.
با این حال گویا قرار نیست علم تشریح، شرایط با ثباتى را 
به خود ببیند. اگر چه امروز مسائل فقهى و شرعى تشریح 
جسد کمرنگ تر شده است اما همچنان موضوع تأمین 
جسد براى دانشجویان پزشکى مطرح است. در پنج سال 
اخیر شیوه هاى جایگزین جسد از جمله استفاده از اجساد 
خارجى و اهداى جســد مطرح شده است. چندى پیش 
هم دانشگاه هاى علوم پزشکى از کمبود جسد مورد نیاز 
براى تشریح شکایت کرده است و موضوع مافیاى جسد 

و خرید و فروش را پیش کشیدند.
احمد شجاعى رئیس سازمان پزشکى قانونى در همین 
رابطه در گفتگو با مهر در خصوص چگونگى تأمین جسد 
براى دانشگاه هاى علوم پزشکى گفت: تمامى اجسادى 
که براى تشــریح در دانشــگاه ها مورد اســتفاده قرار 

مى گیرد، رایگان است.

وى افزود: بســیارى از این اجساد مورد تشریح، اهدایى 
اســت و افرادى که  قبًال فرم اهدا را پــر کردند، بعد از 
مرگ جسد آنها طبق خواسته خودشان براى تشریح در 
دانشگاه ها مورد استفاده قرار مى گیرد. رئیس سازمان 
پزشکى قانونى در خصوص اجساد مجهول الهویه هم 
گفت: برخى از اجساد مورد اســتفاده در دانشگاه ها هم 
از محل اجساد مجهول الهویه تأمین مى شود که البته 

شرایط خاص خودش را دارد.

وى افزود: در مورد اجساد مجهول الهویه باید شش ماه 
زمان بگذرد و اعالم هاى قانونى از طرق مختلف صورت 
گیرد و اگر بعد از ششماه هیچکس سراغ آن نیاید با حکم 

مرجع قضائى براى تشریح قابل استفاده است.
وى با تأکید بر اینکه هیچ بحــث خرید و فروش جنازه 
مطرح نیست، تصریح کرد: در حال حاضر بحث کمبود 
جسد براى دانشــگاه هاى علوم پزشــکى پابرجاست 
و متناســب با این مســئله موضوع وارد کردن جسد از 

خارج از کشور مطرح شده است که نیاز به بررسى هاى 
بیشتر دارد.

اگر موضوع واردات جســد به مرحله عمل برسد، قطعاً  
عالوه بر مسائل اخالقى احتمالى که ممکن است داشته 
باشد، جنبه مالى وهزینه هاى نگهدارى و انتقال آن هم 
باید بررسى شــود. با این حال فرهنگ اهداى جسد به 
منظور ارج نهادن به جنبه هاى آموزش پزشکى امرى 

پسندیده  است که نیاز به توجه بیشتر دارد.

اتاق تشریح دانشکده هاى پزشکى با یک چالش جدى روبه رو است

«جسد» هست، امــا کم است!

با مرکز تجارى ترکیه در ایران آشنا شوید

اینجا تهران است؛ فروشگاه بزرگ ترکیه!
  تسنیم|

پیاده از
 آلمان تا تهران
 در 573 روز

بازداشت 11 حفار 
غیر مجاز در یک روز!

در پى اعالم عدم انتقال سرورهاى تلگرام به داخل کشور اعالم شد؛

پرونده تلگرام روى میز قوه قضائیــه

قاچاقچیان در حال شخم زدن میراث فرهنگى
 کشور هستند
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شیوع بیمارى هاى ناشى از 
ریزگردها در شرق استان

نایب رئیـس شـوراى شـهر اصفهـان گفـت: وجود 
ریزگردها در شـرق اسـتان بیداد مى کند و ادامه این 

روند بیمارى هایى را به همراه دارد.
احمد شریعتى گفت: این موضوع درحالى در اصفهان 
دیده شد که در شـرق اصفهان بیداد مى کند و امالح 
سـنگینى که همراه با ریزگردهاسـت، بـه راحتى در

 ریه هاى مردم وارد مى شود و بیمارى هاى خاصى را 
شایع کرده است؛باید توجه داشت که این بیمارى ها 

در اصفهان هم در حال شیوع است.
وى با اشـاره بـه نخاله هاى سـاختمانى که در شـهر 
اصفهان وضعیت بـدى دارد، گفت: در بلـوار رضوان 
انبوه زیادى از این نخاله ها انباشـته شـده که شهر را 
دچار مشـکل کرده اسـت بنابراین بایـد در این مورد 

چاره اى اندیشید.

اعالم نتایج انتخابات سازمان 
نظام پزشکى اصفهان 

نتایج شمارش آراء مأخوذه در رشته هاى شش گانه  در 
حوزه انتخابى شهرستان اصفهان اعالم شد.

درگروه پزشکى: عباسعلى جوادى، کامران منتظرى، 
فرشته  دانشـمند،آرش قدوسى، محسـن مصلحى ، 
عباسـعلى نصر،مهدى سـالک، محمد رضا عمرانى، 

رویا رضوى و حمید صانعى. 
درگروه دندانپزشـکى: عباسـعلى خادمى و مصطفى 

میرقادرى.
 درگروه داروسـازى: غالمحسین صادقیان  و حسین 

بانک و درگروه مامایى نیز مهرانگیز جعفرزاده.

مشارکت 500 روحانى و مبلغ 
در برنامه هاى دهه کرامت 

دبیر ستاد ساماندهى شئون فرهنگى در مناسبت هاى 
مذهبى استان اصفهان از مشارکت 500 روحانى و مبلغ 

در برنامه هاى دهه کرامت این استان خبر داد.
حجت االسـالم والمسـلمین حسـن بابایى بیان کرد: 
برنامه هاى دهه کرامت با شعار «در شادى اهل بیت (ع) 
شاد باشیم» اجرا خواهد شد که ازجمله برنامه هاى این  
دهه در اسـتان اصفهان  مـى توان به برگزارى جشـن 
«دختران آفتاب» به منظور تجلیل از فعاالن و نخبگان 
علمى فرهنگى و ورزشى تشکلهاى دینى در کانون هاى 
فرهنگى تبلیغى با شعار حضرت فاطمه معصومه(س)

الگوى شایسته دختران اشاره کرد.

ارتقاى تجهیزات ارتباطى 
فرودگاه اصفهان

دستگاه هاى فرسـتنده و گیرنده هاى ارتباطى جدید 
فرودگاه بین المللى شـهید بهشـتى اصفهان نصب و

راه اندازى شد.
مدیر کل فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان 
گفت: تجهیزات ارتباطى و رادیویى این فرودگاه شامل 
فرستنده ها و گیرنده هاى سامانه سوئچینگ با قابلیت 
افزایش پوشش فرکانسى با هزینه بیش از ده میلیارد 

ریال نصب و راه اندازى شد.
حسـن امجدى با بیان اینکه دستگاه هاى فرستنده و 
گیرنده هاى جدید از پیشرفته ترین تجهیزات رادیویى 
دنیا است، افزود : ارتقا در کیفیت مکالمات بین خلبان 
و مراقبت پرواز و افزایش پوشش فرکانسى واحد هاى 

مراقبت از مزایاى این دستگاه هاست.

پیشرفت 90 درصدى 
تصفیه خانه آب خوانسار

معاون هماهنگـى امور عمرانى اسـتاندارى اصفهان 
گفت: تصفیه خانه آب خوانسـار 90 درصد پیشـرفت 

داشته وتا دو ماه آینده به بهره بردارى مى رسد.
محمدعلـى طرفـه اظهـار داشـت: تونل خوانسـار-
بویین میاندشـت یکـى از پروژه هاى مهم خوانسـار 
اسـت و تاکنون 50 درصد مسـیر شـامل حفر تونل و 
روکش آسـفالت انجام شـده اسـت و با تأمین اعتبار 
مورد نیار از سـوى راه و شهرسـازى بـه بهره بردارى 

مى رسد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: مدعى بودند که مدیریت سد کوچرى به قم واگذار شود 

که جلوى این اقدام گرفته شد.
على بختیار اظهار داشــت: از طریق سد کوچرى، عالوه بر 
حقابه زیست محیطى شهرستان گلپایگان، حقابه زیست 
محیطى تاالب شور که یکى از تاالب هاى مهم کشور است 
نیز مد نظر است و این تاالب حتمًا باید احیا شود. وى ادامه 
داد: تمامى اراضى دشت شمال شهرستان گلپایگان تا پنج 
سال قبل زیر کشت بوده و اراضى محسوب مى شدند که تا 
قبل از پروژه انتقال آب به قم زیر کشت و زرع بود اما امروز به 
زمین هاي لم یزرع تبدیل شده و در بحث حقابه این موارد نیز 

باید در نظر گرفته شود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شــوراى 
اســالمى  در رابطه با مدیریت بهره بردارى ســد کوچرى 
گفت: متأسفانه کار بسیار نادرستی از قبل انجام شده است 
که مدیریت سرشــاخه هاى دز و کارون را بــه قم واگذار 
شــده در حالى که هیچگونه توجیه اقتصادى و فنى نداشته
 است. بختیار افزود: مدعى بودند که مدیریت سد کوچرى هم 
به قم واگذار شود که اصًال چنین کاري اصولى نبود و جلوى 
این اقدام گرفته شــد و در آخرین تصمیم گیرى، شرکت 
توســعه منابع آب و نیروى ایران به عنوان بهره بردار ســد 

کوچرى معرفى شد.

رئیس اداره فرهنگى و هنرى اردوها و فضاهاى پرورشــى 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان درباره مرحله 
کشــورى ســى و پنجمین مســابقات فرهنگى و هنرى 
اظهارداشــت: برنامه هاى متنوعى براى دانش آموزان در 
فصل تابستان برگزار مى شود و یکى از این برنامه ها مرحله 

کشورى سى و پنجمین مسابقات فرهنگى و هنرى است.
محمد اسماعیل زاده بیان کرد: همه ســاله از ابتداى سال 
تحصیلى مســابقات فرهنگى و هنرى براى دانش آموزان 
در 80 رشته برگزار مى شود. وى درباره مراحل این مسابقات 
فرهنگى و هنرى توضیح داد: مرحله آموزشگاهى از ابتداى 
مهرماه تا اواخــر دى ماه، مرحله منطقــه اى و ناحیه اى در 

بهمن ماه و اسفندماه، مرحله اســتانى در اواخر فروردین و 
اردیبهشت و مرحله کشورى هر سال در تابستان و امسال در 
مردادماه اجرا مى شود. رئیس اداره فرهنگى و هنرى اردوها و 
فضاهاى پرورشى آموزش و پرورش استان اصفهان از رشد 
راه یافتگان به مرحله کشورى در سال تحصیلى جدید خبر داد 
و اذعان داشت: خوشبختانه تعداد دانش آموزان راه یافته به 
مرحله کشورى 63/5 درصد رشد داشته است. اسماعیل زاده 
درباره بخش هاى مسابقه فرهنگى و هنرى هم اضافه کرد: 
این مسابقات در پنج زمینه و 80 رشته در بخش هاى هنرهاى 
آوایى، هنرهاى نمایشى و فیلم کوتاه، ادبى و پژوهشى، رسانه 
و فضاى مجازى و هنرهاى دستى و تجسمى برگزار مى شود.

جلوى واگذارى سد کوچرى به 
قم گرفته شد

برگزارى مسابقات فرهنگى و 
هنرى دانش آموزان

 مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: فرونشست برخى قبور در گلستان شهدا دلیل اصلى 
بازسازى قبور بوده و در این بخش ها آب  جمع مى شد که 

از این رو نیازمند بازسازى است.
داریوش وکیلى با اشاره به ساماندهى سنگ قبور شهدا 
در گلستان شــهداى اصفهان اظهار داشت: این طرح با 

دریافت موافقت خانواده شهدا در حال اجراست.
وى با تأکید بر اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان پیش از اجراى تعویض سنگ قبر، در قالب فرم 
تأییدیه اى موافقت اکثر خانواده شهدا براى تعویض سنگ 
قبور را دریافت کرده است، تصریح کرد: فرونشست برخى 
قبور دلیل اصلى اجراى این طرح بوده اســت و در این 
بخش ها آب  جمع مى شــد و از این رو نیازمند بازسازى 

است.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
با بیان اینکه در طرح بازســازى قبور شــهدا مقرر شده 
تا هر یک از قطعات با شــرایطى که آب روى آنها جمع 
نشود، ساماندهى شود، افزود: نکته قابل توجه این است 
که سنگ قبور مطهر شــهدا تعویض نشده بلکه همین 
سنگ هاى فعلى در صورتى که نشکسته باشد مورد تعمیر 

و بازسازى قرار مى گیرند.

 فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: طى روزهاى اخیر 
سه شبکه عرفان هاى نوظهور در سطح استان اصفهان 

شناسایى و تاکنون عوامل دو شبکه دستگیر شده اند.
ســردار عبدالرضا آقاخانى با اشــاره به اینکه حلقه هاى 
عرفان هاى نوظهور در اســتان اصفهان تهدید امنیتى و 
اجتماعى بالفعل و بالقوه اســت، اظهار داشت: از این رو 
دستگاه هاى امنیتى در سطح استان اقداماتى را در دستور 

کار قرار داده اند.
وى با بیان اینکه اخیراً سه شبکه عرفان هاى  نوظهور در 
استان اصفهان شناسایى شده است، افزود: با دو مورد از 
این شبکه ها برخورد شده و همچنان برخورد با این افراد 

در دستور کار ویژه نیروى انتظامى قرار دارد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیــان اینکه پلیس 
تخصصى نیــروى انتظامــى در خصوص شناســایى 
حلقه هاى عرفان هاى نوظهور فعال است، تصریح کرد: 
در این راستا با دیگر دستگاه هاى امنیتى هماهنگى هاى 

خوبى وجود دارد.
وى با اشــاره به اینکه حلقه هاى عرفان هاى نوظهور در 
اصفهان بیش از دیگر شهرهاى استان دیده شده است، 
ابراز داشت: در دیگر شهرستان ها تعداد معدودى فعالیت 

دارند.

کلنگ ساخت بزرگ ترین مرکز تولید تجهیزات هتلینگ 
استیل بیمارستانى کشور در اصفهان با 200 میلیارد ریال 

اعتبار به زمین زده شد.
مدیـر روابط عمومـى و دبیر کارگـروه اقتصـاد مقاومتى 
دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهـان گفت:کلنگ سـاخت 
ایـن مرکـز در زمینى به مسـاحت 10هـزار متـر مربع و 
زیـر بنـاى پنـج هـزار متـر مربـع در شـهرك صنعتـى 
بـزرگ اصفهـان در ابتـداى شـهر علویجـه بـا 200 
میلیـارد ریـال اعتبـار بخـش خصوصى بـه زمیـن زده

 شد.
کیانوش جهانپـور با بیان اینکـه با راه انـدازى این مرکز 
تجهیزات ساالنه 20 بیمارستان کشـور تأمین مى شود، 
افزود: پیـش بینى مى شـود، ایـن مرکز تـوان صادرات

50 درصـد از تجهیـزات هتلینـگ اسـتیل بیمارسـتانى 
بـه کشـورهاى حاشـیه خلیـج فـارس، ارمنسـتان، 
پاکستان، تاجیکسـتان، آذربایجان و ازبکستان را داشته 

باشد. 
وى با اشاره به اینکه با راه اندازى این مرکز اشتغال 400 
نفربه طور مستقیم فراهم مى شود، افزود: با شروع فعالیت 
این مرکـز تا حـدود زیـادى در تأمین تجهیزات اسـتیل 

بیمارستانى کشور به خود کفایى مى رسیم.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
متأسفانه اصفهان را به توسعه کشت برنج و برنجکارى 
متهم مى کنند در صورتى کــه اراضى حاصل خیز جلگه 
زاینده رود از صدها سال گذشته به کشت برنج اختصاص 

داشته است.
مهرداد مرادمند اظهار داشت: در ده سال گذشته سطح 
کشت برنج در اســتان اصفهان 20 هزار هکتار بوده که 

اکنون به حدود چهار هزار و 900 هکتار رسیده است.
وى با بیان اینکه اگر بنا باشد جایگزینى براى کشت برنج 
داشته باشیم، آب مورد مصرف آن باید از بحث حقابه هاى 

مربوط به کشاورزان جدا باشد، افزود: در این راستا افرادى 
اصفهان را به توسعه کشت برنج متهم کرده که بحث آب 

اصفهان را با چالش روبه رو کرده اند.
قائم مقام ســازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان 
ادامه داد: اگر به آمار اســتان هاى همجــوار با توجه به 
آمارنامه رســمى وزارت جهادکشــاورزى دقت کنیم، 
استان خوزستان 76 هزار هکتار، فارس 36 هزار هکتار و 
استان چهارمحال و بختیارى سه هزار و 400 هکتار برنج 
را به خود اختصاص داده اند که در ســال گذشته به رغم 
خشکسالى و کمبود بارندگى تغییراتى در این آمار ایجاد 

نشده است، ولى اصفهان به برنجکارى، متهم مى شود در 
صورتى که برنجکارى در اصفهان با کاهش چشمگیرى 

روبه رو بوده است.
وى با بیان اینکه ذرت شیرین و یکسرى ارزن هاى خوب 
جایگزین برنجکارى در اصفهان شــده است، تصریح 
کرد: جایگزین این اقالم به جاى برنج در حدود شــش 
سال به طول مى انجامد و نیازمند اعتبار است، همچنین 
مابه التفاوت جایگزینى باید توســط دولت به کشــاورز 
پرداخت شود که در مرحله نخست در حدود 40 میلیارد 

ریال اعتبار نیاز است.

اصفهان؛ متهم به توسعه کشت برنج 
استاندار اصفهان با بیان اینکه فرش دستباف از جمله بخش هایى است که باید در عمل شاهد رشد آن باشیم، 

گفت: صادرات فرش دستباف اصفهان با کاهش 25 درصدى همراه شده است.
رسول زرگرپور اظهار داشت: صادرات فرش دســتباف استان اصفهان با کاهش 25 درصدى روبه رو شده که 

این موضوع باید پیگیرى شود.
وى افزود: معتقدیم که هر کاهش و 
افزایش ناگهانى را باید رصد کرد تا 
مشخص شــود که مشکل چیست؛ 
بر این اساس از دســتگاه هاى امر 
خواستیم تا در سه هفته آینده براى 
جبران این کاهش موارد مورد نظر را 

احصا کنند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه فرش 
دستباف از جمله بخش هایى است 
که باید در عمل شــاهد رشــد آن 
باشیم، گفت: از مجموع راهکارهاى 
موردنظر، هشــت محور به مسائل 

بافندگان مربوط است و یک مقوله به صادرات وابسته است.
زرگرپور خاطرنشان کرد: در کشور ما قوانین و تفاســیر از این قوانین به گونه اى است که مانع تولید اشتغال و 

صادرات مى شود، عالوه بر این براى تفسیر هم به سیستم هاى نظارتى برخورد مى کنیم.
وى با بیان اینکه نباید برخالف قوانین عمل کرد، اظهار داشت: با این حال باید حرکت ما به نفع مردم باشد، از 
این رو قوانین باید به نفع صادرکنندگان تفسیر شود، دلیل این موضوع وضع قوانین براى تحرك بخشیدن به 

تولید و اشتغال است.  

استاندار اصفهان مطرح کرد؛

کاهش 25 درصدى صادرات فرش دستباف اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى اســتان اصفهان با اشاره به حضور 900 هزار گردشگر 
خارجى در اصفهان گفت: به دنبال رشد چهار برابرى گردشگرى اصفهان هستیم.

فریدون اللهیارى تأکید کرد: در چهار 
سال گذشــته توانســتیم در زمینه 
توسعه گردشگرى، حفاظت از میراث 
فرهنگــى و ترویج صنایع دســتى 
به رشــد قابل توجهى دست یابیم، 
به گونــه اى که بیــش از 900 هزار 
گردشــگر خارجى در چهار ســال 
گذشته به اصفهان به عنوان دومین 
شــهر صنایع دســتى جهان سفر 

کرده اند.
وى به تالش هاى دولت بر اســاس 
اســناد باالدســتى همچون برنامه 
ششم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: 
براساس سیاست هاى دولت جمهورى اسالمى ایران، به دنبال رشد چهار برابرى گردشگرى در استان اصفهان 

هستیم، بر این اساس در حال برنامه ریزى براى یافتن بازارهاى جدید گردشگرى بین المللى هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان ادامه داد: بر مبناى سیاست هاى سازمان میراث فرهنگى، در حال 

برنامه ریزى جهت حضور جدى در مناطق جنوب شرق آسیا هستیم.

حضور 900 هزار گردشگر خارجى در نصف جهان

مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتى و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور گفت: 71 درصد جمعیت استان 
اصفهان جمعیت کار است و متأسفانه افراد در سن اشتغال با مشکل کار روبه رو هستند.

محمدباقر عباسى با اشاره به تهدید کاهش جمعیت و پایین آمدن نرخ فرزندآورى اظهارداشت: کاهش جمعیت 
در هر صورت یک تهدید بزرگ محسوب مى شود اما شــرایط فعلى زیاد بحرانى نیست و با یک برنامه ریزى 

درست، هدایت و مدیریت مى شود.
وى با اشاره به فرزنددوستى ایرانیان 
تصریح کرد: طى آخرین آمارگیرى 
زوجین اعــالم کرده انــد که 3/2 
درصد فرزندآورى مطلوبشان است، 
یعنى آنچه ما در سیاســتگذارى ها 
در نظــر گرفته ایم بر اســاس این 
ابراز عالقــه  و به همــراه حمایت 
خیرین اتفاق مى افتــد اما در عمل 
فاصله بیــن ازدواج و تولد فرزندان 
ممکن است با مشــکالتى همراه 

باشد.
وى در پاســخ به اینکه آیا مى توان 
یک انفجار جمعیت دیگر را همانند افزایش جمعیت دهه 60 در ایران پیش بینى کرد؟گفت: افزایش جمعیت 
در دهه 60 در حقیقت یک اتفاق بود؛ در حال حاضر با توجه به اینکه آمار مرگ ومیر کمتر شده است و مشکل 

فرزندآورى افزایش یافته بعید است که با انفجار جمعیت روبه رو شویم.
وى با اشاره به اینکه بعضى مناطق در اصفهان جمعیت کمى دارند و باید افراد به سمت آن مناطق گرایش پیدا 

کنند، اضافه کرد: متأسفانه افراد در سن اشتغال با مشکل کار روبه رو هستند.

71 درصد جمعیت استان، جمعیت کار هستند مرمت مزار شهدا به دلیل 
فرونشست برخى قبور

3 شبکه عرفان هاى نوظهور  
در اصفهان شناسایى شد

آغاز احداث بزرگ ترین مرکز 
تولید تجهیزات بیمارستانى

دادگســترى اســتان اصفهان اعالم کرد: رأى نهایى 
پرونــده قتل دختــر اهل جرقویــه بــه زودى صادر 

مى شود. 
روابط عمومى دادگسترى کل اســتان اصفهان اعالم 
کرد: با پیگیرى هــاى به عمل آمده از ســوى رئیس 
کل دادگســترى این اســتان، بــه زودى پرونده قتل 
دختر اهل جرقویه منتهى بــه صدور رأى نهایى خواهد

 شد.
دانش آموز دختر 15ساله در شهر نصرآباد از توابع بخش 
جرقویه سفلى دى ماه ســال 95 براى امتحان از خانه 
خارج شــد و دیگر به خانه بازنگشــت و جسد بى جان 
او که بر اثر خفگى به قتل رســیده بود در حاشیه محل 

زندگى اش کشف شد.
خانواده از طریق مدرســه مطلع شدند که فرزندشان در 
جلسه امتحان حاضر نشده است بنابر این در جستجوى 

دختر خود برآمدند و مفقودى دختر 15 ســاله خود را به 
کالنترى محل خبر دادند. بالفاصله تحقیقات تخصصى 
مأموران و کارآگاهان پلیس آگاهى اســتان اصفهان به 

منظور پیدا کردن این دختر نوجوان آغاز شد.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان در این باره گفت: 
کارآگاهــان در جریــان تحقیقات با به دســت آوردن 
سرنخ  هایى توانستند کمتر از شش ساعت پس از وقوع 
حادثه، قاتل که جوانى 25 ساله از اهالى محل سکونت 
دختر و داراى سه فقره سابقه کیفرى بود را در حال فرار 

از منزلش دستگیر کنند.
سرهنگ خسروى اظهارداشت: پس از دستگیرى متهم، 
تحقیقات از وى در حضور بازپرس ویژه قتل انجام شد 
و متهم به قتل دختر نوجوان اعتراف و عنوان کرد که او 
را به  زور به محل کشف جســد کشانده و سپس به قتل 

رسانده است.

به زودى صادر مى شود؛

 رأى نهایى پرونده قتل دختر جرقویه اى
مدیر آب و فاضالب روسـتایى شهرسـتان چادگان گفت: 
چهارهزار و 500 نفر از ساکنان پنج روستاى این شهرستان 

از نعمت آب شرب سالم بهره مند مى شوند.
مهدى زمانى با بیان اینکه آب شرب روستاهاى على عرب، 
قرقر و ده کلبعلى با تانکر آبرسانى سیار اداره آب و فاضالب 
روستایى شهرستان چادگان تأمین مى شود، اظهار داشت: 
با تکمیل عملیات انتقال آب به طول 36 کیلومتر، از دریاچه 
زاینده رود به روستاهاى سـینه کوه که تاکنون 13 کیلومتر 
از آن لوله گذارى شـده اسـت، از پروژه انتقـال آب به پنج 
روستاى بخش مرکزى شهرسـتان چادگان بهره بردارى 
خواهد شد. وى با بیان اینکه برداشت آب از زاینده رود براى 
این روسـتاها 18 لیتر در ثانیه پیش بینى شده است، افزود: 
در این طرح هشت مخزن با حجم دو هزارمتر مکعب، یک 
تصفیه خانه با ظرفیت 22 لیتر بر ثانیه، سـه واحد ایسـتگاه 

پمپاژ آب و یک واحد اسکله نیز نصب خواهد شد.

بهره مندى 5 روستاى چادگان 
از آب شرب سالم

 مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان: به دنبال رشد 4 برابرى گردشگرى اصفهان هستیم
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اتمام پروژه هاى نیمه تمام
 10 سال زمان مى برد

فرمانـدار نجف آبـاد گفت: تعـداد و حجم پـروژه هاى 
عمرانى نیمه تمام در این شهرستان به حدى است که 
اگر تا ده سال دیگر کلنگ جدیدى به زمین زده نشود، 
امکان اتمام و بهره بردارى از طرح هاى در دسـت اجرا 

فراهم خواهد شد.
سهراب مظفر نجفى بیان داشت: شرایط بودجه اى امروز 
کشور را بایستى مصداقى از مدیریت بحران بدانیم. در 
شـرایط عادى همه امکان کار کردن دارنـد ولى امروز 

نشان مى دهد که کدامیک از ما مدیر واقعى هستیم.

کشف 25 هزار کیلوگرم 
پیاز پاکستانى قاچاق 

مدیر بازرسـى و نظارت بـر اصناف اصفهان از کشـف 
و جمع آورى 25 هـزار کیلوگرم پیاز پاکسـتانى قاچاق 
در میـدان مرکزى میوه و تره بار توسـط بازرسـان این 

مجموعه خبر داد.
جواد محمدى فشارکى اظهار داشت: در بازرسى صورت 
گرفته توسط بازرسان مدیریت بازرسى و نظارت اصناف 
اسـتان از میدان مرکزى میوه و تره بار اصفهان، مقدار 
25 هزارکیلوگرم پیاز خارجى قاچاق، محصول کشـور 
پاکسـتان کشـف و ضبط شـد. وى افـزود: ارزش این 
محصول قاچـاق 850 میلیون ریال اسـت که تحویل 

مراجع قانونى شد.

پایان هفته خنک در راه است
 مدیر اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
در دو روز آینـده جـوى پایدار بـراى آسـمان اکثر نقاط 

استان اصفهان پیش بینى مى شود.
حسـن خدابخش اظهار داشـت: بررسـى این نقشه ها 
بیانگر اسـتقرار جـوى پایدار تـا دو روز آینده بر اسـتان 
اصفهان اسـت. وى با بیان اینکه آسـمان اکثر مناطق 
اسـتان اصفهـان در دوه روز آینده صاف تـا کمى ابرى 
و همراه با وزش باد پیش بینى مى شـود، افـزود: این در 
حالى است که در این بازه زمانى با پدیده گرد و غبار روبه 

رو نخواهیم بود.
خدابخش اظهار داشـت: در این بازه زمانـى دماى هوا 
تغییر محسوسى را نخواهد داشت و این در حالى است 
که در پایان هفته جارى نسـبت به مدت مشـابه هفته 
گذشـته با کاهـش 5 درجه اى دمـاى هـوا در اصفهان 

روبه رو هستیم.

گونه کمیاب «پلنگ موش» 
مشاهده شد

مدیر اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل از زنده 
گیرى و مستند نگارى یک «زرده بر» معروف به پلنگ 

موش در این شهرستان خبر داد. 
اللهیار دولتخواه اظهارداشت: این گونه که توسط یکى 
از دوستداران محیط زیست بخش کویرات به این اداره 
تحویل داده شـد، پـس از تیمـار و اطمینان از شـرایط 
سـالمت در منطقه شـکار ممنوع «یخاب» رهاسازى 
خواهد شـد. وى افزود: گونه هاى کمیاب زرده بر که به 
عنوان گونه در معرض آسـیب طبقه بندى شده است، 
شـبگرد بوده و به صـورت انفـرادى زندگـى مى کند و 
هیچگونه خسارتى براى کشاورزان و محصوالت آنها 
ایجـاد نمى کند بلکـه باعث تعدیل جونـدگان کوچک 

مى شود. 

نیاز قطارشهرى بهارستان به 
450 میلیارد اعتبار  

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با اشاره 
به پیشرفت 80 درصدى زیر سازى پروژه قطارشهرى 
بهارستان گفت: براى تکمیل این پروژه به 450 میلیارد 
تومـان اعتبارنیـاز داریـم. محمدرضـا احمـدى گفت: 
عملیات مترو بهارستان- اصفهان از اسفند ماه سال 90 
آغاز شده است. وى تأکید کرد: تاکنون 80 میلیارد تومان 
براى زیر سازى این پروژه هزینه شده که 50 درصد آن 
ازمنابع اعتبارات دولتى و50 درصد دیگراز منابع داخلى 
شـرکت عمران بوده اسـت و بـراى اتمـام آن به 450 

میلیارد تومان اعتبارنیاز است.

خبر

مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: 
هزار و 607 حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان تا پایان 

امسال پلمب مى شود.
مسعود میرمحمد صادقى اظهار داشــت: تا پایان سال 
جارى شش هزار و 326 دستگاه کنتور فهام (فراسامانه 
هوشمند اندازه گیرى و مدیریت انرژى) و هزار و 70کنتور 
حجمى نیز در سطح اســتان نصب مى شود. وى افزود: 
هزینه تقریبى مســدود کردن هر حلقه چاه حدود چهار 
میلیون تومان اســت، بنابراین براى انجام موفق طرح 

مسدود کردن چاه ها 12 میلیارد تومان نیاز داریم.
مدیرعامل شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان  

همچنین از کاهش 40 درصدى بارش ها در شرق حوضه 
زاینده رود خبر داد و تصریح کرد: از آغاز سال آبى جارى 
( مهر 95 ) تاکنون با بررســى بیش از هفت ایستگاه در 
حوضه زاینده رود با کاهش بارش ها روبه رو بوده ایم به 
طورى که در ایستگاه ورزنه کاهش 40 درصدى بارندگى 

نشان مى دهد.
میرمحمدصادقــى میانگین بلند مــدت ورودى آب به 
مخزن ســد زاینده رود را یک میلیارد متر مکعب اعالم 
کرد و افزود: مقدار کنونى حجم سد زاینده رود حدود 360 
میلیون متر مکعب و کمتر از 32 درصد حجم اسمى سد 

زاینده رود است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان بابیان 
اینکه برگــزارى اردوهاى زیارتى عالوه بــر ایجاد زمینه 
شکوفایى، رشد و تعالى خانواده هاى تحت پوشش این نهاد 
را فراهم مى آورد، گفت: یکــى از برنامه هاى مهم کمیته 
امداد اجراى طرح شوق زیارت در قالب اعزام کاروان هاى 
زیارتى به اماکن مقدس اســت که با اولویت اعزام زنان 
سرپرست خانوارى که به فعالیت هاى فرهنگى و اشتغالزایى 

مشغول هستند انجام مى شود. 
حمیدرضا شیران به اعزام مددجویان تحت پوشش کمیته 
امداد به عتبات عالیات در تابستان ســال 96 اشاره کرد و 
افزود: 160 نفراز زنان سرپرســت خانوار به کمک خّیران 

با هزینه اى بالغ بر 128 میلیون تومان به کربال معلى اعزام 
شدند. وى توجه به مسائل فرهنگى را اصلى اساسى در رشد 
و ارتقاى خانواده هاى مددجو دانســت و بیان کرد: امروزه 
تالش کمیته امداد بر این سمت وســو قرارگرفته است تا 
محرومیت را در خانواده هــاى تحت حمایت کاهش دهد 
و برنامه هاى فرهنگى را به منظور ارتقاى سطح فرهنگ 
خانواده ها پیاده سازى کند. شــیران افزود: کمک خّیران و 
نیکوکاران براى اجراى طرح شوق زیارت موجب مى شود تا 
تعداد بیشترى از مددجویان به سفرهاى زیارتى اعزام شوند 
و این امر در افزایش سطح معنوى و به دنبال آن تغییر در 

نگرش و سبک زندگى آنها تأثیرگذار خواهد بود.

اعزام زنان سرپرست خانوار 
به عتبات عالیات

1600چاه غیر مجاز 
پلمب مى شود

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
گفت: چهار هزار زوج متقاضى طالق در شهر اصفهان 
به مراکز مشاوره و مددکارى ارجاع شدند که 25 درصد از 
تعداد این زوج ها در اثر مداخالت مددکارى و روانشناختى 

از ادامه درخواست طالق خود منصرف شدند.
مجتبى ناجى در خصوص طرح تقسیم کار ملى با هدف 
کنترل و کاهش طالق اظهار داشت: این طرح به صورت 
ملى در سطح کل کشور صورت گرفته است و اجراى آن 
به دستگاه ها و سازمان هایى که مرتبط با موضوع خانواده 

و پیشگیرى از طالق هستند، سپرده شده است.
وى افزود: متناظر با این تقســیم بندى ملى در اســتان 
اصفهان هم کمیته اى تشکیل شده که تعداد 30 دستگاه 
و ســازمان از جمله آموزش و پرورش، صداوسیما، اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمى، کمیته امداد، اداره ورزش و 
جوانان، دانشگاه ها و... در این کمیته عضو هستند و خط 
مشــى فعالیت ها و برنامه هایى را که در استان به منظور 
تقویت بنیاد خانواده و سالمت آن انجام مى شود، پایش 

و ارزیابى مى کنند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفــت: وضعیت صــادرات و فروش 
صنایع دســتى به انــدازه ظرفیت هایى که مــا داریم 
خیلى مطلوب نیســت ولى اینکه در کشــور رتبه ما در 
صنایع دستى هشتم یا نهم باشــد من اعتقادى به این

 ندارم.
فریدون اللهیــارى در واکنــش به صحبت اســتاندار 
اصفهان مبنى براینکه صادرات صنایع دســتى و فرش 
اصفهان هم اکنون در رده هشــتم یا نهم است و این در 
حالى اســت که باید در رده چهارم یا پنجم باشد، اظهار 
داشــت: وضعیت صادرات و فروش صنایع دســتى به 
اندازه ظرفیت هایى که ما داریم خیلى مطلوب نیســت 
ولى اینکه در کشــور رتبه ما در صنایع دســتى هشتم 
یا نهم باشــد من اعتقادى به این ندارم زیــرا ما یکى از 
استان هاى پیشــتاز در حوزه صنایع دســتى در بخش 
حضور در نمایشــگاه ها ى بین المللى و هــم بازاریابى 

هستیم.

وى افزود: متأســفانه فروش صنایع دستى در اصفهان 
به صورت چمدانى اســت و فروش چمدانى در آمارهاى 

خروج خیلى اثبات نمى شود.
مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان با بیان اینکه امیدوارم 
مشکالت حوزه صادرات صنایع دستى با تدابیر استاندار 
رفع شود، تصریح کرد: چون در مبادى صادراتى نبودیم 
خیلى از صنایع دستى اصفهان وقتى از مبادى استان هاى 
دیگر صادر مى شــد به نام اصفهان ثبت نمى شد و این 
مــا را در مقابل آمــار دقیق صادرات با مشــکل مواجه 

مى کرد.
وى با اشاره به اینکه اگر مشکالت صنایع دستى ما در این 
بخش  ها رفع شود، پیشرفت بیشــترى مى کنیم، گفت: 
صادرات صنایع دستى یکى از بحث هاى جدى است که 
باید راهکارهاى مناسب براى آن اندیشیده شود و به همراه 
آن بازاریابى مناسب و تولیدات متناسب با ذائقه و خواست 
خریداران و بازارهاى جهانى باشد، در این زمینه کارهایى 

در حال انجام است.  

ارجاع 4000 زوج اصفهانى به مراکز مشاوره و مددکارى
با اجراى طرح تقسیم کار ملى با موضوع کاهش طالق صورت گرفت؛  فروش صنایع دستى در اصفهان

 به صورت چمدانى

مدیرکل صدا و سیماى مرکز استان اصفهان با اشاره به 
حجم باالى برنامه هاى زنده در روزهاى اخیر، خستگى 
و بى دقتى برخى عوامل گفت: چهار نفر از همکارانى که 
در موضوع بى دقتى در پخش خبر ســیما مقصر شناخته 
شدند به تعلیق از کار و توبیخ کتبى همراه با درج در پرونده 

محکوم شدند.
مســعود احمدى افزادى در گفتگو با فارس با اشاره به 
پوشش تلویزیونى حرکت کاروان شهداى دفاع مقدس 
در شــهرهاى مختلف اســتان اصفهان اظهار داشت: 
خبرنگاران صدا و ســیما در شــهرهاى مختلف استان 
اصفهان براى نخســتین بار در استان، تصویرگر حضور 
پرشکوه مردم براى زیارت کاروان پرنور شهدا به  صورت 
زنده بودند به طورى که هر شــب شاهد پخش استقبال 

مردم از بدن هاى معطر شهدا از شبکه اصفهان بودیم.
وى افزود: ویــژه برنامه هاى زنده، شــب هاى وداع در 
گلستان شهدا و ســاعت ها پخش زنده استقبال باشکوه 
مردم اصفهان از کاروان نور در روزهاى چهارشنبه و پنج 
شنبه اوج عملیات نیروهاى تولیدى و فنى مرکز بود که 

متعهدانه به انجام رسید.
مدیرکل صدا و ســیماى مرکز استان اصفهان مصاحبه 
فرزندان شهداى سورى، عراقى، افغانى و ارمنى مدافع 
حرم در برنامه «زنده رود» را از جمله بخش هاى جذاب 

این مراسم ها برشمرد.
مدیرکل صدا و سیماى مرکز استان اصفهان با اشاره به 
خنده گوینده به هنگام پخش برنامه زنده خبر اصفهان 
و بازتاب  آن در شــبکه هاى مجازى گفت: حجم باالى 
برنامه هاى زنده در این ایام، خســتگى و بى دقتى برخى 

عوامل از دالیل این اتفاق بود.
احمدى ادامه داد: در اولین دقایق بامداد پنج شنبه و هنگام 
اجراى برنامه زنده خبر، یکى از عوامل برنامه و مجرى 
به تصور عدم آنتن، گفتگوى کوتاه چند ثانیه اى و خنده 
مجرى را داشتند که البته هرچند کوتاه بود اما با توجه به 
لزوم حفظ حریم آنتن زنده در همه ایام به  ویژه مناسبت ها، 

به هیچ وجه قابل اغماض نبود.
وى بیان کرد: به همین منظور بالفاصله روز جمعه جلسه 

تخلفات محتوایى آنتن برگزار شد و پس از بازبینى دقیق 
تصاویر و اخذ دفاعیات مربوطه و شرح ماوقع، چهار نفر از 
همکارانى که در این موضوع توسط کمیته مقصر شناخته 
شدند به تعلیق از کار و توبیخ کتبى همراه با درج در پرونده 

محکوم شدند.
احمدى ضمن تأکید بر برخورد جدى و فورى با هرگونه 
کوتاهى در حین برنامه هاى زنده خاصه در مناسبت ها، 
اضافه کرد: کار همــکاران در صدا و ســیما به  ویژه در 
بخش هاى زنده و حوزه هاى پخش همراه با اســترس 

شبانه روزى است.

 وى گفت: تمــام زمان هــاى تعطیل، شــبانه و حتى 
نیمه شــب ها که مخاطبان، حتى منتقدان، بینندگان و 
شنوندگان مشــغول استراحت هســتند برنامه سازان و 
کارکنان صدا و ســیما به شدت مشــغول کار هستند تا 
بتوانند رضایت نسبى مخاطبان خود را به دست آورند؛ 
در این مسیر سخت و دشوار مجاز به هیچگونه اشتباهى 

نیستند.
مدیرکل صدا و سیماى اصفهان تأکید کرد: کار بى وقفه 
در رســانه ملى با همه محدودیت ها و حساســیت هاى 
فراوان آن به مثابه یک جنگ تمــام عیار در خط مقدم 

عرصه نبرد فرهنگى است که هیچکس در آن حق اشتباه 
ندارد و همه باید در این نبرد بزرگ رســانه اى حساس و 

مراقب باشند.
وى در پایان با قدردانى از زحمات همه حوزه هاى خبرى، 
ســیما و صدا و نیز حوزه هاى فنى و پشــتیبانى با اشاره 
به کمبودهاى جدى امکانات و تجهیزات اســتودیویى 
و فرســودگى سیســتم ها و با تشــکر از حمایت هاى 
معاونت فنــى ســازمان صــدا و ســیما از راه اندازى 
مجموعه جدید و مجهز معاونت خبــر در آینده نزدیک 

خبر داد.

تصمیم گیرى جلسه تخلفات محتوایى در پى بازتاب خنده گوینده خبر شبکه اصفهان حین پخش زنده

 تعلیق و توبیخ
 4 کارمند صداوسیماى اصفهان

2 َتـن از مدیران عامل شـرکت هـاى خارجى نشسـتى با 
شهردار  شاهین شهر برگزار کردند.

 شهردار شاهین شهر در این نشست گفت: به دلیل جمعیت 
روزافزون و نیز ظرفیت ها و پتانسیل هاى موجود در شاهین 
شهر، بحث سرمایه گذارى در این شهر نقش اساسى را ایفا 

کرده است.
 حسین امیرى افزود: شهردارى شاهین شهر در زمینه هاى 
گردشگرى ، مراکز تجارى، خدماتى ، توریستى و تفریحى، 
ورزشـى و حمل و نقل، آمادگى خود را به سـرمایه گذاران 

اعالم مى کنـد. وى گفـت:در دو سـال گذشـته مدیریت 
شهرى یک رویکرد جدید به نام «رویکرد استفاده از بخش 
خصوصى در اجراى طرح هاى سرمایه گذارى» با بیش از 
12 هزار میلیارد ریال تعریف کرد که خوشبختانه تاکنون از 
این مقدار بیش از سه هزار و 500 میلیارد ریال آن احداث و 

یا در حال اجراست.
سـرمایه گذاران شـرکت هاى خارجى نیز در این نشست 
آمادگـى کامـل خـود را در صـورت ایجـاد تفاهـم بـراى 

سرمایه گذارى در شاهین شهر اعالم کردند. 

پژوهشگران دانشگاه صنعتى اصفهان به کمک دانش نانو 
نوعى مـاده آب گریز براى پاشـیدن روى آسـفالت اختراع 
کرده اند که خطر تصادفات جاده اى را تا 20 درصد کاهش 

مى دهد. 
مهـدى ذاکـر زاده، پژوهشـگر و مجرى این طـرح گفت: 
با کمک نانو مـاده هاى آب گریز، پوششـى تولید شـد که

 مى توانـد آسـفالت را آب گریز کنـد و مانع تجمـع آب در 
جاده ها شود. وى با بیان اینکه در این روش یک لیتر از این 
ترکیب، قابلیت آب گریزى حداقـل 80 متر مکعب از جاده 
را دارد، افزود: این ماده روى هر نوع آسفالت جدید یا قدیم 

پاشیده مى شود.
ذاکرزاده با اشـاره به اینکـه 20 درصد تصادفات ناشـى از 
لغزندگى و بارانى بودن جاده هاست، گفت: این ماده تولید 
شده قابلیت آب گریزى باالیى دارد و مى تواند سرعت تخلیه 
آب در بارندگى جاده ها را بیش از دو برابر افزایش دهد. وى با 
بیان اینکه این ماده یکى از بهترین مواد است که مى تواند از 
تشکیل بلورهاى یخى و برف در جاده جلوگیرى کند، افزود: 
این ماده اصطکاك جاده با تایـر خودرو را افزایش مى دهد 
و بر خالف دیگر ماده هاى که در جاده اسـتفاده مى شود با 

محیط زیست سازگار است.

حضور سرمایه گذاران خارجى در شاهین شهر

تولید نانو آسفالت در دانشگاه صنعتى 

شهردار مبارکه گفت: نگاه مدیریت شهرى مبارکه به 
پروژه هاى عمرانى، خدماتى و گردشـگرى این شهر 

فرامنطقه اى است.
محمـد شـرفا اظهارداشـت: در اجـراى پـروژه هـاى 
شـهردارى مبارکه به دنبال این هسـتیم که بتوانیم از 
همه ظرفیت هاى شهر، شهرسـتان و استان اصفهان 

استفاده کنیم.
وى افزود: در این دوره پروژه هاى مختلفى در محالت 

و مرکز شهر اجرا شد.
شـرفا با بیان اینکه طراحى، شـروع و افتتاح پروژه باغ 
بانوان در این دوره انجام شد، گفت:در مدت دو ماه اخیر 
که این پروژه به بهره بردارى رسیده برنامه هاى خوبى 
با حضور گسـترده شـهروندان در این محل اجرا شده 
است که این امر نشان دهنده ظرفیت و پتانسیل هاى 

این مجموعه است.
وى در ادامه با بیان اینکه مرمت و بازسازى ارگ نهچیر 
هم به عنوان پروژه گردشـگرى با هزینه شش میلیارد 
تومان در این دوره برنامه ریزى و اجرا شـد، گفت:این 
پروژه محلـه نهچیر را پوشـش مى دهـد و امیدواریم 
در آینـده بتوانیم مشـکالت این محل را بـا این پروژه 

مرتفع کنیم.
شرفا با بیان اینکه شهردارى مبارکه در سال هاى اخیر 
خیلى کمتر به سراغ عوارض محلى رفته است، اظهار 
داشـت:طبق قانون شـهردارى ها عوارض نوسـازى 
و عوارض کسـب و پیشـه یکى از عوارضى اسـت که 
شهردارى ها بر اساس آن توسعه شهرى را پیش بینى 

و برنامه ریزى مى کنند.
شهردار مبارکه گفت: تکیه بر عوارض محلى، یکى از 
مواردى است که در دوره چهارم پیگیرى شد و اقداماتى 

در این زمینه انجام شد.

در اصفهان، برخى از خیابان ها کاربرى مشخصى 
دارند و به رشــته یا شــغل ویــژه اى اختصاص 
یافته اند که این موضوع باعث مى شود آن خیابان، 
هویت ویژه اى داشــته و رنگ و بویى متفاوت به 

خود بگیرد.
 یکى از این خیابان ها، خیابان شــریف یا همان 
رهنان است که کم و بیش گذر همه اصفهانى ها 
به آنجا افتاده و براى تهیه وسایل چوبى یا تعویض 

مبلمان منزل سرى به مغازه هاى آن زده اند.
این روزها اما رهنان حال و هــواى متفاوتى پیدا 
کرده و نمادى 10 مترى در ورودى آن جلوه گرى 
مى کند. نمادى زیبا به شــکل مبلى ایستاده که 

قامت آن، به آسمان کشیده شده است.
این نماد زیبا به گونه اى طراحى و جانمایى شده 
که براى شهروندانى که به رهنان وارد مى شوند یا 
از مسیر بزرگراه دو طبقه اى امام خمینى (ره) عبور 
مى کنند، جلب توجه مى کند؛ فرقى هم نمى کند، 
سررشته اى در مجسمه سازى داشته باشید یا نه؛ 
نماد مبل براى لحظاتى شما را با خود به نوستالژى 

خرید مبل و صندلى مى برد!
محمد ساالریان، طراح و ســازنده نماد، که 20 
سال سابقه مجسمه ســازى در ابعاد شهرى را در 
کارنامه کارى خود دارد، معتقد است: «مکان یابى 
و موضوع این نماد به صــورت حرفه اى انتخاب 

شده است». 
این استاد مجسمه ســازى با بیان اینکه انتخاب 
موضوع و مکان یابى نماد مبل به خوبى انجام شده 
است، مى گوید:« محله رهنان، زادگاه من است و 
این امر، انگیزه  بنده را براى طراحى این نماد، دو 

چندان کرد.»
ســاالریان با بیــان اینکه ایــن پــروژه در بازه 
زمانى استاندارد به سرانجام رسیده است تصریح

 مى کند: «در مجموع، این نماد طى ده ماه طراحى 
شده که چهار ماه آن، به ساخت ماکت اختصاص 

یافته است.»    
وى در پایان، به عمر مفید نماد مبل اشاره و تأکید 
کرد: «این نماد هشــت تنى، با اســتفاده از ورقه 
فوالدى در ارتفاع 10 متر طراحى شده و در تولید 
آن، از روکش زینگا (حفاظت کاتدى) اســتفاده 
کرده ام که دوام طرح در برابر باران و آفتاب را تا 40 

سال تضمین مى کند.»

طراحى و نصب مبلى به 
ارتفاع 10 متر در اصفهان

شهردار مبارکه: 

نگاه شهردارى مبارکه به 
پروژه ها  فرامنطقه اى است
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت
1.برابر راى شماره 139660302177000121 مورخه 1396/02/03 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اسداله کالنترى فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه 96 نجف آباد و شــماره ملى 1091988897 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 1983 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 198/85 مترمربع انتقالى مع 

الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى براتعلى توکلى دهقى محرز گردیده است.
2.برابر راى شماره 139660302177000120 مورخه 1396/02/03 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى نصراله براتى دهقى فرزند خلیل بشماره 
شناسنامه 170 نجف آباد و شماره ملى 1091916985 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 344 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 59 مترمربع انتقالى مع الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى مسعود و حمید شهرت هردو توکلى محرز گردیده است.
3.برابر راى شماره 139660302177000161 مورخه 1396/03/06 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سمیه هاشمى دهقى فرزند یداله بشماره 
شناسنامه 196 نجف آباد و شماره ملى 1092081364 در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى 
از پالك 4223 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 157/25 مترمربع انتقالى 

ازمالک رسمى نصراله حسین هاشمى و فرهادکریمیان محرز گردیده است.
 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب 
ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى 
صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشــر مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط بــه ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 04/17/ 96 تاریخ انتشار 

نوبت دوم: دوشنبه 96/05/02 م الف: 4988 ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/4/479
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 ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تایخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- برابر راى شــماره 139660302023000239 مورخ 2/30 /1396 خانم عفت شهبازى دستجرده به 
شماره شناســنامه 148 کدملى 1283595427 صادره از اصفهان فرزند عباس نسبت بر ششدانگ یک 
باب ساختمان به استثناء ربعیه اعیانى به مساحت 10/06 مترمربع مفروزى از پالك شماره 168- اصلى 
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به موجب قرارداد واگذارى زمین معوض از طرف شهردارى به متقاضى 

واگذار گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/18 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/5/2 م الف: 11406 صفائى رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/494
مزایده

شــماره نامه: 9610113737200097 شــماره پرونده: 9509983730400510 شماره بایگانى شعبه: 
950273 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان چادگان در نظر دارد در جهت اجراى مقررات قانون 
اجراى احکام مدنى و اســتیفاء محکوم به موضوع محکومیت آقایان روزعلــى و غالم گوروئى یک باب 
ساختمان مســکونى با پالك ثبتى 29580 به مســاحت 430 مترمربع حدودا دویست و پنجاه مترمربع 
عرصه و یکصد و هشتاد مترمربع اعیانى با مصالح آجر و سیمان و سنگ و داراى امتیازات چهارگانه واقع در 
روستاى چهل چشمه متعلق به آقاى خسرو بنى حاتم و یک باب ساختمان مسکونى با پالك ثبتى 22909 
به مساحت 998 مترمربع حدوداً 214 مترمربع عرصه و 718 مترمربع اعیانى با مصالح آجر و سیمان و سنگ 
و داراى امتیازات چهارگانه و داراى انبارى و طویله متعلق به آقاى حبیب اهللا گوروئى واقع در روســتاى 
کلیچه مى باشد را از طریق مزایده به فروش رساند لذا کلیه کسانى که مایل به شرکت در مزایده هستند 
دعوت مى شود در تاریخ 1396/5/10 لغایت 1396/5/17 با همکارى پاسگاه اورگان و محکوم له آقاى 
منوچهر گشول از زمین مذکور بازدید و در جلسه مزایده حضورى که در روز یکشنبه تاریخ 1396/5/18 
ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى تشکیل مى شود حاضر شوند هر کس باالترین 
قیمت را پیشــنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف اســت ده درصد قیمت پیشنهادى را در همان 
تاریخ به حساب سپرده دادگسترى واریز و مابقى را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه پرداخت نماید 
قیمت این امالك بر اساس نظریه کارشناســى(ملک حبیب اهللا گوروئى 1312700000 ریال) و (ملک 
خسرو بنى حاتم مبلغ 1190000000 ریال)مى باشد. م الف: 57 شعبه اجراى احکام حقوقى  دادگسترى 

شهرستان چادگان/4/422
مزایده

شــماره نامه: 9610113737200098 شــماره پرونده: 9509983737100100 شماره بایگانى شعبه: 
950206 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان چادگان در نظر دارد در جهت اجراى مقررات قانون 
اجراى احکام مدنى و استیفاء محکوم به موضوع محکومیت آقایان صفرعلى نورى فرزند قربان و محمد 
مهدى نورى فرزند داود و محمدحسین نورى فرزند داود و خانم خدیجه حبیبى فرزند حسینقلى به نسبت 
سهم االرث خود از ماترك متوفى یک باب ساختمان مســکونى با پالك ثبتى 16660 به مساحت 587 
مترمربع حدودا چهارصد مترمربع عرصه و یکصد و هشتاد مترمربع اعیانى با مصالح گل و سنگ و سقف با 
مصالح تیر چوبى و نماى بیرونى کاهگل و سطوح داخلى سفیدکارى درب و پنجره چوبى و فلزى و داراى 
امتیازات سه گانه واقع در روستاى قرقرك خاتم پ 244 و یک قطعه زمین نیمه ساخت به مساحت 200 
مترمربع از غرب به زمین حاج ابراهیم نورى و از شرق به زمین مهران نورى متعلق به آقاى داود نورى مى 
باشد را از طریق مزایده به فروش رساند لذا کلیه کسانى که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت مى 
شــود در تاریخ 1396/5/10 لغایت 1396/5/18 با همکارى کالنترى 12 رزوه و محکوم له خانم فاطمه 
میرزایى از ساختمان مذکور بازدید و در جلســه مزایده حضورى که در روز پنج شنبه تاریخ 1396/5/19 
ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى تشکیل مى شود حاضر شوند هر کس باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف است ده درصد قیمت پیشنهادى را در همان تاریخ 
به حساب سپرده دادگسترى واریز و مابقى را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه پرداخت نماید قیمت 
پایه این امالك بر اساس نظریه کارشناسى 415710000 مى باشد. م الف: 58 شعبه اجراى احکام حقوقى  

دادگسترى شهرستان چادگان/4/423
 ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960147 خواهان مهدى کشانى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت طاهره 
لواسى، محمد لواسى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/7/2 ساعت 4 تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان  مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، 
ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 12306 شعبه 22 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/4/752
 ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960296 خواهان محمد رحیمى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- بتول 
شکرى، سعید نقى ئى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/6/6 ساعت 9/30 تعیین گردیده 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان  مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، 
ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 12258 شعبه 32 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/4/753
 ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960107 خواهان جالل الماسى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
رسول جزینى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز چهارشنبه مورخ 96/6/8 ساعت16/30تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خیابان شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 12297 شعبه 17 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره دو)/4/754
 ابالغ تجدیدنظر خواهى

در خصوص پرونده کالسه 951179 شعبه 9 ح شوراى حل اختالف اصفهان تجدیدنظر خواه قاسم زمانى 
چریانى به طرفیت آقایان رضا افشــارى، 2- ابراهیم رضایى، 3- على آذرى تجدیدنظرخواهى نموده 
است. لذا با توجه به مجهول المکان بودن ابراهیم رضایى و على آذرى برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر تا تجدیدنظر خوانده 10 روز پس از نشرآگهى به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده تلقى و پرونده به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهد 
شد.  م الف: 12263 شعبه 9 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/755

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 960228 خواهان محمد جواهرى با وکالت خان م عموبیگى دادخواستى مبنى 
بر انتقال سند به طرفیت محمد مرآتى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/6/12 ساعت 
17:30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه 
واقع در اصفهان مجتمع شهداى مدافع حرم مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 12265 

شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو) 4/756
 ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960447 خواهان فاطمه صابرى دادخواستى مبنى بر مطالبه- تأمین خواسته 
به طرفیت حمید آزارمنش تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخه 96/6/8 ساعت 
8:30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان- شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 12266 

شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 4/757
ابالغ وقت رسیدگى 

درخصوص پرونده کالســه 90/96 شــعبه 25 خواهان محمد جانثارى دادخواســتى مبنى بر مطالبه 
50/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات بــه طرفیت رامین امیرى تقدیم نموده اســت. وقت 
رسیدگى براى مورخ 96/6/13 ساعت 4 عصر تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 12268 شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 4/758
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 96-580 شعبه 51 حقوقى خواهان ج عفر محمدى زفره اى دادخواستى مبنى بر 
مطالعه به طرفیت قدرت اهللا معینى پروانه تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخه 
96/6/15 ساعت 10:30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حساب تقاضاى 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه به نشانى کنارگذر اتوبان شهید 
خرازى حدفاصل خ آتشگاه و خ میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 12243 شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 4/760

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 95-1440 شعبه 51 حقوقى خواهان ج عفر محمدى زفره اى دادخواستى مبنى 
بر مطالعه به طرفیت قدرت اهللا معینى پروانه تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخه 
96/6/15 ساعت11:00 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حساب تقاضاى 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه به نشانى کنارگذر اتوبان شهید 
خرازى حدفاصل خ آتشگاه و خ میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 12242 شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 4/761

 ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9610106793800583 شــماره پرونده: 9609986793800177 شماره بایگانى 
شعبه: 960177 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: غالمرضا حیدران تاریخ حضور: 1396/6/12 یکشنبه 
ساعت 11:30 محل حضور: اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص دعوى هاشم سعیدى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12233 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) 4/762
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106796300652 شماره پرونده: 9609986796300446 شماره بایگانى شعبه: 
960447 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: سید نصیرالدین ســیدین بروجنى فرزند آقااسمعیل کد ملى: 
4669092162 تاریخ حضور: 1396/6/20 دوشنبه ساعت 8:30 محل حضور: اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف اصفهان در خصوص دعوى 
رسول محققیان گورتانى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 

م الف: 12337 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفها ن (مجتمع شماره دو) 4/763
ابالغ وقت رسیدگى 

در خصوص پرونده کالسه 960454 خواهان سعید کبیر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمود 
امانى زاده تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخه6/5 /96 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، 
اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شــوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 9 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رســیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 12332 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)4/764
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره ابالغنامه: 9610106793600666 شــماره پرونده: 9609986793600440 شماره بایگانی 
شعبه: 960444 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: داود کمالى عباس آبادى به نشانى مجهول المکان 
تاریخ حضور: 96/6/26 یک شنبه ســاعت 9 محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، 
روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 ، در خصوص دعوى حسین ابراهیمى به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12330 شعبه 6 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)4/765
 ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106793600663 شماره پرونده: 9609986793600439 شماره بایگانی شعبه: 
960443 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: على رحم شیخ نیا به نشــانى مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/6/26 یکشنبه ساعت 8/30 محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى 
مدرسه نیلى پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 ، در خصوص دعوى حسین ابراهیمى به طرفیت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12329 شعبه 6 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)4/766
 ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106795000397 شماره پرونده: 9609986795000036 شماره بایگانی شعبه: 
960036 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: رضا فرید تاریخ حضور: 1396/6/5 یکشنبه ساعت 16 محل 
حضور: اصفهان، خیابان ســجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 در خصوص دعوى آیگین عباسى لرکى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 12323 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره یک)4/767
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960268 خواهان حمید جمشیدیان دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به 
طرفیت حیدر عباسى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز دوشنبه مورخ 96/6/6 ساعت 17:30 
تع یین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر و خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

12321 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 4/768
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960455 خواهان فروزان یزدانى دادخواســتی مبنی بر مطالبه ثمن معامله 
به طرفیت مرتضى شرافت تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/6/19 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراي حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 12319  شعبه 8 حقوقى  شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/769
 ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه  960035 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقاى حامد منتظرین دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- حشمت اله استکى اورگانى فرزند محمدزمان، 2- زهرا ساکى تقدیم 
نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 96/6/28 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى 
چهارراه وکال شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 12310  شعبه 12 

حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/770
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 198/96 خواهان محمد رمضانى دادخو است مبنى بر مطالبه یک فقره چک 
و خسارات قانونى- تأخیر تأدیه- تأمین خواسته به طرفیت 1- سعید حبیبى نجف آبادى 2- محمدرضا 
حبیبى نجف آبادى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخه 96/6/4 ساعت 16 تعیین 
گردید.. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه به نشــانى کنار گذر اتوبان خرازى حدفاصل خ آتشگاه و میرزا طاهر 
ساختمان مطهرى مجتمع شماره سه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى 
شود. م الف: 12309 شعبه 34 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) 4/771

 ابالغ وقت رسیدگى 
شــماره ابالغنامه: 9610106793800551 شــماره پرونده: 9609986793800167 شماره بایگانی 
شعبه: 960167 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: سیدمحمد حســینى زادگان فرزند ابراهیم، کدپستى 
1687993411 به نشانى: اصفهان - اصفهان خ استقالل خ کوهستان مجتمع گلستان بلوك 1 واحد 2 
تاریخ حضور: 1396/6/13 دوشنبه ساعت 9 محل حضور: اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، 
مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف در خصوص دعوى رسول صادقى به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12308 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)4/772
 ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960054 خواهان الهام مســتاجران دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
بهرام گرگى وند تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي روز چهارشنبه 96/6/8 ساعت 17/30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی
 اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 12299 شعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/4/773

 ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 960055 خواهان الهام مستاجران دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت1- 
مجتبى بخشیان، 2- محمدعلى مستاجران تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز چهارشنبه مورخ 
96/6/8 ساعت 18 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 12298شعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/4/774
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794500339 شماره پرونده: 9609986794500059 شماره بایگانى شعبه: 
960059 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: فرشاد خیاط پور فرزند عباس کد ملى:   1284676145 مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1396/6/20 دوشنبه ساعت 16:30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان 
آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى حسین 
اعظمى کتایونچه به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 

12295 شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) 4/775
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106795300260 شماره پرونده: 9609986795300063 شماره بایگانی شعبه: 
960063 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: اصغر نوروزیان درچه به نشانى: اصفهان – اصفهان شهرك ش 
عباس پور ك کوشش تاریخ حضور: 1396/6/20 دوشنبه ساعت 16 محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، 
خیا بان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى اکبر 
رنجکش به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12294 شعبه 

23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/776
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795300259 شماره پرونده: 9609986795300062 شماره بایگانى شعبه: 
960062 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: مرتضى ملکى به نشانى اصفهان- زرین شهر خ شریعتى گالرى 
ما ت و براق تاریخ حضور: 1396/6/20 دوشنبه ســاعت 15:30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- 
خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى اکبر 
رنجکش به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12293 شعبه 

23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) 4/777
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 283/95 خواهان سید عبدالرضا موسوى دادخواستى مبنى بر اعتراض شخص 
ثالث به طرفیت محمدامیر رسولى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخ 96/6/15 ساعت 8:30 
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادر سى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در 
اصفهان- ابتداى خیابان ارباب- مجتمع شماره 1 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى 
شود. م الف: 12286 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) 4/778

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 960281 ش4 خواهان نرجس خاتون شهابى دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه 
به طرفیت امین اله فخارى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/6/6 ساعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان  مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ارباب مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 12283 شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/4/779
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794200344 شماره پرونده: 9609986794200067 شماره بایگانى شعبه: 
960067 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: قصیده باریک رو فرزند اصغر مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/6/21 سه شنبه ساعت 11:30 محل حضور: اصفهان- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم 
شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص دعوى حسن امین به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه ح اضر شــوید. م الف: 12289 شعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان/ 4/780
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794200376 شماره پرونده: 9609986794200422 شماره بایگانى شعبه: 
960425 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: جواد نصر مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/6/27 دوشنبه 
ساعت 9:30 محل حضور: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم 
شــور اى حل اختالف اصفهان در خصوص دعوى محمدرضا کمال به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12280 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره 2)/4/781
 ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106794500338 شماره پرونده: 9609986794500092 شماره بایگانی شعبه: 
960092 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: حسین لونى به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/6/19 
یکشنبه ساعت 16 محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، 
جنب ســاختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى محمد على جانى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12256 شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/782
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960295 خواهان محمد رحیمى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید 
نقى ئى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه96/6/6 ساعت 9 تعیین گردیده است. لذا با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسی دگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى 
تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 12270 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/4/783
ابالغ راى

کالســه پرونده: 1214/94 شــماره دادنامه: 214-95/3/30 مرجع رســیدگى: شــعبه 18 شــوراى 
حل اختــالف اصفهان، خواهان: حســن مهورى، نشــانى: اصفهان خ اوحدى بن بســت مهدیه 201، 
خوانده: محمد همتى، نش ــانى: مجهول المکان، خواســته: مطالبه، گردشــکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند 
متعال بشــرح آتى مبادرت بصدور راى مى نماید: راى قاضى شــورا، در خصوص دادخواســت حســن 
مهورى به طرفیت محمد همتى بخواســته مطالبه مبلــغ 20,000,000 ریال وجه یــک فقره چک به 
شماره هاى 1- 177382-92/3/30، عهده بانک ملى ایران به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با 
توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى نشر آگهى 
وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى 
به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشــتغال ذمه ى خوانده به خواهان را حکایت مى کند. 
على هذا ضمن ثابت دانســتن دعوى به اســتناد مواد 522,519,198 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 
249,307,309,310,315 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بیســت میلیون ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت هفتصد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ 92/3/30 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه خواهد 
بود. و اما در خصوص تامین خواســته با توجه به قید عدم ادعاى ثبت به آن در ظهر دادخواســت توسط 
خواهان برابر ماده 108 و تنقیح مناط از ماده 107 قرار رد درخواست تامین خواسته صادر و اعالم مى گردد 
قرار صادره قطعى است. م الف: 12341 حسن پور قاضى شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره یک)4/785
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 1075/94 شــماره دادنامه: 9509976794601287 مرجع رسیدگى: شعبه 16 شوراى 
حل اختالف خواهان: محمد عامرى نشانى: اصفهان- خ زینبیه شــمالى- ایستگاه سودان- کوچه ش 
دباغیان کوچه شهید داورى بن گلســتان خوانده: 1- زیبا صادقى 2- حسین سادات 3- حاکم ساالروند 
نشانى: مجهول المکان خواســته: رأى اصالحى نسبت به دادنامه شــماره 1028، 95/12/7 در پرونده 
کالسه 1075/94 شعبه حقوقى 16 گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى  اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى اصالحى رأى قاضى شــورا: با توجه به اینکه در دادنامه شماره 
1028 (95/12/7) نســبت به خواندگان اول و دوم اظهار نظرى نگردیده درخصوص حضورى یا غیابى 
بودن آنان نیز ذکرى معمول نشده از اینرو مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسى مدنى دعوى مطروحه 
نسبت به خواندگان اول و دوم مســتنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و 
با وصفى که از خواندگان صرفًا خوانده ردیف اول خانم زیبا صادقى برحسب الیحه مثبوت به شماره 168 
(95/7/4) الیحه ارسال نموده است رأى صادره نسبت به وى حضورى و نسبت به سایر خواندگان غیابى 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در همین شعبه و نیز قابل اعتراض در محاکم حقوقى 
اصفهان مى باشد دادنامه صادره در جوف دادنامه شماره 1028 (95/12/7) وجاهت قانونى داشته و ارائه 
آن به تنهایى ممنوع مى باشد. م الف: 12340 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) 4/786
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 960038 شــماره دادنامه: 9609976793801200-1396/4/4 مرجع رسیدگى: شعبه 
8 شــوراى حل اختالف، خواهان: مجید مسعودى مقدم فرزند اســدا... آدرس اصفهان خ کاشانى کوى 
جوزدان کوچه باغ آسیاب پالك 27 ، خوانده: على آقائى فروشانى فرزند سیف اله مجهول المکان، شورا 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى مجید مســعودى 
مقدم فرزند اســدا... به طرفیت آقاى على آقائى فروشانى به خواســته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه 
چک به شماره485199- 92/12/15 به عهده بانک ملى ایران به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 522,519,515,198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10,000,000 ریال بابت اصل خواسته و 1,130,000 ریال بابت هزینه 

دادرسى و پرداخت مبلغ 120,000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف(92/12/15) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. در خصوص قرار تامین خواسته با توجه 
به عدم واریز فیش خسارت احتمالى توسط خواهان به استناد ماده 108 و 115 قانون آئین دادرسى مدنى 
قرار رد تامین صادر و اعالم مى گردد. م الف: 12335 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/787
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960054 شــماره دادنامه: 9609976793701970-96/3/31 مرجع رسیدگى: شعبه 7 
شوراى حل اختالف، خواهان: مجید مسعودى مقدم فرزند اسدا... آدرس اصفهان خ کاشانى کوى جوزدان 
کوچه باغ آسیاب پالك 27 ، خوانده: حامد مقامى فرزند الیاس آدرس مجهول المکان، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى مجید مسعودى مقدم فرزند اسدا... به 
طرفیت آقاى حامد مقامى فرزند الیاس به خواســته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک به شماره 
462300- 91/8/18 و 718965- 91/7/15 عهده بانک ملى و سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى با 
توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 522,519,515,198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و پانصد و پنجاه و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف(سررسید چکها) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. در خصوص قرار تامین خواسته با توجه به استرداد داد خواست 
وفق بند 5 ماده 1 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد تامین صادر و اعالم مى گردد. م الف: 12334 عبادى 

قاضى شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)4/788
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960053 شماره دادنامه: 9609976793701967 مرجع رسیدگى: شعبه 7 شوراى حل 
اختالف خواهان: مجید مسعودى مقدم فرزند اسدا... آدرس خ کاشانى جنوبى- کوى جوزدان- کوى باغ 
آسیاب پالك 27 خوانده: حبیب ا... عسکرى لمجیرى فرزند حسن آدرس: مجهول المکان شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید: راى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى مجید مسعودى مقدم فرزند اسدا...به طرفیت 
آقاى حبیب ا... عسگرى لمجیرى فرزند حسن به خواســته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک به 
شماره 296469 (91/6/20) به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان على خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 51 5و 519و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (91/6/20) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. درخصوص قرار تأمین خواسته با توجه به استرداد دادخواست وفق بند ب ماده 
108قانون آیین دادرسى مدنى قرار و تأمین صادر و اعالم مى گردد. م الف: 12333 شعبه 7 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 4/789
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960036 شماره دادنامه: 9609976793801433 مرجع رسیدگى: شعبه 8 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مجید رنجبر فرزند حســن نشــانى: اصفهان- خ 24 دوم شیخ طوسى شرقى 
روبروى کوچه مخابرات نساجى کویران خوانده: 1- حمید خودسیانى فرزند یوسف نشانى: مجهول المکان 
2- سید ابراهیم جعفرى نشانى: مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى مجید رنجبر فرزند حسن 
بطرفیت 1- حمیدخودسیانى فرزند یوسف 2- سید ابراهیم جعفرى فرزند سید صدرالدین بخواسته الزام 
خواندگان در یکى از دفاتر اسناد رسمى درخصوص تنظیم و انتقال سند یکدستگاه خودرو پژو روآ مدل 85 
به شماره انتظامى 861 و 21/ ایران 13 با کلیه خسارات وارده و هزینه دادرسى مقدم به 60/000/000 ریال 
با توجه به دادخواست تقدیمى و محتویات پرونده و اســتعالم به عمل آمده از پلیس راهنمایى و رانندگى 
مورخ 96/1/20 درخصوص آخرین مالک خودرو و مالحظه قولنامه هاى پیوستى از طرف خواهان و اینکه 
خواندگان على رغم ابالغ قانونى ماده 73 ق آیین دادرسى مدنى در جلسه حاضر نشده و الیحه اى به شعبه 
ارائه ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخیص داده به استناد ماده 198 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف 
دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند رسمى خودرو فوق الذکر به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
1/610/000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد درخصوص خوانده ردیف اول با توجه محتویات پرونده و استعالم واصله مرجع انتظامى مستنداً 
به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى به لحاظ عدم توجه دعوا به مشارالیه قرار رد دعوى صادر و اعالم 
مى گردد راى صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مهلت 
بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى ح قوقى اصفهان مى باشد. م الف: 12328 شعبه 8 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 4/790
ابالغ راى

شماره: 1162/95دادنامه: 9609976794800424-96/4/11 خواهان: آقاى محمد شرکت قناد اصفهان 
خ بزرگمهر قصرگل پالك 37، خوانده: آقاى ناصر صالحى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارت ناشى 
از تصادف، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى محمدشرکت قناد به طرفیت خوانده آقاى ناصر صالحى 
به خواسته مطالبه خسارات ناشى از تصادف به مبلغ 28,870,000 (بیست و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد 
هزار ریال) هزینه کارشناسى و خسارات دادرسى و تاخیر تادیه، نظر به دادخواست خواهان نظریه کارشناس 
محترم تصادف که خوانده را مقصر در تصادف اعالم نموده است و نظریه کارشناس محترم در پرونده تامین 
دلیل مبنى بر برآورد خسارات وارده به خواهان و با توجه به عدم حضور خوانده با وصف ابالغ و مصون ماندن 
خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوى مطروحه خواهان را مستندا به ماده 328 قانون مدنى و 
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى محرز تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ 25,800,000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزنیه کارشناسى و یک و 
میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 
95/11/16 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن بعهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان اعالم و صادر 
مى نماید. راى صادره غیابى است و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و پس از 
20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 12322 جوانشی ر 

قاضى شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)4/791
مزایده

شماره درخواست: 9610463742200004 شماره پرونده: 9409983742101669 شماره بایگانى شعبه: 
950138 احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه 950138 این اجرا محکوم علیه محمدعلى دهقانى فرزند 
فرض اله به پرداخت چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و احتســاب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید لغایت پرداخت وجه و نیز پرداخت دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرســى در حق محکوم له آقاى فتح اله مختارى فرزند یداله و همچنین پرداخت مبلغ بیست میلیون و 
ششصد و بیست و نه هزار و دویست و پنجاه  ریال بابت نیم عشــر دولتى محکوم گردیده است و در این 
خصوص یک باب منزل مسکونى واقع در روستاى چم پیر توقیف گردیده است که مشخصات ملک طبق 
نظریه کارشناسى بدین شرح مى باشد: خانه مسکونى با ورودى 4 متر از خیابان اصلى چم پیر به طول 10 
متر تا حیاط خانه مسکونى با درب آهنى مى باشد کف حیاط موزاییک نما سنگ و پنجره ها آلمینیوم و حدود 
بیست سال ساخت مى باشد کف اطاقها و سالن موزاییک و سقف تیرآهن داراى سرویس بهداشتى کاشى و 
سرامیک و انشعاب آب و برق و گاز مى باشد این ملک داراى پالك ثبتى به شماره ملک 162 فرعى از 250 
اصلى بخش 9 به مساحت 404/5 به نام آقاى محمدعلى دهقانى چم پیرى مى باشد این منزل مسکونى 
که متراژ عرصه حدود 400 متر و اعیانى به متراژ حدود 160 متر مى باشد به مبلغ 2,000,000,000 ریال 
برابر دویست میلیون تومان ارزیابى گردیده است این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک موصوف به قیمت 
پایه فوق جلسه مزایده اى در تاریخ شانزدهم مرداد ماه سال نود و شش برابر 1396/5/16 راس ساعت 9 
صبح برگزار نماید طالبین مى توانند سه روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از منزل مذکور به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود برنده مزایده شخص یا اشــخاص خواهند بود که سه روز قبل از مزایده 
باالترین قیمت پیشــنهادى را به همراه ده درصد از کل مبلغ ملک را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران 

واریز نمایند. م الف: 462 شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى بخش باغ بهادران/4/957
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 ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تایخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- برابر راى شــماره 139660302023000491 مورخ 1396/4/31 خانم طاهره على نقیان الیادرانى 
به شماره شناسنامه 41084 کدملى 1280836407 صادره از اصفهان فرزند على بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 82/15 مترمربع مفروزى از پالك شماره 653- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 
که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:96/5/2 تاریخ انتشار 

نوبت دوم:96/5/17 م الف: 13183 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/985
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730600076 شماره پرونده: 9509983730200914 شماره بایگانى شعبه: 
960262 جناب آقاى همایون رضوى کلیشادى الزم است در مورخ 1396/05/03 ساعت 10 صبح جهت 
انتقال پالك ثبتى 391/547 واقع در بخش 9 درحق آقاى على محمد حبیب الهى نجف آبادى دردفترخانه 

اسنادرسمى 42 حاضر شوید. م الف:5128-اجراى احکام حقوقى شعبه دوم نجف آباد951  /4
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یک مقام مســئول در وزارت تعاون با اشاره به ساماندهى 
قراردادهاى موقت در نیمه نخست مرداد خبرداد و گفت: 

قراردادهاى موقت به نقطه بحرانى و انفجار رسیده است.
اسماعیل ظریفى آزاد با اشــاره به آخرین اقدامات براى 
ســاماندهى قراردادهاى موقت کار گفت: آنچه مســلم 
است وضعیت قراردادهاى موقت به نقطه بحرانى و انفجار 
رســیده و دیگر این وضعیت براى جامعه کارگرى قابل 

تحمل نیست.
وى ادامه داد: بر همین اســاس با همکارى «مؤسسه کار 
و تأمین اجتماعى» و «معاونت روابــط کار وزارت کار»
 قرار است یک همایش ملى در نیمه نخست مرداد ماه با 

موضوع بحث و بررسى در خصوص ساماندهى قراردادهاى 
موقت با حضور شرکاى اجتماعى برگزار شود که در این 
جلسه 25 نفر از نمایندگان کارگران، 25 نفر از نمایندگان 
کارفرما و 50 نفر از نمایندگان دولت حضور خواهند داشت.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون در پاسخ 
به این سئوال که ساماندهى قراردادهاى موقت آیا صرفًا 
مستلزم اصالح قانون کار اســت یا خیر؟ گفت: پیش از 
اصالح قانون کار نیز مى توان اقداماتى براى ســاماندهى 
قراردادهاى موقت کار انجام داد اما قانع کردن نظرات جامعه 
کارفرمایى و اتفاق نظر شرکاى اجتماعى در این خصوص

 دشوار است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بار اعالم کرد: 
گرانى پیاز با ورود محصول شهرستان بناب آذربایجان تا 
ده روز آینده ارزان مى شود و افزایش قیمت سیب زمینى 
هم مقطعى بوده است و تا چند روز آینده این مشکل نیز 

حل خواهد شد.
حسین مهاجران اظهارداشــت: وضعیت تولید و عرضه 
پیاز به گونه اى بــود که در هر بازه زمانــى بازار تنها به 
یک منطقه وابسته بود که پاسخگوى نیاز نبود اما تا 10 
روز آینده این محصول از مناطــق مختلفى مانند بناب 
آذربایجان به بازار وارد مى شــود و به زودى قیمت پیاز 

متعادل شده و کاهش مى یابد.

وى افزود: افزایش قیمت ســیب زمینى ناشى از کمبود 
مقطعى و کوتاه مــدت این محصول بــود که طبیعى 
اســت و تا چند روز آینده این مشــکل نیز حل مى شود؛ 
اما باید به فکر روزهایى کــه قیمت یک محصول بیش 
از حد کاهــش پیدا مى کنــد نیز باشــیم، چراکه حتى 
هزینه برداشــت آن نیز بــراى تولیدکننــدگان تأمین

 نمى شود .
البته آمارهاى رسمى و قیمت انواع میوه و تره بار در بازار 
نشــان مى دهد که طى هفته هاى گذشته نه تنها قیمت 
پیاز کاهش نیافته بلکه قیمت سیب زمینى هم افزایش 

یافته است.

وعده اى دیگر براى 
ارزانى پیاز و سیب  زمینى

ساماندهى قراردادهاى موقت 
در نیمه نخست مرداد

وصول چک هاى بانک شهر
 در هر زمان

مدیرعامل بانک شهر با تأکید براینکه تنوع خدمات 
بانکى در پیشخوان هاى شهرنت به صورت جدى در 
دستور کار است، از امکان وصول چک هاى این بانک 

در هر زمان از شبانه روز خبر داد.
حســین محمد پورزرندى افزود: مردم مى توانند با 
مراجعه به پیشخوان هاى شهرنت بانک شهر در هر 

ساعت از شبانه روز، خدمات بانکى را دریافت کنند.

عرضه کوبیده 1000 تومانى 
تخلف است

رئیس اتحادیه صنف چلوکباب یزد با اشــاره به رایج 
شــدن تخلف عرضه کوبیده با قیمت هزار تومان در 
سطح این شهر، از شناســایى و معرفى متخلفان به 

تعزیرات حکومتى خبر داد.
محمدحســین قهوه چــى گفت: متأســفانه عرضه 
کوبیده هاى ارزان قیمت یکى از بزرگ ترین مشکالت 

حال حاضر این اتحادیه در یزد است.
وى با تأکید بر اینکه عرضه کوبیده با قیمت هاى بسیار 
نازل عمدتًا تخلف است، گفت: قطعًا مواد اولیه به کار 
رفته در این نوع کباب ها شامل مواد درجه 2 و گاهى 

بى کیفیت است.

تقسیط مالیات  به شرط 
پرداخت 40 درصد بدهى

 ســازمان امور مالیاتى در بخشــنامه اى اعالم کرد: 
مؤدیان مالیاتى مى توانند با پرداخت 40 تا 60 درصد 
بدهى خود، از تقسیط مابقى بدهى مالیاتى تا حداکثر 

شش ماه بهره مند شوند.
براساس بخشنامه ســازمان امور مالیاتى، با توجه به 
انقضاى مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد سال95 
اشخاص حقوقى که پایان سال مالى آنها تیر ماه است،   
تقسیط بدهى مؤدیان مالیاتى به شرط پرداخت حداقل 
40 درصد بدهى به صورت نقــد و مابقى حداکثر تا 

شش ماه بالمانع مى باشد.

جذابیت طال براى 
سرمایه گذارى کم شده است

رئیس اتحادیه کشورى طال و جواهر گفت: دیگر بازار 
ســکه و طال جذابیت خود را براى سرمایه گذارى از 

دست داده است و بازدهى الزم را براى مردم ندارد.
محمد کشتى آراى افزود: بررسى روند قیمت طال در 
بازارهاى جهانى و نیز داخل کشور نشان مى دهد که 
میزان نوسان در این حوزه حدود 10 درصد بوده است 
که این میزان، پوشش ریسک ناشى از سرمایه گذارى 

را نمى دهد.
وى با بیان اینکه فعاالن بازار طال امیدوارند با اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال معافیت براى 
طال، بخشى از مشکالت این بخش حل شود، گفت: 
اکنون الیحه مربوط به مالیات بــر ارزش افزوده در 
کمیسیون هاى تخصصى مجلس در دست بررسى 
است و انتظار مى رود تا پایان سال به تصویب مجلس 

برسد.

بالتکلیفى کارمندان 
مشمول تأمین اجتماعى 

دولت دى ماه ســال گذشــته با ابالغ بخشنامه اى 
مشکل نحوه محاسبه مستمرى بازنشستگى بخشى از 
کارمندان مشمول صندوق تأمین اجتماعى را حل کرد، 
اما در این بخشنامه اشاره اى به وضعیت بازنشستگان 
سال 96 و پس از آن نشده است و این گروه همچنان 

در بال تکلیفى به سرمى برند.
کارمندان مشــمول تأمین اجتماعى که بیش از 20 
سال بابت اضافه کار حق بیمه به صندوق بازنشستگى 
پرداخت کرده اند، چشــم انتظار اقدام سازمان امور 
ادارى و استخدامى هســتند تا با ارائه پیشنهادى به 
هیئت وزیران، امکان محاسبه اضافه کار در مستمرى 
بازنشســتگى آنها را فراهم کرده و از ضایع شــدن 
حقوق و کاهش مســتمرى دوران بازنشستگى آنها 

جلوگیرى کند.

ویترین

مدیرعامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: 
چنانچه نتوانیم روند صعودى مصــرف بنزین را کنترل 
کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتى در خصوص تغییر 

قیمت یا سهمیه بندى داشته باشند.
منصور ریاحى گفت: میزان مصرف بنزین در فروردین 96 
در مقایسه با فروردین سال گذشته 8 درصد رشد داشت، 
این آمار در اردیبهشــت ماه در مقایسه با مدت مشابه در 

سال قبل 8/6درصد افزایش داشته است.
وى ادامــه داد: در خرداد به علت مصــادف بودن با ماه 
مبارك رمضان این رشــد مصرف 4/47 درصد بود اما 
مصرف بنزین در تیرماه در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته 12/6 درصد رشد را نشان مى دهد.
مدیرعامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: 
در تیرماه به دلیل آغاز فصل مســافرت ها و با توجه به 
افزایش مصــرف بنزین روزانه 84 میلیــون لیتر بنزین 
مصرف مى شود که در مقایســه با تیر سال گذشته 10 

میلیون لیتر بیشتر است.
ریاحى تأکید کرد: هم اکنون براى تأمین بنزین مصرفى 
مشکلى نداریم اما قطعًا این روند تا حدى مى تواند پیش 
برود چون عالوه بر استفاده کامل از توان داخلى ما هم 
اکنون از بخشى از ذخایر و واردات براى تأمین این مقدار 

بنزین استفاده مى کنیم.

وى گفت: چنانچه نتوانیم روند صعودى مصرف بنزین را 
کنترل کنیم دولت و مجلس باید مصوباتى درخصوص 
تغییر قیمت یا سهمیه بندى داشته باشند و ما به عنوان 

مجرى تنها اجراکننده سیاست ها هستیم.
ریاحى اضافه کرد: با اینکه اکنون پاســخگوى نیازهاى 
کشور هستیم اما چنانچه مورد خاصى پیش بیاید مدیریت 

کالن کشور در این زمینه باید تصمیم گیرى کند.
مدیرعامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: 
دولت اکنون در قبال سوخت یارانه سنگینى مى پردازد، در 
صورتى که قیمت سوخت بسیار باالتر از این نرخ هاست و 

این موضوع کار کارشناسى مى خواهد.

مدیرعامل شــرکت بهینه ســازى مصرف سوخت از 
همکارى با ســازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى و 
تالش براى استفاده از ســرمایه گذارى خارجى در امر 

نوسازى ناوگان فرسوده جاده اى خبر داد.
على وکیلى با اشاره به ماده 12 قانون رفع موانع تولید و 
کارکرد آن در حوزه نوسازى ناوگان جاده اى بیان داشت: 
به رغم اینکه تا کنون دو شرکت داخلى کامیون ساز در 
طرح نوسازى ناوگان فرسوده جاده اى مشارکت کرده اند 
اما حضوردو شــرکت کفایت نمى کند و امیدواریم سایر 
شرکت ها نیز با توجه به حمایت هاى دولتى در این طرح 

مشارکت کنند.

وى در ادامه از مذاکره با شــرکت داخلى کامیون ســاز 
به منظور نوسازى 17 هزار دســتگاه اتوبوس فرسوده 
درون شهرى با اتوبوس هاى پایه گازسوز خبر داد و گفت: 
امیدواریم هرچه زودتر این اقدام مشــترك توسط این 

شرکت آغاز شود.
مدیرعامل شرکت بهینه سازى مصرف سوخت در ادامه 
تصریح کرد: با توجه به گران  بودن تسهیالت ارائه شده 
از سوى بانک هاى داخلى در تالش هستیم با همکارى 
مشــترك ســازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى از 
ســرمایه گذارى خارجى براى نوسازى ناوگان جاده اى 

استفاده کنیم.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت هاى بدنى، از استقبال 
خوب موتورســواران از خرید بیمه نامه شــخص ثالث 

خبر داد.
على جبارى گفت: تنها در تیرماه امسال، 180 هزار بیمه 
نامه شخص ثالث به موتورسیکلت سواران فروخته شد 
که این استقبال جاى خوشحالى دارد. فاز دوم طرح ملى 
خرید بیمه نامه ویژه موتورسیکلت ها با بخشش جرائم 
آن از اول تیر آغاز شده است و تا آخر شهریور ادامه دارد.

جبارى افزود: براساس قانون موتورسیکلت سوارانى که 
فاقد بیمه نامه بودند براى خرید بیمه نامه شخص ثالث 
230 هزار تومانى (در صورت تأخیر) باید معادل همین 

مبلغ را نیز جریمه مى پرداختند کــه در طرح ملى ویژه 
موتورسیکلت سواران این جریمه بخشوده شده است.

قیمت کــره همزمان با گرانفروشــى لبنیات در 
سطح خرده فروشى افزایش یافته به طورى که 
قیمت هر کره 50 گرمى با 200 تومان افزایش، 
از هزار و 500 تومان به هزار و 700 تومان رسیده 

است.
قیمت کره بعد از شش ماه از افزایش رسمى این 
محصول دوباره در ســطح خرده فروشى گران 

شده است.
ســابقه نشــان داده کــه ایــن افزایــش

 قیمت ها سریالى اســت و بعد از افزایش قیمت 
یک برند سایر صنایع نیز اقدام به افزایش قیمت 
مى کنند و برخورد دستگاه هاى نظارتى و جریمه 
صنایع تأثیرى در این افزایش قیمت ها نداشــته 

است.
قیمت شیر پاســتوریزه از اواخر اسفند ماه سال 
گذشــته  200 تومان توســط یکى از برندهاى 
صنایع لبنى افزایش یافت و این افزایش قیمت به 
ســایر تولید کنندگان نیر تسرى یافت و سازمان 
حمایت در مقام عمل تا به امروز نتوانســته است 
اقدام تأثیر گذارى به نفع مصرف کنندگان در این 

باره داشته باشد. 

بازار مسکن در گرماگرم تابســتان همچنان در خوابى 
زمستانى اســت، رکودى که روند ساخت و ساز را هم با 
چالش مواجه کرده، صداى سازندگان این بخش را هم 

در آورده است.
رونق بخش مسکن و به تبع آن گردش مالى این بخش، 
مى تواند 300 صنعت مرتبط را فعال و هزار و 300 نوع 
شغل و حرفه را براى هزاران نفر شغل ایجاد کند. رکود 
در بخش مسکن باعث بروز بحران در مشاغل وابسته به 
آن شده که در نهایت تأثیرى منفى در اقتصاد کشور بر 

جاى گذاشته است.
بخش مســکن در رکودى بى ســابقه و طوالنى مدت 
فرو رفته و بســیارى از کارگران بخش ساخت و ساز و 
کارخانه هاى تولیدکننده وسایل ساختمانى، بیکار شده و 
با مشکالت فراوانى روبه رو هستند.مردم و اصنافى که 
با این مشــکل در ارتباط هستند، مشکالت و معضالت 

فراوانى را متحمل شده اند.
آثار اســتمرار رکود در بازار مســکن به تدریج عرضه و 
تقاضاى بازار را هــم برهم زده اســت، روندى که اگر 
متوقف نشود احتمال جهش قیمت دور از انتظار نیست.

ایرج رهبر، عضو کانون انبوه سازان استان تهران درباره 
انباشت تقاضاى مسکن گفت: در چند سالى که مسکن 
در رکود به سر مى برد، بسیارى از تولیدکنندگان اقدام به 
ساخت ساز نکردند در حالى که تقاضا براى این بخش 

افزایش داشته است.
وى افزود: کاهش عرضه در درازمدت باعث انباشــت 
تقاضــا و همچنین در درازمدت باعــث افزایش قیمت 

هم مى شود.
رهبر ادامــه داد: ســاالنه به ســاخت یــک میلیون 
مســکن در کشــور نیاز داریم و اگر این نیــاز تأمین 
نشــود، در آینــده بــا مشــکالت بســیارى مواجه 

خواهیم شد.
عضو کانون انبوه سازان استان تهران در ادامه تصریح 

کرد: خانه هاى خالى در کشور لوکس است و متقاضیان 
توان خرید ندارند.

■■■
گفتنى است؛وجود دو میلیون خانه خالى منجر به حبس 
250 میلیارد دالر ســرمایه ملى در بخش مسکن شده 
معضلى که طرح هاى رونق بخشــى تاکنون نتوانسته 

است به جارى شدن آن کمک کند.

فعاالن بازار مسکن و متقاضیان خرید براین باورند که 
این اقدامات هنوز به ایجاد تقاضاى مؤثر در بازار مسکن 

منتهى نشده است.
اتکاى بســیار باالى صنعت ســاختمان بــه تولیدات 
داخلى، این بخــش را به صنعتى کامــًال بومى تبدیل 
کــرده به طورى کــه واردات هنوز نتوانســته اســت 
لطمه جدى بــه آن بزند، بخشــى که بیــش از 300 

صنعت توانمنــد داخلى را به همراه خــود به حرکت وا 
مى دارد.

همچنیــن رونق بخش مســکن از رویکردهاى اصلى 
اعالم شده دولت دوازدهم است و کارشناسان هم محور 
اصلى تحقق این هدف را ایجــاد تقاضاى مؤثر در بازار 
راکد مســکن و اجراى صحیح طرح مسکن اجتماعى

 مى دانند.

معاون هماهنگى توزیع توانیر گفت:طبق اعالم سازمان 
هواشناســى طى روزهاى آینده تا پیش از فرارســیدن 
آخرهفته بار دیگر شــاهد افزایش دما، به ویژه در همه 
استان ها به خصوص اســتان هاى جنوبى و  گرمسیر 
کشور خواهیم بود و نیروگاه هاى ما در آماده باش کامل 
هستند اما اگر از پیک مصرف فراتر روند، نیروگاه ها با 

ضعف مواجه مى شود.
محمدرضا حقى فام گفت:  یکى از علل افزایش مصرف 
برق در کشور، ورود بى رویه لوازم سرمایشى پر مصرف 
به کشور است و سهم این  وســایل در افزایش مصرف 
برق کشور بسیار است و باید از ورود این لوازم به کشور 

جلوگیرى شود.
 وى افزود: در سال جارى هم 18 درصد خاموشى ناشى 
از کسر تولید برق در کشور داشتیم و در این میان نقش 
وسایل غیر استاندارد بســیار مهم است که در دو استان 
تهران و آذربایجان اســتفاده شدند و صنعت برق کشور 

را درگیر کردند.
معاون هماهنگى توزیع  شــرکت توانیر گفت:مصرف 
انرژى ما 4/5 برابر دنیاســت و این بسیار نگران کننده 
اســت؛ ما 14 برابر ژاپــن انرژى مصرف مــى کنیم و 

33درصد از مصرف کشور در بخش خانگى است. 
 وى ادامه داد: طبق اعالم سازمان هواشناسى قرار است 

طى روزهاى آینده بار دیگر شاهد افزایش دما، به ویژه در 
استان هاى جنوبى و  گرمسیر کشور باشیم.  وى یادآورى 
کرد: معاون برق و انرژى وزارت نیرو اعالم کرد، چنانچه 
بنا باشد در سال آینده نیز شاهد چنین رشدى در  مصرف 
برق باشیم مى بایســت بیش از 20 هزار میلیارد تومان 
جهت تأمین چنیــن مصرفى در صنعت برق ســرمایه 

 گذارى کرد.
  حقى فام گفت: پیک ما 14 بعد از ظهر است و درخواست 
ما از مردم این اســت در ســاعات پیک مصرف تا حد 
ممکن صرفه جویى کنندو از استفاده وسایل پر مصرف 

خوددارى کنند.

مدیرعامل سایپا با اشــاره به اینکه آمادگى داریم 
هر ساله دو محصول جدید را به بازار عرضه کنیم، 
گفت: تولید انبوه تیبا برقى به زودى آغاز مى شود.

مهدى جمالى با اشــاره به اینکه تنوع محصول 
ســایپا در فاصله دو ســال از 13 محصول به 23 
محصول افزایش یافته است، اظهارداشت: این امر 
در حالى انجام شده که در دوره هاى قبل تغییرات 

فیس لیفتى با هزینه هاى باال اتفاق مى افتاد.
وى تصریح کرد: در قرارداد با سیتروئن در لحظات 
آخر وزیر صنعت، معدن و تجارت روى موتور نیو 
تأکید کرد که به زودى با سرمایه گذارى مشترك و 

با توان رقابتى باال این اتفاق مى افتد.
جمالى افزود: هم اکنون تیباى برقى تولید شــده 
و در حال تســت نمونه اولیه است و به زودى این 
خودرو وارد بازار مى شــود و بعد از تیبا دو خودرو 

sp0 و sp100 هم را وارد بازار خواهیم کرد.
وى با اشــاره به اینکه آمادگى داریم هر ساله دو 
محصول جدیــد را به بازار عرضــه کنیم، گفت: 
البته توسعه محصول نیاز به سرمایه گذارى هاى 

جدید دارد. 

بازار مسکن در گرماگرم تابستان همچنان در خوابى زمستانى است

جهش قیمت مسکن در راه است؟

 احتمال سهمیه بندى یا افزایش قیمت بنزین
 قوت گرفت

استقبال زیاد  موتورسواران
 از خرید بیمه نامه شخص ثالث

کره 13 درصد گران شد

هشدار معاون توزیع توانیر درباره افزایش مصرف برق
منتظر خاموشى باشیم؟

نوسازى ناوگان جاده اى باسرمایه خارجى

تولید انبوه تیبا برقى 
به زودى آغاز مى شود
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 خداوند بندگان خود را با انواع سختى ها مى آزماید و با مشکالت 
زیاد به عبادت مى خواند و به اقسام گرفتارى ها مبتال مى سازدتا 
کبر و خودپســندى را از دل هایشــان خارج کند و بــه جاى آن 
فروتنى آوردو درهاى فضل و رحمتش را برویشان بگشاید و 

وسائل عفو و بخشش را به آسانى در اختیارشان گذارد. 
موال على (ع)

ساسان اکبرزاده

مجمع عمومــى عادى 
سالیانه صاحبان سهام شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با مشارکت 
بیش از 85 درصد ســهامداران، 31 تیر 
ماه 96 در سالن همایش باشگاه شهید محمد 
منتظرى برگزار و با تصویب سهامداران مقرر شد 
براى هر سهم 250 ریال سود ســالیانه سال 95 

پرداخت شود.
مجمع عمومى عادى ســالیانه شــرکت پاالیش 
نفت اصفهــان منتهى بــه پایان اســفند 95 با 
مشــارکت بیش از 85 درصد صاحبان ســهام با 
قرائت آیاتــى از کالم ا... مجید و پخش ســرود 
پرافتخار جمهورى اسالمى ایران، پس از رسمیت، 

آغاز شد.
در ابتــداى برگــزارى این مجمــع، مدیرعامل 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان با ارائه گزارشى 
از فعالیت هاى انجام شده و در دست انجام گفت: 
امروز پاالیشگاه نفت اصفهان با انجام پروژه هاى 
مختلف، گل سرســبد پاالیشــگاه هاى کشور به 

شمار مى رود.
لطفعلــى چاوشــى افــزود: پیام هیئــت مدیره 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان به مجمع، حول 
محورهاى اساســى و جایگاه پاالیشگاه اصفهان

 است.
وى با برشمردن نکاتى از این پیام گفت: شرکت 
پاالیش نفت اصفهان از جمله شرکت هاى مطرح 
پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى، فعالیت خود 
را در زمینه پاالیش نفت خام و تولید فرآورده هاى 
نفتى از ســال 1358 آغــاز کرده و هــم اکنون 

بیــش از 20 درصد از 
فرآورده هــاى نفتى 
مــورد نیاز کشــور را 

تولید مى کند.
مدیرعامل شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان 
اظهــار داشــت: این 
شــرکت در حــال 
حاضــر فرآورده هاى 
گوناگونى را در حجم 
وســیع به بازارعرضه 
مى کند کــه از میان 
آنها مى تــوان به گاز 
مایع، بنزین، نفت گاز، 
سوخت ســبک جت، 
 ،ATK سوخت جت
خوراك پتروشــیمى، 
نفــت ســفید، انواع 
حالل، روغــن خام، 
گوگــرد و خــوراك 
قیرسازى اشاره کرد.

وى در ادامه افزود: در 
راستاى نیل به اهداف 
خصوصى ســازى که 
از جملــه مهمترین 

مباحث مطرح در حــوزه صنعــت پاالیش طى 
ســال هاى اخیر بوده اســت مهمترین گام اولیه، 
واگذارى ســهام شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
به عنوان یکــى از مراکز پیشــگام در مجموعه 
صنعــت عظیــم نفــت کشــور و ســودآورى 
و بهره ورى مناســب طى ســال هاى گذشته از 
طریــق ســازمان بــورس اوراق بهــادار بوده

 است.
وى خاطرنشــان کــرد: تحقــق موفقیت آمیــز 
این برنامــه در صنعت نفت با توجه به ســرمایه 
باالى مــورد نیاز براى مشــارکت فعاالن بخش 

خصوصــى منوط به ایجاد زیرســاخت هاى 
مالــى، مقرراتــى و قانونــى مورد نیاز اســت. 
بازار کارآمــد مالى و افزایش تــوان خرید بخش 
خصوصــى از جملــه پیش زمینه هــاى مهم در 
خصوصى سازى به شــمار مى روند که در صورت 
فقدان این پیش شــرط ها، واگــذارى بنگاه هاى 
دولتى به بخش خصوصى چنــدان مؤثر نخواهد

 بود.
چاوشــى آزادســازى اقتصادى را یکى دیگر از 
عوامل مهم جهت دســتیابى بــه نتایج مطلوب 
در امر خصوصى ســازى با هدف ارتقاى کارآیى 
دانســت و افزود: مادامى که مواد اولیه شرکت ها 
و نرخ فروش محصوالت مشــمول قیمتگذارى 
باشد و قیمت ها براساس فضاى رقابتى در صحنه 
داخلــى و بین المللى تعیین نشــود، نمى توان به 
این مهم دست یافت و شرکت هاى مشمول این
 طرح، امکان شناسایى فرصت ها و مشکالت خود 
را نخواهند داشت. عملکرد و دستاوردهاى شرکت 
در طول سال هاى فعالیت و همچنین موفقیت هاى 
حاصل شــده در عرصه رقابت با دیگر شرکت ها 
خود دلیلى بر این ادعاســت که این شــرکت از 
جایگاه مناسبى در صنعت نفت و در اذهان عموم 
مردم برخوردار است. بدون شک حمایت بى دریغ 
سهامداران از برنامه ها و سیاست هاى شرکت در 
این ســال، نقش اساســى در به ثمر رسیدن این 

تالش ها داشته است.
وى با تشکر و قدردانى از سهامدارانى که با اعتماد 
خود، نیل به موفقیت هاى ســال گذشته را میسر 
ساختند، افزود: تالش خواهیم کرد در سال 1396 
نیز با تکیه بــر الطاف خداوند منان و با پشــتوانه 
عظیم مردمى و در سایه تعهد و تالش کارکنان، 
شاهد ادامه روبه رشد شــرکت و تأمین رضایت 

ذینفعان باشیم.
وى خطاب به ســهامداران گفت: وقتى سهامى 
خریدارى کرده و سهامدار شرکتى مى شویم باید 
بدانیم و مى دانیم که شــرایط و چالش ها چگونه 

است.
رئیــس هیئــت مدیره 
شــرکت پاالیــش نفت 
اصفهــان اضافــه کرد: 
امروز قانــون مالیات بر 
ارزش افــزوده که یکى 
از چالش هاى ماســت در 
مجلس شوراى اسالمى 
در حال بررسى است. این 
در حالى است که شرکت 
پاالیش نفــت اصفهان 
در افــق 1400 بــا تکیه 
بر ارزش هاى سازمانى، 
ســرمایه هاى انسانى و 
اســتفاده از فناورى هاى 
نوین در راســتاى تأمین 
منافــع ســهامداران و 
سایر ذینفعان و دستیابى 
اســتانداردهاى  بــه 
فرآورده هــا  جهانــى 
زیســت محیطى،  و 
ســرآمد شــرکت هاى 
تولیدکننده فرآورده هاى 
نفتــى کشــور خواهــد 

بود.
چاوشى ارتقاى عملکرد زیســت محیطى، ایمنى 
و بهداشت و مســئولیت هاى اجتماعى، مدیریت 
و توسعه ســرمایه هاى انســانى، مدیریت منابع 
آب و انرژى، تأمیــن خوراك و اســتمرار تولید، 
مدیریت بهینه دارایى ها، ارتقــاى توان بازاریابى 
و فروش، عملکرد رقابتى، بهبود توان اقتصادى و 
افزایش سودآورى، هم افزایى بین راهبرد شرکت 
و ارکان حاکمیتى و پیشــگیرى از بروز شــرایط 
اضطرارى و مدیریت پیامدهاى ناشــى از شرایط 
اضطرارى و بحران را از اهداف شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان بیــان کرد و گفت: توســعه پایدار 

با اشــتیاق به محیط زیســت و مســئولیت هاى 
اجتماعى، توســعه دانش، توانمندى، مشارکت و 
مدیریت ســرمایه هاى انســانى، اصالح و بهبود 
زیرساخت هاى انرژى، حفظ و تداوم تأمین خوراك 
و تولید محصوالت فعلى، توســعه سیســتم هاى 
مدیریتى، اطالعات و تجارت الکترونیک، مدیریت 
بهینه منابع مالى، اثرگــذارى در مدیریت زنجیره 
ارزش نفت، توسعه زیرساخت هاى پدافند غیرعامل 
و مدیریت بحــران و... از اســتراتژى هاى ما در 

دستیابى به اهداف کالن است.
وى با بیــان اینکه مــا 26 پروژه را از ســال 93 
تاکنون براى دســتیابى به اهداف برنامه ریزى و 
در حال اجرا داشــته و داریم، افزود: برآورد اجراى 
پروژه هاى مذکور چهار هزار و صد میلیارد تومان 
اســت که تاکنون هزار میلیارد تومان هزینه شده 
و به ســه هزار میلیارد تومان دیگر نیاز اســت که 
ما ســعى داریم منابع مالى اجــراى این پروژه ها 
را از طریق تســهیالت و بخشــى از سود حاصل 
شــده در ســال 95، عملیاتى ســازیم، که با این 
اقدامات این شــرکت به ســود مطلــوب خواهد 

رسید.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، مجموع 
عوارض آالیندگى پرداخت شده شرکت پاالیش 
نفت اصفهــان در ســال 95 را 96 میلیارد تومان 
در چهار دوره ســه ماهــه عنوان کــرد و یکى از 
چالش هاى این شــرکت را مدیریــت منابع آب 

اعالم کرد.
چاوشــى اظهار داشــت: شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان ســالیانه هشــت تا 9 میلیون مترمکعب 
از زاینده رود آب برداشــت مى کند که آب زیادى 
هم نیست. این در حالى اســت که اخیراً شرکت 
پاالیش نفت اصفهان به دلیل نبود آب، در مرحله 
تعطیلى و بســته شــدن بود که حتــى مدیرکل 
مدیریت بحران اســتاندارى در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان جلســه تشــکیل داد و مشکل را تا 
حدودى مرتفع ســاخت و ما امــروز از نظر تأمین 
آب وضعیت خوبى داریم اما مخازن در حد بحران 
آب اســت. البته در این راســتا ما نیــز در بخش 
مســئولیت هاى اجتماعى، هزینه هاى سنگینى را 

پرداخته ایم.
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهان 
خاطرنشان کرد: شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
در سال گذشته، از نظر دریافت خوراك نفت خام، 
در کشــور جایگاه اول را دارا بوده و از منظر تولید 
محصوالت نفت گاز، مقام نخست و نفت سفید و 
بنزین مقام دوم و گاز مایع و نفت کوره مقام سوم را 

داراست.
چاوشــى درخصوص طلــب شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان از شــرکت پتروشــیمى هم گفت: 
خوراك پتروشــیمى اصفهان در سال 92 به علت 
بدهى ســنگینى بالغ بر 234 میلیــارد تومان که 
به شــرکت پاالیش نفت اصفهان داشــت، قطع 
شــد و دادگاه نیز رأى قطعى را در سال 94 صادر 
کرد و واقعیت آن اســت که بعــد از صدور رأى، 
تاکنون شــرکت پتروشــیمى اصفهان اراده اى 
براى پرداخــت بدهى خود نداشــته اســت که 
الزم مى دانیم ســهامداران از این مســئله آگاه 

باشند. 
چاوشــى همچنین از برگزارى آزمون استخدامى 
در شرکت پاالیش نفت اصفهان در آینده نزدیک 

خبر داد. 
در ادامه مجمع عمومى عادى ســالیانه شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان، نســبت به تقســیم سود، 
تصمیماتى اتخاذ شد و گزارش حسابرس مستقل 
و بازرس قانونى شــرکت درخصــوص عملکرد 
ســال مالى منتهى به 30 اســفند 95، بررسى و 
تصویــب ترازنامه و صورت عملکرد ســال مالى 
منتهى به 30 اسفند 95 و... به ســهامداران ارائه 
شــد و مدیرعامل و اعضــاى هیئــت مدیره به 
سئواالت سهامداران در زمینه هاى مختلف پاسخ 

گفتند.

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           
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وسائل عفو و بخشش را به آسانى در اختیارشان گذارد. 
موال على (ع)

ساسان اکبرزاده

مجمع عمومــى عادى 
سالیانه صاحبان سهام شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با مشارکت 
85 درصد ســهامداران، 31 تیر  5بیش از
محمد شهید سالنهمایشباشگاه در 96 6ماه

خصوصــى منوط به ایجاد زیرســاخت هاى 
و قانونــى مورد نیاز اســت.  مالــى، مقرراتــى
بازار کارآمــد مالى و افزایش تــوان خرید بخش

خصوصــى از جملــه پیش زمینه هــاى مهم در 
خصوصى سازى به شــمار مى روند که در صورت 
فقدان این پیش شــرط ها، واگــذارى بنگاه هاى 
دولتى به بخش خصوصى چنــدان مؤثر نخواهد

 بود.
چاوشــى آزادســازى اقتصادى را یکى دیگر از

عوامل مهم جهت دســتیابى بــه نتایج مطلوب 
در امر خصوصى ســازى با هدف ارتقاى کارآیى 
دانســت و افزود: مادامى که مواد اولیه شرکت ها 

محیط زیســت و مســئولیت هاى  مبا اشــتیاق به
واجتماعى، توســعه دانش، توانمندى، مشارکت و

مدیریت ســرمایه هاى انســانى، اصالح و بهبود 
ازیرساخت هاىانرژى، حفظ و تداوم تأمین خوراك 
تو تولید محصوالت فعلى، توســعه سیســتم هاى 
مدیریتى، اطالعات و تجارت الکترونیک، مدیریت 
منابع مالى، اثرگــذارى در مدیریت زنجیره  مبهینه
ارزش نفت، توسعه زیرساخت هاى پدافند غیرعامل

در  مو مدیریت بحــران و... از اســتراتژى هاى ما
دستیابى به اهداف کالن است.

3 پروژه را از ســال 93 26 6اینکه مــا اوى با بیــان 
دســتیابى به اهداف برنامه ریزى و  دتاکنون براى

مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان سهام 
شرکت پاالیش نفت برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ساعت 8:30 روز 
شنبه  مورخ 1396/04/31 با حضور دارندگان 85/62 

درصد از سهامداران برگزار شد.
           پیرو آگهــی دعوت منــدرج در روزنامه هاي 
اطالعات شــماره 26758مورخ96/4/13 و دنیاي 
اقتصاد شماره 4084 مورخ 1396/04/13 با حضور 
سهامداران  و نماینده محترم سازمان بورس محسن 
انصاري مهیاري و نماینده محترم موسسه حسابرسی 
هشیار بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانونی 
شرکت ) مصطفی باتقوا در محل سالن  آمفی تئاتر 
شهرك شــهید محمد منتظري به نشانی اصفهان، 
بزرگراه آزادگان، کیلومتر 3 جاده تهران  تشــکیل 
گردید. پس از احراز  حد نصــاب قانونی و با توجه به 
مفاد ماده 101 اصالحیه قانون تجارت، حشمت اله 
ابراهیمی فرسنگی (نماینده کانون شرکتهاي سرمایه 
گذاري ســهام عدالت به نمایندگی از شــرکتهاي 
سرمایه گذاري استانی) به عنوان رئیس جلسه و جلیل 
رجب کردي (نماینده شرکت آواي پردیس سالمت) و 
سید محسن موسوي (نماینده شرکت سرمایه گذاري 
اهداف) به عنوان ناظر و  مهــدى صرامى به عنوان 
منشی جلسه انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه 
توسط رئیس مجمع اعالم و دســتور جلسه توسط 

منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:
دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی 

منتهی به 1395/12/30.
بررســی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال 

مالی منتهی به 1395/12/30.

2. اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
3. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت براي 

سال مالی 1396.
4. تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهاي 

رسمی شرکت.
5. ســایر مواردي که تصمیم گیري در مورد آن در 

صالحیت مجمع عمومی عادي باشد.
مصوبات مجمع :

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه 
گردید. ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با 
عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی درخصوص صورتهاي مالی سال مالی منتهی 
بــه 1395/12/30 قرائت و مجمع پــس از بحث و 
بررســی و انجام مذاکرات الزم و با توجه به تکالیف 
و رهنمودهاي منــدرج در صورت خالصه مذاکرات 

مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
الف) صورت هاي مالی شــرکت شــامل ترازنامه، 
صورتحســاب ســود وزیان و صورت جریان وجوه 
نقد سال مالی منتهی به 1395/12/30، با توجه به 
تکالیف تعیین شده صاحبان سهام مندرج در صورت 

خالصه مذاکرات مجمع، مورد تصویب قرار گرفت.
ب) در اجراي مواد 90،239 و 240 اصالحیه قانون 
تجارت، مجمع  مقرر نمود مبلغ 250 ریال به عنوان 
سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالی 1395 
تقسیم و در مهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت 
و باقیمانده به مبلغ185,571 میلیون ریال پس از کسر 
پاداش عملکرد هیات مدیره، به عنوان سود تخصص 

نیافته در حسابها لحاظ گردد.
ج) موسسه حسابرســى هشــیار بهمند به عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلى و موسسه 

حسابرسى بهمند به عنوان بازرس علی البدل شرکت 
براي ســال مالی منتهی به 1396/12/29  انتخاب 
گردید. مجمع اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی 
را در چارچوب قرارداد فیمابین به هیات مدیره شرکت 

تفویض نمود.
د) روزنامه هاي اطالعات و دنیاي اقتصاد به عنوان 
روزنامه هاي کثیراالنتشار به جهت درج آگهی هاي 
شرکت براي ســال مالی منتهی به 1396/12/29 

انتخاب شدند.
هـ) مجمع ضمن تشکر و قدردانی از کلیه کارکنان و 
مدیران شرکت، مقرر نمود مبلغ 4,000 میلیون ریال 
ناخالص به عنوان پاداش عملکــرد هیات مدیره از 
محل خالص سود انباشته به صورت مساوي در وجه 
اشخاص حقوقی هیات مدیره شرکت تخصیص و 

پرداخت شود.
و) حق حضور اعضاي غیــر موظف هیات مدیره به 
مبلغ 18 میلیون ریال در ماه و در ازاي تشکیل حداقل 
دو جلسه در ماه به شرط حضور در جلسه مورد تصویب 

قرار گرفت. 
ح) در خصوص حق حضور اعضاي غیرموظف هیأت 
مدیره در کمیته حسابرســی به ازاي هر جلسه مبلغ 
چهار میلیون و پانصد هزار ریال تا سقف حداکثر دو 
جلسه در هر ماه به مبلغ نه میلیون ریال ناخالص مورد 

تصویب قرار گرفت.
مجمع عمومی ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره 
و کلیه پرسنل شرکت، به خانم علی زاده با حق توکیل 
به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در 

اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
جلسه مجمع در ساعت    12  همان روز با ذکر صلوات 

خاتمه یافت.

مجمع ساالنه شرکت پاالیش نفت اصفهان در یک قاب
 شرکت پاالیش نفت 

اصفهان از جمله 
شرکت هاى مطرح پاالیش 

و پخش فرآورده هاى نفتى، 
فعالیت خود را در زمینه 
پاالیش نفت خام و تولید 

فرآورده هاى نفتى از سال 
1358 آغاز کرده و هم 

اکنون بیش از 20 درصد 
از فرآورده هاى نفتى مورد 
نیاز کشور را تولید مى کند
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ذوب آهن صدرنشین دیدارهاى دوستانه!ذوب آهن صدرنشین دیدارهاى دوستانه!

نان را 
در کیسه 
پالستیکى 
نگذارید

 آیفون  آیفون 77 پالس،  پالس، به جاىبه جاى
«شیائومى مى میکس» 

بخرید!بخرید!«شیائومى مى میکس» 
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پرویز فالحى پور 
 از بیمارستان 
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آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت دومنوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/05/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/05/15
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شماره تلفن گویا: 031-36680030-8
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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.

شماره
موضوع مناقصهمناقصه
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اعتبار
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حفظ و نگهدارى فضاى سبز تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر، 96-2-127
2,699,940,509135,000,000جارىاداره گز، منابع هشت بهشت و پمپاژ بیست هزار مترمکعبى

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار:1396/5/2

کالهبردارى از دانشجویان ایرا نى
14 با وعده تحصیل در آمریکا 

15

روبات شاعر
 لب ساحل 
شعر حکاکى

 مى کند!

 برانکو به کرانچار رسید!

فوالد شهر  از ترس AFC مجهز شد!

سوپر جام از چنگ قهرمانان حذفى بیرون آمد
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در تلویزیون نمى گذارند آزادانه بازى کنید   

پرویز فالحى پور بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که چند 
روز گذشته به علت سکته قلبى در بیمارستان بسترى 
بود، درخصوص آخرین وضعیت جسمانى خود گفت: 
به لطف خدا این وضعیت سخت را پشت سر گذاشتم. 
پزشکان مى گفتند که اگر پنج دقیقه دیرتر رسیده بودم 
همه چیز تمام بود و همه چیز به مویى بند بود ولى انگار 
همه چیز دست به دســت هم داد تا بازهم در خدمت 

مردم باشم.
وى در همین راستا ادامه داد: خدا را شکر مرخص شده ام 
و فعًال تا یک هفته در خانه استراحت مى کنم و بعد از این 
یک هفته زندگى عادى را دنبال کرده و با قدرت به کار 

ادامه خواهم داد.
بازیگر سریال «شــب دهم» درباره حضور دوباره اش 

در ســریال «شــهرزاد» تصریح کرد: در حال حاضر 
«شهرزاد» به مدت یک هفته تعطیل بوده و تمام گروه 
به استراحت رفته اند. این مشکل قلبى من هم در همین 

حین و در پایان فیلمبردارى فصل دوم به وجود آمد.
فالحى پور با اشــاره بــه حضور خود در فصل ســوم 
سریال «شــهرزاد» خاطرنشــان کرد: به امید خدا با 
بهبود شرایط عمومى ام به این ســریال بازگشته و در 
فصل سوم را با قدرت بیشترى به ایفاى نقش خواهم 

پرداخت.
گفتنى است پرویز فالحى پور هفته گذشته هنگام حضور 
در لوکیشن بیمارستان نفت براى بازى در سریال «در 
جســتجوى آرامش»  دچار سکته قلبى شده و همانجا 

براى انجام عمل آنژیوگرافى بسترى شد.

پرویز فالحى پور  
از بیمارستان مرخص شد

امیر کاظمى بازیگر ســینما و تلویزیون در خصوص 
حضور خود در سریال «لیسانسه ها» گفت: براى کاراکتر 
«مازیار» خیلى تالش کردم زیرا شخصیت اصلى من 
یک آدم شلوغ، اهل حرف زدن و معاشرت کردن است 
اما مازیار یک آدم لخت و زمخت بود که براى نزدیک 

شدن به این شخصیت خیلى تالش کردم.
وى گفت: سر فیلمبردارى سریال «شمعدونى» آقاى 
صحت براى حضور در این سریال به من پیام دادن و به 

نوعى از شروع کار همراه گروه بودم.
کاظمى ادامه داد: در کنار ســروش صحت کار کردن 

برایم خیلى لذت بخش است، نه من، بلکه تمام بچه 
هاى گروه از این موضوع خیلى خوشــحالیم زیرا در 
کنار ســروش صحت هم مى توان کار کرد و هم مى 
توان لذت برد .سروش صحت در جایگاه کارگردانى 

کامًال جدى است.
مازیار سریال «لیسانسه ها» در خصوص این سریال 
گفت: فصل اول بیش از انتظار با مخاطب ارتباط برقرار 
کرد و این باعث شد بى وقفه سر فیلمبردارى فصل دوم 
برویم. این سریال پس از تولید، از شبکه 3  سیما پخش 

خواهد شد.

با سروش صحت مى توان لذت برد

نعیمه نظامدوست بازیگر ســریال هایى چون: «باغ 
ســرهنگ»، «خانه اجاره اى»، «زیر هشت» و «روز 
حســرت» این اواخر در مجموعه «محله گل و بلبل» 
حضور داشت. وى درباره فعالیت هاى اخیرش گفت: این 
روزها سخت مشغول بازى در فیلم سینمایى «هزارپا» به 
کارگردانى ابوالحسن داودى هستم. من در این سریال 
نقش خانم کمالى پرســتار یک آسایشگاه جانبازان را 
بازى مى کنم که بیشتر با رضا عطاران همبازى هستم.

وى ادامه داد: در این فیلم موقعیت هاى طنز بسیارى 
شــکل مى گیرد و من کار را خیلى دوست دارم. فکر 
مى کنم تا ده روز دیگر بــازى من در این فیلم به پایان

 برسد.
وى درباره همبازى بودن بــا رضا عطاران در این فیلم 
عنوان کرد: نقش هایى که من و آقاى عطاران داریم 
و اتفاقاتى که براى این دو نقش مى افتد، موقعیت هاى 
طنز بامزه اى ایجاد مى کند که براى من خیلى جذاب 
اســت و فکر مى کنم تماشــاگران هم دوست داشته 
باشند. البته پیشــنهاد بازى در سریال «سفر در خانه» 

به کارگردانى بهمن گودرزى را هم دارم که نمى دانم 
بتوانم در آن بازى کنم یا نه. البته هنوز فیلمنامه را کامل 
نخوانده ام. اما اگر بتوانم هماهنگ بشوم، دوست دارم 
بازى کنم. فقط مى دانم درباره یک کاراکترى است که 

در شمال زندگى مى کند.
وى در ادامه درباره فصل سوم «محله گل و بلبل» هم 
عنوان کرد: صحبت هایى در این باره شده است و مردم 
هم از دو فصل قبلى خیلى استقبال کردند. اما هنوز قطعى 
نشده است. با این حال من قول داده ام تا هر زمان که این 
مجموعه ساخته بشود، من هم در آن بازى کنم. چون 
هم نقشم را در این مجموعه دوست دارم و هم کار براى 
کودك را خیلى دوست داشتم و فضاى جذابى براى من 
بود. البته من هم براى این نقش خیلى زحمت کشیدم. 
 اصوًال تماشاى مجموعه هاى کودکانه اى مانند «محله 
گل و بلبل» حس و حال خوب دنیاى کودکان را به انسان 
منتقل مى کند. با وجود اینکه تولید و پخش فصل دوم 
این مجموعه به پایان رسیده است، اما هنوز بازتاب هاى 

خوبى از مردم دریافت مى کنم.

نظامدوست با عطاران همبازى است

سیامک اطلسى بازیگر سریال هایى چون: «دوردست ها»، 
«معماى شــاه»، «مختارنامه» و «پدر ساالر» که آخرین 
حضورش در تلویزیون بازى در سریال «هشت و نیم دقیقه» 
بود، درباره فعالیت هاى اخیرش گفت: این اواخر با حســن 
هدایت سریال «نزدیکى هاى بهشت» را کار مى کردیم که 
به مشکل برخورد و فعًال کار متوقف شده است. البته منتظر 
تزریق بودجه است و قراردادها تمام شــده است. بنابراین 
تلویزیون پول بدهد، فکر مى کنــم کار ادامه پیدا کند. من 
هم حدود یک هفته اى از بازى ام در این سریال مانده است.

وى همچنین افزود: به تازگى قرارداد بازى در ســریال «از 
یادها رفته» را بســته ام و قرار اســت با آقاى بهرامیان کار 
کنم. البته در میانه داستان بازى من شروع مى شود که فکر

 مى کنم حدود مهر و آبان مقابل دوربین بروم.

وى درباره داستان این ســریال و نقشى که بازى مى کند، 
توضیح داد: در این سریال خانواده اى وجود دارد که من نقش 
پدر خانواده را دارم که دخترى دارد که پسر ارباب دهکده به 

وى عالقه مند است و قصد ازدواج با او را دارد.
وى همچنین ادامه داد: من براى یــک تئاتر هم این اواخر 
دعوت شده ام که هنوز حضورم در این نمایش قطعى نشده 
است. این اواخر کارهاى چه در سینما و چه تلویزیون و تئاتر 
به همین شکل است. تا قرارداد نبندى، هیچ چیزى قطعى 
نیست. البته با توجه به شرایطى که در کارها وجود دارد، من 
نمى توانم تئاتر کار کنم. چون ممکن است تصویربردارى 
سریال حســن هدایت آغاز شــود و با کار تئاتر تداخل پیدا

 کند.
وى درباره شرایط این روزهاى کارهایى که تولید مى شود، 

خاطرنشان کرد: در کل شرایط به گونه اى است که هم در 
عرصه بازیگرى و هم دوبله هیچ کارى تولید نمى شود و اگر 
هم کارى است، فقط تعداد کمى از هنرمندان سرکار هستند. 
اوضاع و شرایط پیشکسوت ها هم که چندان خوب نیست. 
فیلمنامه هایى هم که پیشنهاد مى شوند، کار هاى چندان 
خوب و متفاوتى نیستند. این شرایط نه تنها براى من، بلکه 
براى اغلب بازیگران هم سن من چنین اتفاقى افتاده است. 
آخرین حضورم در سریال«هشت و نیم دقیقه» بود که کار 
بسیار خوب و پر مخاطبى بود. من در این سریال حضور چندان 
طوالنى نداشتم، اما خوشحالم که مردم این سریال دوست 
داشتند. امیدوارم سریال هایى از این دست زیاد ساخته شود و 
مردم به جاى دیدن ماهواره سریال هاى خودمان را ببینند که 

با فرهنگ خودمان همخوانى دارد.

   تا قرارداد نبندى، هیچ چیزى قطعى نیست

مهدى صبایى بازیگر ســینما و تلویزیون که به تازگى در فیلم 
ســینمایى «ماهور» ســاخته حمید زرگرنژاد به ایفاى نقش 
پرداخته اســت  درخصوص نحــوه انتخاب نقش ها از ســوى 
برخى سازندگان آثار ســینمایى گفت: براى من بسیار عجیب 
اســت و باور نمى کنم که یک نفر زنگ مى زند و مى پرسد آیا 
سرکارى هستى یا نه و اگر نیستى چقدر مى گیرى براى ما بازى

 کنى؟
وى در همین راستا ادامه داد: من اصًال نحوه این نوع مذاکره را 
نمى فهمم. مگر مى شود بدون خواندن متن و فیلمنامه یک اثر را 
قبول کرد. شاید بعد از خواندن فیلمنامه آن را دوست نداشتم و یا 
اصًال به درد آن نقش نخورم پس چطور باید در همان لحظه اول 
قیمت بدهم؟ اینها انگار به ســوپرمارکت رفته و بازیگر را مثل 

شیر و پنیر مى خرند.
بازیگر ســریال «روزگار جوانى» وضعیت حال حاضر سینما را 
فاجعه خواند و افزود: خب شــاید من قبــول نکنم با این روش 
به اثرى اضافه شوم اما برخى دیگر هستند که اینگونه سر کار 
مى روند و به همین دلیل ما با بازیگران تازه اى آشنا مى شویم که 
از لحاظ کیفى درجه پایینى دارند و این فاجعه بزرگى در سینما 

بوده و خداحافظى با هنر است.
وى با اشاره به مضمون آثار روى پرده سینما تصریح کرد: مردم از 
دیدن برخى از فیلم ها خسته شده و همواره به من مى گویند چرا 
یک بازیگر باید در همه فیلم ها بازى کند؟ متأسفانه فیلم هاى 
امروز اکثــراً بى محتوا و بى ارزش هســتند و معــدود آثارى با 

مضامینى درست اکران مى شوند.
بازیگر سریال «بدون شرح» با تأکید بر کیفیت پایین فیلم هاى 
میلیاردى اضافه کرد: فیلم هایى هم هســتند کــه میلیاردى 
مى فروشند و مردم به دلیل تبلیغات گول خورده و به دیدن آنها 

مى روند اما اکثر مردم بعد از دیدن این فیلم ها پشیمان مى شوند 
چون این فیلم ها هیچ محتوایى نداشــته و تنها ســطح سلیقه 

مخاطب را پایین مى آورند.
وى فیلم کمدى را نیاز روز جامعه خواند و افزود: بدون شک فیلم 
کمدى خوب است اما باالخره یک فیلم کمدى هم باید حرفى 
براى گفتن داشته باشد. اینطور نیست که ما بیاییم و هر کارى 
کنیم و هر حرف زشتى را بگوییم تا مخاطبمان بخندد. اینها در 
تیزرهاى  تبلیغاتى بیننده را گول مى زنند و داخل سالن پدیده اى 

بى ارزش را ارائه مى دهند.
صبایى بدبینى مردم به سینما را بحق دانست و خاطرنشان کرد: 
مردم اعتمادشان را به ســینما از دست داده اند زیرا هر بار که به 
سینما مى آیند با آثارى روبه رو مى شوند که تنها با الفاظ رکیک 
و حرکات بد سعى در خنداندنشــان دارد. پس این بى اعتمادى 
مردم بحق است و دور شدنشان از سینما کامًال قابل پیش بینى 

است. اتفاقى که قطعًا در آینده بدتر مى شود.

بازیگر، شیر وپنیر نیست

لیندا کیانى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون این روزها 
فیلم «اکسیدان» را بر پرده نقره اى سینما دارد. او در 
گفتگویى درباره فعالیت هاى جدیدش گفت: مشغول 
بازى در فیلم ســینمایى «اینجا خانه من است» به 
کارگردانى خیرا... تقیانى پور هستم که تا ده روز دیگر 
کار فیلمبردارى آن به اتمام مى رســد. «اینجا خانه 
من اســت» یک فیلم در ژانر دفاع مقدس و درباره 
روزهاى اول جنگ در خرمشهر است که فیلمنامه 
آن را بسیار دوست داشتم و از کار کردن با تقیانى پور 
بســیار لذت بردم و امیدوارم که به سى و ششمین 

جشنواره فیلم فجر برسد.
کیانى درباره حضور کوتاهش در فیلم «اکسیدان» و 
تأثیر آن در کارنامه بازیگرى اش بیان کرد: متأسفانه 
در تلویزیون به دلیل محدودیت هایى که وجود دارد 
تو به عنوان بازیگر مجبور هستى فقط یک جور بازى 
ارائه دهى، ولى در ســینما این امکان فراهم است 
تا بتوانى در نقش هاى مختلــف حضور پیدا کنى و 
خودت را محک بزنى. براى حضور در «اکسیدان» 
کمى شــک داشــتم ولى ازآنجایى که نقش کامًال 
متفاوت بود و دوست داشتم تجربه متفاوتى داشته 
باشــم بازى در ایــن نقش که دخترى شــیطان و 
دورو اســت را پذیرفتم و خیلى خوشحالم که این 
اتفاق افتاد، چراکه نقش کامًال متفاوتى نســبت به 
نقش هایى بود که در تلویزیــون بازى کرده ام. من 
این تجربه را در فیلم «ماجراى نیمروز» هم داشتم و 

از آن تجربه نیز بسیار راضى بودم.
بازیگر «انزوا» افزود: بازیگران تلویزیون براى ورود 
به سینما کار بسیار سختى را باید پشت سر بگذارند، 
چراکه به چشــم بازیگر تلویزیونى در سینما دیده 
مى شوند که فقط در یک نقش مى تواند حضورداشته 
باشد و من مجبورم کم کم راه پیدا کنم تا در سینما در 

نقش هاى مختلف حضور یابم.
 وى ادامــه داد: در تلویزیون نمى گذارنــد آزادانه 
بازى کنى و فقط از تو مى خواهند به ســاده ترین و 

نجیب ترین شکل ممکن بازى داشته باشى درنتیجه 
همه نقش ها یــک خروجى دارنــد. این گونه از تو 
مى خواهنــد و همین عامل نیز موجب مى شــود تا 
همه یک شکل باشند حتى نوع لباس پوشیدن همه 
یکســان اســت و هیچ تفاوتى با بقیه ندارد. من در 
این فیلم سعى کردم واقعى بازى کنم. نقش من در 
«اکسیدان» جزو آن دسته از نقش هایى است که ما 
به ازاى بیرونى بسیارى دارد و در اطرافمان به راحتى 

مى توانیم این افراد را ببینیم.
کیانى در پاسخ به این سئوال که چرا «اکسیدان» با 
بى مهرى مواجه شده است، اظهار داشت: متأسفانه 
اینقدر فضاى زندگى بیرونــى و درونى مخاطبان 
دچار تضاد و تفاوت اســت و فاصلــه دارد که همه 
باورشان شده اســت که باید دو جور زندگى کنند. 
درحالى که زندگى سراسر یک رو دارد. «اکسیدان» 
تالش کرده شــفاف باشــد و تفاوتش با فیلم هاى 
دیگر این اســت که عین زندگى واقعى اســت. به 
نظرم کسانى که دوست ندارند فیلم هاى کمدى به 
نمایش درآیند و یا آن را ســخیف مى دانند آدم هاى 
دورویى هستند و براى اینگونه رفتار تربیت شده اند 
و درون و بیرونشــان متفاوت اســت. بازهم تکرار 
مى کنم کــه «اکســیدان» عین زندگــى واقعى

 است.
بازیگر «ساعت شنى» در ادامه درباره حضور در فیلم 
کمدى و ریسک پذیرش این دست نقش ها گفت: 
من بازیگر کمدى نیســتم و اصًال بلد هم نیســتم، 
چراکه معتقدم کمدى بازى کــردن، خودش یک 
هنر مجزاست، وراى آنچه در رئال بازى مى شود و 
خنداندن مخاطب کار هرکسى نیست. من در سریال 
«پایتخت» هم نقش کمدى نداشتم و تنها در یک 
سریال کمدى که کمدى آن از جنس موقعیت بود 
حضور یافتم، اما بعد از آن بسیار از این  دست نقش ها 
به من پیشنهاد شد و مجبور شــدم مدت طوالنى 
بیکار باشم و در سریالى حضور پیدا نکنم تا در ورطه 

تکرار نیافتم.
وى ادامه داد: بــازى در فیلم 
کمدى ریســک است، ولى 
وقتــى در کنــار بازیگران 
کار بلــدى چــون جواد 
عزتــى و امیــر جعفرى 
هســتى مى دانــى که 
نصــف راه را رفته اى 
و حامد محمدى هم 
به عنوان کارگردان در 
ســوى دیگر، کارش 
را خیلى خــوب بلد 
اســت. ضمن اینکه 
فیلمنامه به تو خط و 
راه را نشان مى دهد و 
خوشبختانه فیلمنامه 
«اکسیدان» بسیار 
فیلم نامه کاملى بود 

و خیالم راحت بود که فیلم 
خوبى خواهد شد.

حمید مظفرى متولد سال 1327، در شهر کازرون است و در سریال «پهلوانان نمى میرند» نقش 
پهلوان جواد را ایفا کرد.

«پهلوانان نمى میرند» مجموعه اى تلویزیونى به کارگردانى حسن فتحى ساخته سال 1376 است 
که از شبکه 2 سیما پخش شده  است.این سریال، داستانى در زمان قاجار را روایت مى کند. در شهر 
تهران پهلوانان ورزش باستانى مورد اعتماد و احترام همه مردم بودند و در شرایط ظلم حکومت به 
مردمان، از آنان دستگیرى مى کردند. در آن زمان و در روایتى تاریخى، پهلوان خلیل، مردى مؤمن 
و مهربان که سایر پهلوانان تهران آرزوى رسیدن به مرتبه و موقعیت او را داشتند؛ به قتل مى  رسد. 

با مرگ پهلوان خلیل، مردم شهر غرق در ماتم و تحیر شده و...
حمید مظفرى نقش «پهلوان جواد» را در این سریال ایفا کرد و بسیار مورد توجه قرار گرفت.

بیوگرافى حمید مظفرى بازیگر پهلوان جواد
حمید مظفرى متولد سال 1327، در شهر کازرون، فارغ التحصیل کارشناسى بازیگرى و کارگردانى 
نمایش از دانشکده هنرهاى دراماتیک است. او عالوه بر بازیگرى، به عنوان کارگردان نمایش، 

مدرس، پژوهشگر، نویسنده، چهره پرداز و طراح صحنه و لباس سابقه فعالیت دارد.
حمید مظفرى عالوه بر «پهلوانان نمى میرند» (1376)، در مجموعه هایى چون «فردا دیر است» 
(1377–1376)، «مختارنامه» (1388) و «چه کســى به سرهنگ شــلیک کرد» (1384) و 
تله فیلم هاى «تهیدستان»، «معماى یک قتل»، «صبح سبز»، «طعم باران» و «ترم زمستانى» 

به نقش آفرینى پرداخته  است.
حمید مظفرى نشان درجه یک هنرى را از شورایعالى ارزشیابى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
دارد.  از افتخارات این هنرمند، مى توان به دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مرد براى نمایش 

«نواى اسرارآمیز» از بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فجر اشاره کرد.

بازیگر نقش پهلوان جواد 
در «پهلوانان نمى میرند» که بود؟

گذارند آزادانه بازى کنید
شته باشىدرنتیجه 
ــد. این گونه از تو 
وجب مى شــود تا 
اس پوشیدن همه 
ا بقیه ندارد. من در

 کنم. نقش من در 
ش هایى است که ما 
طرافمان به راحتى 

چرا «اکسیدان» با 
ر داشت: متأسفانه 
 درونى مخاطبان 
صلــه دارد که همه 
زندگى کنند.  جور
دارد. «اکسیدان»

اوتش با فیلم هاى 
 واقعى اســت. به 
یلم هاى کمدى به 
ف مى دانند آدم هاى 
فتار تربیت شده اند 
ــت. بازهم تکرار 
ن زندگــى واقعى

باره حضور در فیلم 
ست نقش ها گفت: 
ًال بلد هم نیســتم، 
ردن، خودش یک 
ل بازى مى شود و 
ست. من در سریال 
شتم و تنها در یک 
بود جنس موقعیت

این  دست نقش ها 
دم مدت طوالنى 
ط ا ک ا

تکرار نیافتم.
در فیلم وى ادامه داد: بــازى
کمدى ریســک است، ولى 
وقتــى در کنــار بازیگران 
کار بلــدى چــون جواد
عزتــى و امیــر جعفرى
هســتى مى دانــى که 
نصــف راه را رفته اى 
و حامد محمدى هم 
به عنوانکارگردان در 
ســوى دیگر، کارش

را خیلى خــوب بلد 
اســت. ضمن اینکه 
فیلمنامه به تو خط و
راه را نشان مى دهد و
خوشبختانه فیلمنامه 
«اکسیدان» بسیار 
فیلم نامه کاملى بود 

و خیالم راحت بود که فیلم 
خوبى خواهد شد.

لیندا کیانى:
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اسباب بازى شیرخواران کمتر از شش ماه تا 1٫5 ساله باید 
ویژگى هایى داشته باشد که هر یک مى تواند نقش مؤثرى 
در آموزش شیرخوار داشته باشد. با اسباب بازى شیرخواران 

در ادامه مطلب بیشتر آشنا شوید.

اسباب بازى شیرخواران کوچک تر از6 ماه
شیرخواران در این سن اشیائى را دوست دارند که حرکت 
مى کنند، رنگ هاى براق و شاد دارند و صدا ایجاد مى کنند.
1)براى روانداز و ملحفه رختخواب کــودك خود، پارچه 
هایى را انتخاب کنید که رنگ شاد، تصاویر واضح و روشن 
دارند و جوراب هایى به او بپوشانید که روى آن عکس هاى 

مختلف است.
2)با کمک فنر یا نخ، اشیایى رنگى مثل قرقره هایى که روى 
آن کاغذ کادویى چسبانده شده زرورق هایى رنگى،روبان 
هاى رنگى و... را از سقف باالى رختخوابش طورى آویزان 
کنید که در فاصله 30 سانتیمترى چشمانش قرار گیرد و 
گاه آنها را تکان دهید. هر چند روز یکبار این وســایل را 

عوض کنید.
3)در انتخاب اسباب بازى شــیرخواران اسباب بازى به او 
بدهید که بتواند آنها را در دست هایش فشار بدهد و یا بمکد. 
اسباب بازى هاى الســتیکى مثل حلقه هایى که موقع 

دندان درآوردن از آن استفاده مى شوند، مناسب هستند.
4)با پارچه برایش توپ و حیوان هاى عروســکى درست 
کنیــد. این مــوارد انتخاب خوبــى براى اســباب بازى 

شیرخواران خواهد بود.
5)از ســقف باالى رختخوابش، آینه اى کوچک با قاب 
پالستیکى و عکس هاى مختلف آویزان کنید طورى که 

بتواند به آنها نگاه کند.
6)جغجغه، زنگوله و سایر اســباب بازى شیرخواران که 
با فشــار دادن، انداختن و یا تــکان دادن صدا مى دهند، 

مناسب هستند.
7)اسباب بازى شیرخواران باید به اندازه اى بزرگ باشد که 

شیرخوار نتواند آنها را قورت دهد.

اسباب بازى شیرخواران 6 ماهه تا یکساله
شیرخواران در این سن اشیاى مختلف را ورانداز مى کنند، 
به آن دســت مى زنند و به دهان مى برند. دوست دارند 
اشیاى گوناگون را داخل جعبه یا ظرف کرده و یا از آن خارج 
کنند. اگر شیئى را که در دست دارد، از دستش بیافتد و یا 
شیئى را از او پنهان کنید، به دنبال آن مى گردد. او صداها 
را تقلید مى کند. کم کم راه رفتــن را یاد مى گیرد. عالوه 
بر اسباب بازى شیرخواران که براى شش ماه اول مناسب 

است، اسباب بازى هاى زیر را نیز در اختیارش بگذارید:
1)جغجغه اى را نزدیک محلى که نشسته قرار دهید تا توجه 
او را به خود جلب کند و براى برداشتن آن روى زمین بخزد.
2)با پارچه یا مقواى کلفت برایش کتاب درســت کنید. 
صفحات کتــاب را از پارچه نرم و ضخیمــى که روى آن 
تصاویر درشت و ساده دارد،تهیه کنید تا کودك به راحتى 

بتواند آن را در دست بگیرد، تماشا کند و تکان دهد.
3)براى تهیه اسباب بازى شیرخواران با پارچه هاى رنگى 
عکس دار، مکعب هایى بدوزید و داخل آن را با ابر پر کنید تا 
کودك آنها را بگیرد، بیاندازد و فشار دهد و روى هم بگذارد 

و برج بسازد.
4)به شیرخوار خود حیوانات پارچه اى بدهید. دقت کنید 
هیچ قسمتى از آنها قابل کنده شدن نباشد تا خطر خفگى، 

شیرخوار شما را تهدید نکند.
5)توپ هاى کوچک و بزرگ پارچه اى و یا پالســتیکى 
براى اســباب بازى شــیرخواران و بازى کودك مناسب 

هستند.
6)حتماً اسباب بازى شیرخواران را به گونه اى انتخاب کنید 
که قطعات کوچک قابل کنده شدن نداشته باشند و خطر 
خفگى، شیرخوار را تهدید نکند. اسباب بازى هاى متحرك 
مثل ماشــین هاى اســباب بازى یا حیوانات پالستیکى 

مناسب هستند.

اسباب بازى شیرخواران یک تا 1/5 ساله
 شــیرخوار در این ســن دوست دارد اشــیاى مختلف را 

دستکارى کند. او از شنیدن قصه لذت مى برد.
شما مى توانید در انتخاب اسباب بازى شیرخواران در این 

سن نکات زیر را مدنظر قرار دهید:
1)اسباب بازى شــیرخواران از نوع صدادار مثل زنگوله، 
جغجغه و سایر اسباب بازى هایى که اگر تکانش بدهند، 

صدا مى دهد، انتخاب شود.
2)اسباب بازى شیرخواران سبک، نوك گرد(بدون تیزى)، 

خوشرنگ و قابل شستشو باشد.
3)کتاب هایى با بافت هاى گوناگــون از جنس پارچه و 
مقواى ضخیم و یا پالســتیکى که تصاویــر رنگارنگ و 

متنوعى داشته باشد،انتخاب کنید.
4) اسباب بازى شیرخواران مى تواند پازل با قطعات درشت 

که بتواند راحت آن را درست کند، باشد.
5) ماشین اســباب بازى شیرخواران از 

جنس چوب یا پالستیک انتخاب شود.
6) مدادرنگى یا ماژیک یا مدادشمعى 
براى خط خطى کردن (حتماً در حضور 

خودتان این وســایل را بــه او بدهید و 
مواظب باشــید که آنها را در چشــم و یا 

دهانش نزند.)
7) قوطى هاى کوچک و بزرگ که بتواند آنها 

را داخل هم بگذارد.
8) میله سر گرد پالستیکى همراه با چند حلقه پالستیکى 
که بتواند حلقه ها را دور میله بیاندازد نیز انتخاب خوبى براى 

اسباب بازى شیرخواران است.
9) اسباب بازى هاى شیرخواران مى تواند نخ داشته باشد 
تا او بتواند آنها را با نخ به دنبال خود بکشد و کامیون اسباب 

بازى که بتواند آن را پر و خالى کند.
10) مکعب هاى چوبى یا پالستیکى به ابعاد 5 سانتیمتر که 

بتواند آنها را روى هم بگذارد یا پشت سر هم ردیف کند.

11) یک کاســه پر آب و لیوان ها و فنجان هاى کوچک 
براى پر و خالى کردن.

12) عروســک هاى پارچه اى کوچک و ســبک که از 
پارچه قابل شستشــو درســت شده و 

براى مشخص کردن اعضاى 
صورت یا بدن آن از دکمه 

و یا وسایل قابل کنده 
شدن، استفاده نشده 
باشد نیز براى اسباب 
بازى شــیرخواران 

خوب است.

13)شــعرهاى کودکانــه را بــا کلمات صحیــح براى
 کــودك خــود بخوانید( نــه به زبــان بچگانــه). با او 
قطاربازى، قایم باشــک، تاپ تاپ خمیر و دست دستى 

بازى کنید.

بهترین اسباب بازى شیرخواران کدام است؟
5اسباب بازى شیرخواران یک تا 1/5 ساله

 شــیرخوار در این ســن دوست دارد اشــیاى مختلف را 
دستکارى کند. او از شنیدن قصه لذت مى برد.

شما مى توانید در انتخاب اسباب بازى شیرخواران در این 
مدنظر قرار دهید: سننکات زیر را

1)اسباب بازى شــیرخواران از نوع صدادار مثل زنگوله، 
جغجغه و سایر اسباب بازى هایى که اگر تکانش بدهند، 

صدا مى دهد، انتخاب شود.
2)اسباب بازى شیرخواران سبک، نوك گرد(بدون تیزى)، 

خوشرنگ و قابل شستشو باشد.
3)کتاب هایى با بافت هاى گوناگــون از جنس پارچه و 
مقواى ضخیم و یا پالســتیکى که تصاویــر رنگارنگ و 

متنوعى داشته باشد،انتخاب کنید.
4) اسباب بازى شیرخواران مى تواند پازل با قطعات درشت 

که بتواند راحت آن را درست کند، باشد.
5) ماشین اســباب بازى شیرخواران از
جنس چوب یا پالستیک انتخاب شود.

6) مدادرنگى یا ماژیک یا مدادشمعى 
براى خط خطى کردن (حتماً در حضور 
خودتان این وســایل را بــه او بدهید و

مواظب باشــید که آنها را در چشــم و یا 
دهانش نزند.)

بزرگ که بتواند آنها قوطى هاى کوچک و (7
را داخل هم بگذارد.

8) میله سر گرد پالستیکى همراه با چند حلقه پالستیکى 
که بتواند حلقه ها را دور میله بیاندازد نیز انتخاب خوبى براى 

اسباب بازى شیرخواراناست.
9) اسباب بازى هاى شیرخواران مى تواند نخ داشته باشد 

ا ا کا کشد د الخ هدن نخ ا ا ا آن اند ت ا تا

یک کاســه پر آب و لیوان ها و فنجان هاى کوچک  (11
براى پر و خالى کردن.

12) عروســک هاى پارچه اى کوچک و ســبک که از 
پارچه قابل شستشــو درســت شده و

براى مشخص کردن اعضاى 
صورت یا بدن آن از دکمه 

وسایل قابل کنده  و یا
شدن، استفاده نشده 
باشد نیز براى اسباب 
شــیرخواران بازى

خوب است.

اى حب اتصح کل ا ب ا ه دکان هاىک 13)ش

محمد حسین عزیزى متخصص تغذیه با بیان 
اینکه نان داغ در کیســه هاى پالستیکى 
سبب تولید حرارت مى شود،گفت: هنگام 
خرید نان تازه آن را در کیســه هاى 

پالستیکى قرار ندهید.
ایــن متخصــص تغذیــه افــزود: 
حرارت در کیســه هاى پالستیکى 
سبب تعرق کیســه و کپک زدن نان
مى شود. وى درباره ظروف پالستیکى 
بیان کــرد: پالســتیک از مــواد نفتى و 
پتروشــیمى تولید مى شــود به همین دلیل 
در شــرایط تماس با مواد داغ و اســیدى ماده اى 

به نام مونومــر (مولکول هاى کوچکى کــه تعدادى اتم 
را در یک ردیف دربر مى گیرد) به وجــود مى آید که این 
مواد در دراز مدت ممکن اســت خطرناك و ســرطان زا 

باشد.
عزیزى در ادامه افزود: تولید مواد مانومر در کیسه و تماس 
با نان باعث ایجاد بیمارى هایى همچون ریوى و اختالل 
گوارشى مى شود و سیســتم هاى عملکردى بدن افراد را 

مختل مى کند.
وى در پایان اظهار داشــت: بهتر اســت به جاى کیســه 
پالســتیکى از پارچه اســتفاده کنید، البته از پارچه هاى 
ســاده نه رنگى زیرا رنگ هاى به کار برده شده در آنها نیز 

شیمیایى است.

چند ســالى اســت که آبمیوه هاى پاکتــى در طرح ها و 
طعم هاى مختلف جایگزین آبمیوه هاى خانگى شده اند. 
هرسال نیز به تعداد آنها افزوده مى شود. افراد زیادى بدون 
در نظر گرفتن مضرات این نوشیدنى ها، سهولت و صرفه 

جویى در زمان را جایگزین سالمت و کیفیت کرده اند.
هیچ مى دانید که نوشــیدن یک لیــوان آبمیوه پاکتى 
چندین برابر بیشــتر از یک لیوان نوشــابه به بدن شما 
آسیب مى رساند؟ نگران نباشــید ما در این مقاله به شما 
کمک مى کنیم تا مضرات آبمیوه هاى پاکتى را به درستى 

بشناسید.

3 دلیل براى نخریدن آبمیوهاى پاکتى
1 – شکر

در تهیه آبمیوه هاى صنعتى وجود قســمت کوچکى از 
پوســت میوه در فرآیند آبگیرى، ســبب تلخى مى شود. 
بنابراین به ناچار افزودن طعم شیرینى به آبمیوه یکى از 

اصول اولیه است.
این درحالى است که در هر فنجان آبمیوه طبیعى حدود 
پنج تا هشت قاشق چایخورى قند میوه یا همان «فروکتوز 
»وجود دارد. فروکتوز با اینکه قند طبیعى است اما مضرات 

بسیارى همراه دارد.
ازجمله اینکه بدن را دربرابر انسولین مقاوم مى کند و به 
طور قابل توجهى «ترى گلیســرید» که یکى از عوامل 

خطرناك براى بیماران قلبى مى باشد را افزایش مى دهد.
حتماً اکنون فکر مى کنید که آیا خوردن میوه نیز خطرناك 

است؟
خیر،هنگامى که شما میوه مى خورید فروکتوز کمترى را 

جذب مى کنید. چراکه اثرات متابولیک میوه و آبمیوه بسیار 
متفاوت است. با خوردن میوه مصرف فیبر، ویتامین، مواد 
مغذى گیاهى و آنتى اکسیدان ها کمک مى کنند تا جذب و 

سوخت و ساز در بدن بهتر انجام شود.
2 – میزان فیبر کمتر

آیا مى دانید در یک تکه پرتقال تازه چقدر فیبر وجود دارد؟ 
حتى پوست پرتقال نیز مزایاى بیشمارى دارد. طى گرفتن 
آبمیوه مقدار بسیارى از بافت میوه از بین مى رود. مثًال در 
آب سیب، با کندن پوست سیب مقدار بسیار زیادى فیبر 
که در پوســت این میوه وجود دارد از بین مى رود. حتى 
اگر شما آبمیوه پالپ دار یا همان آبمیوه با تکه هاى میوه 
را تهیه کنید باز هم جایگزیــن بافت کامل میوه نخواهد 

 شد.
3 – اسید زیاد آبمیوه

مقدار قند بسیار باال در آبمیوه چیزى در حدود نوشابه هاى 
گازدار است. همین قند باال سبب نابودى تدریجى میناى 
دندان مى گردد که البته این میزان به دلیل باکترى هاى 
موجود در میوه حالت اسیدى قوى ترى نسبت به نوشابه 

ایجاد مى کند و درصد تخریب آن بیشتر مى شود.

باید نوشیدن آبمیوه را قطع کنید
از خریدن آبمیوه هایى که این همه مضر است خوددارى 
کنید. با نوشیدن آبمیوه میزان اسید را در بدن خود افزایش 

داده و خواص میوه را از بین مى برید.
شاید آب سبزیجات بدون شــکر جایگزین خوبى براى 
آبمیوه باشد. ولى بهتر است به جاى همه اینها خود میوه 

را مصرف کنید.

براساس جدیدترین تحقیقات گرد و غبار و آلودگى در محل 
کار و خانه مى تواند در سالمت متابولیسم افراد اختالل ایجاد 

کند و سبب چاقى در آنها شود.
یک مطالعه جدید نشــان مى دهد قرار گرفتن در معرض 
مواد شیمیایى، گرد و خاك و آلودگى مى تواند سبب افزایش 
جذب چربى دربــدن و بروز چاقى به ویــژه در کودکان و 

نوجوانان شود.
محققان با مطالعه روى موش ها دریافتند گرد و غبار خانه 
که آغشته به ماده شیمیایى اندوکربن EDC باشد، مى تواند 

سبب افزایش حجم سلول هاى چربى شود.
 مــواد شــیمیایى EDC باعــث اختــالل در عملکرد 
هورمون هاى بدن مى شوند و در بسیارى از محصوالتى 
که روزانه از آنها اســتفاده مى شــود از جمله آفتکش ها، 
لوازم آرایشى، بســته بندى مواد غذایى و نیزمحصوالت

پاك کننده خانگى وجود دارد.
 مطالعات نشان داده است که قرار گرفتن در معرض مواد 
شیمیایى حاوى EDC مى تواند خطر ابتال به بیمارى هایى 
از جمله سرطان، نابارورى و اختالالت عصبى را در افراد 

افزایش دهد.
همچنین مادران باردارى که در معرض مواد شــیمیایى، 
گرد وغبار و محیط هاى آلوده قرار دارند با احتمال بیشترى 

کودکان مستعد به چاقى به دنیا مى آورند.
کارشناسان براى بررسى میزان آلودگى محیط زیست به 
ویژه گرد و غبار بر سالمت انسان ها، گرد و غبار ده خانه را 
بررسى کرده و دریافتند هرچه میزان آلودگى و گرد و خاك 
خانه بیشتر باشد، میزان چاقى در اعضاى خانواده به ویژه 

کودکان باالتر بوده است.
 آلودگى، گرد و غبار و کثیفى خانه باعث تجمع و افزایش 
ترى گلیسیرید خون مى شود که مسئول ذخیره چربى در 
بدن است و این چربى انباشته سبب چاقى و ابتال به انواع 
بیمارى ها در افراد مى شود.کارشناسان براین اساس هشدار 
مى دهند که آلودگى هوا تنها باعث ظاهر کثیف و نامرتب 
خانه و ابتال به آسم و آلرژى نمى شود بلکه بر دیگر جنبه هاى 
سالمت افراد نیز مؤثر است و نیاز به تحقیقات بیشتر دراین 

خصوص است.
 تمیزى و نظافت روزانه خانه، شستشوى وسایل، باز کردن 
پنجره و کنار زدن پرده ها براى بهره گیرى از نور خورشید، 
استفاده از شیشــه هاى دوجداره براى جلوگیرى از ورود 
گردو غبار، استفاده از گل و گیاه براى تصفیه کردن هواى 
خانه و خوددارى از استفاده از مواد پاك کننده شیمیایى و 
در عوض اســتفاده از محصوالت دوستدار محیط زیست 
و ایمن همگــى از راهکار هاى مؤثر بــراى جلوگیرى از 
چاقــى و ابتال به انــواع بیمارى هــا به علــت آلودگى و

 گرد و غبار است.

خیلى اوقات براى همه ما پیش آمده است که ناخن هایمان به لباس 
یا در گیر کرده و شکسته اند. خیلى اوقات بیش از اندازه بلند شدند و 
جلوه بدى به دستانمان داده اند اما بدتر از همه زمانى است که شروع 

مى کنیم به جویدن آنها.
عادت جویدن ناخن نه تنها آنها را خراب مى کند بلکه مى تواند باعث 
بروز مشکالتى براى سالمتى مانند عفونت و همچنین ترك خوردن 
و ساییدگى دندان ها شود. متأسفانه وقتى هم این عادت را پیدا کنید 

ترك آن بسیار سخت است.

روانشناســان معتقدند جویدن ناخن بخاطر اختاللى است که بدن 
تمرکزش را از دســت مى دهد و مدام یک کار را تکــرار مى کند اما 
جویدن ناخن مى  تواند چیزى فراتر از استرس شما را نشان دهد. این 

کار مى تواند نشان  دهد که شما کمالگرا هستید.
محققان آزمایشى روى 48 شــرکت کننده انجام دادند که نیمى از 
آنها اختالل تکرار تمرکز بدن را داشــتند. آنهایى که کمالگرا بودند 
همیشه مشــغول برنامه ریزى و اضافه کارى بودند و خیلى هم زود 
ناامید مى شدند. بعد از آن شرکت کنندگان در چهار موقعیت قرار داده 

شدند که احساس استرس، ناامیدى، خستگى و آرامش کنند. در اثر 
ســه حالت اول آنهایى که کمالگرا بودند شروع به انجام عادت ها از 

جمله جویدن ناخن کردند.
محققــان معتقدند این عادت به این دلیل نشــان دهنــده کمالگرا 
بودن فرد اســت که این افراد به راحتى نمى توانند ریلکس باشند و 
آرامش برقرار کنند. خیلى زود امیدوار و خیلى زود نامید مى  شوند. به 
همین دلیل هم بیشتر از دیگران در معرض جویدن ناخن یا داشتن 

عادت هاى عصبى هستند.

جویدن ناخن، 
نشانه 

کمالگرا بودن است

هرگز آبمیوه پاکتى نخرید

نان را در کیسه پالستیکى نگذارید

گرد وخاك خانه چاقتان مى کند! 

واکســن هاى خاصى وجود دارد که در برنامه 
واکسیناسیون بچه تان بسیار ضرورى هستند. 
ممکن است این مسئله در شما این باور غلط را 
ایجاد کند که نزدن یکى از واکسن ها به فرزند 
شما آسیبى وارد نمى کند. اما پیش از آنکه تصمیم 
بگیرید هر یک از واکســن ها را از برنامه  خود 
حذف کنید، حتماً درباره  جزئیات آن با پزشکتان 
صحبت کنید. دلیلش این است که حتى اگر این 
واکسن ها اختیارى باشند، نمى توانید همه شان را 
حذف کنید. در اینجا به چند مورد از معروف ترین 
واکســن ها ى انتخابى که براى بهبود سالمت 

بچه بسیار مفید است اشاره مى کنیم:
1- واکسن «کونژوگه پنوموکوك»- که باعث 
پیشــگیرى از مننژیت پنوموکوك (که بر مغز 
بچه ها تأثیر مى گذارد) یا مرى مى شود. از آنجایى 
که هزینه  این واکسن بسیار باالست، بسیارى از 
والدین ترجیح مى دهند که آن را جزو برنامه هاى 

واکسیناسیون بچه قرار ندهند.
2- واکسن فلج اطفال- درواقع شکل غیرفعال 
یک نوع ویروس است (بر خالف فرم خوراکى 
آن، که داراى ویروس ضعیف شده است). این 
واکســن باعث ایمنى مجراهاى بینى و گلو در 

برابر ویروس مى شود.
3- واکسن اســهال ویروســى- مانع از بروز 
عفونت هایى مى شــود که در بچه ها به اسهال 

شدید و کم آبى بدن مى انجامد.
4- واکســن آنفلوآنــزا- این واکســن باعث 
پیشگیرى از بروز عفونت و آنفلوآنزا در سیستم 

تنفسى مى شود.

4 واکسن اختیارى 
براى بچه ها
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کسب دومین جام براى برانکو او را باالتر از مربیانى چون مالدن فرانچیچ 
و انور بوسنیایى، در رده مربیان خارجى صاحب بیش از یک جام در فوتبال 

باشگاهى ایران معرفى کرد .
پر افتخارترین مربى باشگاهى خارجى در تاریخ فوتبال ایران، رایکوف 
با اســتقالل در این عرصه پرافتخارتر از همه است، او با استقالل دوبار 

دو بــار در مســابقات در لیگ ایران، یک بار در آســیا و 
قهرمان شده است. فوتبال باشگاه هاى تهران 

سال 52 جام اتحاد رایکوف با استقالل در 
است. البته او  با باشگاه ها را هم گرفته 
وباردولــو هم اســتقالل در جام میلز 
به علت کیفیت قهرمان شده است که 

ضعیف مسابقات مورد اشاره از آن گذر کرده ایم.
اما آلن راجرز هم با عنــوان هاى چهارگانه برتــرى در فوتبال ایران با 
پیکان وشهباز دومین مربى برتر است که دوبار در لیگ ایران یک بار در 
باشــگاه هاى تهران ویک بار در جام بین المللى دوستى قهرمانى را به 

دست آورده است.
در تاریخ فوتبال باشگاهى ما  استانکو  وکرانچار هم دوبار قهرمان شده 
اند، استانکو دوبار قهرمان لیگ وکرانچار یک بار قهرمان لیگ ویک بار 

قهرمان جام حذفى شده است.
دوبار قهرمان جام حذفى لوکا بوناچیچ هم با تیم ســپاهان 
بار با تیــم فوالد در شده والبته مالدن فرانچیچ یک 
رسیده است .لیگ ایران به عنــوان قهرمانى 
مربیانى چون انور بوســنیایى در 

برق شــیراز، تونى با تراکتورسازى  
وجگیچ یوگســالو با اســتقالل در 

مسابقات فوتبال جام حذفى قهرمانى را 
به دست آورده اند .

1-زدراوکو رایکوف از یوگسالوى سابق  6 جام:  هر 
شش جام با تیم فوتبال اســتقالل، یک قهرمانى آسیا، دو 
قهرمانى لیگ، دو قهرمانى تهران ویک قهرمان جام اتحاد. 
2-آلن راجرز 4 جام  از انگلســتان: دو جام با تیم پیکان، 

دو جام با تیم پرســپولیس و دو  قهرمانى در لیگ، یک 
قهرمانى در تهران و یک قهرمانــى در جام بین المللى 

دوســتى ( از اعتبار این جام همین بس که پیکان به 
عنوان قهرمان به این جام رفت واستقالل به عنوان 

تیم دوم به مسابقات جام باشگاه هاى آسیا رفت).
3-استانکو پوکله پویچ اهل کرواسى  2جام: 
هر دو جام با پرسپولیس و هر دو قهرمانى در 

لیگ آزادگان.
4-زالتکو کرانچار از کرواسى 2جام: هر 
دو جام با ســپاهان؛ قهرمانى در لیگ برتر 

وجام حذفى.

5-لوکابوناچیچ 2 جام: هر دو جام با ســپاهان؛ هــردو قهرمانى در جام 
حذفى.

6-برانکوایوانکویچ از کرواسى 2 جام: هر دو جام با پرسپولیس؛ قهرمانى 
در لیگ وسوپر جام.

7-مالدن فرانچیچ از کرواسى  یک جام: با فوالد خوزستان در لیگ برتر.
8-انور حاجى بوسنیایى یک جام : برق شیراز جام حذفى.

9-والدیمیر جگیچ یوگسالو یک جام: با استقالل 
تهران  در جام حذفى.

10-تونــى اولیویراى پرتغالى یــک جام: با 
تراکتورسازى تبریز  و در جام حذفى.

 برانکو به کرانچار رسید!

نصف جهان  در  سومین دوره برگزارى سوپر جام در ایران،
 براى اولین بار بود که قهرمان لیگ برتر موفق به کسب آن 
شد. تا امروز تنها دو دوره سوپرجام در فوتبال ایران برگزار 
شــده و هر دو بار این قهرمان هاى جام حذفى بوده اند که 
توانسته اند قهرمانى در سوپرجام را جشــن بگیرند و این 
جام را به مجموعه افتخاراتشان اضافه کنند. در اولین دوره 
سوپرکاپ در ســال 84، فوالدخوزستان به عنوان قهرمان 
لیگ و صبا به عنوان قهرمان جام حذفى روبه روى هم قرار 
گرفتند. نتیجه این مســابقه، پیروزى پرگل و یکطرفه تیم 
قهرمان حذفى بود. صبا با دایى، فــوالد را در هم کوبید تا 
قهرمانى سوپرجام براى خوزستانى ها به حسرت تبدیل شود. 

خوزستان 11 سال بعد دوباره طعم این حسرت را چشید. این 
بار استقالل خوزســتان قهرمان لیگ برتر شده بود اما در 
دومین سوپرجام تاریخ، به ذوب آهن باخت تا باز هم قهرمان 
حذفى، این جام را باالى سر ببرد. پرسپولیس اما به این روند 
خاتمه داد. تیم برانکو، با قهرمانى لیگ به بازى ســوپرجام 
رسید و در این مســابقه قهرمان جام حذفى را به سادگى از 
پیش رو برداشت. نفتى که با شهریار در آخرین بازى فصل 
گذشته به برترى دست پیدا کرده بود، با نفت حمید درخشان 
تفاوت هاى زیادى داشت و سزاوار شکست سنگین به نظر 
مى رسید. پرسپولیس در اولین تجربه حضور در سوپرجام، 
اولین قهرمانى  قهرمانان لیگ برتر در این مسابقه را رقم زد.

سوپر جام از چنگ قهرمانان حذفى بیرون آمد

باشــگاه ملوان انزلى در خطر کسر 6 امتیاز و حتى ســقوط به لیگ دسته دوم قرار 
گرفته است.

جدید ترین نامه فیفا به باشگاه ملوان شامل یک ضرب االجل به مدیران این باشگاه 
است. در نامه فیفا آمده در صورتى که باشگاه ملوان تا روز 3 مرداد 96 طلب «زوران 

زالتکوفسکى» را نپردازد 6 امتیاز از این باشگاه کسر خواهد شد.
در این نامه همچنین قید شده در صورتى که بعد از این تاریخ ظرف مدت دو هفته 
طلب این بازیکن پرداخت نشــود فیفا اقدام هاى قانونى بعدى را انجام مى دهد که 

یکى از این اقدام ها مى تواند سقوط ملوان به لیگ دسته دوم باشد.
محمود آذرگون عضو هیئت مدیره باشــگاه ملوان در گفتگو بــا فارس این خبر را 

تأیید کرد.
طلب زوران از باشگاه ملوان رقمى بیش از یک میلیارد تومان است.

ملوان در خطر  سقوط

کاپیتان ســابق اســتقالل مى گوید که از قرارداد سال 
آخرى که با استقالل داشت تنها 25 میلیون تومان پول 
دریافت کرده اســت. رضا عنایتى در این باره مى گوید: 
قرارداد سال آخر من با استقالل 250 میلیون تومان بود 
که من تنها 25 میلیون تومــان دریافت کرده ام و دقیقًا 
225 میلیون تومان باقى مانده است که هنوز نتوانسته ام 

آن را بگیرم.
او ادامه داد: من براى اینکه پولم را از باشــگاه استقالل 
بگیرم هم در زمان مدیرعاملى آقاى افشــارزاده و هم 
افتخارى به دیدارشان رفته ام تا بتوانم حداقل پولى که 
در این باشگاه زحمت کشیده ام را بگیرم که البته تا این 

لحظه این اتفاق نیافتاده است.  کاپیتان سابق استقالل 
در مورد اینکه آیا احتمال شکایتش از این باشگاه وجود 
دارد یا نه هم گفت: من آقاى افتخارى را فرد خوبى دیدم 
و بنابراین روى قول ایشان حســاب و اعتماد کرده ام. 
ایشان به من گفتند ظرف 20 روز تا یک ماه آینده پولم را 

مى دهند که امیدوارم این اتفاق بیافتد. 
کاپیتان اسبق اســتقالل ادامه داد: متأسفانه در طول 
سال هایى که در فوتبال هستم دو بار بابت پولِ نگرفته 
ممنوع الخروج شدم و حتى حســاب هایم مسدود شده 
است و متأسفانه هیچ مرجعى هم وجود ندارد که به داد 

فوتبالیست ها برسد. 

  فقط 25 میلیون !  

در آســتانه آغاز لیگ هفدهم، ســتاره هاى فوتبال 
حرف اول و آخر را روى جلد روزنامه هاى ورزشــى 
مى زنند. اما روزنامه اســتقالل جــوان از این قائده 
مستثناســت وکســى که بیشــترین و پررنگ ترین 
حضور را روى جلد این روزنامه دارد على فتح ا... زاده

 است.
در شماره روز شــنبه اســتقالل جوان دو تیتر و یک 
عکس از فتح ا ...زاده کار شده و در یکى از این تیترها 
از قول رضا رجبى پیشکسوت استقالل نوشته شده: 
«استقالل به فتح ا... زاده نیاز داشت!»  البته پیش از این 

او رکوردهاى عجیب ترى هم خلق کرده و در عکس ها 
و تیترهاى بیشترى روى جلد این روزنامه حضور داشته 
اما آن رکوردها مربوط به زمان حضور او در استقالل

 بود.
 با این اوضاع مشخص نیســت فتح  ا...زاده دیگر باید 
با چه زبانى از عطش و عالقه اش براى بازگشــت به 
استقالل حرف بزند. البته با چینش جدید هیئت مدیره 
اســتقالل، این اتفاق به ایــن زودى نخواهد افتاد و 
حاجى براى نشستن پشت میز مدیریت استقالل باید 

حاالحاالها صبر کند.

فتح ا  . ..زاده پررنگ!

2 بازیکن باتجربه فوتبال ایران در لیگ هفدهم کاپیتان تیم هاى اصفهانى خواهند بود. 
رسول نویدکیا و مهدى رجب زاده دو بازیکن باتجربه فوتبال ایران در سال هاى گذشته همواره 
روند خوب خود را حفظ کردند و با وجود اینکه جزو مسن ترین نفرات لیگ برتر محسوب مى شوند 

اما همواره از نظر جسمانى در فرم ایده آلى قرار داشته اند.
 نویدکیا و رجب زاده در لیگ برتر هفدهم بازوبند کاپیتانى سپاهان و ذوب آهن را بر دست خواهند 

بست و جزو نفرات کلیدى تیم هایشان نیز محسوب مى شــوند. این دو بازیکن   در جریان دیدار 
دوســتانه دربى اصفهان هم مقابل هم 
بازى کردند و توانایى خود در بازى کردن 

را با این سن و سال به اجرا گذاشتند.
نکته قابل توجه درباره ایــن دو بازیکن 
که روى هم حدود 50 ســال در فوتبال 

ایران حضور داشته اند، اعتماد زالتکو 
کرانچار و امیر قلعه نویى به آنها 

اســت؛ بى 
یــد  د تر
حضــور 

هفدهم به مؤثر آنهــا در لیگ 
سود دو تیم اصفهانى خواهد بود و احتماًال 

باید بازهم شاهد درخشش آنها در لیگ 
برتر باشیم.

نصف جهان  سرمربى ذوب آهن امیدار است هر طور شده شرایط بازى تیمش در ورزشگاه نقش جهان فراهم شود و 
بابت این خواسته از همه دست اندرکاران استان درخواست یارى کرد. 

امیر قلعه نویى در گفتگو با نصف جهان و سایر خبرنگاران اصفهان در میکسون ورزشگاه نقش جهان، در مورد پیروزى 
تیمش در شهرآورد دوستانه فوتبال اصفهان اظهار داشت: فکر نمى کنم در هیچ جاى دنیا در فاصله پنج روز تا آغاز لیگ 
دو تیم همشهرى به مصاف هم بروند که این نشان دهنده نگرش باالى فرهنگى دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن بود. 

به هر دو باشگاه بابت این بازى انسانى تبریک مى گویم.
وى در مورد شــرایط بازیکنان تیمش در این دیدار گفت: بازیکنان ما تازه از اردوى ترکیه برگشته و خسته بودند و در 
این دیدار 30 درصد توانایى آنها را دیدیم. طبیعى بود که سپاهانى ها بهتر از ما توپ را به گردش درآوردند ولى ُحسن 

ذوب آهن این بود که به حریف موقعیت ندادند.
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن بیان داشت: به دنبال جذب یک مهاجم هدف هستیم چون تبریزى باید در پستى که او 

را به کار مى گیریم آزاد باشد.
به اهدافى که مى خواستیم رسیدیم قلعه نویى در مورد شرایط تیمش اظهار داشت: تقریبًا 

پنج شنبه هفته گذشته از ترکیه به ولى براى بازى با ســپاهان چند مشکل داشتیم. ما 
بازى کردیم و بازى با سپاهان اصفهان بازگشتیم و پس از تنها یک جلسه ریکاورى  
ولى اگر مهاجــم مدنظر خود 30 درصد توانایى ما بود. در اردوى ترکیه خوب بودیم 
مى شود. چند گزینه را مدنظر را جذب کنیم 20 تا 30 درصد به کارایى تیم اضافه 

اعالم مى شود.داریم که وقتى نهایى شــد از طریق سایت باشگاه 
ورزشــگاه وى در پاســخ به ســئوال خبرنگارى در مورد شرایط 
نقش جهــان تصریــح کــرد: نقش جهــان از جمله 
ورزشگاه هاى خوب ایران است و امیدوارم مسئوالن 
استان شــرایطى را به وجود آورند که ذوب آهن هم 
بتواند در این ورزشــگاه بازى کند. بــازى در این 
ورزشگاه به بازیکنان، کادرفنى و مسئوالن تیم ها 
نشاط مى دهد و مثل فوالدشهر در آن باد نمى وزد. 
از استاندار اصفهان، مدیران عامل فوالدمبارکه و 
ذوب آهن مى خواهم شرایط بازى ذوب آهن در این 

ورزشگاه را فراهم کنند.
قلعه نویى ادامه داد: باالخره ذوب آهن هم یک تیم 
اصفهانى است و یادتان هست که چند سال پیش چه 

اتفاقات ناگوارى در جاده خطرناك فوالدشهر براى 
چند تماشاگر رخ داد و آنها را از دست دادیم. فکر مى کنم 

کیفیت بازى هر تیمى در چمن ورزشــگاه نقش جهان 
باال مى رود.

نصف جهــان  حرکت اخیر  حمید درخشان در قبول مسئولیت فنى نفت تهران و کًال در اینکه به هیچ پیشنهادى 
نه نمى گوید در روزهاى اخیر مورد نقد شدید رســانه قرار گرفته و ظاهراً او  باید بخشى از انرژى خود را بر روى 

پاسخگویى به این  انتقادات بگذارد.
یکى از همکارانمان در نقد رفتار این پیشکسوت پرسپولیس نوشته:حمید درخشان هرقدر بازیکن بزرگى بود، مربى 
بزرگى نبود. اوج هنر او را در خریدهایى که براى پرسپولیس انجام داد، شاهد بودیم اما واقعاً نمى دانیم این حرکت 

اخیرش را کجاى دلمان بگذاریم. 
یک اشتباه بارز بود و هیچکس نفهمید چرا على کریمى   ماجراى على کریمى- نفت که از اول 

شد اما واقعًا حمید درخشان چه فکرى مى کند که اشــتباه به این بزرگى را مرتکب 
وسط معرکه؟ آیا براى او هیچ اصولى مهم نیست؟ اینطور وقت ها جفت پا مى پرد 
بگوید؟ واقعاً مربیگــرى در لیگ برتر چقدر مهم آیا تحت هر شرایطى باید بله 

است که آقاى درخشان حتى اگر آب دستش باشد، 
آن را کنار مى گذارد و «بله» مى گوید؟ درخشان از روز 
اولى که مربى شد، یاد نگرفت «نه» بگوید و به هر 
حال این بله گفتن ها تبعاتى هم دارد. براى 
او فقط مهم است که تیم داشته باشد؛ حاال 
چه راه آهن، چه نفت و چه هر تیم دیگرى! 
اما مسلماً او هم مثل على کریمى با این طرز 
تفکر خیلى در تیمى عجیــب مثل نفت دوام 
نمى آورد چون از اســاس تصمیمش غلط است. 
مربیانى مثل درخشان جزو کسانى هستند که از هول 
هلیم داخل دیگ مى افتند و البته براى شان مهم نیست 
که در نهایت چه اتفاقى مى افتد. آنها جزو کسانى هستند که 
مى گویند فردا را هیچکس ندیده، پس امروز را عشق است 
اما به هر حال چه بخواهند و چه نخواهند، جامعه فوتبال 
در موردشان قضاوت مى کند. تیم جدید آقاى درخشان 
هم مقابل پرسپولیس فقط خجالت کشید چون یک 
حریف تمرینى بیش نبود. شــک نکنید که درخشان 
اینجا هم بدون آنکــه اثرى از خود بگذارد، شکســت 
مى خورد و مى رود. او مسلماً در نفت تهران برف زمستان 

را نخواهد دید.

نیم قرن تجربه در اصفهان

جفت پا وسط معرکه!

نصف جهان    ذوب آهن با پیروزى در شــهرآورد اصفهان به 
صدرنشین دیدارهاى تدارکاتى قبل از فصل تبدیل شد.

دو نماینده اصفهان در آستانه لیگ برتر به مصاف هم رفتند که 
این بازى به سود ذوب آهن به پایان رسید.این دیدار با پیروزى 2 
بر صفر ذوب آهن به پایان رسید تا بردهاى شاگردان امیرقلعه 

نویى در دیدارهاى تدارکاتى پیش فصل ادامه داشته باشد.
 براى ذوب آهن در این دیدار مرتضى تبریزى در دقیقه 11 و 
محمدرضا عباسى در دقیقه 37 گلزنى کردند. به این ترتیب 
رکورد 100 درصد بردهاى ذوب با قلعه نویى در پیش فصل 
ادامه یافت اما سپاهان با کرانچار همچنان روند پرفراز و نشیبى 

از خود نشان مى دهد.

ذوب آهن صدرنشین دیدارهاى دوستانه!

عالقه شدید قلعه نویى به نقش جهان
در فوالدشهر باد مى وزد!

کسب دومین جام براى برانکو او را باالتر از مربیانى چون مالدن فرانچیچ 
و انور بوسنیایى، در رده مربیان خارجى صاحب بیش از یک جام در فوتبال 

باشگاهى ایران معرفى کرد .
باشگاهىخارجى در تاریخ فوتبال ایران، رایکوف افتخارترین مربى پر

با اســتقالل در این عرصه پرافتخارتر از همه است، او با استقالل دوبار 
دو بــار در مســابقات در لیگ ایران، یک بار در آســیا و 

قهرمان شده است. فوتبال باشگاه هاى تهران 
2سال 52 جام اتحاد رایکوف با استقالل در 
است. البته او  با باشگاه ها را هم گرفته 
وباردولــو هم اســتقالل در جام میلز 
به علت کیفیت قهرمان شده است که 

ضعیف مسابقات مورد اشاره از آن گذر کرده ایم.
آلن راجرز هم با عنــوان هاى چهارگانه برتــرى در فوتبال ایران با  اما
پیکان وشهباز دومین مربى برتر است که دوبار در لیگ ایران یک بار در 
باشــگاه هاى تهران ویک بار در جام بین المللىدوستى قهرمانى را به 

دست آورده است.
در تاریخ فوتبال باشگاهى ما  استانکو  وکرانچار هم دوبار قهرمان شده 
اند، استانکو دوبار قهرمان لیگ وکرانچار یک بار قهرمان لیگ ویک بار 

قهرمان جام حذفى شده است.
دوبار قهرمان جام حذفى لوکا بوناچیچ هم با تیم ســپاهان 
بار با تیــم فوالد در شده والبته مالدن فرانچیچ یک 
رسیده است .لیگ ایران به عنــوان قهرمانى 
مربیانى چون انور بوســنیایى در 

برق شــیراز، تونى با تراکتورسازى  
یوگســالو با اســتقالل در وجگیچ

مسابقات فوتبال جام حذفى قهرمانى را 
به دست آورده اند .

هر  6-زدراوکو رایکوف از یوگسالوى سابق  6 جام: 1
ششجام با تیم فوتبال اســتقالل، یک قهرمانى آسیا، دو 
قهرمانى لیگ، دو قهرمانى تهران ویک قهرمان جام اتحاد. 
4-آلن راجرز 4 جام  از انگلســتان: دو جام با تیم پیکان، 2
دو جام با تیم پرســپولیس و دو  قهرمانى در لیگ، یک 

قهرمانى در تهران و یک قهرمانــى در جام بین المللى 
هه به دوســتى ( از اعتبار این جام همین بس که پیکان
نننننوان عنوان قهرمان به این جام رفت واستقالل به عن

تیم دوم به مسابقات جام باشگاه هاى آسیا رفت).
2-استانکو پوکله پویچ اهل کرواسى  2جام:  3
هر دو جام با پرسپولیس و هر دو قهرمانى در 

لیگآزادگان.
2جام: هر 2-زالتکو کرانچار از کرواسى 4

دو جام با ســپاهان؛ قهرمانى در لیگ برتر 
وجام حذفى.

هــردو قهرمانى در جام  هر دو جام با ســپاهان؛ 2-لوکابوناچیچ 2 جام: 5
حذفى.

هر دو جام با پرسپولیس؛ قهرمانى  2-برانکوایوانکویچ از کرواسى2 جام: 6
در لیگ وسوپرجام.

7-مالدن فرانچیچ از کرواسى  یک جام: با فوالد خوزستان درلیگ برتر.
برق شیراز جام حذفى. ب: :-انور حاجى بوسنیایى یک جام  8

استقالل  با 9-والدیمیر جگیچ یوگسالو یک جام:
تهران  در جام حذفى.

10-تونــى اولیویراى پرتغالى یــک جام: با
در جام حذفى. وتراکتورسازى تبریز و

 برانکو به کرانچار رسید!

کجاى دلمان بگذاریم. اخیرش را
یک اشتباه بارز بود و هی  ماجراى على کریمى- نفت که از اول 

شد اما واقعًا حمیداشــتباه به این بزرگى را مرتکب
باینطور وقت ها جفت پا مىپرد وسط معرکه؟ آیا
بله شرایطى باید بگوید؟ واقعاً مربیآیا تحت هر

است که آقاى درخ
آن را کنار مى گذاردو
اولى که مربى شد
حال اینب
او فقط مه
چه راه آهن
اما مسلماً او
تفکر خیلى در
نمى آورد چون از

مربیانى مثل درخشان
هلیمداخل دیگ مى افت
کهدر نهایت چه اتفاقى مى
را هیچکس مى گویند فردا
اما به هر حال چه بخواهن
در موردشان قضاوت م
هم مقابل پرسپولیس
حریف تمرینى بیشن
اینجا هم بدون آنکــه
مى خورد و مى رود. او مس

را نخواهد دید.

وقعیت ندادند.
یان داشت: به دنبال جذب یک مهاجم هدف هستیم چون تبریزى باید در پستى که او 

به اهدافى که مى خواستیم رسیدیمشاظهار داشت: تقریبًا
پنج شنبه هفته گذشته از ترکیه به د مشکل داشتیم. ما 
بازى کردیم و بازى با سپاهان یک جلسه ریکاورى  
ولى اگر مهاجــم مدنظر خود ى ترکیه خوب بودیم 
مى شود. چند گزینه را مدنظر ه کارایى تیم اضافه 

اعالم مى شود. طریق سایت باشگاه 
ووووووووووووورزشــگاه رنگارى در مورد شرایط 
 نقش جهــان از جمله 
 و امیدوارم مسئوالن 
رند که ذوب آهن هم 
 کند. بــازى در این
ىو مسئوالن تیم ها 
ر در آن باد نمى وزد. 
مل فوالدمبارکه و
ى ذوب آهن در این

ب آهن هم یک تیم 
ه چند سال پیش چه 

ناك فوالدشهر براى 
ست دادیم. فکر مىکنم

 ورزشــگاه نقش جهان 

2 بازیکن باتجربه فوتبال ایران در لیگ هفدهمکاپیتانتیمهاى اصفهانىخواهند بود.
رسول نویدکیا و مهدى رجب زاده دو بازیکن باتجربه فوتبال ایران در سال هاى گذشته همواره 
روند خوب خود را حفظ کردند و با وجود اینکه جزو مسن ترین نفرات لیگ برتر محسوب مى شوند

ایده آلى قرار داشته اند. فرم همواره از نظر جسمانى در
دکیا و رجب زاده در لیگ برتر هفدهم بازوبند کاپیتانى سپاهان و ذوب آهن را بر دست خواهند 
 و جزو نفرات کلیدى تیم هایشان نیز محسوب مى شــوند. این دو بازیکن   در جریان دیدار

هم مقابل هم ـتانه دربى اصفهان
کردند و توانایى خود در بازى کردن 

ن سن و سال به اجرا گذاشتند.
ایــن دو بازیکن توجه درباره قابل
ى هم حدود 50 ســال در فوتبال

حضور داشته اند، اعتماد زالتکو
ار و امیر قلعه نویى به آنها 

ت؛ بى 
ــد 
ـور 

هفدهم به نهــا در لیگ 
احتماًال  تیماصفهانىخواهد بود و و

زهم شاهد درخشش آنها در لیگ 
شیم.
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سعید نظرى

 هیچگاه فراموش نمى کنیم که  در ســال هایى که  سپاهان درلیگ 
قهرمانان آســیا حاضر بود برخى الزمات و تهدیدات کنفدراســیون 
فوتبال آســیا در مورد تجهیزات ورزشگاه هاى میزبان در آسیا باعث 
شد تا ورزشگاه فوالد شهر اصفهان بتواند به بخش هاى مهم و حرفه 

اى مجهز شود.
مهلت AFC به تیم هاى حاضر در مســابقات لیگ قهرمانان براى 
نداشــتن بدهى مالى،  از دیدگاه اصحاب رسانه و کارشناسان کمک 

تاریخى دیگرى براى فوتبال ایران است .
اجبارى که AFC در 16 سال گذشته براى فوتبال ایران ایجاد کرده 
باعث ساخت وسازهایى عمیق در فوتبال ما بوده است.ترتیب حرفه 
اى سازى در این عرصه، از 16 سال قبل آغاز شد وفوتبال ما با همین 

اجبارهاى AFC پیشرفت کرد .
براخى از موارد مورد نظر  کنفدراسیون فوتبال آسیا در 16 سال گذشته 
که رسانه هاى مختلف ورزشى نیز در روزهاى اخیر به آن پرداخته اند 

به قرار ذیل بوده است :
 AFC ،1-برگزارى لیگ حرفه اى در کشورهاى عضو کنفدراسیون

اعالم کرد تا سال 2001 اگر کشــورى لیگ حرفه اى نداشته باشد 
باشگاه هایش مجاز به حضور در مسابقات بین المللى قاره نخواهند 

بود .فوتبال ما با این مهلت، از سال 80 حرفه اى گرى کرد.
2-داشتن ورزشــگاه اختصاصى وســاختمان مدیریتى  براى انجام 
امور،بازى ها وتمرینات که باعث شــد تیم هاى مختلف در راستاى 

حرفه اى گرى  فعالیت خود را در این عرصه آغاز کنند.
3-تجهیز ورزشگاه ها به امکانات لوکس برق وروشنایى که ورزشگاه 

ها توان برگزارى کامل بازى ها را در شب داشته باشند.
4-استفاده از تابلوى نمایشگر در ورزشگاه ها.

5-بهره مندى از کارت مربیگرى A در آسیا براى مربیان حاضر در 
لیگ حرفه اى که باعث استفاده تیم ها از مربیان تحصیلکرده وتالش 

مربیان کالس ندیده براى کالس رفتن شد!
6-عدم محاسبه ســکوهاى فاقد صندلى براى شــمارش تماشاگر 
ومتعاقب آن ممنوعیت نشستن در سکوهاى بدون صندلى که باعث 

شد ورزشگاه آزادى ما به اجبار صندلى دار شود.
7-منع حضور تیم هاى دولتى در سیستم لیگ فوتبال که باعث شد 
تا سازمان ها وتشکل هاى ورزشى دولتى مدیریت فوتبالى خود را از 
طریق مجامع ورزشى به تیم هاى تحت حمایت خود القا کنند .البته 

مهلت بعدى کنفدراســیون در این عرصه منتفى کــردن فوتبال با 
مدیریت مجمعى خواهد بود وبه اجبار کنفدراسیون فوتبال ایران در 

بخش هاى مدیریتى کامًال خصوصى هم خواهد بود.
8-داشتن امکانات کامل ومشخص براى تیم هاى لیگ برتر در زمینه 
هتلینگ وترانسپورتینگ ومنع حضور تیم هاى فاقد ورزشگاه مناسب 
براى حضور در لیگ حرفه اى و شهرهاى فاقد امکانات معمول مثل 

هتل و امکانات پرواز هاى بین شهرى. 
9-روشن کردن محاسبات و تراکنش هاى مالى در باشگاه ها ونداشتن 
بدهى به گروه هاى متعامل در فوتبال که باعث شد تا تیم ها وباشگاه 
ها در مسائل مالى رفته رفته خود را ملزم به دقت در محاسبات کرده 

وبه بدهى ها اضافه نکنند.
 همه این الزامات و تهدیدات مى تواند چشم اندازهاى روشنى را براى 
فوتبال ایران ترسیم کند. آن هم در فوتبالى که در شکل استاندارد میل 
به پیشرفت ندارد و همیشه با الزام و اجبار باید کارها به پیش رود. به 
ورزشگاه فوالد شهر اصفهان قبل و بعد از الزمات AFC کنید تا بیش 
از پیش متوجه شــوید که اینگونه تهدیدات چه نعمتى براى توسعه 

فوتبال ایران  خواهد بود.

از این تهدیدات استقبال کنیم

نصف جهان  شــواهد حکایت از آن دارد که پاى مربیان 
ایرانى به ترکیــب کادر فنى تیم ملى ایــران دوباره باز 
مى شود. قبل از دیدار با ازبکستان بود که رئیس فدراسیون 
فوتبال اعالم کرد بحث بازگشــت دستیاران ایرانى کى 
روش به تیم ملى را بعد از مشــخص شــدن صعود تیم 
ملى به جام جهانى مشــخص خواهد کرد، با وجود این، 
مصاحبه کى روش مبنى بر اینکه پرونده حضور نکونام و 
آقاجانیان در تیمش را بسته است، تالش هاى فدراسیون 
براى بازگشت همکاران ایرانى سرمربى تیم ملى را بى 
نتیجه کرد. البته انگار هنوز امیدى هست که کى روش 

روى نیمکتش از حضور مربیان ایرانى استفاده کند. آنطور 
که یکى از خبرگزارى ها  نوشته، سرمربى تیم ملى این 
روز ها خارج از ایران به استراحت مى پردازد و منتظر است 
مدیران فدراسیون مقدمات اجرایى شدن برنامه هاى ارائه 
شده توســط او را فراهم کنند و در این بین تنها نکته بال 
تکلیف همان بند قرارداد اوست که کى روش را موظف 
مى کند از مربیان ایرانى در کنار خودش بهره ببرد. چرا که 
در سال منتهى به جام جهانى قطعًا حضور در کادر فنى 
تیم ملى مى تواند تجربه بسیار خوبى براى مربیان داخلى

 باشد.

 مربى ایرانى هم مى آید

نصف جهان   مهاجم تیم ذوب آهن در دربى دوستانه اصفهان هم گلزنى کرد تا امید  اول 
قلعه نویى در خط آتش ذوبى ها در فصل جدید باشد.

مرتضى تبریزى در بازى هاى دوستانه تیم ذوب آهن قبل از شروع لیگ هفدهم عملکرد 
خوبى داشته است. او در بازى مقابل امیدهاى ذوب آهن، گل ابریشم و مانیسا اسپور پایش 
به گلزنى باز شده بود، در مصاف با سپاهان که آخرین بازى تدارکاتى ذوب آهن محسوب 
مى شد هم یکى از دو گل تیمش را به ثمر رساند. تبریزى با آمادگى که از خود در تمرینات 
پیش فصل نشان داده، امیدوار اســت فصل خوبى را در لیگ برتر هفدهم سپرى کند.

 بى تردید او اگر این روند را در لیگ برتر هم ادامه دهد یکى از مدعیان کسب عنوان آقاى 
گلى خواهد بود.

تبریزى، امید اول ژنرال

نصف جهان   ســرمربى تیم فوتبال سپاهان ضعف عمده 
تیمش در دیدارهاى تدارکاتى را در بخش گلزنى مى داند.

زالتکو کرانچار پس از شکســت 2 بر صفــر تیمش در 
شهرآورد دوستانه فوتبال اصفهان در گفتگو با نصف جهان 
و سایر خبرنگاران اصفهانى در میکسون ورزشگاه نقش 
جهان  اظهار داشت: به هدفى که در این مسابقه داشتیم 
کامًال دست یافتیم و با وجود شکست، نقاط ضعف خود را 

شناختیم. 
وى در مورد اینکه آیا ســپاهان بازیکــن دیگرى جذب 
خواهد کرد یا خیر؟ اضافه کــرد: «ژایرو رودریگز»  بازى 
با کیفیتى انجام داد و منتظر «مروان حسین» هم هستیم. 
احتمال دارد یک بازیکن برزیلى دیگر نیز به جاى «سرور 

جپاروف» جذب کنیم و فکر مى کنم بعد از هفته دوم کامل 
خواهیم بود.  

کرانچار در پاســخ به ســئوالى در مورد اینکه آیا بازیکن 
مدنظر او هافبک بازیساز اســت؟ تصریح کرد: او نشان 
داده که مى تواند در پســت هافبک بازیســاز هم کیفیت 
خود را نشــان دهد. این بازیکن برزیلى در چند روز آینده 
به اصفهان مى آید و امیدوارم بتوانیم با او به توافق برسیم.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان در مورد مذاکره با یک بازیکن 
ازبکستانى اظهار داشت: آن بازیکن تا دى ماه با پاختاکور 
قرارداد داشت و سخت بود او را از این تیم جدا کنیم. در کل 
بازیکن برزیلى به سپاهان نزدیک تر است تا این بازیکن

 ازبک.

کرانچار:  در گلزنى ضعیف هستیم

معــراج اســماعیلى دروازه بــان فصــل گذشــته امیدهــاى 
مقاومت تهران، با قراردادى ســه ســاله به ذوب آهن اصفهان

 پیوست.
تیم فوتبال ذوب آهن با معراج اســماعیلى گلر فصل گذشــته 
امیدهاى مقاومت تهران به توافق رسید و قرارداد سه ساله اى با 

این بازیکن جوان امضا کرد.
اســماعیلى این فرصت را دارد کــه در کنار دو گلــر با تجربه

 ذوبى ها یعنى رشید مظاهرى و محمدباقر صادقى تجربیات خود 
را افزایش دهد.

خرید جدید ذوب آهن از تیم امید مقاومت

عالقه شدید زالتکو به کریمى

فوالد شهر  از ترس AFC مجهز شد!

سرپرست باشــگاه ســپاهان مى گوید که باشگاه 
سپاهان دوست دارد که على کریمى به تیم بازگردد و 
در این میان نظر على کریمى تعیین کننده خواهد بود.
سپاهان در روزهاى اخیر با دو بازیکن عراقى و برزیلى 
براى ترمیم خط دفاعى خود به توافق رسید ولى آنها 
همچنان براى تقویت تیم خود به یک بازیکن بازیساز 
در میانه میدان نیاز دارند که قرار اســت طى  امروز و 

فردا این بازیکن به جمع طالیى پوشان اضافه شود.
مهدى اخوان سرپرست باشگاه سپاهان در مورد اینکه 
این بازیکن چه زمانى به تیم اضافه مى شود، گفت:  
امیدواریم طى دو سه روز آینده این بازیکن هم به تیم 
ما اضافه شود. در حال حاضر هم مروان در تمرینات 

نیست ولى ژایرو کارش را دنبال مى کند. 
بازیکن دیگرى که این روزها در رادار باشگاه سپاهان 

قرار دارد، على کریمى است؛ ملى پوش فصل گذشته 
تیم لوکوموتیو زاگرب و دینامــو زاگرب که زالتکو 
کرانچار عالقه مند اســت بار دیگر این بازیکن را در 
اختیار داشته باشد و به مدیران باشگاه مأموریت داده تا 
شرایط این بازیکن را که در حال حاضر هنوز تیم فصل 

آینده اش را انتخاب نکرده، زیر نظر بگیرند.
مهدى اخوان سرپرست باشگاه سپاهان در مورد این 
بازیکن و اینکه چرا با توجه به عالقه کریمى به ادامه 
فوتبال در خارج از کشور با توجه به نگاه ویژه سرمربى 
تیم ملى به لژیونرها، ســپاهان همچنــان به دنبال 
جذب این بازیکن است، اظهار داشت:  به هر حال ما 
دوست داریم که على کریمى در کنار ما باشد و تالش 
مى کنیم او را به ســپاهان برگردانیم ولى در نهایت 
على کریمى است که باید در این مورد تصمیم بگیرد. 

نصف جهان  شــایعات متعددى در مورد ســیاوش 
یزدانى مدافع جدید تیم فوتبال سپاهان وجود دارد 
و برخى اخبار حاکى از آن است که شاید وى از جمع 

زردپوشان جدا شود.  
ســیاوش یزدانى یکى از خریدهاى سپاهان براى 
تقویت خط دفاعى این تیم بود اما در چند روز اخیر 
شایعاتى در خصوص جدایى این بازیکن از سپاهان 
مطرح شده است. از اصفهان خبر مى رسد که یزدانى 

با کرانچار در مورد برخى از مسائل فنى اختالف 
پیدا کرده و قصد جدایى دارد.
البتــه هنــوز یزدانــى و 
کرانچــار در خصوص این 

موضوع اظهار نظر رســمى نداشــته اند و باید دید 
یزدانى در سپاهان چه شــرایطى پیدا خواهد کرد. 
چند روز پیش یزدانى در گفتگو با نصف جهان اعالم 
کرد که پیرامون شــایعات موجــود قصد مصاحبه 
ندارد. گفته شــده کادر فنى از نمایــش هاى او در 
دیدارهاى تدارکاتى ســپاهان رضایت ندارد و اگر 
هم وى در ســپاهان بمانــد قطعًا نیمکت نشــین

 خواهد بود.

آرش رضاونــد 
هافبک  سایپا مى گوید که 
تیمش در هفته اول دنبال شکست 

دادن سپاهان در اصفهان خواهد بود.
رضاوند در گفتگویى، درخصوص شــرایط 
فعلى سایپا اظهار داشــت: خوشبختانه تیم ما 
وضعیت خوبــى دارد و بازى هاى دوســتانه به 
بازیکنان و کادر فنى کمــک زیادى کرد. حاال 
آماده شروع لیگ هستیم و اگر ملى پوشان امید 
هم به تیم برگردند وضعیت ســایپا بهتر خواهد 
شد. امیدوارم که استارت محکمى بزنیم و لیگ را 

با شکست دادن سپاهان آغاز کنیم.
رضاوند در قســمت دیگــرى از حرف هایش 
درخصوص تقابل با سپاهان در هفته اول گفت: 
سپاهان حتى زمانى که در اوج هم نباشد همیشه 
تیمى قابل احترام و مدعى است. آنها در دو سال 
اخیر در لیگ برتر به هدفشــان نرسیدند، ولى 
امسال تیم خوبى دارند. به نظر من بازى سپاهان 
و سایپا یک بازى جذاب خواهد شد و امیدوارم که 
بتوانیم در اولین بازى به پیروزى برسیم و با دست 

پر به تهران برگردیم.
رضاونــد درخصــوص مصدومیت 

جزئــى خــودش 

تأکید کرد: پاى من 
میخچــه درآورده بــود که 

این مشــکل برطرف شده است و 
امیدوارم بتوانم در بازى با ســپاهان به 

میدان بروم.

ســیاوش ات متعددىدر مورد
تیم فوتبال سپاهان وجود دارد 
از آن است که شاید وى از جمع 

کى از خریدهاى سپاهان براى
اما در چند روز اخیر بود تیم ین

ص جدایى این بازیکن از سپاهان 
صفهان خبر مى رسد که یزدانى 

رخى از مسائل فنى اختالف 
ایى دارد.
انــى و

صاین 
رســمى نداشــته اند و باید دید 
چه شــرایطى پیدا خواهد کرد. 
ى در گفتگو با نصف جهاناعالم

ــایعات موجــود قصد مصاحبه 
کادر فنى از نمایــش هاى او در 
ى ســپاهان رضایت ندارد و اگر 
ن بمانــد قطعًا نیمکت نشــین

مش در هفته اول دنبال شکست 
پاهاندر اصفهان خواهد بود.

گفتگویى، درخصوص شــرایط 
هار داشــت: خوشبختانه تیم ما 
و بازى هاى دوســتانه به  ى دارد
ر فنى کمــک زیادى کرد. حاال 
گ هستیم و اگر ملى پوشان امید 
دند وضعیت ســایپا بهتر خواهد 
 استارت محکمى بزنیم و لیگ را 

 سپاهان آغاز کنیم.
ـمت دیگــرى از حرف هایش 
سپاهان در هفته اول گفت:  ل با
مانى که در اوج هم نباشد همیشه 
ام و مدعى است. آنها در دو سال 
تر به هدفشــان نرسیدند، ولى

ى دارند. به نظر من بازى سپاهان 
ى جذاب خواهد شد و امیدوارم که 
 بازى به پیروزى برسیم و بادست 

ردیم.
صــوص مصدومیت 

دش 

برطرف شده است و  این مشــکل
بازى با ســپاهان به  امیدوارم بتوانم در

میدان بروم.

سپاهان – سایپا بازى جذابى خواهد شد

شایعات در مورد سیاوش یزدانى



1414حوادثحوادث 2993 سال چهاردهمدوشنبه  2 مرداد  ماه   1396

چهل تکه

سخنگوى کاخ کرملین مناقصه فروش ساعتى با نام «والدیمیر 
پوتین» رئیس جمهور روســیه را فریبى بــراى اغواى خریدار 
دانست.«دیمیترى پسکوف» گفت: برگزار کننده مناقصه فروش 
ساعت، مبلغ یک میلیون یورو از خریدار گرفته است حال آنکه 
مدل هاى مشابه این ساعت گرانقیمت با مبلغى بسیار پایین تر در 
اینترنت به فروش مى رسد و اساسًا این ساعت متعلق به رئیس 
جمهور روسیه نبوده است.در حراجى در «موناکو لیگندز» ساعت 
«پاتک فیلیپ» به قیمت یک میلیون یورو فروخته شد که صاحب 
آن «والدیمیر والدیمیرویچ پوتین» بوده که تشابهى اسمى با 
رئیس جمهور روسیه داشته است اما برگزار کنندگان از این مورد 
استفاده کرده اند و با نسبت دادن ساعت به پوتین قیمت آن را به 

یک میلیون یورو رساندند. 

گدایان شهرهاى ریاض و جده عربســتان در روشى جالب نقش 
رفتگر را بازى مى کنند تا از مردم پول بیشترى بگیرند.

حقوق ماهانه رفتگرهاى شهر جده تنها 400 ریال سعودى (معادل 
107 دالر) است و آنان براى افزایش درآمدشان به پولى که از عابران 
مى گیرند متکى  هســتند. رفتگران خیابان ها هر هفته شش روز و 
هر روز مدت 11 ساعت در میان موش هاى صحرایى و گربه هاى 
وحشى کار مى کنند ولى با پولى که مردم به آنها مى دهند، مى توانند 
هر ماه 700 تا 2500 ریال (واحد پول عربستان) به حقوق ناچیزشان 

اضافه کنند تا بتوانند از عهده مخارج زندگى شان برآیند. 
آنها با پوشیدن نیم تنه اى که رنگش از راه دور کامًال مشخص است 
و جارو به دست، نزدیک چراغ هاى راهنمایى مى ایستند و موقعى که 
اتومبیل ها هنگام قرمز شــدن چراغ ها توقف مى کنند، با تقاضاى 

کمک از رانندگان، مزاحم آنها مى شوند.

پلیس فیلیپین 43 تبعه خارجى را به جرم ربودن یک زن سنگاپورى 
دستگیر کرد. افراد دستگیر شده اهل کشورهاى مختلف بوده که به 
عنوان اعضاى باند آدم ربایى، زنــان را با ملیت هاى مختلف فریب 

داده و دزدیده اند.
زنان ربوده شده به مکانى امن منتقل مى شدند و از خانواده هایشان 
اخاذى مى شد . اعضاى باند اغلب درکلوپ هاى شبانه زنان گردشگر 

را به دام مى انداختند و مورد سوء استفاده قرار مى دادند.
آخرین زن قربانى ربوده شده اهل سنگاپور و 48 سال سن داشته و 
هنگامى که با سه مرد و یک زن در یکى از کلوپ هاى شبانه صحبت 
مى کرده است به شــکل مرموزى ناپدید شده وپس از مدت زمانى 
کوتاه اعضاى باندخالفکار از خانواده وى درخواست 180هزار دالر 

کرده اند تا وى را آزاد کنند.
متهمان دو مالزیایى و 41 چینى بوده اند. 

دستگیرى باند آدم ربایى زنان در فیلیپین شگرد گدایان در عربستان کالهبردارى با فروش ساعت «پوتین»  030201

در پى شکایت هاى مشــابه در خصوص اخذ وجوه ده 
میلیون تومانى به بهانه اعزام دانشجو به دانشگاه هاى 
خارج از کشــور از سوى شــرکتى تحت عنوان شرکت 
«دانش پژوهان»، پرونده اى در این خصوص در دادسراى 
ناحیه یک تهران تشکیل شد و به دستور بازپرس شعبه 
دوم این دادسرا، پرونده جهت رســیدگى در اختیار اداره 

سیزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
ده ها مالباخته با حضور در اداره ســیزدهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ در اظهاراتى مشــابه عنوان داشــتند که 
مدیر شــرکت «دانش پژوهان» به نام «ســیاوش» در 
پوشــش اخذ ویزاى اقامت تحصیلى و دانشجویى براى 
آنها و یا اعضاى خانواده هایشــان از کشورهاى آمریکا، 
انگلستان، کانادا و اســلواکى، اقدام به اخذ ده ها میلیون 
تومان ( از 50 میلیون تا 200 میلیون تومان ) از آنها کرده 
اما پس از گذشت چندین ماه و بدون اجراى تعهداتش در 
این خصوص، از محل شــرکت واقع در منطقه کامرانیه 

متوارى شده است.
یکى از مالباختگان در اظهاراتــش به کارآگاهان گفت: 
«توسط یکى از دوســتانم به سیاوش معرفى شدم، پس 
از مراجعه به دفتر شرکت وى (شرکت دانش پژوهان) در 
منطقه کامرانیه، جهت اخذ ویزاى کشور انگلستان براى 

اقامت خودم و پسرم از طریق پذیرش تحصیلى با شرکت 
دانش پژوهان قرارداد بستم. دفتر شرکت فاقد هرگونه 
تابلو بود زمانى که علت را جویا شــدیم، آقاى سیاوش 
مدعى شد که به تازگى به این مکان نقل مکان کرده اند؛ 
در ادامه مذاکرات، آقاى سیاوش مدعى شد که مى تواند از 
طریق ثبت نام پسرم در مدارس تابستانى کشور انگلستان 
اقدام به اخذ ویزا براى من و پسرم کند و دو ماه اقامت در 
این کشــور را براى ما تأمین کند و به این بهانه مبلغ 50 

میلیون تومان از من دریافت کرد.»
این مالباخته در ادامه اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: 
«پس از گذشــت چندین ماه از زمــان پرداخت پول به 
ســیاوش، وى با من تماس گرفت و در کمال ناباورى 
مدعى شد که براى ثبت نام پسرم دیر شده است. بعد از 
این اتفاق تصمیم گرفتم پولم را پس بگیرم که پس از یک 
ماه رفت و آمد به دفتر سیاوش در آخر متوجه شدم دفتر 
شــرکت دانش پژوهان به صورت ناگهانى تعطیل شده 
است. در این مدت نیز با تحقیقاتى که انجام دادم متوجه 
شدم مدرســه مورد ادعاى آقاى سیاوش جهت ثبت نام 
فرزندم وجود خارجى ندارد و این شــخص به این شیوه 
و ترفند اقدام به کالهبردارى از من و بســیارى از افراد 

دیگر کرده است.»

با آغاز تحقیقات پلیســى، کارآگاهان اداره سیزدهم در 
بررسى  و مدارك شــرکت دانش پژوهان اطمینان پیدا 
کردند که این شرکت فاقد هرگونه مجوز رسمى از وزارت 
علوم و همچنین سابقه ثبت شرکت است و مدیر متوارى 
شرکت با انتخاب اسم دانش پژوهان براى شرکت خود و 
سوء استفاده از تشابه اسمى با یک مؤسسه رسمى و معتبر 

اقدام به کالهبردارى از افراد کرده است.
در ادامه تحقیقــات، کارآگاهان اطالع پیــدا کردند که 
بر خالف شیوه و شــگرد رایج در امر تبلیغات از طریق 
روزنامه ها، مدیر شرکت دانش پژوهان از طریق ارسال 
پیامک هاى تبلیغاتى و تبلیغــات در فضاى مجازى به 
خصوص در تلگرام و اینستاگرام اقدام به انجام تبلیغات 

کرده است.
با انجام اقدامات پلیســى کارآگاهان موفق به شناسایى 
مخفیگاه سیاوش در منطقه دزاشــیب شدند اما پس از 
مراجعه به این محل و انجام تحقیقات پلیسى اطالع پیدا 
کردند که همزمان با بسته شدن دفتر شرکت، وى از این 

مکان نیز متوارى شده است.
با توجه به شیوه و شگرد متهم در کالهبردارى از مالباخته، 
کارآگاهان با اقدامات گسترده پلیسى اطالع پیدا کردند که 
شرکت دانش پژوهان مجدداً اقدام به از سرگیرى فعالیت 

خود این بار در منطقه میرداماد کرده اســت؛ کارآگاهان 
اداره سیزدهم با شناسایى محل دفتر شرکت در منطقه 
میرداماد، به این محل مراجعه و در تحقیقات نامحسوس 
پلیسى خود ضمن شناســایى دقیق سیاوش اطالع پیدا 
کردند که این شخص از محل دفتر شرکتش به عنوان 

مخفیگاه خود نیز استفاده مى کند.
سرانجام سیاوش 41 ساله که هشت سال پیش از آمریکا 
به کشور بازگشــته اســت پیش از هرگونه فعالیت در 
خصوص کالهبردارى از مالباختگان جدید در محل دفتر 
جدیدش در منطقه میرداماد، دستگیر و به اداره سیزدهم 
پلیس آگاهى منتقل شد و صراحتًا به اخذ وجوهات نقد از 

کلیه شکات و مالباختگان اعتراف کرد.
سردار عباسعلى محمدیان، رئیس پلیس آگاهى تهران 
بزرگ، با اشاره به ارزش سه میلیارد تومانى پرونده شرکت 
دانش پژوهان عنوان داشت: با شناسایى ده ها مالباخته 
و بررسى اظهارات و مدارك مستند آنها مبنى بر پرداخت 
ده ها میلیون تومان به متهم پرونده ، تاکنون ارزش مالى 
پرونده به بیش از سه میلیارد تومان رسیده و به تناسب آن 
مقام محترم قضائى اقدام به صدور چند میلیاردى براى 

متهم پرونده کرده است.

عصر بیست و چهارم فروردین ماه ســال 92 یک مرد 
36ساله به نام «امیر» به پلیس آگاهى تهران رفت و از 
چند مرد ناشناس که وى را ربوده و از او به زور امضا گرفته 

بودند شکایت کرد.
وى گفت: «ساعت 12 ظهر بود که مقابل مدرسه دخترم 
در نارمک رفته بودم. مى خواســتم دختــرم را به خانه 
برگردانم که یکباره سرنشینان یک دستگاه خودرو ال 
90 به من نزدیک شدند و خودشان را مأمور معرفى کردند. 
آنها گفتند حکم جلبم را دارند . مردان ناشناس به دستانم 
دستبند زدند و چشمانم را بستند. آنها مرا در چند خیابان 
گرداندند. سپس ماشین را متوقف کردند و به زور در دهانم 
مشروب ریختند.آنها مرا به پایگاه بسیج تحویل دادند و 
به دروغ گفتند مشروب خورده ام تا مرا گرفتار کنند.آنها 
همچنین در کیفم دو فشنگ جنگى جاساز کرده بودند تا 

برایم پاپوش درست کنند.»
به دنبال شکایت این مرد پلیس به تحقیق پرداخت و به 
اختالف هاى دنباله دار وى با همسرش «سمانه» پى برد. 
در حالى که فرضیه انتقام گیرى از سوى همسر امیر مطرح 
شده بود پلیس رد مأموران قالبى را به دست آورد و سه 
متهم بازداشت شدند.آنها گفتند از سوى یک مرد جوان 
به نام «داوود» براى پاپوش درست کردن براى امیر اجیر 
شده بودند.به این ترتیب داوود نیز بازداشت شد و پرونده 

متهمان به شعبه هشتم دادگاه کیفرى یک استان تهران 
فرستاده شد. هفته گذشته آنها در حالى پاى میز محاکمه 
ایستادند که روشن شد داوود دو ماه قبل بخاطر ابتال به 

بیمارى سرطان جان سپرده است.
سه متهم به دفاع پرداختند و گفتند از نقشه داوود بى خبر 
بوده اند. آنها گفتند داوود گفته بــود امیر در قاچاق مواد 
منفجره و سالح دست دارد. به همین خاطر حاضر شدند 
در بازداشت او همکارى کنند اما وقتى داوود به زور به امیر 
مشروب خوراند تا او را تحویل پلیس بدهدمتوجه نقشه 

انتقام گیرى شده اند.
در آن جلسه سمانه همسر شاکى نیز که متهم به معاونت 
در آدم ربایى بود به دفاع پرداخت و گفت: «باور کنید هیچ 
ارتباطى با داوود نداشــتم. او صاحبخانه ام بود اما وقتى 
فهمید از خانه همســرم قهر کرده ام و به همین خاطر 
شوهرم از من شکایت کرده، قول داد به من کمک کند. 
حتى در یکى از جلسات دادگاه هم حاضر شد. اما او حرفى 

درباره آدم ربایى و تنبیه کردن شوهرم به من نزده بود.»
در پایان جلســه هیئت قضائى وارد شور شد وهر یک از 
متهمان را به جرم آدم ربایى به شش ماه تا پنج سال زندان 
و به دلیل متهم کردن دیگرى به شــش ماه تا سه سال 
زندان، شــالق و جزاى نقدى محکوم کرد. سمانه اما از 

دست داشتن در این ماجرا تبرئه شد.

قاتل فرارى که شهریورماه سال گذشته سناریوى قتل 
جوان 27 ساله را در فنوج در استان سیستان و بلوچستان با 
کلت کمرى رقم زده بود پس از گذشت ده ماه گرفتار شد.
 رئیس پلیس شهرستان فنوج در بیان جزئیات دقیق این 
خبر گفت: در تاریخ هفدهم شهریور ماه 95 سال جارى 
مأموران انتظامى شهرستان فنوج از درگیرى منجر به قتل 
یک جوان 27 ساله در یکى از خیابان هاى این شهرستان 

به وسیله کلت کمرى با خبر شدند. 

سرگرد حسن سرگزى اظهار داشت: کارآگاهان پلیس 
با اشراف اطالعاتى، محل اختفاى این قاتل فرارى را در 
خانه اى در یکى از روستاهاى شهرستان شناسایى و وى را 
به همراه اسلحه اى که هنگام قتل از آن استفاده کرده بود 
دستگیر کردند. رئیس پلیس شهرستان فنوج با اشاره به 
انگیزه قتل به علت اختالفات خانوادگى، خاطر نشان کرد: 
متهم پس از تکمیل پرونده مقدماتى جهت سیر مراحل 

قانونى تحویل مقامات قضائى شد. 

ساعت 21و 30دقیقه روز 28 تیرماه امســال از طریق اورژانس جوانى که از ناحیه گردن 
مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته بود به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)  تهران منتقل شد 
و بالفاصله اقدامات درمانى از سوى تیم پزشکى انجام شد اما با توجه به شدت جراحات 

وارد شده، پسر 28 ساله به نام «بهرام» جان باخت.
با اعالم خبر مرگ جوان مصدوم به مأمورین انتظامى حاضر در بیمارســتان، تحقیقات 
اولیه از همراهان قربانى انجام شد؛ برادر مقتول به نام «مصطفى»30 ساله که به همراه 
شوهرخواهرش به نام «احمد» 40 ســاله در بیمارستان حضور داشت، در اظهارات اولیه 
عنوان داشت: «به همراه برادرم در نزدیکى محل سکونتمان واقع در منطقه مرتضى گرد – 
خیابان ولیعصر به صورت پیاده در حال تردد بودیم که سرنشینان دو دستگاه موتورسیکلت 
به قصد زورگیرى به سمت ما حمله ور شــدند؛ برادرم در برابر آنها مقاومت کرد که مورد 

اصابت ضربات چاقوى آنها قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.»
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و به دستور رئیس شعبه 101 دادگاه 
عمومى بخش آفتاب، پرونده جهت رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
با آغاز تحقیقات پلیسى، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که در محدوده زمانى9 تا 10 شب 
28 تیرماه  هیچگونه گزارشى مبنى بر زورگیرى منجر به ضرب و جرح به کالنترى 171 
مصطفى خمینى اعالم نشده اما در همان ساعت و تاریخ ، گزارش نزاع و درگیرى خانوادگى 
دقیقًا به نشانى محل ســکونت مقتول و برادرش واقع در منطقه مرتضى گرد – خیابان 

ولیعصر به کالنترى اعالم شده است.
با توجه به اطالعات اخیر، تحقیقات از خانواده مقتول به ویژه برادرمقتول در دســتور کار 
کارآگاهان قرار گرفت، برادر مقتول همچنان همان اظهارات اولیه اش مبنى بر زورگیرى 
از وى و برادرش را مطرح مى کرد اما در ادامه لب به بیان حقیقت گشود و عنوان داشت که 

برادرش توسط وى مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته است.

برادر مقتول که به مصرف موادمخدر اعتیاد دارد، پــس از اعتراف به ارتکاب جنایت و 
قتل برادرش در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «برادرم داخل خانه بود که من به منزل 
مراجعه کردم؛ برادرم (مقتول) در حال مصرف مواد مخدر بود که با یکدیگر مشــاجره 
کردیم. برادرم شروع به فحاشى کرد و من نیز با چاقوى آشپزخانه چندین ضربه به او زدم؛ 
مادرم قصد جدا کردن ما را داشــت اما قادر به این کار نشد؛ زمانى که برادرم روى زمین 
افتاد، بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم و او را به بیمارســتان منتقل کردیم اما پس از 

چند ساعت فوت کرد.» 
با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشــت موقت از سوى مقام 
محترم قضائى صادر شد و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.

دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به ادامه 
تالش ها براى یافتن گردشــگران مفقود شده 
در دزفول گفت: براساس دســتور ریاست کل 
دادگسترى استان خوزستان، پرونده اى تشکیل 
شده و دادســتانى شهرســتان دزفول در حال 

پیگیرى موضوع است.
29 تیر ماه سال جارى 19 گردشگر هنگام شنا 
در منطقه چال کندى دزفول دچار حادثه شــده 
و تعــدادى از آنها غرق شــدند. از این گروه 19 
نفره، تعداد 13 نفر با کمک مــردم و نیرو هاى
 امــدادى نجــات یافتنــد و دو نفــر از آنهــا
غرق شــدند که جنازه آنها از آب بیرون کشیده 

شد.
 از چهار نفر دیگر نیز هیچ اطالعى در دست نبود 
تا اینکه 30 تیر ماه یکى دیگر از آنها نیز پیدا شد؛ 

اما عملیات براى یافتن سه مفقود دیگر این حادثه 
همچنان ادامه دارد.

عباس حسینى پویا دادستان اهواز در این رابطه 
اظهار داشت: پس از حادثه براى گردشگران در 
«رود دز»، تالش زیادى از سوى مسئولین محلى 
و مردم براى نجات آنها انجام شد و تعدادى از آنها 
نجات یافتند و از سرنوشت سه نفر خبرى نیست.
وى افزود: در حال حاضر نیرو هاى امدادى و عده 
زیادى از مردم دزفول، به طور داوطلب در حال 

جستجو هســتند و تمام امکانات به کار گرفته 
شده است.

دادستان مرکز استان خوزســتان با بیان اینکه 
اولویت در وضعیت فعلى تالش براى روشــن 
شدن وضعیت مفقودین است، خاطرنشان کرد: 
براساس دستور ریاست کل دادگسترى استان 
خوزســتان، پرونده اى در شــعبه اول بازپرسى 
تشکیل شده و دادســتانى شهرستان دزفول در 

حال پیگیرى موضوع است.  

کالهبردارى از دانشجویان ایرا نى
 با وعده تحصیل در آمریکا 

پس از گذشت 
چندین ماه از زمان 

پرداخت پول به 
سیاوش، وى با من 

تماس گرفت و در کمال 
ناباورى مدعى شد که 

براى ثبت نام پسرم دیر 
شده است. بعد از این 
اتفاق تصمیم گرفتم 

پولم را پس بگیرم که 
پس از یک ماه رفت و 

آمد به دفتر سیاوش در 
آخر متوجه شدم دفتر 
شرکت دانش پژوهان 

به صورت ناگهانى 
تعطیل شده است

نقشه 
صاحبخانه 
براى کمک به
 زن همسایه 

رازگشایى از 
معماى قتل 

مسلحانه خیابانى 
در فنوج 

دروغ مرد افیونى براى پنهان کارى قتل برادر

تشکیل پرونده قضائى 
براى گمشدگان
 در رودخانه دزفول
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اگر به تازگى تصمیم گرفته ایــد که آیفون 7 پالس اپل 
را بخرید یا حداقل به شدت تمایل به خرید آن را دارید، 
توصیه مى کنیم حتمًا پیش از انجام هر کارى این مقاله 
را مطالعه کنید. به نظر ما گوشــى شیائومى مى میکس 
(Xioami Mi Mix) مى تواند یک جایگزین مناســب تر 

براى آیفون 7 پالس اپل باشد. 
طرفداران ســرى آیفون هاى اپــل عمومًا بســیار به 
محصوالت این شرکت وابسته و پایبند هستند. درست 
اســت که آیفون هاى اپل کیفیت ســاخت عالى دارند 
و هماهنگى مابین بســتر ســخت افزارى و نرم افزارى 
اختصاصى آنها تقریبًا نمونه مشــابه و قابل مقایسه اى 
در بین دستگاه هاى اندرویدى ندارد. اما با وجود این، از 
نظر ما برخى محصوالت اندرویدى همچنان مى توانند 
جایگزین بسیار عالى و مخصوصًا مقرون به صرفه ترى 
براى آیفون هاى اپل باشند! یکى از اسمارتفون هایى که 
به نظر ما مى تواند جایگزین عالــى و منحصر به فردى 
براى آیفون 7 پالس اپل باشد، گوشى هوشمند شیائومى 
مى میکس است. حتمًا از خود مى پرسید که این گوشى 
چگونه مى تواند از پرچمدار فعلى سرى آیفون هاى اپل 
برترى داشته باشــد؟ ما در این نوشــتار دقیقًا در مورد 
همین مســئله صحبت مى کنیم و اشــاره خواهیم کرد 
که چرا آیفون 7 پالس اپــل از آیفون 7 پالس اپل بهتر

 است.

طراحى و ظاهر کامالً منحصر به فرد
اولین و شــاید مهمترین مســئله اى که به نظر ما خرید 
گوشى مى میکس شــیائومى را به گزینه بهترى نسبت 

به آیفون 7 پالس تبدیل مى کند، مسئله طراحى و ظاهر 
است. صفحه نمایش این گوشى به طرز عجیب و منحصر 
به فرد تقریبًا کل پنل جلویى دستگاه را در بر گرفته است 
و زمانى که این گوشــى را در دست مى گیرید، احساسى 
کم نظیر به شما منتقل مى شود. شاید باور نکنید اما حسى 
که از گوشى شیائومى مى میکس دریافت خواهید کرد 
حتى از حس در دست گرفتن آیفون 7 پالس اپل با ظاهر 
و سبک طراحى تکرارى اش لذت بخش تر است. پس اگر 
به دنبال یک گوشــى منحصر به فرد هستید، شیائومى 
مى میکس انتخاب بهترین نســبت به آیفون 7 پالس 

خواهد بود.

پشتیبانى همزمان از 2 سیمکارت
گوشى شیائومى مى میکس به طور پیش فرض از اتصال 
همزمان دو سیمکارت پشــتیبانى مى کند، اما آیفون 7 
پالس اپل مثل همیشــه از این ویژگى بى بهره اســت. 
بنابراین اگر تمایل داشــته باشــید که در یک گوشى از 
دو سیمکارت اســتفاده کنید، باز هم خرید مى میکس 
شــیائومى از آیفون 7 پالس انتخاب بهتــرى خواهد

 بود.

صفحه نمایش بزرگ تر
اگرچه گوشى هوشمند شیائومى مى میکس از نظر ابعاد 
چندان تفاوت محسوسى با آیفون 7 پالس اپل ندارد، اما 
با این حال ســبک طراحى آن منجر شده که دستگاه از 
نمایشگرى 6,4 اینچى بهره مند شود! بنابراین شیائومى 
مى میکس مفهوم یک فبلت واقعى را به تصویر مى کشد. 
در ســمت مقابل آیفون 7 پالس با بدنــه اى تقریبًا هم 

اندازه با گوشى شیائومى مى میکس از نمایشگرى 5,5 
اینچى بهره مى برد! پس اگر به اندازه نمایشگر اهمیت 
مى دهید، باز هم باید شــیائومى مى میکس را به آیفون 

7 اپل ترجیح دهید.

وضوح تصویر بیشتر نمایشگر
صفحه نمایش 6,4 اینچى شیائومى مى میکس وضوح 
تصویر 2040 در 1080 پیکسل را ارائه مى کند. در سمت 
مقابل نمایشگر 5,5 اینچى آیفون 7 پالس وضوح 1920 
در 1080 پیکسل یا اصطالحًا فول اچ دى دارد. بنابراین 
از نظر وضوح تصویر، نمایشگر شــیائومى مى میکس 

وضعیت بهترى نسبت به آیفون 7 دارد.

نسبت تصویر به بدنه بیشتر
همانطور که پیش از این هم اشاره داشتیم، بخش عظیمى 
از پنل جلویى شیائومى مى میکس توسط صفحه نمایش 
آن احاطه شده اســت. اگر به صورت درصد بیان کنیم، 
باید بگوییم که 83,6 درصد از پنل جلویى این گوشــى 
توسط صفحه نمایش آن احاطه مى شود. در سمت مقابل 
محل قرارگیرى دکمه هوم (Home)، خروجى اسپیکر و 
حاشیه هاى آیفون 7 پالس سبب شده که تصویر به بدنه 
آن فقط 67/7 درصد باشد. این موضوع هم ظرافت بیشتر 
گوشى شیائومى مى میکس در مقایسه با آیفون 7 پالس 

اپل را به تصویر مى کشد.

حافظه داخلى بیشتر در نسخه پایه اى
نسخه پایه اى آیفون 7 پالس اپل ظرفیت 32 گیگابایتى 
دارد. ایــن موضوع در حالى اســت که نســخه پایه اى 

شــیائومى مى میکس از حافظه داخلى 128 گیگابایتى 
بهره مى برد. بنابراین از این نظر هم شیائومى مى میکس 

از آیفون 7 پالس اپل بهتر است.

رم بیشتر
مسئله بعدى که گوشى شــیائومى مى میکس را نسبت 
به آیفون 7 پالس اپل برتــر مى کند، مربوط به ظرفیت 
رم دستگاه مى شــود. رم نســخه پایه اى این گوشى 4 
گیگابایتى اســت و شیائومى حتى نســخه برتر آن را با 
تجهیز بــه رم 6 گیگابایتى روانه بازار کرده اســت. این 
موضوع در حالى اســت که آیفون 7 پالس اپل از رم 3 

گیگابایتى بهره مى برد.

پشتیبانى از شارژ سریع
با توجه به اینکه گوشــى هوشمند شیائومى مى میکس 
به تراشه اســنپدراگون 821 کوالکام مجهز است، جاى 
 Quick) تعجبى ندارد که از نسخه 3 فناورى شارژ سریع
Charge 3.0) کوالکام هم پشــتیبانى کند. متأسفانه 

آیفون 7 پالس اپل از این ویژگى بهره مند نیست و این 
مسئله هم یک برترى دیگر براى گوشى شیائومى مى 

میکس محسوب مى شود.

باترى با ظرفیت بیشتر
مسئله بعدى که فبلت شیائومى مى میکس را از آیفون 
7 پالس برتر مى کنــد، مربوط به ظرفیــت باترى آن  
مى شود. شــیائومى براى این گوشى یک باترى 4400 
میلى آمپر ســاعتى را در نظر گرفته است، اما در سمت 
مقابل باترى آیفون 7 پــالس ظرفیت 2900 میلى آمپر 

ساعتى دارد. پس از نظر ظرفیت باترى هم حداقل بر روى 
کاغذ، باترى شیائومى مى میکس از آیفون 7 پالس اپل 

قدرتمندتر است.

قیمت مناسب تر
اما در نهایت مسئله مهمترى که خرید گوشى شیائومى 
مى میکس را به گزینه بهترى نسبت به آیفون 7 پالس 
تبدیل مى کند، مربوط به قیمت آن مى شــود. نســخه 
پایه اى این گوشى که از حافظه داخلى 128 گیگابایتى 
و رم 4 گیگابایتى بهره مى برد، هــم اکنون با قیمتى در 
حدود یک میلیون و900هزارتومان قابل خرید اســت. 
این موضوع در حالى اســت که نســخه پایه اى آیفون 
7 پالس با رم 3 و حافظه داخلــى 32 گیگابایتى قیمتى 
در حدود ســه میلیون وصدهزارتومــان دارد! بنابراین 
از نظر قیمت هــم تفــاوت قابل مالحظــه اى مابین 
گوشــى شــیائومى مى میکس و آیفون 7 پالس اپل 
وجود دارد که برترى شــیائومى مى میکس را به تصویر 

مى کشد.

جمع بندى
موارد و موضوعاتى که در این مطلب به آنها اشاره کردیم، 
مجموعه برترى هاى گوشــى یا بهتــر بگوییم فبلت 
شیائومى مى میکس در مقایسه با آیفون 7 پالس را شامل 
مى شوند. بدون تردید آیفون 7 پالس اپل هم برترى هاى 
زیادى نسبت به شــیائومى مى میکس دارد، اما با وجود 
تمام این مســائل به نظر ما فبلت شیائومى مى میکس 
یکى از بهترین رقیب هاى موجود براى آیفون 7 پالس 

اپل محسوب مى شود.

به جاى
 آیفون 7 پالس، 

«شیائومى مى میکس» 
بخرید!

رامین مشکاه

سامانه نمایشگاهى «اپکس» با دو اپلیکیشن ویژه 
غرفه داران و بازدیدکنندگان براى بیست و سومین 
نمایشــگاه الکامپ، خدمات یکپارچه نمایشگاهى 
ارائه مى کند. در بخش بازدید کنندگان، عالقه مندان 
مى توانند با جستجو روى نقشــه نمایشگاه، غرفه 
مورد نظر خود را یافته و از مسیریابى سیستم براى 
دسترسى آسان و سریع به هدف خود برسند. دریافت 
بارکد منحصر به فــرد پس از ثبت نام و اســتفاده 
در تمامى نمایشــگاه ها، دنبال کردن شرکت ها و 
غرفه داران در نمایشگاه هاى مختلف، جستجوى 
غرفه داران بر اســاس نام، گروه کاالیى یا ســالن 
محل اســتقرار، نمایش محل غرفه روى نقشــه و 
مســیریابى و هدایت به ســمت آن، ارسال پیام به 
مشارکت کنندگان، ارائه درخواست نمایندگى، دانلود 
فایل هاى کاتالوگ و بروشــور، مشاهده فهرست 
کاالها و خدمات مشارکت کننده، مشاهده گالرى 
تصویرى و ویدئویى مشــارکت کننده، ثبت بازدید 
هنگام بازدیــد از غرفه و گزارش گیــرى از تعداد 
غرفه هاى حاضر در نمایشــگاه و غرفه هاى بازدید 
شده از جمله خدمات اپلیکیشن ویژه بازدیدکنندگان 
الکامپ است. شرکت  ها و غرفه داران نیز با استفاده 
از اپلیکیشن ویژه مشــارکت کنندگان مى توانند به 
امکاناتى چون اســکن بارکد بازدیدکننده و نمایش 
آنالین و لحظه اى اطالعات، فهرست و مشخصات 
بازدید کنندگان ثبت شــده، نمایش بر روى نقشه 
و مســیریابى، پنل اختصاصى مدیریــت پروفایل 
(تحت وب)، مدیریت پروفایل شــرکت و مدیریت 
کاال و خدمات، دریافت و مشــاهده پیام از کاربران، 
ارسال اعالن به دنبال کنندگان خودشان، دریافت و 
مشاهده درخواست هاى نمایندگى، مدیریت گالرى 
با امکان افزدون تعداد نامحــدود عکس و ویدئو و 

صفحه وب اختصاصى دست یابند.

شرکت پاناســونیک در زمینه تولید و عرضه لوازم 
الکترونیکى و خانگــى یک برند کامًال شــناخته 
شده است، اما این کمپانى گاهى به تولید و عرضه 
اسمارتفون هاى خاصى هم مى پردازد. در جدیدترین 
اقدام این شرکت، شاهد رونمایى آن از یک گوشى 
اندرویدى جدید با نام پاناسونیک پى 55 مکس بودیم 

که یک گوشى مقرون به صرفه محسوب مى شود.
گوشى هوشمند پاناسونیک پى 55 مکس در واقع 
جانشین گوشى پاناسونیک پى 55 است که در سال 
2014 شــاهد معرفى آن بودیم. این اسمارتفون از 
یک صفحه نمایش 5,5 اینچى نوع IPS با وضوح 
تصویر 12802 در 720 پیکسل یا اصطالحًا اچ دى 
بهره مند بوده و تراشه MTK6737 مدیاتک در آن به 
کارگرفته شده است. رم دستگاه 3 گیگابایتى است 

و حافظه داخلى آن هم 16 گیگابایتى خواهد بود.
گوشى مذکور به طور پیش فرض از سیستم عامل 
اندروید 7,0 نوقا بهره مى برد. دوربین اصلى آن 13 
مگاپیکسلى است و چراغ LED چهارگانه اى را ارائه 
مى کند. دوربین سلفى گوشى هم از یک سنسور 5 
مگاپیکسلى تشکیل مى شــود. گوشى پاناسونیک 
پى 55 مکس قابلیت پشتیبانى همزمان از دو سیم 
کارت را دارد و از اتصال 4G VoLTE، بلوتوث 0,4، 
واى فــاى  n802,11 و GPS پشــتیبانى به عمل 

مى آورد.
اما شاید جالب ترین مشخصه گوشى پاناسونیک پى 
55 مکس مربوط به ظرفیت باترى آن باشــد. این 
گوشى از یک باترى بسیار قدرتمند و عظیم 5000 
میلى آمپر ساعتى بهره مى برد که بدون تردید حداقل 
تا دو روز انرژى مورد نیاز دســتگاه را تأمین خواهد 
کرد. پاناسونیک اشاره کرده است  که این گوشى در 

رنگ هاى مشــکى و طالیى روانه بازار خواهد 
شــد و قیمت آن در حدود 130 دالر 

است. 

الکامپ با 2 اپلیکیشن 
ویژه غرفه داران و 
بازدیدکنندگان

یک گوشى مقرون به 
صرفه و مناسب

روبات هاى امروزى تقریباً از پس هر کارى برمى آیند، از انجام امور قضائى و حقوقى 
تا خانه سازى و نگهدارى ســالمندان؛ اما برخى از آنها هم براى انجام امور خالقانه 

برنامه ریزى شده اند.
یکى از این روبات ها که کارکرد تفریحى و جالبى دارد مى تواند لب ساحل قدم بزند و بر 
روى شن هاى ساحل شعر بنویسد؛ کارى که خیلى از انسان ها هم به آن عالقه دارند.

این روبات شــاعر، پروژه درســى یکى از فارغ التحصیالن مقطع کارشناسى ارشد 
دانشگاه ادینبورگ در انگلستان به نام «یوکسى لیو» بوده است. حاصل این پروژه با 
عنوان شعر در ساحل، طراحى یک روبات خودکار مجهز به چاپگر سه بعدى است که 

در کنار ساحل دریا گشتزنى مى کند و در بین چرخ هاى خود شعر مى نویسد.
طراح این پروژه مى گوید تالش کرده با ســاخت این روبات به ماشــین ها هم حق 
اظهار نظر بدهد و برخى فرضیه هاى بنیادى در مورد انسان ها را به چالش بکشد. او 

مى خواهد ثابت کند که روبات ها هم مى توانند خالق باشند.
روبات یاد شده براى اینکه از سقوط ناگهانى خود به آب دریا جلوگیرى کند، مجهز به 
تعدادى حسگر هوشمند است و از طریق آنها شرایط خارجى و محیطى مانند دماى 

محیط و سرعت باد را محاسبه مى کند.
رو بات مذکور مجهز بــه هوش مصنوعــى و قابلیت خودآموزى اســت و با دیگر 
محصوالت ســازگار با فناورى هاى خودآموز سازگارى دارد؛ لذا اشعارى که بر روى 

شن هاى ساحل مى نویسد از تنوع و جذابیت هاى کافى برخوردار هستند.

 در شرایطى که اپلیکیشــن هاى پیام رســان در اوج محبوبیت قرار دارند، آمازون 
هم تصمیم گرفته اســت که بخــت خود را در ایــن زمینه بیازمایــد. به گزارش 
یکى از مشــتریان آمازون، توســعه اپلیکیشن پیام رسان این شــرکت در مراحل 
 «Anytime by Amazon » ،پایانى به ســر مى برد و به احتمال زیــاد نــام آن

خواهد بود.
طبق شنیده  ها، پشــتیبانى از تصاویر گیف و ارسال اســتیکر و اموجى هم از دیگر 

قابلیت هاى این اپلیکیشن جدید خواهند بود.
عالوه بر این، مانند اســنپ چت و دیگر اپلیکیشن هاى پیام رســان مى توانید در 
آن از انواع و اقسام فیلتر و ماســک براى تزئین تصاویر اســتفاده کنید، موقعیت 
جغرافیایى تان را به اشــتراك بگذارید و از رســتوران هاى اطراف، غذا ســفارش 

دهید.
این ســرویس احتماًال به صورت رمزنگارى شــده عمل خواهد کــرد و هم روى 
کامپیوترهاى شخصى و هم در موبایل هاى هوشمند قابل نصب و اجرا خواهد بود. 
این البته اولین تالش آمازون براى ایجاد یک سرویس شبکه اجتماعى نیست؛ اوایل 
این ماه، آمازون یک اپلیکیشن کنفرانس ویدئویى به نام «Chime» را رونمایى کرد 

که امیدوار است بتواند با اسکایپ و یا « WebEx»   رقابت کند.
کلیه اطالعات مهم و حساس مثل شماره حساب هاى بانکى نیز در این اپلیکیشن 

رمزنگارى خواهد شد.

روبات شاعر
 لب ساحل شعر حکاکى مى کند!

آمازون 
و اپلیکیشن پیام رسانى آن

طراحى پهپاد براى فیلمبردارى از فعالیت هاى فضایى

افزایش حجم تبلیغات ویدئویى آنالین به روى گوشى ها

ژاپنى ها یک پهپاد فیلمبردار را به فضا فرستاده اند که تصاویر و فیلم هایى را حین حرکت ضبط خواهد کرد.
این سامانه هنگام حرکت در فضا و با کنترل از راه دور توسط کارشناســان زمینى، فیلم و تصاویر را ضبط مى کند و توسط 
 Tsukuba Space) «مرکز فضایى تسوکوبا»

Center) در ژاپن کنترل خواهد شد.
پهپاد Int-Ball از بخش هاى چاپى سه بعدى و 
با استفاده از فناورى هاى کنونى در زمینه پهپاد 
ساخته شده است. سیســتم مزبور روز چهارم 
ژوئن به ایستگاه بین المللى رسید و هم اکنون 
در حال از سر گذراندن تصدیق هاى اولیه است.

این پهپــاد فیلم ها و تصاویر شکارشــده را به 
کنترلر هاى پرواز و محققــان زمینى مخابره 
مى کند و ژاپنى ها امیدوارند نه تنها مسئولیت 
عکسبردارى و تصویربردارى که اکنون توسط 
خدمه ژاپنــى ماژول «کیبــو» (Kibo) انجام 
مى شود، را به عهده بگیرد بلکه گسست بین آن ها و محققان زمینى را پر کرده و به زمینیان امکان تماشاى چگونگى انجام 

آزمایش هاى علمى را از دیدگاه فضانوردان ایستگاه بدهد.

 حجم تماشاى ویدئو با موبایل توسط کاربران باعث شده تا تبلیغات ویدئویى موبایل نیز افزایش پیدا کند. پیش بینى مى شود که 
میزان تبلیغات ویدئویى روى پلت فرم موبایل تا سال 2018 با افزایش 49 درصدى به ارزشى معادل 18 میلیارد دالر برسد و این 
درحالى است که میزان ویدئوهاى ثابت آنالین 
با کاهش 1/5درصدى روبه رو خواهند شد و به 

ارزش 15 میلیون دالر خواهد رسید.
طبق گزارش آمارى منتشر شده توسط شرکت 
Zenit، پیش بینى مى شــود که مردم سرتاسر 
جهان تا سال آینده به میزان 25 درصد بیشتر، 
روى گوشى هاى هوشــمند و تبلت هاى خود 
ویدئوهاى مختلف را تماشــا کنند و تماشاى 
ویدئوهاى آنالین روى دســتگاه هایى غیر از 
گوشــى، مانند لپ تاپ ها و کامپیوترها کاهش 

خواهد یافت.
در سال 2018، کاربران به طور معمول 36 دقیقه 
صرف تماشاى ویدئوهاى آنالین از طریق گوشى هاى خود خواهند کرد و در مقابل، 18/5  دقیقه نیز از طریق دیگر دستگاه ها 
فیلم مشاهده خواهند کرد. آمار تماشاى ویدئوهاى آنالین از طریق گوشى، سال گذشته براى اولین بار نسبت به دستگاه هاى 

غیر گوشى افزایش پیدا کرد و این فاصله تا سال آینده بیشتر خوهد شد.
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ساسان اکبرزاده
«به منظور اشتغال فارغ التحصیالن دانشــگاهى و بهره گیرى از ظرفیت هاى بنگاه ها و 
همچنین مهارت آموزى افراد 15 سال به باال با هر درجه تحصیلى مختلف، سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى استان اصفهان به شکل ویژه در زیرمجموعه کارگروه شورایعالى اشتغال 
کشور، شوراى مهارت را با مسئولیت دفتر جذب و سرمایه گذارى استان و دبیرى سازمان 
آموزش فنى و حرفه اى استان تشکیل داد تا دو طرح «مهارت آموزى در محیط کار واقعى» 
و «طرح کارورزى دانش آموختگان فارغ التحصیل دانشگاهى» را اجرایى و عملیاتى سازد.»

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان که به مناسبت هفته کارآفرینى و مهارت 
«31 تیر تا 6 مرداد» و اول مرداد روز آموزش فنى و حرفه اى، جوانان، مهارت و تدبیر به میان 
خبرنگاران آمده بود با بیان این مطلب، در تشریح روند فعالیت هاى انجام شده در اجراى دو 
طرح مذکور گفت: در روزهاى پایانى سال گذشته، دو طرح «مهارت آموزى در محیط واقعى 
کار» و طرح «کارورزى دانش آموختگان فارغ التحصیل دانشگاهى» در شورایعالى اشتغال 
کشور به تصویب رسید تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى با مسئولیت سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى و به تبع آن در استان ها از سوى ادارات کل آموزش فنى و حرفه اى به پیش برده شود.
ابوطالب جاللى اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهى و قرار گرفتن آنان در محیط کار واقعى و 
ایجاد اعتماد به نفس، بهره گیرى از ظرفیت بنگاه هاى صنعتى و تولیدى و عالقه مندى آنان 
به توانمندســازى و تربیت افراد ماهر، کمک به بنگاه ها براى استفاده از افراد آموزش دیده 
ماهر و... را از اهداف این طرح ها برشمرد و افزود: بعد از تصویب این دو طرح در شورایعالى 
اشتغال، در دومین جلسه کارگروه اشتغال استان که به ریاست استاندار در سال جارى برگزار 
شد این طرح ها مطرح شد و مورد تأیید استاندار و اعضاى کارگروه اشتغال استان قرار گرفت 
و ما شوراى مهارت را در ذیل کارگروه اشتغال با مسئولیت دفتر جذب و سرمایه گذارى استان 
و البته دبیرى آموزش فنى و حرفه اى با عضویت دســتگاه هاى مختلف در استان مصوب 

کردیم و شکل دادیم.
وى ادامه داد: در طرح مهارت آموزى در محیط واقعى کار که افراد 15 سال به باال با هر درجه 
تحصیلى را شامل مى شود، افراد متقاضى ابتدا در ســایت آموزش فنى و حرفه اى ثبت نام 
کرده و در واحدهایى که کارفرمایان، آنها را پذیرش مى کنند، در محیط واقعى کار که نوعى 

مهارت آموزى هم هست آموزش مى بینند.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در این خصوص البته توضیحاتى ارائه کرد 
و گفت: افراد پذیرش شده طى یکســال، تابع قانون کار نبوده و مدعى نیستند و از این نظر 
کارفرمایان دغدغه اى ندارند چرا که حقى براى اشــتغال افراد پذیرش شده وجود نخواهد 
داشت. از سوى دیگر در این مدت همه خســارات احتمالى به کارآموز با عنوان مسئولیت 

اجتماعى، متوجه آموزش فنى و حرفه اى استان خواهد بود.
جاللى اظهار داشت: در طرح مهارت آموزى در محیط واقعى کار که مسئولیت آن به عهده 
ماست تاکنون سایت ثبت نام شکل گرفته و به اطالع هزار واحد صنفى در استان رسیده است 
و 160 هزار واحد پذیرش کننده در سایت ثبت نام کرده اند و هم اکنون 250 کارآموز هم در 
رشته هاى مختلف جوشــکارى، طراحى دوخت، آرایش و پیرایش، گیاهان دارویى، برق و 

الکترونیک و... مشغول فراگیرى آموزش ها هستند.
وى در خصوص اجراى طرح «کارورزى دانش آموختگان فارغ التحصیل دانشگاهى» هم 
گفت: واحدهاى پذیرنده و دانش آموختگان فارغ التحصیل فوق دیپلم تا دکترا از 23 تا 32 
سال مى توانند در طرح کارورزى دانش  آموختگان فارغ التحصیل دانشگاهى از طریق وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى با توجه به شرایط سامانه ثبت نام کرده و شش ماه در واحدهاى 
صنعتى- اقتصادى آموزش دیده و فعالیت کنند. این در حالى است که در این طرح و در مدت 
آموزش، دولت یک سوم حداقل حقوق را به فارغ التحصیالن دانشگاهى پرداخت مى کند و 
اگر در پایان دوره آموزشى، کارفرما با توجه به شایستگى افراد، آنها را جذب کرد، دو سال از 

پرداخت بیمه او معاف خواهد بود.
وى در ادامه افزود: در اجــراى این طرح، 50 درصد مســئولیت را وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعى و 50 درصد را سازمان آموزش فنى و حرفه اى عهده دار است.
جاللى با اشاره به نامگذارى روز و هفته کارآفرینى و آموزش هاى فنى و حرفه اى در تقویم 

تأکید کرد: ما باید در راستاى رسالت و مأموریت هاى خود بیش از پیش تالش کرده و تکلیف 
همه دستگاه ها از جمله مؤسسات و بنگاه هاى آموزش توانمندساز در تأمین نیروى انسانى 
باید افزایش یابد. اگرچه ما براساس رسالت خود کارهایى را انجام داده ایم که در بخش اشتغال 

هم مى تواند تأثیرگذار باشد.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان، جمهورى اسالمى ایران را داراى مزیت هاى 
فراوان دانست و افزود: با توجه به مزیت هاى فراوان در کشور، این ثروت هاى طبیعى مى تواند 

مؤلفه اشتغال را رقم بزند.
جاللى مى گوید: شاید اصلى ترین مؤلفه تأثیرگذار در شکل گیرى تولید و کاهش نرخ بیکارى، 
توانمندسازى نیروى انسانى است و شــاید کم مهارتى و بى مهارتى جوانان تاکنون اجازه 
مشارکت در فعالیت هاى صنعتى، اقتصادى و... را نداده است. این در حالى است که متأسفانه 
امروز خروجى نظام آموزشى باعث شده تا دغدغه اشتغال براى فارغ التحصیالن دانشگاهى 

داشته باشیم.

وى نرخ بیکارى در استان را حدود 14 درصد، ولى در فارغ التحصیالن دانشگاهى در استان 
بیشتر از 35 درصد دانست و گفت: این ارقام نشان مى دهد ما در بخش آموزش، خوب عمل 

نکرده ایم و برنامه جامع نداشته و نداریم.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان معتقد است: سیاست هاى آموزشى هر کشور 
باید بر مبناى اشتغال شکل بگیرد تا شاهد نرخ پایین بیکارى و افزایش رشد اقتصادى باشیم 
اما در کشور ما به جهت ناهمخوانى وعدم ارتباط منطقى بین بنگاه هاى آموزشى، سند اشتغال 

و... به رونق مورد انتظار نرسیدیم.
جاللى، حســن آموزش هاى فنى و حرفه اى را درك صحیح از محیط، مزیت اقتصادى، 
برنامه هاى آموزشى مرتبط، هم راستا بودن استانداردهاى آموزشى با استانداردهاى شغلى 
اعالم کرد و گفت: تمرین کار عملى از تکالیف شغلى در آموزش ها و... از اصلى ترین مزیت ها 
در آموزش فنى و حرفه اى استان است و 80 درصد بسته هاى آموزشى ما به صورت عملى در 
کارگاه ها صورت مى پذیرد و معتقدیم اگر افراد تمرین کافى روى بسته هاى آموزشى داشته 
باشند، دسترسى بهترى به شغل خواهند داشــت. چرا که مشاوره آموزشى، هدایت شغلى، 
استعدادیابى، توجه به عالیق افراد و... همواره مدنظر است و فرد بعد از عبور از داالن مهارت، 
مى تواند آسان تر به شغل موردنظر برسد. از دیگرسو ظرفیت هاى آموزش فنى و حرفه اى به 

مطالبات کارفرمایان در زمینه آموزش گیرندگان در واحدها هم کمک مى کند.
وى با بیان اینکه مقوله کارآفرینى در دستور کار آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان قرار 
دارد، افزود: ما در کنار همه مسئولیت ها، یک تعهد اجتماعى هم داریم که قضاوت مسئوالن 
در زمره کارنامه اجتماعى ماست و در این راستا آموزش افراد در بند، آموزش سربازان وظیفه، 
آموزش روستاییان، آموزش براى جلوگیرى از حاشیه نشینى و... اقدامات خوبى است که از 

سوى آموزش فنى و حرفه اى استان انجام شده است.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى اســتان اصفهان اظهار داشت: ســالیانه 60 هزار نفر از 
آموزش هاى اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان استفاده مى کنند که 35 درصد این افراد 
را شاغلین ادارات براى ارتقاى شغلى تشکیل مى دهند و بقیه کارجو هستند که برحسب نیاز، 

آموزش مى بینند.
جاللى معتقد است مهارت آموزى از مهدهاى کودك مى تواند آغاز شود تا کودکان عالوه بر 
آموزش، دست هاى خود را به کار گیرند و مشارکت و مسئولیت پذیرى داشته باشند که این 

فرهنگ باید از این نقطه آغاز شده و در خانواده ها ترویج داده شود.
وى خاطرنشان کرد: تا پنج سال پیش در استان اصفهان، عمده آموزش هاى ما دولتى و از 
منابع دولتى بود ولى امروز با توجه به محدودیت منابع، ما مى توانیم از ظرفیت هاى غیردولتى 
اســتفاده کنیم و براى بخش خصوصى فرش قرمز پهن کرده ایم و به مشــارکت آنان در 

آموزش ها افتخار مى کنیم.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى یکى از معضالت جدى را موازى کارى دانست و افزود: امروز 
در حال ساماندهى این امر هستیم و در این راستا با بیش از 55دستگاه که با ما موازى کارى 
داشتند تفاهمنامه امضا کرده و تقسیم کار کردیم تا جلوى موازى کارى ها گرفته شود که 

بسیار هم موفق بودیم.

 مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان تشریح کرد

جزئیات 2 طرح ویژه اشتغالزایى فنى و حرفه اى

آگهى مزایده نوبت اولنوبت اول

شهردارى زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شماره هاى 4/273/ش مورخ 
94/6/23 و شماره 4/288/ش مورخ 94/6/31 و شماره 4/149/ش مورخ 96/4/15 
شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش اقالم زیر از طریق مزایده عمومى اقدام نماید 
لذا متقاضیان مى توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا تاریخ 96/5/11 به شهردارى 

واقع در میدان امام حسین (ع) مراجعه نمایند.

فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر

قیمت پایه (ریال)دستگاهردیف

85/000/000اطاق کمپرسى رنو میدالم سفید1
85/000/000اطاق کمپرسى FM سفید2
35/000/000اطاق کمپرسى ایسوزو نارنجى3
23/000/000موتورسیکلت تریل سناتور 200 سى سى4
12/000/000موتورسیکلت اسرار 5125

آگهى مزایده عمومى
مرحله سوم

نوبت اولنوبت اول

با توجه به اینکه شــهردارى نیاسر در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 
4/420 مورخه 96/3/27 شــور اى اسالمى شهر، نســبت به فروش قطعه 
زمینى به شــماره 3431 فرعى، مجزا شــده از پــالك 2952 فرعى از

 35 اصلى به متــراژ 358/1 مترمربع در منطقه تاالر نیاســر بر اســاس 
قیمت پایه کارشناسى شــده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان
مى توانند از تاریخ انتشــار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و 
مدارك به شهردارى(امور پیمان ها) مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه آگهى بر 

عهده برنده مزایده خواهد بود.
سبحان نظرى – شهردار نیاسر

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1903، 1396) نوبت اولنوبت اول

روابط عمومى  شرکت گاز استان اصفهان

1- خدمات کنتورخوانى، توزیع صورتحساب، وصول مطالبات مشترکین بدهکار، اشتراك پذیرى، حسابدارى فروش، پیشخدمت، فضاى 
سبز و کنتوربندى در سطح شهرستان نجف آباد و نواحى تابعه

2. میزان تضمین شرکت در مناقصه: 940/000/000 ریال (نهصد و چهل میلیون ریال)
3- کد فراخوان: 1493467

4- نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
5- مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 96/5/11

مناقصه گران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رســانى الکترونیکى شرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس
 www.iets.mporg.ir ،www.nigc-isfahan.ir یا با شماره تلفن هاى 5-36271031-031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان 

اصفهان تماس حاصل فرمایند.

آگهى تجدید مزایده نوبت اولنوبت اول

شــهردارى حبیب آباد به اســتناد مجوز 51/د/4 مورخه 
95/3/20 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به فروش تعدادى پالك با کاربرى مسکونى را از طریق مزایده 
به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت 
شرکت در مزایده فوق و خرید اسناد تا تاریخ 96/5/18 به 
شهردارى مراجعه و یا با شماره تلفن 03145482321 تماس 

حاصل فرمایند.
سید محمد معین الدینى- شهردار حبیب آباد

شرکت ملى گاز ایران 
 شرکت گاز استان اصفهان


